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Słowo wstępne

14 lutego 2014 r. w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej odbyła się IX konferencja 
poświęcona tożsamości kulturowo-cywilizacyjnej Gdyni, organizowana pod 
patronatem Prezydenta Miasta Gdyni dr. Wojciecha Szczurka, z okazji 88. rocznicy 
nadania jej praw miejskich. Motywem przewodnim tym razem była edukacja i jej 
wpływ na tożsamość miasta.

Wygłoszono 12 referatów. Prof. Andrzej Chodubski zwrócił uwagę na 
szkolnictwo gdyńskie w kontekście wyzwań współczesnej edukacji. Stwierdził, 
że współczesną rzeczywistość wyznaczają: postęp naukowo-techniczny, 
przestrzeganie prawa (prawo międzynarodowe, prawa człowieka) oraz edukacja. 
Edukacji przypisuje się szczególną rolę ze względu na jej powołanie, którym 
jest wychowywanie społeczeństwa. Jej powołaniem jest zawsze mądrość. Szkoła 
powinna być kreatywna, ale postęp naukowo-techniczny nie zawsze sprzyja jej 
takiemu wizerunkowi. Kultura obrazkowa, która wdziera się do szkoły i staje się 
jedną z metod nauczania, zabija w uczniach myślenie. Nieporozumieniem staje 
się parametryzacja w szkolnictwie, która wiąże się z osiąganiem punktów, nie 
zawsze adekwatnych do poziomu wiedzy. W szkole jako jednostce wychowawczej 
obserwuje się dehumanizację stosunków społecznych, co przejawia się m. in. w 
tym, że nauczyciel nie identyfikuje się z uczniem i odwrotnie - uczniowie nie 
identyfikują się ze sobą nawzajem. Mimo postępu naukowo-technicznego w 
społeczeństwie obserwuje się degradację intelektualną - coraz mniej ludzi rozumie 
adresowane do nich słowa. W procesie edukacyjnym zderza się tzw. model 
niemiecki (nastawiony na odpowiedzialność za wyniki nauczania) z modelem 
amerykańskim, w którym nie ponosi się tej odpowiedzialności. Ramy kwalifikacji, 
określane dla modelu edukacyjnego, nie wyznaczają wymogów nauczania, tylko 
propozycje życzeniowe (czego można oczekiwać?). W edukacji współczesnej 
uwidacznia się model holywoodzki, nastawiony na sukces, kosztem wychowywania 
i ponoszenia za nie odpowiedzialności. Konkretna rzeczywistość staje się swoistą 
szkołą życia. Tradycyjny model nauczyciela okazuje się obecnie  nieprzydatny dla 
praktyki edukacyjnej. Zawód ten obecnie traci na wartości, a nauczyciel przestaje 
być autorytetem dla młodzieży. Uważa się, że współczesna szkoła nie wymaga 
tradycyjnych podręczników, dzienników, które zastępują narzędzia wirtualne. Język 
rodzimy skazany jest na niebyt – w szkole większą wagę przywiązuje się do języka 
angielskiego. Zmienia się system upodmiotowienia i ginie więź między rodzicami 
a szkołą, przy czym rodzic coraz mniej uczestniczy w procesie wychowania.  

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 9, 2014
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W relacjach nauczyciel – uczeń promuje się demokrację, co wpływa na zanikanie 
tradycyjnego miejsca nauczyciela i ucznia w systemie edukacyjnym. Coraz większe 
znaczenie ma samokształcenie, które odbywa się poza tradycyjnym systemem 
szkolnym, tym samym go degradując. 

Nie wszystkie referaty dotyczyły bezpośrednio edukacji, ale w kontekście 
tożsamości kulturowo-cywilizacyjnej Gdyni miały charakter poznawczy, wskazując 
także na pozaszkolne formy jej kształtowania. Inż. Halina Młyńczak przedstawiła 
działalność Gdyńskiej Rodziny Katyńskiej, która istnieje od 1989 r. i zajmuje się 
dokumentowaniem prawdy o ludobójstwie, budowaniem cmentarzy, pomnika (w 
Redłowie) i muzeum katyńskiego oraz przekazem edukacyjnym – współpracując ze 
szkołami oraz organizując konferencje katyńskie.

Prof. Miron Kłusak skoncentrował się na wartościach patriotycznych w okresie 
przejściowym, zwracając uwagę na Europę jako szczególną siłę wyznaczającą 
współczesny system wartości. Mówił o dylematach związanych z wartościami 
ogólnoeuropejskimi (wolność, sprawiedliwość) oraz o wartościach specyficznych dla 
kształtowania tożsamości w warunkach przemian.

Prof. Andrzej Romanow przedstawił stan badań oraz perspektywy i dylematy 
badawcze prasy pomorskiej w latach 1848-1939 z wyróżnieniem prasy gdyńskiej 
w okresie międzywojennym. Uznając prasoznawstwo za dyscyplinę naukową 
stwierdził, że prasa gdyńska jest poznawczo nośnym przedmiotem badań na tle 
prasy pomorskiej. Dotychczas nie udało się odnaleźć wszystkich tytułów czasopism 
z tego czasu. W Gdyni przed II wojną światową istniało 8 zakładów poligraficznych, 
których produkcja nie jest dokładnie rozpoznana. 

Dr Monika Chojnacka omówiła stan badań nad historią dzielnicy Gdynia 
Witomino, która sięga XIII w. W 1935 r. wybudowano w niej szkołę.

Dr Przemysław Dorszewski zaprezentował życie i działalność profesora Andrzeja 
Ropelewskiego – historyka rybołówstwa morskiego, który zmarł w 2012 r. (urodził 
się w 1923 r. w Warszawie). W okresie powojennym ukończył prawo na Uniwersytecie 
Warszawskim, a w 1967 r. – został doktorem habilitowanym w zakresie rybołówstwa. 
Jako pierwszy badacz w polskiej powojennej rzeczywistości zajął się rozpoznawaniem 
historii rybołówstwa morskiego. 

Ks. dr Mirosław Gawron przypomniał gdyńskich cisowian, w tym nauczycieli, 
zamordowanych w  listopadzie 1939 r. w Piaśnicy.

Dr Mariusz Kardas przedstawił problemy badawcze, związane z przygotowywaniem 
słownika biograficznego miasta Gdyni. Wspólnie z Julianem Aleksandrem Michasiem 
zwrócili też uwagę na nowy aspekt politycznej historii Gdyni – Bezpartyjny Blok 
Współpracy z Rządem w Gdyni (w świetle dokumentów).

Mgr Michał Tuszyński zaprezentował koncepcję „smart city” na przykładzie 
Gdyni. 

Mgr Kazimierz Iwaszko jako były naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Gdyni ukazał niektóre zjawiska i procesy ujawniające się w latach 1989-1998 w 
oświacie gdyńskiej. 

Helena Głogowska
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Dr hab. Helena Głogowska zaprezentowała ogniwa życia i działalności Adolfa 
Popławskiego - artysty malarza, wyjątkowego nauczyciela Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych w Gdyni Orłowie, który szczególnie wpisał się w historię kształcenia 
artystycznego w Gdyni, a też w 2012 r. doczekał się wdzięczności swoich uczniów, w 
postaci poświęconej mu wystawy. 

Zaprezentowane na konferencji referaty wypełniają zawartość 9 „Zeszytów 
Gdyńskich”. Dopełnieniem ich są też teksty, mieszczące się w konwencji edukacyjnej 
wobec kwestii tożsamości kulturowo-cywilizacyjnej Gdyni. Mgr Celina Głogowska 
przedstawiła wyniki badań, dotyczących edukacji zróżnicowanej ze względu na 
płeć (na przykładzie Szkoły Podstawowej dla Chłopców „Fregata” w Gdańsku), 
będącej alternatywą wobec dehumanizacji współczesnej szkoły i jej dezintegrującego 
charakteru. Ks. dr Czesław Sołtys scharakteryzował postać ks. prałata Edmunda 
Roszczynialskiego jako męczennika i patriotę. Mgr Mariusz Hybiak wskazał na 
motywy gdyńskie w prozie literackiej. Aleksander Ryziński ukazał działalność 
Gdyńskiego Koła Związku Sybiraków. Mgr Marcin Goyke i Kazimierz Iwaszko 
przestawili realizowane projekty unijne na przykładzie programu Regionu Morza 
Bałtyckiego. Prof. Grzegorz Piwnicki  wskazał na problem wykorzystania technologii 
informatycznych do prowadzenia niekonwencjonalnych ataków inwigilacji w 
cyberprzestrzeni. Mgr Kazimierz Iwaszko zaprezentował STAP jako przejaw rozwoju 
polskiego żeglarstwa. W Kronice Szkoły zamieszczono wykład ks. prof. Janusza 
Szulista, wygłoszony podczas inauguracji roku akademickiego 2013/2014 w Wyższej 
Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni, dotyczący roli globalizacji w procesie 
wychowania.   

W „Zeszytach Gdyńskich” przedstawia się stan badań nad kwestią tożsamości 
kulturowo-cywilizacyjnej Gdyni w różnych aspektach. Głównym przesłaniem jest 
wymiar poznawczy – dostarczanie wiedzy z różnych dziedzin, które przy okazji 
kolejnych jubileuszy Gdyni ujawniają nowe elementy jej historii. Na ile są one 
przydatne społeczności gdyńskiej w dobie małego zainteresowania czytelnictwem 
- trudno stwierdzić. Tym niemniej ich publikacja skierowana jest do czytelników, 
których Gdynia interesuje w wymiarze poznawczym. Fenomen trójmiejskiej prasy 
lokalnej polega na umiejętnym  łączeniu tematyki gdyńskiej, gdańskiej i sopockiej 
oraz pomorskiej. Wśród tematów medialnych, które w ciągu roku pojawiły się 
w gazetach, najbardziej nośnymi, wzbudzającymi emocje, okazały się gdyńskie 
inwestycje oraz kwestie własnościowe, które wpływają na bieg różnych wydarzeń i 
przedsięwzięć w mieście. 

Edukacji poświęca się stosunkowo niewiele miejsca w prasie lokalnej, gdyż nie jest 
ona tak nośnym medialnie tematem, jak patologie społeczne, kwestie własnościowe 
i inwestycyjne. Szkolny proces edukacyjny wymaga przede wszystkim znacznego 
zaangażowania nauczycieli i uczniów, a czas na niego przeznaczony w wypadku 
pierwszych jest czasem pracy, w wypadku drugich - czasem kształcenia się. Można 
też uzupełniać wiedzę w systemie pozaszkolnym, czym zajmują się różne instytucje 
kulturalne oraz stowarzyszenia. Kwestie szkolne pojawiały się w prasie przy różnych 

Słowo wstępne
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tematach, np. własnościowych czy inwestycyjnych. W jednym z wywiadów prezydent 
Gdyni Wojciech Szczurek zwrócił uwagę, że źródłem jego „niekłamanej satysfakcji” 
jest „również od lat najlepsza edukacja w województwie, a może i w Polsce”1. W 
programie wyborczym w 2010 r. obiecał budowę i rozbudowę nowych szkół w 
mieście: „Kontynuować będziemy rozbudowę szkół i modernizować placówki: 
rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia, Szkoły Podstawowej nr 37 i budowę 
przedszkola”, co też jest realizowane2. W 2014 r. w budżecie Gdyni zaplanowano 
22 mln 579 tys. zł na inwestycje oświatowe, które postanowiono przeznaczyć na 
rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 37 w Wiczlinie (w kompleksie przewidziano 
także przedszkole) oraz budowę żłobka na Witominie3. Rozbudowano także szkołę 
muzyczną, dobudowując skrzydło z salą koncertową, organową i kabiną nagrań. 
Na Placu Grunwaldzkim rozpoczęła się także budowa Gdyńskiego Centrum 
Filmowego z zapleczem i kolejką szynową na Kamienną Górę4. Inwestycje w 
dziedzinie oświaty prezydent Gdyni tłumaczy potrzebami mieszkańców, mających 
dzieci, które „potrzebują dobrych warunków do nauki”5. Jednym z powodów 
osiedlenia się w Gdyni znanej aktorki Katarzyny Figury było funkcjonowanie w 
niej Amerykańskiej Szkoły Podstawowej jako „optymalne wyjście” dla jej polsko-
amerykańskich córek6. 

Sukcesy oraz projekty gdyńskich szkół odnotowywane są na łamach tygodnika 
informacyjnego Rady i Prezydenta Miasta Gdyni „Ratusz”. Stamtąd można się 
dowiedzieć m.in.: o sukcesie grupy uczniów z IV Liceum Ogólnokształcącego 
w konkursie filmowym „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” w Warszawie, 
o międzynarodowym projekcie „Dancing on the Border” realizowanym przez 
Ogólnokształcące Liceum  Jezuitów w Gdyni wspólnie z odpowiednimi szkołami z 
Niemiec i Litwy, o wystawie prac uczniów z Pracowni Dekorowania Wnętrz z Zespołu 
Szkół Plastycznych w Gdyni (14-28 lutego 2014 r. w InfoBoxie)7. 

Znacznie bardziej medialne od zagadnień oświaty są inne dziedziny kultury 
i przedsięwzięcia z nią związane. Często promowane jest tworzące się Muzeum 
Emigracji, które stara się różnymi projektami zyskać powszechne zainteresowanie. 
Jednym z nich był konkurs im. Pawła Edmunda Strzeleckiego „Poznaj się na 

1Wojciech Szczurek: Mamy się czym pochwalić (rozmowa Sz. Szadurskiego z W. Szczurkiem), “Polska 
Dziennik Bałtycki”, nr 18, z dn. 23.01.2014 r., s. 8; Praca dla Gdyni wyzwala wielkie pokłady energii 
(rozmowa Sz. Szadurskiego z W. Szczurkiem), “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 95, z dn. 24.04.2014 r., 
dodatek “Samorządowcy Pomorza”, s. III.

2 Obietnice z programu Wojciecha Szczurka “Samorządność, program na VI kadencję samorządu Gdyni”,  
“Polska Dziennik Bałtycki”, nr 18, z dn. 23.01.2014 r., s. 9.

3 Miasto szyte na miarę, “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 37, z dn. 14.02.2014 r., dodatek “Czas Gdyni”, s. I. 
4 Tamże.

5 Tamże.
6 Swoje życiowe centrum przeniosłam do Gdyni (rozmowa K. Fryc z K. Figurą), “Gazeta Wyborcza”, 

nr 214, z dn. 13.09.2013 r., dodatek “Trójmiasto”, s. 8. 
7 “Ratusz”, nr 1134, z dn. 14-20.02.2014 r., s. 4, 6.

Helena Głogowska
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rodaku”, adresowany do tych, którzy jeżdżą po świecie (podróżników i turystów). 
Polega on na filmowej lub fotograficznej próbie sportretowania polskiego 
emigranta8. Projektem realizowanym przez Muzeum jest „Archiwum Emigracja”. 
Polega on na docieraniu do opowieści osób, które wyjechały z kraju. Pod hasłem 
„Historie warte Wschodu i Zachodu” zbierane są relacje emigrantów, wśród 
których są też opowieści takich osób, jak Agnieszka Holland i Czesław Mozil. 
Muzeum ogłosiło też akcję zbierania pamiątek pod hasłem „Emigracja w rzeczy 
samej”, w wyniku której trafiają doń ciekawe eksponaty od osób prywatnych, m. 
in. przedwojenne walizki. Kupuje też ciekawe obiekty takie, jak np. „First Papers” 
(książeczka instruktażowa z 1921 r., wydana w języku polskim przez amerykańską 
firmę ubezpieczeniową dla polskich emigrantów do USA9. Na początku 2014 r. 
zakończyła się zasadnicza część przebudowy zabytkowego Dworca Morskiego w 
Gdyni, w którym powstaje  Muzeum - jedyne w Polsce i jedno z niewielu na 
świecie. Stało się to możliwe dzięki pozyskanej unijnej pożyczce (23 mln zł) z 
programu JESSICA10. Instytucję reklamuje się jako niezwykłe przedsięwzięcie 
wyrastające „na granicy edukacji, sztuki i rozrywki”, które „zajmie się zarówno 
wyjątkowym rozdziałem w gdyńskiej historii, jak i opowie o masowym zjawisku, 
które swoim zasięgiem objęło wszystkie zakątki kraju”11. Ponieważ Muzeum ma 
zainaugurować działalność w historycznym budynku Dworca Morskiego na 
przełomie 2014 i 2015 r. przewiduje się, że oprócz wystawy stałej będą w nim 
też ekspozycje czasowe, a instytucja także „stanie się areną działań animujących 
aktywność mieszkańców, polem dyskusji i miejscem spotkań ludzi nauki i sztuki. 
Wśród wielu atrakcji czekających na gości w Muzeum Emigracji znajdzie się 
sala kinowa, scena teatralna, księgarnia, restauracja, kawiarnia oraz przestrzeń 
na każdą ciekawą inicjatywę artystyczną lub happening. Wszystko to w 
niepowtarzalnej, industrialnej oprawie portowej lokalizacji”12. 

Działające od dawna gdyńskie muzea także realizują interesujące projekty 
wystawiennicze. Ciekawymi inicjatywami były dwie typowo „gdyńskie” wystawy w 
Muzeum Miasta Gdyni: „Transatlantyk Batory – powitania 1966, pożegnania 1969” 
(listopad 2013 r – luty 2014 r.) i „Wacław Szczeblewski. Artysta z Pomorza” (listopad 
2013 - luty 2014 r.). Na pierwszej z nich zaprezentowano 150 fotografii Stefana 
Figlarowicza i Niny Smolarz oraz zebrane pamiątki i relacje osób podróżujących. 
Zdjęcia te są tym bardziej wartościowe, gdyż jak powiedział Stefan Figlarowicz: 
„Sceny, które fotografowałem wówczas na Dworcu Morskim w Gdyni dziś należą już 

8 Polaku, poznaj się na rodaku (rozmowa I. Łaszyn z K. Grabowicz), “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 214, 
z dn. 13.09.2013 r., s. 32.

9 G. Antoniewicz, Walizki, medale, książeczka, “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 1, z dn. 2.01.2014 r., s. 8.
10 K. Fryc, Dworzec Morski w Gdyni odzyskał przedwojenny kształt. Powstaje w nim Muzeum Emigracji, 

“Gazeta Wyborcza”, nr 13, z dn. 17.01.2014 r., dodatek “Trójmiasto”, s. 4.
11 Gdynia zawsze atrakcyjna, “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 37, z dn. 14.02.2014 r., dodatek “Czas Gdyni”, 

s. IV.
12 Tamże.
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do zupełnie innego świata. (…) Podróże wyglądały zupełnie inaczej. Rejs statkiem 
bywał jeszcze wtedy wyprawą w nieznane. Celebrowano powitania i pożegnania. Te 
drugie często miały w sobie element dramatyczny – nie zawsze było wiadomo, jak 
długo potrwa podróż, jaki będzie miała przebieg i czy wyruszający w drogę wróci 
jeszcze do domu”13. Szczególny wymiar edukacyjny tej wystawy wiązał się z historią 
emigracji i umożliwiających je polskich statków pasażerskich „Batory” i „Stefan 
Batory”, które w związku ze złomowaniem ich pozostały jedynie na zdjęciach lub we 
wspomnieniach. Żałować należy, że zakupieniem tej obecnie już wyjątkowej kolekcji 
nie zainteresowało się Muzeum Emigracji. 

Drugą wystawą przywrócono pamięć o trochę ciągle zapomnianym artyście 
malarzu Wacławie Szczeblewskim (1888-1965), założycielu i dyrektorze Pomorskiej 
Szkoły Sztuk Pięknych (od 1933 r. mieszczącej się w Gdyni), której uczniem był m.in. 
wybitny malarz Rajmund Pietkiewicz14. 

Muzeum Miasta Gdyni powstało w 1983 r. w Domku Abrahama przy ulicy 
Starowiejskiej. W 2007 r. oddano do użytku nowy jego gmach przy ulicy Zawiszy 
Czarnego. Po odejściu w 2013 r. na emeryturę wieloletniej dyrektor Muzeum Dagmary 
Płazy-Opackiej, nowym jego dyrektorem został Jacek Friedrich, który  na początku 
urzędowania przedstawił swoją wizję: „Chciałbym, żeby znakiem rozpoznawczym, 
spécialité de la maison naszego muzeum była – obok zmodernizowanej wystawy 
stałej – wielość ekspozycji czasowych objaśniających zjawiska nowoczesnej kultury. 
(…) Myślę o wystawie pod hasłem „Szybkość”, przecież to fetysz nowoczesności: 
komunikacja, błyskawiczny przepływ informacji, fascynacja prędkością w kinie, 
sporcie, nawet w muzyce. Można to fantastycznie pokazać. Ale myślę też o czasowych 
wystawach dotyczących historii Gdyni, jej wybranych aspektów, chociażby: zakazane 
dzielnice albo biedota – mieszkańcy Meksyku czy Pekinu, albo życie codzienne 
tak zwanych rodzin marynarskich w latach 70., albo Gdynia jako okno na Zachód. 
Każda takiego typu wystawa aktywizowałaby mieszkańców, wiele osób ma przecież 
związane ze współczesną historią miasta wspomnienia, pamiątki, zdjęcia. (…) Od 
lat w Muzeum Miasta Gdyni odbywają się cykliczne imprezy poświęcone sztuce 
tkaniny, chciałbym, żeby ta tradycja była kontynuowana. (…) Poza działalnością 
ściśle wystawienniczą chciałbym też „wyprowadzić” muzeum na zewnątrz, poza 
jego granice. Uważam, że powinno stać  się centrum kultury miejskiej, miejscem 
spotkań i debat specjalistów od przestrzeni publicznej, ośrodkiem działań na rzecz 
zachowania architektury nie tylko przedwojennej, ale i powojennej, bo ta wciąż jest 
mocno niedoceniana”15. 

Wśród nowych instytucji kulturalnych w Gdyni sytuuje się Teatr Gdynia 
Główna, który znalazł miejsce w podziemiach wyremontowanego dworca PKP.  

13 D. Karaś, Tak się pływało na “Batorych”, “Gazeta Wyborcza”, nr 2, z dn. 3.01.2014 r., dodatek “Co jest 
grane”, s. 7. 

14 kultura.trojmiasto.pl/Waclaw-Szczeblewski-Artysta-z-Pomorza-imp384032.html, z dn. 8.09.2014 r.
15 Jacek Friedrich: stawiam na nowoczesność (rozmowa A. Kozłowskiej z J. Friedrichem), “Gazeta Wyborcza”, 

nr 220, z dn. 20.09.2013 r., dodatek “Trójmiasto”, s. 12-13.
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Otwarto go 5 listopada 2013 r. Prowadzony jest przez fundację Klinika Kultury 
w osobach Idy Bocian i Ewy Ignaczak. Projekt Teatr Gdynia Główna wsparło 
miasto grantem na działalność edukacyjną i artystyczną w wysokości 150 tys. 
zł, wydzierżawiając piwnice od PKP16. Prezydent Gdyni uzasadnił poparcie 
projektu następującymi słowami: „z jednej strony pomoże ożywić dworzec, a z 
drugiej daje możliwość działań artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 
miejscu idealnie skomunikowanym”17. Działalność Teatru zapoczątkowały „Lekcje 
teatralne” - cykl przedstawień z repertuaru Teatru Stajnia Pegaza oraz Sceny Off 
de BICZ, skierowane do młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Wśród pierwszych 
spektakli skierowanych do młodzieży były „Ściananaświat” Sergea Krybusa oraz 
„Mateczka” według „Matki” Witkacego - w reżyserii Ewy Ignaczak. Po spektaklach 
odbyły się spotkania z prof. Markiem Adamcem i dr Małgorzatą Jarmułowicz z UG. 
Przygotowano także cykl spotkań teatralnych dla najmłodszych „Stacja Bajek”, na 
które składają się prezentacje małych form  scenicznych, rozmowa z dziećmi, pokaz 
animacji lalek, wspólna zabawa i twórcze zadania18. Zgodnie z ideą Teatru Gdynia 
Główna jego działalność ma się wspierać na trzech filarach: galerii plastycznej, sali 
teatralnej oraz „Poczekalni idei”19. Jest to ważna alternatywna inicjatywa teatralna 
dla działających w Gdyni Teatru  Muzycznego i Teatru Miejskiego, których status 
jest ugruntowany stałymi źródłami utrzymania oraz renomą, wypracowaną przez 
lata.  W styczniu 2014 r. odbyła się premiera sztuki „Kolibra lot ostatni”, a w marcu 
- „Epitafium dla władzy”20. Teatr Miejski zaś przygotował polską prapremierę 
komedii Carlo Goldoniego „Awantury weneckie”21. Teatr Muzyczny zapoczątkował 
rok 2014 wraz z nowym dyrektorem Igorem Michalskim, który marzy o „uprawianiu 
teatru w radości”22. 

Wśród gdyńskich inwestycji kulturalnych znajduje się też budowa  nowego 
Teatru Miejskiego oraz Forum Kultury, co nie może być realizowane w związku 
ze sporami własnościowymi między prawowitymi spadkobiercami byłych 
właścicieli gruntów a miastem. Gdynia powstała na gruntach w znacznej 
większości prywatnych i z tego powodu obecnie znajduje się w skomplikowanego 
sytuacji pod względem własnościowym. W wyniku wyroków sądowych grunty 
zwraca się spadkobiercom dawnych właścicieli, co komplikuje rozpoczynanie 

16 K. Fryc, Tego nie ma żaden dworzec, “Gazeta Wyborcza”, nr 258, z dn. 5.11.2013 r., s. 3.
17 Tamże.
18 Tamże.
19 J. Zalesiński, Teatr w dworcowej piwnicy, “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 259, z dn. 6.11.2013 r., s. 15.
20 G. Antoniewicz, Huelle na dworcu, “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 33, z dn. 10.02.2014 r., s. 23; 

Teatr, który budzi ludzi (rozmowa A. Umięckiej z E. Ignaczak), “Gazeta Wyborcza”, nr 54, z dn. 
6.03.2014 r., s. 5.

21 G. Antoniewicz, Reżyser poległ, przywalony ciężarem uwielbienia i szacunku dla autora, “Polska 
Dziennik Bałtycki”, nr 76, z dn. 1.04.2014 r., s. 21.

22 Marzy mi się uprawianie teatru w radości (rozmowa K. Fryc z I. Michalskim), “Gazeta Wyborcza”, nr 
79, z dn. 4.04.2014 r., dodatek “Trójmiasto”, s. 7. 
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inwestycji, zgodnych z zagospodarowaniem przestrzennym w mieście. W 
rozstrzygnięcie sprawy własnościowej na terenie Parku Europy, przeznaczonym 
pod budowę Forum Kultury, został zaangażowany Prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz, który z polecenia wojewody pomorskiego prowadził postępowanie 
administracyjne w tej sprawie. Zlecił wykonanie projektu podziału nieruchomości 
między spadkobierców i miasto23. Władze Gdyni przegrały także spór o park przy 
alei Piłsudskiego24.  

Spraw własnościowych w sporze między spadkobiercami a miastem jest 
około 50025. Jedną z nich jest też spór o dwór  i grunty w Kolibkach, który ma 
ostatecznie  rozstrzygnąć minister rolnictwa26. Tymczasowo dwór we władanie 
otrzymali gdyńscy artyści. Spornym terenem pozostaje także prywatny 
park Kiloński w Chylonii, który sądownie został odzyskany od miasta przez 
spadkobierców przedwojennych właścicieli ponad cztery lata temu. Miasto nie 
zezwala na dowolne korzystanie z niego przez właścicieli27. Spory między miastem 
a prywatnymi właścicielami w Gdyni dotyczą też terenu Zespołu Sportowych 
Szkół Ogólnokształcących i przedszkola przy ulicy Władysława IV, parkingu 
przy Centrum Handlowym „Batory”, Wojskowego Sądu Garnizonowego, 
fragmentu Skweru Plymouth, Domu Marynarza, Skweru Żeromskiego, Centrum 
Wychowania Morskiego ZHP28. Przykład budynku Zespołu Sportowych Szkół 
Ogólnokształcących, który siedem lat temu zwrócono spadkobiercom właścicieli 
i dotychczas jest bezumownie użytkowany przez miasto świadczy o sprzeczności 
interesów wynikających z prawa własności i użytkowania lokalu29. W mieście 
toczy się 157 postępowań administracyjnych na zlecenie wojewody pomorskiego 
o zwrot nieruchomości30.   

W przestrzeni publicznej w Gdyni pojawiają się nowe pomniki oraz inicjatywy 
upamiętnienia wybitnych jednostek i wydarzeń historycznych. W przeddzień Święta 

23 Sz. Szadurski, Gdynia odda fragment Śródmieścia, “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 262, z dn. 
9-11.11.2013 r., s. 1; tenże, Prezydent dzieli Park Rady Europy w Gdyni, “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 
262, z dn. 9-11.11.2013 r., s. 4; tenże, Gdynia musi oddać grunty w centrum, “Polska Dziennik Bałtycki”, 
nr 30, z dn. 6.02.2014 r., s. 1; tenże, Miasto musi oddać działki, “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 30, z dn. 
6.02.2014 r., s. 4; K. Fryc, Grunt w centrum Gdyni trafi do spadkobierców? Parkiem podzieleni, “Gazeta 
Wyborcza”, nr 30, z dn. 6.02.2014 r., dodatek “Trójmiasto”, s. 1.

24 Sz. Szadurski, Gdynia przegrała spór o park, “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 1, z dn. 2.01.2014 r., s. 1; tenże, 
Gdynia przegrywa długi spór z właścicielami gruntów, “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 1, z dn. 2.01.2014 r., s. 4. 

25 K. Pisera, Dwór narazie dla artystów, “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 278, z dn. 29.11.2013 r., s. 4.
26 Tamże; K. Pisera, Kolibki nadal zawieszone, “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 302, z dn. 30.12.2013 r., s. 6.
27 Sz. Szadurski, Urzędnicy z Gdyni rządzą na prywatnym terenie, “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 41, z dn. 

19.02.2014 r., s. 1; tenże, Szykuje się batalia o park, “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 41, z dn. 19.02.2014 r., s. 4.
28 Sz. Szadurski, Prywatni właściciele działek drenują gdyński budżet, “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 54, 

z dn. 6.03.2014 r., s. 5.
29 Sz. Szadurski, Sąd każe płacić Gdyni za szkołę sportową, “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 64, z dn. 

18.03.2014 r., s. 5.
30 Sz. Szadurski, Spiszą każdy spór o grunt, “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 116, z dn. 21.05.2014 r., s. 3.
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Niepodległości 10 listopada 2013  r. przy alei Piłsudskiego przed Urzędem Miasta 
odsłonięto pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Powstał on z inicjatywy Związku 
Piłsudczyków RP, który  to w 2009 r. podjął się budowy monumentu, a w 2011 r. 
ogłosił zbiórkę datków  na ten cel.  Koszt pomnika wyniósł około 370 tys. zł31. Jego 
autorem jest rzeźbiarz Stanisław Szwechowicz, autor także gdyńskich pomników: 
Antoniego Abrahama i Eugeniusza Kwiatkowskiego. Pierwszy pomnik Józefa 
Piłsudskiego powstał w Gdyni jeszcze za jego życia - w 1933 r., ale w czasie wojny 
został zniszczony.  Prezydent Gdyni przemawiając z okazji  odsłonięcia monumentu  
podkreślił, że jest to powrót Marszałka do Gdyni, który ma symbolizować polską drogę 
do wolności: „Józef Piłsudski to postać, która pokoleniom Polaków przypominała 
drogę do wolności. A my tu w Gdyni pamiętamy, że wolna Polska to także jedna z 
dróg, która wiodła Polaków nad morze. To wolność sprawiła, że powstała Gdynia. 
Józef Piłsudski to bohater walki o wolność, ale także bohater zagospodarowania tej 
wolności, stał się symbolem Drugiej Rzeczypospolitej. Chcemy dziś, by ta postać, 
która już na zawsze pozostanie w centrum naszego miasta, przypominała, że mamy 
szczególny dług pamięci wobec tych wielkich Polaków, którzy sprawili, że możemy 
żyć w kraju wolnym i niepodległym”32.                                       

Z okazji 75. rocznicy wysiedlenia gdynian planuje się odsłonięcie naprzeciwko 
dworca PKP pomnika Gdynian Wysiedlonych, którego inicjatorem jest 
Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych. Ma on nie tylko przypominać o 
dramatycznych faktach z 1939 r., ale także być „moralnym zadośćuczynieniem 
za lata tułaczki i wymazaniem białej plamy w historii miasta”33. Konkurs na 
monument, ogłoszony przez miasto, wygrało Biuro Projektów Komunalnych 
w Gdańsku, które zaprosiło do współpracy rzeźbiarzy Pawła Sasina i Adama 
Dziejowskiego. Kontrowersje wzbudził koszt jego budowy, co tłumaczyła Joanna 
Grajter (rzecznik gdyńskiego magistratu) także koniecznością zagospodarowania 
placu oraz wymiany całej podziemnej infrastruktury34.

Szczególnie w pamięci gdynian zapisał się ks. Hilary Jastak (1914-2000). W 
styczniu radni Gdyni ustanowili rok 2014 rokiem pamięci tego zasłużonego dla 
miasta duchownego, a w lutym zadecydowali o lokalizacji pomnika, z którego 
inicjatywą wystąpiła Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna35. 5 kwietnia 
2014 r. wmurowano akt erekcyjny pod pomnik ks. Hilarego Jastaka, u zbiegu ulic 
Władysława IV i Batorego. Ma być on trwałą pamiątką po obchodzonym w Gdyni 
Roku Księdza Hilarego Jastaka (z okazji 100. rocznicy urodzin). Duchowny 
zasłużył na pamięć gdynian „odwagą i bezkompromisowym stosunkiem do 

31 E. Karendys, Marszałek Piłsudski na zawsze zostanie w Gdyni, “Gazeta Wyborcza”, nr 263, z dn. 
12.11.2013 r., dodatek “Trójmiasto”, s. 5.

32 Tamże.
33 AD, KAF, Pomnik Gdynian Wysiedlonych stanie przy dworcu. Koszt: milion złotych, “Gazeta Wyborcza”, 

nr 270, z dn. 20.11.2013 r., dodatek “Trójmiasto”, s. 3.
34 Tamże.
35 K. Pisera, Zaczyna się budowa pomnika ks. Jastaka, “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 80, z dn. 5-6.04.2014 r., s. 6.
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komunizmu”, m.in. odprawiając msze polowe dla strajkujących stoczniowców i 
portowców w sierpniu 1980 r.36 Wiele osób go jeszcze pamięta jako szczególnego 
gdynianina. Prezydent Wojciech Szczurek wspominał go jako syna kaszubskiej 
ziemi, który niemal całe kapłańskie życie poświęcił Gdyni: „Przez kilkadziesiąt 
lat z miłością i troską niósł pomoc religijną, duchową i materialną setkom ludzi 
ubogich, pozbawionych opieki, rodzinom ofiar krwawych porachunków władzy 
ze społeczeństwem, prześladowanym przez opresyjny system. Szykanowany 
i represjonowany, odważny, niezłomny i charyzmatyczny, przy tym ciepły 
i serdeczny. Był bezkompromisowy zarówno wobec władzy świeckiej, jak 
i kościelnej. Był i jest naszym sumieniem i autorytetem na zawsze”37. Pomnik 
odsłonięto 30 sierpnia, w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych38.   

Więcej kontrowersji wzbudziła inicjatywa gdyńskiego dewelopera Andrzeja 
Boczka (właściciela firmy AB Inwestor). W lutym 2014 r. postanowił on stworzyć 
skwer imienia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego (1930-2004) i wystawić mu pomnik 
(na terenie realizowanej przez siebie inwestycji Art Deco). Wystąpił z wnioskiem 
w tej sprawie do rady miasta39. 26 listopada 1997 r. będąc radnym doprowadził do 
uchwalenia przez radę miasta rezolucji w sprawie uznania czynów pułkownika 
Ryszarda Kuklińskiego za bohaterskie40. Obecny pomysł wywołał kontrowersje 
wśród mieszkańców Gdyni w związku z różnymi ocenami jego postaci – dla jednych 
jest bohaterem, dla innych zaś – zdrajcą41. Rada Miasta pozytywnie zaopiniowała 
informację na temat placu i pomnika Ryszarda Kuklińskiego, które mają powstać w 
2015 r. przy Willi Art Deco42. 

Pomniki w przestrzeni miejskiej są przejawem stanu świadomości i pamięci 
historycznej, symbolami przywiązania do wartości. Dla młodego pokolenia będą też 
miały walor poznawczy, będą utrwalać pamięć o nich w następnych pokoleniach. 

Gdynianie, jak wynika z przeprowadzonego w dniach 5-11 listopada 2013 r. 
sondażu, są przekonani, że żyją w najlepszym mieście w Polsce. Ocena jakości życia - 
w szkolnej skali od 1 do 6 – pod względem komunikacji publicznej, rozwoju miasta, 
możliwości spędzania wolnego czasu, poczucia bezpieczeństwa, estetyki miasta, tras 
rowerowych, stanu ulic oraz dostępności do żłobków i przedszkoli, wypadła na ogół 

36 M. Adamkowicz, Trwają prace nad pomnikiem księdza Jastaka, “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 67, z 
dn. 21.03.2014 r., dodatek “Trójmiasto”, s. 12. 

37 Sz. Szadurski, Gdynianie wspominają księdza Hilarego Jastaka, “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 79, z 
dn. 4.04.2014 r., dodatek “Trójmiasto”, s. 8.  

38 www.radio.maryja.pl/informacje/odslonieto-pomnik-ks.pralata-hilarego-jastaka, z dn. 30.08.2014 r.
39 Sz. Szadurski, Skwer Kuklińskiego w Gdyni, “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 35, z dn. 12.02.2014 r., s. 5.
40 P. Celej, Gdyński deweloper chce wybudować skwer pułkownika Kuklińskiego, “Gazeta Wyborcza”, nr 

29, z dn. 5.02.2014 r., dodatek “Trójmiasto”, s. 4.
41 Sz. Szadurski, Kukliński chciany i niechciany przez gdynian, “Polska Dziennik Bałtycki”, nr 33, z dn. 

10.02.2014 r., s. 3.
42 (SZ), Radni Gdyni jeszcze w tym miesiącu zgodzą się na plac i pomnik Ryszarda Kuklińskiego, “Polska 

Dziennik Bałtycki”, nr 83, z dn. 9.04.2014 r., s. 4.
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bardzo dobrze43. Taka ocena pozwala władzy lokalnej mieć poczucie współtworzenia 
samorządu także przez mieszkańców. Jest to ważne zwłaszcza przed wyborami 
samorządowymi.    

Gdańsk, 14 września 2014 r.                                         Helena Głogowska 

     Foreword

Summary 

As usually, every year on the anniversary of granting Gdynia city rights, WSKS 
held conference dedicated to education system in Gdynia. Education plays a vital role 
in the development of  the city and the quality of life of its residents. The foreword 
includes also analysis of current activities of Gdynia authorities in education system.
          

43 M. Sandecki, Tak się żyje w Gdyni, “Gazeta Wyborcza”, nr 277, z dn. 28.11.2013 r., dodatek “Trójmiasto”, s. 1.
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Andrzej Chodubski

Wyzwania współczesnej edukacji a szkolnictwo w Gdyni

W ostatnich latach w medialnej przestrzeni Gdyni znajdują się takie tytuły jak np. 
Gdyńskie szkoły ponadgimnazjalne wśród najlepszych w Polsce, Trzy gdyńskie licea 
wśród najlepszych w Polsce, Najlepsze szkoły średnie na Pomorzu są w Gdyni, Gdyńskie 
szkoły najlepsze w rankingu Gazety Wyborczej Trójmiasto, Gdyńska trójka na szóstkę, 
Złote licea,  Gdyńscy odyseusze podbili Amerykę, Gdyńskie szkoły wśród najlepszych w 
Polsce. Są to komunikaty kreujące opinię publiczną.

W strategii rozwoju Gdyni, w końcu lat 90. wskazano na wyraźną orientację na rzecz 
utrzymania wysokiego poziomu oświaty1. Przyjęto założenie stymulowania zmian w 
programach kształcenia ogólnego i zawodowego. W tym zakresie ujawniano dążenie 
do wyodrębnienia obowiązkowej podstawy programowej, obejmującej minimalny 
zakres wiedzy  do przyswajania przez uczniów oraz pozostawienie placówkom oświaty 
możliwości obudowania postawy programowej autorskimi programami kształcenia. 
Założono, że władze polityczne będą motywować nauczycieli do podejmowania w 
programach autorskich tematów, istotnych z punktu widzenia rozwoju lokalnego 
– osadzonych w kontekście regionu, jego życia społecznego, kultury, problemów 
gospodarczych i ekologicznych. Za ważne wyzwanie uznano zreformowanie 
szkolnictwa zawodowego. Zwrócono uwagę, że kształcenie w zasadniczych szkołach 
zawodowych nie odpowiada wymaganiom gospodarki rynkowej, przygotowując 
absolwentów do pracy w zawodach, na które często nie ma popytu. Wskazano, że 
programy nauczania powinny z jednej strony być bardziej dostosowane do aktualnych 
i prognozowanych potrzeb rynku pracy, a z drugiej - odchodzić od bardzo wąskich 
specjalizacji, utrudniających absolwentom przekwalifikowanie.

Problem ten ujawnia się w całokształcie edukacji, a w tym w szkolnictwie 
wyższym. W strategii edukacyjnej, zgodnie z tzw. standardami międzynarodowymi2 
wskazuje się na potrzebę kształcenia interdyscyplinarnego, poziomego integrującego 
różne dziedziny wiedzy, zaś w praktyce kulturowej zdobywa pierwszeństwo 
edukacja wąskospecjalistyczna, przygotowanie absolwenta o ściśle określonych 

1 Strategia rozwoju Gdyni. Cele rozwoju. Zadania realizacyjne, Gdynia 1998, s. 60.
2 Nauka w Polsce w perspektywie XXI wieku. Komitet Prognoz: Polska w XXI wieku przy Prezydium 

PAN, Warszawa 1996, s. 301-310.
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umiejętnościach. Rzeczywistość tę generują przede wszystkim potrzeby na rynku 
pracy. Nadto w edukacji, od szkolnictwa ponadpodstawowego obserwuje się 
promocję dla kształcenia przyrodniczno-technicznego oraz ograniczanie edukacji 
humanistycznej i społecznej. Stan ten ugruntowują przekazywane na edukację środki. 
Na edukację humanistyczną przekazuje się w budżetach państw ok. 20-10 % środków 
finansowych. Edukacji tej wyznacza się przede wszystkim utylitarne powołanie – 
przeciwdziałanie  zagrożeniem cywilizacyjnym, a w tym dehumanizacji stosunków 
społecznych, degradacji intelektualnej ludzi3.

Współczesny stan edukacji w Gdyni uznaje się powszechnie za zgodny z 
założeniami strategii rozwoju miasta. Według danych statystycznych z roku 
szkolnego 2011/2012 w mieście jest 36 szkół podstawowych, 28 gimnazjalnych, 6 – 
zasadniczych zawodowych, 16 – liceów ogólnokształcących, 2 – licea profilowane, 15 
– techników, 1 – technikum uzupełniające, 2 – szkoły artystyczne ogólnokształcące 
dające przygotowanie do zawodu, 39 – szkół policealnych; nadto istnieją szkoły dla 
dorosłych: 1 – gimnazjalna, 1 – zasadnicza zawodowa, 8 – liceów ogólnokształcących, 
8 – uzupełniających liceów ogólnokształcących, 1 – technikum, 4 – technika 
uzupełniające; istnieją też szkoły specjalne: 4 – podstawowe, 4 – gimnazjalne, 2 – 
przysposabiające do pracy, 1 – zasadnicza zawodowa, 2 – licea ogólnokształcące, 
1 – uzupełniające liceum ogólnokształcące. W panoramie placówek edukacyjnych 
zaznacza swoje funkcjonowanie w mieście 10 szkół wyższych, w tym są 3 wydziały 
zamiejscowe. Studiuje w tych szkołach 17 855 osób4. Wśród nich duży rozgłos zdobyły 
Akademia Morska i Akademia Marynarki Wojennej5. Pierwsza z nich kontynuuje 
tradycje szkoły morskiej utworzonej w 1920 r. w Tczewie, mającej na celu kształcenie 
nawigatorów. W 1969 r. przekształcono ją w Wyższą Szkołę Morską, a w 2001 r. - w 
Akademię Morską. 

W 1987 r. status akademicki uzyskała Akademia Marynarki Wojennej. Jest 
ona kontynuatorską założonej w 1922 r. w Toruniu Oficerskiej Szkoły Marynarki 
Wojennej; jej działalności nie przerwał wybuch II wojny światowej. W 1955 r. 
przekształcono ją w Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej. Jej powołanie edukacyjne 
koncentruje się na przygotowaniu oficerów marynarki wojennej oraz pracowników 
gospodarki morskiej. Uczelnie te w powołaniu edukacyjnym, jak i naukowo-
badawczym realizują zadania związane z kształceniem kadr o wysokiej kulturze 
morskiej. W swej działalności uwzględniają wciąż nowe ujawniające się wyzwania 
cywilizacyjne, zwłaszcza odnoszące się do szeroko rozumianej rzeczywistości 
morskiej. Ważne są w tej sferze problemy postępu naukowo-technicznego, przemian 
gospodarczych, transformacji w sferze stosunków międzynarodowych, świadomości 
współczesnych przemian cywilizacyjnych. Uczelnie te starają się urzeczywistniać 
najnowsze tendencje, ujawniające się w kształceniu. Wśród nich nośne jest: 
przyspieszenie studiowania i mobilności studentów, konkurencyjność uczelni 

3 E. Polak, Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury  materialnej, Gdańsk 1996, s. 67-68.
4 http://www/gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/liczby (2014.02.10).
5 K. Małkowski, D. Małszyński, Nowy bedeker gdyński, Gdańsk 2013, s.100-103.
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potwierdzana przez światowe rankingi, prowadzenie edukacji bez granic – Open 
Uni., Distance Learning, oddzielanie dydaktyki od badań, wypieranie podręczników, 
wprowadzanie języka angielskiego jako uniwersalnego, stechnizowanie procesu 
edukacyjnego (zorientowanego na umacnianie kultury obrazkowej)6. W ślad za tym 
kształtuje się nowa kultura akademicka. Ujawniają się w niej zacierające się granice 
między postawami, zachowaniami, wartościami pielęgnowanymi jako akademickie 
dziedzictwo przeszłości, a nowymi, tzw. amerykańskimi  narzuconymi wzorami 
funkcjonowania akademickiego. Tradycyjne wartości życia kulturowego zastępują 
(w środowisku akademickim, podobnie jak i całej rzeczywistości społecznej) 
zachowania rynkowe, komercyjne; zasady etyczne – skuteczność; wartość prawdy 
– użyteczność; lojalność – elastyczność; emocjonalność – racjonalność; empatię – 
asertywność; kompetencje – medialność; autorytet – idol; wspólnotę akademicką 
– grupy komercyjne, prestiżowe; jak też mądrość – umiejętności. W tej sytuacji 
następuje odchodzenie od tradycyjnych wartości edukacji akademickiej, tj. szerokie 
kształcenie intelektualne, w tym osadzone w refleksji filozoficznej zastępuje edukacja 
wąskospecjalistyczna, wiążąca się z doraźnymi potrzebami rynku pracy; w edukacji 
tej pierwszeństwo zdobywa wąski utylitaryzm (przygotowanie do wykonywania 
ściśle określonych zadań) przed powołaniem akademickim – intelektualnym, 
postrzeganym holistycznie wśród różnych zależności, wpływów, oddziaływań 
kulturowo-cywilizacyjnych; spłycenie edukacyjne powoduje wysoka technizacja 
procesu edukacyjnego; kultura obrazkowa (prezentcje) wypiera sferę myślenia. 
Kultura obrazkowa dostarcza wyselekcjonowane informacje, które nie skłaniają 
do pogłębionej refleksji, czego następstwem staje się degradacja intelektualna, 
niezdolność rozumienia nawet podstawowych poleceń procesu edukacyjnego. 
Zauważa się np. że coraz częściej studenci nie rozumieją wykładów. „Dzieci telewizji”, 
„pokolenie SMS-ów” uznają obrazki (ikony) i polecenia na ekranie (instrukcje), 
zdania kilkuwyrazowe za ważniejsze od poleceń wydawanych przez rodzinę, szkołę, 
instytucje życia publicznego. W ślad za tym ujawniają się trendy kulturowe, określane 
mianem prymitywizacji, infantylizacji, idiotyzacji, barbaryzacji, w ślad za tym 
kształtuje się społeczeństwo rozrywki i głupoty7. 

Wśród istotnych wyzwań edukacyjnych jest dążenie do równoległego rozwoju 
szkół i uczelni publicznych i niepublicznych. Zadanie to w przestrzeni lokalnej Gdyni 
zaznacza się w sferze przedszkolnej, jak i w rozwoju uczelni wyższych. Obecnie 2/3 
z nich funkcjonuje w ramach podmiotów niepublicznych, m.in. cieszą się dużym 
zainteresowaniem studiujących Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej, Wyższa 
Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Wyższa Szkoła 
Bankowa (oddział Zamiejscowy). 

Oceniając obraz rzeczywistości edukacyjnej w Polsce, zauważa się słabe 
przygotowanie absolwentów do potrzeb gospodarki. Wskazuje się, że kapitał 
intelektualny kreowany przez uczelnie nie jest rezultatem długofalowej strategii, 

6 J. Auleytner, Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Warszawa 2012, s. 254-255
7 L.W. Zacher, Gry o przyszłe światy, Warszawa 2006, s. 182-183
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a ujawnia się w tym względzie przypadkowość efektów edukacyjnych. Mimo 
deklarowania przemian edukacyjnych szkolnictwo ujawnia ograniczoną podatność 
na wszelkie innowacje, a nawet strach przed zmianami, jakie niesie postęp. Przyjmuje 
się, że wiedza jest prywatną sprawą obywatela i jego przedsiębiorczości. 

Zauważa się, że przed edukacją stoi problem – jak wychowywać ludzi, aby 
w z jednej strony, potrafili osiągnąć sukces życiowy w szybko zmieniających 
się warunkach i trudnych okolicznościach, a z drugiej strony, aby potrafili 
przekształcać rzeczywistość zgodnie z humanistycznymi wartościami etycznymi i 
pokonywać trudności i zagrożenia współczesnego świata. Centralnego znaczenia 
nabiera wyzwanie przygotowanie człowieka do tego, aby potrafił świadomie 
kierować własnym rozwojem, był zdolny do samowychowania i samorealizacji, był 
aktywny, twórczy i przedsiębiorczy, a zarazem miał wysoki poziom świadomości 
moralnej8. W edukacji tej nośne są takie wyzwania, jak: przygotowywanie do 
pluralizmu, demokracji, tolerancji, otwartości, szacunku do drugiego człowieka, 
ochrony środowiska naturalnego i kulturowego. Ważne jest w procesie edukacji 
przygotowywanie człowieka do samodzielnego myślenia i działania, dialogu 
współdziałania oraz globalnej odpowiedzialności. Podkreśla się też wagę 
przygotowania każdego ucznia do kreatywnego uczestniczenia w kulturze i 
cywilizacji informacyjnej9. 

Nierzadko wskazuje się, że w doktrynie edukacji zmienia się pojmowanie celów, a także 
treści i metod. Pierwszeństwo zdobywa w niej kształtowanie systemu wartości, rozwój 
osobowości i przygotowanie do samorozwoju przed przekazywaniem wiadomości, 
wypracowywaniem umiejętności i sprawności. Ujawnia się tendencja odchodzenia 
od przekazu wiedzy encyklopedycznej. W kształtowaniu zorientowanym na budzenie 
wartości kulturowo-cywilizacyjnych ujawnia się koncentracja na znaki uniwersalizmu. 
W sferze edukacji przyrodniczej nośne jest ukazywanie piękna przyrody, potrzeby 
budowy równowagi ekologicznej, zdrowia ludzkiego; w kształtowaniu gospodarczym i 
ekonomicznym – podkreślanie roli pracy, rozwoju techniki, informatyzacji, własności, 
w edukacji humanistyczno-społecznej – wskazywanie wartości życia rodzinnego, 
przyjaźni, patriotyzmu, godności, narodu, religii10. 

We współczesnej polityce edukacyjnej obok problemów generujących globalizację 
życia kulturowego przywiązuje się istotną wagę do kształtowania wartości 
regionalnych i lokalnych. Na szkoły nakłada się wyzwania: umożliwienie poznania 
regionu i jego kultury zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania wspólnoty lokalnej; 
określanie tożsamości narodowej w kontekście uwarunkowań i specyfiki regionalnej, 
zapoznanie z tradycjami i odrębnością w danej przestrzeni lokalnej, wskazywania 
roli i znaczenie integracji politycznej, gospodarczej. 

8 A. Śniegulska, Dylematy edukacji w obliczu problemu XXI wieku, [w:] Edukacyjne problemy czasu globalizacji 
w dialogu i perspektywie, pod red. A. Karpińskiej, Białystok 2003, s. 237.

9 K. Denek, W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki, Poznań 2000, s. 43. 
10 E. Kobyłecka, Wartości i cele wychowania, [w:] Pedagogika wobec problemów wychowania w końcu 

XX wieku, pod red. E. Kozioł, E. Kobyłeckiej, Zielona Góra 2000, s. 24.
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W praktyce edukacyjnej nośnym wyzwaniem są problemy dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej intelektualnie. W strategii tej ujawnia się tendencja udzielania 
pomocy w wyrównywaniu szans życiowych oraz stwarzanie warunków równego 
dostępu do odpowiedniego poziomu wykształcenia osobom niepełnosprawnych. 
Ważne zadania w tym względzie to: a) likwidacja barier społecznych, gwarantowanie 
uczniom poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, b) zapewnianie 
warunków realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do tempa 
rozwoju dziecka w otwartym systemie, stwarzającym możliwość przejścia 
pomiędzy poszczególnymi typami szkół i na każdym etapie kształcenia (zależnie 
od potrzeb i możliwości niepełnosprawnego ucznia), c) zwracanie uwagi na jak 
najwcześniejsze rozpoznawanie zaburzeń i niepełnosprawności oraz podejmowanie 
wspierania rozwoju przez zorganizowaną działalność psychologiczną, pedagogiczną 
i rehabilitacyjną, d) realizowanie programu dostosowanego do indywidualnych 
potrzeb dziecka oraz rozwijanie jego zaradności w życiu codziennym, e) orzekanie o 
rozwoju i stopniu niepełnosprawności dziecka na podstawie rzetelnej, wielostronnej, 
interdyscyplinarnej diagnozy – wskazującej na potencjały rozwojowe i mocne strony 
dziecka, f) śledzenie przebiegu edukacji dziecka przez wyspecjalizowany zespół, 
zewnętrzny wobec szkoły we współpracy z rodzicami (funkcję tę może pełnić 
powiatowy ośrodek edukacji specjalnej)11. 

Zagadnienia te w przestrzeni lokalnej Gdyni, według władz miasta i nadzoru 
pedagogicznego są realizowane z dużą starannością. Podkreśla się przy tym właściwe 
przygotowanie kadry pedagogicznej do urzeczywistniania ujawniających się w tej 
sferze wyzwań psychologiczno – pedagogicznych oraz organizacyjnych.

Integralną część w polityce edukacyjnej zajmują zagadnienia wychowawcze. 
Powszechnie zauważa się, że generują je nowe wymiary procesu globalizacyjnego. 
W świecie globalizującym się mija czas szkoły jako instytucji odpowiedzialnej za 
poziom formalnej edukacji młodego pokolenia, której celem było m.in. wskazywanie 
i nadawanie mu sensu teraźniejszego i perspektywicznego rozwoju. Współczesna 
młodzież nazywana nierzadko „globalnymi nastolatkami” jest podatna na nowe 
wzory osobowe, często powierzchowne, banalne bądź trywialne, wzory uwolnione od 
pogłębionej refleksji nad życiem. W ich świadomości funkcjonują hasła, które wywołują 
ekscytujące wrażenia i pozorne marzenia, uwalniające od autentycznych aspiracji.

Obecny rozwój edukacji zorientowany jest w szerokiej mierze na trendzie 
amerykanizacyjnym, ujawniającym się w całym świecie. Istotne jego ogniwa 
stanowią marzenia o bogactwie, różnorodności, uniwersalizacji kultury. W ślad za 
tym naucza się języka angielskiego, instaluje komputery i sieć internetową. Kreuje się 
wzorce konsumpcyjne oraz masowego konsumenta. Świat ogląda mityczną Amerykę, 
a Ameryka pokazuje zmitologizowany i spreparowany świat12. 
Naśladownictwo wartości stechnizowanych obok korzyści takich, jak dostarczanie 
w krótkim czasie informacji, informacji aktualnych generuje liczne zagrożenia 

11 Ministerstwo Edukacji Narodowej, O kształceniu integracyjnym i specjalnym, Warszawa 2001, s. 9-10.
12 M. Golka, Cywilizacja. Europa. Globalizacja, Poznań 1999, s. 136.
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odbijające się m.in. w edukacji. Zauważa się, że świat medialny wypiera tradycyjne 
wzory postaw, zachowań uczniowskich, a które zastępuje agresja, przemoc, 
wulgaryzmy. Uczeń staje się anonimowym odbiorcą informacji, przy czym ich 
rozmiary uniemożliwiają refleksyjny odbiór. Anonimowość odbioru informacji 
sprzyja też popełnianiu przestępstw, takich jak: cyberagresja, plagiatowanie, 
starking, podszywanie się pod inne osoby. Zauważa się, że nadmierne korzystanie 
z Internetu może prowadzić do zaburzeń psychicznych i somatycznych oraz 
powodować uzależnienia13

Zauważa się, że młodym ludziom współcześnie przyszło żyć w multimedialnym 
świecie, gdzie wirtualność przeplata się z rzeczywistością. Funkcjonują oni zarówno 
w cyberprzestrzeni, jak i w świecie rzeczywistym. Równolegle toczy się życie w 
obu wymiarach, gdzie nawiązywane są nowe kontakty, dochodzi do różnorodnych 
interakcji międzyludzkich. Rewolucja technologiczna, a w tym powszechność 
komunikacji i komunikowania się przy użyciu Internetu stworzyła podłoże do 
powstawania nowej kultury języka. Ujawnia się połączenie słowa mówionego i 
pisanego. Język, w którym ludzie posługują się w sieci określa się jako elektroniczny. 
Przekształcane są wyrażenia werbalne za pomocą elektroniki. Ujawnia się w tej 
sytuacji zdeformowany, nieformalny styl językowy, nasycony znakami ikonicznymi 
(emotikonami) i skrótami. Emotikony to kody wyrażające emocje. W sferze 
tej obserwuje się ekspansję języka angielskiego. Charakterystyczne staje się nie 
stosowanie niektórych liter, np. polskich: ś, ć, ę. Słownictwo zwykle jest proste, 
potoczne, wypowiedzi są krótkie14.

Zauważa się, że pokolenie internetowe z jednej strony, charakteryzuje się 
otwartością, tolerancją, aktywnością, kreatywnością, ale też pogłębia się ignorancja, 
brak poszanowania dla własności prywatnej, ukierunkowane na ściśle określone 
wartości indokrynację, manipulowanie. Częste korzystanie z Internetu może 
prowadzić do uzależnień, np. ujawnia się tendencja do rezygnacji z uprawiania 
sportu, a w konsekwencji dochodzi do schorzeń natury medycznej15. 

W tej rzeczywistości przed szkołą ujawniają się wciąż nowe wyzwania. Wśród 
nich są przede wszystkim: a) stworzenie nowego modelu szkoły, reprezentującego 
wartości i ideały społeczeństwa informacyjnego, b) przeciwdziałanie syndromowi 
wirtualizacji, c) kształtowanie nowego modelu człowieka, potrafiącego 
kreować warunki dla działania i współżycia w ramach różnych społeczności, d) 
przeciwdziałanie rozpadowi tradycyjnych norm i wzorów ludzkiego działania oraz 
systemów wartości, narastającej fali prymitywnych standardów kultury masowej i 
postaw konsumpcyjnych, jak też walka z dehumanizacją człowieka, e) zapobieganie 

13 M. Jędrzejko, A. Taper, Dzieci a multimedia, Warszawa – Dąbrowa Górnicza 2012, s. 7-10.
14 U. Żydek-Bednarczuk, Kultura języka w Internecie, [w:] Oblicza Internetu, pod red. M. Sokołowskiego, 

Elbląg 2004, s.72-78.
15 H. Tomaszewska, Młodzież, rówieśnicy i nowe media. Społeczne funkcje technologii komunikacyjnych 

w życiu nastolatków, Warszawa 2012, s. 136-137.
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wykluczeniom społecznym i kulturowym16.
W dyrektywach edukacyjnych podkreśla się wagę promocji edukacji dla wszystkich 

w ciągu całego życia, kształcenie pluralistyczne zarówno pod względem treści, 
metod, przebiegu nauki, tradycyjnych i nowoczesnych standardów, czasu edukacji. 
Wskazuje się przy tym, że priorytetem powinna być edukacja obywatelska. Podkreśla 
się, że przed polską edukacją stoi ważne zadanie: chronienia wartości narodowych, 
a jednocześnie przystosowywanie mentalności młodego pokolenia do wartości 
dziedzictwa europejskiego, przystosowywania się do trendów globalizacyjnych, 
które zorientowane są na budowę tożsamości ponadnarodowej, na urzeczywistnianie 
projektu budowy globalnego społeczeństwa obywatelskiego.

W globalnym pojmowaniu procesów edukacyjnych podkreśla się uwagę 
urzeczywistniania długofalowych zadań, które określa się mianem standardów – 
wartości ogólnoludzkich. Wśród nich podkreśla się wagę kształtowania wartości 
moralnych, ciągłości kultury, aspiracji zawodowych i umiejętności twórczego 
działania w zmieniającej się rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej. Założenia 
te są pochodną ogólnoświatowych trendów rozwoju gospodarczego, przemian 
społecznych, kształtowania się obrazu życia politycznego. Przy tym jednak ujawnia 
się rywalizacja modeli: a) nadreńskiego – zorientowanego za zaspakajanie potrzeb 
zbiorowych, odpowiedzialność na podejmowane wybory i decyzje i b) anglosaskiego 
– ukierunkowanego na sukces indywidualny, natychmiastowe osiąganie zysku, który 
określa się nierzadko hollywoodzkim17. W modelu nadreńskim obowiązują zasady 
paternalizmu społecznego. W przestrzeni edukacyjnej, ważne są wyzwania stricte 
dostarczające wiedzę, jak i kwestie wychowawcze. Uwzględnia się doświadczenie 
europejskiej tradycji edukacyjnej. Dąży się do uniwersalizacji procesu kształcenia, 
ukierunkowanego na uzyskiwanie określonych wyników uczenia. W modelu 
anglosaskim pierwszeństwo zdobywa partycypatywność edukacyjna. Kształcenie 
pozostaje kwestią indywidualną jednostki. Uczący sam wybiera zakres własnej 
edukacji. Nauczyciel ujawnia się w nim w roli przewodnika, trenera. Model ten 
spotyka się w Polsce z krytyczną oceną, aczkolwiek jednocześnie zdobywa coraz 
większą nośność w praktyce kulturowej. Służy temu przede wszystkim szkolnictwo 
niepubliczne, które orientuje się na indywidualizm kształcenia, a w ślad za tym 
odchodzi się od tradycyjnego modelu nauczania, Dużą nośność zdobywają w 
edukacji tej zasady tolerancji, demokracji, wolności. W formach organizacyjnych 
kształcenia zauważa się wzory edukacji incydentalnej, nieformalnej, na co 
pozwalają, m.in. nowe technologie kształcenia.

W sferze efektów kształcenia tradycyjne formy oceny pracy ucznia zastępują 
takie formy, jak akredytacja, certyfikacja, nostryfikacja (uznawanie wykształcenia)18. 

16 A. Bogaj, Konsekwencje procesu globalizacji dla edukacji, [w:] Edukacyjne problemy czasu 
globalizacji …, s. 44-45.

17 M. Albert, Kapitalizm kontra Kapitalizm, Kraków 1994, s. 216-217.
18 Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny, pod red. M. Wójcickiej, 

Warszawa 2001
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Formy te wynikają z potrzeby: a) porównywalność osiągnięć edukacyjnych dzieci, 
młodzieży oraz w ogóle ludzi zdobywających określoną wiedzę i umiejętność, 
b) opracowywania standardów kwalifikacji zawodowych, c) odnoszenia efektów 
kształcenia do rynku pracy. 

Zachodzące w szybkim tempie zmiany kulturowe i cywilizacyjne generują nowy 
model nauczyciela. Oczekuje się od niego znajomości współczesnych procesów 
społecznych oraz rozwiązywania ujawniających się sytuacji kryzysowych, 
znajomości trendów procesów globalnych oraz zapobiegania ujawniających się 
w nich nieprawidłowościom, jak i funkcjonowania w nowoczesnym świecie 
pedagogicznym, spełniania nowych ról wychowawczych, otwartości na wciąż 
nowe metody edukacyjne, dostarczanie najnowszej wiedzy o życiu kulturowo-
cywilizacyjnym, kształtowania umiejętności tradycyjnych – pisania, czytania, 
rozumienia, jak i nowoczesnych, np. z przestrzeni informatycznej. Wraz z 
ujawniającym się postępem naukowo-technicznym wzrastają wymagania 
edukacyjne, których w istotnej mierze oczekuje się od nauczycieli. Zauważa się, 
że wiedza pedagogiczna w krótkim czasie traci swą aktualność. Nauczyciel staje 
przed wyzwaniem wprowadzania wciąż nowych umiejętności technologicznych; 
ujawnia się w tym względzie konflikt pomiędzy charakterem nowych form pracy a 
doświadczeniem profesjonalnym nauczycieli.

W procesie edukacji ważną rolę pełni czynnik czasu. Oswajanie nowej 
wiedzy, nabycie nowych umiejętności musi odbywać się w określonym czasie. 
Ogrom wiedzy uniemożliwia oswojenie  jej  w ramach tradycyjnych norm 
edukacyjnych. W tej sytuacji ujawnia się konieczność stosowania nowych form 
w gospodarowaniu czasem edukacyjnym. Kontrowersyjną kwestią są tzw. prace 
domowe19. Z jednej strony, pozwalają one na poszerzanie wiedzy, pogłębianie 
procesu rozumienia, aczkolwiek powoduje ją wydłużenie czasu edukacji; z drugiej 
zaś lansuje się przekonanie, że zgodnie z zasadami higieny edukacyjnej, ujawnia 
się konieczność oddzielania czasu edukacji i czasu wypoczynku. Zacieranie tej 
granicy generuje rzeczywistość patologii społecznej, odbijającej się na zdrowiu 
psychicznym ucznia. 

W sytuacji informizacji życia kulturowego oraz osłabiania refleksji teoretycznej 
w edukacji ujawnia się wzrost zainteresowania kształceniem zawodowym. Jest to 
zjawisko odchodzenia od lansowanego w ostatnich latach kształcenia teoretycznego-
intelektualnego. Z dużą siłą rzeczywistość ta ujawnia się  w szkolnictwie wyższym. 
Ważną pozycję zajmuje w tym względzie edukacja na poziomie licencjackim, tj. 
zawodowym. Podejmowane są próby dzielenia szkolnictwa wyższego na profil 
zawodowy i akademicki. Profil zawodowy zwykle wiąże się z potrzebami rynku 
pracy. W edukacji szkolnictwa ponadpodstawowego i ponadgimnazjalnego 
ujawnia się również tendencja do edukacji uprofilowanej oraz kształcenia 
zawodowego. Tendencje te popierają oddolnie uczniowie. Według badań opinii 

19 L. Kacprzak, Zadania pracy domowej jako uczenie się w wielostronnym kształceniu ucznia, Piła 
2008, roz. II, IV.
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społecznej, prowadzonych na początku 2014 r. przez „Rzeczpospolitą” 48% 
młodych respondentów wyraziło akceptację dla tego typu kształcenia, a w ślad za 
tym uzyskiwania zatrudnienia na rynku pracy zgodnego z nabytymi kwalifikacjami 
i umiejętnościami. Zakłada się przy tym dostosowanie kształcenia zawodowego 
do standardów klasyfikacyjnych międzynarodowych, dostosowanie go do potrzeb 
gospodarki rynkowej20. Powołanie to ujawnia się również z dużą siłą w szkolnictwie 
wyższym, w sferze zaspokajania potrzeb społecznych, kulturowych, politycznych, 
ekonomicznych  zarówno jednostek, jak i grup społecznych21. 

Ogólny ogląd rozwoju edukacji w Polsce, a w tym w przestrzeniach lokalnych 
ujawnia, że jest ona wielką nadzieją współczesności, aczkolwiek jest ogromnie 
zagrożona, pełna wewnętrznych sprzeczności i niedoceniania.  W strategii rozwoju 
podkreśla się takie jej cele, jak: a) poprawa jakości i efektywności jej systemów w 
ramach Unii Europejskiej, b) powszechność dostępu do nich, c) otwarcie ich na 
środowisko i świat. W edukacji należy ustawicznie zabiegać o zachowanie równowagi 
między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Edukacja jest wartością 
autoteliczną oraz utylitarną i instrumentalną. Podmioty edukacyjne ponoszą 
odpowiedzialność nie tylko za to, czego uczą dzieci i młodzież, ale również za to, 
czego ich nie uczą. Edukacja staje się terenem walki o „wizję” rzeczywistości, która 
ma być „aktualna” i „przeważająca” w danym społeczeństwie. Jest ona miejscem 
walki o kształt wiedzy i prawdy. Wszelka edukacja wypływa z obrazu przeszłości i 
równocześnie kształtuje ów obraz. Polega ona na wytwarzaniu pożądanych zmian 
(cech), reedukacja zaś na przekształcaniu cech już wytworzonych22.

Charakteryzując współczesne kierunki rozwoju edukacji zauważa się, że cechuje je 
przyspieszona zmienność w różnych przestrzeniach życia kulturowego. Są to zmiany 
zachodzące w sferze wartości i styków życia, potrzeb i dążeń ludzkich, wzrostu i 
rozwoju osiągnięć cywilizacyjnych w różnych dziedzinach aktywności kulturowej 
ludzi. Obserwuje się przy tym dążenie do zachowania wielu tradycyjnych wartości i 
sposobów postępowania oraz jednoczesne dążenie do zmian i poszukiwania nowych 
idei, sposobów aktywności indywidualnej, jak i zbiorowej. Cywilizacja wiedzy 
orientuje się w kierunku społeczeństwa merytokratycznego, w którym wykształcenie 
staje się głównym kryterium w znajdowaniu zatrudnienia na wymagającym i 
zmiennym rynku pracy. Powoduje to globalizacja, która jest przede wszystkim 
liberalizacją rynku i handlu w wymiarze ogólnoświatowym oraz właściwymi 
sposobami zarządzania nimi; zauważa się przy tym, że globalizacja  zubaża życie 
człowieka, odrywa go od tradycji i korzeni, przyczynia się do niszczenia naturalnego 

20 Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, pod red. S.M. Kwiatkowskiego, Warszawa 
2004; Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości, pod red. H. Szempruch, Rzeszów 
2006.

21 Z. P. Kruszewski, Odbudowa wyższych szkół niepaństwowych w Polsce i ich funkcja społeczno-
edukacyjna, Płock 2000.

22 Cz. Banach, Myśli o edukacji, wiedzy i mądrości, [w:] Edukacja jutra. Aksjologia, innowacje i stra-
tegia rozwoju, pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, W. Kojsa, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2011, s. 135-141.

Wyzwania współczesnej edukacji a szkolnictwo w Gdyni



28

środowiska, a też zagraża wolności jednostkowej, jak i zbiorowej. W tej sytuacji 
ważne wyzwania ujawniają się przed edukacją, tj. przeciwdziałanie ujawniającym się 
zagrożeniom cywilizacyjnym23.

W przestrzeni lokalnej Gdyni w pełni odbijają się ogólne tendencje przemian 
edukacyjnych świata, m.in. stymuluje się zmiany w programach kształcenia ogólnego 
i zawodowego, realizuje się reformy szkolnictwa wyższego, wspiera się powstawanie 
edukacyjnych placówek niepaństwowych, monitoruje się skutki różnicowania się 
oferty edukacyjnej.

W refleksji ogólnej można skonstatować:
1. Wyzwania edukacyjne w strategii budowy globalnego społeczeństwa 

obywatelskiego są jednym z fundamentalnych zadań, 
2. W strategii tej uwzględnia się łączenie dziedzictwa przeszłości z wyzwaniami 

teraźniejszości i przyszłości,
3. Głębokie zmiany w obliczu procesów edukacyjnych powoduje postęp naukowo-

techniczny, a w tym zwłaszcza informatyczność i informacyjność,
4. Współczesne wyzwania edukacyjne dotyczą zarówno struktury edukacyjnej, 

jak celów zadań (dyktowanych w istotnej mierze przez rynek pracy), jakość uczących 
się oraz nauczających,

5. Obraz edukacji w Gdyni w pełni odbija wyzwania globalne, jak i specyfikę 
potrzeb lokalnych. W procesie tym obserwuje się jednocześnie zachodzące procesy 
unifikujące, jak i dywersyfikujące życie kulturowo-cywilizacyjne. 

Contemporary education challenges in view of  school system 
in Gdynia

Summary

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

23 A. Chodubski, Globalization – Politics – Education, „Polish Political Science Yearbooch” 2013, 
t. XLII, s. 7-20.
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Oświata gdyńska w okresie transformacji ustrojowej 
w latach 1989-1998

Wstęp
      

Wśród sukcesów Gdyni, która w internetowym głosowaniu z okazji 25. rocznicy 
pierwszych  i częściowo wolnych wyborów uzyskała I miejsce w Polsce jako „Miasto 
25 - lecia wolności”, wymienia się osiągnięcia gdyńskiej oświaty. Wprowadzony w 1999 r. 
program nauczania, następnie wielokrotnie zmieniany, przygotowujący uczniów 
do egzaminów zewnętrznych,  w dużym stopniu pozwala na  jednolite mierzenie 
osiągnięć uczniów i ocenianie szkół. W tym systemie gdyńskie szkoły, na wszystkich 
poziomach kształcenia uzyskują, podobnie jak szkoły w Sopocie, najlepsze wyniki w 
województwie pomorskim. Lokują się one wśród średnich wyników ogólnopolskich, 
a w niektórych przypadkach są nawet wyższe niż średnie wyniki w kraju. 

Można więc postawić tezę, że gdyńskie szkoły  należą do najlepszych w Polsce i 
przyciągają uczniów spoza terenu miasta. Od pewnego czasu, liczba uczniów spoza 
Gdyni, zwłaszcza w szkołach ponadgimnazjalnych, stanowi ponad 30%  wszystkich 
uczących się. Pozwala to na utrzymywanie stałej sieci placówek oświatowych i w 
miarę stabilnej liczby nauczycieli, dostosowanej do liczby oddziałów szkolnych, które 
są zdecydowanie mniej przepełnione niż kiedyś. 

Trwałość sieci szkolnej nie oznacza stałej liczby uczniów na poszczególnych 
poziomach kształcenia. I tak w 1989 r. w mieście funkcjonowało 35 szkół 
podstawowych, w których w kl. I-VIII uczyło się  prawie 32 tys. uczniów. Dziesięć 
lat później było 38 placówek kształcenia podstawowego, z ok. 5 tys. uczniów mniej 
niż poprzednio. Nie spadały przy tym koszty utrzymania oświaty i w omawianym 
okresie stale wynosiły ok. 30% rocznego budżetu miasta. Dla przykładu w 2013 r. 
średni koszt miesięczny  w przedszkolu wynosił 758,70 PLN na dziecko, zaś w szkole 
podstawowej  670 PLN miesięcznie na ucznia. Gimnazjalista kosztował miasto 763 
PLN miesięcznie, a licealista  682,30 PLN. Natomiast kształcenie ucznia w szkole 
zawodowej wyniosło ok. 761 PLN miesięcznie1. 

Na zadania oświatowe, organy prowadzące szkoły otrzymują subwencję z budżetu 
państwa. Kwota subwencji nie pokrywa jednak wszystkich wydatków. Dlatego też 

1  Sprawozdanie z wykonania budżetu  Miasta Gdyni za 2013 rok, s. 252-259. 
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Gdynia co roku pokrywa ok. 35% kosztów funkcjonowania oświaty z dochodów 
własnych. Należy jednak zaznaczyć, że prowadzenie przedszkoli jest zadaniem 
własnym gminy i koszty funkcjonowania tych placówek w całości są finansowane 
z własnych dochodów  samorządów.  Z uwagi na rosnące koszty oświaty, wiele 
samorządów próbuje likwidować małe szkoły i łączy je w większe. Celem tego 
działania jest zwiększenie liczby uczniów w oddziałach/klasach co obniża koszty w 
jednostce oświatowej. 

Problem porządkowania sieci szkolnej w mieście jest stosunkowo łatwiejszy  
niż w małej miejscowości. W Gdyni sprawy te rozwiązywano od początku lat 
dziewięćdziesiątych, kiedy to z własnej inicjatywy miasto przejęło od państwa 
prowadzenie przedszkoli i szkół podstawowych. W  tzw. pilotażu, w 1994 r. Gdynia 
podjęła się także prowadzenia szkół ponadpodstawowych i od tamtego czasu jest 
właścicielem wszystkich publicznych placówek oświatowych.

Dziedzictwo  PRL-u 

Dyktatura Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej (PRL), obejmująca wszystkie sfery  życia, w sposób 
szczególny wpływała na system szkolnictwa. Przy scentralizowanym zarządzaniu 
państwem, centralnie kierowano również oświatą i wszystkimi formami kształcenia. 
Na poziomie regionalnym, dyrektywy ministerstwa oświaty wdrażane były przez 
wojewódzkie kuratoria oświaty i wychowania, które przydzielały środki, zatrudniały 
i zwalniały dyrektorów oraz sprawowały ścisłą kontrolę programową i ideologiczną 
nad nauczycielami i uczniami. Na szczeblu miast, w Miejskich Radach Narodowych 
funkcjonowały Wydziały Oświaty i Wychowania, organizujące i zatrudniające 
nauczycieli w podległych placówkach przedszkolnych i oświaty podstawowej.  

Wielką rolę odgrywało szkolnictwo zawodowe, funkcjonujące także jako szkoły 
przyzakładowe i przysposabiające do zawodu robotników wykwalifikowanych dla 
potrzeb konkretnych zakładów pracy. Pomimo kontroli programowej ministerstwa 
oświaty wiele szkół zawodowych było resortowych, podlegających różnym 
ministerstwom oraz dużym przedsiębiorstwom przemysłowym np. stoczniom. Jak 
na tamte czasy,  były  to szkoły o dobrym poziomie kształcenia. Obowiązywały do 
nich najczęściej egzaminy wstępne. Co więcej, pracowało w nich wielu nauczycieli z 
przedwojennymi tradycjami kształcenia rzemieślników, uczących „dobrego fachu” i 
rzetelnego wykonywania obowiązków. Trzeba podkreślić, że większość absolwentów 
szkół zawodowych mogło  natychmiast otrzymać zatrudnienie, czego nie dawały 
licea ogólnokształcące. Nic więc dziwnego, że w 1989 r. w gdyńskich „ogólniakach”  
kształciło się trochę ponad 4 tys. uczniów, zaś w szkołach zawodowych prawie 9 
tys.2. Wiele średnich szkół zawodowych-techników miało szczególny charakter, a 
uczniowie obowiązkowo nosili mundury. Nierzadko były to szkoły męskie, pomimo 
koedukacyjnego charakteru szkolnictwa.  

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań Miejskiego Planu Finansowo-Rzeczowego za 1989 rok.
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Początkowo, na szczeblu oświaty elementarnej placówkami kierowali kierownicy, 
zaś w szkołach ponadpodstawowych - dyrektorzy. Z reguły wszyscy musieli być 
członkami PZPR, bo tylko do takich partia miała zaufanie, powierzając ideologiczne 
zadania  wychowania „nowego człowieka”. Prawie wszyscy nauczycieli „dobrowolnie” 
zapisywali się do Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), która to organizacja była 
specjalnym branżowym związkiem zawodowym, m.in. przygotowującym „po linii 
i na bazie” przyszłe kadry kierownicze. W 1970 r. tzw. „uzwiązkowienie” gdyńskich 
nauczycieli w szkołach podstawowych wynosiło 98 % wszystkich zatrudnionych, a w 
szkołach zawodowych 98,5 %. Natomiast w „ogólniakach” związkowców było mniej 
i wynosiło 92,5% ogółu zatrudnionych3. 

Do ZNP nie należeli tylko ci, którzy zatrudniając się zastrzegli, aby nie potracono 
im obowiązkowych składek na związek. ZNP  zastępował dyktaturę partyjną na 
wszystkich szczeblach polskiej oświaty, od przedszkola poczynając a na uniwersytecie 
kończąc. Oczywiście specjalne zadania miały też POP (podstawowe organizacje 
partyjne), ale nie we wszystkich placówkach oświatowych takie organizacje  działały. 

W tak zorganizowanym systemie ideologicznej kontroli, tworzyły się różne 
grupy towarzyskie i  funkcjonowały liczne koterie. Zdarzali się jednak  kierownicy 
czy dyrektorzy szkół, którzy przede wszystkim dbali o wysoki poziom kształcenia 
m.in. poprzez zatrudnianie nauczycieli, którzy nie podporządkowywali się naciskom 
ideologicznym i byli znakomitymi fachowcami w nauczaniu prowadzonych 
przedmiotów. Dlatego w tamtym czasie były szkoły słynące np. z doskonałego 
nauczania polonistycznego czy matematyczno-fizycznego, co z jednej strony dawało 
podstawy gruntownego wykształcenia, a z drugiej, gwarantowało absolwentom dobre 
przygotowanie do pomyślnego zdania egzaminów wstępnych na studia. 

Oprócz struktur partyjnych, w szkołach aktywnie działały również drużyny 
harcerskie, różnorodne kółka zainteresowań, chóry i zespoły recytatorskie, a 
uroczystości szkolne zawsze miały bogatą oprawę artystyczną, nawet w dniu patrona 
szkoły, którym był np. Ludwik Waryński. Sztuką bowiem było przygotowanie takiego 
scenariusza, w którym temat rewolucyjny można było uzupełnić patriotycznym i 
kształcącym np. w kulturze żywego słowa. Niemniej jednak, każda ideologia inna 
niż marksistowsko– leninowska nie mogła być przedmiotem działalności szkolnej. 
Dlatego w 1962 r., prywatne Liceum Urszulanek (funkcjonujące przy ul. Pomorskiej 
w Gdyni), zostało zlikwidowane na podstawie przedwojennej ustawy z  1932 r. o 
prywatnych szkołach i zakładach naukowych.. Bezpośrednim powodem  decyzji 
likwidacyjnej był jednak brak w szkole organizacji Związku Młodzieży Polskiej 
(ZMP).

Wydarzenia z grudnia 1970 r. nie pozostały bez wpływu na środowisko gdyńskich 
nauczycieli, zwłaszcza że wśród zabitych i represjonowanych znaleźli się uczniowie. 
Pomimo paraliżującego strachu, w zaufanych grupach kolportowane były nielegalne 
wydawnictwa  (tzw. „bibuła”), z której poznawano prawdę o faktach z gdyńskich ulic 
i nocnych pogrzebach na cmentarzu witomińskim. Tworzyły się grupy towarzyskie, 

3 Dzieje Związku Nauczycielstwa Polskiego  w Gdyni , cz. I, Lata 1928-1981. Opracowanie W. Wojno, s. 53.
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w których dyskutowane były postulaty tzw. drugiego obiegu. Kiedy dziesięć lat 
później, nieoczekiwanie  pojawia się NSZZ „Solidarność”, żądanie  zmian w systemie 
oświaty, nabrało dopiero mocy. Postulat zmian znalazł zwolenników również w 
PZPR. Nieoczekiwanie więc pojawiły się zgodne żądania uproszczenia administracji 
szkolnej, unowocześnienia programów i metod nauczania oraz zwiększenie wydatków 
na oświatę. Ponadto „Solidarność” argumentowała, ze niskie płace nauczycielskie 
doprowadziły do negatywnej selekcji do zawodu, co dodatkowo potęguje 
podporządkowywanie się tej grupy zawodowej ideologii partyjnej. Uwidoczniało się 
to w przynależności  do  „Solidarności”, gdzie po wojsku i milicji, nauczyciele byli 
grupą zawodową o najniższym procencie członków związku.  

W tym kontekście, wielkim sprzymierzeńcem PZPR i hamulcowym „rewolucji 
solidarnościowej” w placówkach oświatowych był ZNP, który także widział potrzebę 
reform szkolnych, ale ograniczał je  do postulatu uspołecznienia oświaty poprzez 
stworzenie rad szkolnych złożonych z nauczycieli, rodziców i zewnętrznych 
ekspertów oraz żądań płacowych i gwarancji zawartych w tzw. Karcie Nauczyciela. 
„Solidarność” żądała więcej - m.in. prawa do tworzenia szkół samorządowych, 
wybierania dyrektorów i większej autonomii dla rad pedagogicznych. Żądania 
te były zbliżone do prób wyjęcia zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi 
z systemu centralnej administracji i przekazania tych kompetencji wybieranym w 
zakładach radom pracowniczym4. Nie kwestionowano przy tym istnienia władzy 
PZPR, ale domagano się  zaprzestania ateizacji szkół i zliberalizowania programów 
szkolnych. Tak radykalne postulaty miały wpływ na ożywienie życia społecznego 
wśród  nauczycieli, którzy zaczęli wypisywać się z ZNP, co doprowadziło do sytuacji, 
że z przynależnych do tego związku w 1970 r. prawie 3 tys. pracowników gdyńskiej 
oświaty, po sierpniu 1980 r. zostało tylko 1003 związkowców. Ponadto gdyńska 
Rada ZNP, w lutym 1981 r. skarżyła się władzom miasta, że od stycznia tegoż roku, 
administracja obsługująca pracowników oświaty w Miejskim Zespole Ekonomiczno-
Administracyjnym Szkół (MZEAS), niesłusznie potrąca z wynagrodzeń składki 
członków ZNP na „Solidarność”, gdyż nikt formalnie ze związku nie wypisał się, choć 
widniał już w ewidencji nowej organizacji5.

Czas stanu wojennego
 
Wprowadzenie 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego i zdelegalizowanie 

NSZZ „Solidarność”, przerwało entuzjazm milionów członków związku, którzy 
społecznie, bez  wielkich środków  publicznych chcieli i potrafili zmieniać Polskę, 
w tym polską oświatę. Na początku 1982 r. znowelizowano Kartę Nauczyciela, w 
której wprowadzono m.in postulaty „Solidarności”, zwiększając uprawnienia rad 
pedagogicznych, gwarantując bezpieczeństwo pracy nauczycieli oraz zmniejszono 

4 T. Levitas, J. Herczyński, Decentralizacja oświaty w Polsce w latach 1990-1999: tworzenie systemu,   
[w:]  Decentralizacja oświaty, t. 7,  Warszawa 2012, s. 57

5 Dzieje Związku Nauczycielstwa Polskiego  w Gdyni , cz. I, Lata 1928-1981. Opracowanie W. Wojno, s. 37.
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obowiązkowe pensum nauczycielskie z 21 do 18 godzin pracy tygodniowo6. Było 
to sprytne posunięcie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON), dające 
konkretne argumenty działaczom ZNP (pomimo, że związek został zawieszony w 
działalności), do spacyfikowania marzeń środowiska oświatowego o odnowie polskiej 
szkoły. Zepchnięta do podziemia „Solidarność” w gdyńskich szkołach praktycznie 
przestała istnieć. Formalnym szefem zdelegalizowanego związku była wówczas  
Eryka Staniszewska, nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 23. Nie była internowana 
i nikt z działaczy gdyńskiej „Solidarności” oświatowej nie widnieje w spisach osób 
represjonowanych. Co prawda, niektórych dotknęła tzw. weryfikacja, rozpoczęta 
już w styczniu 1982 r. i obejmująca, obok środowiska dziennikarzy czy prawników,  
także nauczycieli oraz pracowników szkół wyższych. Weryfikacje odbywały się przed 
komisją, w skład której zwykle wchodził dyrektor placówki, przedstawiciel PZPR, 
wizytator z kuratorium i później także działacz ZNP.  Komisja prowadziła rozmowę 
z nauczycielem przy użyciu „arkusza rozmowy indywidualnej nauczyciela”. Arkusz 
zawierał pytania, które miał sobie zadać sam weryfikowany np. „Jak oddziaływuję 
na młodzież pod kątem akceptacji ideologii marksistowsko-leninowskiej, zasad 
ustrojowych socjalistycznego państwa?” Zamieszczano także oceny, w jakim stopniu 
nauczyciel „uznaje i akceptuje socjalistyczny system wartości”7. Wg Wojciecha 
Książka, szefa „Solidarności” oświatowej w Gdańsku, b. wiceministra oświaty w 
rządzie AWS, przez weryfikację  „Złamano charaktery wielu ludzi, którzy przyszli 
po Sierpniu 80 r. do „Solidarności”. Nie minęło kilka miesięcy, znowu wielu z nich 
zmuszonych zostało ekonomicznie, ideologicznie do wstąpienia do neo-ZNP”8.

Szczególną weryfikację przeszedł w Gdyni dyrektor Szkoły Podstawowej 
Nr 13 Zbigniew Lechowicz. Najpierw został zawieszony jako członek PZPR, a 
następnie wyrzucony z partii i jednocześnie odwołany ze stanowiska dyrektora.  
Oto jak wspomina tamte czasy - „Przed 13 grudnia byłem jedynym dyrektorem, 
aktywnie działającym w „Solidarności”. W szkole było duże koło naszego związku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w Ognisku Wychowawczym kierowanym przez 
Stanisława Latańskiego, z małą grupą zaufanych nauczycieli mieliśmy miejsce, w 
którym organizowaliśmy samopomoc, a nawet podrabialiśmy dowody osobiste dla osób 
ukrywających się.  Pewnie byliśmy inwigilowani i SB sporo o nas wiedziała”9. Nie za 
to jednak Z. Lechowicz stracił stanowisko. Bezpośrednim powodem była negatywna 
opinia szkolnego sekretarza POP PZPR, Danuty Przydatek, która w partyjnych 
raportach kwestionowała umiejętności wychowawcze dyrektora i podkreślała jego 
negatywny wpływ na uczniów. A wszystko to, wg jej opinii, spowodowane było tym, 
że dyrektor przywoził z Turcji kożuchy i nimi handlował. W efekcie Z. Lechowicz 

6 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
7 T. Bochwic, Narodziny i działalność Solidarności Oświaty i Wychowania 1980-1989 (w świetle doku-

mentów NSZZ „S” i relacji jej działaczy), Warszawa 2000, s. 179.
8 Wspomnienie: Wojciech Książek z weryfikacji w ZSZ w Pucku, [w:] Stan wojenny-wspomnienia i 

oceny, red. J. Kulas, Gdańsk 1999, s. 37.
9 Relacja z rozmowy przeprowadzonej dla potrzeb niniejszego opracowania.
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został przeniesiony na etat pedagoga w SP Nr 21, pomimo że w jego obronie stanęła 
nawet Rada Pedagogiczna SP Nr 13, występując pisemnie do Wojewódzkiej Rady 
Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Gdańsku (PRON) o przywrócenie 
na stanowisko  dyrektora. Odpowiedź, podpisana przez  sekretarza Rady Woj. PRON, 
Gerarda Kledzika, zawierała m.in zdanie: „postawa Ob. Lechowicza nie zawsze była 
zgodna z postawą jakiej należy oczekiwać od wychowawcy i kierownika placówki 
oświatowej, nie zawsze zgodna z Polską racją stanu10. 

Natomiast w 1990 r., Danuta Kledzik jako Kurator Oświaty i Wychowania w 
Gdańsku, przepraszając Z. Lechowicza za „błędy i wypaczenia  poprzedniego okresu” 
m.in. napisała: „…pragnę wyrazić ubolewanie w związku z odwołaniem Pana (-) ze 
stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13. Fakt ten nosi wyraźne znamiona 
decyzji politycznej, a nie merytorycznej…”11.

W podziemiu szczególnie aktywni byli gdyńscy uczniowie, zrzeszeni w 
konspiracyjnych grupach Federacji Młodzieży Walczącej. Obok grup do akcji 
bezpośrednich np. rozrzucania na ulicach ulotek, w szkołach wydawane były 
podziemne gazetki, m.in. w III LO Azyl-pismo dla myślących, w IV LO Rota 
i Antymantyka, czy w VI LO Wacek. To ta młodzież kwestionowała później 
porozumienia zawarte przy „okrągłym stole” i nie zgadzała się na kontraktowe 
wybory. Jej bunt wobec zawieranych wówczas kompromisów okazał się w wielu 
sprawach słuszny, a działalność tej młodzieży  nadal była inwigilowana przez 

10 Teczka personalna dyr. Z. Lechowicza.
11 Tamże.
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Służbę Bezpieczeństwa (SB). Kiedy w styczniu 1990 r. działacze FMW okupując 
budynek byłego już KW PZPR w Gdańsku, usiłowali powstrzymać palenie w 
nim dokumentów, to interweniujący w tej sprawie prezydent Gdańska, żądając 
opuszczenia budynku powoływał się na naciski  ze strony rządu i wymieniał 
nazwiska nowych ministrów tj. A. Halla i J. Ambroziaka, aby natychmiast 
zakończyć protest. Ubolewał przy tym, że młodzież ośmiesza symbole PZPR 
poprzez wystawienie  na balkon popiersia Lenina, któremu założono na głowę 
szmatławą czapkę, a obok postawiono transparent z napisem „Młodzież z partią 
się rozliczy”. Niestety okupacyjnego protestu  nie rozstrzygnięto pokojowo. W 
nocy, na polecenie premiera T. Mazowieckiego, do budynku wtargnął specjalny 
oddział wspierający milicję  i brygada antyterrorystyczna, uzbrojona nawet w broń 
maszynową i w kilkanaście minut gmach został zdobyty, a następnie przekazany w 
ręce byłych członków PZPR12.

Oświata samorządowa

Wiosną 1990 r.  Sejm kontraktowy pośpiesznie przyjął ustawy niezbędne do 
wybrania już w maju tego roku rad gminnych (wiejskich i miejskich). Ustawy te 
określały zasady wyboru władz samorządowych oraz ich strukturę organizacyjną. 
Przypisały gminom odpowiedzialność za usługi komunalne, gwarantując przy tym 
niezależność budżetową i subwencję z dochodów państwa. 

W maju 1990 r. odbyły się pierwsze po wojnie demokratyczne wybory 
samorządowe. Gdynianie wybrali pięćdziesięciu radnych, wśród których tylko jeden 
nie wywodził się z ruchu „Solidarności” i tylko dwoje miało zawodowe doświadczenie 
nauczycielskie, z tego jedna osoba była urzędującym dyrektorem placówki oświatowej. 
Można więc mówić, że ówczesna Rada Miejska (takiej nomenklatury  początkowo 
używano), nie miała kompetencji w zakresie oświaty, zorganizowanej wtedy w 56 
przedszkolach, 35 szkołach podstawowych, 10 liceach ogólnokształcących i 12 
zespołach szkół zawodowych.

Tabela1. Stan organizacyjny gdyńskiej oświaty w 1989 r.

Przedszkola Szkoły 
podstawowe

Licea 
ogólnokształcące

Szkoły 
zawodowe

L i c z b a 
placówek 56 35 10 12

L i c z b a  
uczniów 5 714 31 836 4 267 8 970

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu i zadań 
Miejskiego Planu Finansowo-Rzeczowego za 1989 r.

12 S. Cenckiewicz, Oczami bezpieki, Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Łomianki 
2012, s. 497.
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Pomimo braku zawodowych pedagogów w Radzie Miejskiej, problematyka 
nauczania i wychowania dzieci i młodzieży stanowiła pierwszoplanową tematykę 
dyskusji. Było to o tyle zaskakujące, że historycznie rzecz biorąc, samorządy nie 
zarządzały szkołami, a więc nie miały w tym zakresie żadnego doświadczenia. 
Właśnie z tego powodu, a zwłaszcza z uwagi na ogromne koszty funkcjonowania 
przedszkoli i szkół, większość radnych nie była nastawiona entuzjastycznie do 
przejęcia tego zadania. Tym bardziej, że na szczeblu rządowym dopiero trwały 
dyskusje nad nowym systemem oświaty polskiej i reformatorzy skupieni w 
ministerstwie edukacji nie byli przekonani do tak dalekiej decentralizacji państwa. 
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Przestrzegali przy tym, że efekty przekazania oświaty samorządom są trudne do 
przewidzenia, gdyż komunizm zniszczył społeczeństwo obywatelskie i niezawisłość 
państwową. Dlatego demokratyczne państwo polskie powinno kształtować nowy 
ład społeczny i wykorzystywać system oświaty do odbudowy tożsamości narodowej. 
Ponadto zwolennicy takich rozwiązań, wspierani przez związki zawodowe działające 
w oświacie, argumentowali, że gminy przejmując oświatę będą  szukać w kosztach 
jej utrzymania oszczędności i będą mogli podważać bezpieczeństwo pracownicze, 
zawarte w Karcie Nauczyciela. Sprawy te, podnoszone w skali ogólnopolskiej 
stosunkowo szybko zostały rozstrzygnięte w Gdyni, gdzie jednym ze  zwolenników 
przejęcia oświaty była ówczesna Prezydent Gdyni, Franciszka Cegielska. W wakacje 
1990 r., dzięki pani prezydent i małej grupie radnych powstaje projekt stosownej 
uchwały Rady Miejskiej, która 8 sierpnia  1990 r. decyduje o przejęciu przez gminę 
z dniem 1 września 1990 r.  „prowadzenie wszystkich szkół podstawowych oraz 
wszystkich placówek oświatowo-wychowawczych, podporządkowanych b. MRN w 
Gdyni”13.

Przejęcie przez Gdynię oświaty, jako zadania własnego gminy, nastąpiło przed 
uchwaleniem nowej ustawy o systemie oświaty, którą kontraktowy Sejm przegłosował 
dopiero 7 września 1991 r.14. Zarządzanie  placówkami  było więc trudne, nie tylko 
z powodu odziedziczonych po starym systemie struktur,  jakim była ogólnomiejska 
organizacja obsługi jednostek - MZEAS, funkcjonujący w gmachu dawnej 
szkoły urszulanek przy ul. Pomorskiej, ale także z uwagi na kadrę zarządzającą 
placówkami, w tym kadrę Wydziału Oświaty i Wychowania. W tej sytuacji cały ciężar 
projektowanych zmian przejmuje na siebie, powołana dopiero z końcem grudnia 
1990 r., ośmiosobowa Komisja Oświaty RM, złożona z czterech radnych i czterech 
członków spoza rady, wśród których było trzech dyrektorów placówek, w tym dwóch 
wyłonionych już w konkursach15.

Komisja z udziałem przedstawiciela „Solidarności” nauczycielskiej 
(M. Strzelecka), ale bez przedstawiciela ZNP,  ściśle współdziałała z Zarządem 
Miasta Gdyni, który w zakresie przekształcania systemu,  stanął przed poważnymi 
problemami organizacyjno-finansowymi. Chodziło bowiem nie tylko o bieżące  
utrzymanie placówek, ale także o kontynuowanie rozpoczętych inwestycji, jak 
budowa sali gimnastycznej dla szkoły sportowej przy ul. Władysława IV i podobnych 
sal przy szkołach na Pogórzu i Karwinach. Trwała także rozbudowa szkoły nr 6 przy 
ul. Cechowej, a oddana do użytku mała placówka kształcenia elementarnego na 
Dąbrowie nie miała wyposażenia.

W tym czasie większość szkół podstawowych pracowała na „dwie zmiany” i 
były placówki z prawie dwoma tysiącami uczniów, w których sporo dzieci biegało 
z kluczami do domu, przywiązanymi na tasiemkach na szyi. Część przedszkoli 
funkcjonowało w  blokach mieszkalnych, w lokalach pośpiesznie przysposobionych 

13 Uchwała nr VIII/40/90 Rady Miejskiej w Gdyni z dn. 8.08.1990 r., Archiwum UM Gdyni. 
14 Ustawa  z dn. 7 września 1991 o systemie oświaty
15 Załącznik 1 uchwały XVI/112/90 Rady Mista Gdyni, Archiwum UM w Gdyni.
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do potrzeb tych placówek. Trudno było zorientować się w rzeczywistych kosztach 
obsługi  jednostek, gdyż sporo korzystało z ryczałtowych rozliczeń za wodę czy 
prąd, dostarczany dla całego bloku lub osiedla. W wielu szkołach były mieszkania 
służbowe, ale ich lokatorzy nie mieli wydzielonych mediów i za wszystko płaciła 
szkoła. Całe gospodarstwo oświatowe, w centralnych rozliczeniach MZEAS-u, 
mieściło się na paru „płachtach” sklejonych kartek i  ręcznie zrobionych zestawień. 
Nie było przecież kopiarek, a „płachty” przepisywano  przez kalki. Nie wszyscy 
członkowie Komisji Oświaty potrafili takie zestawienia  czytać. Zebrania trwały więc 
długo, gdyż padało na nich szereg pytań, nierzadko pozostających bez odpowiedzi. 
Do tego dochodziły naciski i postulaty nauczycieli dotyczące zmian organizacyjnych 
wewnątrz szkół oraz rodziców domagających się dekomunizacji placówek,  choćby 
przez zmianę ich patronów. Były więc przypadki, że np. Mariana Buczka na szyldzie 
szkoły zamalowano farbą, zaś na pieczątce usunięto żyletką. Do władz miasta płynęły  
donosy na nielegalność takich działań i pośpiesznie trzeba było podejmować 
stosowne zarządzenia czy uchwały. Nikt jednak  nie protestował np. wobec patrona 
Szkoły Podstawowej Nr 42 na Karwinach, którym do 2006 r. był Petko Tanczew, jakiś 
bułgarski komunista, pomimo ze dyrektorem placówki od 1990 r. była, wyłoniona 
w konkursie, Mirosława Borusewicz. Przez ten czas w szkole funkcjonowała izba 
pamięci patrona, a obelisk poświęcony „bohaterskiemu Bułgarowi” do dziś stoi 
nieopodal serwisu Citroena przy al. Zwycięstwa. 

Początkowo obrady Rady Miasta zaczynały się dopiero po południu, w czasie 
wolnym od pracy zawodowej radnych i trwały do późnych godzin nocnych. W między 
czasie organizowano posiedzenia komisji rady, a wszystko toczy się jednocześnie, 
pomimo braku wielu dokumentów i szybkiej łączności. Wg sprawozdania Prezydenta 
Miasta, w ponad 250 tysięcznej Gdyni, z końcem 1989 r. na Pustkach Cisowskich 
oddano do użytku nową centrale telefoniczną na 1000 numerów, a w całym mieście 
liczba abonentów telefonicznych zwiększyła się o 2250 numerów. W tym samym 
czasie w mieście zainstalowano 5 telefonicznych aparatów wrzutowych16. Urząd 
dysponował jednym tzw. telefaksem, pozwalającym na łączność tylko z głównymi 
urzędami państwowymi. Wszystko odbywało się więc „na piechotę” , ale w ogromnym 
entuzjazmie i z ogromną nadzieją na lepszą przyszłość. Zarząd Miasta praktycznie 
obradował codziennie, a w radzie nie było partii, klubów i frakcji. Wyniki głosowań 
były nieprzewidywalne i Zarząd Miasta musiał starannie przygotowywać uchwały, 
aby mogły zmieniać lokalną rzeczywistość. Niemalże każde wystąpienie na  forum 
rady,  poprzedzane było  swoistą inwokacją, podnoszącą narodowe wartości i lokalną 
tożsamość oraz posłannictwo służby publicznej, za co mówcy  często byli nagradzani 
oklaskami przez publiczność zgromadzoną na balkonie sali. Płynące z różnych stron 
uznanie dodawało nowej władzy otuchy, ale  rok 1990 miasto zamknęło długami 
m.in. w postaci niespłaconych kredytów bankowych, wziętych także na utrzymanie 
oświaty, a zwłaszcza na kontynuowanie inwestycji szkolnych. Tryumfowali więc 
przeciwnicy przejęcia oświaty, a wiceprezydent miasta, Maciej Brzeski w opisie do 

16 Sprawozdanie z wykonania Budżetu i zadań Miejskiego Planu Finansowo-Rzeczowego za 1989 r.
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sprawozdania finansowego za 1990 r. sam stawia pytania o błędy w zarządzaniu 
miastem i pisze, że ”Dyskutować można jedynie czy przejęcie oświaty (…) było 
posunięciem prawidłowym” i dodaje, że taka dyskusja „…..prawdopodobnie nie 
tyle o pieniądzach  (by była)…. ile o problemie czy miasto, czyli samorząd, czyli 
mieszkańcy – rodzice mają mieć wpływ na to co się dzieje w szkołach czy maja się 
tego wpływu pozbyć”; oraz „… czy późniejsze przejęcie oświaty nie pogorszyłoby jej 
stanu technicznego i organizacyjnego?”17.

Pozytywne odpowiedzi na te pytania dał już rok następny, choć nadal ciągnęła 
się budowa sali gimnastycznej dla szkoły sportowej i na Pogórzu oraz pojawiły się 
opóźnienia w wypłatach, ciągle waloryzowanych przez rząd i wypłacanych z góry, 
pensji dla nauczycieli. Z tego powodu w budynku urzędu zorganizowano  nawet 
protestacyjną pikietę, z nauczycielami „szkoły Petko Tanczewa” na czele. Dopiero 
rok 1991 był pierwszym okresem gdyńskiej samorządności i czasem totalnej 
decentralizacji w zarządzaniu miastem. Likwidowany jest MZEAS i wszystkie 
placówki oświatowe organizują własną obsługę. Proces ten w pierwszej kolejności 
obejmuje szkoły, później przedszkola i placówki wspomagające oświatę. Samo 
rządzenie u jednych budziło zachwyt u innych niepokój, zwłaszcza że trwały 
konkursy na dyrektorów i do kandydatów kierowane były pytania o umiejętności 
menedżerskie.  Jak się później okazało, nie wszyscy wyłonieni w tych konkursach 
dyrektorzy takie kwalifikacje posiadali. Generalnie „Solidarność” nie miała kadr 
przygotowanych do urządzania nowej rzeczywistości, zaś ZNP najczęściej  wysuwał 
kandydatów tylko w tych placówkach, w których widział pewne szanse na wygranie 
konkursu oraz wiedział, że lobby „zetenpowskie” w jednostce wspierać będzie „ich 
dyrektora” Nic więc dziwnego, że nowi dyrektorzy np. w SP Nr 7 czy w SP Nr 43  
narażając się Radom Pedagogicznym nie doczekali końca kadencji i w atmosferze 
konfliktów zakończyli kierowanie tymi placówkami. 

Pomimo zgrzytów i napięć, przy braku środków i szalejącej inflacji, w gdyńskich 
szkołach trwała modernizacja. W sferze materialnej rozpoczęła się od remontów  
toalet, zaś w sferze programowej od rugowania ze szkół lekcji języka rosyjskiego. 
Pojawiły się autorskie programy nauczania, co oznaczało że szkoły  realizowały 
różne treści nauczania i używały innych podręczników.  Pozwalała na to  nowa 
ustawa o polskim systemie oświaty, która dała nauczycielom prawo wybierania 
programów i podręczników spośród zaakceptowanych przez ministerstwo. 
Zdefiniowała podstawę programową, określając, że są to „… obowiązkowe na 
danym etapie kształcenia, zestawy treści nauczania oraz umiejętności, które są 
uwzględniane w programach nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen 
szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.” Ponadto m.in. uwzględniała wspomaganie 
przez szkołę wychowawczej roli rodziny, możliwość pobierania nauki we wszystkich 
typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz wprowadzała prawo 

17 M. Brzeski, Elementy gospodarki finansowej Gdyni w 1990 roku, załącznik nr 17 do Sprawozdania z 
wykonania Budżetu i zadań Miejskiego Planu Finansowo-Rzeczowego za 1990 r.
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do zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty18. Były to 
dość rewolucyjne zmiany i na ich podstawie  powstały w mieście pierwsze szkoły 
prywatne: Gdyńska Szkoła Społeczna założona przez Klub Inteligencji Katolickiej 
w budynku postoczniowym na ul. Kapitańskiej czy Pierwsza Społeczna Szkoła 
Podstawowa w pawilonie usługowym na Płycie Redłowskiej. Nieco później 
powstaje Gdyńskie Liceum Katolickie przy parafii św. Andrzeja Boboli na Obłużu 
i Liceum Jezuitów przy ul. Tatrzańskiej. Poza katolickim przedszkolem przy parafii 
NMP, nie powstają prywatne, gdyż pomimo likwidacji niektórych przedszkoli 
samorządowych w pozostałych nadal są wolne miejsca.

Do szkół wróciło nauczanie religii i na ścianach pomieszczeń pojawiły się krzyże, 
wcześniej  poświęcone w kościołach parafialnych i nierzadko uroczyście do szkół 
wprowadzone. Na nieobowiązkowe lekcje religii chodzili prawie wszyscy uczniowie, 
a obecność księdza w pokoju nauczycielskim była powszechnie akceptowana. 
Rady pedagogiczne były jednak  nadal mocno sfeminizowane i  w wychowywaniu 
chłopców ciągle brakowało wzoru ojca. Wybuchła przedsiębiorczość, a na ulicach 
handlowano z łóżek polowych i tzw. „szczęk”. Placówki oświatowe mogły zarabiać i 
gromadzić dochód na kontach środków specjalnych. Wynajmowały więc  piwnice i 
różne wolne pomieszczenia na magazyny towarów i w ten sposób zbierały fundusze 
na modernizację sal szkolnych. Rady rodziców także gromadziły na swoich kontach 
spore środki, ponieważ darowizny na ich rzecz można było odpisywać od podatków. 
Właśnie przez te rady mogli być   zatrudniani  nauczyciele do prowadzenia 
różnorodnych zajęć pozaprogramowych, na które dopiero później znalazły się 
fundusze z budżetu miasta. W szkołach, które miały dobrą lokalizację można było 
sporo zarabiać na różnych wynajmach i w tych placówkach najwcześniej pojawiły 
się  środki na podstawowe zaopatrzenie, a w odnowionych sanitariatach stale już 
był papier toaletowy.  

Rok 1991 miasto  zamyka niewielką nadwyżką budżetową. Zakończone zostają, 
podjęte w poprzednim systemie, inwestycje oświatowe, a z kontynuowanych  
już wg nowych zasad, pozostaje budowa szkoły na osiedlu Karwiny III przy 
ul. Chwaszczyńskiej i przedszkola w osiedlu Cisowa II, przy ul. Owsianej. Ta 
druga budowa nigdy  przez miasto nie została ukończona i z czasem przeszła 
na własność Caritasu. Nadal jednak trwało finansowanie  remontu basenu na 
Polance Redłowskiej. Z przewidzianego na oświatę budżetu zrealizowano wydatki 
w wysokości 99,2% planu i jak napisano w sprawozdaniu ówczesnego Zarządu 
Miasta,  „Realizacja (tych) wydatków kształtowała się znacznie korzystniej niż 
w innych dziedzinach. Wynikało to z łatwości sterowania działem (oświaty), 
w którym koszty płac i pochodnych stanowią dominującą pozycje wydatków. 
Ponadto (był)  to efekt samorządności szkół, które coraz lepiej dzielą i wykorzystują 
przyznane dotacje. Przykładem takiej polityki gospodarczej (były) wydatki szkół 
na energię. Ten rodzaj kosztów…(-) był podnoszony do rangi ogromnego deficytu 

18 Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty
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płatniczego. Tymczasem racjonalność działania (-) poszczególnych jednostek 
oświatowych pozwoliło nie tylko na realizacje bieżących opłat (-) ale również 
(pozwoliło) uzyskać bonifikaty za c.o, dzięki czemu w części szkół zainstalowane 
zostały liczniki przepływu ciepła…”19.

Przy racjonalności wydatków i ogromnym zaangażowaniu niektórych 
dyrektorów szkół w  codzienne zarządzanie placówkami (np. w sezonie 
grzewczym zamykano ogrzewanie obiektów w dni wolne od nauki), organizacja 
lekcji nadal obejmowała tzw. zmianowość, która pomimo spadku liczby uczniów, 
wynosiła średnio 1,61 współczynnika obłożenia szkoły, a więc utrzymała się na 
podobnym poziomie jak dwa lata  wcześniej. Najgorsza pod tym względem była 
sytuacja w Babich Dolach, gdzie zmianowość przekraczała współczynnik 2 i 
tylko trochę lepsza na Pustkach Cisowskich oraz na Karwinach i Dąbrowie. 
Do tych dzielnic sprowadzało się najwięcej młodych ludzi, a np. w Babich 
Dolach funkcjonowała wówczas szkoła w pospiesznie przysposobionych 
salach, w budynku kolonijnym będącym własnością Huty Warszawa. Na ciągle 
rozbudowywanych Karwinach była tylko jedna placówka, zaś na powiększającej 
się Dąbrowie nowootwarta, mała szkółka dla dzieci z klas I-III. Zarząd Miasta 
musiał więc szybko działać dla poprawy sytuacji szkolnej w tych dzielnicach. 
Z tych powodów Prezydent Miasta powołała Pełnomocnika ds. Oświaty, 
który w jednym z pierwszych swoich działań przygotował Zarządowi pilne 
zaadoptowanie „powojskowych” pomieszczeń przy ul. Sojowej dla potrzeb 
tymczasowej szkoły na Dąbrowie, podjęcie rozmów z Hutą Warszawa na temat 
zakupu ośrodka kolonijnego z adaptacją obiektu na szkołę i przedszkole na 
Babich Dołach oraz zmianę przeznaczenia, z muzeum na zajęcia dydaktyczne, 
wyremontowanego budynku starej szkoły przy ul. Lubawskiej w Chyloni, 
w której  najmłodszy wówczas, Dyrektor SP Nr 10,  jako pierwszy w Gdyni, 
rozpoczął prowadzenie klas integracyjnych.

Pomimo likwidacji przedszkoli ponownie spadła w nich liczba dzieci i przez 
kolejne lata działalność tych placówek, w ciągu roku,  obejmowała ok. 4,5 tys. 
wychowanków. Stan organizacji całej gdyńskiej oświaty w 1991 r. wyglądał w 
sposób następujący:

Tabela 2. Stan organizacyjny gdyńskiej oświaty w 1991 r.

Przedszkola Szkoły 
podstawowe

Licea 
ogólnokształcące

Szkoły 
zawodowe

L i c z b a 
placówek 47 37 8 12

L i c z b a  
uczniów 4 412 31 147 4 401 8 970

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Zarządu Miasta  

19 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni w 1991 r. i z wykonania planu zdań finansowo-
rzeczowych w 1991 roku, s. 26
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Wraz z przebudową systemu organizacyjno-finansowego w placówkach pojawiła 
się spora liczba twórczych pedagogów, którzy podejmowali innowacje pedagogiczne 
i autorskie programy nauczania oraz wnosili do dydaktyki „nowości z Zachodu”. 
Do Gdyni zaczęli przyjeżdżać różni szkoleniowcy oraz „delegacje  oświatowe” 
z tzw. miast zaprzyjaźnionych.  Wszyscy  propagowali zasady wszechstronnego 
rozwoju ucznia i indywidualizację  nauczania. Pojawił się termin bezstresowego 
wychowania i konieczność identyfikacji tzw. mocnych stron ucznia.. Nie było to nic 
odkrywczego, ale stało się dobrym pretekstem do tygodniowego wyjazdu studyjnego 
50 dyrektorów szkół do miast partnerskich:  Karlskrony, Allborga i Kiloni. Najpierw 
Szwedzi a następnie Duńczycy przyjęli gdyńskich pedagogów niezwykle serdecznie 
i pokazali swoje parterowe szkoły, w których razem uczyli się uczniowie zdrowi z 
niepełnosprawnymi.  Podczas tych spotkań gdyńscy dyrektorzy m.in. dowiedzieli się, 
że w Skandynawii nie ma typowych dla naszego systemu szkół specjalnych i to w 
szkołach masowych dba się o rozwój wszechstronny każdego ucznia. Mniej gościnny 
i ciekawy  był pobyt gdynian u Niemców. Z poznawczego wyjazdu m.in. powstał  
pomysł zorganizowania w 1992 r. w Gdyni wspólnej ze Szwedami konferencji nt. 
doświadczeń w nauczaniu dzieci rozpoczynających naukę szkolną oraz projekt 
współzawodnictwa sportowego młodzieży, w ramach corocznej organizacji w Gdyni, 
Turnieju Miast Bliźniaczych (obecnie Igrzyska Miast Siostrzanych). Ponadto, w 
ramach żywej współpracy gdyńskiej oświaty z administracją szkolną w Karlskronie, 
odbyły się dwa młodzieżowe rejsy na  „Pogorii”, podczas których załogę stanowili 
uczniowie współpracujących ze sobą miast. Żaglowiec ten, wyremontowany przy 
pomocy miasta, stał się w tamtym czasie swoistą szkołą pod żaglami dla gdyńskiej 
młodzieży, która dzięki tej inicjatywie poznała smak morskiego życia.

Niemalże masowa moda wycieczek szkolnych na Zachód, częściowo zmieniła się 
po nawiązaniu przez Zarząd Miasta Gdyni,  kontaktów z Rodakami na Wschodzie. 
Najpierw pojechały tam delegacje przedstawicielskie miasta, aby rozpoznać teren 
i organizacje polskie na nim działające. Przy okazji każdego takiego wyjazdu, do 
polskich szkół na  Kresach, dostarczana była różnorodna  pomoc materialna. Później 
uczniowie i nauczyciele z tych szkół przyjeżdżali do Gdyni na krótkie wakacje. 
Nawiązany został trwały i żywy kontakt ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół 
Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Organizacja ta przysyłała do Gdyni nauczycieli 
na różne szkolenia i kursy, po których certyfikaty wydawane przez Wydział Oświaty 
i Wychowania UM uznawano do awansu pedagogicznego na Litwie. To właśnie z 
„Macierzą Szkolną”, oświata gdyńska parę lat później  przygotowała wspólne obchody 
200. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. Najpierw dwudniowe uroczystości 
odbyły się w polskim Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, a później w Teatrze 
Miejskim Gdyni. W obu miastach były mickiewiczowskie sesje naukowe, finały 
konkursów recytatorskich, a w Gdyni dodatkowo zaprezentowano spektakl „Pan 
Tadeusz”, przygotowany przez młodzieżowy teatr z Wilna. Rok wcześniej Wydział 
Oświaty zorganizował dla gdyńskich nauczycieli, naukową wycieczkę „szlakiem 
Mickiewicza” z pobytem w  Nowogródku, Kownie i Wilnie. W ten sposób gdyńska 
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młodzież poznawała drogę na Kresy, tylko te bliskie, bo kończące się w Wilnie. W 
tym samym czasie w Radzie Miasta zrodził się pomysł pomocy stypendialnej dla 
uczniów i studentów ze Wschodu. Co roku, w ramach stypendiów dla najlepszych 
gdyńskich  uczniów i studentów, fundowanych jest pięć stypendiów dla młodzieży 
polskiego pochodzenia ze Wschodu.  Dzięki tej pomocy spora grupa Rodaków z 
Białorusi i Litwy  uzyskała polskie matury i ukończyła w Polsce studia.

Stale rosła liczba twórczych nauczycieli, którzy za własne pieniądze uzyskiwali nowe 
kwalifikacje, odpowiadające ministerialnym projektom reformy oświaty pod nazwą 
„Dobra i nowoczesna szkoła”. W tym zakresie gdyńska oświata m.in. współpracowała 
z oddziałem gdańskim British Council pod kątem metodyki  nauczania języka 
angielskiego, który zdominował kształcenie językowe w polskich szkołach. 
Doskonalili się też historycy w zakresie „odkrywania białych plam” w najnowszej 
historii Polski. Nieco później pojawił się problem kwalifikacji nauczycielskich do 
prowadzenia nowych zajęć z przygotowania do życia w rodzinie oraz  informatyki. 
Ciężar szkoleń umożliwiających przekwalifikowywanie nauczycieli spoczywał na 
Wydziale Oświaty i Wychowania, który ciągle nie miał stabilnego kierownictwa. A 
całe środowisko oświatowe wymagało integracji i nowej formacji. W jakimś stopniu 
służyły temu, co rocznie organizowane w innej szkole, uroczyste Dni Nauczyciela 
oraz wspólne spotkania opłatkowe z udziałem legendarnego w Gdyni, ks. Hilarego 
Jastaka, który bez dekretu biskupa stał się duszpasterzem gdyńskich nauczycieli.

Sukcesy modernizacyjne gdyńskiej oświaty wykraczały poza Trójmiasto i dzięki 
aktywności Franciszki Cegielskiej w Związku Miast Polskich, znane były w całej 
Polsce. Nic więc dziwnego, że do Gdyni zaczęli przyjeżdżać urzędnicy z innych 
miast, aby osobiście poznać oddolne reformowanie oświaty gminnej. Nie wszyscy 
przekonywali się do gdyńskich rozwiązań i z niedowierzaniem przyjmowali np. 
przyznanie dyrektorom szkół dodatku motywacyjnego do wysokości 150% kwoty 
wynagrodzenia zasadniczego. 

Celem tej uchwały, oprócz wysokiej motywacji finansowej, było podniesienie 
rangi dyrektora szkoły jako lidera samorządowego w środowisku lokalnym, m.in. w 
tworzeniu rad szkolnych, złożonych z nauczycieli i rodziców. Chodziło bowiem o to, 
że szkoła i kościół w osiedlu miały być ośrodkami integrującymi społeczność lokalną 
wokół wspólnych spraw edukacyjno-wychowawczych i obywatelskich. Ponadto 
uchwała umożliwiała dyrektorom samodzielne naliczanie dodatków, jeśli szkoła 
wypełniała poszczególne elementy uchwały, bez dodatkowych decyzji jakichkolwiek 
władz miasta. I ten właśnie zapis budził największe zastrzeżenia postronnych 
obserwatorów gdyńskiej decentralizacji.  Zwłaszcza, że  był to czas „nocnej zmiany” 
i obalenia rządu J. Olszewskiego, a rząd W. Pawlaka przesunął obligatoryjne 
prowadzenie przez samorządy szkół i pozostawił ich dobrowolne przejmowanie. 
Ponadto, w ramach tzw. pilotażu,  pozwolił na prowadzenie przez miasta wszystkich 
szkół funkcjonujących na ich terenie. Na tej podstawie Gdynia, przez dwa lata 
była organem prowadzącym dla  wszystkich szkół publicznych. Później, w wyniku 
ogólnopolskiego sporu o tzw. szkoły resortowe i brak zadań oświatowych dla 
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tworzonych samorządów wojewódzkich, z  miejskiego gospodarstwa oświatowego 
wyłączono: szkołę medyczną przy ul. Żeromskiego i Liceum Plastyczne w Orłowie. 
Pierwsza z tych szkół przeszła pod kuratelę samorządu województwa, zaś druga 
pozostała w gestii ministerstwa kultury.

Przejęcie przez miasto nowych szkół, do tej pory podległych pod kuratorium 
(były to szkoły państwowe), odbyło się z entuzjazmem ze strony ich dyrektorów, 
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którzy w nowym właścicielu widzieli dobrego i bogatego zarządcę.  Znali bowiem 
wysokość dodatków finansowych do wynagrodzeń nauczycieli i specjalnych „premii” 
wypłacanych dla dyrektorów. Wreszcie dostrzegali nakłady finansowe w substancję 
materialną szkół i nowe inwestycje.

 W 1994 r. oddano do użytku nową szkołę na Dąbrowie, a dwa lata wcześniej 
placówkę na Karwinach III. 

Dyrektorzy jako pracodawcy założyli branżową organizację samopomocową 
pn. Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Samorządowych. Powstała też branżowa 
spółdzielnia mieszkaniowa „Belfer”, która miała  budować mieszkania dla nauczycieli 
na wolnych terenach przyszkolnych. W praktyce obie organizacje nie osiągnęły 
żadnych spektakularnych sukcesów, ale ich utworzenie obrazowało aktywność 
środowiskową i było efektem powszechnego „brania spraw we własne ręce”. Stan 
organizacyjny miejskiej oświaty wyglądał wówczas następująco:

 
Tabela 3. Stan organizacyjny gdyńskiej oświaty w 1994 r.

Przedszkola Szkoły 
podstawowe

Licea 
ogólnokształcące

Szkoły 
zawodowe

L i c z b a 
placówek 44 38 14 8

L i c z b a  
uczniów 4 795 29 577 6 843 8 013

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Zarządu Miasta 

Bilans finansowy przejęcia nowych szkół zamknął rok budżetowy miasta sporymi 
kosztami. Tylko w pierwszym roku, do szkół pilotażowych gmina z własnych 
dochodów dołożyła ponad 20 mln starych zł. i stała przed problemem przejęcia 
kosztów rozbudowy Liceum Plastycznego w Orłowie. Wszystkie te szkoły miały 
zadłużenie, głównie w OPEC-u za energię cieplną. Zaczął się, powszechny wówczas, 
handel długami jednostek i firm budżetowych. Groziło to zawładnięciem w efekcie 
majątkiem zadłużonych placówek. Przejęte od państwa szkoły nie dysponowały 
praktycznie żadnymi środkami na pomoce i urządzenia dydaktyczne, wśród których 
dominowały  pracownie komputerowe i sprzęt multimedialny. 

Szkoły te były przepełnione absolwentami szkół podstawowych. O ile 
wówczas w podstawówkach średnia uczniów w klasie sięgała 25, to w szkołach 
ponadpodstawowych wynosiła 34 osoby20. Przepełnione były głównie szkoły 
ogólnokształcące, zaś zawodowe, z uwagi na przestarzałe wyposażenie warsztatów 
szkolnych i trudności w organizacji dobrych praktyk zawodowych, kształciły 
trochę obok rynku pracy. Nowe firmy poszukiwały bowiem  pracowników, 
potrafiących obsługiwać nowoczesne urządzenia i znających nowe technologie, 

20 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 1994 rok
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masowo sprowadzane z Zachodu. Tymi szkołami kierowali dyrektorzy ze starego 
systemu, nierzadko w wieku przedemerytalnym, co ograniczało możliwość zmian 
personalnych i nie pozwalało na szybką wymianę kadr pedagogicznych pod kątem 
nowoczesnego i  specjalistycznego kształcenia. W Radzie Miasta znów pojawiły się 
głosy krytyki pod adresem zarządzających szkołami, a „Solidarność” pracowników 
oświaty nie ustawała w dążeniach do wymiany „kuratoryjnych” dyrektorów. 

W takiej atmosferze, w maju 1994 r. dobiegła końca kadencja Rady, wyłonionej 
w pierwszych demokratycznych wyborach . W czerwcu tego roku. odbyły się nowe 
wybory, do których w Gdyni zgłoszono ponad 370 kandydatów z  17 komitetów 
wyborczych. Wśród kandydatów było sporo nauczycieli i dyrektorów placówek 
oświatowych. To w tym czasie, po raz pierwszy pojawiają się publicznie takie osoby 
jak: D. Arciszewska, M. Guć, Z. Kozak, E. Łowkiel czy J. Senyszyn, późniejsi znani 
politycy, wówczas przegrani w wyborach lokalnych. Do Rady Miasta, podzielonej na 4 
partyjne kluby, wchodziło 11 emerytowanych lub czynnych pedagogów. Prezydentem 
Gdyni pozostała Franciszka Cegielska, zaś jednym z wiceprezydentów był Zdzisław 
Urla, któremu podlegała m.in. oświata. Początkowo nowa Komisja Oświaty liczyła 17 
radnych, później 9 i tyleż samo członków powołano spoza Rady. Wszyscy członkowie 
komisji  byli zawodowo związani z oświatą. Mieli więc doskonałe przygotowanie do 
projektowania dalszych reform modernizujących tę sferę życia społecznego miasta. 
Zmieniła się jednak sytuacja polityczna w kraju i wzmacniana przez Lecha Wałęsę 
„lewa noga” przejęła władzę w Polsce. Rządy SLD-PSL, przy aplauzie ZNP, wstrzymały 
proces liberalizacji i autonomii nauczycieli w zakresie tworzenia programów i klas 
autorskich oraz zlikwidowane zostało Biuro ds.  Reformy  Szkolnej.  

W 1995 r. Prezydentem Polski zostaje A. Kwaśniewski, pomimo że oszukał 
wyborców, iż jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Panująca wówczas 
sytuacja polityczna w kraju przeniosła się do samorządów i miała negatywny wpływ 
m.in na atmosferę pracy szkół.  Nie zahamowała jednak nadal wprowadzanych 
oddolnie zmian w oświacie gdyńskiej, w której największym problemem było 
pełne wykorzystanie miejsc w przedszkolach oraz zapewnienie miejsc do nauki 
w szkołach ponadpodstawowych. W pierwszej sprawie zadecydowano o kolejnej 
likwidacja przedszkola, a w czterech innych rozpoczęto eksperyment, polegający 
na przyjmowaniu do tych placówek dzieci specjalnej troski. Pozwoliło to na 
zmniejszenie liczby dzieci w grupach i dodatkowe zatrudnienie specjalistów, 
wspomagających nauczycieli w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. W przypadku  
szkół ponadpodstawowych miasto borykało się ze zwiększeniem w nich miejsc 
dla stale rosnącej grupy absolwentów szkół podstawowych. W 1996 r., pomimo 
likwidacji XI LO (funkcjonowało tylko w ramach jednego rocznika przy Zespole 
Szkół Chemicznych), liczba  miejsc w szkołach ponadpodstawowych, publicznych 
wzrosła o ponad 400, a ponadto działało w mieście 7 szkół ogólnokształcących  i 
2 szkoły zawodowe prywatne, które także pomagały rozwiązywać  problem wyżu 
demograficznego na tym poziomie kształcenia21. 

21 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 1996 rok.
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W ramach jubileuszu 70-lecia Gdyni, w Dniu Edukacji Narodowej, Wydział 
Edukacji był organizatorem sesji historycznej poświęconej dziejom gdyńskiego 
szkolnictwa. W sesji i w święcie gdyńskich nauczycieli udział wzięli przedstawiciele 
oświaty z Litwy (Kłajpeda i Wilno), Szwecji (Karlskrona), Norwegii (Krystiansand), 
Hiszpanii (Sewilla)  i Finlandii (Kotka)

Do szkół w pełni weszła informatyka, tak w nauczaniu jak i w zarządzaniu, 
pomimo że dostęp do internetu odbywał się jedynie przez system linii telefonicznych. 
Dla usprawnienia tego systemu, w Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Wejherowskiej powstał 
specjalny węzeł internetowy usprawniający dostęp do sieci dla szkół chylońskich. Ze 
środków specjalnych szkoły urządzały pierwsze pracownie internetowe, specjalnie 
zabezpieczane przed włamaniami i dodatkowo ubezpieczone, gdyż kradzieże sprzętu 
komputerowego były wówczas zjawiskiem powszechnym. W wyniku włamania, 
komputery straciła np. SP 10, skąd złodzieje pod osłoną nocy, przez wejście na dach 
szkoły wynieśli komputery na zewnątrz. Komputery  pojawiły się w sekretariatach i 
w księgowości szkół, a gdyńska firma ProgMan, jako pierwsza oferowała gdyńskiej 
oświacie  oprogramowanie do kompleksowego zarządzania finansami i kadrami 
placówek. W gdyńskich szkołach, na wzór skandynawski, pojawili się wówczas tzw. 
nauczyciele wiodący, którzy  za dodatek do pensji pełnili rolę metodyków nauczania 
w wybranych przedmiotach. Ponadto, w ramach tzw. grantów, szkoły mogły ubiegać 
się o środki na zajęcia pozalekcyjne, otwarte poza środowisko szkolne i integrujące 
społeczność lokalną. Później obie te inicjatywy zostały sformalizowane poprzez 
utworzenie instytucji: Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  i Szkół 
Otwartych. Na rynku usług edukacyjnych tworzone są rankingi szkół, w których 
gdyńska oświata, dzięki sukcesom III LO popularna stała się w całej Polsce. W II LO 
powstała pierwsza klasa z wykładowym językiem francuskim i nieco później klasy 
z wykładowym językiem angielskim, utworzone zostaną w XIV LO. W gdyńskiej 
przestrzeni publicznej pojawiły się reklamy usług przedszkolnych, które to placówki 
wówczas musiały walczyć o dzieci, aby utrzymać się na rynku.

Z inicjatywy Gdyńskiej Rodziny Katyńskiej, Wydział Edukacji zorganizował 
pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu literacko-historycznego o zbrodni 
katyńskiej. Projekt wzbudził duże zainteresowanie  uczniów szkół maturalnych. 
Być może dlatego, ze główną nagrodą był tygodniowy rejs na „Pogorii” na Morzu 
Śródziemnym. Dla laureatów z trzech pierwszych edycji, organizatorom konkursu 
udało się zrobić wycieczkę-pielgrzymkę do Katynia, po drodze zwiedzając Mińsk 
i Smoleńsk, a w drodze powrotnej Wilno i Troki. Podejmowane w środowisku 
szkolnym uroczystości patriotyczne i przywołujące narodowe tradycje, w sytuacji 
afer politycznych np. afera Olina i Alka oraz gospodarczych jak np. afera Art.-B 
czy FOZZ oraz wobec pojawiających się opinii iż „polskość to nienormalność” 
zaczęły tracić  na powszechności. Środki masowej komunikacji zaczęły podnosić 
problem obecności w szkołach religii, a nauczyciele coraz bardziej zmęczeni byli 
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uczestnictwem z uczniami w rekolekcjach wielkopostnych.  Pojawiły się więc głosy 
o powrocie religii do sal katechetycznych, pomimo że nauczanie tego przedmiotu w 
szkołach i przedszkolach gwarantował konkordat i Konstytucja RP. Nie przeszkadzało 
to jednak Rzecznikom Praw Obywatelskich, E. Łętowskiej i później T. Zielińskiemu 
oskarżać przed Trybunałem Konstytucyjnym ustawowe zapisy w tej sprawie. Narastająca 
antyklerykalna propaganda,  przeniosła się do szkół gdyńskich, w których pojawiły się 
wątpliwości czy misje kanoniczne od biskupa, kierującego  katechetów do nauczania 
religii w konkretnych szkołach nie naruszają uprawnień dyrektorów jako pracodawców. 
Ponadto powstał problem nauczania etyki dla uczniów, którzy nie chodzili na lekcje 
religii. Do nauczania etyki praktycznie nie było wykwalifikowanych nauczycieli. 
Dla wypełnienia tych potrzeb, uczelnie wyższe, ciągle zdominowane ideologią 
marksistowskiego opisywania  świata, w pośpiechu uruchomiły studia podyplomowe 
właśnie dla nauczycieli etyki. Kościół wydawał się być bezradny wobec postępującej 
laicyzacji i w katolickiej przecież Gdyni w 1996 r.  funkcjonowały tylko dwa przedszkola 
prowadzone przez siostry zakonne i dwa katolickie licea ogólnokształcące. Jedna z tych 
szkół, Gdyńskie Liceum Katolickie, zagrożone było likwidacją z powodu zadłużenia w 
ZUS. W tym czasie oświata samorządowa  obejmowała: 43 przedszkola z prawie 4,5 tys. 
dzieci, 38 szkół podstawowych z ok. 28,500 uczniów i  15 liceów ogólnokształcących 
z ok. 7,5 tys. uczniów oraz 10 zespołów szkół zawodowych, w których uczyło się ok. 
8,800 uczniów22. 

Nadal funkcjonowały klasy z programami autorskimi i szeroki zakres zajęć 
dodatkowych, wykraczających poza ministerialne minimum. Natomiast zmieniona 
została uchwała Zarządu Miasta w sprawie  dodatku motywacyjnego dla dyrektorów 
szkół, zmniejszająca ten dodatek ze 150% na 50%  wynagrodzenia zasadniczego. 

W wielu sprawach życia społecznego, a więc i w oświacie miejskiej, pojawiły się 
oznaki ograniczania decentralizacji w zarządzaniu. Szalejącą do tej pory demokrację 
zaczęto kontrolować poprzez działalność  partyjną. Wszelkie projekty nowych 
rozwiązań musiały przejść przez partyjne konwentykle i dopiero później trafiały 
na sesje Rady Miasta, gdzie odbywało się formalne zatwierdzanie stosownych 
uchwał. Wiele spraw załatwiano pod dyktando Unii Wolności (UW), zrzeszającej 
establishment, także lokalny, w którym była spora grupa dyrektorów szkół. To właśnie 
w tej partii, wówczas jako najbardziej „postępowej”, dyskutowano o wprowadzeniu w 
gdyńskich szkołach „bonu oświatowego”, którym rodzice „płaciliby” za naukę  dzieci 
i młodzieży w wybranych przez siebie szkołach. Idea ta nigdy nie została spełniona, 
a Wydział Edukacji realizując ok. 35% budżetu miasta, przez długie lata był 
najmniejszym osobowo wydziałem Urzędu Miasta. Jego rola, przy samodzielności 
dyrektorów placówek,  twórczości nauczycieli i społecznym zaangażowaniu rodziców, 
ograniczała się do zatwierdzania kształtu organizacyjnego jednostek na dany rok 
szkolny i zaplanowania dla nich budżetu. Reszta należała do dyrektorów placówek 
jako menedżerów i kreatorów, współpracujących z radami oświatowymi w tworzeniu 
lokalnego ładu edukacyjnego. 

22 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 1998 r.
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Zakończenie 
    
       W 1997 r. wybory do Sejmu RP wygrywa Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) 
i w koalicji z UW tworzy rząd z „charyzmatycznym” J. Buzkiem jako premierem. 
Ministrem Edukacji Narodowej zostaje M. Handtke, który jest kierownikiem 
jednej z czterech reform ustrojowych państwa  (tworzenie powiatów, reforma 
emerytalna, służby zdrowia i oświaty) Wdrażanie reformy oświatowej, praktycznie 
nieprzygotowanej, rozpoczęło się 1 września 1999 r. i poprzedzone było swoistym 
„kinem objazdowym” wiceministra W. Książka, propagującym nowe rozwiązania 
we wsiach i miasteczkach,  niemalże całej Polski. Rok wcześniej odbyły się wybory 
do rad gminnych i w Gdyni utworzona została nowa Rada Miasta, która „z 
marszu” przystąpiła do projektowania nowej sieci szkolnej i realizacji zmienionego 
prawa oświatowego. Prawo to do dnia dzisiejszego nowelizowano ponad 70 razy, 
a utworzone wówczas nowe typy szkół już nie istnieją. Stare zaś, zmęczone ciągle 
trwającym  eksperymentem, bez zasadniczych zmian ustrojowych i programowych, 
nie staną na właściwe „tory pedagogiczne”. Dramatyzm tej sytuacji, polega na 
ciągłym traktowaniu systemu oświatowego jako własności jedynie rządzących,  
wymuszających posłuszeństwo wszystkich podmiotów edukacyjnych, nawet tych 
z sektora oświaty prywatnej. Powoduje to podległość całego systemu nauczania i 
wychowania władzy publicznej, która w imię wątpliwej troski o przyszłość młodego 
pokolenia, stale krępuje edukację różnymi nakazami administracyjnej słuszności 
i kontroluje system pod kątem każdej niepoprawności politycznej.  Jest to jednak 
temat na osobne opracowanie.    

Education in Gdynia in the view of political transformation in 
the years 1989 – 1998

Summary

Taking over the school system in Gdynia by the local authorities took place 
after passing a Bill on Education in Sejm, scarcely in 1991. Managing of this system 
became a tough challenge and an essential task for The Education Commission of the 
Gdynia City Council. At the same time, the school surroundings played a potent role 
in forging the system.

Kazimierz Iwaszko
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Adolf Popławski - artysta malarz i nauczyciel 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych1 w Gdyni Orłowie

Przed artystą, a jednocześnie pedagogiem, 
pojawia się dylemat, jak pogodzić twórczość 
własną z nauczaniem przedmiotów 
artystycznych, której z tych dziedzin poświęcić 
więcej czasu i zaangażowania, bez szkody 
dla żadnej z nich. Działalność pedagogiczna 
z reguły jest określona ścisłym czasem 
pracy, zaś twórczość wymaga natchnienia 
i czasu wolnego. Dla wielu artystów praca 
pedagogiczna jest źródłem utrzymania. Z 
perspektywy czasu oceniając działalność 
artystów, zajmujących się pracą pedagogiczną, 
powstają pytania, kim byli bardziej artystami, 
czy nauczycielami, na ile angażowali się w 
pracę nauczycielską, czy artysta może być 
dobrym pedagogiem? Kształcenie artystyczne 
wymaga przygotowania pedagogicznego 
nie tylko ze względu na metodykę nauczania 
sztuk plastycznych, ale także ze względów 
wychowawczych. Każdy artysta, zajmujący się 
działalnością pedagogiczną, robi to ze szkodą 
dla własnej twórczości, ale z korzyścią dla przyszłych pokoleń. 

Do grona wyjątkowych pedagogów w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Gdyni Orłowie zalicza się Adolf Popławski, uczący tam w latach 1957-1969. Jego 
wyjątkowość polegała na łączeniu umiejętności pedagogicznych o charakterze 
poznawczym, kształcącym i wychowawczym. Uczył kompozycji i liternictwa. 
Miał niezwykły wpływ na młodzież licealną, której imponował pod względem 
intelektualnym. Potrafił nawiązać więzi, które wykraczały poza proces dydaktyczny 

1 Pod taką nazwą od r. szk. 1967/1968; w l. 1952-1967 miało nazwę Państwowe Liceum Technik 
Plastycznych; od 2000 r. wchodzi w skład Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni.

 Adolf Popławski 
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i poza lata nauki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych. Był osobowością 
szczególną. W 2012 r. w Galerii Dworku Artura w Gdańsku Oruni jego byli 
uczniowie zorganizowali wystawę mu poświęconą, która trwała od 18 maja do 10 
czerwca2. 

Irena Kołoszyńska, koleżanka ze studiów na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie, w pośmiertnym artykule o nim, wspominała o jego myśli, 
dążącej do własnej pracy twórczej, która była „jego wewnętrzną potrzebą, pasją życia 
i jakby wypełnieniem zobowiązania, zaciągniętego we wczesnej młodości wobec 
siebie samego i społeczeństwa. Podejmując różnego rodzaju zadania Popławski pełnił 
rodzaj służby, dając z siebie wszystko, co miał najlepszego. Lecz wciąż brakowało 
mu wypowiedzi przez sztukę, mówiącej o jego stosunku do życia, do świata 
przekazywania w formie skrótowej lecz jakże skondensowanej poprzez linię i kreskę 
swych myśli, swego widzenia natury, swych dążeń. Będąc samotnym, co odczuwał 
boleśnie, pragnął stworzyć wokół siebie własny świat osiągnięć twórczych. W swych 
listach do przyjaciół nieraz uskarżał się na brak możliwości skoncentrowania uwagi 
na tym, co dla artysty jest najcenniejsze, wyrażał żal z powodu niweczenia zamiarów 
przez różne, nieraz mało znaczące sprawy oraz konieczności dawania pierwszeństwa 
pracy zawodowej. Artysta buntował się wewnętrznie i sam z sobą popadał w konflikty, 
toczył nieustanną walkę o sztukę, wydzierając dla niej strzępy swojego czasu wciąż 
przekonany, że czyni zbyt mało by osiągnąć właściwe rezultaty. W jednym ze swych 
listów artysta ironizuje: „...zawiodłem muzy jeżeli pokładały we mnie jakieś nadzieje 
lecz robiłem co mogłem”3. 

Adolf Popławski według świadczeń Ireny Kołoszyńskiej prowadził skupiony styl 
życia. W listach do niej wspominał, że chętnie wybrałby się do Warszawy zobaczyć 
wystawy i spotkać się z przyjaciółmi, ale różnego rodzaju obowiązki, związane 
najczęściej z pracą pedagogiczną wymagały jego obecności na miejscu. W jednym 
z nich (w 1972 r.) pisał: „Przez całe życie byłem związany z belferką i nigdy nie 
potrafiłem kosztem jej zajmować się sztuką, t. zn. kosztem dobrowolnie podjętej pracy 
robić coś bardzo osobistego”4. Tylko w czasie wakacji mógł uczestniczyć w plenerach, 
organizowanych przez zrzeszonych plastyków.      

2 Adolf Popławski (1907-1982). Człowiek, artysta, przyjaciel, http://mojaorunia.pl/print.php?id=2173, 
z dn. 13.02.2014 r.; w zachowanych wyciągach z metryki urodzenia podaje się jego datę urodzenia  
3 czerwca 1907 r., co wiąże się z obowiązującym przed I wojną światową tzw. „starym stylem”, róż-
niącym go od „nowego” o 13 dni; Akt urodzenia A. S. Popławskiego (uwierzytelniony przekład z ję-
zyka rosyjskiego), znajdujący się w Republikańskim Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego Litewskiej 
SRR,wydany 21.06.1956 r., kopia w zbiorach A. Muszyńskiego (zięcia A. Popławskiego); Wyciąg me-
tryki z księgi wileńskiego kościoła św. Jakuba, przechowywanej w archiwum Wileńskiego Rzymsko-
Katolickiego Konsystorza Duchownego, w zbiorach A. Muszyńskiego.

3 I. Kołoszyńska, Adolf Popławski - malarz, grafik, rysownik, pedagog, “Rocznik Muzeum Narodowego 
w Warszawie” XXX, 1986, s. 284.   

4 Cyt. za: I. Kołoszyńska, dz. cyt., s. 284.
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Mimo szczególnego dorobku pedagogicznego i artystycznego oraz losu biogramu 
Adolfa Popławskiego nie ma w „Słowniku artystów polskich”, ani w „Słowniku 
biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego”, ani w „Encyklopedii Gdyni”. W 1989 r. i 
w 1996 r. notki biograficzne o nim znalazły się jedynie w katalogach wystawowych 
wileńskiego środowiska artystycznego5. Wcześniej, w 1986 r., cztery lata po jego 
śmierci, kierując się potrzebą utrwalenia zasług artysty, Irena Kołoszyńska napisała 
o nim artykuł w „Roczniku Muzeum Narodowego w Warszawie”, uzasadniając to 
obecnością jego przedwojennych grafik w Muzeum, chęcią zwrócenia uwagi na jego 
działalność i twórczość powojenną oraz chęcią powodowaną obawą, „aby nie okazało 
się w przyszłości, że artysta nie pozostawił po sobie niczego, co mogłoby posłużyć 
chociażby jako materiał dla publikacji typu słownikowego”6. Od powstania tego 
tekstu minęło 26 lat i obecnie jest on swoistym dokumentem, gdyż przywołuje postać 
bliską autorce. Wykorzystała ona bogatą korespondencję prywatną, która nie została 
odnaleziona w zbiorach po autorce, przechowywanych w Muzeum Narodowym w 
Warszawie7. 20 lat po śmierci Adolfa Popławskiego w dodatku lokalnym do „Gazety 
Wyborczej”ukazało się krótkie wspomnienie o nim8. Zachowały się dokumenty z 
jego lat studiów w Litewskim Centralnym Archiwum Państwowym w Wilnie, z lat 
pracy - w archiwum Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni – Orłowie, 
w zbiorach rodzinnych jego zięcia Aleksandra Muszyńskiego w Trzebiechowie. Jego 
działalność pedagogiczna pozostała w pamięci byłych kolegów z pracy oraz uczniów. 
W artykule wykorzystano aktualnie dostępne źródła, by przybliżyć postać tego 
artysty i pedagoga.

Adolf Popławski urodził się 16 czerwca 1907 r. w Wilnie w szlacheckiej 
inteligenckiej rodzinie katolickiej Ignacego i Marii Petroneli (z domu Banel)9. Jak 
wynika z zachowanej metryki chrztu miał na drugie imię Stanisław, urodził się 
przy ulicy Kazańskiej w domu Misiewiczów10. 17 (30) czerwca dziecko zostało 
ochrzczone w kościele św. Jakuba przez ks. B. Wyszyńskiego. Rodzicami chrzestnymi 
byli Stanisław Banel i Maria Puciato11. Ojciec Adolfa - Ignacy, urodzony 10 kwietnia 
1870 r. w Moskwie, do 1918 r. pracował w Banku Ziemskim w Wilnie, a po I 
wojnie światowej był nauczycielem matematyki w gimnazjum im. Króla Zygmunta 

5 Wileńskie środowisko artystyczne 1919-1945, Warszawa 1989, s. 76; Kształcenie artystyczne w Wilnie i 
jego tradycje, Inowrocław 1996, s. 140-141.

6 I. Kołoszyńska, dz. cyt., s. 275.
7 Odpowiedzi pracowników Muzeum Narodowego w Warszawie na kwerendę autorki: A Mińkowskiej, 

z dn. 12.08.2014 r.; A. Ziemby, z dn. 14.08.2014 r.  
8 H. Pobłocki, Adolf Popławski, „Gazeta Wyborcza”, nr 171, z dn. 27.07.2002 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 7.
9 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (dalej: LCVA), F. 175, Ap. 9 (XIB), B. 35, L.341, Kwestionariusz 

osobowy A. Popławskiego z 1.02.1927 r.; drugie imię matki Petronela pojawia się w metrykach urodze-
nia i chrztu:  Akt urodzenia A. S. Popławskiego...; Wyciąg metryki... 

10 Wyciąg metryki z księgi wileńskiego kościoła św. Jakuba, przechowywanej w archiwum Wileńskiego 
Rzymsko-Katolickiego Konsystorza Duchownego, w zbiorach A. Muszyńskiego. 

11 Tamże.
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Augusta12. Matka Maria Petronela z Banelów, urodzona  19 października 1870 r. w 
Wilnie, była nauczycielką języków obcych ryskiego instytutu „dla panien dobrze 
urodzonych”13. Rodzice poznali się w Wilnie, w 1900 r. po oświadczynach Ignacego 
Popławskiego Marii z Banelów, pobrali się. Adolf Popławski wspominał, że matka 
po wyjściu za mąż rzuciła pracę nauczycielską i zajęła się prowadzeniem domu 
i wychowywaniem synów14. Było ich sześciu: Jan Izydor (ur. 10 maja 1901 r.)15, 
Czesław (ur. 1903 r.), Adolf Stanisław, Ignacy Franciszek (ur. 4 października 1909 r.), 
Julian (ur. 28 grudnia 1912 r.), Stanisław Marian (ur. 23 czerwca 1916 r.)16. W Wilnie 
mieszkali przy zaułku Portowym 3/217. Posiadali też 12 wiorst od Wilna majątek 
Kalin-Miedziechowszczyzna18. Adolf Popławski wspominał atmosferę domową, w 
jakiej byli wychowywani: „Miłość do Ojczyzny i bezwzględna uczciwość, - to były 
te cechy, które przede wszystkim starali się rodzice nam wpoić. „Kto kłamie, ten i 
kradnie” - mówiła nam matka, a ojciec kiedyś powiedział, że gdyby wiedział, że któryś 
z nas miałby zostać nie uczciwym człowiekiem, to wolałby, żeby tu zaraz zmarł. - 
Pamiętam, jak ogromne zrobiło to na mnie wrażenie i utkwiło na zawsze w pamięci. 
Matka (…) w domu rządziła, wydawała nam rozkazy, wymierzała kary (i cielesne 
także) i utrzymywała cały dom w rygorze. Ojciec przez całe życie nigdy żadnego 
z nas nie uderzył, a mimo to baliśmy się gniewu ojca o wiele bardziej niż matki i 
najskuteczniejszą groźbą dla nas było zawsze ostrzeżenie matki, że powie ojcu”19. 

W domu Popławskich dzieci wychowywano w atmosferze polskiego patriotyzmu. 
Jak wspominał Adolf Popławski pierwszych polskich liter nauczyła go babcia (matka 
matki), zaś matka czytała mu do snu opowiastki z dziejów ojczystych, a ojciec pilnował 
poprawności języka polskiego i jego wymowy, „pleniąc wszelkie rusycyzmy”20. 
„Kiedy miałem lat 5 (- przed I-szą Wojną Światową), zaprowadzili mnie rodzice 
do tajnej polskiej freblówki (- p. Wołniewiczowej przy Dobroczynnym zaułku), 
ażebym najpierw nauczył się czytać po polsku i poznał polską historię, zanim zacznę 
uczęszczać do jedynej legalnej polskiej szkoły powszechnej (- p. Świdowej), która 
była pod ścisłą kontrolą władz rosyjskich” - zapisał we wspomnieniach w 1972 r.21 

12 LCVA, L. 241, Kwestionariusz kandydata na słuchacza Uniwersytetu Wileńskiego Wydział Przyrod-
niczy J. I. Popławskiego z 17.10.1919 r.; A. Popławski, Moje wspomnienia o Kalinie i o moich rodzicach, 
Sopot 1972, s. 1 (rękopis), w zbiorach A. Muszyńskiego. 

13  A. Popławski, Moje wspomnienia o Kalinie..., s. 1.
14 Tamże, s. 2.
15 LCVA, L. 241, Kwestionariusz kandydata na słuchacza Uniwersytetu Wileńskiego Wydział Przyrodniczy 

J. I. Popławskiego z  dn. 17.10.1919 r.
16  Daty urodzin I. F. Popławskiego, J. Popławskiego, S. M. Popławskiego podano za: Poświadczenie 

obywatelstwa I. Popławskiego z 7.09.1923 r., odpis, w zbiorach A. Muszyńskiego.
17 LCVA, L. 341, Kwestionariusz A. Popławskiego.  
18 Tamże, L. 241, Kwestionariusz J. I. Popławskiego; A. Popławski, Moje wspomnienia o Kalinie...; 

A. Popławski, Kalin (rękopis).
19 A. Popławski, Moje wspomnienia o Kalinie..., s. 2.
20 Tamże, s. 3.
21 Tamże.
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W 1927 r. podawał, że wstąpił do niej w 1914 r. (miał wówczas 7 lat), a „w r. 1916 (...) 
do przygotowawczej szkoły p. Świdowej”22. 

W 1919 r. rozpoczął naukę w I Gimnazjum Stowarzyszenia Nauczycieli i 
Wychowawców w Wilnie, przemianowanym na Gimnazjum im. Króla Zygmunta 
Augusta, które ukończył w 1926 r.23. Z zachowanego świadectwa dojrzałości wynika, 
że był przyjęty do gimnazjum 22 marca 1918 r., a gimnazjalny zwyczajny egzamin 
dojrzałości zdawał 26 maja 1926 r. przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, 
uzyskując z języka polskiego, niemieckiego, historii z nauką o Polsce współczesnej, 
matematyki oceny dostateczne. Poza tym na świadectwie tym  znalazły się też oceny 
roczne z religii i rysunku – dobre, z języka łacińskiego, propedeutyki filozofii, ćwiczeń 
cielesnych oraz z fizyki z chemią – dostateczne24.

W roku akademickim 1926/1927Adolf Popławski podjął studia na Wydziale 
Matematycznym Uniwersytetu Stefana Batorego. 20 stycznia 1927 r. zwrócił się do 
Dziekanatu Wydziału Sztuk Pięknych o przeniesienie go na kierunek dekoracyjny 
tego wydziału25. Jego prośbę uwzględnił ówczesny dziekan Ferdynand Ruszczyc. Z 
dniem 1 lutego 1927 r. został studentem tego Wydziału26. 22 lutego 1933 r. otrzymał 
absolutorium, z którego wynika, że ogólnie był dobrym studentem, uzyskując oceny 
celujące z anatomii, sztuki stosowanej, dydaktyki rysunku oraz bardzo dobre z 
architektury polskiej, z historii architektury i historii malarstwa27. Jego nauczycielami 
byli profesorowie: Ludomir Slendziński, Benedykt Kubicki, Juliusz Kłos, Bolesław 
Bałzukiewicz, Ferdynand Ruszczyc28.   W czasie studiów był jednym z założycieli 
„Cechu Św. Łukasza”, grupy artystycznej powstałej 20 grudnia 1927 r. i zrzeszającej 
studentów i wychowanków Wydziału Sztuk Pięknych USB, m.in. Józefa Bodzińskiego, 
Tadeusza Godziszewskiego, Romana Jakimowicza, Piotra Sierhijewicza, Ignacego 
Klukowskiego. Celem ich była praca samokształceniowa, tworzenie „polskiej 
formy plastycznej”, zainteresowanie pierwiastkami religijnymi i rasowymi w sztuce, 
inspiracja sztuką ludową. Występowano przeciw klasycyzmowi i wpływowi kultury 
rosyjskiej w sztuce. Wydawano pismo „Nasza Forma”. Cech miał ścisłe związki z 
Juliuszem Osterwą i jego teatrem „Reduta”, w którym odbywały się wystawy grupy 
w latach 1928, 1929 i 193129. Uczestniczył w nich też Adolf Popławski, wystawiając 
realistyczne pejzaże. Brał też udział w pierwszej  zbiorowej wystawie absolwentów 
Wydziału Sztuk Pięknych USB w Wilnie w 1932 r. oraz w latach 1934-1939 w 

22 LCVA, L. 340, Curiculum vitae A. Popławskiego z dn. 1.02.1927 r.
23 Tamże.
24 Świadectwo dojrzałości A. Popławskiego z dn. 19.06.1926 r., w zbiorach A. Muszyńskiego. 
25 LCVA, L.339, Podanie A. Popławskiego do Dziekanatu Wydziału Sztuk Pięknych USB z dn. 

20.01.1927 r.
26 Tamże, L. 296-298, Indeks A. Popławskiego.
27 Tamże, L. 320, Absolutorium A. Popławskiego z dn. 22.02.1933 r. 
28 Tamże.
29 J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileńskie środowisko artystyczne 1919-

1945 (katalog), Warszawa 1989, s. 36-37.
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subskrypcji grafiki wileńskiej30. Reprodukcje jego prac zamieszczano w ówczesnych 
wydawnictwach – w „Alma Mater Vilnensis”31, „Naszej Formie”32, w dwutygodniku 
„PAX”33. Studiując na Wydziale Sztuk Pięknych od roku szkolnego 1928/1929 
przez siedem lat pracował też jako nauczyciel rysunków na wieczorowych kursach 
maturalnych w wymiarze 4-8 godzin tygodniowo34. Poza tym od 15 lutego 1930 r. do 
30 czerwca 1930 r. (16 godzin tygodniowo) i od 20 października 1930 r. do 20 marca 
1931 r. (24 godziny tygodniowo) pracował jako nauczyciel kontraktowy rysunku i 
robót ręcznych w Państwowym Gimnazjum im. króla Zygmunta Augusta w Wilnie35. 

25 maja 1933 r. otrzymał świadectwo Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy 
Wydziale Sztuk Pięknych USB dla egzaminu z rysunku jako przedmiotu nauczania 
z wynikiem dostatecznym, który zdał 23 maja 1933 r.36  30 listopada 1933 r. zwrócił 
się o dopuszczenie go do pracy dyplomowej z pracowni Ferdynanda Ruszczyca37. 
Ówczesny dziekan Wydziału Sztuk Pięknych Ludomir Slendziński zażądał od niego 
przedstawienia komisji prac wykonanych po otrzymaniu absolutorium. Wynika, że 
Adolf Popławski tych prac nie przedstawił. Starał się więc w ciągu najbliższego czasu 
uzyskać poszerzone kompetencje nauczycielskie, uprawniające go do nauczania 
rysunku jako przedmiotu głównego w szkołach średnich ogólnokształcących i 
seminariach nauczycielskich państwowych i prywatnych w języku wykładowym 
polskim. Aby je uzyskać musiał zaliczyć dwuletnią praktykę pedagogiczną. Pracę 
nauczycielską w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w latach 1930-1931 
przeliczono na 9 miesięcy 15 dni38. 11 września 1934 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego dopuściło go z dniem 20 sierpnia 1934 r. do dwuletniej praktyki 
przedegzaminowej w zakresie rysunków, powierzając ogólne kierownictwo praktyką 
w zakresie dydaktyki Józefowi Bodzińskiemu39. 2 grudnia 1935 r. Adolf Popławski 
podjął pracę nauczyciela (instruktora) w Gimnazjum Państwowym im. hetmana 

30 I. Kołoszyńska, dz. cyt., s. 303-304.
31 1929, nr 8; 1930, nr 9; 1932, nr 10; 1935, nr 12.
32 1930, nr 1.
33 Nr 16, z dn. 15.11.1935 r., s. 3, 5; nr 9-10, z dn. 15-30.09.1937 r., s. 3-4.
34 Pismo A. Popławskiego do Kuratorium Okręgu Wileńskiego Szkolnego z dn. 11.09.1934 r., w zbiorach 

A. Muszyńskiego.
35 Zaświadczenie z dn. 30.06.1939 r. o pracy A. Popławskiego w II Państwowym Liceum I Gimnazjum 

im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie, w zbiorach A. Muszyńskiego; Umowy o pracę w charakterze 
pracownika kontraktowego zawarte między dyrektorem Państwowego Gimnazjum im. Króla Zygmun-
ta Augusta a J. Żelskim a A. Popławskim, w zbiorach A. Muszyńskiego.

36 LCVA, L. 319, Świadectwo Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Wydziale Sztuk Pięknych USB 
dla egzaminu z rysunku jako przedmiotu nauczania z dn. 23.05.933 r.

37 LCVA, L. 318, Podanie A. Popławskiego do Dziekana WSzP USB o dopuszczenie do pracy dyplo-
mowej z dn. 30.11.1933 r.

38 Pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego w Wilnie do A. Popławskiego z dn. 5.01.1935 r. 
w sprawie praktyki przedegzaminowej, odpis, w zbiorach A. Muszyńskiego.  

39 Pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego o dopuszczeniu A. Popławskiego do praktyki 
przedegzaminowej z dn. 11.09.1934 r., w zbiorach A. Muszyńskiego.
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Karola Chodkiewicza w Lidzie w wymiarze 14 godzin lekcyjnych tygodniowo40. 30 
kwietnia 1936 r. Kurator Okręgu Szkolnego Wileńskiego K. Szelągowski stwierdzał, 
że Adolf Popławski odbył dwuletnią praktykę przedegzaminową w gimnazjum 
im. kr. Zygmunta Augusta w Wilnie w zakresie rysunków w wymiarze 8 godzin 
tygodniowo z wynikiem dobrym41. Po egzaminie państwowym na nauczyciela szkół 
średnich, który zdał z wynikiem dostatecznym, 8 października 1936 r. otrzymał 
dyplom, w którym potwierdzono jego kwalifikacje zawodowe do nauczania rysunku 
jako przedmiotu głównego w szkołach średnich ogólnokształcących i seminariach 
nauczycielskich państwowych i prywatnych w języku wykładowym polskim42. Z 
dniem 1 września 1937 r. otrzymał mianowanie na nauczyciela43. Dotychczas był 
nauczycielem kontraktowym. Z dniem 1 stycznia 1939 r. Adolf Popławski został 
stałym nauczycielem szkół średnich ogólnokształcących i kształcenia nauczycieli, co 
powodowało stabilność zawodową44. 

Jako nauczyciel cieszył się „jak najlepszą opinią”45. Jak wspominał Jan Stanisławski 
„ciekawymi metodami w nauczaniu rysunku zachęcał talenty i beztalencia”46. 
Utrzymywał ścisły kontakt z Ogniskiem metodycznym rysunków w Wilnie, 
organizował wystawy prac uczniowskich w gimnazjum i w kuratorium, brał udział w 
zjazdach nauczycieli rysunków oraz w wakacyjnych instytutach sztuki47. 

Adolf Popławski mimo pracy nauczycielskiej wystawiał też swoje prace olejne i 
grafiki oraz uczestniczył w subskrypcjach grafiki „Grupy Wileńskiej”. W 1934 r. Adolfa 
Popławskiego wymieniano wśród ośmiu młodych artystów wileńskich (Fenske, 
Dobrzyński, Czuryło, Dremo, Kosmulski, Sękalski, Popławski i Romanowicz), którzy 
zdobyli „nazwiska w grafice polskiej”48. Zwrócono uwagę na jego technikę, która 
przyciągała uwagę subskrybentów. W 1936 r. kilkunastu absolwentów Wydziału 
Sztuk Pięknych USB na czele z Hanną Milewską założyło „Spółdzielnię Pracy 
Artystów Wileńskich”. Wśród nich był też Adolf Popławski. W 1937 r. powstała 
„Grupa Wileńska”, do której także należał. Wystawiała ona swe prace w maju 1939 r.49

W 1937 r. w Lidzie odbyła się jego pierwsza wystawa indywidualna. Jej obecność 
odnotowano na łamach „Kurjera Wileńskiego”: „Jedna ściana sali wystawowej 
poświęcona jest malarstwu olejnemu Adolfa Popławskiego. Kto się interesował 

40 Umowa o pracę z dn. 2.12.1935 r., odpis, w zbiorach A. Muszyńskiego.
41 Świadectwo Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego w Wilnie z dn. 30.04.1936 r., odpis, w zbio-

rach A. Muszyńskiego.
42 Dyplom nauczyciela szkół średnich A. Popławskiego z dn. 8.10.1936 r., w zbiorach A. Muszyńskiego. 
43 Mianowanie A. Popławskiego z dn. 20.07.1937 r., odpis, w zbiorach A. Muszyńskiego.
44 Ustalenie A. Popławskiego z dn. 31.03.1939 r., w zbiorach A. Muszyńskiego. 
45 Życiorys A. Popławskiego z dn. 1.05.1957 r., w zbiorach A. Muszyńskiego.
46 J. Stanisławski, Szkolnictwo lidzkie w Polsce Niepodległej, “Ziemia Lidzka”, pavet.net/zl/zl/1955/6.

html, z dn. 3.08.2014 r.
47 Życiorys A. Popławskiego z dn. 1.05.1957 r., w zbiorach A. Muszyńskiego.
48 Jw., Nasza współpraca z Izbą Kultury, “Słowo”, nr 312, z dn. 14.11.1934 r.
49  J. Malinowski, dz. cyt., s. 37.
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Młodą Sztuką Wilna, kto zwiedzał wystawy obrazów w teatrze na Pohulance, za 
czasów Osterwy, Zelwerowicza, albo doroczne wystawy sprawozdawcze Wydziału 
Sztuk Pięknych, temu nieobce będzie i nazwisko Popławskiego i jego oryginalna 
technika malarska wyróżniająca go spośród innych uczniów ś.p. prof. Ruszczyca, 
zimnym o szerokiej skali kolorytem, subtelnym zestawieniem łagodnych barw, 
rostapianiem kształtów w atmosferze głęboko wyczutej natury. Kilkanaście 
drzeworytów i kwasorytów o tematach pejzażowych, podkreślają jego zamiłowanie 
do przyrody, wysoki poziom artystyczny i nadzwyczajną pracowitość”50. Po wystawie 
Adolf Popławski został przyjęty na członka zwyczajnego Wileńskiego Towarzystwa 
Szerzenia Kultury Sztuk Plastycznych51. 

Początek II wojny światowej wiązał się ze zmianami na mapie politycznej Europy 
Wschodniej. 17 września 1939 r. Lida i Wilno znalazły się w BSRR, a następnie w 
październiku 1939 r. Wilno przyłączono do Litwy. 15 grudnia 1939 r. władze litewskie 
zamknęły Uniwersytet Stefana Batorego. Wielu byłych studentów, którzy nie zdobyli 
dyplomów, podjęli na nowo studia w tym celu. Jednym z nich był   Adolf Popławski. 
27 września 1939 r. zwrócił się o przyjęcie go na Wydział Sztuk Pięknych USB „w 
celu przygotowania się i zrobienia dyplomu artystycznego. Przerwę w studjach moich 
spowodowała praca nauczycielska”52. Dyplom artysty malarza otrzymał 9 grudnia 1939 r., 
podpisany przez dziekana Bronisława Jamontta i promotora Ludomira Slendzińskiego 
oraz przez rektora Stanisława Zajączkowskiego, w którym stwierdzono, że „ukończył 
przepisane studia akademickie na Wydziale Sztuk Pięknych USB w Wilnie i wykonał 
pracę dyplomową z ogólnym wynikiem dobrym”53. 

15 września 1940 r. w Wilnie w Pałacu Ogińskich odbyła się wystawa wileńskich 
artystów plastyków „Salon jesienny”. Wziął w niej udział również Adolf Popławski. 
W recenzjach z wystawy na jego prace zwrócili uwagę Feliks Lubierzyński i 
Józef Maśliński. Józef Maślinski pisał, że jego pejzaże „przypominają szkołę 
Stanisławskiego”54. Nazwał go pejzażystą, jednym z grafików poszukiwaczy „efektów 
technicznych” (razem z Edwardem Kuczyńskim), których prace spopularyzowały 
ich „już w Wilnie i poza Wilnem subskrypcje, urządzane przez gazety. Publiczność 
wybierała – kierując się względami popularno-estetycznymi”55. Feliks Lubierzyński 
wymieniał krajobrazy Adolfa Popławskiego oraz Adama Międzybłockiego, Olgi 
Prokopowiczówny, Kijanikowej, Houwaldowej, Epsztejnówny, Szera, Gintyłłówny, 
Umiastowskiej, Znamierowskiego, Oświecimskiej jako „dobre w wyrazie pewnego 

50 W. Z., Wystawa grafiki i obrazów olejnych w Lidzie, “Kurjer Wileński”, nr 149,  z dn. 2.06.1937 r.  
51 Życiorys A. Popławskiego z dn. 1.03.1980 r., w zbiorach A. Muszyńskiego.
52 LCVA, L. 316, Podanie A. Popławskiego o przyjęcie na WSzP z dn. 27.09.1939 r.
53 Dyplom artysty malarza A. Popławskiego z dn. 9.12.1939 r., w zbiorach A. Muszyńskiego. 
54 J. Maśliński, Przedwiośnie w “Salonie jesiennym” (z wystawy artystów wileńskich), “Prawda Wileń-

ska”, nr 37, z dn. 29.09.1940 r.
55 J. Maśliński, Pozostawieni samym sobie... (z Wystawy Artystów Wileńskich), “Prawda Wileńska”, nr 

44, z dn. 8.10.1940 r.
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nastroju, odczutego z danych fragmentów przyrody”56. Oceniając twórczość Adolfa 
Popławskiego pisał, że „z powodzeniem próbuje wypowiedzieć się w różnych 
technikach graficznych, jak akwatinta, mezzotinta, drzeworyt i kolorowany 
drzeworyt”57. 

Niewiele wiadomo o jego pracy w czasie wojny. Sam pisał o tym okresie dość 
lakonicznie: „Podczas wojny, nie mogąc pracować w szkolnictwie jako Polak, 
pracowałem przeważnie fizycznie; jedynie przyjęty z początkiem 1941 r. do wileńskiej 
szkoły głuchoniemych – jak nauczyciel rysunków, - z przyjściem Niemców zostałem 
natychmiast usunięty”58. Zachowało z tego okresu podanie Adolfa Popławskiego 
o przyjęcie go na stanowisko stróża nocnego. Pisał w nim o swoich dotychczasowych 
osiągnięciach: „Ukończyłem tu (w Wilnie – przyp. H. G.) gimnazjum, uniwersytet (Wydział 
Sztuk Pięknych), praktykę nauczycielską, złożyłem egzamin pedagogiczny, oraz 
egzamin na dyplomowanego artystę malarza. Należałem do organizacyj zawodowych, 
jak „Grupa Wileńska” Artystów Malarzy oraz „Towarzystwo Szerzenia Kultury 
Artystycznej”. Brałem udział w wystawach w Wilnie, Warszawie i innych miastach. 
Ostatnie cztery lata – aż do wybuchu wojny – uczyłem w gimnazjum państwowem 
rysunków i kreślenia. Pozatem posiadam amatorskie prawo jazdy samochodem 
oraz 77 swoich obrazów olejnych i grafik do sprzedania”59. Na tym podaniu znalazły 
się też opinie o Adolfie Popławskim Józefa Bodzińskiego – inspektora XI Szkoły 
Średniej w Wilnie oraz Mariana Pieciukiewicza – dyrektora Muzeum Białoruskiego 
w Wilnie. Józef Bodziński stwierdził: „Obywatela Popławskiego znam od szeregu 
lat jako człowieka nadzwyczaj uczciwego i pracowitego, który swoje funkcje zawsze 
spełniał w 100 %ej wydajności pracy”60. Zaś Marian Pieciukiewicz napisał w języku 
rosyjskim: „Obywatela Adolfa s. Ignacego znam od 1930 r. Znam go jako człowieka 
wysokowartościowego, uczciwego i pracowitego. W pełnieniu swoich obowiązków 
zawsze był przykładem”61. Marian Pieciukiewicz ożenił się z Aldoną Łabanowską, 
zaprzyjaźnioną z Popławskimi, z sąsiedniego z Kalinem majątku Niemenczynek. 
Być może Adolf Popławski pracował jako stróż w Muzeum Białoruskim, skoro 
jego dyrektor wystawiał opinię. Wśród zachowanych dokumentów znajduje się 
legitymacja związkowa pracowników oświaty i świetlic okręgu wileńskiego, z której 
wynika, że Adolf Popławski był nauczycielem szkoły nr 45 od 1 marca 1941 r.62  
Wynika z tego, że była to owa szkoła dla głuchoniemych.   W jednym z podań do 
Centralnego Zarządu Szkół Artystycznych w Warszawie z 22 października 1957 r. 
prosił o wliczenie do stażu pracy okresu od 1 grudnia 1939 r. do 1 września 1941 r., 
kiedy utrzymywał się zarobkując fizycznie „jako drwal, gajowy i t.p.” oraz pracował 

56 F. L., Wystawa obrazów i rzeźb Wileńskich artystów-plastyków, “Niedziela”, nr 65, z dn. 29.09.1940 r.
57 F. L., Akwarele i grafika na wystawie Wileńskich Artystów Plastyków, “Niedziela”, nr 71, z dn. 6.10.1940 r.
58 Życiorys A. Popławskiego z dn. 1.05.1957 r., w zbiorach A. Muszyńskiego.
59 Podanie A. Popławskiego z dn. 7.02.1941 r., w zbiorach A. Muszyńskiego.
60 Tamże.
61 Tamże.
62 Legitymacja związkowa Nr 94030/2980 A. Popławskiego z 1941 r., w zbiorach A. Muszyńskiego.
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jako nauczyciel rysunków w wileńskiej szkole dla głuchoniemych63. 
W czasie wojny Adolf Popławski działał w podziemiu niepodległościowym –  

w Armii Krajowej. 8 czerwca 1942 r. zawarł związek małżeński z Marią Honoratą 
Wasilewską, córką Stanisława i Romany, przed Urzędem Stanu Cywilnego w Rzeszy 
(województwo wileńskie)64. Żona była o 11 lat młodsza – urodziła się 4 kwietnia 1918 r.65 
30 lipca 1943 r. przyszła na świat córka Marta Antonina66. 

Po zakończeniu wojny Adolf Popławski nadal pozostawał w Armii Krajowej 
posługując się pseudonimem „Łukasz” (być może na pamiątkę przynależności do 
„Cechu św. Łukasza”). Formalnie w 1945 r. (do czerwca) pracował w Artystycznej 
Pracowni Komunalnej Gospodarki Wykonawczej Miasta Wilna w charakterze malarza 
pejzażysty67. W jego zbiorach rodzinnych znajduje się  karta ewakuacyjna Głównego 
Pełnomocnika PKWN z datą  26 lutego 1945 r., umożliwiająca mu i rodzinie ewakuację 
z Litewskiej SRR do Gdańska68. Nie skorzystał z niej być może z powodu działalności w 
podziemiu niepodległościowym. Miał nadzieję na „powrót Polski” na Wileńszczyznę. 
We wspomnieniach charakteryzował sytuację na Wileńszczyźnie wiosną 1945 r.: „Rok 
1945 – wiosna na Wileńszczyźnie. Nie wytropione i nie zlikwidowane jeszcze oddziały 
AK, które przetrzymały zimę, cieszyły się z ustąpienia mrozów: lżej będzie już teraz 
w lesie i łatwiej doczekać końca, tzn. powrotu Polski. I nagle „Londyn”69 ogłosił 
skierowany do kraju rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej. Zdumienie, a potem rozpacz 
i rozgoryczenie: więc wszystkie ofiary zostały poniesione na próżno? Niemal w tym 
samym czasie N[arodnyj] K[omissariat] G[osudarstviennoj] B[iezopasnosti] ogłosiło 
legalizację żołnierzy AK i całkowite darowanie winy wszystkim tym, którzy sami się 
ujawnią. Wśród oddziałów nastąpiła konsternacja – co robić?  Przed „Korsarzem”, 
dowódcą ugrupowań znajdujących się na północ od Wilna (Rzesza, Podbrzezie, 
Mejszagoła) zjawili się dwaj podchorążowie „berlingowcy” z propozycją od NKGB, 
żeby się ujawnił wraz ze swoimi ludźmi, a wtedy nie tylko że ich samych puszczą wolno 
do Polski, ale zwolnią także wszystkich z brygady, których aresztowano już wcześniej. 
„Korsarz”, wymęczony, tropiony, dwukrotnie ranny w rękę, załamany psychicznie 
ostatnim rozkazem „Londynu” nie wiedział co robić ze swymi ludźmi i ze sobą. Przyjął 

63 Archiwum Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni Orłowie (dalej: AZSP), Podanie A. Popławskiego do 
Centralnego Zarządu Szkół Artystycznych w Warszawie z dn. 22.10.1957 r.

64 Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dn. 28.04.1950 r. w sprawie rozwodowej z powództwa M. H. 
Popławskiej, w zbiorach A. Muszyńskiego.

65 Odpis karty ewakuacyjnej Głównego Pełnomocnika PKWN z dn. 26.02.1945 r., w zbiorach 
A. Muszyńskiego.

66 Tamże.
67 Zaświadczenie Pracowni Artystycznej Wileńskiej Gospodarki Miejskiej z dn. 2.02.1945 r., w zbiorach 

A. Muszyńskiego. 
68 Odpis karty ewakuacyjnej Głównego Pełnomocnika PKWN z dn. 26.02.1945 r., w zbiorach 

A. Muszyńskiego.
69 Mowa o polskim rządzie emigracyjnym w Londynie.
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więc propozycję i w asyście swoich dwóch podkomendnych w mundurach, z orzełkami 
(w koronach) na polowych rogatywkach, wyruszył na wstępne pertraktacje do Wilna, 
gdzie maszerując ulicami w biały dzień wywołał zdumienie wśród mieszkańców. 
Skierował się do NKGB; przyjęto go z honorami”70. Adolf Popławski pracował 
wówczas w Delegaturze Rządu i ukrywał się71. Wobec konieczności ujawnienia się 
został sprowokowany do powrotu do domu pod pretekstem śmiertelnej choroby ojca. 
W dokumentach podano datę 30 maja 1945 r. jako początek jego pobytu „w miejscach 
więziennych M[inisterstwa] W[nutriennich] D[ieł]”, z czego należy domniemywać, 
że wówczas trafił w ręce NKGB72. 13 czerwca 1945 r. otrzymał kartę legalizacyjną, w 
której stwierdzono, że brał on „udział w nielegalnej organizacji „Delegatura Rządu” 
i dobrowolnie się zdekonspirował. Popławskiemu A.[dolfu] I.[gnatiewiczu] Organy 
Władzy Radzieckiej gwarantują wolność osobistą, nietykalność i uprawniają do 
zamieszkania w Wilnie”73. Nie oznaczało to jednak wolności, bowiem Adolf Popławski 
był śledzony, a 22 czerwca go aresztowano74. Po latach wspominał: „Pierwsze 
niepełne trzy doby trwały badania wstępne, we dnie i w nocy, bez jedzenia i bez snu. 
Przesłuchania były prowadzone przez jednego, lub kilku śledczych, którzy brali mnie 
w krzyżowy ogień pytań. Trzeciego wieczora czy też nocy sformułowano wreszcie cały 
akt oskarżenia, kazano mi go podpisać i półprzytomnego zamknięto w celi. Po tym 
wstępnym śledztwie skórę miałem od pasa aż do kolan czarną od sińców z powodu 
ciągłego bicia”75. Następnie przez pół roku prowadzono śledztwo, które zakończyło 
się rozprawą sądową76. Jak wynika z zeznań i aktu oskarżenia Adolf Popławski był 
zastępcą Oddziału Informacji i Propagandy Delegatury Rządu na Wileńszczyźnie i 
zajmował się wydawaniem i rozpowszechnianiem antysowieckich ulotek, osobiście 
werbował do organizacji nowe osoby i powierzał im pracę w organizacji – obwiniano 

70 A. Popławski, 12 lat Łagru, Paris 1987, s. 9.
71 Tamże, s. 10.
72 Справка МВД СССР z dn. 16.04.1956 r.; Uwierzytelnione Tłumaczenie z języka rosyjskiego. 

Zaświadczenie MSW ZSRR z dn. 16.04.1956 r., w zbiorach A. Muszyńskiego.
73 CCCP. ������в�р���� ���� ����в�к�� СССРz 13.06.1945 r.; Uwierzytelnione Tłumacze-������в�р���� ���� ����в�к�� СССРz 13.06.1945 r.; Uwierzytelnione Tłumacze-z 13.06.1945 r.; Uwierzytelnione Tłumacze-

nie z języka rosyjskiego. ZSRR. Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Publicznego Litewskiej SSR z dn. 
13.06.1945 r., w zbiorach A. Muszyńskiego.

74 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN BU), sygn. 2553/135, cz. I, 
�ар���ы� ��м���ар�а� В�у�р����х Д�л. Справа № 4078 п� �бв�����ю Д�бжа��к�г� Ю. А � 
�р., s. 344 (CD), Обв�����ль��� заключ���� п� �л����лу № 4078 п� �бв�����ю Д�бжа�ь�к�г� 
Ю...., z dn. 14.10.1945 r.; AIPN BU, sygn. 184/13, t. 2, Zbiór dokumentów dotyczących represji wobec 
obywateli polskich ze zbiorów Specjalnego Archiwum Litwy w Wilnie. Akta karno-śledcze i procesowe 
„Drugiej Delegatury” Okręgu Wileńskiego, J. Dobrzańskiego i innych 1945 r., s. 92 (CD), МВД СССР. 
А�к��а ар����ва���г� A. Popławskiego.

75 A. Popławski, 12 lat Łagru, Paris 1987, s. 13.
76 AIPN BU, sygn. 184/13, t. 1-3, 5, Zbiór dokumentów dot. represji wobec obywateli polskich ze zbiorów 

Specjalnego Archiwum Litwy w Wilnie, Akta karno-śledcze i procesowe “Drugiej Delegatury” Okręgu Wi-
leńskiego, J. Dobrzańskiego i innych; sygn. 2553/34, 2553/132-135, Komitet Bezpieczeństwa Państwowego 
LSRR w Wilnie. Sprawa nr 4078 dot. oskarżenia J. Dobrzańskiego i innych.
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go w związku z tym w przestępstwie z art. 58-1 „a” i 55-11 Kodeksu Karnego RSFSR77. 
5 grudnia 1945 r. przedstawiono akt oskarżenia78. Wynika z niego, że Adolf Popławski 
zajmował się zakupem papieru, taśmy do maszyny do pisania, papieru do kopiowania 
i innych materiałów kancelaryjnych. Odpowiadał za bieżące regularne ukazywanie się 
komunikatów79. W dniach 11-12  grudnia 1945 r. zapadł wyrok, w wyniku którego został 
skazany na 15 lat80. Adolf Popławski wspominał: „Z przebiegu rozprawy pamiętam, 
że kiedy odczytano nam, że jesteśmy oskarżeni z paragrafu nr 58 o zdradę ojczyzny, 
„Irwid” oświadczył w imieniu nas wszystkich, przeciwko takiemu sformułowaniu 
oskarżenia, gdyż nie jesteśmy obywatelami sowieckimi, a naszej Ojczyzny – Polski 
nigdy nie zdradziliśmy”81. 

Adolf Popławski został skazany na 15 lat katorgi. Początkowo  siedział w więzieniu 
na Łukiszkach w Wilnie. 2 lutego 1946 r. transportem kolejowym wywieziono go w 
głąb ZSRR - do obozu w Workucie82. Tam pracował na budowie przy wyrąbywaniu 
kilofami rowów pod fundamenty w wiecznej zmarzlinie83. W połowie maja 1946 r. 
przetransportowano go z grupą więźniów na Ural (stacja Czusowaja) do Panysz-
Łagu84. Pracował tam w stołówce, wypisując na łatach numery poszczególnych 
więźniów, co zajęło parę miesięcy. Później pracował w tajdze na „lesopowale”, 
przy wynoszeniu kłód na skraj lasu85. W wolnym czasie malował, robił miesięczne 
kalendarzyki na dykcie. W tajdze przebył 5 lat, wykonując różne prace fizyczne, 
m.in. załadunek desek na wagony86. Na początku 1951 r. trafił do Tajszetu w pobliżu 
Bajkału. Tam pracował przy ładowaniu wagonów, malowaniu baraków i dekorowaniu 
zony klombami z tłuczonej cegły i kamyków, zbieraniu konarów i gałęzi drzew po 
wyrębie. „W obozie Tajszetu spędziłem trzy miesiące – 90 dni pod lufą automatu, 
pod stałą groźbą śmierci” - pisał w książce „12 lat Łagru”87. Potem trafił na Kołymę 
do Magadanu. Pracował tam na budowie kamienic w mieście i pałacu sportowego. 
Według dokumentów, wystawionych 16 kwietnia 1956 r., od czerwca 1951 r.  Adolf 
Popławski pracował jako plastyk w Biurze Budownictwa Mieszkaniowego STU 
„Dalstroj”88. Będąc w Magadanie, otrzymał list od brata stryjecznego, wybitnego 
rzeźbiarza Stanisława Horno-Popławskiego, z którego dowiedział się o śmierci 
rodziców i o unieważnieniu swego małżeństwa oraz o zamążpójściu żony i jej nowych 

77 AIPN BU, sygn. 2553/135, cz. I, s. 333, 349 (CD), Обв�����ль��� заключ���� п� �л����лу № 4078 
п� �бв�����ю Д�бжа�ь�к�г� Ю...., z dn. 14.10.1945 r.

78 Tamże, s. 401-416 (CD), Пр�г�в�р �м���м СССР. Тр�бу�ал в���к ��ВД ���. ССР.
79 Tamże, s. 471 (CD), Заключ���� п� арх�в��-�л����в����му ��лу № 7251/3, z dn. 4.07.1955 r.
80 Tamże, s. 466 (CD).
81 A. Popławski, 12 lat Łagru..., s. 30.  
82 Tamże, s. 35.
83 Tamże, s. 41.
84 Tamże, s. 51.
85 Tamże, s. 80-81.
86 Tamże, s. 101.
87 Tamże, s. 127.
88 Tamże, s. 335.
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dzieciach89. Zwolniono go 16 kwietnia 1956 r. przedterminowo, zaliczając w poczet 
kary odpracowane dodatkowo „roboczodnie”, pozbawiając go praw obywatelskich na 
5 lat90. Podjął starania o wyjazd do Polski. Ze strony rodziny w Polsce starania o jego 
powrót czynił Stanisław Horno-Popławski91. O pobycie tam swego stryjecznego brata 
dowiedział się od przedwojennego kolegi rzeźbiarza Włocha, którego brat powrócił z 
zesłania w ZSRR i przekazał mu tę informację. Ten wysłał list do Polski na nazwisko 
Stanisława Horno-Popławskiego (bez adresu), podając adres Adolfa Popławskiego 
w Magadanie92. 11 lutego 1955 r.  Stanisław Horno-Popławski napisał podanie do 
Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy (Wydział Społeczno-Administracyjny) 
o udzielenie zezwolenia na powrót do Polski brata stryjecznego, powołując się na 
swój autorytet  profesora oraz posiadane warunki materialne: „Jestem profesorem 
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych i posiadam warunki, aby zapewnić 
wspomnianemu w razie powrotu do kraju utrzymanie”93. Świadczy też o tym 
zachowane zaświadczenie w sprawie sprowadzenia na stałe członków rodziny z ZSRR 
do Polski, wystawione przez Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy: „Zgłosił 
się Popławski Stanisław s. Józefa, zamieszkały w Sopocie, ul. Obrońców Westerplatte 
18 i oświadczył, że pragnie sprowadzić: 1. brat stryjeczny Popławski Adolf Stanisław s. 
Ignacego, zam w ZSRR w m. Magadan, ul. Parkowa 35 m. 2”94.  

W połowie października 1956 r. Adolf Popławski otrzymał zgodę na wyjazd z 
ZSRR z terminem przekroczenia granicy do 1 grudnia95. „Kupiłem (…) przed 
wyjazdem całe pudło olejnych farb i pędzli, gdyż opowiadano mi, że w Polsce nic nie 
można dostać. Wiozłem również ze sobą zapasowe ubranie – więzienne co prawda, ale 
nowe, nieużywane: waciak, kurtkę, bieliznę z tasiemkami zamiast guzików, kilka par 
nowych onucy i parę ręczników. Farby, czasopisma, przybory toaletowe i 40 pejzaży 
z Kołymy wiozłem w olbrzymiej drewnianej walizie – prezencie od rodaków, bieliznę 
zaś w specjalnie do tego celu kupionym worku”96. 20 października 1956 r. z Nogajewa 
odpłynął statkiem przez Morze Ochockie do Nachodki, skąd pociągiem dojechał do 
Moskwy97. Stamtąd wyjechał do Wilna, w którym zatrzymał się na tydzień. Granicę 
państwową ZSRR przekroczył 30 listopada 1956 r. Wspominał, że „Od aresztowania 

89 Tamże, s. 240.
90 Справка МВД  ИТ� «AB-16” z dn. 16.04.1956 r., w zbiorach A. Muszyńskiego.
91 Zaświadczenie w sprawie sprowadzenia na stałe członków rodziny z ZSRR do Polski z dn. 22.05.1956 r., 

w zbiorach A. Muszyńskiego. 
92 Informacja J. Ronczewskiej (córki S. Horno-Popławskiego), z dn. 30.08.2014 r.
93 Podanie S. Popławskiego do Prezydium RN w m. st. Warszawie, z dn. 11.02.1955 r., w zbiorach 

A. Muszyńskiego.
94 Prezydium RN w m.st. Warszawie, Zaświadczenie w sprawie sprowadzenia na stałe członków rodzi-

ny z ZSRR do Polski, z dn. 22.05.1956 r., w zbiorach A. Muszyńskiego.
95 A. Popławski, 12 lat Łagru, Paris 1987, s. 311.
96 Tamże, s. 312.
97 Tamże, s. 313-325.
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mnie dnia 15 czerwca 1945 r. do powrotu do kraju minęło jedenaście lat i pięć i 
pół miesiąca. W tym śledztwo w NKGB i czekanie na rozprawę sądową trwało sześć 
miesięcy, etapy i pobyt w obozach: Workuta, Ural, Tajszet i Magadan – dziesięć 
lat i pięć miesięcy, oczekiwanie na przyznanie polskiego obywatelstwa oraz droga 
powrotna – siedem miesięcy”98. 

Po powrocie z łagrów przyjechał do Polski – do Sopotu, gdzie zatrzymał się u 
Stanisława Horno-Popławskiego99. Rodziców, zamieszkałych po wojnie w Świętym 
Wojciechu pod Gdańskiem, nie zastał już przy życiu. Nie udało mu się też powrócić 
do żony z córką – założyła w międzyczasie nową rodzinę. 28 kwietnia 1950 r. Sąd 
Okręgowy w Gdańsku rozwiązał związek małżeński Marii i Adolfa Popławskich 
przez rozwód „z winy obu stron”100. Córkę Martę Antoninę sąd powierzył matce - 
na jej koszt utrzymanie, zapewniając ojcu dozór nad wychowaniem oraz możność 
utrzymywania z nim stosunków osobistych. Wiadomości te dotarły do Adolfa 
Popławskiego jeszcze w Magadanie i były dla niego ciosem: „Nie mogłem sobie 
znaleźć miejsca, nie chciało mi się niczym zajmować, mizerniałem w oczach. Cała 
radość z kończącego się wyroku i rychłego powrotu do kraju gdzieś pierzchła. Do 
kogóż miałem tam wracać?”101 

Adolf Popławski był doświadczonym przedwojennym pedagogiem. Po przyjeździe 
do Polski musiał wszystko rozpoczynać od nowa. Dowiedział się, że pracę w 
szkolnictwie może otrzymać od nowego roku szkolnego. W uzupełnieniu do swego 
życiorysu opisał zajęcia w tym czasie: „Po otrzymaniu dokumentów i załatwieniu 
wszystkich formalności zostałem wysłany na leczenie do sanatorium w Polanicy, skąd 
powróciłem w końcu kwietnia. Od początku maja rozpocząłem współpracę z grupą 
grafików Wybrzeża przy Związku Art.[ystów] Plastyków w Sopocie, wygłaszając 
odczyty, szerzące kulturę artystyczną wśród młodzieży szkolnej miast woj.
[ewództwa] gdańskiego. Zaś od początku czerwca, wyjeżdżam do Pelplina, dla pracy 
konserwatorskiej przy tamtejszej katedrze, aż do rozpoczęcia roku szkolnego”102. 

Od 1 września 1957 r. podjął pracę nauczyciela liternictwa i kompozycji w 
Państwowym Liceum Technik Plastycznych w Gdyni Orłowie. Powstało ono z 
inicjatywy Wydziału Kultury i Sztuki Zarządu Miejskiego w Gdyni, który 15 czerwca 
1945 r. powierzył Józefowi Bodzińskiemu zorganizowanie Liceum Sztuk Zdobniczych 
Przemysłu Artystycznego103. 18 sierpnia 1945 r. Miejska Rada Narodowa w Gdyni 
powołała Miejską Szkołę Plastyczną. W tym czasie powstało też Liceum Fotografiki 
Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych. Inicjatorem był Józef Bodziński, zaś 
współzałożycielami zaproszone z Wilna małżeństwo artystów-fotografików Bolesława 

98 Tamże, s. 329.
99 Relacja J. Ronczewskiej, z dn. 30.08.2014 r.
100 Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z Powództwa M. Popławskiej z dn. 28.04.1950 r., w zbiorach 

A. Muszyńskiego. 
101 A. Popławski, 12 lat Łagru, Paris 1987, s. 240.
102 Życiorys (uzupełnienie) A. Popławskiego z maja 1957 r., w zbiorach A. Muszyńskiego. 
103 www.zsplast.gdynia.pl, z dn. 14.02.2014 r. 
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i Edmund Zdanowscy. W latach 1945-1952 szkoły istniały równolegle. Początkowo 
szkoły mieściły się przy ulicy Korzeniowskiego 28 (obecnie Fredry 4) na Kamiennej 
Górze. W 1952 r. siedzibę szkoły przeniesiono do Orłowa i z dwóch szkół powstało 
Technikum Sztuk Plastycznych z działem Liternictwa i Reklamy oraz działem 
Fotografiki. Jego dyrektorem był Józef Bodziński, urodzony w 1905 r.104, absolwent 
Wydziału Sztuk Pięknych USB w Wilnie. Adolfa Popławskiego znał z czasów studiów 
w Wilnie i dlatego po jego powrocie z łagrów zatrudnił go w Państwowym Liceum 
Technik Plastycznych. Przepracował tam 12 lat w zawodzie nauczyciela. Lata pracy w 
szkole opisał w zachowanych wspomnieniach105. Świadczą one o jego zaangażowaniu 
w życie szkoły i w wychowanie młodzieży. Irena Kołoszyńska pisała, że „nie stosuje 
wobec samego siebie żadnej taryfy ulgowej. Spala się w pracy pedagogicznej. Pozostaje 
samotny lecz nie jest sam. Wokół niego gromadzą się przyjaciele, których liczba 
wciąż się powiększa. (...) Często z żalem mówi o braku warunków dla pracy twórczej, 
której przy tym trybie życia jaki prowadzi może poświęcić tak niewiele czasu. (...) 
Adolf Popławski był urodzonym pedagogiem”106. Żywo interesował się całokształtem 
życia szkoły i angażował się w nie, o czym świadczą jego wspomnienia107. W latach 
1958-1963 działał w Radzie Zakładowej szkoły, w latach 1965-1969 zorganizował i 
prowadził biblioteką szkolną108. O jego zaangażowaniu z życie szkoły świadczy jeden z 
jego listów z 1960 r., pisany do Ireny Kołoszyńskiej: „wrzesień w życiu nauczyciela nie 
pozwala na żadne sprawy osobiste, każdy dzień, aż do ostatniej chwili przytomności, 
kiedy już palce nie utrzymują pióra, a oczy powiek pracuje się w pośpiechu, żeby jak 
najmniej w pracy zalegać”109. 

W pracy pedagogicznej najbardziej związał się z młodzieżą licealną. Już w drugim 
roku pracy otrzymał wychowawstwo klasy, z którą „poprzednia wychowawczyni 
miała wielkie kłopoty i w końcu kategorycznie jej się zrzekła. W międzyczasie klasę tę 
już nieco przetrzebiono, usuwając co trudniejsze elementy. (…) W następnych latach 
klasa podlegała dalszej czystce i w końcu zaznaczyła się poprawa w zachowaniu i w 
nauce, tak, że z ostatniego miejsca w szkole wywindowała się przed maturą na pierwsze 
miejsce”110. Gospodarzem tej klasy była Magdalena Hempel (maturę zdawała w 1962 
r.), która - jak określa – miała „czupurną” osobowość. Pamięta, jakim dobrodziejstwem 
dla nich była zmiana wychowawcy. Był zupełnie inny od poprzedniej wychowawczyni 
– spokojny, mało mówił, przeżywał, że ma taką niepokorną klasę. Gdy coś się stało, 
siadał na ławce strapiony i mówił bezradnie: „I co ja mam z wami zrobić?” Tego 

104 Na stronie www.gdynia.znp.edu.pl/index.php/en/aktualnosci/historia/zasluzeni-dzialacze-znp/77-jozef-
bodzinski (z dn. 20.08.2014 r.) podano, że urodził się 25.02.1905 r. w Gdyni, natomiast w Encyklopedii Gdyni 
(Gdynia 2006, s. 74) podano, że urodził się w marcu 1905 r. w Krakowie.

105 A. Popławski, Po powrocie do kraju, Sopot 1980 (maszynopis), w zbiorach A. Muszyńskiego. 
106 I. Kołoszyńska, dz. cyt., s. 279.
107 A. Popławski, Po powrocie...
108 I. Kołoszyńska, dz. cyt., s. 279.
109 Cyt za: I. Kołoszyńska, dz. cyt., s. 279.
110 A. Popławski, Po powrocie..., s. 6-7.
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wystarczyło, by młodzież zaczęła myśleć i inaczej się zachowywać. W czasie lekcji na 
wyraźną prośbę uczniów opowiadał różne epizody z pobytu na zesłaniu. Młodzież 
nazywała go między sobą „Adziem” i darzyła go wielkim zaufaniem. Odwiedzała 
go najpierw w internacie, gdzie miał niewielki pokoik, a następnie w mieszkaniu w 
Sopocie. „Był uczciwy i skromny do nieprzyzwoitości. Na drzwiach wyjściowych 
do swego mieszkania miał wizytówkę: „Adolf Popławski, niewolnik własnych 
namiętności” - tak po latach wspomina go Magdalena Hempel111. Zaprzyjaźniła się 
z nim na całe życie, o czym świadczą zachowane dotychczas jego kartki pocztowe, 
przysyłane z różnych okazji, z oryginalnymi autorskimi wierszowanymi życzeniami. 
W jednej z nich swoje wychowanki nazwał „córami”112, co świadczy o jego ojcowskim 
traktowaniu uczennic, nawet po zakończonej edukacji. Kartki z życzeniami od 
Adolfa Popławskiego przechowuje także Maria Kminikowska (w czasach licealnych 
- Bielińska, matura 1968 r.). Również ona wspomina go jako niezwykle skromnego 
i empatycznego człowieka, z którym przyjaźnili się z mężem także po zakończeniu 
nauki w Liceum113. 

Jako nauczyciel liternictwa do lekcji przygotowywał się bardzo starannie. 
Gromadził materiał ilustracyjny, wykonując na własny koszt mikrofilmy rękopisów, 
starodruków i innych źródeł ze zbiorów Biblioteki PAN w Gdańsku114. Zapoznawał 
młodzież z historią kształtu liter, ich odmianami i rozwojem na tle rozwoju kultury i 
sztuki. Ponieważ przedmiot nie zaliczał się do wiodących, z czego nauczyciel zdawał 
sprawę, więc na lekcjach opowiadał uczniom też różne historie, m. in. o przyrodzie 
za Uralem. 

Małgorzata Gładysz (z domu Ciechowska), uczyła się w Państwowym Liceum 
Technik Plastycznych w latach 50. (maturę zdała w 1959 r.) była świadkiem jego 
przyjścia do szkoły: „Dostał pokoik nad pracownią i tam zamieszkał. Wszyscy 
mówiliśmy do niego „stryju”, bo tak mówiła Teresa (bratanica Adolfa Popławskiego, 
uczennica Liceum – przyp. H. G.). Uczył nas reklamy i liternictwa, gdy my rysowaliśmy 
opowiadał nam o zsyłce na Syberii. Robił to tak sugestywnie, że później czytanie 
„Rodziny Korzeniewskich” Melchiora Wańkowicza, czy „Na nieludzkiej ziemi” Józefa 
Czapskiego, było dla mnie potwierdzeniem, że tak naprawdę było. „Stryj” chodził 
bardzo lekko ubrany. Nosił nawet w zimie charakterystyczne koszule z kołnierzem a 
la Słowacki i mówił, że jest ciepło. Nie miał żadnych potrzeb, a za większość swojej 
pensji kupował w Międzynarodowym Klubie Prasy i Książki albumy z reprodukcjami 
malarstwa. (...) Zgromadził w krótkim czasie pokaźną kolekcję. Lubiliśmy przychodzić 
do jego pokoiku, słuchać opowieści, a przy okazji oglądać reprodukcje”115.  

111 Relacja M. Hempel, z dn. 30.08.2014 r.
112 Kartka pocztowa A. Popławskiego do M. Hempel, wysłana z Bystrzycy Kłodzkiej 14.07.1962 r., 

w zbiorach M. Hempel.
113 Relacja M. Kminikowskiej, z dn. 2.09.2014 r. W zbiorach jej pozostały m.in. oryginalne życzenia z 

okazji ślubu oraz własnoręcznie wykonana kartka wielkanocna.
114 I. Kołoszyńska, dz. cyt., s. 280. 
115 List e-mail M. Gładysz do autorki, z dn. 4.08.2014 r., w zbiorach autorki.
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Irena Kołoszyńska stwierdziła, że „prawością, uczciwością, znajomością życia, 
opartą o bolesne doświadczenia, a jednocześnie pogodą i dobrocią artysta przyciągał 
serca uczniów, i cieszył się ich bezgranicznym zaufaniem i oddaniem”116. Zofia Jerzak 
(matura 1970) wspomina: „Moja grupa zajęcia z profesorem Popławskim zaczęła 
dopiero w 4 klasie. Pamiętam jak bardzo chciałam, żeby prof. Popławski prowadził 
zajęcia z grupą, w której byłam. Dla mnie zajęcia z LITERNICTWA I KOMPOZYCJI 
pod kierunkiem profesora Popławskiego, były tym co najlepsze spotkało mnie w tej 
szkole. Spotkanie w moim życiu profesora Adolfa Popławskiego nazywam JEDNYM 
Z MOICH SZCZĘŚĆ. Jestem wdzięczna losowi, że dane mi było poznać tak 
wspaniałego człowieka. Dla mnie był i jest wzorem szlachetności, prawości, wielkiej 
dumy i honoru, wiernego swoich zasad nawet za cenę odzyskania wcześniejszej 
wolności. Na zajęcia z profesorem zawsze czekałam z radością, ponieważ podczas 
tych zajęć nie tylko przekazywał nam swoją profesjonalną, bogatą wiedzę jako artysta 
malarz, ale również prawdę historyczną. (…) Dziękuję profesorowi za wszystkie 
lekcje i zajęcia, które prowadził  z nami, nawet i za to, że pracowałam czasami po 
lekcjach w bibliotece, którą kierował”117. 

Adolfa Popławskiego irytowały malwersacje i kombinacje ze strony dyrekcji 
szkoły i niektórych nauczycieli, nierówne traktowanie uczniów118. Stawał po 
stronie krzywdzonych uczniów, m.in. z jego inicjatywy Rada Pedagogiczna 
promowała do klasy piątej ucznia Bogdana Borusewicza, aresztowanego po 
wydarzeniach marcowych 1968 r.119. Ze względu na krytyczny stosunek do 
rzeczywistości politycznej, m.in. w czasie wydarzeń marcowych 1968 r., stał się 
obiektem zainteresowań Służby Bezpieczeństwa, która widziała w nim inspiratora 
młodzieżowych protestów. Pod koniec maja 1968 r. zainteresowano się nim w 
związku z aresztowaniem Bogdana Borusewicza. Kierownik Bursy Międzyszkolnej, 
w której zamieszkiwał uczeń, scharakteryzował Adolfa Popławskiego jako „kuzyna 
słynnego plastyka Horno-Popławskiego”, przebywającego na zesłaniu w Związku 
Radzieckim po II wojnie światowej, którego poglądów politycznych nie znał. 
Twierdził, że „jest dziwacznym człowiekiem, raczej zamkniętym w sobie. (...) Jest 
starym kawalerem prowadzącym „jezuicki” tryb życia”, nie znał osób, z którymi 
Adolf Popławski utrzymywał kontakty, nigdy nie widział go na terenie bursy, ani 
nie kontaktował się telefonicznie z jej wychowankami120. Przeprowadzono także 
rozmowę z kierowniczką Internatu Państwowego Liceum Technik Plastycznych 
Haliną Dworską. Jej celem było uzyskanie danych na temat postawy społeczno-

116 I. Kołoszyńska, dz. cyt., s. 280. 
117 List e-mail Z. Jerzak do autorki, z dn. 31.08.2014 r., w zbiorach autorki.
118 A. Popławski, Po powrocie...
119 Relacja B. Borusewicza, z dn. 11.08.2014 r.
120 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku (dalej: AIPN Gd), Ministerstwo Spraw We-

wnętrznych. Sprawa operacyjno-śledcza kryptonim “Nieznany”, t. I, sygn. 0027/3541, k. 69, Notatka służ-
bowa z rozmowy operacyjnej przeprowadzonej z kierownikem Bursy Międzyszkolnej, z dn. 31.05.1968 r. 
(Kserokopie dokumentów zostały udostępnione przez B. Borusewicza).
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politycznej Adolfa Popławskiego oraz zapewnienie dopływu informacji o jego 
kontaktach i zachowaniu. Będąc negatywnie nastawioną do niego, stwierdziła, że jest 
„nieprzychylnie ustosunkowany do obecnej rzeczywistości. Wpływ na jego postawę 
wywarł pobyt w więzieniu na terenie Związku Radzieckiego. Swoich zapatrywań 
politycznych nie ukrywa mówiąc o nich dość otwarcie. (...) Może oddziaływać na 
młodzież w określonym duchu. Jest to tym bardziej prawdopodobne, jeśli się zważy, 
że Adolf Popławski lubi młodzież i często z nią obcuje”121. Nie orientowała się ona 
z kim z uczniów utrzymywał kontakty, nie wiedziała też czy utrzymywał kontakty i 
prowadził rozmowy z Bogdanem Borusewiczem.

Przedmiotem inwigilacji stała się korespondencja prowadzona przez Adolfa 
Popławskiego w latach 1968-1969, którą komisyjnie zniszczono 28 lipca 1969 r. 
W Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zachował się protokół z wykazem 
zniszczonych listów, adresowanych do Adolfa Popławskiego oraz pisanego przez 
niego do różnych adresatów z lakoniczną charakterystyką ich na ogół nieistotnej 
treści: „sprawy osobiste”, „życzenia”, „treść o charakterze towarzyskim”122.  Z 
zachowanych streszczeń listów wynika, że korespondował on dużo ze swoimi, jeszcze 
przedwojennymi, znajomymi, m.in. z Aldoną Pieciukiewicz z Torunia. W liście do 
Marty Woźniak 3 marca 1968 r. pisał, że „całą duszą siedzi w sprawach szkolnych, 
przejmuje się nimi i wojuje o młodzież z rozmaitymi łajdakami”123. Tego samego dnia 
w liście do Anieli Rewieńskiej, koleżanki z czasów wileńskich,  pisał, że „twórczo 
nie pracuje, jedynie maluje i rysuje będąc w plenerze podczas wakacji w lipcu. 
(...) Oddaje się pracy z młodzieżą całkowicie, lubi ją i ona go także lubi; pamięta 
o nim i po maturze, pisuje, odwiedza i to mu daje b.[ardzo] dużo zadowolenia”124. 
W liście do Marii Krajewskiej z 25 maja 1968 r. pisał o wydarzeniach marcowych 
oraz o sprawie Bogdana Borusewicza: „I prawda i otoczenie i rzeczywistość i czas 
obecny – mogą być cudowne i fantastyczne, ale mogą też zmieniać się w ohydę i 
obrzydliwości nie do zniesienia, zależnie od bardzo wielu czynników. (...) Marzec był 
dla ogromnej części naszej młodzieży miesiącem otwarcia się oczu na wiele spraw, 
które do tej pory widziało się w innych barwach i aspekcji. Trudno mi pisać o tych 
wszystkich sprawach, trudno i niebezpiecznie: zaś wstyd i upokorzenie wobec całego 
świata za to, co się dzieje. (...) Jeżeli czytujesz prasę naszego Trójmiasta, to natrafiłaś 
może przed paru dniami na list gończy, poszukujący groźnego przestępcę – Bogdana 
Borusewicza. (...) Zdjęcie zamieszczone obok przedstawiało młodziutkiego chłopca 
o miłej powierzchowności. Bo i faktycznie był to chłopak miły, grzeczny, usłużny, (...) 
szanowany przez kolegów i nauczycieli, jeden z najwartościowszych uczniów klasy 

121 Tamże, k. 71, Notatka służbowa z rozmowy operacyjnej przeprowadzonej z Ob. Haliną Dworską – 
kierowniczką Internatu Liceum Technik Plastycznych w Gdyni – Orłowie, z dn. 4.06.1968 r. 

122 Tamże, k. 123-127, Protokół komisyjnego zniszczenia dokumentów „N” zamówionych do sprawy 
operacyjnej kryptonim „Nieznany”, z dn. 28.07.1969 r.

123 Tamże, k. 107, Analiza korespondencji otrzymywanej i nadawanej przez Adolfa Popławskiego, z dn. 
8.06.1968 r.

124 Tamże, k. 113.
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IV-foto naszego liceum; zaś tym groźnym przestępstwem, groźnym dla otoczenia było 
fotograficzne powielenie ulotek, nawołujących młodzież do dalszej walki o wolność 
słowa w Polsce i o prawdziwość informacji w krajowej prasie. (...) Czytelnicy zostali 
przez prasę wprowadzeni w błąd, bo Borusewiczowi można przypisać wszystkie 
zbrodnie – mordy, gwałty, rabunki itp., jakie na Wybrzeżu się w tym czasie by się 
zdarzyły”125.    

Przeprowadzono także rozmowę z nauczycielem Technikum Plastycznego 
Edmundem Zdanowskim, z której wynikało, że „Adolf Popławski pochodzi z 
Wilna. Miał należeć do AK – Okręgu Wileńskiego. W roku 1944 lub 1945  został 
aresztowany przez władzę Radziecką i do 1956 r[.] przebywał w Związku Radzieckim. 
Do Polski przybył w 1956 r[.] – zamieszkuje w Sopocie Kamienny Potok. Z żoną 
jest rozwiedziony, która powtórnie wyszła za mąż. Ma córkę mężatkę, oraz brata 
lekarza zam. w Sopocie. A. Popławski w Techn.[ikum] uczy liternictwa, oraz 
prowadzi zajęcia z reklamy. Prowadzi szkolną bibliotekę[,] z tego też tytułu więcej 
od innych wykładowców zbliżony jest do młodzieży, u której zresztą potrafi zdobyć 
sobie zaufanie. Młodzież często z nim rozmawia, oraz niejednokrotnie była u niego 
w mieszkaniu, między innymi przynosząc mu kwiaty. A. Popławski w rozmowach z 
nauczycielami odnosi się b.[ardzo] krytycznie do wszystkich problemów dotyczących 
Polski a przede wszystkim zagadnień politycznych i gospodarczych. Gdy rozmowa 
kierowana jest na tematy dot.[yczące] osiągnięć PRL, pozostawia ją bez odpowiedzi, 
natomiast uwypukla wszelkie braki i niedociągnięcia interpretując je w sposób 
negujący wszelki postęp w Polsce. Po wypadkach marcowych odbyło się w szkole 
zebranie[,] na którym składano deklaracje popierającą linię polityczną PZPR. Na 
zebraniu tym, które przebiegało w atmosferze przytłumionego napięcia, nauczyciele 
zadali kilka pytań dot.[yczących] sytuacji politycznej. Między innymi Popławski 
podkreślał, że o losach Polskiej racji stanu nie powinna decydować Partia, a cały 
naród. Po zamieszczeniu listu gończego dot.[yczącego] Borysewicza126, w pokoju 
nauczycielskim była dyskusja na ten temat: Popławski wypowiedział się, że nie ma 
dowodu na to, że Borysewicz jest „groźnym przestępcą”127. 

W sprawie operacyjnej pod kryptonimem „Nieznany” Służba Bezpieczeństwa 
powiązała zatrzymanie Bogdana Borusewicza za ulotki antypaństwowe z Adolfem 
Popławskim, jako nauczycielem liternictwa, krytycznie ustosunkowanym do 
rzeczywistości politycznej w Polsce: „Prowadząc poszukiwania „Andrzeja” uzyskano 
obciążające materiały dot.[yczące] obyw.[atela] Popławskiego Adolfa s.[yna] Ignacego 
ur. 16.VI.1907 r., nauczyciela Liceum Plastycznego w Gdyni – Orłowie. Obyw.[atel] 

125 Tamże, k. 114. W „Głosie Wybrzeża” (nr 114, z dn. 14.05.1968 r., s. 2) i w „Dzienniku Bałtyckim” 
(nr 114, z dn. 14.05.1968 r., s. 6) ukazał się Komunikat MO informujący o liście gończym, wydanym 
przez Prokuraturę dla miasta Gdańska, w sprawie groźnego przestępcy Bogdana – Michała Boruse-
wicza z jego rysopisem i zdjęciem.

126 Tak w oryginale; chodzi o B. Borusewicza.
127 Tamże, k. 72, Notatka służbowa dot: Adolfa Popławskiego – nauczyciela Technikum Plastycznego w 

Gdyni – Orłowie, z dn. 12.06.1968 r. (zachowano pisownię oryginału).
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Popławski prowadził wrogą działalność wśród młodzieży uczącej się w Liceum 
Plastycznym oraz w kręgu osób znajomych”128. W związku z tym postanowiła m.in. 
ustalić i rozpoznać kontakty Adolfa Popławskiego na terenie Wybrzeża i kraju „celem 
wytypowania ewentualnego kandydata na tajnego współpracownika w prowadzonej 
sprawie krypt.[onim] „Nieznani[”], (...) „opracować kombinację zdobycia kluczy od 
mieszkania Popławskiego i wykonania ich odcisków” w celu przeprowadzenia w nim 
tajnej rewizji i założenie podsłuchu129.   

W styczniu 1969 r. Adolf Popławski pisał do Ireny Kołoszyńskiej, że „wystarcza mi 
tylko towarzystwo młodzieży w szkole, a potem cisza i spokój i zupełna samotność w 
domu”130. Ucząc w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych jednocześnie prowadził 
zajęcia z rysunku w Państwowym Ognisku Plastycznym w Gdyni, którego dyrektorem 
był wileński kolega Stanisław Rolicz. 

Zainteresowanie przez Służbę Bezpieczeństwa doprowadziło do sformułowania 
negatywnej oceny o postawie politycznej Adolfa Popławskiego, co w konsekwencji 
przyczyniło się do jego przejścia na wcześniejszą emeryturę. W toku inwigilacji 
„uzyskano szereg informacji świadczących o wrogiej postawie w stosunku do PRL i 
Związku Radzieckiego ze strony nauczyciela A. Popławskiego. W czasie wypadków 
marcowych w 1968 roku. Adolf Popławski potępiał władze PRL za stosowanie 
środków przemocy w stosunku do demonstrantów oraz rozpowszechniał fałszywe 
wiadomości o rzekomym masakrowaniu i biciu ludzi w wyniku czego zmarł jeden 
ze studentów w Gdańsku. Z oburzeniem komentował on wkroczenie wojsk Układu 
Warszawskiego do Czechosłowacji twierdząc, że Polska skompromitowała się wobec 
świata i historii występując w roli agresora. Decyzje podjęte w tym zakresie przez 
kierownictwo naszej partii i rząd PRL były, zdaniem Popławskiego, głupie i kretyńskie. 
W podobnie wrogi sposób wypowiadał się o tezach na V Zjazd PZPR komentując, że 
są one stekiem fałszu i kłamstw. Poza tym Popławski solidaryzował się z programem 
politycznym Kuronia, Modzelewskiego i Michnika, występował w ich obronie, 
przyznawał im rację oraz potępiał władze polskie za aresztowanie i wytoczenie 
im procesów karnych. Popławskiego cechują poglądy klerykalne. Utrzymuje on 
bliskie kontakty z klerem i rozpowszechnia wiadomości, że Kościół jest w Polsce 
prześladowany a duchowieństwo szykanowane przez władze PRL. Często oskarża on 
nauczycieli – członków partii, stawiając zarzuty, że stanowią oni najgorszy element 
który według jego poglądów deprawuje młodzież. W/g jego wypowiedzi system 
socjalistyczny zdeprawował młodzież, a główną winę w tym zakresie przypisywał 
organizacji partyjnej i związkom młodzieżowym. Po aresztowaniu w miesiącu maju 
ubiegłego roku ucznia Liceum Plastycznego Bohdana Borusewicza za nawoływanie 
i kolportowanie ulotek o treści antypaństwowej nawołujących społeczeństwo 
do nielegalnych wieców i demonstracji, Popławski występował w jego obronie. 

128 Tamże, k. 203, Wniosek o zakończeniu sprawy operacyjnej, z dn. 11.09.1969 r.
129 Tamże, k. 94-95, Plan przedsięwzięć operacyjnych do sprawy operacyjnej krypt. „Nieznani”, z dn. 

21.06.1968 r.
130 Cyt. za: I. Kołoszyńska, dz. cyt., s. 280.
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Reprezentował on pogląd, że Borusewicz dokonał czynu bohaterskiego bowiem 
zmierzał do wprowadzenia nowych zmian politycznych w Polsce. Stwierdzał, że jeżeli 
uczeń wystąpił przeciwko systemowi ustrojowemu i rządowi PRL, to nie znaczy, że 
wystąpił przeciwko państwu polskiemu, które w/g jego poglądów jest kontynuacją 
osiągnięć królów polskich i Piłsudskiego a nie państwem obecnego kierownictwa 
partyjnego. Popławski często organizuje w swoim mieszkaniu prywatne spotkania 
z młodzieżą oraz absolwentami Liceum Plastycznego i ujemnie oddziaływuje 
na kształtowanie poglądów młodzieży. (...) Często w prowadzonych rozmowach 
nawiązuje on do pobytu w obozie w ZSRR, podkreślając, że masowo mordowano 
tam niewinnych Polaków. Często potępia on Związek Radziecki m.inn. za to, że 
w Katyniu wymordowano 11 tys. Polaków, którzy dobrowolnie internowali się w 
ZSRR i pomimo, że Polska nie była w stanie wojny ze Związkiem Radzieckim. (...) 
Rozpowszechniając na terenie szkoły dywersyjne poglądy antypaństwowe Popławski 
wywiera destrukcyjny wpływ na kadrę pedagogiczną oraz na młodzież”131.  

Wśród grona pedagogicznego zyskał zaufanie oraz przyjaźń z niektórymi 
kolegami, zwłaszcza z polonistką Marią Morawską i nauczycielką malarstwa 
Bogdaną Pietkiewicz. Obie wspominają go jako fascynującego człowieka, zawsze 
uśmiechniętego i pełnego optymizmu. Maria Morawska przypomina, że nigdy 
nie krył swoich poglądów i z tego powodu był różnie postrzegany przez grono 
pedagogiczne. Wymieniała się z Adolfem Popławskim książkami. Mówił do niej 
po imieniu132. Bogdana Pietkiewicz wspomina go jako fantastycznego człowieka, 
bardzo życzliwego, lubianego, jednocześnie bardzo malowniczego i dowcipnego. 
Ona nauczyła go robić twarożek na sitku, którym potem częstował przy różnych 
okazjach swoich gości133. Przyjaźń zawarta w szkole, przetrwała do końca życia 
Adolfa Popławskiego. Rajmund i Bogdana Pietkiewiczowie bywali u niego, a on też 
gościł u nich. Bogdana Pietkiewicz namalowała jego portret, który obecnie znajduje 
się w Bibliotece Zespołu Szkół Plastycznych  w Gdyni Orłowie. Wielkim ciosem dla 
jego przyjaciół było wymuszone na nim wcześniejsze przejście na emeryturę. 

Ślad o odsunięciu go od pracy pedagogicznej pozostał w dokumentach archiwalnych 
Instytutu Pamięci Narodowej: „Na podstawie sporządzonej informacji do KW PZPR  
A. Popławski został odsunięty od pracy pedagogicznej i skierowany na emeryturę”134. 
W listach do przyjaciół tą sytuację opisywał jako dziwną i niespodziewaną. W liście 
do Ireny Kołoszyńskiej z 23 lipca 1969 r. nadmieniał: „byłem zmuszony poprosić o 
emeryturę... Na najbliższy okres spokój mam zburzony, nawet gdyby to przejście 
na emeryturę okazało się dla mnie dobrodziejstwem w przyszłości”135. 13 września 
1969 r. pisał do Hanny Milewskiej: „Przechodzę na emeryturę w sposób dziwny 

131 AIPN Gd, k. 118-120, Informacja dot. negatywnej postawy politycznej nauczyciela Liceum 
Plastycznego w Gdyni – Orłowie ob. Popławskiego Adolfa, z dn. 3.09.1969 r.

132 Relacja M. Morawskiej, z dn. 26.08.2014 r.
133 Relacja B. Pietkiewicz, z dn. 26.08.2014 r.
134 AIPN Gd, k. 203, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnej, z dn. 11.09.1969 r.
135 Cyt. za I. Kołoszyńska, dz. cyt., s. 280.

Adolf Popławski - artysta malarz i nauczyciel Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych



72

i niespodziewany”136. Bardziej szczegółowo opisał to we wspomnieniach: „H. D. 
widząc, że na terenie szkoły nie uda jej się mnie zaszkodzić, napisała donos do milicji, 
że ja krytykuję nasze władze i wrogo nastawiam młodzież do Zw.[iązku] Radzieckiego, 
opowiadając jej o wymordowaniu polskich oficerów w Katyniu. Milicja sama mnie 
nie wzywała, ale donos ten przesłała Wydziałowi Kultury, dodając od siebie także 
parę zarzutów, że np. nie brałem udziału w głosowaniu do Sejmu, a sprawdzono, że 
znajdowałem się wtedy w domu. Kierowniczka Szkolnictwa Artystycznego wezwała 
Przewodniczącego Zarządu Okręgu Związków Zawodowych oraz Dyrektora i II 
Sekretarza POP /I sekr.[etarz] wyjechał/ Liceum Plastycznego; rozpatrzyła z nimi tę 
sprawę, a potem wezwała mnie i przedstawiła mi sprawę w ten sposób, że niby wszyscy 
tu obecni zebrali się, żeby mi pomóc i wyratować z tej opresji, a po rozpatrzeniu 
tej sprawy zgodnie zdecydowali, że jedynym najlepszym dla mnie wyjściem jest 
odejście na emeryturę, jako że już od roku jestem w wieku emerytalnym. W 
przeciwnym razie będą zmuszeni wytoczyć mi dyscyplinarkę. Ale nie powiedzieli mi, 
kto składał donos, ani nie odczytali zarzutów. Gdyby otwarcie wystąpili przeciwko 
mnie, to bym przypuszczalnie nie ustąpił, niechby mi wytaczali dyscyplinarkę, do 
której poza tym wyssanym z palca donosem nie było żadnych podstaw; ale kiedy 
zaczęli przekonywać mnie o swojej dobrej woli, radzić i namawiać, że tak będzie 
najlepiej nawet finansowo, bo dadzą mi półroczną  odprawę, zgodziłem się. Wówczas 
kierowniczka szkol.[nictwa] art.[ystycznego] p.[ani] B.[ruzdowicz] podsunęła mi 
chytrze papierek, żebym napisał, że proszę o przeniesienie mnie na emeryturę. A 
później ten właśnie papierek posłużył jej jako podstawa do nie wypłacenia mi tej 
obiecanej odprawy, jako że odszedłem na własną prośbę. (…) Tak to rozstałem się ze 
szkołą. Grono Pedagogiczne było tą sprawą zastraszone, a młodzież oburzona chciała 
pisemnie protestować, ale jej odradziłem, więc tylko uczucia swoje demonstrowała, 
codziennie niemal mnie odwiedzając, albo telefonując, a w każdą sobotę zbierając się 
u mnie gromadnie”137. 

Wynika z tego, jak poważnym ciosem było dla niego wymuszone odejście z 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Ówczesny dyrektor szkoły Marian Stec 
wystawił mu pochlebną opinię: „Pracował w szkole od 1.9.1957 do 31.8.1969 r. jako 
nauczyciel kompozycji i liternictwa pełniąc jednocześnie funkcję opiekuna biblioteki 
przedmiotów zawodowych. W czasie pracy brał czynny udział w życiu społecznym. 
Przez dwie kadencje piastował funkcje w Radzie Zakładowej. Od 1963 roku pełnił 
funkcję protokólanta Rady Pedagogicznej. Ze swoich obowiązków zawodowych 
wywiązywał się należycie, skrupulatnie realizując program nauczania. Przejawiał 
dużą staranność i inicjatywę w gromadzeniu pozycji do biblioteki przedmiotów 
zawodowych. W gronie kolegów znany jest z uczynności i koleżeństwa. Posiada dużą 
łatwość w nawiązywaniu stosunków towarzyskich”138. W związku z tym, że Adolf 
Popławski nie otrzymał należnej mu odprawy, a starania o emeryturę napotkały 

136 Cyt za: I. Kołoszyńska, dz. cyt., s. 280.
137 A. Popławski, Po powrocie..., s. 67-68.
138 AZSP, Opinia o A. Popławskim, z dn. 21.07.1969 r.
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niespodziewane trudności, zwrócił się do Wydziału Kultury przy Wojewódzkiej 
Radzie Narodowej o wypłacanie mu poborów w szkole do pomyślnego załatwienia 
sprawy, na co wyrażono zgodę139. Ostatecznie formalnie pracował w Państwowym 
Liceum Sztuk Plastycznych do 31 stycznia 1970 r.140. 

Nieoczekiwane odejście na emeryturę rekompensowała mu wdzięczna młodzież, 
która nadal go odwiedzała i ceniła swego profesora. O tych relacjach pisał 15 lipca 
1970 r. do Ireny Kołoszyńskiej: „ogromną radością dla mnie był stosunek do mnie 
młodzieży. Ich sprawy w dalszym ciągu były sprawami moimi i odwrotnie. Biblioteka 
moja służyła im do przygotowań przedmaturalnych i przedegzaminacyjnych na 
wyższe studia. Z Krakowa, Warszawy, Lublina dostawałem kartki z relacjami o 
pierwszych egzaminach, a potem powracali sami radośni lub przygnębieni i dalej 
mam swoją szeroką, serdeczną rodzinę i jestem nią szczęśliwy”141. Irena Kołoszyńska 
kontakty Adolfa Popławskiego z wychowankami nazwała „odrębnym rozdziałem w 
jego życiu”142. 

W dniach 13 września – 12 października 1969 r. w BWA w Gdyni odbyła się 
jego pierwsza powojenna wystawa indywidualna. Przedstawił na niej 46 rysunków 
wykonanych tuszem, flamastrem i patykiem (plon plenerów w Jarosławiu, Próchniku, 
Szczecinie i Supraślu oraz wolnych chwil w Trójmieście) oraz 16 prac graficznych 
w różnorodnych technikach, z okresu przedwojennego, o tematyce wileńskiej143. 
Relacjonując jej otwarcie, 13 października 1969 r. pisał do Hanny Milewskiej: „na 
moim wernisażu były tłumy naszych uczniów i absolwentów, a kwiatów całe stosy. W 
zeszycie pamiątkowym podobno jeszcze nigdy nie napisano tak serdecznych słów co 
teraz. Wczoraj i przedwczoraj odwiedziło mnie 24 uczniów i absolwentów z dawnych 
lat oraz tegorocznych i przyszłorocznych maturzystów”144. 

Wdzięczność młodzieży uwidoczniła się szczególnie po jego odejściu ze szkoły. 
23 grudnia 1969 r. część młodzieży z klasy maturalnej zorganizowała u niego Wigilię 
przy choince z upominkami i opłatkiem na sianku145. Z biegiem lat spotkania wigilijne 
u „profesora” stały się tradycją jako „Wigilie Wigilii” i trwały aż do jego śmierci146. 
Poza tym młodzież odwiedzała go przy różnych innych okazjach (m.in. z okazji 
Dnia Nauczyciela), szukała u niego „rady i pomocy w trudnych sprawach życiowych 
i zawodowych”; prowadził z nią rozmowy o sztuce, udostępniał swój księgozbiór, 

139 Tamże, Pismo A. Popławskiego do Wydziału Kultury przy WRN W Gdańsku, z dn. 30.08.1969 r.
140 Tamże, Zaświadczenie dyrekcji PLSP z 9.01.1970 r.; Pismo PLSP do A. Popławskiego, z dn. 9.01.1970 r.; 

Świadectwo pracy A. Popławskiego, z dn. 31.03.1970 r.
141 Cyt. za: I. Kołoszyńska, dz. cyt., s. 280-281.
142 I. Kołoszyńska, dz. cyt., s. 281.
143 Adolf Popławski. Rysunek, BWA Gdynia 1969 (katalog).
144 Cyt za: I. Kołoszyńska, dz. cyt., s. 281.
145 I. Kołoszyńska, dz. cyt., s. 281.
146 Relacje byłych gości A. Popławskiego: G. Kurowskiej (z dn. 31.07.2014 r.), Cz. Frejlich (z dn. 

4.08.2014 r.), B. Borusewicza (z dn. 11.08.2014 r.).
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opowiadał o swych przeżyciach łagrowych i o przyrodzie zauralskiej147. W grudniu 
1973 r. pisał do Ireny Kołoszyńskiej: „Nauczycielska praca może bardziej od innych 
wyczerpuje nerwowo, ale za to na emeryturze „procentuje”, jeśli się wychowało sobie 
przyjaciół, którzy osamotnieć nie dają i dlatego może nam łatwiej ten okres znieść 
się daje”148. Dla Czesławy Frejlich (obecnie profesor ASP w Krakowie i w Warszawie) 
Adolf Popławski był ważną osobą w życiu, zastępował jej w pewnym sensie ojca 
(rodzice byli rozwiedzeni) – był dla niej wzorcem ojca. Korespondowali ze sobą przez 
długie lata, przyjaźnili się. Wspomina go jako bohatera i prawego człowieka, którego 
cechowała niezwykła odwaga w wypowiadaniu myśli i wspominaniu o przeszłości. Dla 
młodzieży było to „coś nowego”, o czym nie pisano w podręcznikach. Fascynowały ją 
opowieści o osobliwościach przyrodniczych Syberii. Młodzież pochodziła głównie z 
biednych rodzin, w których brakowało wzorców inteligenckich, a takie reprezentował 
sobą Adolf Popławski. Był wyjątkiem wśród grona pedagogicznego, wyróżniały go 
bardzo wysokie wartości ogólnoludzkie. Wprawdzie sam nie miał szans, by rozwinąć 
skrzydła artystyczne, ale młodzieży pokazywał prace, uczył zasad kompozycji, jak 
należy rysować. Nie tyle dał podstawy plastyczne, co intelektualne. Twierdził, że sztuka 
to nie forma, tylko pewne treści. Kupował książki o przyrodzie i o sztuce149. W 2012 
r. z inicjatywy Czesławy Frejlich jego byli uczniowie (szczególnie Gabriela Kurowska, 
Krzysztof Fafiński i Zofia Jerzak) zorganizowali w Gdańsku poświęconą  mu wystawę150. 

Dla Bogdana Borusewicza, obecnego marszałka Senatu, Adolf Popławski był 
ulubionym nauczycielem, chociaż go nie uczył. Osobiście trafił do niego po powrocie z 
więzienia, w którym spędził około półtora roku za fotokopiowanie i rozpowszechnianie 
ulotek w marcu 1968 r. Profesor już nie pracował, ale odwiedzały go dziewczyny z 
klasy V, do której został przydzielony – Gabriela Kurowska, Czesława Frejlich, Zofia 
Jerzak, Jadwiga Wilga. Chodziły do niego na herbatkę i zabrały ze sobą Bogdana 
Borusewicza. Odtąd bywał u Adolfa Popławskiego dosyć często – przynajmniej raz 
w miesiącu, a potem – przy okazji. Dowiedział się, że profesor po jego aresztowaniu 
znalazł przepis, że można go promować mimo to do klasy piątej i wystąpił z taką 
inicjatywą na Radzie Pedagogicznej. Poparły go wychowawczyni i polonistka, a 
dyrektor Mirosław Stec na to się zgodził. Bogdana Borusewicza przyciągało do niego 
jego pozytywne nastawienie do życia. Był bardzo otwartym człowiekiem, uczciwym, 
o niezłomnej postawie. Miał duży księgozbiór, w tym dużo albumów. Mieszkał w 
Sopocie, miał dwa pokoje i dużo półek z książkami i oryginalnymi złotymi myślami. 
Bardzo ciekawie opowiadał o swej przeszłości. Zawsze robił herbatę, stawiał masełko 
i serek własnej roboty. Bogdan Borusewicz na początku lat 70. zaczął namawiać go do 
spisania wspomnień, które następnie Adolf Popławski przekazał swojej przyjaciółce z 
Torunia151. Wspomnienia pod tytułem „12 lat Łagru” ukazały się już po jego śmierci 

147 I. Kołoszyńska, dz. cyt., s. 281.
148 Cyt. za: I. Kołoszyńska, dz. cyt., s. 281.
149 Relacja Cz. Frejlich, z dn. 4.08.2014 r. 
150 Informacja G. Kurowskiej, z dn. 27.08.2014 r.; List e-mail Cz. Frejlich do autorki, z dn. 3.09.2014 r.
151 Relacja B. Borusewicza, z dn. 11.08.2014 r.
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– w 1987 r. w Paryżu. Następne wydanie pod oryginalnym tytułem „12 lat katorgi” 
ukazało się w podziemnym wydawnictwie „Kwadrat” w Toruniu w 1988 r. W 1992 r. 
wydawnictwo „Albatros” z Gdańska wydało je po raz kolejny.                   

Adolf Popławski zapisał w nich: „Chciałem opisać swoje przeżycia obozowe zaraz 
po powrocie do kraju, ale wiele różnych spraw – przykrych, smutnych i kłopotliwych 
wciąż odwlekało rozpoczęcie tej pracy. Toteż dopiero po piętnastu latach, kiedy 
niestety dawne przeżycia straciły już na ostrości, a wiele z nich całkowicie zamazało się 
w pamięci, zdecydowałem, że dłużej już zwlekać nie mogę. Pisałem wieczorami, 
w wolnych chwilach prawie przez pięć lat, z wysiłkiem wywołując i łącząc ze 
sobą w pamięci zatarte już obrazy i 
przeżycia. Starałem się jednakże, mimo 
tych wszystkich trudności, przez cały 
czas jak najściślej trzymać się prawdy. 
Dziś skończyłem moje wspomnienia 
– prawie dwadzieścia lat po powrocie. 
Ale czy naprawdę swój obecny stan 
mogę nazwać całkowitym powrotem? 
Przez tyle lat życia w Polsce wciąż 
jeszcze śnią mi się obozy i niemal każdej 
nocy „powracam za druty”. Sowiecki 
trybunał wojenny skazał mnie na 
piętnaście lat katorgi, ale poprzednią 
radość życia i słoneczną pogodę moich 
dawnych barwnych snów odebrał mi 
bezpowrotnie. W tych snach obozowych 
skazano mnie na dożywocie”152. 

Po odejściu na emeryturę Adolf 
Popławski podjął pracę w Instytucie 
Morskim – w Zakładzie Remontu Statków. 
Od 1970 r. został zaangażowany do 
pracy w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Sopocie. Przynosiła mu ona wiele 
satysfakcji, o czym pisał wiosną 1976 r. do 
Hanny Milewskiej: „Pracuję w MDK trzy 
razy w tygodniu, przy czym mam jedną 
grupę starszą, licealną – niektórzy chcą za parę miesięcy zdawać na wyższe studia, 
więc chodzę koło nich i właściwie to prawie co tydzień mam z nimi czwarty dzień, 
dodatkowy. W MDK raz po raz dzieci stają do rysunkowych konkursów i raz po raz 
odnoszą sukcesy”153. 

152 A. Popławski, 12 lat Łagru, Paris 1987, s. 329. W wydaniach z 1988 i 1992 r. pod tekstem wspomnień 
widnieje zapis „Październik 1975 (A. Popławski, 12 lat katorgi,  Toruń 1988, s. 296; Gdańsk 1992, s. 349). 

153 Cyt. za: I. Kołoszyńska, dz. cyt., s. 282.
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Będąc na emeryturze więcej czasu poświęcał na własną twórczość. W 1971 r. 
miał wystawę indywidualną w BWA w Jarosławiu, na którą wysłał 75 rysunków 
o tematyce pejzażowej, wykonanych tuszem, pędzlem, patykiem i flamastrem154. 
Uczestniczył też wystawach zbiorowych: „Gdańsk w grafice i rysunku” w 
1972 r. w Ratuszu Gdańskim, „Spotkania Plastyczne” w 1974 r. w Muzeum 
Okręgowym w Białymstoku, „Światowy Salon Humorystów” w 1975 i w 1977 r. 
w Knokke-Heist w Belgii, w II Biennale Sztuki Gdańskiej w 1977 r. w Gdańsku155. 
W 1980 r. miał retrospektywną wystawę w klubie osiedlowym w Sopocie-Kamiennym 
Potoku. Zaprezentował na niej około 70 rysunków tuszem, około 20 pejzaży olejnych 
z plenerów, 10 karykatur, 10 pejzaży olejnych namalowanych w Magadanie156. W 
następnym roku odbyła się kolejna wystawa w innym klubie osiedlowym. Zaczęto 
cenić twórczość Adolfa Popławskiego, a i on z nadzieją spoglądał na wydarzenia 1980 
r. w Polsce. Nie angażował się bezpośrednio w działalność polityczną. Przeżywał 
wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Nie doczekał upadku PRL - zmarł 
nagle 2 sierpnia 1982 r. W pożegnalnym słowie młodzież nazwała go „przyjacielem 
kochającym uczciwość, dobro i piękno, miłośnikiem książek i przyrody ojczystej oraz 
wspaniałym przewodnikiem na drodze życia”157.

Pamięć o Adolfie Popławskim przetrwała wśród jego uczniów, w jego rodzinie i w 
Państwowym Liceum Sztuk Plastycznym w Gdyni Orłowie dotychczas. Po jego śmierci 
spuściznę po nim odziedziczyła córka Marta, która skrzętnie przechowała bogatą 
dokumentację i część spuścizny artystycznej po ojcu. Biblioteka – zbiory dotyczące sztuki 
trafiły do Liceum Plastycznego w Gdyni Orłowie, które – jak pisała Irena Kołoszyńska 
„powzięło zamiar przeznaczenia odpowiedniego pomieszczenia dla uczczenia pamięci 
artysty. (…) Księgozbiór Adolfa Popławskiego został uporządkowany, umieszczony na 
specjalnie zamówionych regałach. Każda pozycja z tego zbioru została opatrzona w 
ekslibris, zaprojektowany przez jednego z uczniów szkoły”158. 

Renata Dziedzic-Opęchowska, była uczennica Liceum, wspomina Adolfa 
Popławskiego jako profesora, który zapisał się w jej pamięci „jako niebywale 
wartościowy, ale i skromny Profesor. Wspaniałe były “Wigilie u Profesora”. Myślę, że 
był to jedyny nauczyciel, któremu można było wierzyć. Osobiście, dla mnie temat – 
wojna - jest najtragiczniejszym tematem - dlatego nie zadawałam pytań, ale z ufnością 
słuchałam… (...) Osobę Profesora Popławskiego pamięta się jako szlachetnego 
człowieka…wspaniałego nauczyciela, który potrafił zjednać sobie młodzież”159. Maria 

154 I. Kołoszyńska, dz. cyt., s. 285.
155 Życiorys A. Popławskiego, z dn. 1.03.1980 r., w zbiorach A. Muszyńskiego.
156 I. Kołoszyńska, dz. cyt., s. 286.
157 Tamże.
158 Tamże, s. 283. Jak wynika z relacji M. Lisa (dyrektora ZSP w Gdyni Orłowie) i M. Morawskiej księ-

gozbiór A. Popławskiego został włączony do biblioteki bez wyróżniania go na osobnych regałach, zaś 
na ekslibris jedynie rozpisano konkurs wśród uczniów i na tym inicjatywa upamiętnienia go w ZSP się 
zakończyła.

159 List e-mail R. Dziedzic-Opęchowskiej do autorki, z dn. 16.08.2014 r.
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Siedlikowska-Radny stwierdziła po latach, że „Profesor Popławski dla nas uczniów 
był człowiekiem bardzo bezpośrednim, łatwo nawiązującym kontakt i za to go bardzo 
ceniłam. Wykłady z kompozycji i liternictwa urozmaicał opowiadaniami z zesłania. 
Chciał abyśmy poznali prawdę o historii, która była zatajana i zakłamywana. (…) 
Następstwem jego prawdomówności i nieugiętej postawy (był człowiekiem silnego 
charakteru) było wyrzucenie go z liceum, ale my jego wierni uczniowie nie godząc 
się z takim porządkiem spraw będąc w klasie maturalnej nie braliśmy udziału w balu 
maturalnym. W tym dniu spotkaliśmy się z profesorem w jego mieszkaniu i było 
to początkiem regularnych spotkań z nim aż do śmierci. W toku spotkań robiliśmy 
przegląd nowych książek ze sztuki, bo jako człowiek umiłowany w sztuce, kupował je 
za swoje pieniądze i gromadził przez lata w szkolnej bibliotece aż do zwolnienia z pracy. 
Pamiętam jak gorąco polecał nam do przeczytania „Archipelag Gułag” Sołżenicyna i 
utwory Czesława Miłosza. W Wigilię Wigilii każdego roku spotykaliśmy się u niego 
jedząc twarożek z kminkiem przez niego sporządzony. (…) W Kanadzie w mojej 
sypialni wisi jego portret. Profesor był dla mnie nie tylko nauczycielem lecz również 
przykładem człowieka odważnego, godnego do naśladowania”160.

Adolf Popławski wpisał się szczególnie jako nauczyciel w gdyńską powojenną 
rzeczywistość edukacyjną. Jego inteligenckie pochodzenie, przedwojenne 
doświadczenie pedagogiczne, lata wojny, zmiany granic państwowych, 12-letni 
pobyt w łagrach w Związku Radzieckim oraz niepokorny charakter nie nobilitowały 
go nawet na fali odwilży popaździernikowej po 1956 r. w Polsce. Pracę zawdzięczał 
głównie kolegom z przedwojennej wileńskiej szkoły plastycznej, szczególnie 
ówczesnemu dyrektorowi liceum Józefowi Bodzińskiemu, który łatwiej niż Adolf 
Popławski potrafił dostosować się do wymagań nowej rzeczywistości politycznej. 
Mając za sobą porządne wychowanie, edukację szkolną i uniwersytecką niezbyt 
pasował do  nowych elit, wywodzących się z powojennego awansu społecznego. 
Mimo to zachował wyniesione z domu zasady prawości, uczciwości, sprawiedliwości, 
patriotyzmu, które też zaszczepiał młodemu pokoleniu licealistów. Na przekór 
obowiązującej poprawności politycznej z przewodnią rolą PZPR oraz ideologizacji 
życia społecznego i programów szkolnych, przekazywał młodzieży prawdę o 
historii, której sam był świadkiem. Swoją niezłomną postawą narażał się apologetom 
partii komunistycznej i systemu socjalistycznego, wskazując na ich wynaturzenia i 
malwersacje. Wychowywał młodzież w duchu poszanowania tradycji, uczciwości i 
prawdy, wskazując swoim doświadczeniem i wiedzą drogę, którą powinna iść w sztuce 
i w życiu. Ciążyły na nim lata wojny i zsyłki, które uważał za bezpowrotnie stracone dla 
pracy pedagogicznej i artystycznej. Starał się je nadrobić, ze świadomością – jak pisał 
do Ireny Kołoszyńskiej w 1974 r. - „że tragiczne skutki wojny na bardzo długi okres 
uniemożliwiły mi jakąkolwiek pracę twórczą czy pedagogiczną, gdyż wciąż bolą mnie 
te zmarnowane lata i nie chcę żeby sądził ktoś, że lekceważyłem sztukę i zajmowałem się 
innymi sprawami dobrowolnie”161. Musiały nastąpić nowe czasy i zmiany geopolityczne 

160 List e-mail M. Siedlikowskiej-Radny do autorki, z dn. 18.08.2014 r.
161 Cyt. za: I. Kołoszyńska, dz. cyt., s. 279.
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w Europie Wschodniej po 1989 r., by 5 października 1994 r. Sąd Najwyższy Republiki 
Litewskiej wydał zaświadczenie, że Adolf Popławski był bezprawnie represjonowany 
i przebywał w miejscach pozbawienia wolności w obwodzie Magadan od dnia 
14 czerwca 1945 r. do dnia 16 kwietnia 1956 r. i na zesłaniu. Zgodnie z Ustawą 
Republiki Litewskiej z dnia 2 maja 1990 r. „W sprawie przywrócenia praw osobom 
represjonowanym za sprzeciw reżymom okupacyjnym” wyżej wymieniony jest 
niewinny wobec Republiki Litewskiej i przywraca się mu wszystkie jego prawa”162.  
Była uczennica, Zofia Jerzak po wielu latach stwierdziła, że „prof. Adolf Popławski 
był i jest w moim życiu najważniejszą osobą spoza mojej Rodziny, ale tak naprawdę 
jest dla mnie WIELKĄ, WAŻNĄ POSTACIĄ W MOJEJ RODZINIE”163. 

Jak wielką osobowością był jako pedagog świadczą poniższe wspomnienia jego 
byłej uczennicy Gabrieli Kurowskiej164.

O profesorze Adolfie Popławskim

Adolf Popławski różnił się od innych nauczycieli prawie wszystkim. Nikt, jak on 
nie był z nami, jego uczniami tak zżyty. Nikt nie poświęcał czasu na pozostawanie z 
uczniami jeszcze po lekcjach w szkole (poświęcając wspólny nasz czas na prace np. 
w bibliotece szkolnej). Nikt inny  nie odważał się  opowiadać o  swoich przeżyciach 
osobistych (których każdy bez mała szczegół był wtedy na cenzurowanym) w szkole. 
Nikt potem (po skończeniu nauki szkolnej) nie zapraszał do swojego domu, nie 
otwierał swojej obszernej biblioteki w celu korzystania z niej, czy to na miejscu, czy 
też wynosząc egzemplarze książek do swoich domów, aż  potem by otworzyć przed 
nami całe swoje podwoje, aby z nich korzystać według upodobania. Od żadnego z 
nauczycieli zresztą takiego stopnia zażyłości się nie oczekuje. Jeśli mowa o profesorze 
Popławskim - należy porzucić stereotypy na samym wstępie.  

Tuż po naszej maturze w 1970 roku mieszkanie Profesora przy ul. Kraszewskiego w 
Sopocie znaliśmy doskonale. Sami tam kręciliśmy się w kuchni, ażeby przygotować coś do 
przekąszenia, zaparzyć herbatkę i zasiąść wygodnie w dużym pokoju, czy to na kanapie, 
czy na krzesłach, starej - prawdopodobnie pamiętającej czasy Popławskich w Wilnie - 
skrzyni, czy wreszcie na czymkolwiek, co nadawało się do siedzenia. Profesor Popławski 
najczęściej siadał na wygodnym krześle (może fotelu?) pod ścianą na tle pamiętającej 
jego dom rodzinny zielono-czarnej tkaniny i, jak  zwykle w tonie zabawnym opowiadał 
historie z życia swojej młodości, przedstawiał nam swoją rodzinę, ojca i matkę (tych 

162 Zaświadczenie Sądu Najwyższego Republiki Litewskiej, z dn. 5.10.1994 r. (tłumaczenie kopii), 
w zbiorach. A. Muszyńskiego. 

163 List e-mail Z. Jerzak do autorki, z dn. 31.08.2014 r., w zbiorach autorki.
164 Gabriela Kurowska, ur. w 1951 r. w Gdańsku, absolwentka PLSP w Gdyni (dział fotografiki) i Aka-

demii Sztuk Pięknych w Gdańsku (wychowanie plastyczne), pracowała jako nauczyciel plastyki oraz 
kurator wystaw w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, od 2007 r. na emeryturze. Z Jej zbiorów po-
chodzą zdjęcia, opublikowane w tym artykule. Autorka dziękuje Jej za okazaną pomoc w zbieraniu 
materiałów do tego artykułu.
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dwoje z wielkim uszanowaniem), rodzeństwo, pobyty wakacyjne w podwileńskim 
majątku o nazwie „Kalin” (pełne zabawnych anegdotek), mówił o rygorach etycznych, 
których się nie przekraczało, tradycji, której się hołdowało, o zachowaniach godnych 
Polaków w Wilnie oraz o przywiązaniu i respektowaniu niepisanego kodeksu 
honorowego. W końcu pochodził z rodziny herbowej. Profesor odpowiadał nam na 
nasze niekończące się pytania, znosił nasze nieśmiałe, nierzadko banalne komentarze. 
Opowieści rodziły się jakoś znienacka, przy piciu herbatki, spożywaniu czegoś ze stołu 
(jakże często i koniecznie: białego twarożku autorstwa naszego Gospodarza w ilości, 
jaka tylko wypełnia sitko do herbaty).  Właściwie poznaliśmy z grubsza całą tę wileńską 
rodzinkę, a ułatwiały nam tę przyjemność starodawne fotografie z równie starodawnych 
albumów z tekturowymi kartami i olejne portrety antenatów patrzących prosto na nas 
ze ścian (te ostatnie były najczęściej nieoprawione, co w moim mniemaniu dodawało 
im „prawdziwości”). Była też biała, gipsowa rzeźba jakiegoś uśmiechniętego krewnego,  
o wyglądzie zawadiaki. Na ścianach eksponowano także zdjęcia z dworku, jakaś 
pożegnalna fotografia jakichś  zgromadzonych żołnierzy kierujących się za moment 
na jakąś, dziś zapomnianą, wojnę, zdaje się rosyjską. W drugim, mniejszym pokoju 
zawsze wisiało niewielkie pamiątkowe zdjęcie małej córki profesora, o której istnieniu 
wiedzieliśmy, ale się o nie, chyba z przeczuwanej przyzwoitości,  nie dopytywaliśmy. 
Było tam też biurko z rozległą korespondencją, często  zgrabnie i w należytym porządku 
wyłożoną na wierzchu. Przy okazji świąt otrzymywał ich dziesiątki i pozwalał je oglądać, 
nawet zachęcał do głośnego czytania. 

Adolf Popławski - artysta malarz i nauczyciel Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych

Adolf Popławski w swoim mieszkaniu w Sopocie z byłymi uczniami PLSP - z Bogdanem 
Borusewiczem i Marią Siedlikowską, początek lat 70. (fot. G. Kurowska)
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Kuchnia w tym mieszkaniu, to też miejsce dobrze zapamiętane. Najpierw 
rzucał się w oczy rysunek na ścianie: przedstawiał  mysz, co to właśnie przysiadła 
na półce i coś tam zjada, niczym z kuchennej spiżarni. To jeden z przykładów 
obecności dowcipu, jakie serwował sobie i gościom nasz Gospodarz. Drugi przykład: 
to instrukcja-rymowanka umieszczona w toalecie, pisana własnoręcznie przez 
nauczyciela liternictwa. Tę przytoczę z pamięci: Objaśnienie dla mych gości obojga 
płci pospołu - chcesz skryć ślad swej tu bytności – pociągnij rurę do dołu. W toalecie 
mianowicie rzeczywiście należało pociągnąć taką rurę i woda spłukiwała „ślady 
ludzkiej bytności”. O poczuciu humoru Profesora będzie jeszcze mowa poniżej.

Jednakże bezwzględnie i z nieukrywaną powagą przykładaliśmy się do 
wysłuchiwania innych osobistych przeżyć Profesora, zdarzeń z życia Adolfa 
Popławskiego - dorosłego w 1945 roku mężczyzny, zderzonego z okrutnym losem, 
jaki mu był przygotowany. Los oczywiście niesprawiedliwy. W rezultacie podziemnej, 
patriotycznej działalności w latach wojny w AK na Wileńszczyźnie, nasz późniejszy 
nauczyciel, mając lat 38, został skazany przez sądy sowieckie (zresztą nie on sam) 
na 15 lat katorgi. Był katorżaninem najpierw w  Workucie, potem wywieziony 
w nieludzkich warunkach daleko pod Magadan, gdzie zapracowawszy (już na 
wolności, ale wciąż w Magadanie) na powrót do Polski - powrócił po 12 latach via 
Moskwa i Wilno do Gdyni. Wreszcie zatrudnił się w Państwowym  Liceum Technik 
Plastycznych (późniejsze Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych), w charakterze 
nauczyciela. Miał za sobą 12 lat życia nienaturalnego, życia pod strachem, w 
kłamstwie i w poniżeniu. 

Relacje z tego okresu przepełniały nas grozą, bo wiedzieliśmy, że bez wątpienia 
są prawdziwe, ale mówi się o nich szeptem. Poznawane przez nas najpierw, jako 
nieprawdopodobne, potem potwierdzały się w słowach ludzi zaufanych, krewnych 
lub znajomych, zawsze po cichu, w ukryciu przed większym gronem ludzi. O tych 
zdarzeniach wówczas nie mówiło się otwarcie, a właściwie nie mówiło się wcale. 
Tym bardziej nie mówiło się w szkole! Profesor Adolf Popławski to wszelako robił. 
On jedyny. Chyba z poczucia wychowawczego obowiązku, z odpowiedzialności 
patriotycznej i przywiązania do prawdy, ale i z wewnętrznej potrzeby wyrażania 
głębokich, osobistych przeżyć – oczywiście wbrew obowiązującej propagandzie, 
ale i świadomie jej na przekór.  Robił to w szkole na lekcjach, jako nauczyciel 
liternictwa i kompozycji. Czterogodzinne zajęcia, nie przerywane dzwonkiem 
sprzyjały pracy indywidualnej każdego ucznia. Siedzieliśmy więc wszyscy 
w długiej, wąskiej sali na piętrze, której ściany wyłożono tablicami z pilśni,  
powleczonymi papierem pakowym, aby tam eksponować nasze szkolne prace, 
chyba parami przy jednym stole typu kreślarskiego i wykonywaliśmy zadania. 
Nasze zadania, to m in. wykreślanie  ołówkiem liter lub pisanie tuszem dobranych 
tekstów, sentencji, zamkniętych w kompozycje, a to w bloku, a to „od czoła”, a 
to pisane symetrycznie na pionowej osi. Pisaliśmy redisem, patykiem z drzewa 
lipowego, pędzlem, litery jedno- i wieloelementowe, z szeryfami i bez, majuskuły 
i minuskuły, stare klasyczne litery, znane z łuków triumfalnych starożytnego 
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Rzymu, inne z zapisów w manuskryptach średniowiecznych, a to gotyckich, a 
to późniejszych z dokumentów siedemnastowiecznych, itp. Wykreślaliśmy także 
kreski i linie poziome, łączyliśmy je ze sobą w rozmaite figury, a następnie w 
kompozycje. Ćwiczyliśmy te ostatnie, odróżniając dynamiczne, statyczne, 
ekspresyjne. Odnajdywaliśmy jakiś relatywizm form i geometrycznych figur 
czarnych wobec białych, jasnych wobec ciemnych, dużych i małych. Wiedzieliśmy, 
jak tworzyć i kiedy stosować kontrasty, rytmy i td. Potem doświadczaliśmy tego 
samego operując barwami. Wreszcie wykonywaliśmy zadania ambitniejsze z 
wykorzystaniem tego wszystkiego, co przedtem  przećwiczyliśmy. Powstawały 
więc plakaty, wizytówki, okładki do książek, do płyt, projekty folderów, pisaliśmy 
jakieś hasła stosując przekształcanie liter zgodnie z wiedzą i pomysłami. Wszystkie 
zadania poprzedzane były małym wykładem merytorycznym Profesora o 
celu podejmowanego zadania, o zastosowaniach w dziejach i we współczesnej 
reklamie, w ogóle w życiu. Mieliśmy przed sobą zwykle jakiś materiał poglądowy 
(np. fotografie liter gotyckich), który Profesor wyciągał z jakiejś szafki, po czym 
dołączał jakieś słowne dopowiedzenia, niekiedy związane z tematem anegdotki. 
Gdy już wszyscy wiedzieli, co robić dalej i pochylali się nad swoim  własnym 
zadaniem, gdy już nastąpiła cisza Profesor sprowokowany nie wiedzieć czym, 
zaczynał swoją narrację, a my z rzadka podnosząc głowę znad kartek papieru, na 
których to miały powstać owe skończone kompozycje – słuchaliśmy i słuchaliśmy. 
Czasami profesor czerpał z arsenału  wyrażeń dla bezpieczeństwa wyszukanych,  
używał  jakiegoś kamuflażu  słownego (jeśli można tak powiedzieć), a my 
wiedzieliśmy o czym mówi. Kiedy indziej, zwłaszcza na skutek jakiegoś zapytania 
ucznia zza stołu kreślarskiego – mówił jaśniej. Nieraz wręcz dobitnie. O obozie, 
o srogiej zimie syberyjskiej, o podłości niektórych współwięźniów, strażników 
i cierpieniach innych. O okropnym położeniu wielu zesłanych Polaków i Polek, 
o więźniach innych narodowości. O obozowym dniu powszednim, chamstwie 
i zakłamaniu, o rzadkich, ale obecnych tam czynach  uczciwych pomimo 
panującego w tamtym świecie wszechobecnego zła. Wszystkie te opowiadania, 
już uporządkowane znalazłam w książce, którą wydał w latach następnych i do 
których trzeba zajrzeć, aby mieć obraz przeżyć więźnia politycznego sowieckiego 
łagru*. Najotwarciej o nich mówił  potem, gdy nie był już naszym nauczycielem. 
Wtedy, gdy chodziliśmy go odwiedzać na ul. Kraszewskiego 21 w Sopocie.

W rezultacie za nauczanie historii Polski na lekcjach liternictwa i w bibliotece 
szkolnej Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Orłowie Adolf Popławski musiał 
niestety zapłacić. Został odesłany na emeryturę - bez wątpienia karnie. Tym samym 
został odcięty od szkoły i uczniów – źródła sensu i istoty jego ówczesnego życia. Ciężko 
się z tym godził, nosił w sobie nieodżałowane poczucie niesprawiedliwości. Był wówczas 
zgorzkniałym starszym skrzywdzonym panem i długo nie mógł znaleźć pocieszenia.   

Nas, uczniów klasy V fotograficznej, we wrześniu 1969 roku, czekał cały rok szkolny 
pracy do osiągnięcia matury. Minął jak wszystkie inne. Kompozycję i liternictwo, 
jako zawodowy przedmiot poprowadził inny nauczyciel. Ale zadzierzgnięta więź 
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z poprzednim, teraz już raczej zaprzyjaźnionym starszym panem, zaowocowała 
spontanicznymi oraz zaznaczonymi na stałe w kalendarzu wizytami w Jego domu - w 
Jego sopockim mieszkaniu na Kraszewskiego 21. Nie rezygnowaliśmy z tytułowania 
go ”Profesorem”, co trwa do dziś, ale był nam wtedy raczej dobrym  wujem, a może 
nawet dużo starszym odpowiedzialnym kolegą z branży, w każdym razie - autorytetem. 
Niektórym w ich trudnych momentach (wiem to na pewno) zastępował  po prostu 
ojca. Chodziliśmy więc do Niego, gdy potrzebowaliśmy książek, gdy rodziły się niełatwe 
sprawy lub pytania bez prostych odpowiedzi. Koledzy i koleżanki sprowadzali do Niego 
swoich nowych znajomych, aby ich przedstawić, swoich narzeczonych, małżonków. 
Utarł się także zwyczaj przybywania na Kraszewskiego na święta oraz imieniny 
Profesora. Zwyczaj ten stał się naszą hołubioną i zawsze respektowaną tradycją, 
przetrwałą do końca Jego życia. W święta Bożego Narodzenia każdy z nas obchodził 
dwie Wigilie. Jedną z własną rodziną  we własnym domu, a drugą (obchodzoną dzień 
wcześniej) u Profesora w Jego domu. Były to niezapomniane spotkania, na których 
obowiązywały prezenty, choinka, stosowne potrawy i opowieści, żarty i kolędy. Po 
prostu zabawa świąteczna! 

Przypominając sylwetkę profesora Popławskiego, wspominam jego stałe 
poczucie humoru.  Każda sytuacja przebyta z profesorem albo kończyła się albo też 
zaczynała słownym żarcikiem albo naszpikowana bywała zabawnymi dykteryjkami, 
rymowanką, przypomnieniem jakiejś zabawnej sceny, a to ze szkoły swojej, ze swojej 
młodości, a to z naszego liceum, a to  wzięta z ulicy sprzed chwili, a to... nawet 
(chociaż oczywiście rzadziej) z wygnania na Wschód. Stamtąd też Profesor zachował 
obraz szorstkiej, ale pięknej i dla nas niezwykłej przyrody syberyjskiej. Adolf 
Popławski był mistrzem słowa rymowanego. Każdy z nas przynajmniej raz otrzymał 
jakieś żartobliwe życzenia  czy to imieninowe, czy świąteczne, czy około-ślubne, 
napisane do rymu. Widziałam takie  (później popisywaliśmy się  nimi wzajemnie) 
z załączonymi rysuneczkami, które także swobodnie wypełzały spod jego lekkiego 
pióra. Znam osoby, które przechowują je do dziś, jako skarby, ważne  pamiątki po 
Adolfie Popławskim, swoim ulubionym „wileńskim” nauczycielu. Trzeba wreszcie też 
powiedzieć, że nauczyciel ów zachował charakterystyczny „wileński” język. Takim się 
posługiwał, takim wyrażał swoje emocje i taki z Jego ust chcieliśmy słyszeć. Język ten 
nie pobrzmiewał charakterystycznym zaśpiewem, lecz różnił się od używanego przez 
nas składnią oraz - zdawało się  -  osobliwymi wyrażeniami.  Tak, wszystko pana 
Popławskiego od innych nauczycieli różniło. 

Adolf Popławski miał też swoje życie prywatne i osobiste pasje. Oprócz umiłowania 
przyrody, pasją Jego było gromadzenie książek, w tym pękatych albumów o sztuce. One 
wabiły wielu uczniów, którzy do woli mogli przeglądać je kartka po kartce, studiując 
np. malarstwo Picassa albo El Greco. Nasz nauczyciel był mianowicie bibliofilem. Znał 
okoliczne księgarnie bardzo dobrze (i panie księgarki) i chwalił się często z zakupu białych 
kruków lub z trudem pozyskanych egzemplarzy książek. Prawdopodobnie dlatego był 
w szkole opiekunem biblioteki szkolnej, jej części artystycznej. To tam  gromadziła się 
młodzież, najpierw przez Niego zachęcana, a potem z jej własnej potrzeby. Tam też 
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wypracowywaliśmy nasze pensum godzin pracy społecznej.  Obkładaliśmy książki, 
porządkowaliśmy zbiory, sporządzaliśmy rejestry i katalogi. Praca społeczna była 
wtedy wymogiem i trzeba było się z niej rozliczać. Była to świetna okazja do pierwszych 
naszych spotkań z reprodukcjami  nieznanych dzieł sztuki.            

Adolf Popławski lubił też pisać i, jak wspomniałam wcześniej, prowadził szeroką 
korespondencję z wieloma znajomymi na całym świecie, w tym też z dawnymi 
uczniami. Swoją książkę pt. „12 lat katorgi”* pisał mniej więcej w czasie, gdy my 
byliśmy w klasie maturalnej.  Niektórzy z nas mogli czytać ją w rękopisie. Inni 
pomagali przepisać na maszynie, a jeszcze inni podrzucić materiał za granicę, aby 
tam bezpiecznie  mogła być wydrukowana.   

Profesor nosił w sobie pewien dla Niego oczywisty, porządek moralny, porządek 
podziwiany przez nas tym bardziej, że zaznał On niesprawiedliwie tyle zła i pogardy 
od innych ludzi.  Zdarzało się (rzadko, co prawda), że podnosił głos, aby dać  wyraz 
dezaprobacie, gdy któreś z nas (w tym raz także niżej podpisana) zdobył się na tzw. 
brzydki młodzieńczy wybryk, a potem przeszedł nad tym do zwykłego porządku 
(jakiś unik zamiast przeprosin, jakieś kłamstewko zamiast cywilnej odwagi, jakieś 
chowanie głowy w piasek – wszystko znane uczniom wszech czasów). Otóż w takich 
razach odzywała się w nim ręka sprawiedliwości i usilnie domagał się zachowania 

Adolf Popławski - artysta malarz i nauczyciel Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych

Drzeworyt Adolfa Popławskiego z lat 30. (w zbiorach rodziny)
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poprawnego. W mojej pamięci zawsze pozostanie człowiekiem przyzwoitym, 
prawym, nieskłonnym do kompromisów, wymagającym od siebie i swoich bliskich 
(w tym uczniów) zachowań szlachetnych i godnych. Patriotyzm był nieoderwanym i 
bezwarunkowym elementem jego istnienia i nie podlegał żadnej dyskusji, kłamstwo 
i kłamliwa propaganda - wrogiem, honor i dotrzymanie danego w pełni powagi 
słowa – rzeczą nadrzędną, a więc także wierność zasadom i  niezłomność - pomimo 
różnorodnych presji.      

Dobrze nam było z Profesorem. Lubiliśmy Go, a i On nas lubił. Wiedzieliśmy 
to. Przyjaźniliśmy się długo potem, także w burzliwym czasie roku 1980 i trudnym 
- po roku - 1981. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie popadał (jak niektórzy z 
nas) w rozpacz, otępienie lub złość. Gotów był raczej budować struktury pomocy 
potrzebującym, czy to ukrywającym się działaczom „Solidarności”, czy to nie 
najedzonym rodzinom robotników Stoczni Gdańskiej. Do tego dyskretnie nas 
nakłaniał, kilkuosobową garstkę uczniów klasy V fotograficznej, którzy  zdawali 
maturę w maju 1970 roku. Wiem, że Profesora odwiedzało też wielu innych uczniów, 
także z naszej fotograficznej V klasy, ale i z klas starszych roczników. Jego mieszkanie 
pełne było gwaru, rozmów, żartów, przechwałek, nieraz śpiewów, także gdy było trzeba 
- miejscem czytania, odbierania  ryzykownych gazetek, ulotek, przechowywania 
ukrywanych adresów. Niestety Profesor nie doczekał końca stanu wojennego, nie 
doczekał czasów dzisiejszych, wolnych od konspiracyjnych szeptów, czy konieczności 
posługiwania się kamuflażem, by świadczyć prawdę. Niewątpliwie swoją postawą i 
odwagą cywilną naszej dzisiejszej wolności się przysłużył. Nie przypadkiem – jak 
się zdaje - jeden z uczniów klasy V fotograficznej, co to zdawała maturę w rok po 
odsunięciu Profesora z pracy w szkole, stanął na czele strajku w stoczni w Gdańsku, 
dając początek oczekiwanym zmianom ustrojowym. 

Gabriela Kurowska
Sopot, 24 sierpnia 2014 r.

*Adolf Popławski, 12 lat Łagru, Editions Spotkania, Paryż 1987.

Adolf Popławski – an artist and an arts teacher in the 
Secondary Fine Arts School in Gdynia Orłowo

Summary

Among artists lecturing arts always a dilemma occurs whether to be an artist 
or a pedagogue and how to connect both professions. It is said that every teaching 
artist somewhat detriments his artistic possibilities, yet positively influences next 
generations of artists. The role model of such activity is seen in the life of Adolf 
Popławski.
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Idea i praktyka edukacji zróżnicowanej 
ze względu na płeć, na przykładzie Szkoły Podstawowej 

dla Chłopców „Fregata” w Gdańsku1

Zagadnienie edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć wzbudza ciekawość, mimo 
że taki model edukacji może wydawać się przestarzały. Ma on jednak długą tradycję, 
sięgającą początków oświaty publicznej. Po II wojnie światowej został na szeroką skalę 
wyparty przez model edukacji koedukacyjnej. Niemniej jednak wiele elitarnych szkół 
na świecie pozostało wiernych modelowi klasycznemu – edukacji zróżnicowanej ze 
względu na płeć. Takich szkół obecnie istnieje na świecie kilkaset i stale ich przybywa2. 
Ten typ nauczania przeżywa swoisty renesans. W 2001 r. zezwolono na edukację 
zróżnicowaną w amerykańskich szkołach państwowych, które do tego czasu mogły 
być tylko koedukacyjne. W 2009 r. szkół żeńskich i męskich było już tam ponad 5003. 
W Europie tylko w kilku krajach działają szkoły publiczne zróżnicowane ze względu 
na płeć – najwięcej ich jest w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Kilkadziesiąt działa w Grecji 
i na Malcie.

1. Struktura organizacyjna placówek oświatowych oferujących edukację 
zróżnicowaną w Polsce oraz stowarzyszeń z nimi związanych.

W Polsce podstawowe szkoły żeńskie i męskie są placówkami niepublicznymi. 
Znajdują się w kilku głównych miastach – w Warszawie (od 2004 r. działają prywatne 
szkoły Stowarzyszenia „Sternik”: męska - „Żagle” i żeńska - „Strumienie”; od 1893 
r. istnieje Prywatna Żeńska Szkoła im. hrabianki Cecylii Plater-Zyberkówny), w 
Gdańsku (Niepubliczna Szkoła dla Chłopców „Fregata, Niepubliczna Szkoła dla 
Dziewcząt „Fregata”), w Poznaniu (Niepubliczna Szkoła dla Chłopców „Skrzydła”), 
w Przylepie pod Szczecinem (od 2012 r. działa Szkoła Podstawowa dla Chłopców 
„Nawigator” i Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt „Fale”), we Wrocławiu (od 2009 r. 
istnieje Szkoła dla Chłopców „Iskry” i od 2013 r. Szkoła dla Dziewcząt „Zdrój”), 

1  Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej napisanej pod kierunkiem dr M. Truszkowskiej-
Wojtkowiak na studiach podyplomowych w GWSH w 2013 r.

2 J. Suchecka, Szkoła może być kobietą. Mężczyzną też, „Gazeta Wyborcza”, nr 60, z dn. 13.03.2014 r., s. 14.
3 Tamże.
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w Krakowie (Szkoła Podstawowa dla chłopców „Wierchy” i Szkoła Podstawowa 
dla dziewcząt „Źródło”). Większość z nich została założona przez Stowarzyszenie 
Wspierania Edukacji i Rodziny „Sternik” lub we współpracy z nim. Rozwijają 
się one dość prężnie ze względu na zaangażowanie rodziców, którzy szukając 
najlepszej „oferty edukacyjnej” dla swoich pociech, decydują się na wybór placówek 
zróżnicowanych ze względu na płeć.

Szkół oferujących edukację różnicowaną ze względu na płeć powstaje coraz więcej. 
Wielu rodziców chętnie posyła do nich swoje dzieci. Z drugiej strony nie milkną opinie 
na temat zgubnego wpływu rozdzielnego wychowania chłopców i dziewczynek na ich 
późniejsze relacje. Sprzeczne poglądy na temat edukacji zróżnicowanej ze względu na 
płeć stały się motywacją do zbadania tego zagadnienia. Przedmiotem analizy jest Szkoła 
Podstawowa dla Chłopców „Fregata”, która znajduje się w Gdańsku Oliwie przy ul. 
Cystersów 13. Dyrektorem jest Grzegorz Meck. Idea utworzenia szkoły zrodziła się w 
2009 r. wśród rodziców skupionych wokół przedszkola „Fregata”. Chcieli oni zapewnić 
ciągłość edukacji dla swoich dzieci. Założyciele przedszkola, którzy już wcześniej 
korzystali z doświadczeń warszawskiego stowarzyszenia „Sternik”, realizującego 
całościowy projekt edukacyjny, od przedszkola do szkoły średniej, odbyli szereg spotkań 
połączonych z wizytami w placówkach w Warszawie. Osiągnięcia „Sternika” stały się 
dla nich inspiracją do podjęcia decyzji o kontynuacji projektu oświatowego opartego 
na przedszkolu „Fregata” poprzez utworzenie szkoły. Opierając się na rozwiązaniach 
i doświadczeniach stowarzyszenia „Sternik” postanowili utworzyć szkoły kształcące 
dzieci metodą edukacji zróżnicowanej, dla których wzorcowymi rozwiązaniami byłyby 
warszawskie placówki tego stowarzyszenia4. Szkoła Podstawowa dla Chłopców w 
Gdańsku została otwarta we wrześniu 2010 r.

W szkole są cztery klasy – klasa startowa, pierwsza, druga oraz trzecia. Liczą 
po ok. 20 uczniów każda. Wychowawcą klasy startowej jest Dawid Knopik, klasy 
pierwszej – Sebastian Chiliczkowski, klasy drugiej – Piotr Sznajderowicz, a klasy 
trzeciej – Paweł Kunda, który prowadzi także zajęcia z psychomotoryki oraz jest 
założycielem i trenerem Akademii Piłkarskiej Fregata. Języka hiszpańskiego uczy 
Rafał Wilkoński, języka angielskiego – Andrzej Czerny a religii – ks. Bartłomiej 
Zentkowski. Ponadto opiekę duchową nad podopiecznymi szkoły sprawuje ks. dr 
Ignacy Soler, kapłan prałatury personalnej Opus Dei. W szkole działają różne kółka 
zainteresowań – szachowe, perkusyjne, plastyczne i techniczne. Odbywają się także 
dodatkowe zajęcia z retoryki – „Szkoła mówców”, zajęcia z klockami LEGO – „LEGO 
konstruktor” oraz chór. Na terenie szkoły dzieci mają do dyspozycji basen5.

Zdaniem założycieli szkoły kluczem do jej sukcesu są nieprzeciętni nauczyciele 
– mężczyźni. Są to nauczyciele z charyzmą, o wysokich kwalifikacjach, harmonijnej 
osobowości, z pasją oddający się swojej pracy. Ich charakterystyka jest opisana na 
stronie internetowej szkoły następująco: „patrzą na każdego z chłopców jak na kogoś 
wyjątkowego i niepowtarzalnego, dzień po dniu wspierają uczniów w nie zawsze 

4 http://szkoladlachlopcow.pl/podstrona.php?a=52&b=16#aktu, z dn.  20.05.2013 r.
5 http://szkoladlachlopcow.pl/szkola/kadra, z dn.  20.07.2014 r. 
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łatwej drodze do męskości, ściśle współpracują z rodzicami w wychowywaniu ich 
synów – zawsze służą radą i pomocą rodzicom, znają i dostosowują się do różnic w 
zdolnościach uczniów – mają indywidualne podejście do każdego z nich, są wzorem 
dla chłopców – poprzez życie w zgodzie z wyznawanymi normami i wartościami oraz 
przykład umiejętnego godzenia życia zawodowego z rodzinnym, są do dyspozycji 
uczniów także poza zajęciami lekcyjnymi, służąc im swoją wiedzą i doświadczeniem, 
ciągle się doskonalą, są profesjonalistami w swoich dziedzinach, ale stale biorą udział 
w szkoleniach, konferencjach i warsztatach”6.

Szkoła Podstawowa dla Chłopców „Fregata” istnieje w ramach Projektu 
Edukacyjnego „Fregata”. W ramach tego projektu działa również Przedszkole 
Niepubliczne „Fregata” oraz Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt. Organem 
zarządzającym wszystkimi przedsięwzięciami w ramach Projektu Edukacyjnego 
„Fregata” jest Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju (SKWER). 
Stowarzyszenie ma siedzibę w Gdańsku, przy ul. Startowej 4a. Powstało w 2000 r., a 
od 2008 r. ma status organizacji pożytku publicznego. Zostało wpisane do Rejestru 
KRS pod numerem 83116. Jest „dobrowolną i samorządną organizacją społeczną, 
grupującą osoby fizyczne oraz prawne, które w ramach Stowarzyszenia stawiają 
sobie za cel wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, oświatowej i naukowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem środowiska dzieci i młodzieży, w oparciu o tradycyjne 
wartości kultury polskiej, chrześcijańskiej i europejskiej. Stowarzyszenie jest 
organizacją typu non-profit (nienastawioną na zysk)”7.

Celem Stowarzyszenia Kulturalnego Wspierania Edukacji i Rozwoju jest 
działanie na rzecz dobra ogólnego:  „inicjowanie i wspieranie  działalności 
informacyjnej, kulturalnej, oświatowej, naukowej i sportowej, zmierzającej do 
doskonalenia umiejętności ogólnych i zawodowych; szerzenie dobroczynności, 
pomocy społecznej, kultury współżycia, ochrony środowiska i  zdrowych zasad 
kultury fizycznej i sportu; troska o pełny i wszechstronny rozwój człowieka w 
oparciu o tradycyjne wartości kultury chrześcijańskiej, najlepsze tradycje kultury 
polskiej oraz europejskiej, w odniesieniu do osób  uczestniczących w inicjatywach 
Stowarzyszenia, jak i korzystających z jego pomocy; sprzyjanie integracji różnych 
środowisk, zwłaszcza młodzieży, niosących pomoc potrzebującym, ze szczególnym 
uwzględnieniem niepełnosprawnych oraz ułatwianie kontaktu między tymi 
środowiskami i instytucjami związanymi z działalnością społeczną, jak organy 
samorządu terytorialnego czy organizacje humanitarne”8.

W skład Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego Wspierania Edukacji i Rozwoju 
wchodzą: Marcin Borejko – prezes oraz dwaj członkowie zarządu – Bartłomiej Glinka i 
Piotr Bednarski9. Do głównych osiągnięć SKWER-u należą: „założenie i prowadzenie 
w latach 2006-2009 przedszkola „Lokomotywa” w Sopocie, w maju  2009 roku 

6 http://szkoladlachlopcow.pl/podstrona.php?a=36&b=36#aktu, z dn. 20.05.2013 r. 
7 http://www.skwer.org.pl/o_nas.php, z dn.  20.05.2013 r.
8  Tamże.
9 http://www.skwer.org.pl/, z dn.  20.07.2014 r. 
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założenie przedszkola w Gdańsku pod nazwą Przedszkole Niepubliczne „Fregata”, 
wydawanie miesięcznika dla rodziców „My i dziecko”, współpraca z „Akademią 
Familijną” związana z organizowaniem kursów dla rodziców na terenie Trójmiasta, 
realizacja cyklicznych imprez kulturalno-integracyjnych dla rodzin (między innymi 
impreza „Dzień Rodziny”, która odbyła się w Gniewie)”10. Jednym z osiągnięć jest też 
założenie i prowadzenie Szkoły Podstawowej dla Chłopców oraz Szkoły Podstawowej 
dla Dziewcząt.

Stowarzyszenie Kulturalnego Wspierania Edukacji i Rozwoju współpracuje z 
„Akademią Familijną”. „Akademia Familijna” jest przedsięwzięciem warszawskiego 
Stowarzyszenia Akademia Familijna oraz Stowarzyszenia Instytut Edukacji i Rodziny, z 
siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Ich działalność polega na organizacji warsztatów dla 
rodziców i małżonków, poprzez które starają się pomagać małżeństwom w budowaniu 
wysokiej jakości edukacji rodzinnej: „Na naszych kursach rodzice i małżonkowie 
otrzymują silne wsparcie i skuteczną pomoc, dzięki którym mogą dobrze wykonywać 
swoje zadanie wychowawcze oraz budować i wzmacniać szczęśliwe związki”11. 
„Akademia Familijna” należy do Międzynarodowej Federacji na Rzecz Rozwoju Rodziny 
(International Federation for Family Development – www.iffd.org), która na całym świecie 
od ponad 40 lat zajmuje się organizowaniem kursów dla rodziców, pragnących doskonalić 
swoje umiejętności wychowawcze.

Kursy Akademii Familijnej prowadzone są z wykorzystaniem metody studium 
przypadku (ang. case study), która jest znana przede wszystkim z kursów biznesowych. 
Jest to metoda, w której zasadnicze znaczenie ma aktywny udział i wkład pracy 
uczestników: zawsze obojga małżonków. Cele, jakie stawiają sobie organizatorzy 
warsztatów to: „wzmocnić relacje małżeńskie poprzez wspólne rozmowy mamy 
i taty o sprawach dotyczących życia rodzinnego i wychowania dzieci oraz o ich 
relacjach małżeńskich, pomagać małżonkom i dzieciom w pełnym rozwoju swojego 
potencjału ludzkiego, wymieniać doświadczenia z innymi rodzinami, które stoją 
przed podobnymi wyzwaniami”12. Kursy „Akademii Familijnej” pomagają rodzicom 
myśleć o rodzicielstwie w perspektywie długoterminowej, a także zachęcają do 
„otwarca na życie”, czyli tworzenia rodziny wielodzietnej.

Gdański Projekt Edukacyjny „Fregata” powstał w oparciu o doświadczenia 
Stowarzyszenia Wspierania Rodziny i Edukacji „Sternik”, które ma siedzibę w Warszawie 
przy ul. Pożaryskiego 28. W ramach działalności stowarzyszenia w Warszawie funkcjonują: 
Przedszkole „Strumienie”, zespół szkół żeńskich „Strumienie” – Szkoła Podstawowa, 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące oraz zespół szkół męskich „Żagle” – Szkoła 
Podstawowa i Gimnazjum. Placówki partnerskie Stowarzyszenia „Sternik” istnieją także 
w innych miastach Polski – w Poznaniu, Krakowie, Szczecinie, a także druga w Warszawie. 
Partnerami „Sternika” są samodzielne organizacje, które stowarzyszenie „wsparło w trakcie 

10 http://szkoladlachlopcow.pl/podstrona.php?a=84&b=16#aktu, z dn.  20.05.2013 r. z dn.  20.05.2013 r. 
11http://www.akademiafamilijna.pl/117-artykuy-na-stron/artykusy/64-kursy-akademii-familijnej, 
z dn. 20.05.2013 r.
12 Tamże.
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uruchamiania ich działalności. Partnerzy obecnie pracują według modelu wychowawczo-
edukacyjnego opartego na zasadach realizowanych w placówkach prowadzonych przez 
STERNIK-a”13. To samo dotyczy gdańskich placówek Projektu Edukacyjnego „Fregata”. 
Twórcy Stowarzyszenia „Sternik” piszą o sobie: „W 2003 roku grupa rodziców (…) 
założyła Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Sternik”. Stowarzyszenie 
powstało, aby uruchomić placówki edukacyjne oparte na ścisłej współpracy rodziny i 
szkoły. W modelu tym najważniejsi są rodzice, zaś nauczyciele mają rolę drugoplanową. 
(…) Rodzice wychowując dzieci stawiają im (a także sobie, bo przykład jest najlepszym 
środkiem wychowawczym) różne wymagania, dzięki którym młodzi ludzie rozwijają 
swoją osobowość, doskonalą się i dojrzewają. W pierwszym okresie życia dziecka praca 
ta odbywa się w domu i z natury rodzice odgrywają w niej pierwszoplanową rolę. Później 
pojawiają się nowe podmioty wychowawcze – przedszkola i szkoły. Nie są one w stanie, 
ani nie powinny zastępować rodziców w ich zadaniu. Natomiast mogą posłużyć fachową 
pomocą. Opiera się ona na wiedzy o okresach rozwojowych dziecka, na jego obserwacji 
w środowisku rówieśniczym, na rozwijaniu tych umiejętności i talentów, które wymagają 
profesjonalnych narzędzi. Placówki edukacyjne nie zachowują tej wiedzy dla siebie, lecz 
dzielą się nią z rodzicami, dzięki czemu mogą oni lepiej wychowywać dzieci. Rodzice, 
których dzieci chodzą do takiej placówki pomagają też sobie nawzajem. Dzięki wymianie 
doświadczeń wychowawczych doskonalą się w roli pierwszych wychowawców”14.

Stowarzyszenie „Sternik” rozpoczęło tworzenie instytucji oświatowych od 
nawiązania współpracy z Institució Familiar d’Educació (IFE – www.institucio.org) 
w Barcelonie, które wypracowało model edukacji, oparty na postrzeganiu szkoły 
jako przedłużenia rodziny. Ośrodek hiszpański nieodpłatnie udostępnił know-how 
– przekazał swoje doświadczenia – Stowarzyszeniu „Sternik”, które najpierw samo 
wcieliło go w życie, a następnie przekazało innym zainteresowanym takim typem 
edukacji rodzicom, rozpowszechniając go w całym kraju. Model wychowawczy 
realizowany w placówkach Stowarzyszenia „Sternik” stosowany jest w trzydziestu 
ośmiu krajach świata – w sumie działa ponad 500 szkół promujących ten styl edukacji. 
Do warszawskich placówek „Strumienie” i „Żagle” z początkiem roku szkolnego 
2012/13 uczęszczało 1100 dzieci15.

Institució Familiar d’Educació zostało założone w 1969 r. i prowadzi obecnie 
13 placówek edukacyjnych dla ośmiu tysięcy uczniów z pięciu tysięcy rodzin16. 
Wszystkie instytucje tego typu są zrzeszone w Europejskim Stowarzyszeniu Edukacji 
Zróżnicowanej (European Association of Single-Sex Education – EASSE – www.
easse.org) z siedzibą w Londynie. Stowarzyszenie działa od 2006 r.17 i skupia osoby 
fizyczne i podmioty prowadzące działalność edukacyjną z ponad szesnastu krajów 

13 http://www.sternik.edu.pl/placowki, z dn. 21.05.2013 r. 
14 http://www.sternik.edu.pl/o-nas, z dn.  21.05.2013 r. 
15 http://www.sternik.edu.pl/o-nas, z dn. 21.05.2013 r; na dzień 30.07.2014 r. – brak danych. 
16 http://www.institucio.org/informacio/sobre-nosaltres, z dn. 30.07.2014 r. 
17 http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/projekty-edukacyjne/1666-personalizacja-nauczania-

droga-do-edukacyjnego-sukcesu, z dn. 21.05.2013 r. 
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europejskich, które są zainteresowane rozwojem i promocją edukacji zróżnicowanej. 
Obecnie EASSE zrzesza 231 placówek szkolnych z różnych krajów UE, które 
kształcą ponad 200 tys. uczniów18. Charakter tego typu placówek podsumowuje 
Jose Maria Barnils, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Zróżnicowanej i 
współzałożyciel Institució Familiar d’Educació: „Działamy już czterdzieści lat i jest 
to jakaś perspektywa, w której można ocenić efekty tego modelu. (…) Ogromnie 
się cieszę, patrząc na wychowanków Institució, dziś już dorosłych ludzi, którzy 
założyli trwałe, szczęśliwe rodziny, a w pracy zawodowej cieszą się opinią dobrych 
fachowców, a zarazem dobrych ludzi. Oczywiście, rodzice z pomocą nauczycieli, chcą 
tak kształtować dziecko, aby osiągnęło ono w dorosłym życiu sukces. Nieraz jednak 
mówią, że nawet zdobyta przez ich córkę czy syna nagroda Nobla nie cieszyłaby ich, 
gdyby nie byli oni dobrymi mężami i żonami”19.

2. Idee przyświecające szkołom realizującym model edukacji zróżnicowanej ze 
względu na płeć.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia „Sternik” przedstawione zostały 
zasady, która znajdują się u podstaw placówek, rozwijających się w duchu edukacji 
zróżnicowanej. Są one następujące:

1. zaangażowanie rodziców w edukację, 
2. edukacja spersonalizowana, 
3. edukacja zróżnicowana ze względu na płeć,
4. wychowanie w wierze.

Placówki oparte na bazie metodyki, wypracowanej przez hiszpański Institució 
Familiar d’Educació, zostały założone przez rodziców, którym zależało na edukacji 
na najwyższym poziomie oraz wychowaniu zgodnie z wyznawanymi przez nich 
wartościami. Rodzice współtworzą szkoły i przedszkola, angażując niekiedy swój 
wolny czas i swoje talenty na rzecz ich rozwoju. Na stronie stowarzyszenia „Sternik” 
można przeczytać o źródle tej postawy - „szkoły takie powstały dzięki inspiracji 
świętego Josemaríi Escrivy, założyciela Opus Dei. Św. Josemaría nie tylko trafnie 
diagnozował przyczyny wielu współczesnych problemów związanych z rodziną i 
wychowywaniem dzieci, lecz również potrafił uświadomić rodzicom ich rolę jako 
pierwszych wychowawców. Zachęcał, by zakładali szkoły, w których dzieci otrzymają 
edukację zgodną z ich przekonaniami i wartościami panującymi w domu. Wiele osób 
– niektóre z Opus Dei, inne niezwiązane z Prałaturą – potrafiło odpowiedzieć na tę 
inspirację, dokonując wolnego wyboru na własną odpowiedzialność”20.

Udział rodziców w życiu szkół prowadzonych w taki sposób trafnie podsumowują 
słowa jednego z nich, który jest zaangażowany w działalność szkół Stowarzyszenia 

18 http://www.easse.org/pl/content/12/about+easse, z dn.  21.07.2014 r. 
19 http://www.sternik.edu.pl/o-nas, z dn. 21.05.2013 r. 
20 http://www.sternik.edu.pl/nasze-abc/12-szkola-rodzin,  z dn. 22.05.2013 r. 
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„Sternik”, Piotra Wysockiego: „Ci rodzice, którzy myślą, że to jest taka szkoła, gdzie 
„wstawiasz” dziecko i otrzymujesz gotowy produkt, bez żadnego wysiłku – to niech 
lepiej tu nie przychodzą”21. Zdradza on również jak pozytywny wpływ na niego 
samego i jego rodzinę ma udział we współtworzeniu placówki - „ja się tutaj obudziłem 
jako ojciec. Przestałem traktować swoją żonę jako całkowicie odpowiedzialną za 
wychowanie. W Polsce wielu mężczyzn tak robi - przesuwają wychowanie na kobiety. 
W ogóle na przykład nie zdają sobie sprawy z tego, że tak naprawdę, to mężczyźni 
wychowują dzieci – kobiety je pielęgnują”22.  Inny rodzic, Maciej Mazurkiewicz, 
dodaje: „To jest wielka szkoła dla nas, dla ojców, bo tutaj nie ma możliwości ucieczki 
i to dobrze. To pomaga nam w małżeństwie i w jednoznacznym przekazie do syna. 
Wycieczki ojców – synów, to jest taki jeden dzień, gdzie syn, w moim przypadku mam 
trzech synów, jeden syn dostaje mnie na wyłączność. On na to czeka. On specjalnie nie 
okazuje radości potem czy w trakcie, ale to widać, że on na to czeka – ojciec jest tylko 
dla niego na cały dzień, nikt mu nie będzie zakłócał tego czasu – żaden z braci – zero 
konkurencji – i to jest naprawdę fantastyczne”23. Sylwia Watrakiewicz – wicedyrektor 
Gimnazjum i LO „Strumienie” podkreśla, iż „szkoły „Sternika” zakładają edukację 
nie tylko dzieci, zakładają też edukację rodziców. Służą temu wykłady, szkolenia, 
konferencje. Tematy są poruszane przeróżne, dotyczą relacji małżeńskich, relacji 
ojciec – syn”24. Przydatność edukacji dla dorosłych jeden z rodziców, Sylwester 
Jurkowski, podsumował następująco: „te wykłady otwierają nam oczy”25. Dr Anna 
Dąbrowska, również zaangażowana w działalność placówek, stwierdziła: „Do tego 
poważnego zadania, jakim jest wychowanie dzieci podchodzimy z pewną intuicją, z 
jakimiś doświadczeniami i przemyśleniami, jakie wynosimy z własnego, rodzinnego 
domu. Tutaj natomiast mamy szansę kształcić te umiejętności w sposób bardzo 
kompetentny”26. Także w ramach wszystkich instytucji Projektu Edukacyjnego 
„Fregata” szczególny nacisk kładzie się na współprace z rodzicami. Twórcy Szkoły 
Podstawowej dla Chłopców podkreślają, że „nasza szkoła stanowi „przedłużenie 
domu”, tzn. kontynuuje te same zasady, normy i wartości, jakie dzieci poznają w 
swoich rodzinach oraz aktywnie wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. Jej 
istnienie jest możliwe jedynie dzięki ścisłej współpracy Rodziców – Nauczycieli – 
Uczniów”27.

Następnym założeniem, które leży u podstaw placówek działających w oparciu o 
model edukacji zróżnicowanej, jest edukacja spersonalizowana. Anna Kasperska – 
były dyrektor Szkoły „Strumienie” stwierdziła: „Mówimy, że nasz projekt realizuje 
edukację spersonalizowaną i edukację zróżnicowaną. (…) Mówimy o edukacji 

21 Film o szkołach Sternika - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j9t0j40t-
8sU#!, z dn.  22.05.2013 r. 

22 Tamże.
23 Tamże.
24 Tamże.
25 Tamże.
26 Tamże.
27 http://szkoladlachlopcow.pl/podstrona.php?a=53&b=16#aktu, z dn.  22.05.2013 r. 
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spersonalizowanej, czyli o spojrzeniu całościowym na tego małego człowieka, 
z jego intelektem, z jego uczuciami, z jego rozwojem fizycznym”28. Edukacja 
spersonalizowana ma swoje źródła w personalizmie. Personalizm (łac. persona – 
godność, osoba) jest to „nazwa różnych kierunków filozoficznych i pedagogicznych 
przyjmujących za podstawę swoich teorii swoiście rozwijaną problematykę osobowości 
ludzkiej, pojmowanej metafizycznie. Dotyczy ona m.in. pojęcia osobowości, jej roli w 
świecie współczesnym, warunków rozwoju, stosunku człowieka do jego wytworów, 
do techniki, pracy, kultury, sztuki i życia społecznego”29. W edukacji personalizm 
polega na wychowaniu całościowym, które obejmuje wszystkie aspekty osobowości 
uczennicy/ucznia. Zgodnie z założeniami stowarzyszenia „Sternik” „w wychowaniu 
całościowym chodzi o zwrócenie szczególnej uwagi na pięć obszarów: rozum – 
dążenie do prawdy; wola – dążenie do dobra; emocje – radość z czynienia dobra; 
ciało – narzędzie czynienia dobra; duch – otwarcie na transcendencję, nawiązanie 
osobistej relacji z Bogiem i z innymi”30.

W praktyce edukacja spersonalizowana przekłada się również na indywidualne 
podejście do każdego z uczniów. Jak mówi Aleksandra Klimont – rodzic 
zaangażowany we współtworzenie szkół Stowarzyszenia „Sternik”: „Każdy uczeń ma 
swojego opiekuna. Z tym opiekunem trzy razy w roku musimy się spotkać, i musimy 
przyjść oboje na takie spotkanie”31. Natomiast inny rodzic, Paweł Zuchniewicz dodaje 
- „opiekun to jest po prostu zaufana osoba, ja bym nawet zaryzykował powiedzenie 
– przyjaciel. (…) Jest w kontakcie z nami, z rodzicami. Pomaga nam wspólnie 
przygotowywać plan pracy nad dzieckiem”32. Nastawienie kadry nauczycielskiej 
na wychowanie całościowe podopiecznych przekłada się na obraz dzieci w oczach 
ich rodziców. Jak stwierdza Maciej Mazurkiewicz: „Po pierwsze wyleczyłem się 
w tej szkole z myślenia w kategoriach takich, że moje dziecko musi być lekarzem, 
adwokatem, biznesmenem, dziennikarzem, pisarzem – przestałem myśleć o 
dzieciach w kategoriach „jaki zawód on będzie wykonywał”. Już dzisiaj chciałbym, 
żeby ono wyszło z tej szkoły dobrym człowiekiem. Tak naprawdę zależy mi na tym, 
żeby one potrafiły, z jednej strony, dobrze ułożyć sobie relacje z innymi ludźmi, a po 
drugie, żeby wyniosły stąd takie cechy, które będą im potrzebne, i które są potrzebne 
Polsce”33. 

Szkoła „Fregata” zgodnie ze swoją misją wpisuje się w nurt edukacji 
spersonalizowanej: „Szkoła Podstawowa FREGATA gwarantuje wysoką jakość 
kształcenia i wychowania chłopców poprzez: wykorzystanie całego potencjału 
tkwiącego w każdym chłopcu, niezależnie od jego zdolności i dotychczasowych 

28 Film o szkołach Sternika - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j9t0j40t-
8sU#!, z dn. 22.05.2013 r. 

29 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2010, s. 291. 
30 http://www.sternik.edu.pl/nasze-abc/11-wychowanie-osoby, z dn. 22.05.2013 r.
31 Film o szkołach Sternika - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j9t0j40t-

8sU#!, z dn. 23.05.2013 r.
32 Tamże.
33 Tamże.
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umiejętności oraz wszechstronny i harmonijny rozwój, obejmujący całość człowieka, 
tzn.: ciało, umysł, wolę i uczucia”34. Także w profilu absolwenta zwraca się uwagę 
na różne aspekty rozwoju człowieka. Absolwent edukacji spod znaku „Fregaty”, 
której elementem na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej jest Szkoła Podstawowa 
dla Chłopców, to mężczyzna dojrzały duchowo, odpowiedzialny obywatel, który 
dba o dobro wspólne, kompetentny i wydajny pracownik oraz wrażliwy członek 
rodziny: „we współpracy z rodzinami staramy się ukształtować (...) mężczyzn z 
pasją uczenia się i ciągłego doskonalenia. Wytrwałych, pracowitych, uczciwych oraz 
odpowiedzialnych, solidarnych i przedsiębiorczych, zdolnych do przezwyciężania 
trudności i służenia innym”35.

Kardynał Antonio Cañizares, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i 
Sakramentów, stwierdza, że „spersonalizowane spojrzenie na edukację jest jedynym 
sposobem, który pozwala na zapewnienie szacunku każdemu uczniowi zgodnie z 
jego możliwościami. Prawdziwa równość w edukacji polega na traktowaniu każdego 
zgodnie z jego odrębnością, mając na uwadze okoliczności, w których się znajduje w 
każdym momencie”36. Jego zdaniem tzw. równość szans nie wystarcza, aby uczniowie 
rozwinęli się w pełni. Równość szans oznacza prawo dla wszystkich do edukacji na 
równych zasadach bez szkody dla tych, którym trzeba zapewnić szczególne wsparcie 
ze względu na ich rodzinne okoliczności bądź osobiste możliwości. Jednak równość 
szans nie może oznaczać tylko jednolitego traktowania wszystkich, które prowadzi 
do dostosowania się do najsłabszej osoby w klasie, ponieważ w ten sposób ignoruje 
się potrzeby innych. Dlatego zdaniem kardynała Cañizares w edukacji nieodłącznym 
wyzwaniem jest zajęcie się jednocześnie równością szans edukacyjnych, jak o 
dostosowaniem się do odmienności osób. 

Kolejnym założeniem teoretycznym placówek, realizujących model edukacji 
zróżnicowanej, jest właśnie idea edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć. W 
książce „Równi ale różni. Perspektywy edukacji zróżnicowanej” (Warszawa 2008) pod 
redakcją Enrica Vidala wydanej przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
można przeczytać, że rozdzielenie chłopców i dziewczynek podczas edukacji szkolnej 
przejawia się korzystnie w pięciu aspektach: „Taki podział ułatwia:

a) uszanowanie naturalnych różnic, co sprzyja kształtowaniu szacunku dla drugiej 
płci;

b) lepszą komunikację, a tym samym skuteczniejsze oddziaływanie wychowawcze;
c) zachowanie jednakowych celów wychowawczo-dydaktycznych w szkołach dla 

dziewcząt i dla chłopców, przy zróżnicowaniu metod przekazywania wiedzy oraz metod 
wychowawczych (inaczej bowiem uczy się dziewczęta i chłopców matematyki czy języków, 
jak również postaw – lojalności, szczerości, przyjaźni, inaczej wychowuje się do wiary);

d) rozwijanie cech specyficznych dla danej płci i osiąganie dojrzałości kobiecej 

34 http://szkoladlachlopcow.pl/podstrona.php?a=53&b=16#aktu, z dn. 23.05.2013 r.
35 Tamże.
36 A. Cañizares, Równość, odmienność, edukacja, „Katecheta” 2012, nr 10; http://www.sternik.edu.

pl/2012-12-19-15-33-43/ciekawe-artykuly/128-rownosc-odmiennosc-edukacja, z dn. 24.05.2013 r.
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i męskiej przy mniejszym ryzyku ich zaburzenia, szczególnie w wieku dorastania; 
dzięki temu dziewczęta i chłopcy lepiej przygotowują się do relacji z płcią przeciwną 
w dorosłym życiu;

e) przełamywanie niesprawiedliwych stereotypów społecznych na temat zawodów 
właściwych dla kobiet i mężczyzn (np. znacznie więcej dziewcząt – absolwentek szkół 
zróżnicowanych) wybiera kierunki ścisłe, chłopcy zaś – będący absolwentami takich 
szkół – chętniej wybierają kierunki humanistyczne)”37.

Potwierdzeniem tych zależności są słowa nauczycieli szkół Stowarzyszenia „Sternik”. 
Janusz Wardak – dyrektor warszawskiej szkoły „Żagle”, prywatnie ojciec dziewięciorga 
dzieci, stwierdził, że: „większa efektywność edukacji zróżnicowanej polega m.in. na tym, 
że chłopcy i dziewczynki rozwijają się w innym tempie i inaczej ukierunkowują swoje 
zainteresowania w pewnych okresach. (…) Jeśli chłopcy w klasach koedukacyjnych 
dostrzegają, że „z języków obcych to ja nie mam szans z dziewczynami; jestem dobry ale 
przede mną są cztery lepsze dziewczyny”, to następuje dosyć często wycofanie - „no dobra, 
to nie jest dziedzina, w której ja mam szansę powalczyć”. U dziewczyn dzieje się rzecz 
podobna. Ta szkoła służy przełamywaniu stereotypów płci, a nie ich utrwalaniu. Na pewno 
nikt z nich tutaj nie usłyszy, że gotowanie jest czymś nie męskim, nie promujemy tutaj stylu 
macho, tzn. nie mówimy im, że oni będą polować, przynosić zwierzynę i znajdą sobie żony 
ze „Strumieni”, które będą im gotowały. Mówimy o tym, że oni mają być w pełni ludźmi, 
tzn. że mają być w przyszłości np. odpowiedzialnymi ojcami, którzy się będą zajmowali 
swoimi dziećmi, swoim domem”38. Dr Anna Dąbrowska – nauczycielka, stwierdza: „Jeżeli 
jest lekcja historii i nauczyciel bardzo dużo opowiada o scenach batalistycznych, które 
rozegrały się podczas jakiejś bitwy, to wtedy słucha go dokładnie połowa klasy, to znaczy 
chłopcy”39. Dobrochna Lama – była dyrektor warszawskiej szkoły „Strumienie”, potwierdza 
tę opinię: „Siłą rzeczy trzeba iść pośrodku, jak się ma chłopców i dziewczynki. Prosta rzecz 
– wiadomo, że nie ten sam tekst będzie interesował chłopców w wieku lat trzynaście jak 
dziewczynki w wieku lat trzynaście. Nauczyciel, który uczy w szkole koedukacyjnej, zawsze 
musi gdzieś manewrować pomiędzy tym co wolą dziewczynki, a tym co wolą chłopcy”40.

Liczne zalety edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć, jak i jej ugruntowanie 
antropologiczne przedstawił Kardynał Antonio Cañizares w artykule „Równość, 
odmienność, edukacja” (miesięcznik „Katecheta”, nr 10, 2012 r.). Autor zwraca 
uwagę, że godność mężczyzny i kobiety wyraża się w różnorodnym sposobie bycia, 
który jest bogactwem i zachętą do komplementarności. Podkreśla, że ten sposób 
bycia powinien być uznany i respektowany, ponieważ jeśli mężczyzna i kobieta nie 
będą mogli rozwinąć właściwych sobie zdolności (szczególnie męskości i kobiecości), 
to będzie im trudno osiągnąć szczęście i działać na rzecz szczęścia w społeczeństwie, 

37 Równi ale różni. Perspektywy edukacji zróżnicowanej, pod red. E. Vidala, Warszawa 2008; cyt. za: 
http://www.sternik.edu.pl/nasze-abc/10-dla-dziewczat-i-dla-chlopcow, z dn. 24.05.2013 r.

38 Film o szkołach Sternika, http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j9t0j40t-
8sU#!, z dn. 24.05.2013 r.

39 Tamże.
40 Tamże.
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gdyż osobista harmonia jest podstawą harmonii społecznej. Jego zdaniem różnice 
między mężczyzną i kobietą powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie również w 
sferze edukacji, ponieważ między 6-tym a 18-tym rokiem życia różnice między 
dziewczętami i chłopcami ujawniają się w szczególny sposób. Podaje następujące 
przykłady: „Chłopcy są bardziej impulsywni, mniej uporządkowani, trudniej 
im skupić się na nauce i pokazać swoje emocje. Dziewczęta z kolei mają więcej 
predyspozycji, by być uporządkowane, stałe w pracy i dzielić się swoimi przeżyciami. 
Chłopcy zwykle preferują sporty i gry, w których nie brakuje elementów przemocy, 
natomiast dziewczęta więcej czasu poświęcają na rozmowę i spokojne zajęcia”41.

Autor podkreśla, że można zaobserwować również wyraźne różnice w zdolności 
uczenia się i umiejętności opanowania wiedzy u chłopców i dziewcząt: „chłopcy 
lepiej rozwijają zdolność postrzegania przedmiotów w przestrzeni, abstrakcyjne 
rozumowanie, kompetencje matematyczne, projekty długofalowe. Dziewczęta mają 
natomiast bardziej zręczną rękę oraz kompetencje komunikacyjne (to powszechne 
doświadczenie, że dziewczętom łatwiej przychodzi nauka języków obcych niż 
chłopcom), bez trudu zachowują porządek w swoim otoczeniu, mają więcej zmysłu 
artystycznego, dbają o szczegóły. Przedstawicielkom płci żeńskiej jest też łatwiej 
przystosować się do okoliczności, w których się znajdują oraz wykazują większy 
zmysł praktyczny”42. Można zatem stwierdzić, że mężczyzna i kobieta wyrażają swoją 
odmienność zarówno w sposobie bycia, jak i w sposobie uczenia się, dlatego zasadne 
wydaje się dostosowanie sposobu nauczania do danej płci. 

Kardynał Antonio Cañizares zwraca uwagę, że niektóre prądy feministyczne 
bronią konieczności koedukacji w ramach postulatu zapewnienia równości szans 
edukacyjnych między mężczyznami i kobietami, przezwyciężenia stereotypów na tle 
płci oraz lepszego zrozumienia męskości i kobiecości. Zauważa, że doświadczenie 
pochodzące z poważnych badań na ten temat pokazało jednak, że te oczekiwania 
zawiodły43. Według niego „chociaż w takich typach szkół rzeczywiście chłopcy 
i dziewczęta lepiej się poznają, to wydaje się, ze narastają stereotypy związane z 
płcią, które powodują, że zarówno chłopcy, jak i dziewczyny zamykają się w swoich 
grupach i jednocześnie narasta między nimi rywalizacja”44. Zdaniem autora sama 
zmiana organizacji szkoły nie daje gwarancji, że równość i tolerancja między płciami 
zostanie osiągnięta. Zależy to bowiem od przygotowania i przekonań nauczycieli, 
spójności projektu edukacyjnego opartego na odpowiedniej wizji człowieka oraz 
zaangażowania rodziców w kształcenie.

Autor zauważa, że znacznie trudniej osiągnąć w szkole koedukacyjnej cele 
integralnego wychowania, ponieważ obok typowych trudności, które towarzyszą 
każdemu projektowi edukacyjnemu, nauczyciel musi wykonywać podwójny wysiłek 
dostosowywania się do różnorodnych etapów dojrzałości chłopców i dziewcząt. Poza 

41 A. Cañizares, dz. cyt.
42 Tamże.
43 M. Fize, Les pièges de la mixité scolaire. „Presses de la Renaissance” 2003; cyt. za: A. Cañizares, dz. cyt.
44 A. Cañizares, dz. cyt.
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tym te różnice w niejednorodnym tempie rozwoju są również przyczyną większych 
napięć w klasie mieszanej niż w klasie jednorodnej. W klasie koedukacyjnej chłopcy 
zazwyczaj zachowują się bardziej egoistycznie i agresywnie, żeby przyciągnąć uwagę 
swoich koleżanek. W ten sposób skupiają na sobie uwagę nauczycieli poprzez 
konfliktowość i brak dyscypliny. Przyciągają aż 2/3 uwagi nauczycieli podczas lekcji 
przez co uczennice pozostają na drugim planie. Dziewczęta z kolei dojrzewają 
szybciej od chłopców, więc nie osiągają oni tak dobrych wyników, jak koleżanki. To 
powoduje, że wycofują się oni z nauki.

Czytając tekst Kardynała Antonio Cañizaresa można odnieść wrażenie, że 
edukacja zróżnicowana ze względu na płeć jest „lekiem na całe zło” systemu edukacji. 
Autor jednak sam podkreśla, że wcale tak nie uważa. Choć zaznacza, że ważną zaletą 
edukacji zróżnicowanej jest to, że ukazuje młodzieży punkty odniesienia – zarówno 
wśród nauczycieli, jak i uczniów, które pozwalają im pokonać niestabilność oraz 
zawrzeć głębokie przyjaźnie: „nastolatek potrzebuje pewności oraz jasnych punktów 
odniesienia. Dla uczniów jest ważne to, by nauczyciele przekazywali nie tylko wiedzę, 
ale również przykład osobistej spójności i pomogli im w odkryciu prawdy oraz sensu 
ich życia. Szkoły zróżnicowane mają tę przewagę, że dają możliwość przebywania 
uczniom i uczennicom z nauczycielami tej samej płci, z którymi mogą nawiązać 
bardziej naturalny i głęboki dialog”45. 

Kardynał Antonio Cañizares podkreśla, że „edukacja zróżnicowana ze 
względu na płeć sprzyja socjalizacji oraz relacjom wolnym od konfliktu między 
płciami, dlatego, że jest to system, który nie pozwala na polaryzację sił oraz na 
utrwalanie stereotypów płciowych”46. Jednak stosunek do edukacji zróżnicowanej 
ze względu na płeć nie jest wśród pedagogów jednoznaczny. Mirosława Nowak-
Dziemianowicz w artykule „Razem czy osobno? Segregacja ze względu na 
płeć” (magazyn „Edufakty”, nr 11, 2011 r.) przedstawia w tej kwestii odmienne 
stanowisko. Autorka stawia pytanie, „jaki rodzaj argumentów przemawia za 
tworzeniem w dzisiejszej, nasyconej różnicą, wieloznacznością, skomplikowanej 
i nie poddającej się żadnym prostym klasyfikacjom rzeczywistości szkół 
jednorodnych ze względu na płeć - szkół dla dziewcząt i chłopców?”47. Następnie 
stwierdza, że uzasadnienie, jakie podają zwolennicy edukacji jednopłciowej (jak 
nazywa edukację zróżnicowaną ze względu na płeć) „oparte jest na stereotypach, 
uprzedzeniach i pobożnych życzeniach. Jest przykładem ideologizacji debaty 
naukowej, jest modelowym wręcz opisem władzy ideologii nad dyskursem 
nauki”48. 

Zdaniem autorki obecnie w debacie o edukacji istnieją dwa spojrzenia na płeć: 
jedno oparte na stereotypie, podtrzymujące i wzmacniające jego wymowę – edukacja 

45 Tamże.
46 Tamże.
47 M. Nowak-Dziemianowicz, Razem czy osobno? Segregacja ze względu na płeć, „Edufakty” 2011, nr 

11, s. 60. 
48 Tamże.
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jednopłciowa; i drugie, które ten stereotyp próbuje zdemaskować – edukacja 
feministyczna. Stwierdza, że w koncepcji edukacji jednopłciowej dostrzega się różnice, 
ale nie wychodzi się poza stereotyp, lecz na nim właśnie buduje uzasadnienie dla nowego 
typu szkół: osobnych dla dziewcząt i chłopców. Natomiast studia feministyczne nie 
tylko dostrzegają różnice, ale ponadto próbują zrozumieć ich źródła, problematyzują 
ich zakres oraz treść, opisują wynikającą z nich dominację i przemoc symboliczną, 
pokazują mechanizmy wykorzystywania tych różnic w praktyce społecznej a także dążą 
do zmiany. Podkreśla, że opierają się one ponadto na rozróżnieniu, którego zwolennicy 
edukacji jednoimiennej zdają się nie dostrzegać: „wiedzy, że płeć biologiczna to 
konstytutywna cecha człowieka, cecha, z którą przychodzi on na świat, a płeć społeczna, 
kulturowa (gender) jest społecznie konstruowana”49. Wyniki badań przedstawione 
w niniejszym artykule przeczą powyższym twierdzeniom. Osoby zaangażowane w 
rozwój placówek realizujących program edukacji zróżnicowanej podkreślają ich rolę 
w przełamywaniu stereotypów związanych z płcią, a nie ich reprodukowaniu, o czym 
będzie jeszcze mowa w części trzeciej artykułu.

Ostatnim z założeń, na których oparte są placówki realizujące program edukacji 
zróżnicowanej ze względu na płeć, a w tym także Podstawowa Szkoła Dla Chłopców 
„Fregata” jest wychowanie w wierze. Instytucje te nie są szkołami wyznaniowymi, 
ale podlegają duchowej opiece prałatury personalnej Opus Dei, która została 
ustanowiona w ramach prawa Kościoła Katolickiego przez Sobór Watykański II. W 
soborowym dekrecie Presbyterorum ordinis z 7 grudnia 1965 r. (nr 10) ustanowiono, 
że „dla realizacji specjalnych dzieł duszpasterskich dla różnych grup społecznych 
z określonych krajów, z określonego narodu lub też na skalę światową”, można by 
utworzyć w przyszłości, wśród innych instytucji, „specjalne diecezje lub prałatury 
personalne”50. Opus Dei jest prałaturą personalną, założoną w 1928 r. przez św. 
Josemarię Escrivę. Jego zadanie polega na „rozpowszechnianiu, że praca i życie 
codzienne stanowią okazję do spotkania z Bogiem, do służenia ludziom i całemu 
społeczeństwu. Opus Dei współpracuje z kościołami lokalnymi, oferując środki 
formacji chrześcijańskiej (spotkania, rekolekcje, opiekę duchową) osobom, które 
chcą odnowić swoje życie duchowe”51. Warszawskie szkoły Stowarzyszenia „Sternik”, 
jak i Projekt Edukacyjny „Fregata”, działają w ramach prałatury personalnej Opus 
Dei. Aleksandra Klimont, matka zaangażowana we współistnienie warszawskich 
szkół Stowarzyszenia „Sternik”, podkreśla, że „jest nam bliski chrześcijański pogląd 
na świat, wyznajemy podobne wartości”52. Także twórcy Projektu Edukacyjnego 
„Fregata” wskazują, że kształcenie i wychowanie w ich szkole jest oparte na 
wartościach chrześcijańskich.

49 Tamże, s. 61.
50 http://www.opusdei.pl/art.php?p=12317, z dn. 29.05.2013 r.
51 http://www.opusdei.pl/sec.php?s=531, z dn. 29.05.2013 r.
52 Film o szkołach Sternika, http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j9t0j40t-

8sU#!, z dn. 30.05.2013 r.
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3. Praktyka edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć w gdańskiej Szkole 
Podstawowej dla Chłopców „Fregata”.

Aby przedstawić, jak funkcjonuje Szkoła Podstawowa dla Chłopców „Fregata” w 
maju i czerwcu 2013 r. przeprowadzono wywiady – z dyrektorem szkoły Grzegorzem 
Meckiem, z wychowawcą ówczesnej klasy drugiej – Michałem Chojnackim53 oraz z 
ojcem jednego z uczniów – Łukaszem Balwickim. O początkach Projektu „Fregata” 
opowiedział Łukasz Balwicki: „To się „urodziło” z mojego uczestnictwa, ale też kilku 
innych osób, w kursach „Akademii Familijnej”, które były prowadzone w Gdańsku. 
Te kursy polegały głównie na metodzie case studies, czyli analizowaliśmy przypadki 
wychowawcze. Najpierw samemu, później wspólnie z małżonkiem, następnie w 
mniejszych grupkach i na koniec podczas spotkań kilkunastu rodzin. Ta metoda 
jest na tyle aktywizująca, że uświadamia rodzicom ich zasoby wychowawcze i rolę w 
kształtowaniu dziecka. Prowadzi także do zrozumienia jak ważne jest miejsce, gdzie 
się dzieci uczą, z kim przebywają, jak wygląda ich otoczenie, jak są kształtowane 
w ich rozwoju. Jednym z tematów była kwestia wyboru placówki, w której dzieci 
się uczą, najpierw przedszkola, potem szkoły. Wśród absolwentów kursu zrodziła 
się chęć, aby stworzyć placówkę, która będzie w jakimś sensie przedłużeniem 
rodziny, czyli będzie realizowała, wzmacniała, kontynuowała zasady wychowawcze 
obowiązujące w rodzinie. Stwierdziliśmy, że tego typu placówek w Gdańsku nie ma, 
w tym sensie, że nie ma placówek prowadzonych przez rodziców. To, co zostało nam 
przekazane w ramach „Akademii Familijnej”, to przede wszystkim to, że rodzice są 
pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, więc to oni mają niezbywalne prawo do 
kierowania ich wychowaniem. Dlatego, szkoła na której nam zależało, miałaby te 
wartości odzwierciedlać. Nie interesowały nas np. instytucje zakonne, prowadzone 
przez siostry zakonne, choć one również promują wartości, które nas interesują, 
wartości chrześcijańskie. Jednak one nie mają „klimatu” rodzinnego, tylko bardziej 
klerykalny, a nam na tym specjalnie nie zależało. Chcieliśmy, żeby to były placówki 
rodzinne. Zobaczyliśmy, że inni rodzice, głównie z Warszawy - bo „Akademia 
Familijna” rozpoczęła się właśnie tam - założyli przedszkole i szkołę. Pojechaliśmy 
do Warszawy zobaczyć, jak to wygląda. Pierwsze, co nas zdziwiło, to rozdzielność 
edukacji – oddzielnie chłopacy, oddzielnie dziewczęta, co wydawało nam się wtedy 
dziwne. Chociaż posiadaliśmy już nastawienie, że do dzieci trzeba podchodzić 
indywidualnie, bo nie ma dwóch takich samych dzieci, nawet w rodzinach, w 
rodzeństwie. Dzięki temu łatwiej nam było zrozumieć, że te placówki dlatego 
są rozdzielne, bo widocznie chłopcy mają troszkę inne potrzeby niż dziewczęta. 
Zobaczyliśmy, że to fajnie działa, że tam dzieciaki są szczęśliwe, że mają tam 
przestrzeń do rozwoju, że formy edukacji rzeczywiście są lepiej dostosowane do 
potrzeb płci. Stwierdziliśmy, że tak samo chcemy zrobić w Gdańsku. Wiedzieliśmy, 
że rodzice z Warszawy nam pomogą, więc podjęliśmy się sprostać temu wyzwaniu. 

53 Michał Chojnacki nie pracuje już w Szkole Podstawowej dla Chłopców „Fregata”. Łukasz Balwicki 
zapytany o powód jego rezygnacji odpowiedział, że „szuka on innej drogi dla siebie”.
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Było nas niecałe 10 rodzin, które były na tyle zdeterminowane, żeby się w to na 
poważnie zaangażować, że były w stanie zaangażować w to także swoje środki 
finansowe, bo skądś pieniądze na „start” musieliśmy wziąć. Nie były to jakieś strasznie 
bogate rodziny, ale powiedziały, że bardzo chcą tego typu placówek, w ten sposób 
prowadzonych, czyli w klimacie rodzinnym i dostosowanych do potrzeb chłopców 
i dziewczyn. Było nam o tyle łatwiej, że już mieliśmy przedszkole, więc był już 
pewien zasób organizacyjny osób. Przedszkole też założyli absolwenci „Akademii 
Familijnej”, trochę na próbę, żeby zobaczyć „czy się da”, i się okazało, że jest fajnie, że 
to działa. Stworzyliśmy przedszkole, w którym było czuć klimat rodzinny, znaliśmy 
się. Dobieraliśmy dyrekcję i nauczycieli, którzy są w stanie spojrzeć na dziecko 
z perspektywy rodzica, a nie kuratorium, systemu edukacyjnego. Okazało się, że 
dzieciaki się super realizują, że nie jest to ze stratą dla ich umiejętności, edukacji, 
ponieważ równolegle z dobrą opieką stosujemy nowoczesne metody nauczania, 
np. metoda bitów, język angielski. Okazało się, że można połączyć dobre wartości 
edukacyjne z fajnym patrzeniem z perspektywy rodzica. Stwierdziliśmy, że skoro 
przedszkole dobrze funkcjonuje i rozwija dzieciaki, to dobrze byłoby zaoferować 
im także szkołę w takim modelu, ale już z rozdzieleniem edukacji, bo przedszkole 
jest koedukacyjne”. 

Wypowiedź Łukasza Balwickiego porusza wiele wątków. Obrazuje początki 
powstania Podstawowej Szkoły dla Chłopców „Fregata”, w które był on 
zaangażowany. Z jego wypowiedzi wyłania się obraz rodziców autentycznie 
przejętych losem swoich dzieci i zdeterminowanych, aby zapewnić im jak najlepszą 
edukację w duchu wartości, jakie sami wyznają. Nie ukrywa on, że na początku 
sam był zdziwiony pomysłem edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć. Ten 
wątek wielokrotnie powraca w jego wypowiedziach. Pokazuje to, jak bardzo taki 
pomysł jest niepopularny i niezrozumiały w społeczeństwie. Łukasz Balwicki jest 
przykładem osoby, która na podstawie własnych obserwacji i poszukiwań odkryła 
wartość takiego modelu edukacji.

Dyrektor szkoły tłumaczy, dlaczego zaangażował się w rozwój placówki 
realizującej model edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć w następujący sposób: 
„Jesteśmy inni. Chłopcy i dziewczynki się różnią. Nie tylko fizycznie, ale także pod 
względem tego, co chcą robić. Nie mówię, że wszyscy chłopcy muszą grać w piłkę, 
bo nie wszyscy chłopcy lubią grać w piłkę, część lubi rysować, malować albo pisać 
wiersze, śpiewać; ale część chłopców i to większa część, wydaje mi się, jest w ruchu. 
Nawet ci, którzy lubią pisać i rysować czy malować, to są w ruchu - i taką edukację 
my im proponujemy – troszeczkę w ruchu. Uczymy ich tymi samymi metodami, 
co dziewczyny, uczymy z tych samych książek, natomiast tę wiedzę podajemy w 
inny sposób. Chłopcy są więcej w ruchu, mają więcej przerw, biegają. Mamy też 
grono pedagogiczne składające się w większości z nauczycieli, czyli mamy wzór 
nauczyciela, przykładu dla uczniów, takiego przywódcy dla chłopaków. Również 
istotne jest dla nas angażowanie ojców w wychowanie i edukację swoich dzieci”. 
Dyrektor zwraca uwagę na różnice między chłopcami i dziewczynkami, które 
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przekonały go do zaangażowania się w projekt edukacyjny je respektujący.
O motywacjach, które skłoniły go do zaangażowania się w Projekt „Fregata” 

opowiada również nauczyciel Michał Chojnacki: „Przeczytałem ogłoszenie w 
gazecie. Zainteresowałem się i zostałem. Na początku miałem w klasie siedmiu 
chłopców i rozpoczęła się wielka przygoda. Jak tylko zapoznałem się z planem 
nauczania i ideami, jakie przyświecają tej szkole, wiedziałem, że to może być coś 
dobrego. Dla nauczycieli jest to duże wyzwanie, albo nauczyciel się tutaj odnajdzie 
albo nie. W szkole państwowej przyjdzie na etat, na „ileś tam” godzin, niezależnie od 
tego, jakie ma podejście do dziecka, co sobą reprezentuje. Nikt raczej nie zwraca na 
to uwagi. Tutaj nauczyciel musi się sam odnaleźć w tym gronie, w tym środowisku. 
Jeżeli tego nie poczuje, to po prostu stwierdzi, że to nie dla niego, dlatego tutaj pracują 
ludzie z pasją. Grono pedagogiczne to przeważnie dobrzy znajomi, przyjaciele. Nie 
ma osób z przypadku. Myślę, że podejście do dzieci w sposób podmiotowy, a nie 
przedmiotowy jest receptą na naprawę systemu edukacyjnego w Polsce. Wydaje 
mi się, że każdy pedagog przede wszystkim powinien być człowiekiem i pracować 
nad drugim człowiekiem, nad relacjami, nad jego rozwojem. Jeżeli tego elementu 
nie ma, a w polskiej oświacie go nie ma, to jest problem. Jeżeli są nauczyciele, 
którzy nie są zdolni do nawiązywania relacji międzyludzkich, to to jest już porażka 
na wstępie. Po drugie nauczyciel powinien zwracać uwagę na rozwój drugiego 
człowieka, a nie na „pakowanie” w niego wiedzy i rozliczać”. Michał Chojnacki 
wypowiada się bardzo obszernie, przedstawiając swoją opinię na temat edukacji w 
Polsce oraz podkreślając odmienność modelu edukacji, który jest realizowany w 
szkole „Fregata”. Jego zdaniem jest to placówka, w której można znaleźć nauczycieli 
z powołania. Nauczyciel był bardzo zaangażowany, opowiadając o swojej pracy oraz 
o motywacjach, które go do niej przywiodły. Podkreślił niską jakość publicznej 
edukacji wczesnoszkolnej i wybijający się na tym tle model proponowany przez 
szkołę „Fregata”.

Michał Chojnacki opowiadaja również o tym, jak wygląda zaangażowanie 
rodziców w rozwój placówki: „Mówimy o szkole dla rodziców, bo rodzice cały czas 
się uczą i rozwijają. Podczas spotkań z rodzicami, gdy omawiamy jakiś problem 
dziecka, może się okazać, że coś jest nie tak z relacjami między rodzicami lub między 
rodzicami a dziećmi. Wtedy jest to pole do pracy w samej rodzinie. Otwartość 
rodziców jest bardzo ważna. Co więcej współpraca rodziców z nauczycielami 
eliminuje element manipulacji dziecka, co jest powszechne. Dziecko nie jest w 
stanie okłamać rodzica, ani nauczyciela, ponieważ wie, że nauczyciel może być, 
i tak nie raz jest, znajomym, albo nawet przyjacielem rodziców. Zna się z nimi 
prywatnie, rozmawia, spotyka”. Nauczyciel podkreśla uwagę rodziców poświęconą 
dziecku poprzez spotkania z nimi i rozmowy na temat dziecka i jego rozwoju nie 
tylko w szkole, ale także w domu, w celu skomponowania całościowego obrazu 
ucznia, który służy jego pełnemu rozwojowi.

Ciekawy wątek stanowią związki Podstawowej Szkoły dla Chłopców z prałaturą 
personalną Opus Dei. Opowiada o nich Łukasz Balwicki, korzystający z formacji 
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duchowej Opus Dei: „Pomysł na edukację wypływa ze słów Josemarii Escrivy, 
który zachęcał do tworzenia szkół, w których będzie się kształtować całą osobę, 
po to, aby człowiek osiągał doskonałość we wszystkich aspektach. Takie szkoły 
zaczęły powstawać w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych i później na całym 
świecie. Opieka Opus Dei sprowadza się do tego, że nadają oni tym placówkom 
ducha. Specyfiką Opus Dei jest uświęcanie się w pracy i poprzez pracę oraz dążenie 
do doskonałości w rzeczywistości doczesnej. W tym duchu właśnie są tworzone 
placówki. Staramy się być dobrymi rodzicami, doskonalimy się. Nie ma żadnego 
obowiązku korzystania z formacji Opus Dei, ale jest ona wskazana, ponieważ daje 
nadprzyrodzony „napęd”. Czasem problemami człowiek mógłby się zniechęcić, a jak 
wie, że robi to nie tylko dla siebie, ale też dla celów wyższych, dla przyszłych pokoleń 
to wtedy jest lżej. Konkretnie opieka sprowadza się do tego, że raz na dwa tygodnie 
przyjeżdża ksiądz z Warszawy, który spotyka się z chłopcami, rozmawia z nimi, poleca 
lektury, modli się, zachęca do pracy w duchu dobrej pracy doczesnej. Zachęca też 
nauczycieli i nas rodziców”. Szkoła dla Chłopców „Fregata” nie jest zatem placówką 
kościelną ani wyznaniową podlega jednak zwierzchnictwu prałatury personalnej 
Opus Dei. Dzięki temu patronatowi może realizować program edukacyjny, który 
został opracowany przez inne szkoły na świecie działające w ramach prałatury oraz 
korzystać z ich doświadczeń. Ponadto zwierzchnictwo Opus Dei z pewnością sprzyja 
obecności i realizacji wartości chrześcijańskich w życiu szkoły.

Następnie Łukasz Balwicki opowiada o doświadczeniach, jakie miał z 
przeciwnikami edukacji zróżnicowanej: „Bardzo często, czy to w rodzinie czy wśród 
znajomych spotykamy się z wątpliwościami. Najczęściej słyszeliśmy, że poprzez 
to rozdzielnie nie przygotujemy naszych synów do życia, ponieważ interakcja 
między płciami jest jego fundamentem. Rozdzielenie w szkole spowoduje, ze 
dzieci będą miały deficyty w tym zakresie – nie będą potrafiły nawiązać relacji, 
będą pokrzywdzone. Dodatkowo jest ono sztuczne. Uczestnicząc w różnych 
wykładach na temat tego modelu, czytając o nim, zrozumiałem, że to tak nie jest. 
Po pierwsze rozdzielamy dzieci tylko na kilka godzin, w których trwa edukacja; 
po drugie, chłopcy, i widzę to po swoich synach, wcale nie potrzebują interakcji 
z dziewczynkami w tym wieku. Dla nich one są istotami, które nie bawią się, nie 
popychają się, nie „strzelają się” patykami. Nie można z nimi pograć w piłkę. Nie są 
zatem na ten moment potrzebne do egzystencji. Co więcej, pokazały to też badania, 
że poprzez rozdzielenie uczy się większego szacunku dla różnorodności, w ten 
sposób jest większa szansa na wypracowanie dobrego modelu relacji, opartego o 
szacunek, o uznanie różnic między płciami. Oczywiście interakcja z dziewczynkami 
jest potrzebna, i to nie jest tak, że my w ogóle chcemy oddzielić chłopców od 
dziewczynek, tylko że dla potrzeb edukacji to się sprawdza, poprzez konieczność 
dostosowania metod. Natomiast my jako rodzice mamy obowiązek zadbania o te 
relacje przede wszystkim w domu, np. pokazywanie jak należy traktować kobietę 
poprzez to, jak ja traktuję żonę. Jest jeszcze kwestia rodzeństwa, jeśli go nie ma, to są 
znajomi, którzy mają dzieci o przeciwnej płci. Interakcja musi być i co jest istotne, 
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że w ten sposób ta interakcja ma szansę być pod dobrą opieką rodziców. Kiedy 
puszczamy dzieciaki same sobie bez możliwości pomagania im w kształtowaniu 
relacji, wtedy te relacje często są skrzywiane, np. chłopcy zaczynają popychać 
dziewczynki. Jeżeli nie ma osób dorosłych, które to bardzo szybko wychwycą, 
to może się okazać, że popychanie dziewczynek jest całkiem naturalne. W dużej 
szkole publicznej, w czasie przerwy, nie ma nadzoru rodziców, nie ma opieki i w ten 
sposób te relacje mogą iść nie w tym kierunku, w którym byśmy chcieli. Poza tym, 
nie wychowujemy macho. W programie mojego syna są dyżury, podczas których, 
ma on posprzątać klasę, zamiatać, wycierać ławki, pilnować żeby wszyscy chłopcy 
odnieśli talerze po posiłku. Mieli lekcje w kuchni, przygotowywali śniadanie, piekli 
i ozdabiali pierniczki na Święta, robili ozdoby na Wielkanoc. Były lekcje chóru, na 
których chłopcy uczyli się wspólnie śpiewać. W pracach domowych jest poruszana 
kwestia sprzątania. Czynności, które by mogło się wydawać są zarezerwowane 
dla kobiet oni w szkole robią, i to robią chętnie, bo skoro wszyscy koledzy to 
robią, to to jest normalne. Chcemy pokazać, że każda praca jest wartościowa. Być 
może kobiety mają większą predyspozycję do np. bardziej troskliwego zajęcia się 
dzieckiem, ale to nie znaczy, że mężczyzna jest zarezerwowany do czegoś innego. 
W naszych placówkach my raczej łamiemy stereotypy, ponieważ uczymy chłopców 
troskliwości, szacunku, zajmowania się pracami domowymi, ponieważ to jest ważny 
element życia – godny każdego. Także nie ma w naszej szkole nauczania, że są 
sfery tylko dla mężczyzn i tylko dla kobiet. W szkołach koedukacyjnych zazwyczaj 
klasa się dzieli pomiędzy chłopców i dziewczynki na pewne zadania, np. muzyka, 
plastyka „przynależą” do dziewczynek i chłopiec, który się tym interesuje, z racji 
tego, że większość jego kolegów interesuje się piłką i zajęciami technicznymi, może 
mieć wrażenie, że muzyka i plastyka to są zajęcia dla kobiet. U nas nie ma tego 
problemu, ponieważ są sami chłopcy, więc nie ma przypisywania ról”. Na podstawie 
wypowiedzi Łukasza Balwickiego można odnieść wrażenie, że trafnie przypisuje on 
szkole dla chłopców raczej łamanie stereotypów, niż ich podtrzymywanie. W tym 
względzie wydają się nietrafne zarzuty środowisk feministycznych i „genderowych”.

Kolejnym aspektem narracji jest opis pracy w szkole. Wypowiada się na ten 
temat dyrektor: „Nasi nauczyciele wcześniej pracowali w szkołach koedukacyjnych 
i przyznają, że łatwiej jest im zapanować nad klasą jednorodną. W klasach panuje 
dyscyplina, oczywiście nikt nikogo nie bije, nie karci, ale chłopcy słuchają, są 
zasady, które są respektowane. W nauczaniu stosujemy nowoczesne metody, np. 
poznawanie liter nie odbywa się w ławce, tylko chłopcy skaczą po dywaniku, na 
którym narysowane są litery, budują coś z wyrazów, lepią litery z gliny. W ten 
sposób edukacja odbywa się w ruchu i jest trójwymiarowa. Istnieje przestrzeń, 
można dotknąć, a nie tylko - „wszystko na płasko”. Ważna jest dla nas również 
praca z książkami. Każdy uczeń na początku roku szkolnego przynosi dwie 
książki i z nich budujemy biblioteczkę. W planie lekcyjnym mamy codziennie 
30 min. czytania; od zerówki, nawet jeśli chłopcy nie umieją jeszcze czytać, 
wtedy oglądają i opowiadają, co widzieli na obrazkach. Książka w szkole jest na 
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wyciągnięcie ręki. Również chodzimy z dziećmi do biblioteki. Staramy się wpoić 
im nawyk codziennego czytania. Ponadto pozwalamy chłopcom bujać nogami, w 
tym celu specjalnie pod ławkami mamy zrobione tzw. „bujaki”. Nauczycielom nie 
przeszkadza, że chłopiec jak pisze to jednocześnie buja nogami, kołysze. W ten 
sposób zostało wyeliminowane bujanie się na krześle. Dzięki „bujakom” chłopcy 
są cały czas w ruchu, ich mózg lepiej funkcjonuje. Jeśli chodzi o wyniki, to obecna 
klasa druga, pod koniec zeszłego roku szkolnego, pisała test wałbrzyski, jest to 
ogólnopolski test sprawdzający kompetencje dzieci klas pierwszych. Mieścimy się w 
2% najlepszych szkół pod względem edukacji w Polsce. Uważamy, że zawdzięczamy 
ten wynik programowi i modelowi edukacji, który realizujemy”. Metody nauczania 
opisywane przez dyrektora szkoły wydają się nowoczesne, dostosowane do potrzeb 
dzieci i bardzo interesujące. O ich skuteczności świadczy wynik, jaki uczniowie 
szkoły uzyskali w teście wałbrzyskim.

Nauczyciel opowiada, na czym polega funkcja szkoły jako przedłużenia domu 
rodzinnego: „Dziecko widząc dobrą, pozytywną relację jaka jest między rodzicami 
a nauczycielami nie ma dysonansu, który występuje w szkołach publicznych – dom 
- „swoje”, szkoła - „swoje” i wzajemne zrzucanie na siebie odpowiedzialności. Myślę, 
że to może mieć wpływ na poczucie własnej wartości u uczniów. Oni wiedzą gdzie 
są, co się wokół nich dzieje, czują się pewni. Wiedzą, że nauczyciel ma kontakt z 
rodzicami, i że jak będzie się działo coś złego to i rodzice i nauczyciel będą im w 
stanie pomóc. Staramy się tworzyć dla dzieci środowisko mocno zintegrowane”. 
Wydaje się, ta cecha szkoły stanowi kolejną niepodważalną jej zaletę. Obecną 
rzeczywistość charakteryzuje pluralizm wartości, w czym nie ma nic złego, gdy 
już mamy ukształtowany własny światopogląd. Natomiast dziecko, które dopiero 
świat poznaje i stara się go zrozumieć jest narażone na konflikt wartości, z którym 
pozostawione same sobie może mieć trudności, żeby sobie poradzić. Gruntowne, 
spójne wychowanie w jednym nurcie światopoglądowym wydaje się dawać trwałe 
ugruntowanie w wartościach i pozwala na zrozumienie świata, nawet jeśli dziecko 
dorastając i odkrywając świat na nowo, „po swojemu”, miałoby ten światopogląd 
odrzucić.

Poza edukacją zróżnicowaną w Szkole Podstawowej dla Chłopców realizuje się 
edukację spersonalizowaną, o której opowiada dyrektor: „Każdy z uczniów ma 
swojego opiekuna – tutora; każda rodzina ma przypisanego tutora. Spotyka się 
z nim przynajmniej cztery razy w roku. Tutor układa plan pracy nad dzieckiem 
wspólnie z rodzicami, to nie jest tak, że układa go szkoła. Np. rodzice mówią, żeby 
zwrócić uwagę na odwagę dziecka i my wtedy w szkole stymulujemy tego ucznia 
– np. mówi więcej wierszy – dostaje więcej zadań, w których może się wykazać. 
Także rodzice go stymulują w domu w takim samym kierunku. Ponadto cztery 
razy w roku wystawiamy wewnętrzne świadectwa. Tam są podwójne oceny. Jest 
jedna ocena z zaangażowania, a druga z postępów w edukacji. Może być uczeń, 
który ma czwórkę i najwyższą możliwą ocenę z zaangażowania. Oznacza to 
wtedy, że pracuje on na swoich najwyższych „obrotach”. Ta czwórka jest dla niego 
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najwyższym możliwym osiągnięciem. Możemy mieć jednak też takiego ucznia, 
który ma czwórkę, ale niższą ocenę z zaangażowania. Wiemy wtedy, że możemy 
od niego więcej wymagać, że jest zdolny, że może dostać inne zadania, że ich może 
dostać więcej. Jeśli widzimy ucznia, który jest zdolny matematycznie, plastycznie 
czy polonistycznie, to on wtedy dostaje inne zdania – trudniejsze. W ten sposób go 
stymulujemy i rozwijamy w tej dziedzinie, w której jest dobry. Choć w tej, w której 
jest słabszy też mu oczywiście pomagamy. Patrzymy indywidualnie na każdego 
ucznia. Można jeszcze dodać, że tutorem nie zawsze jest wychowawca klasy, 
może nim być pan od psychomotoryki, angielskiego. 5-6 chłopców przypada 
na nauczyciela. Cała kadra pedagogiczna jest zaangażowana w tutoring. Jest 
to podzielone i jest to do zrobienia, nawet w szkole publicznej. Jak się podzieli 
ilość uczniów przez ilość nauczycieli zatrudnionych w danej szkole, to wychodzi 
6-8 uczniów na nauczyciela. To nie jest obciążające. Nauczyciele wymieniają się 
informacjami o uczniach na radach pedagogicznych, spotkaniach; jest między 
nimi przepływ informacji”. Obraz szkoły, który wyłania się z tej wypowiedzi, 
jest bardzo korzystny. Edukacja spersonalizowana jest rozwiązaniem, służącym 
pełnemu rozwojowi każdego z uczniów. System tutoringu wydaje się być 
również dobrym, nowoczesnym rozwiązaniem, które jest godne naśladowania. 
Dwustopniowy system oceniania zdaje się mieć same zalety.

Interesującą inicjatywą w ramach Szkoły Podstawowej dla Chłopców „Fregata” 
są „Wyprawy ojców i synów”. Opowiada o nich Łukasz Balwicki: „Byliśmy z 
Tymkiem już dwa razy. Idea jest taka, żeby pół dnia spędzić z jednym synem, żeby 
mu pokazać, że w tym czasie tata jest tylko dla niego. Są to treści z „Akademii 
Familijnej”, które przewijają się w tej szkole – każde dziecko wymaga odrębnego 
traktowania, dlatego trzeba zaplanować takie momenty, w których jestem tylko 
dla tego konkretnego dziecka, żeby ono czuło, że jest dla rodzica ważne. Te 
wycieczki pełnią taką rolę. Mają wcielać w życie tę ideę. Wycieczki organizujemy 
dwa razy w roku – jedną na jesieni, drugą – pod koniec roku. Jest to zazwyczaj 
jakieś tematyczne wyjście. Na jesieni byliśmy w Twierdzy Wisłoujście. Najpierw 
ją zwiedzaliśmy, a potem poszliśmy na plażę. Natomiast rok temu wiosną byliśmy 
na klifie w Redłowie. Wspinaliśmy się i zrobiliśmy „kapsułę czasu” – włożyliśmy 
w puszkę pamiątki po sobie i ją zakopaliśmy. Trwało to pół dnia. Był to fajny czas, 
spędzony na „męskich” zabawach. Dla chłopaków to jest też chyba trochę ważne, 
żeby pokazać swoich ojców”. Taka forma zaangażowania ojców w wychowanie 
synów służy dobru ich synów. Obecnie często rodzice wiele godzin spędzają w pracy 
i nie mają zbyt wiele czasu dla swoich dzieci. Taki jeden dzień spędzony razem, 
tylko we dwoje, na robieniu przyjemnych rzeczy wydaje się korzystnie wpływać na 
pogłębienie relacji ojców i synów. Jest to kolejna zaleta programu realizowanego w 
Szkole dla Chłopców „Fregata”.

Najbardziej drażliwa kwestia dotyczy pieniędzy. Szkoła Podstawowa dla 
Chłopców „Fregata” jest szkołą niepubliczną, w związku z czym na jej utrzymanie 
łożą rodzice. Grzegorz Meck na ten temat wypowiedział się następująco: „Szkoła 
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jest płatna. Jednak głównym założeniem przyświecającym rodzicom zakładającym 
tę szkołę było to, że pieniądze nie mają być barierą, aby się do niej dostać. Czesne 
nominalne jest ustalone w granicach 750-790 zł. Mamy rodziny, które na to stać. 
Są również takie rodziny, które płacą większe czesne, ponieważ uważają, że ten 
model edukacji jest dla nich wartościowy. Te rodziny zdeklarowały, że mogą płacić 
więcej. Mamy też rodziny, których nie stać na tak wysokie czesne. Wtedy ustalamy 
indywidualne czesne, np. 400-300 zł, ale te rodziny często rekompensują to poprzez 
zaangażowanie w pracę, np. remonty, przygotowanie ciast na imprezy. Szkołę 
mimo to da się utrzymać. Godzimy się na to, że zawsze będzie czegoś brakowało, 
a to pieniędzy, a to nauczycieli, a to dzieci – takie jest życie. Dużym wsparciem 
są dla nas sponsorzy. Współpracujemy z różnymi firmami, z którymi jesteśmy 
zaprzyjaźnieni i one wspierają nas finansowo”. Kwestia czesnego jest rozwiązana 
w Szkole Podstawowej dla Chłopców „Fregata” w wyjątkowy sposób. Można 
pozazdrościć uczestnikom projektu „Fregata” takiego zżycia i oddania wspólnej 
sprawie, że niektórzy z nich godzą się płacić więcej, po to by ci, których nie stać na 
czesne mogli płacić mniej. Żaden z respondentów nie wspominał, aby dochodziło 
do nieporozumień na tym tle.

Niewiele mówiono o problemach szkoły. Dyrektor tę kwestię przedstawił krótko: 
„Nie mamy większych problemów, a te które są, rozwiązujemy na bieżąco. Pojawiają 
się drobne problemy, np. z remontem, z poszukiwaniem sponsorów – samo życie”. 
Równie zwięźle wypowiada się Michał Chojnacki: „Wszędzie są problemy, różne 
problemy. Także tu. W różny sposób je rozwiązujemy. Nie dostrzegam żadnych 
rzeczy, które negatywnie rzutowałyby na ten system”. Znacznie więcej mają do 
powiedzenie w kwestii sukcesów szkoły: „Największym sukcesem jest to, że 
„rośniemy”. Zaczynaliśmy z siedmioma chłopcami. Wynajmowaliśmy wtedy dwie 
klasy.  Dużo jest też rzeczy, które się dzieją obok szkoły, np. „Orszak Trzech Króli”. 
W Gdańsku zorganizowaliśmy go jako piersi, mając wtedy siedmiu chłopców ze 
szkoły i dzieci z przedszkola, wraz ze swoimi rodzinami. Odbył się on w Parku 
Oliwskim. Zgromadził 500 osób. A teraz „Orszak Trzech Króli”, który organizujemy 
w Gdańsku gromadzi ok. 5 tys. ludzi. Jest to kolejne nasze dzieło, które jest otwarte 
na wszystkich” (dyrektor); „Największym sukcesem dla mnie jest pełniejszy rozwój 
chłopaków w tych klasach. Oni mają większą pewność siebie, w porównaniu do ich 
rówieśników z placówki koedukacyjnej, w której wcześniej pracowałem. Ich rozwój 
jest szybszy. Będąc w swoim środowisku oni się „napędzają”, „nakręcają”, istnieją tu 
elementy rywalizacji, które ich stymulują. To powoduje, że sami chcą podążać za 
wiedzą, za nauką. A dodatkowo ich rozwój społeczny też jest na wysokim poziomie. 
Uważam ponadto, na podstawie moich rozmów z nimi, że mają większy szacunek 
do dziewcząt przez to, że nie przebywają z nimi na co dzień. Wiedzą, że nad relacją 
z płcią przeciwną trzeba pracować, że trzeba się postarać, żeby zbudować dobrą 
relację. Wchodzi tu w grę uprzejmość, życzliwość, niewyśmiewanie się. A z tym 
jest duży problem w klasach koedukacyjnych i często nauczyciele nad tym nie 
pracują. W klasach koedukacyjnych niestety często nie ma pracy nad relacjami 
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chłopcy – dziewczęta. Nie istnieje to w żadnym programie” (nauczyciel); „Z 
mojego punktu widzenia, najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa i poczucie, 
że mój syn jest w środowisku, które sprzyja jego rozwojowi, w pełnym tego słowa 
znaczeniu. Jest w miejscu, gdzie cała kadra traktuje go jako człowieka. Teraz była 
kwestia przygotowania do komunii, to ćwiczyli z nauczycielem pieśni komunijne. 
Wychowawca przygotowywał się razem z nimi. Jak była spowiedź to był razem z 
nimi u spowiedzi, jak była komunia, to też szedł do komunii. Nie ma rozdźwięku 
między wartościami, które są ważne dla nas, np. przygotowanie do sakramentu, a 
postawą nauczyciela, bo ona była zbieżna, ponieważ on wyznaje podobne wartości. 
W ten sposób nie ma rozdźwięku między tym, co mówimy dzieciom, a co potem 
sami robimy” (rodzic). Każdy z rozmówców inaczej postrzega największe sukcesy 
Szkoły Podstawowej dla Chłopców i swojego w niej zaangażowania. Dla dyrektora 
najważniejszy jest rozwój placówki, dla nauczyciela - pełny rozwój swoich 
podopiecznych, a dla rodzica - kultywowanie w szkole tych samych wartości, które 
są obecne w domu rodzinnym.

Szkoła Podstawowa dla Chłopców „Fregata” jest inicjatywą obywatelską. 
Została założona przez rodziców, mających na celu stworzenie swoim dzieciom 
miejsca, w którym będą mogły się w pełni rozwijać, zarówno w zakresie edukacji, 
jak i wychowania. W szkole zostały wykorzystane innowacyjne metody nauczania, 
np. codzienny kwadrans wychowawczy, codzienne przerwy rekreacyjne trwające 
45 min., tzw. „bujaki” pod ławkami. W szkole realizuje się model edukacji 
zróżnicowanej ze względu na płeć oraz edukacji spersonalizowanej, które zdaniem 
rozmówców – dyrektora placówki, nauczyciela oraz jednego z rodziców - lepiej 
odpowiadają na zapotrzebowanie dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Argumenty, 
jakie przytaczają, przede wszystkim natury biologicznej i psychospołecznej – z 
odmiennego tempa rozwoju dziewcząt i chłopców w wieku wczesnoszkolnym nie 
wydają się bezzasadne. Zaletą edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć jest to, że 
wychodzi ona naprzeciw różnym potrzebom obojga płci.

Podsumowując można stwierdzić, że środowisko Szkoły Podstawowej dla 
Chłopców „Fregata” jest przyjazne dzieciom i sprzyja ich pełnemu rozwojowi. 
Program edukacji zróżnicowanej, realizowany w tej placówce, wychodzi 
naprzeciw potrzebom chłopców w wieku wczesnoszkolnym. Model edukacji 
spersonalizowanej wydaje się być obiecującym i przyszłościowym rozwiązaniem, 
dążącym do całościowego rozwoju dzieci. Sprzyjają temu wprowadzone w 
szkole innowacyjne metody nauczania takie, jak: system tutoringu, wzmożona 
dawka ruchu dla chłopców, dwustopniowy system oceniania, podwójny plan 
wychowawczo-edukacyjny, aktywne wychowanie w cnotach. Dostrzeżono wiele 
zalet edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć, które wychodzą naprzeciw 
oczekiwaniom współczesnego społeczeństwa. Taki model edukacji zamiast 
reprodukować stereotypy, związane z płcią, przełamuje je poprzez intensywniejsze 
angażowanie chłopców w zajęcia plastyczne, muzyczne oraz prace porządkowe. 
Ponadto stwierdzono, że rozdzielenie chłopców i dziewczynek na czas nauki zamiast 
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pogarszać relacje między dziećmi różnych płci wpływa na nie korzystnie, ponieważ 
pozwala chłopcom na dostrzeżenie odmienności dziewczynek i wywołuje wobec 
nich większy szacunek. Szczególnym atutem Szkoły Podstawowej dla Chłopców 
„Fregata” jest udział rodziców w jej współtworzeniu oraz zaangażowanie ich - 
szczególnie ojców - w wychowanie dzieci.

Theory and Practice of Single-Sex Education in the Case of the 
‘Fregata’ Primary School For Boys in Gdansk.

Summary

The ‘Fregata’ Primary School For Boys in Gdansk was founded in September 
2010. It is a private single-sex school connected with the ‘Sternik’ Association in 
Warsaw. The main ideas realized there are: involvement of parents in education, 
personalized education, single-sex education and upbringing in the Christian faith. 
The school uses modern educational approach, techniques, and devices e.g. daily 
15-minute upbringing sessions, daily 45-minute recreational breaks, a foot-rocking 
mechanism under the school desks, personal tutorial system and double grade 
system. The conclusion of this research is that single-sex education seems to be much 
more advantageous than mixed-sex education. It is worthwhile noticing that in the 
‘Fregata’ School they do not  multiply gender stereotypes, on the contrary, they break 
them.
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Profesor Andrzej Ropelewski (1923-2012) 
jako historyk rybołówstwa morskiego

W czerwcu 2012 r. zmarł w Gdyni prof. Andrzej Ropelewski, wybitny uczony i pionier 
badań nad historią polskiego rybołówstwa morskiego. Z urodzenia warszawianin, z 
wyboru gdynianin, który przez lata propagował i kultywował morskie tradycje Gdyni 
i Pomorza. Głównym celem tego artykułu jest charakterystyka dorobku naukowego 
prof. Ropelewskiego w zakresie rybołówstwa morskiego oraz przybliżenie szerszej 
rzeszy odbiorców jego życiorysu.      

A. Ropelewski urodził się 14.X.1923 r. w Warszawie. Wychowywał się w okolicach 
Białej Podlaskiej, a potem w Łodzi. Podczas II wojny światowej został wysiedlony z 
rodziną do woj. kieleckiego w okolice Jędrzejowa. Jako 20-latek wstąpił do I Batalionu 
Jędrzejowskiego Pułku Piechoty Armii Krajowej pod pseudonimem „Karaś”1 i poświęcił 
się działalności konspiracyjnej na terenach powiatu jędrzejowskiego2. W 1944 r. 
A. Ropelewski zapisał się na tajne wykłady uniwersyteckie z historii, które organizowano w 
Jędrzejowie. Jednym z tamtejszych wykładowców historii był ks. Mieczysław Żywczyński, 
przyszły profesor i wybitny historyk XIX wieku. Można więc postawić tezę, że pierwsze 
zainteresowanie A. Ropelewskiego historią rozwijało się właśnie na wspomnianych 
tajnych wykładach. 

Po wyzwoleniu Kielecczyzny A. Ropelewski jako członek AK został aresztowany 
przez UB i osadzony w Jędrzejowie, jednak zdołał uciec i pod zmienionym nazwiskiem 
(Jankowski Ryszard) pracował dla nowopowstającej administracji polskiej w Kłodzku 
i Polanicy. Po czasie ujawnił się jako akowiec przed Komisją Likwidacyjną AK Okręgu 
Kieleckiego w Częstochowie, jednak przeszłość w AK nadal ciążyła w jego karierze 
zawodowej, gdyż został z tego powodu m. in. usunięty w 1946 r. z Oficerskiej Szkoły 
Lotniczej w Dęblinie3. 

1 Pseudonim „Karaś” paradoksalnie nawiązywał do zainteresowania przyszłego profesora lotnictwem 
(samolot PZL.23 „Karaś”), a nie rybołówstwem. Zob. M. Leng, Stawanie się gdynianinem. Karaś to jedy-
nie znak losu, „Dziennik Bałtycki”, nr 74 (1985), s. 4; S. Meducki, Profesor podchorąży, „Wiadomości Ry-
backie”, nr 189 (2012), s. 16.   

2 Archiwum Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni, Akta 
osobowe Andrzeja Ropelewskiego.  

3 P. Dorszewski, Prof. dr hab. Andrzej Ryszard Ropelewski, „Wiadomości Rybackie”, nr 187 (2012), s. 4.  
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Etap partyzancki w życiu A. Ropelewskiego będzie w przyszłości tematem jego 
licznych publikacji z tego zakresu. Warto wymienić tu takie pozycje jak: „Wspomnienia 
z AK” (1957), „Pionierskie lato” (1972), „W jędrzejowskim Obwodzie AK” (1986), 
„Oddział partyzancki Spaleni” (1986), „W służbie wywiadu Polski Walczącej: na 
przykładzie Obwodu ZWZ-AK Jędrzejów” (1994) czy „Z życia akowców w Polsce 
Ludowej” (1997)4. Publikacje te powstały oczywiście na bazie relacji z wydarzeń, 
które autor przeżył sam podczas walk partyzanckich w obwodzie jędrzejowskim 
AK lub które uzyskał z opowieści byłych akowców. Były one wyjątkowe ze względu 
na to, że opowiadanie o działaniach AK po 1945 r., tj. w czasach PRL, nie było 
łatwe. Pierwsza ze wspomnianych książek, tj. „Wspomnienia z AK”, była także 
ewenementem w historiografii polskiego ruchu oporu w czasach II wojny światowej 
ze względu na treści, które A. Ropelewski w niej poruszał. Autor poświęcił jeden 
jej rozdział, zatytułowany „Tragedie”, zbrodniom, które były dziełem żołnierzy AK 
na ludności pochodzenia żydowskiego. Mimo że nikt nie kwestionował informacji 
zawartych w tym rozdziale, to reakcja środowisk partyzanckich na tę książkę była 
negatywna. Pojawił się zarzut ze strony kombatanckich kręgów akowskich, że autor 
w ogóle ujawnił fakty dyskredytujące Armię Krajową i stawiające jej członków w 
złym świetle. Bez echa pozostały apele A. Ropelewskiego, który wysyłał listy do 
historyków zajmujących się historią podziemia, zachęcając ich by zainteresowali się 
tym tematem. Autor liczył na inicjację dialogu na trudne tematy z historii AK, ale 
większość historyków oraz środowiska partyzanckie przez dekady wolały przemilczeć 
tę sprawę. Jak sam później wspominał: „To, co znalazło się w wyżej wymienionym 
rozdziale mojej książki, stało się przyczyną przykrości, jakich doznałem wtedy ze strony 
akowskich kręgów kombatanckich, w tym bliskich mi kolegów. Odsądzono mnie od czci i 
wiary, pisano potępiające mnie memoriały do Borzobohatego [Wojciech Borzobohaty, 
pierwszy prezes Światowego Związku Żołnierzy AK – P. D.], ale nikt publicznie nie 
zarzucił mi rozmijania się z prawdą. Te dotkliwe dla mnie doświadczenia spowodowały, 
że w żadnej z moich późniejszych publikacji dotyczących ZWZ-AK nie wspomniałem 
ani słowem o likwidacji Żydów przez ludzi AK”5.

W 1946 r. po opuszczeniu Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie A. Ropelewski 
postanowił zapisać się na studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, które 
ukończył w 1949 r. Następnie trafił z rodziną na Pomorze. 1.X.1949 r. rozpoczął 
pracę w Morskim Instytucie Rybackim (MIR) w Gdyni z którym był praktycznie 
związany do końca życia. W MIR zaczął swoją karierę zawodową w administracji 
od stanowiska referendarza, ale stopniowo rozwijał swoją wiedzę z zakresu biologii 
morza, rybołówstwa morskiego i ekonomiki rybackiej. Duży udział w rozwoju 
naukowym A. Ropelewskiego miały osoby, które spotkał w MIR. Byli to przyszli 
profesorowie, m. in. Kazimierz Demel, Mieczysław Bogucki, Władysław Mańkowski 
czy Walerian Cięglewicz. Ważną postacią był także prof. Józef Kulikowski, kierownik 

4 Zob. H. Ganowiak, 50-lecie działalności naukowej i publicystycznej Profesora Andrzeja Ropelewskiego, 
„Wiadomości Rybackie”, nr 106 (1999), s. 3-4; S. Meducki, Profesor podchorąży, s. 16-17.   

5 J. Tokarska-Bakir, Okrzyki pogromowe, Wołowiec 2012, s. 378.
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Katedry Ekonomiki Przemysłu Rybnego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, 
który był promotorem pracy doktorskiej A. Ropelewskiego. Stopień doktora nauk 
ekonomicznych A. Ropelewski uzyskał w 1960 r. na podstawie pracy  „Wieś rybacka 
Rewa w powiecie puckim”, zaś od 1962 r. został pracownikiem naukowym MIR. 
W 1967 r. dr Ropelewski na podstawie pracy „Historia polskiego rybołówstwa 
morskiego” habilitował się na WSR w Szczecinie uzyskując stopień naukowy docenta 
nauk przyrodniczych w zakresie rybactwa, zaś w 1974 r. Rada Państwa nadała mu 
tytuł profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych6. 

Uważny czytelnik na pewno odnotował, że profesor Ropelewski posiadał tytuł 
zawodowy magistra prawa, następnie osiągnął stopień doktora nauk ekonomicznych, 
a następnie habilitował się i osiągnął tytuł profesora nauk przyrodniczych z zakresu 
rybactwa, więc nigdy nie posiadał wykształcenia historycznego, jednak jego dorobek 
naukowy, tematyka naukowa oraz warsztat badawczy sprawiły, że można nazywać go 
z pełną odpowiedzialnością historykiem i pionierem badań nad historią polskiego 
rybołówstwa morskiego.       

Szybki awans naukowy spowodował, że w latach 1967-1984 A. Ropelewski 
został w MIR zastępcą dyrektora ds. naukowych. Po siedemnastu latach piastowania 
tego stanowiska został mianowany w listopadzie 1984 r. dyrektorem MIR. Funkcję 
tę sprawował do grudnia 1987 r., kiedy przeszedł na emeryturę. Mimo tego nie 
opuścił Instytutu i do końca życia służył swoją wiedzą i doświadczeniem kolejnym 
dyrektorom. 

Na bogaty dorobek naukowy profesora Ropelewskiego składa się ponad 300 
pozycji. W grupie tej znajdują się zarówno pozycje naukowe, jak i popularno-
naukowe7. Całość pisarstwa można podzielić na kilka zwartych grup tematycznych. 
Pierwszą z nich reprezentują publikację z zakresu historii rybołówstwa morskiego, 
druga dotyczy historii polskiego podziemia w czasie II wojny światowej, zaś trzecią 
grupę stanowią publikację z zakresu historii i biologii ssaków bałtyckich.

Najważniejszą grupą są oczywiście prace opisujące historię polskiego rybołówstwa 
morskiego. W czasie kiedy powstawały miały charakter pionierski. Pierwszą 
poważniejsza publikacją z tej grupy jest praca doktorska pt. „Wieś rybacka Rewa w 
powiecie puckim”, która jest swego rodzaju syntezą dziejów Rewy głównie w XIX 
i XX wieku na tle rozwijającego się w tej miejscowości rybołówstwa morskiego. 
Monografia przedstawia także analizę wpływu rybołówstwa morskiego na ludność 
Rewy w aspekcie społecznym i ekonomicznym. Jak sam autor napisał we wstępie 
do książki, postawił on sobie dwa cele: „opracowanie monografii społeczno-
gospodarczej nadmorskiej wsi rybackiej oraz przedstawienie na tym przykładzie 
zmian zachodzących w morskim rybołówstwie przybrzeżnym uprawianym przy 

6 Archiwum Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni, Akta 
osobowe Andrzeja Ropelewskiego.  

7 B. Janusz, Bibliografia publikacji prof. dr hab. Andrzeja Ropelewskiego (w układzie chronologiczno-
alfabetycznym), „Biuletyn Morskiego Instytutu Rybackiego”, nr 1-2 (1988), s. 16-27. 
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pomocy łodzi i wyjaśnienie ich przyczyn gospodarczych.”8 Praca ta w latach 60-tych 
XX w. była w pewnym sensie pionierska. Łączyła elementy historii rybołówstwa 
morskiego z analizą społeczno-ekonomiczną lokalnej społeczności. Autor wykorzystał 
w niej, oprócz źródeł archiwalnych i literatury naukowej, m. in. badania ankietowe 
oraz wywiady z puckimi rybakami, przez co praca ta była też wykorzystywana w 
badaniach etnograficznych nad kaszubskimi rybakami9. 

Kolejną istotną publikacją w dorobku prof. Ropelewskiego była synteza dziejów 
rybołówstwa morskiego na ziemiach polskich, którą wydano w 1963 r. pod tytułem 
„1000 lat naszego rybołówstwa”10. Monografia ta omawia w sposób przystępny 
rozwój rybołówstwa morskiego na ziemiach polskich od czasów prehistorycznych, 
omawiając zmiany jakie w nim zachodziły przez następne epoki historyczne, aż do 
połowy XX wieku. Autor wykorzystał w niej bogatą i szeroką literaturę naukową, co 
znalazło uznanie wśród recenzentów11. 

Podobną pozycją w dorobku prof. Ropelewskiego była wydana w 1996 r. 
monografia „Połowy ryb w polskiej strefie przybrzeżnej w ujęciu historycznym”12, w 
której omówił zmiany jakie zachodziły w składzie gatunkowym ryb poławianych na 
ziemiach polskich od najdawniejszych czasów do końca lat 30-tych XX wieku. Przy 
okazji określił, gdzie dokonywano połowów, z jakich narzędzi rybackich korzystano, 
jakie były wyniki ilościowe oraz jakie środki regulacji rybołówstwa stosowano na 
przestrzeni wieków.

W dorobku prof. Ropelewskiego nie mogło także zabraknąć publikacji 
dotyczących polskich rybaków i połowu ryb w czasach II wojny światowej. W 1965 
r. ukazała się monografia „Rybołówstwo dawnego wybrzeża polskiego w latach 
1939-1945”13, która w tamtym czasie była uzupełnieniem słabego stanu badań nad 
polskim rybołówstwem w okresie okupacji hitlerowskiej. Praca ta stanowiła więc 
wypełnienie luki w najnowszej historii naszego rybołówstwa morskiego i opierała się 
głównie na dokumentach okupacyjnych władz hitlerowskiej administracji rybackiej, 
które znajdowały się w zespole akt byłego Morskiego Urzędu Rybackiego w Gdyni. 
Dzięki analizie dokumentów udało się  scharakteryzować życie polskich rybaków, ich 
warunki pracy na łowiskach oraz połowy w latach 1939-1945.

Kontynuacją tej tematyki była wydana w 1978 r. książka „Rybacy w cieniu 
krążowników 1939-1945”14. Poświęcono ją działalności rybaków morskich 

8 A. Ropelewski, Wieś rybacka Rewa w powiecie puckim, Gdańsk 1962, s. 8.
9 Zob. A. Kwaśniewska, Wieś rybacka Rewa – 40 lat po badaniach Andrzeja Ropelewskiego, [w:] Z dzie-

jów kultury Pomorza XVIII-XX wieku,   t. 2,   red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 
2004, s. 271-295.

10 A. Ropelewski, 1000 lat naszego rybołówstwa, Gdańsk 1963. 
11 Z. Brocki (rec.), A. Ropelewski, 1000 lat naszego rybołówstwa, Gdańsk 1963, „Kwartalnik Historii 

i Nauki Techniki”, t. 9 (1964), nr 3-4, s. 409.  
12 A. Ropelewski, Połowy ryb w polskiej strefie przybrzeżnej w ujęciu historycznym, Gdynia 1996.
13 Tenże, Rybołówstwo dawnego wybrzeża polskiego w latach 1939-1945, Gdynia 1965. 
14 Tenże, Rybacy w cieniu krążowników 1939-1945, Gdańsk 1973.
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niektórych państw antyhitlerowskich (w tym rybaków polskich działających podczas 
okupacji hitlerowskiej na Półwyspie Helskim), która do tej pory pozostawała w cieniu 
wielkich bitew morskich i operacji flot wojennych. Autor scharakteryzował w niej 
różne rodzaje działalności rybackiej, od połowów w warunkach wojny, przez udział 
w akcjach bojowych na morzu, po przemycanie ludzi i broni na kutrach rybackich15. 

Najbardziej obfitym okresem opisywanym przez prof. Ropelewskiego było 
oczywiście rybołówstwo morskie w czasach PRL. Na pierwszym miejscu warto 
wymienić ciekawe pozycje o charakterze syntetycznym pod tytułem „Materiały 
do historii polskiego rybołówstwa morskiego. Ważniejsze fakty z lat 1945-1965”16, 
następnie „Daty, fakty, ludzie rybołówstwa morskiego Polski Ludowej 1945-1965”17 
oraz „Materiały do historii polskiego rybołówstwa morskiego. Kalendarium 
ważniejszych wydarzeń z lat 1966-1985”18. Publikacje te są kalendarium wydarzeń 
jakie miały miejsce w polskim rybołówstwie morskim w czasach PRL. Wydarzenia te 
podzielono na różne dziedziny i okresy, załączono wykaz ważniejszego piśmiennictwa 
oraz wykaz rybaków, którzy zginęli na morzu. Pozycje te do dziś stanowią kopalnię 
wiedzy i źródło szczegółowych informacji dla naukowców zajmujących się tematyką 
polskiego rybołówstwa morskiego PRL19. 

Szybki rozwój floty rybackiej w czasach PRL powodował potrzebę szkolenia 
odpowiednich kadr i załóg do obsługi obecnych i nowych statków. Tematyka 
szkolnictwa kadr i załóg rybackich również znalazła swoje odzwierciedlenie w 
publikacjach prof. Ropelewskiego. Warto wymienić tu takie publikacje jak: „Z historii 
Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Gdyni”20 czy „Polska Szkoła Połowów 
Dalekomorskich i Przetwórstwa Rybnego w Aberdeen (1945-1951/1952)”21, która 
omawia szczegółowo szkolenia rybaków w szkockim Aberdeen dla potrzeb polskiego 
rybołówstwa morskiego.  

Ważną kwestią w publikacjach A. Ropelewskiego był rozwój rybołówstwa 
dalekomorskiego w Polsce. Opisywał on jego początki w naszym kraju, które sięgały 
jeszcze okresu międzywojennego, ale najwięcej publikacji poświęcił rozwojowi tej 
gałęzi rybołówstwa w czasach PRL. Był on autorem kilku monografii na temat historii 
największego przedsiębiorstwa połowów dalekomorskich w kraju, czyli gdyńskiego 

15 Profesor Andrzej Ropelewski jako autor książek poświęconych dziejom polskiego rybołówstwa morskie-
go, „Biuletyn Morskiego Instytutu Rybackiego”, nr 1-2 (1988), s. 5.

16 A. Ropelewski, Materiały do historii polskiego rybołówstwa morskiego. Ważniejsze fakty z lat 1945-
1965, Gdynia 1972. 

17 Tenże, Daty, fakty, ludzie rybołówstwa morskiego Polski Ludowej 1945-1965, Gdynia 1968.
18 Tenże, Materiały do historii polskiego rybołówstwa morskiego. Kalendarium ważniejszych wydarzeń z 

lat 1966-1985, Gdynia 1989. 
19 Profesor Andrzej Ropelewski, s. 5.
20 A. Ropelewski, Z historii Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, „Biuletyn Morskiego 

Instytutu Rybackiego”, nr 1-2 (1988), s. 8. 
21 Tenże, Polska Szkoła Połowów Dalekomorskich i Przetwórstwa Rybnego w Aberdeen (1945-1951/1952), 

Gdynia 1992. 
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Dalmoru. Najważniejsze publikacje z tego zakresu nazywane są tzw. „Dalmorowską 
trylogią”, a tworzą je następujące monografie: „Półwiecze Dalmoru na oceanach 
świata 1946-1996”22, „Ludzie Dalmoru”23 czy „m.t. Dalmor. Pierwszy polski trawler 
przetwórnia”24, które podsumowują 50 lat działalności tego przedsiębiorstwa na 
morzach i oceanach świata i jego wpływ na gospodarkę morską kraju. Monografie te 
należy zaliczyć do unikatowych w skali kraju ze względu na to, że do tej pory trudno 
jest znaleźć podobne publikacje dotyczące badań floty czy personelu pływającego i 
kierowniczego innych polskich przedsiębiorstw połowowych. 

Unikatową w skali polskiej historiografii jest wydana w 1982 r. pierwsza 
monografia poświęcona statkowi rybackiemu  pt. „Śladami Korabia II”, którą autor 
zadedykował pionierom polskich połowów na Morzu Północnym w pięćdziesiątą 
rocznicę powstania naszego rybołówstwa dalekomorskiego. Tytułowy Korab II był 
lugrem, który jako jeden z pierwszych statków pod polską banderą poławiał w 1931 
r. na M. Północnym i dał początek polskiemu rybołówstwu dalekomorskiemu. Był 
to też jedyny statek, który pływał przez całą II wojnę światową z polską załogą pod 
biało-czerwoną banderą oraz jeden z dwóch przedwojennych statków rybackich, 
który najdłużej służyły odrodzonemu po 1945 r. rybołówstwu dalekomorskiemu. 
Na kanwie dziejów Korabia II autor przytoczył także historię innych statków 
dalekomorskich oraz omówił początki powstających przedsiębiorstw dalekomorskich 
w międzywojennej Polsce25. 

Nie można także pominąć publikacji z zakresu popularyzacji rybołówstwa 
morskiego. Książka „Rybołówstwo morskie z filatelistyczną przynętą” wydana w 
1976 r. przybliża czytelnikowi bogaty zbiór znaczków pocztowych związanych z 
rybołówstwem polskim i światowym, które autor zebrał na przestrzeni dziesiątek lat. 
Jest to obowiązkowa publikacja dla osób zajmujących się filatelistyką morską. Warto 
wspomnieć także biografię profesora Kazimierza Demela26 przybliżającą postać 
wybitnego biologa morza, propagatora badań rybackich i pierwszego pracownika 
przedwojennego Morskiego Laboratorium Rybackiego w Helu czy syntezę dziejów 
Morskiego Instytut Rybackiego w Gdyni z okazji 80-lecia jego powstania pt. „Morski 
Instytut Rybacki. Ludzie i wydarzenia 1921 – 2001”27. W 2011 r. powstała ciekawa 
pozycja popularno-naukowa pt. „Z historii helskiego portu”, która omawia początki i 
budowę portu w Helu w drugiej połowie XIX wieku28. 

Uzupełnieniem publikacji na temat rybołówstwa są także publikacje dotyczące 
historii i ochrony ssaków bałtyckich, których profesor był prekursorem i pionierem 
w latach 50-tych XX wieku. W 1952 r. wydał on pionierską monografię pt. „Ssaki 

22 Tenże, Półwiecze Dalmoru na oceanach świata 1946-1996, Gdańsk 1996. 
23 Tenże, Ludzie Dalmoru, Gdańsk 1997. 
24 Tenże, M.t. Dalmor. Pierwszy polski trawler przetwórnia, Gdańsk 1999. 
25 Tenże, Śladami Korabia II, Gdańsk 1982.  
26 Tenże, Profesor Kazimierz Demel. Żołnierz – badacz morza – nauczyciel, Gdańsk 1978. 
27 Tenże, Morski Instytut Rybacki. Ludzie i wydarzenia 1921-2011, Gdynia 2001.
28 Tenże, Z historii helskiego portu, Gdynia 2011. 
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Bałtyku”. W ówczesnym czasie była to jedna z pierwszych książek na ten temat. 
Rozwinięciem tej tematyki była monografia z 1959 r. pt. „Ssaki morskie”. Co warto 
podkreślić, publikacje te mimo upływu czasu nie straciły do dziś na wartości29.      

Reasumując, wspomniane monografie i publikacje profesora świadczyły o jego 
wysokim warsztacie historycznym, mimo że nie był on z wykształcenia historykiem. 
Cechą charakterystyczną jego pisarstwa, zasługującą na szczególne podkreślenie, 
była jego wielka dociekliwość w docieraniu do materiałów źródłowych. Nie ma 
wątpliwości, że profesor Andrzej Ropelewski był pionierem w swojej dziedzinie 
badań i uzupełnił swoimi publikacjami w sposób znaczący dorobek polskiej nauki 
w tym zakresie. Jego działalność naukowa potwierdziła, że był wybitnym znawcą i 
historykiem polskiego rybołówstwa morskiego.   
 
   

Professor Andrzej Ropelewski – a historian of sea fishery. 

Summary

The article depicts the life and academic achievements of Professor Andrzej 
Ropelewski in Polish sea fishery. Since the early 50’s of the 20th century, his pioneering 
writings developed  the history and protection of the Baltic mammals. Unequivocally, 
Professor Ropelewski, by his meticulous approach towards all archives and research, 
enriched the overall achievements of thePolish science.

29 Tenże, Ssaki Bałtyku, Kraków 1952; tenże, Ssaki morskie, Warszawa 1959. 
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Wybrane aspekty ekonomiczne społeczeństwa Gdyni

Od początku lat 70 – tych XX w. następował gwałtowny rozwój społeczno 
– gospodarczy Gdyni. Objawiał się on dynamicznym rozwojem gospodarki 
morskiej (w szczególności Portu Gdynia), industrializacją miasta, budową 
nowej infrastruktury transportu (w tym m.in. rozpoczęciem budowy Estakady 
Kwiatkowskiego), włączaniem nowych terenów w granice administracyjne Gdyni, 
czy też budową nowych osiedli mieszkaniowych. Te procesy gospodarcze były 
skutkiem polityki gospodarczej Polski z lat 70 – tych, która opierała swój rozwój na 
kredytach zaciągniętych u państw zachodnich. Procesy te miały zasadniczy wpływ 
na wzrost liczby ludności miasta, która do kryzysu ekonomicznego lat 80 – tych 
XX w., osiągnęła poziom 250  tysięcy. Gęstość zaludnienia wynosiła wówczas ok. 
2500 os./km.

Rys. 5. Liczba mieszkańców Gdyni w latach 2003 - 2013

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 9, 2014

Źródło: Opracowanie własne na podst.: Rocznik statystyczny Gdyni 2011, wyd. Urząd 
Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk 2012 r., s. 106.
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W okresie transformacji ustrojowej Polski w 1989 r., zaobserwowano stabilizację 
liczby ludności Gdyni do ok. 250 – 255 tysięcy1. Gęstość zaludnienia wyniosła 
wówczas ok. 1860 os./km2.  Średnioroczny poziom tej gęstości utrzymał się aż do 2003 
r. W tym właśnie roku, odnotowano najwyższą w historii liczbę mieszkańców Gdyni, 
która wyniosła 253 600 osób. Od tego momentu, zauważalny jest trend spadkowy 
liczby ludności miasta.

Rysunek 6. Struktura wieku mieszkańców Gdyni w 2013 r. wg dzielnic zamieszkania

1 M. Szmytkowska, Przestrzeń społeczna w okresie transformacji. Przypadek Gdyni, wyd. Wydawnictwo 
Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008 r., s. 54 - 56.
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Źródło: „Gdynia w liczbach” – Rok 2013, Biuro Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Gdyni.
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W 2013 r. stałe zameldowanie w Gdyni miało 239 630 osób. Liczba mieszkańców 
w wieku przedprodukcyjnym wyniosła 36  856 (15,3 % ogółu ludności), wieku 
produkcyjnym 144 249 (60,1 %), a wieku poprodukcyjnym 58 525 (24,4 %). 

Prognoza  GUS odnośnie do  liczby ludności Gdyni, mówi o systematycznym 
zmniejszaniu się tej liczby do 2035 roku (o ok. 10 tys.). Nastąpią również zmiany w 
strukturze wieku ludności.2 W prognozowanym przez GUS okresie, liczba ludności 
Gdyni w wieku przedprodukcyjnym spadnie o ok. 1 tys., w wieku produkcyjnym o 
ok. 13 tys., a w poprodukcyjnym o ok. 3 tys.3. Rys. 6 przedstawia strukturę wieku 
mieszkańców Gdyni w 2013 r. wg dzielnicy zamieszkania.

Najwięcej osób w Gdyni zamieszkuje dzielnicę - Chylonię.  

       Tabela 19. Dzielnice Gdyni wg liczby ludności

Dzielnica
Liczba 

ludności

Babie Doły 2 186

Chwarzno – Wiczlino 8 914

Chylonia 24 506

Cisowa 12 702

Dąbrowa 14 641

Działki Leśne 8 346

Grabówek 9 749

2 Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla męż-
czyzn przyjęto wiek 18-64 lata, dla kobiet – 18-59 lat. Wśród ludności w wieku produkcyjnym wyróżnia 
się ludność w wieku mobilnym, tj. w wieku 18-44 lata i niemobilnym, tj. mężczyźni – 45-64 lata, kobie-
ty – 45-59 lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku przedprodukcyj-
nym, tj. do 17 lat oraz ludność w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni – 65 lat i więcej, kobiety – 60 lat 
i więcej – Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30.06.2013 r., Główny Urząd 
Statystyczny, Warszawa 2013 r., s. 8.

3 Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności wg płci i wieku dla m. Gdyni, 2013 r. - Biuro Rozwoju 
Miasta, Urząd Miasta Gdyni.
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Dzielnica Liczba 
ludności

Kamienne Góra 4 225

Karwiny 10 690

Leszczynki 8 561

Mały Kack 8 420

Obłuże 19 339

Oksywie 15 000

Orłowo 7 076

Pogórze 13 695

Pustki Cisowskie – Demptowo 8 597

Redłowo 8 159

Śródmieście 13 120

Wielki Kack 10 990

Witomino Leśniczówka 8 585

Witomino Radiostacja 10 131

Wzgórze Św. Maksymiliana 11 998

Gdynia ogółem 239 630

 Źródło: opracowanie własne na podst.: „Gdynia w liczbach” – Rok 2013, 
Biuro Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Gdyni.

Istnieją trzy zasadnicze powody systematycznego spadku liczby ludności w Gdyni od 2003 r.:
a) Ujemny przyrost naturalny ludności. Różnica między liczbą żywych urodzeń 
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i liczbą zgonów wyniosła w 2013 r. (2  180 – 2  331): - 151. Ujemna wartość jest 
odnotowywana regularnie od 2011 r.

b) Liczba urodzeń. W latach 2003 – 2013 rodziło się średniorocznie ok. 2400 
dzieci. W latach 2003 – 2008 zaobserwowano trend rosnący, zwłaszcza między 
2007 r. (2359 żywych urodzeń) a 2008 r. (2554). Od 2008 r. następuje spadek liczby 
urodzeń (w 2012 r. – 2263). W ostatnich latach (2010 – 2012) rośnie również liczba 
zgonów (średniorocznie ok. 2350, czyli 10 zgonów na 1000 mieszkańców). Od 2003 
r. wyniosła średniorocznie ok. 2400 osób.

c) Starzenie się gdyńskiego społeczeństwa. Wzrasta liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym oraz  wydłuża się długość życia (w 2012 r. liczba osób, które 
ukończyła 85 rok życia wyniosła 4248)4. Jednym ze znamion starości demograficznej 
społeczeństwa jest udział osób w wieku poprodukcyjnym, który przekracza 20 %. Jak 
wcześniej wskazano, odsetek ten w 2013 r. w Gdyni wyniósł ponad 24 %. Podstawowym 
powodem znacznego wzrostu liczby osób w tej grupy społecznej jest wkraczanie w 
wiek emerytalny pierwszego powojennego wyżu demograficznego z lat 50 – tych. 
Zjawisko starości demograficznej w Gdyni jest najbardziej widoczne w dzielnicach 
Śródmieście i Kamienna Góra (ponad 32 % osób w wieku poprodukcyjnym).5 Wg 
prognozy GUS, liczba mieszkańców Gdyni w 2030 r. wyniesie 230 022.6 Oznacza to 
spadek liczby ludności o 5 % w porównaniu do 2013 r.7.

d) Saldo migracji8. W latach 2002 – 2012 odnotowano średnioroczne ujemne 
saldo migracji w wys. – 800 mieszkańców. Ujemny trend migracyjny rozpoczął się 

4 Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, na: www.stat.gov.pl/bdl. Należy zauważyć, że 
starzenie się społeczeństwa jest trendem ogólnopolskim. Na to zjawisko społeczne wpływa wiele czyn-
ników, m.in. poziom zamożności społecznej, funkcjonujący model rodziny, poziom ochrony zdrowia 
i opieki społecznej, czy wykształcenie ludności. „Proces starzenia się społeczeństwa ma więc nie tyl-
ko wymiar demograficzny, ale także ekonomiczny i społeczny. Wyrazem tego są zmiany struktury kon-
sumpcji, wzrost zapotrzebowania na niektóre usługi (np. w dziedzinie ochrony zdrowia, opieki społecz-
nej), zmniejszenie aktywności zawodowej, zwiększenie wydatków na utrzymanie rosnącej grupy popro-
dukcyjnej, zmiana struktury siły roboczej, rodziny i gospodarstw domowych.” – Kancelaria Senatu, Biu-
ro Analiz i Dokumentacji, Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Opracowania tematyczne 
OT – 601, Warszawa 2011 r., s. 4, na: www.senat.gov.pl.

5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gdyni, załącznik    nr 1 
do uchwały Rady Miasta Gdyni  nr XXXVIII/799/14  z dn. 15 stycznia 2014 r. ws. uchwalenia zmiany 
Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, 2013 r.,  s. 12.

6 Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności wg płci i wieku dla m. Gdyni, 2013 r., op. cit.
7 Spada również liczba ludności w Polsce. Szacuje się, że w końcu 2013 roku ludność Polski liczyła 

38496 tys. osób, tj. mniej o ok. 37 tys. w stosunku do populacji z końca 2012 r. Rok 2013 był drugim z 
kolei, w którym liczba ludności zmalała po notowanym wcześniej (w latach 2008-2011) wzroście – na: 
www.ekonom.pl/ wpolsce-ubywa-mieszkancow-demografia-2013 (dostęp z dn. 1.02.2014 r.).

8 „Migracje ludności to przemieszczanie ludności związane ze zmianę miejsca zamieszkania (pobytu sta-
łego i czasowego) połączone z przekroczeniem granicy administracyjnej podstawowej jednostki terytorial-
nej. Migracją jest zatem zmiana miejsca zamieszkania lub w przypadku gminy miejsko – wiejskiej prze-
niesienie się z terenów miejskich do wiejskich tej gminy lub odwrotnie. (…)” – Migracje wewnętrzne 
ludności 2002 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013 r., s. 21-22.
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w 2005 r., i osiągnął apogeum w 2007 r. Wówczas saldo migracji wyniosło:  – 1515 
osób.9  Należy podkreślić dwa zasadnicze powody ujemnego salda migracji w Gdyni. 
Pierwszym jest emigracja zarobkowa gdynian do państw Europy zachodniej po 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej10. Drugim, jest możliwość tańszego życia 
gdynian w gminach bezpośrednio z Gdynią sąsiadujących, tj. np. gmina wiejska 
Żukowo, gmina wiejska Kosakowo, gmina wiejska Pogórze itd. Tańsze życie oznacza 
niższe koszty funkcjonowania gospodarstw domowych, w aspekcie m.in. kupna tańszej 
nieruchomości, niższych cenach produktów, mniejszego hałasu itd. Jednocześnie, 
mieszkańcy, którzy wyprowadzili się z Gdyni, wracają tam codziennie do pracy, bądź 
korzystają z dostępności wielu usług. Można zatem mówić o suburbanizacji Gdyni11. 

Rysunek 7. Wydatki budżetowe Gdyni na oświatę publiczną w latach 2003 - 2013

Suburbanizacja ta występuje nie tylko poza granicami miasta. Rozwój funkcji 
osadniczych i infrastruktury technicznej zauważalny jest na dużą skalę w dzielnicach 
obrzeżnych, czyli na obszarze tzw. Gdyni – Zachód. Obszar ten dot. w szczególności 
dzielnicy Chwarzno – Wiczlino12. Do dzielnicy tej następuje migracja wewnętrzna, 
którzy osiedlają się na terenie o wciąż niskim stopniu urbanizacji.

9 Urząd Statystyczny w Gdańsku, Rocznik Statystyczny Gdyni 2006, wyd. Urząd Statystyczny w 
Gdańsku 2007 r., s. 135.

10 Nie przeprowadzono badań, które pokazałyby skalę tego zjawiska w Gdyni. Niemniej jednak, emi-
gracja mieszkańców Polski do krajów UE jest od 2004 r. ogólnopolską prawidłowością. Jak stwierdzono, 
„pierwsza fala emigracji była awangardą, wyjeżdżali albo wykształceni, albo desperaci.” Do 2013 r. wyje-
chało z Polski ok. 2 mln ludzi – www.polska.newsweek.pl/emigracja-z-polski-gdzie-wyjezdzaja-
polacy-newsweek-pl (dostęp z dn. 1.04.2014 r.).

11 „W Polsce w tej kwestii [suburbanizacji] panuje całkowita samowolka, a przyrost liczby mieszkań-
ców na obrzeżach nie pociąga za sobą rozwoju infrastruktury handlowej, usługowej i komunikacyjnej. 
I nic nie wskazuje na to, by sytuacja ta miała się w najbliższych latach zmienić. (…) – „Urban sprawl po 
polsku” na: www.bryla.pl/urban_sprawl_po_polsku (dostęp z dn. 1.10.2013 r.).

12 Chwarzno – Wiczlino jest największą pod względem powierzchni dzielnicą Gdyni, która wynosi 
27, 92 km2 – na: www. chwarznowiczlino.miasto.gdynia.pl  (dostęp z dn. 1.10.2013 r.).

Michał Tuszyński

 Źródło: Opracowanie własne na podst.: budżetów Gdyni w latach 2003–2013.
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Istotnym elementem potencjału społeczeństwa gdyńskiego jest poziom 
wykształcenia mieszkańców. Szeroko rozumiana oświata jest bowiem jednym 
z najskuteczniejszych sposobów na podniesienie konkurencyjności gospodarki 
miejskiej, rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawę jakości życia mieszkańców.  Na 
rys. 7 przedstawiono wydatki budżetowe Gdyni na oświatę w latach 2003 – 2012.

Należy zauważyć, że wydatki na oświatę publiczną w Gdyni kształtowały się 
w latach 2003 – 2013 na poziomie średnio ok. 30 % ogółu wydatków w danych 
roku budżetowym. Wydatki na ten dział klasyfikacji budżetowej stanowiły jeden 
z największych udziałów w budżetach Gdyni w tym okresie.13 W 2003 r. wyniosły 
205 233 tys. zł, a w 2013 r. już 341 215 tys. zł. Dynamika wydatków wynosi zatem 
ok. 160 %. Trzeba oczywiście uwzględnić wzrost wielkości budżetów Gdyni w 
tych latach. Wzrastał on bowiem wraz z rozwojem gospodarki.  Nie ulega jednak 
wątpliwości, że wydatki na oświatę były rok do roku podwyższane. Miało to swój 
zasadniczy wpływ na wykształcenie mieszkańców Gdyni. W tab. 20 przedstawiono 
strukturę wykształcenia mieszkańców Gdyni.

  Tabela 20. Liczba mieszkańców Gdyni wg poziomu wykształcenia

Lp. Poziom wykształcenia
Narodowy Spis 

Powszechny
2002 r.

Narodowy Spis 
Powszechny

2011 r.

1.
Podstawowe
i gimnazjalne

51 330 31 354

2. Zasadnicze zawodowe 41 199 33 503

3. Średnie 80 236 73 659

4. Policealne 10 424 7 652

5. Wyższe 38 781 59 065
Źródło: opracowanie własne na podst. Podstawowe Informacje ze Spisów  Powszechnych, 
gmina miejska Gdynia, Narodowy Spis Powszechny 2002 r., Urząd Statystyczny w Gdańsku, 
2003 r. oraz Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2011 (dane wstępne) na www.gdynia.
pl/wszystko/o/gdyni/liczby  (dostęp z dn. 4.04.2013 r.). 

Trzeba zauważyć, że gdynianie są co raz lepiej wykształceni. Wg danych z dwóch 
spisów powszechnych z 2002 r. i 2011 r., wyższe wykształcenie posiadało odpowiednio 
17,5 % i 26,8 % populacji miasta. Liczba osób z wyższym wykształceniem wzrosła 
zatem o 52 %. Wzrost ten wynika z prawidłowości polegającej na tym, że co raz więcej 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w Gdyni decyduje się na studia w szkole 

13 Podobny poziom wydatków w latach 2003 – 2013 (w wys. ok. 25 - 30 %) przeznaczano w Gdyni na 
dział klasyfikacji budżetowej „Transport i Łączność”.
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wyższej. Ponadto, rozwój rynku usług edukacyjnych, w szczególności prywatnych 
szkół wyższych, umożliwił zaspokajanie potrzeb edukacyjnych absolwentów 14.

Wpływ nakładów finansowych Gdyni na poziom wykształcenia jej mieszkańców 
można mierzyć za pomocą wyników egzaminacyjnych uczniów szkół. W tab. 21 
przedstawiono wyniki egzaminów obowiązkowych w latach 2004 i 2011 w Gdyni, 
województwie pomorskim i w Polsce.

Tabela 21.  Średnie wyniki obowiązkowych egzaminów w Gdyni, województwie pomorskim i w Polsce

Lp. Jednostka
Szkoła

Podstawowa
(max. 50 pkt.)

Gimnazjum
(max. 100 pkt.)

Szkoła
Ponadgimnazjalna

(max. 100 %)

2004 2011 2004 2011 2004 2011

1. Gdynia 29,2 28,1 29,6 26,5 91 83

2. Województwo 
Pomorskie 25,4 24,8 25,4 25,6 78 74

3. Polska 25,6 25,27 25 26,9 86 76

Źródło: Opracowanie własne na podst. www.oke.gov.pl/bip. (dostęp z dn. 1.10.2013 r.).

Absolwenci szkół gdyńskich osiągają średnio lepsze wyniki egzaminacyjne w 
każdej z rodzajów szkół – podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej. Porównując 
jednak wyniki w Gdyni w latach 2004 i 2011, można zauważyć niższy średni wynik  
egzaminów w 2011 r. Wynika to przede wszystkim ze spadku jakości kształcenia 
uczniów w szkołach w całej Polsce. 

Poziom wykształcenia jest warunkiem posiadania właściwych kwalifikacji 
zawodowych oraz predyspozycji do wykonywania określonej pracy. Liczba 
pracujących w Gdyni w  latach 2003 – 2012 wyniosła średnioroczne ok. 68 tys. 

14 „Od lat 80 – tych w społeczeństwie Gdyni obserwowane są przeobrażenia w zakresie podnoszenia 
kształcenia. Przemianom tym towarzyszom zabiegi miasta na rzecz co raz bardziej rozbudowanej oferty 
edukacyjnej. (…) Zgodnie z nowymi trendami, powiązanie edukacji i rynku pracy odbywa się na zasa-
dzie sprzężenia zwrotnego. Oznacza to, że rynek pracy uzależniony jest od edukacji, a jednocześnie nań 
wpływa.” – M. Graban, Gdynia wobec przeobrażeń cywilizacyjnych XX i XXI wieku. Ewolucja czyn-
ników rozwoju miasta, wyd. Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, Gdynia 2012 r., s. 222.

Michał Tuszyński
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mieszkańców, co stanowi średnio ok. 30 % populacji. Jest to niski odsetek. Należy 
jednak podkreślić, że statystyka publiczna nie obejmuje poziomu zatrudnienia w 
mikroprzedsiębiorstwach. Ten rodzaj przedsiębiorstw bowiem, jest dominującym 
elementem w całej strukturze podmiotów gospodarczych  w Gdyni.  Zatem ogólna 
liczba pracujących w Gdyni  jest znacznie wyższa.

W ramach Narodowych Spisów Powszechnych z lat 2002 i 2011, określono 
aktywność ekonomiczną mieszkańców Gdyni. Ze względu na przyjętą w 
tych badaniach metodę badawczą, sprawdzanie tej aktywności objęło tylko 
osoby zamieszkałe w mieszkaniach. Dlatego też status na rynku pracy osób 
w obiektach zbiorowego zakwaterowania i bezdomnych nie była brana pod 
uwagę.15 Najważniejszym elementem aktywności ekonomicznej jest aktywność 
zawodowa mieszkańców, która składa się z osób pracujących oraz bezrobotnych. 
W tab. 22 przedstawiono aktywność ekonomiczną mieszkańców Gdyni w latach 
2002 i 2011 r.

Tabela 22.  Aktywność ekonomiczna mieszkańców Gdyni wg Narodowych Spisów 
Powszechnych z 2002 i 2011 r.

Lp. Rok
Ludność
w wieku 

produkcyjnym

Aktywni zawodowo Współczynnik
aktywności 
zawodowej

(w %)

Wskaźnik
zatrudnienia

(w %)
Razem Pracujący Bezrobotni

1. 2002 221 970 116 426 98 830 19 596 55,9 46,5

2. 2011 220 360 110 600 99 700 10 900 50 45,2

Źródło: Opracowanie własne na podst. Rocznik statystyczny Gdyni 2006, wyd. Urząd 
Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk 2007 r. oraz www.gdynia.pl/wszytko/o/gdyni/liczby.

Liczba ludności Gdyni w wieku produkcyjnym pozostała na podobnym poziomie, 
pomimo tego, że gospodarka gdyńska w badanym latach przeszła gruntowane 
przeobrażenia. Wiązały się one z procesem restrukturyzacyjnym i likwidacyjnym 
przedsiębiorstw gospodarki morskiej ( w szczególności Stoczni Gdynia S.A.). Warto 
również zwrócić uwagę na spadek liczby bezrobotnych o ok. 8 tys. osób oraz wzrost 
liczby pracujących o 930 osób.

W tabeli 23 przedstawiono strukturę zatrudnienia mieszkańców Gdyni wg branż 
gospodarki.

15 Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, 
Warszawa 2012 r., s. 76 – 77.
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 Tabela 23.  Liczba zatrudnionych mieszkańców Gdyni wg branż gospodarki

Lp. Rok Ogółem
zatrudnionych

Przemysł           
i 

budownictwo

Handel;
Transport 

i gospodarka 
magazynowa;

Zakwaterowanie  
i gastronomia; 

Informacja
i komunikacja

Działalność
ubezpieczeniowa, 

finansowa; 
obsługa rynku 
nieruchomości

Pozostałe 
usługi

1. 2003 67 760 22 514 20 129 9 685 15 432

2. 2012 67 678 15 525 24 279 5 405 22 447

      Źródło: Opracowanie własne na podst. danych Biura Rozwoju Miasta, UM Gdyni.

Ok. 65 % wszystkich pracujących w Gdyni zatrudnionych jest sektorze 
prywatnym.  Poziom ten nie zmienił się od 2003 r. Co więcej, ponad 75% pracujących,  
zatrudnionych jest w usługach. Odsetek ten wzrósł w porównaniu do roku 2003 o 11%. 
Zatem w okresie lat 2003 – 2012 poziom zatrudnienia w przemyśle i budownictwie 
zmniejszył się na rzecz usług. 

Wynagrodzenie miesięczne brutto w 2012 r. wyniosło średnio 3956,80 
PLN. W 2003 r. zaś, 2418 PLN. Przy uwzględnieniu poziomu cen towarów i 
usług konsumpcyjnych w Gdyni (wynoszącym w latach 2003 - 2012 średnio 
102 %), realny wzrost wynagrodzenia w okresie lat 2003 – 2012  wyniósł 
ok. 60 %.  Należy podkreślić, że średnioroczne wynagrodzenie w Gdyni 
jest wyższe niż w Polsce i w województwie pomorskim, co przedstawiono 
w  tabeli 24. 

Tabela 24.  Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w  Gdyni, Województwie Pomorskim 
oraz Polsce

Lp. Jednostka
Przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto w PLN
W relacji do średniej krajowej 

w % (Polska = 100)

2003 2012 2003 2012

1. Gdynia 2 418,93 4 067,07 104,5 108,6

2. Województwo 
Pomorskie

2 257,16 3 696,89 97,5 98,7

3. Polska 2 201,47 3 521,67 - -
    Źródło: Opracowanie własne na podst. danych Biura Rozwoju Miasta, UM Gdyni.

Michał Tuszyński
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Zwiększyło się również średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (w PLN) 
pracujących mieszkańców Gdyni, co przedstawia rysunek 8.

Rysunek 8. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w  Gdyni w latach 2003 – 2013 (w PLN)

 Rysunek 9. Średnia stopa bezrobocia w Gdyni (w %)

Wybrane aspekty ekonomiczne społeczeństwa Gdyni

Źródło: Opracowanie własne na podst.: Rocznik statystyczny Gdyni 2006, wyd. Urząd 
Statystyczny w  Gdańsku, Gdańsk 2007 r. oraz Rocznik statystyczny Gdyni 2011, wyd. Urząd 
Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk 2012 r.

Źródło: Opracowanie własne na podst.: Rocznik statystyczny Gdyni 2006, wyd. Urząd 
Statystyczny w  Gdańsku, Gdańsk 2007 r. oraz Rocznik statystyczny Gdyni 2011, 
wyd. Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk 2012 r. oraz „Gdynia w liczbach” – Rok 2013, 
Biuro Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Gdyni.
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Gdyński rynek pracy charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem 
bezrobocia. Na rys. 9 przedstawiono stopę bezrobocia rejestrowanego w Gdyni (w 
%). Zauważalny jest jej znaczący spadek z 10,3 % w 2003 r. do 2,2 % w 2008 r. Był to 
okres dobrej koniunktury w Polsce i w Europie, zakończony światowym kryzysem 
rynków finansowych. Należy jednak dodać, że w 2008 r. rozpoczął się w Gdyni proces 
likwidacji Stoczni Gdynia S.A. Ten zakład produkcyjny był podówczas największym 
pracodawcom w mieście. W wyniku procesu jego restrukturyzacji i późniejszej 
likwidacji, tylko w 2008 r., pracę utraciło 5 200 pracowników. 

Od 2012 r. wysokość stopy bezrobocia ustabilizowała się i wyniosła 6,4 %. 
Analogiczny wskaźnik w 2013 r. wyniósł 13,3 % w województwie pomorskim oraz 14,4 
% w Polsce. Zatem w 2013 r. stopa bezrobocia w Gdyni jest niższa o 6,9 % w odniesieniu 
do województwa oraz o 8 % w odniesieniu do Polski. Ok. 50 % bezrobotnych gdynian 
stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach oraz bez stosownego przygotowania 
zawodowego. Z kolei, 29,6 % ogółu bezrobotnych to osoby w wieku 25 – 34 lat16. 

Rysunek 10. Struktura bezrobocia w Gdyni w 2013 r. wg wykształcenia

16 Znakomita większość tych młodych bezrobotnych to absolwenci szkół wyższych.  „Wskaźnik ten 
wymaga wyjaśnienia. Bez tego bowiem czytelnik może odnieść wrażenie, że stopa bezrobocia wśród 
osób z wyższym wykształceniem jest wyższa od ogólnej stopy bezrobocia rejestrowanego w naszym kra-
ju (…).  Otóż absolwentem wyższej uczelni czuje się każdy jej były student aż do śmierci, tymczasem w 
statystykach Głównego Urzędu Statystycznego populacja absolwentów, do której odnosi się ów wskaź-
nik 24 proc. [bezrobotnych], jest ograniczona wyłącznie do osób w wieku 15 – 30 lat, które ukończyły 
szkołę w okresie ostatnich 12 miesięcy i nie kontynuują nauki. To zaś oznacza, że mówimy o bezrobo-
ciu wśród świeżo upieczonych absolwentów wyższych uczelni, a nie w ogóle o osobach z wyższym wy-
kształceniem. (…) Gdyby zaś mówić o bezrobociu w Polsce wśród wszystkich absolwentów szkół wyż-
szych (niezależnie od roku ukończenia studiów), czyli wśród wszystkich osób z wyższym wykształce-
niem, to wg podobnych badań GUS jest ich jedynie 5,7 proc. Dla porównania wskaźnik ten wśród osób  
z wykształceniem zasadniczym zawodowym wynosi 11,3 proc., a w grupie osób z wykształceniem gim-
nazjalnym, podstawowym lub niepełnym podstawowym aż 19 proc.” (…) – M. Szreder, Nie straszmy 
wyższym wykształceniem, na: www.rp.pl (dostęp z dn. 1.02.2014 r.).

Michał Tuszyński

           Źródło: „Gdynia w liczbach” – Rok 2013, Biuro Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Gdyni.
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Na przedstawionej na rys. 10 strukturze bezrobocia wg wykształcenie widać 
wyraźnie, że dominują w niej bezrobotni o wykształceniu średnim zawodowym oraz 
zasadniczym. 

Istotnym elementem społecznego znaczenia bezrobocia jest tzw. płynność 
bezrobocia, czyli relacja napływu i odpływu bezrobotnych w rejestrze urzędu pracy. 
W 2013 r. w Gdyni, relacja ta kształtowała się korzystnie. Zarejestrowano bowiem 
11 177 bezrobotnych, a wyrejestrowano 11 209. Saldo wynosi więc 32 osoby. Należy 
zaznaczyć, że w trudnej sytuacji na gdyńskim rynku pracy byli przede wszystkim 
bezrobotni:
- powyżej 50. roku życia
- bez doświadczenia zawodowego
- bez kwalifikacji zawodowych
- niepełnosprawni itd.17.

Podsumowanie 

Społeczeństwo Gdyni starzeje się. Wynika to z ujemnego przyrostu naturalnego, 
małej liczby urodzeń, zwiększania się liczby osób w wieku poprodukcyjnymi, 
wydłużania się długości życia oraz z ujemnego salda migracji. Te zjawiska 
demograficzne mają wpływ na spadek liczby ludności Gdyni. 

Pomimo tych negatywnych zjawisk, gdynianie są co raz lepiej wykształceni. W 
latach 2002 – 2011, liczba osób z wyższym wykształceniem wzrosła o 52 %. Z kolei, 
absolwenci szkół gdyńskich osiągają średnio lepsze wyniki egzaminacyjne od średniej 
w województwie pomorskim i w Polsce.

Gdynianie wykazują się również aktywnością ekonomiczną. Liczba pracujących w 
Gdyni w  latach 2003 – 2012 wyniosła średnioroczne ok. 68 tys. mieszkańców. Ok. 65 
% wszystkich pracujących w Gdyni zatrudnionych jest sektorze prywatnym. Ponad 
75  % pracujących, zatrudnionych jest w usługach. W tym samym czasie, poziom 
zatrudnienia w przemyśle i budownictwie zmniejszył się z powodu restrukturyzacji 
zakładów produkcyjnych przemysłu stoczniowego. 

Zwiększyło się również średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (w PLN) 
pracujących mieszkańców Gdyni. Realny wzrost wynagrodzenia w okresie lat 2003 – 
2012  wyniósł ok. 60 %.

Gdyński rynek pracy charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem 
bezrobocia. W 2013 r. wysokość stopy bezrobocia wyniosła 6,4 % i była znacznie 
niższa niż w województwie pomorskim i w Polsce.

17 „Gdynia w liczbach” – Rok 2013, Biuro Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Gdyni.
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Economic aspects of the society in Gdynia.

Summary

Surprisingly, the society of Gdynia is getting old. At the same time, the residents are 
becoming better educated and richer. In consequence, they show a larger economic 
activity.

Michał Tuszyński



Monika Chojnacka

Witomino - stan badań nad historią dzielnicy Gdyni

Obszar Witomina stanowi ciekawy region pod względem historii rozwoju osadnictwa. 
Witomino, położone między lasami, na Wzgórzu jest jedną z najpiękniejszych 
dzielnic Gdyni. Zabudowa przestrzenna i dzisiejszy charakter osiedla nie zdradzają 
historycznych aspektów.  Historia Witomina sięga bowiem do czasów średniowiecza. 
Pierwszym znanym dokumentem, dotyczącym Witomina jest, wystawiony przez 
biskupa kujawskiego Wolmira 31 października 1253 r.,  we Włocławku, potwierdzający 
przynależność Witomina do parafii oksywskiej. Badania archeologiczne jednak, 
świadczą o istnieniu na tym obszarze osadnictwa znacznie wcześniej, o czym mówią 
znalezione cmentarze z całopalnymi grobami skrzynkowymi.  Znaleziska te opisywał 
Jan Łuka, w swojej publikacji Kultura wschodnio – pomorska na Pomorzu Gdańskim1, 
opisał on efekty pracy archeologów z 1927 r. i 1934. Odkryto wówczas przypadkowo 
groby skrzynkowe, wewnątrz znaleziono również naczynia: popielnice, a także kubek 
beczułkowaty. Świadczy to o tym, że obszar ten zamieszkany był już 550-400 lat 
p.n.e., okresu Hallstadt. Na temat historii Witomina powstało wiele prac. Wymienić 
tu należy przede wszystkim takie artykuły jak Bohdana Ostrowskiego, czy praca 
magisterska napisane przez Bogusławę Jaksinę,. Powstałe prace w większości oparte są 
na literaturze, nie uwzględniają całej dokumentacji archiwalnej, analizuje ją natomiast 
Tomasz Rembalski, który skrupulatnie weryfikuje dokumenty poszczególnych 
dzielnic Gdyni. Niniejszy artykuł jest próbą przeanalizowania wybranych prac na 
temat historii Witomina do 1945 r.

Pierwszym właścicielem Witomina był rycerz Glaubuna, który pochodził z 
zamożnej rodziny pochodzącej z Prus. Jak dalej pisze Tomasz Rembalski w pracy 
Gdynia i jej dzielnice przed powstaniem miasta XIII-XX wiek  - kolejna informacja 
o tej miejscowości pochodzi z 1283 r. kiedy to w akcie darowizny pomorski książę 
Mściwoj II przekazuje ją biskupowi włocławskiemu Albierzowi, za cenę dóbr leżących 
w ziemi gniewskiej. Jest szereg wątpliwości historyków, dotyczących tej darowizny, 
mianowicie, kolejny właściciel był bratankiem Glaubuny, co wskazywało by na 
sukcesję tych dóbr. Bratanek ów to Dziwan Wajsylewic, który zbuntował się przeciwko 
księciu pomorskiemu. Bunt zakończył się dla niego konfiskatą dóbr. Dopiero w 

1 L. Łuka, Kultura wschodniopomorska na Pomorzu Gdańskim, t. 1, Wrocław 1966, s. 126.
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1292 r. Witomino przeszło w ręce rycerza Janika, siostrzeńca żony Mściwoja II – 
Sulisławy2. Jan Powierski w pracy Ziemia wejherowska podaje, że w 1282 r. obszar 
Witomina należał do biskupstwa włocławskiego, które zostało utracone między 1290, 
a 1292 r.3 Tomasz Rembalski, dalej podaje, iż w momencie przeniesienia majątku na 
prawo chełmińskie w 1359 r. właścicielami był rycerz Ambroży. Zmiana stosunku 
prawnego związana była z przejęciem Pomorza przez Krzyżaków  w 1308 r., którzy 
podjęli wówczas szeroką akcję kolonizacyjną, a także zmianę dotychczasowych 
stosunków prawnych. Przywilej lokacyjny wydał wielki mistrz zakonu krzyżackiego 
Winrich von Kniprode. Warto wspomnieć za Franzem Schultzem, gdańszczaninem, 
nauczycielem gimnazjum, iż Witomino jest wymienione również w przywileju 
lokacyjnym Gdyni, gdzie Piotr z Różęcina nadaje Gdynię sołtysom : Maciejowi 
i Piotrowi, zatrzymawszy tylko 6 włók w pobliżu Witomina (17,5 ha)4. Witomino 
pozostawało w rękach prywatnych do 1419 r. Wówczas to ówczesny właściciel 
– Mikołaj Kropelnau, sprzedał majątek klasztorowi św. Brygidy w Gdańsku  za 
400 grzywien. Była to część Witomina, ponieważ pozostały obszar klasztorowi 
darował.  Problem donacji próbowała rozwikłać Stefania Kamińska w opracowaniu 
poświęconym klasztorom Brygidek w Gdańsku, Elblągu i Lublinie, za nią zaś 
Bogusława Jaksina, w pracy magisterskiej, poświęconej dziejom Witomina, otóż stan 
zachowania dokumentu przekazania klasztoru Brygitkom nie pozwala odczytać, jaki 
charakter ma przekazanie dóbr. Natomiast  w księdze zmarłych klasztoru Brygidek 
w Gdańsku w którym wymienia się ostatniego właściciela Mikołaja Kropelnau po 
części darczyńcą5. Po wojnie trzynastoletniej, w 1466 r. Pomorze Gdańskie weszło 
w skład państwa polskiego i stanowiło część Prus Królewskich, samo Witomino 
natomiast było częścią powiatu gdańskiego. Wspomniany już Tomasz Rembalski 
pisze, iż w świetle dotychczasowej analizy dokumentów, po 1457 r. nie ma wzmianek 
na temat miejscowości, można się jedynie domyślać, iż zakonnice nie sprawowały 
bezpośredniego zarządu nad dobrami tylko je dzierżawiły6. Kolejnych informacji 
dostarcza Franz Schulz, który wspomina, iż w 1580 r. właścicielem Witomina był 
niejaki Lubocki. Rembalski podaje również treść kontraktu z 1  marca 1594 r. , 
który jako jedyny przetrwał w Archiwum Państwowym w Gdańsku. Kontrakt ten 
mówi o wydzierżawieniu Witomina czterem mieszczanom gdańskim – Grzegorzowi 
Neumanowi, Hieronimowi Schteffensowi, Janowi Rischerowi i Anrehtowi Schulzowi. 
Czynsz roczny miał wynosić 100 zł polskie7.  

Rembalski podaje również dokument z księgi poborowej z 1662 r. W miejscowość 
zamieszkiwało 41 osób powyżej 10 r. życia. Poza tym wymieniono budynki, dwór i 
karczmę. Mieszkali również rataj, owczarz i ogrodnicy, Konnka i Paweł i chłopi Tomek, 

2 T. Rembalski, Gdynia i jej dzielnice przed powstaniem miasta XIII-XX wiek, Gdynia 2011, s. 175-180.
3 Ziemia wejherowska, pr. zb., Gdańsk 1980, s. 69.
4 F. Shultz, Geschichte der Kreise Neustadt Und Putzig, Danzig 1907, s. 532.
5 B. Jaksina, Dzieje Witomina 1918-1939, Gdańsk 1999, s. 7 (mpis).
6 T. Rembalski, dz. cyt., s. 176-177.
7 Tamże, s. 177.
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Wojtek i Maciek. Jedną z chałup zwali Zawadą, gdzie mieszkało dwoje ludzi.  Katastr  
kontrybucyjny z 1772 r., przechowywany w Archiwum Państwowym w Toruniu, 
mówi, iż na Witominie znajdował się folwark liczący 6 łanów, ponadto hodowano w 
nim  8 koni, 8 wołów, 10 krów i 6 świń. Wymienia się również dzierżawcę – Michał 
Kleina oraz osoby pracujące w gospodarstwie:  4 ogrodników: Marcin, Szczypior, 
Michał Pobicka, Franciszek Szczypior i Jan Shultz8. W dokumentach dotyczących 
Gdyni, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Gdańsku, mowa jest, iż 
pierwszym właścicielem po sekularyzacji dóbr w 1775 r., został 5 czerwca wójt gdyński 
Jerzy III Blunhoff. Potwierdza to  Franz Schulz, podając wielkość płaconego czynszu, 
który wynosił 185 talarów. Witomino zatem zostaje oddane w dziedziczną dzierżawę. 
Część gruntów dzierżawili właściciele kopalni bursztynu, z którymi zawarto osobną 
umowę, natomiast kolejnymi właścicielami majątku byli: radca prawny Reineck, 
wdowa po nim, Pauline Görtz, Georg Wienecke od 1852, Ladrätk, kolejny właściciel, 
którego wymienia Schulz to Friedrich Bölcke. Obszar dzierżawy liczy wówczas 
129 ha, na którym zamieszkuje 27 Niemców i 54 Polaków9. Słownik Geograficzny 
Królestwa Polskiego innych Krajów Słowiańskich podaje personalia właścicielki z 1780 
r. Witomino było wówczas w posiadaniu pani Przependowskiej, właścicielki Kolibek. 
W miejscowości mieszkało wówczas 30 katolików  i 7 ewangelików. Liczba ludności 
rosła, ponieważ już w 1885 r.  znajduje się tam 6 domów, 13 dymów i 80 mieszkańców, 
64 katolików i 16 ewangelików10. W pracy pt.  Historia Gdańska, wymienia się w 1800 r., 
iż dzierżawcą był ród Groddecków, który dzierżawił wówczas również Mały i Duży 
Kack, Wiczlino i Redłowo, później również Chwaszczyno11. Stefan Ramułt, natomiast, 
zaznaczył, że na terenie Witomina mieszkało w 1892 38,7 % Niemców.. Encyklopedia 
Zachodniej prowincji Prus pod koniec XIX wieku podaje, że właścicielem dóbr 
witomińskich był Fritz Boelcke, a rozmiar ich wynosił 191 ha, mieszkało tu wówczas 
54 Polaków i 27 Niemców 12, w 1910 r. 72 osoby13. Po I wojnie Światowej Witomino 
przeszło na własność skarbu państwa. Pierwszym dzierżawcą Witomina został 
Komandor Konstanty Jacynicz, którego wspomina Bohdan Ostrowski, w artykule 
który został opublikowanym w 1983 r. w Roczniku Gdyńskim, można powiedzieć, 
że jest to jedna z pierwszych prac na temat historii Witomina. Konstanty Jacynicz, 
wybitny, oficer Marynarki Wojennej, żołnierz Polski podziemnej, pseudonim Żmudź 
i Leśniczy, kawaler Virtuti Militari, który mieszkał na Witominie od 1929 do czasu 
wybuchu II Wojny Światowej14. Bohdan Ostrowski sięga do najdawniejszych dziejów, 

8 Wykaz  mieszkańców Witomina, odpis z katastru kontrybucyjnego, Archiwum Państwowe w Toru-
niu, sygn. 377, nr 49, [w:] T. Rembalski, Gdynia i jej dzielnice przed powstaniem miasta XIII-XX wiek, 
Gdynia 2011, s. 177.

9 Tamże; F. Schultz, dz. cyt.
10 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich, Warszawa 1895 r. t. XIV, 

s. 159-160.
11 Tamże, Historia Gdańska, t. 1, Gdańsk 1978, s. 12.
12 Handbuch des Grundbesitzes im Deutchen Reiche, [w:] B. Jaskinia, dz. cyt., s. 9.
13 Gemeindelexikon, Provinz Westpreussen, Berlin 1912, s.90, [w:] B. Jaksina, dz. cyt., s. 9.
14 Encyklopedia Gdyni, Gdynia 2006, s. 280.
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począwszy od przedstawienia badań archeologicznych, aż po dzień dzisiejszy. 
Oprócz ustalenia faktów z historii Witomina, na podstawie dostępnej literatury, 
sięga również do legend. Nawiązuje między innymi do przedstawionej w książce 
Odwrócona Kotwica,15, przez Lecha Bątkowskiego, w rozdziale Piękna nieznajoma 
historię miłości księcia Mestwina do Sulisławy, zakonnicy słupskiej oraz fakt, iż 
książę rozwiódł się z poprzednią żoną Eufrozyną, dzięki pomocy takich dostojników 
jak arcybiskup Jakub Świnka i Przemysław II, któremu w 1292 r., książę Mestwin 
darował Pomorze. W 1292 r. Witomino zostało odebrane Żywanowi i darowane 
bratankowi zakonnicy Sulisławy.16 Bohdan Okoniewski wspomina również o Stefanie 
Żeromskim, zachwycony pięknymi drzewami stojącymi na wzgórzu Witomińskim 
nadał im imiona dwóch książąt pomorskich, a mianowicie  Sambor i Mestwin. 
Żeromski w swojej pracy Sambor i Mestwin, utwory publicystyczne pisze skądkolwiek 
objąć okiem całość gdańskiego wybrzeża, z Brzeźna, czy z Oksywskiej Kępy, z pełni 
morza, czy z wysokiego redłowskiego szczytu, zewsząd ponad modremi smugami lasów 
i pozłotą zbóż na falistych pagórkach, ukazuje się wspaniała korona dwu buków pod 
Witominem (…)17 Dodajmy, że drzewa ścieli Niemcy już w 1939 r. Wnikliwie stara 
się napisać o polskiej obronie Witomina podczas II Wojny Światowej. Witomino, 
było jednym z trzech punktów obronnych, kompleksów leśnych, na których opierała 
się obrona Gdyni. Obrona ta była tak skuteczna, iż pod dowództwem Ignacego 
Szpunara i obronili swoje pozycji, wypierając początkowo Niemców do granic 
Rzeczypospolitej. Walka w lasach Witomińskich trwała do 11 Września. Wspomina 
autor także, I Dr Jadwigi Titz-Kosko, żona Kapitana Kosko, który brał udział w 
obronie wybrzeża. Po II Wojnie Światowej Dr Jadwiga przyjechała na Wybrzeże aby 
zająć się organizacją kompleksu lecznictwa reumatologicznego. Przyczyniła się do 
budowy obiektu za falochronem. Poświęciła temu kilka lat swojego życia. Udało jej 
się stworzyć Wojewódzki Ośrodek Gerontologiczny. Bohdan Ostrowski niestety nie 
wziął pod uwagę dokumentów dotyczącej Witomina.

Wracając do dwudziestolecia wojennego, Bogusława Jaskinia w artykule Instytucje 
publiczne Witomina w okresie międzywojennym18 przedstawia rozwój Witomina w XX 
– leciu międzywojennym. Rozbudowa osadnictwa Witomina rozpoczęła się po tym 
jak Gdynia uzyskała prawa miejskie w 1926 r. Największa liczba ludności napłynęła 
do Witomina z chwilą podjęcia decyzji przez władze Gdyni, przeniesienia chińskiej 
dzielnicy. Inicjatorem akcji był Starosta Grodzki Mieczysław Pożerski. W Gdyni, na 
skutek napływu robotników, początkowo blisko centrum miasta zaczęły tworzyć 
się prowizoryczne osiedla, wyglądem przypominające obozowisko cygańskie. 
Tak powstała między innymi dzielnica Chińska osiedle „Budapeszt” między ulicą 
Śląską, a Witomińską. W dzielnicach tych rosła przestępczość: kradzież, prostytucja, 

15 B. Ostrowski, Witomino, „Rocznik Gdyński”, 1983, nr 4, s. 74.-80.
16 L. Bądkowski, Odwrócona Kotwica, Gdańsk 2004, s.12.
17 S. Żeromski, Sambor i Mestwin. Utwory publicystyczne, Warszawa 1929.
18 B. Jaksina, Instytucje publiczne Witomina w okresie międzywojennym, [w:] Wędrówki po dziejach 

Gdyni, zbiór studiów pod. red  D. Płaza-Opackiej i T. Stegnera, cz. 1, Gdynia 2004, s. 49-57.
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a także istniało bardzo duże zagrożenia pożarem, ponieważ brak elektryczności 
zmuszał mieszkańców do oświetlania pomieszczeń świecami i lampami naftowymi. 
Blisko dzielnic były usytuowane magazyny portowe. Na posiedzeniu Stałej Komisji 
Międzyministerialnej dla Spraw Rozwoju Miasta Gdyni 16 kwietnia 1930 r. 
zadecydowano o przekazaniu terenów Witomino gminie Gdyni, celem przesiedlenia 
tam dzielnicy chińskiej. Dokument ów znajduje się w Archiwum Państwowym w 
Gdańsku19. Przeprowadzka przeprowadzona w trzech etapach, zakończyła się 
wiosną 1931 r. Całość akcji miało wspierać powstała w 1931 r. spółka Towarzystwa 
Budowy Osiedli, której udziały w całości należały do miasta Gdynia.  Działalność 
spółki opisuje w artykule, wspomniany wyżej Bohdan Ostrowski. Celem spółki było 
wspieranie budownictwa na terenie Gdyni, a także budowa domków seryjnych. Do 
dyspozycji pozostawiono działki znajdujące się między innymi na Witominie ale także 
w Redłowie oraz Działkach Leśnych. Każdemu z przesiedlonych miano wydzierżawić 
działkę o powierzchni 500 metrów kwadratowych. Jako, że działki wit mińskie 
nadawały się pod uprawę, toteż zakładane na nich ogrodnictwa miały stanowić dla 
Gdyni swoiste zaplecze owocowo – warzywne. Sławomir Bielania, w artykule Rocznika 
Gdyńskiego, Przeprowadzka „Chińskiej dzielnicy”20, pisze, iż latem 1931 r., na terenie 
osiedla mieszkało już 180 rodzin. Jednak było wiele niedogodności, ponieważ nie 
było kanalizacji i elektryczności. Akcja przesiedleńcza trwała jeszcze długo, łącznie 
do 1937 r. Formalnie Witomino włączono do Gdyni 1 kwietnia 1933 r. Tymczasem 
cały czas na Witominie istniał folwark. Do 1936 r. Dzierżawcą był Franciszek 
Skoraczewski, a po jego śmierci do 1939 r. dzierżawił Józef Górski. Kazimierz 
Małkowski, wybitny działacz Towarzystwa Miłośników Gdyni i Koła Starych Gdynian,  
autor wielu przewodników po swoim rodzinnym mieście, jak i całym Trójmieście, 
w Bedekerze gdyńskim pisze, iż w związku z rozrastającą się dzielnicą zaistniała 
potrzeba wybudowania szkoły, którą zbudowano w 1935 r., przy ulicy Uczniowskiej, 
dziś Szkołę Podstawową nr. 35. Powstał także mały, drewniany kościółek, przy ul 
Niskiej. Historią kościoła zajął się ks. Jerzy Więckowiak w pracy Kościół katolicki 
w Gdyni21. Mieszkańcy Witomina, jak mówi wspomniany już dokument z 1253 r. 
biskupa Wolimira, należeli do parafii oksywskiej, dopiero wybudowanie kościoła 
Najświętrzej Maryii Panny, przy ulicy Świętojańskiej, w latach 1924-1927. zmieniło 
położenie 57 parafian z Witomina, których włączono do parafii gdyńskiej. Jak podaje 
dekret biskupa chełmińskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego, opublikowany 
w Miesięczniku Diecezji Chełmińskiej, w związku z pojawieniem się dużej liczby 
osadników, na terenie Witomina, ponieważ osada oddalona jest od Gdyni oraz od 
sąsiednich innych stacji duszpasterskich, okazała się nieodzowna potrzeba postawienia 
tam Domu Bożego i ustanowienia tam Duszpasterstwa22. Dekret wszedł w życie 1 
stycznia 1933 r. Pierwszym proboszczem parafii został Józef Mówiński. W 1935 r. 

19 AP. Gdańsk, Zespół Komisariatu Rządu w Gdyni, sygn. 682/562.
20 S. Bielania, Przeprowadzka „Chińskiej Dzielnicy”, „Rocznik Gdyński”, 1992/1993, nr.11, s. 89-90.
21 J. Więckowiak, Kościół katolicki w Gdyni, Pelplin 2000, s. 26.
22 Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej, 1932, nr 11, s. 675.
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parafian było 1500, rok później już – 1633 osoby. Ksiądz Józef Mówiński po wybuch 
II wojny Światowej został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym 
Stutthof, 14 listopada został zamordowany w lasach Piaśnickich. Podczas okupacji 
niemieckiej duszpasterstwo na Witominie sprawował proboszcz parafii Małego 
Kacka – Paweł Lubiński. Pod koniec wojny, w 1945 r. drewniany kościół spłonął, wraz 
z plebanią. Nowy kościół murowany powstał w 1947 r., którego proboszczem został 
Lucjan Dembek. Od 1949 r. do 1988 r. proboszczem był ks. Władysław Szulta, który 
zajął się między innymi opisywaniem dziejów parafii w Zacheuszu, kwartalniku 
parafialnym23, późniejsi proboszczowie to ks. Zygfryd Leżański i ks. Tadeusz Balicki 
również badali dzieje parafii.

Jak wspomniano wyżej częścią składową Witomina była leśniczówka.  Słownik 
geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich mówi, iż należała ona 
do brygidek w Gdańsku, liczyła 8 mieszkańców. Zabudowę stanowił jeden dom24, 
w 1869, jak podaje Franz Schultz, należało do nadleśnictwa w Oliwie25. Bogusława 
Jaksinia po przeanalizowaniu dokumentów w Archiwum Państwowym w Gdańsku, 
pisze, iż pierwszym znany budynek leśniczówki powstał w 1884 r., leśniczym zaś był 
Lansner. Oprócz domu mieszkalnego w skład leśniczówki wchodziły jeszcze stodoła, 
obora i chlew.

Na terenie Witomina, założono również cmentarz powstały w 1929 r., o którym 
pisze między innymi Joanna Skupowa, w artykule Rocznika Gdyńskiego pt: Warunki 
życia mieszkańców26. Cmentarz usytuowany jest w lesie, liczy 20 ha. Podzielony był na 
dwie części, katolicką i ewangelicką.

Bardzo dobrą pracę dla poznania dziejów poszczególnych dzielnic Gdańska i Gdyni 
oraz okolic tych miast. wykonał Eugeniusz Gołąbek, wieloletni działacz Zrzeszenia 
kaszubsko-Pomorskiego, również tłumacz i redaktor tekstów kaszubskich. W pracy 
pt. Dzieje okolic Gdańska i Gdyni27, autor zebrał informacje, pochodzące z różnych 
publikacji w dosyć dużej przestrzeni czasowej.. Praca jaką wykonał z pewnością 
bardzo pomoże osobom, które chciałyby poznać dzieje swoich dzielnic. Interesujące i 
zarazem uzupełniające dla polskiej historiografii, dotyczącej poszczególnych dzielnic 
jest nawiązanie do opracowań niemieckich i to jeszcze z okresu Polski pod zaborami 
oraz XX-lecia międzywojennego. Informacje, które dotyczą Witomina to cytaty ze 
Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich, także 
literatury niemieckiej: Słownika topograficzno-statystycznego28, Franza Schulza, a także 
obszerne cytaty z Bedekera gdyńskiego Kazimierza Małkowskiego. Podsumowując, 
autor ujął istotne źródła dotyczące Witomina, dające możliwość pobieżnej analizy 
historii, nie uwzględnił jednak całości bibliografii.

23 W. Szulta, Z dziejów naszej parafii, „Zacheusz”, 1994, nr 4, s.3.
24 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 14,Warszawa 1895, s. 160.
25 F. Schultz, dz. cyt., s. 532.
26 J. Skupowa, Witomino - warunki życia mieszkańców, „Rocznik Gdyński”, 2005, nr 17, s. 54.
27E. Gołąbek, Dzieje okolic Gdańska i Gdyni, Gdańsk 2010, s. 492.
28  Tamże, Topografisch – statistischen Handbuch fȕr den Regierungsbezirk Danzing 1869, s.437.
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Witomino jest jedną z najstarszych dzielnic Gdyni. Pisząc o historii miasta istotne 
jest poznanie również dziejów poszczególnych dzielnic. Omówiony powyższy stan 
badań, na podstawie wybranych prac pokazuje, że można jeszcze sporo napisać o 
historii Witomina. Jedyne zwarte opracowanie – praca magisterska Bogusławy 
Jaksiny, choć bardzo istotne dla dziejów Witomina, nie odzwierciedla wszystkich 
dokumentów, dotyczących Witomina. Tomasz Rembalski, pracownik naukowy 
Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego i Muzeum Miasta Gdyni, który 
opublikował prace dotyczące historii Gdyni jak: Dokumenty Gdyni i Grabówka 1253-
1772, czy wspomina wyżej praca Zanim Powstało miasto. Zarys dziejów Gdyni, to 
bardzo rzetelne przedstawienie dziejów Witomina do wybuchu II wojny światowej. 
Podając dokumenty, autor jednocześnie wskazuje na archiwalia, mogące uzupełnić 
dotychczasową wiedzę. Są to dokumenty znajdujące się w Archiwum Państwowym 
w Gdańsku, Archiwum Głównym Akt Dawnych, Archiwum Państwowe w Toruniu, 
Archiwum Archidiecezji Gdańskiej, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, Archiwum 
Diecezjalne we Włocławku. Wobec powyższego można spróbować uzupełnić naszą 
wiedzę o tej dzielnicy o losy poszczególnych właścicieli, dzierżawców w oparciu 
chociażby o Volumina Legum, Metryka Koronna.

Gdynia’s district Witomino in the current state of art.

Summary

Witomino is located within forests and acknowledged as one of most beautiful 
districts in Gdynia. It is an interesting district because of its long history. Its 
architecture and current functionality though do not reveal its historical aspects. In 
fact, history of Witomino dates back to the Middle Ages. Nonetheless, archeological 
research testify that settlement existed there much earlier, confirmed by graveyard 
with holocausted box-tombs. 

Witomino - stan badań nad  historią dzielnicy Gdyni





Mariusz Kardas

Słownik biograficzny miasta Gdyni. 
Problemy badawcze projektu naukowego

Przyglądając się już prawie 90-letniej historii miasta Gdyni można z przyjemnością 
stwierdzić, że doczekało się ono wielu przyczynków, jak i prób pełniejszych monografii. 
Mankamentem tych wszystkich naukowych rozważań jest słabe osadzenie dziejów 
miasta w jej biografistyce. W dziejach każdej, w tym także gdyńskiej, społeczności ważną 
rolę odgrywały nie tylko osoby piastujące zaszczytne i odpowiedzialne stanowiska, ale 
także te, którym biografistyka nie zawsze poświęcała należytą uwagę. A przecież są wśród 
nich tacy, dzięki którym municypium zyskiwało na znaczeniu i umacniało swoją pozycję 
polityczną, społeczną, kulturalną i gospodarczą. Do niedawna, z osób związanych z 
Gdynią, swoich biografii doczekało się tylko kilka znaczniejszych postaci m.in. Eugeniusz 
Kwiatkowski1, Mariusz Zaruski2, Komisarz Rządu w Gdyni Stefan Franciszek Sokół3 i 
kilku wyższych oficerów Marynarki Wojennej, w tym kontradm. Józef Unrug4. Krótkie 
biogramy osób związanych z Gdynią zamieszczano w publikacjach Ludzie Pomorza lat 
1920-19395, Roczniku Gdyńskim6 czy Bedekerze Gdyńskim K. Małkowskiego7 oraz innych 
wydawnictwach8. Duże grono osób może się poszczycić wzmiankami encyklopedycznymi 
w wielotomowych leksykonach: Słowniku Biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego, 
Kadrach Morskich Rzeczypospolitej czy Polskim Słowniku Biograficznym9. W ostatnich 

1 M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski. Człowiek i dzieło, Kraków 1989.
2 H. Stępień, Mariusz Zaruski. Opowieść biograficzna, Warszawa 1997.
3 M. Kardas, Stefan Franciszek Sokół. Komisarz Rządu w Gdyni, Pelplin 2002.
4 Z. Machaliński, Admirałowie polscy 1919-1950, Warszawa 1993; C. Ciesielski, Twórcy Polskiej Ma-

rynarki Wojennej. Uznanie i represje (1918-1946; 1945-1951), Gdańsk 1995; M. Borowiak, Admirał. 
Biografia Józefa Unruga, Gdańsk 2004.

5 M. Widernik, Ludzie Pomorza lat 1920-1939. Szkice biograficzne, Gdańsk 1977.
6 „Rocznik Gdyński”, 1977-2013, nr 1-25.
7 K. Małkowski, Bedeker gdyński, wyd. 2, Gdynia 2001.
8 Patrz: Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, pod red. F. Kiryka, t. 1-3, Mielec 1994.
9 Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, pod red. S. Gierszewskiego, t. I - IV z dwoma suple-

mentami, Gdańsk 1997-2003; Kadry Morskie Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka Wojenna, cz. 1, 
Korpus oficerów 1918-1947, pod red. J. K. Sawickiego, Gdynia 1996; B. Mazurkiewicz, Encyklopedia 
Inżynierii Morskiej, Gdańsk 1986. Patrz również: Polski Słownik Biograficzny oraz inne wydawnictwa 
encyklopedyczne, w tym: Czy wiesz kto to jest, pod red. S. Łozy, Warszawa 1938.
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latach ukazało się kilka kolejnych publikacji dotykających kwestii biograficznych 
miasta, z których na uwagę zasługują dwa tomy Encyklopedii Gdyni10 oraz praca będąca 
zbiorem biogramów ludzi pochowanych na gdyńskich cmentarzach11. Pewna liczba 
osób wywodzących się z Gdyni bądź związanych z nią przez swą działalność zawodową 
zarejestrowana została w leksykonach tematycznych opracowanych przez czołowe 
instytucje naukowe z terenu Polski. Dotyczy to zarówno słowników biograficznych 
ogólnego charakteru, jak też leksykonów specjalistycznych, obejmujących poszczególne 
grupy zawodowe czy społeczne. Nazwiska gdynian pojawiają się także na kartach wielu 
słowników biograficznych obejmujących szersze obszary geograficzne czy dziedzinowe12. 
Niestety nie sposób jest się dopatrzeć haseł biograficznych gdynian w podobnych 
publikacjach zagranicznych. Reasumując, w dalszym ciągu można na tym polu odczuwać 
niedosyt opracowań.

Dlatego też z zadowoleniem należy przyjąć wiadomość, że w środowisku naukowym 
historyków miasta, a także – co ważne – w społeczeństwie gdyńskim wzrasta 
przeświadczenie, iż historyczne wydarzenia dotyczące Gdyni powinny znaleźć swoje 
odniesienie w publikacji, która będzie prezentowała życiorysy nie tylko twórców, 
budowniczych municypium, ale także w szerokim zakresie jej mieszkańców. Autor 
niniejszego rozważania w pełni przychyla się do tego stanowiska, uznając, że każda 
kolejna wzmianka, każdy nawet najmniejszy wypis biograficzny, pamiętnikarska 
uwaga, przywraca Gdyni pamięć o ludziach, którzy się przez to miasto przewinęli, 
którzy to miasto lepiej lub gorzej współtworzyli. To jednak mało. Stąd propozycja 
opracowania Słownika biograficznego miasta Gdyni, który powstałby dla oddania 
twórcom historii miasta należnego szacunku i przekazania potomnym wiedzy o ich 
dziełach i czynach.

Słowniki towarzyszą człowiekowi od okresu starożytnego, będąc źródłem 
informacji bezpośredniej. Są zazwyczaj zbiorem słów, pojęć lub wyrażeń ułożonych 
i opracowanych według określonej zasady. Rodzaj słownika określa zasadę budowy 
artykułu hasłowego i sposób uporządkowania. Struktura słownika dzieli się na ogół 
na artykuły hasłowe ułożone w porządku alfabetycznym, rzadziej tematycznym lub 
gniazdowym (w oparciu o wspólne gniazda etymologiczne). Jednym z rodzajów 
wydawnictw leksykonowych są te, które pokazują ludzkie życiorysy – słowniki 
biograficzne. Do najlepszych wzorców w tym zakresie powinien nawiązywać 
proponowany do edycji projekt Słownika biograficznego miasta Gdyni.

Słownik biograficzny miasta Gdyni ma poprzez swoje hasła biograficzne stanowić 
specyficzną próbę odtworzenia dokonań budowniczych Gdyni (portu i miasta 
oraz instytucji z nimi związanych) i to nie tylko wybitnych polityków, działaczy 
gospodarczych, twórców oświaty i kultury żyjących i działających na terenie miasta. 
Zawierać będzie biogramy różnej kategorii osób: organizatorów życia politycznego, 

10 Encyklopedia Gdyni, t. I, Gdynia 2006; Encyklopedia Gdyni, t. II, Gdynia 2009.
11 M. Sokołowska, W. Kwiatkowska, Gdyńskie cmentarze. O twórcach miasta, portu i floty, Gdynia 2003.
12 Patrz chociażby: H. Wagner, Włodzimierz Kajetan Szawernowski, [w:] Słownik biograficzny tech-

ników polskich, z. 8, Warszawa 1997; W. Jakóbczyk, Bernard Chrzanowski, [w:] Wielkopolski Słownik 
Biograficzny, Warszawa-Poznań 1981 i in.
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animatorów życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego, ale również kupców, 
duchownych, profesjonalnych i ludowych twórców, dziennikarzy, bibliotekarzy, 
wydawców, księgarzy, drukarzy, pisarzy, pamiętnikarzy, a także odtwórców kultury, 
malarzy, rzeźbiarzy, muzyków … i – o ile będzie to możliwe - zwykłych mieszkańców 
miasta. W słowniku będą uwzględnione osoby działające na obszarze regionu, 
pochodzące zarówno z Pomorza, jak i przybyłe na ten teren. Słownik obejmować 
będzie życiorysy osób nieżyjących, zamieszkałych w Gdyni lub z nią związanych 
(np. poprzez urodzenie, wykształcenie, pracę, działalność literacką, społeczną, 
gospodarczą lub polityczną i in.). Przy tym, co najważniejsze, zamieszczone w 
wydawnictwie biogramy nie będą dotyczyły tylko osób wybitnych, ważnych dla 
miejscowej społeczności i takich, które wyróżniły się ponad przeciętność. Istnieje 
bowiem potrzeba ukazania jak najszerszego kręgu mieszkańców Gdyni od zarania jej 
dziejów, a wiec również z jej okresu przedmiejskiego, czasu zaborów oraz okupacji 
hitlerowskiej, w tym także zwykłych budowniczych miasta.

W związku z powyższym redakcja Słownika w pierwszej kolejności powinna, 
opracować kryteria doboru haseł. Wszystkie biogramy zawarte w wydawnictwie łączyć 
będzie jedno: działanie dla Gdyni. Zamysłem redakcji oraz autorów poszczególnych 
haseł słownika ma być przybliżenie czytelnikom – obok osób już powszechnie 
znanych – także postaci dotychczas nieodnotowanych w podobnych wydawnictwach 
oraz chęć utrwalenia bogatej i wielowymiarowej tradycji miasta leżącego na styku 
wielu zwyczajów, inicjatyw, religii i narodowości. Wydaje się zasadne by przede 
wszystkim kwalifikować biogramy tych osób, które - działając w Gdyni - przyczyniły 
się do rozwoju miejscowości w danym okresie jego dziejów oraz urodzonych się w 
Gdyni, w tym także tych, które ją opuściły w dalszej perspektywie, wyróżniając się 
jednak w pracy zawodowej, społecznej, twórczej w Polsce i za granicą. Idąc dalej, 
w Słowniku zamieszczonoby również biogramy osób, które co prawda urodziły się 
we Gdyni, ale krótko w niej przebywały (chociażby ze względu na wybuch wojny), 
jednak po opuszczeniu miasta zapewniły sobie poczesne miejsce w życiu społecznym, 
gospodarczym, politycznym, naukowym bądź kulturalnym państwa czy na emigracji. 
Publikacja zawierać powinna biogramy osób różnych narodowości i wyznań, które 
piastowały ważne funkcje administracyjne i kościelne w mieście na przestrzeni 
lat, osób związanych z walką o niepodległość w czasie pierwszej i drugiej wojny 
światowej, które brały czynny udział, poległy, zginęły w obozach koncentracyjnych 
lub zostały stracone w innych okolicznościach, a także tych tworzących najnowszą 
historię z okresu PRL oraz III Rzeczypospolitej.

W tym miejscu należy zdać sobie sprawę z ogromu pracy, która zostanie wykonana 
przez poszczególnych autorów przy gromadzeniu i opracowywaniu haseł. Jednak 
poniesiony trud powinien zaowocować bogactwem opracowania poszczególnych 
tomów Słownika. Różnorodność obszarów badawczych, które będą stanowić 
podstawę do poszukiwań, pokazuje nam, że autorami biogramów powinny być osoby 
związane ze środowiskami naukowymi oraz instytucjami zajmującymi się wszelaką 
działalnością, nie tylko z terenu miasta, ale województwa, państwa, a także z zagranicy. 
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W efekcie, twórcy poszczególnych haseł zaprezentują zróżnicowane doświadczenie 
badawcze i metodyczne. Nie powinno to jednakowoż stanowić dla projektu 
zagrożenia. Nad całością prac badawczych opiekę sprawować bowiem będzie Rada 
Naukowa, składająca się z przedstawicieli nauki, znawców i propagatorów historii 
regionu. Z założenia metodologicznego i warsztatowego redakcja Słownika powinna 
być otwarta na wszelkie uwagi i sugestie dotyczące zwłaszcza warstwy merytorycznej 
poszczególnych haseł. Nie ulega wątpliwości, że autorzy biogramów powinni okazać 
szczególną wrażliwość na obiektywizm przekazu. Wymagać to będzie specjalnej 
delikatności wypowiedzi, zwłaszcza w sytuacji opublikowania biogramów osób, które 
w historii Gdyni uważane są za kontrowersyjne czy też ich recepcja jest jednoznacznie 
negatywna. Nie powinniśmy jednak – jak się wydaje – unikać prezentacji również 
takich postaci, które w sposób negatywny zapisały się w dziejach miasta. Należy 
jednakże zauważyć, że kwestia ta, dotycząca zwłaszcza reprezentantów niemieckich 
władz okupacyjnych, jest mocno dyskutowana w różnych środowiskach mieszkańców 
miasta, a dysputa ta nie jest pozbawiona emocji, co może prowadzić do złego odbioru 
w społeczeństwie publikowanych biogramów.

Prezentacja jak najszerszego grona osób związanych z Gdynią nabiera innego 
wymiaru, gdy zestawimy ją z zamysłem, by stworzyć taką publikację, która będzie 
przydatna dla historyków, działaczy oświaty i kultury, regionalistów, przedstawicie-
li mediów, studentów wielu kierunków, uczniów oraz wszystkich osób zaintereso-
wanych Gdynią i regionem Pomorza. Słownik, w moim przeświadczeniu, przez dłu-
gie lata może także służyć socjologom, zwłaszcza zajmującym się badaniami nad mi-
gracjami społeczeństw. Skorzystać z niego będą mogli również etnografowie i poli-
tolodzy. Dzięki zgromadzonym informacjom biograficznym szerzej otworzy się dro-
ga do podjęcia nowych prac nad dziejami miasta, co jest przedmiotem dociekań – z 
radością to odnotujmy – także wielu młodych badaczy. Pamiętać również należy, że 
Gdynia staje się, chociaż powoli, obszarem zainteresowań uczonych z zagranicznych 
ośrodków naukowych13.

To, że Słownik biograficzny miasta Gdyni przeznaczony będzie dla szerokiego grona 
czytelników, nie oznacza, że powinien posiadać tylko i wyłącznie cechy opracowania 
popularnego. Połączenie dostępności z zasadami naukowej precyzji i wnikliwości 
badawczej, obowiązującymi przy redagowaniu tego typu publikacji książkowych 
powinno być jednym z wymiarów nowoczesnej edycji tego typu projektu. Tym 
bardziej, że zamiarem redakcji będzie – co już zauważono - przedstawienie sylwetek 
ludzi działających w Gdyni od czasów najdawniejszych aż po czasy współczesne oraz 
osób wywodzących się z Gdyni, których dokonania wykraczały poza granice regionu 
i Polski.

Słownik biograficzny miasta Gdyni nie powinien być wydawnictwem jednorazo-
wym lecz ukazującym się cyklicznie. Systematyczność edycji poszczególnych tomów 
na rynku księgarskim uzależniona będzie od zasobu przygotowanych do opublikowa-
nia haseł. Słownik wydawany będzie w tomach w systemie holenderskim, tj. w każdym 

13 Chociażby z Uniwersytetu Kowieńskiego (Vytauto Didžiojo universitetas).
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tomie zamieszczane będą biogramy w układzie alfabetycznym od A do Z. Taki zabieg 
warsztatowy powinien wyeliminować suplementy i zminimalizować ryzyko opuszcze-
nia sylwetek osób zasługujących na omówienie; gdyż ich biogramy zostaną zamiesz-
czone w kolejnym tomie. Z punktu widzenia merytorycznego, zamknąć edycję, może 
więc teoretycznie dopiero brak biogramów osób, które zaznaczyły swoją obecność w 
dziejach miasta. Z kolei, rozłożenie pracy nad Słownikiem na wiele lat - przy zastoso-
wanym systemie holenderskim - powinno dać gwarancje rzetelności naukowej realizo-
wanego projektu. Czasu wymaga bowiem studiowanie literatury przedmiotu, kweren-
da materiałów archiwalnych w kraju i za granicą, wywiady, korespondencja ze świad-
kami i instytucjami itd. Trudno jest określić ilość tomów planowanych w całości edy-
cji. Wstępnie planuje się opublikowanie 2-3 tysięcy biogramów w dziesięciu jedena-
stu tomach. Częstotliwość ukazywania się na rynku księgarskim poszczególnych to-
mów uzależniona będzie od pozyskania odpowiednich środków finansowych dla ich 
wydania.

Jak się wydaje, wzorem Polskiego Słownika Biograficznego, przy opracowywaniu 
haseł powinna obowiązywać kardynalna zasada, że w Słowniku biograficznym 
miasta Gdyni zamieszczane będą biogramy osób zmarłych najpóźniej trzy lata 
przed wydaniem danego tomu. Również wzorem dla struktury hasła powinny być 
biogramy zamieszczane w Polskim Słowniku Biograficznym. Dlaczego? Nie ulega 
wątpliwości, że Polski Słownik Biograficzny jest najpoważniejszym osiągnięciem 
polskiej humanistyki XX i XXI wieku, chlubą nauki polskiej uprawianej przez kolejne 
generacje największych uczonych różnych specjalności. W chwili obecnej jest to także 
jedno z najwybitniejszych wydawnictw biograficznych w świecie. Skorzystanie więc 
z wieloletnich tradycji edycyjnych tego wydawnictwa będzie tylko z pożytkiem dla 
gdyńskiego Słownika. Dlatego też idąc powyższym tropem, życiorysy zostaną spisane 
w sposób skondensowany, maksymalnie konkretny i obiektywny. Bogata historia 
Gdyni, daje prawie całkowita pewność, że tak opracowane biogramy ukażą nieraz 
wiele fascynujących ludzkich losów, które dla kolejnych pokoleń mieszkańców miasta 
będą stanowić kanwę dla pasjonujących opowieści - obyczajowych, przygodowych 
czy wręcz awanturniczych.

Wszystkie hasła wchodzić będą ze sobą w rozmaite związki, wzajemnie się 
uzupełniać i niejako „oświetlać”, ukazując przeszłość z coraz to nowej perspektywy 
- tak z punktu widzenia osób działających w dawnych latach i dawnych wiekach, 
jak z punktu widzenia najnowszych ustaleń nauki. Wskazane bowiem byłoby, żeby 
autorami haseł Słownika biograficznego miasta Gdyni zostali najwybitniejsi specjaliści, 
niejednokrotnie poświęcający danej postaci wiele lat swych badań i zaopatrujący 
opracowany przez siebie życiorys w bogatą dokumentację źródłową.

Każdorazowe ułożenie hasła będzie bazowało na stworzonym dla tego celu swo-
istej ankiecie biograficznej. Ankieta będzie stała u podstaw podjęcia prac nad zesta-
wieniem w formie bazy danych informacji o osobach, które zaznaczyły swą obec-
ność w historii lub współczesności miasta, wnosząc wkład w jego rozwój na róż-
nych szczeblach i w różnych dziedzinach. W myśl założeń metodologicznych, jakie 
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należy przyjąć opracowując niniejszą pozycję, Słownik powinien stanowić źródło-
wy dokument naszych czasów i odzwierciedlać obecny stan naszej wiedzy, widzia-
ny z perspektywy minionych lat.

Na poszczególne życiorysy składać się będą podstawowe dane biograficzne 
postaci, ogólna charakterystyka studiów i działalności zawodowej, informacje o 
przynależności do organizacji i stowarzyszeń naukowych, nagrodach i odznaczeniach 
oraz tytuły ważniejszych prac wraz z wykazem literatury na temat prezentowanej 
postaci. Dane biograficzne i bibliograficzne zostaną opracowane jednolicie, 
zgodnie z przyjętym schematem noty biograficznej, z pominięciem wartościowania 
emocjonalnego. Wszystkie informacje dotyczyć będą faktów sprawdzonych poprzez 
konfrontację z dostępnymi dokumentami, źródłami i publikacjami podobnego 
rodzaju, wydanymi w kraju i za granicą.

Biogram dostarczać powinien nie tylko zwięzłych informacji o danej osobie, ale i 
odsyłać do dalszych, niekiedy licznych źródeł zawierających materiał faktograficzny. 
Zgodnie z zamiarem redakcji, Słownik biograficzny miasta Gdyni stanowić może 
poręczną pomoc warsztatową, przydatną w badaniach i popularyzacji problematyki 
regionalnej, a także - dzięki obecności danych odnoszących się do przedstawicieli 
wszystkich mieszkających w Gdyni na przestrzeni dziejów grup narodowych (polskiej, 
kaszubskiej, niemieckiej czy żydowskiej) - inspirację do prowadzenia owych prac w 
oderwaniu od schematów motywowanych płytko pojętym interesem narodowym.

Największym skarbem każdego kraju są nie bogactwa naturalne, ziemia ani 
kapitał, ale – chociaż budzi to w wielu kręgach decydenckich traktujących człowieka 
przedmiotowo a nie podmiotowo co najmniej niezrozumienie - zamieszkujący go 
ludzie. Nie ulega wątpliwości, że wszystko, co składa się na szczególny charakter miasta 
portowego Gdyni, w tym jego najistotniejszy czynnik – kapitał ludzki, niewątpliwie 
warte jest starannego udokumentowania. Wymaga to jednak gruntownych 
i rzetelnych badań. W ich toku niezbędne wydaje się sięgnięcie do zasobów 
archiwalnych wszystkich polskich archiwów państwowych, zwłaszcza jednak: 
Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowego w Gdańsku, w tym oddziału w 
Gdyni, a także Archiwów Państwowych w Toruniu, Bydgoszczy i Poznaniu. W kręgu 
zainteresowań badaczy powinny się znaleźć zasoby archiwów specjalistycznych, tj. 
Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
Archiwum Sejmowego, Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie, 
Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni czy Instytutu Pamięci Narodowej. 
Kwerenda powinna dotknąć również wiele archiwów zagranicznych, zwłaszcza tych 
państw, w których gdynianie żyli i prowadzili działalność. Biorąc pod uwagę również 
powojenną zmianę granic aspekt ten zdaje się nabierać szczególnej wagi, o ile będzie 
możliwe skorzystanie z zasobów archiwalnych przechowywanych na byłych terenach 
Rzeczypospolitej (zwłaszcza w Wilnie, Lwowie czy Kijowie). Oprócz archiwaliów 
wykorzystane powinny też zostać cenne materiały biograficzne już opublikowane. W 
tym celu niezbędne będzie sięgnięcie do materiałów biograficznych rozproszonych 
w licznych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Pomocne powinny być w tej 
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mierze działania podejmowane przez pracowników gdyńskich muzeów: Muzeum 
Miasta Gdyni i tworzonego Muzeum Emigracji. Zwłaszcza ostatnia z wymienionych 
jednostek, poprzez poszukiwania prowadzone poza granicami kraju, może przyczynić 
się do wzbogacenia merytorycznego przygotowywanego wydawnictwa. Nie należy 
zapominać o autochtonicznych mieszkańcach miasta. Istotną pomocą w tym 
zakresie mogą służyć instytucje zajmujące się w swojej istocie szeroko pojętą kulturą 
kaszubską. Efekty badań nad tą społecznością prowadzone przez pracowników 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz 
naukowców zgrupowanych w Instytucie Kaszubskim w Gdańsku również powinny 
zostać zaprezentowane na kartach omawianej publikacji.

O wyborze informacji wprowadzanych do poszczególnych biogramów Słownika 
biograficznego miasta Gdyni w żadnym przypadku nie powinna decydować – co 
już zauważono - przynależność narodowa, wyznaniowa czy poglądy polityczne 
poszczególnych osób, ale wyłącznie znaczenie, jakie ich działania miały dla Gdyni i 
związanego z tym miastem regionu, przy czym pod pojęciem miasta rozumiana będzie 
cała Gdynia, w swoich najszerszych, historycznych granicach wraz z przyległymi 
gminami. Zebrany materiał, nie powinien posiadać ograniczeń co do ilości haseł. Nie 
powinien być również obszarem rywalizacji, objętościowej z którymkolwiek spośród 
opublikowanych dotychczas słowników biograficznych czy encyklopedii.

Nie ulega wątpliwości, że prace edytorskie nad Słownikiem nie powinny się 
ograniczyć do publikacji tradycyjnej – książki. Idąc z duchem czasu należy również 
rozważyć powstanie wersji elektronicznej tegoż słownika14. Nowoczesne technologie 
zwiększają bowiem możliwości dostępu do opracowanego materiału naukowego. 
Dlatego też hasła biograficzne, zestawione w formie pełnotekstowej bazy danych, nie 
stanowiłby jednak typowego leksykonu. W tym zakresie, celem zespołu redakcyjnego 
powinno być poprzez opracowanie pełnych, obszernych biogramów poszczególnych 
postaci, stworzenie sprawnego narzędzia, które, dzięki swej przyjaznej formie i 
dostępności, mogłoby ułatwić wszechstronną eksplorację materiału zamieszczonego 
na łamach tegoż słownika biograficznego. Zgodnie z tym założeniem, słownik 
przeszukiwać można byłoby według różnorakich kryteriów: nie tylko poprzez 
nazwisko danej osoby czy używane przez nią pseudonimy, ale także rok urodzenia 
czy śmierci, miejscowości, w których działała, wykonywany zawód lub rodzaj 
działalności, a nawet nazwy instytucji, z którymi była związana. Tak nowoczesna 
forma dostępności danych Słownika biograficznego miasta Gdyni pozwalałby zatem 
na tworzenie różnego typu zestawień, zależnych tylko od potrzeb prowadzącego 
kwerendę (np.: księża urodzeni w XIX w. związani z biskupstwem chełmińskim; lub 
nauczyciele urodzeni w XIX w. zajmujący się twórczością pisarską; albo urodzeni w 
Wejherowie działacze polityczni aktywni na terenie Gdyni; bądź też pisarze urodzeni 
w latach 30. XX w. związani z Wybrzeżem itd.).

Dzieje Gdyni związane są trwale z historią państwa polskiego, a dogodne 
położenie miasta nad brzegiem Bałtyku sprawiało, że w zwłaszcza XX wieku odbywały 

14 Obecnie dużą popularnością cieszą się słowniki multimedialne oraz internetowe.
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się w nim znaczące dla Polski wydarzenia społeczno-polityczne, gospodarcze i 
kulturalne. Rosnące zainteresowania dziejami Gdyni, a w szczególności życiem 
jego mieszkańców, świadczy o chęci utożsamienia się z lokalną społecznością. 
Potrzeba poznania własnej Małej Ojczyzny przez pogłębienie wiedzy o działalności 
i czynach ludzi, którzy odegrali znaczącą rolę w dziejach miasta, dowodzi potrzeby 
odnalezienia wspólnych korzeni dla motywowania osobistych działań i dążeń. To 
także wola okazania wdzięczności przodkom za ich codzienną walkę o godne życie 
dla siebie i lepszą przyszłość dla następnych pokoleń. Jeżeli przez opisany projekt uda 
się w jakimś stopniu ożywić pamięć o ludziach, o których dawno już zapomniano, 
a zwłaszcza wydobyć z mroków historii tych, o których dotąd w środowisku nauk 
społecznych nikt nic nie wiedział, nie trzeba będzie skrywać satysfakcji z dobrze 
wykonanej pracy. 

Biographical dictionary of Gdynia. Problematic aspects of  
the research.

Summary

The abundance of literature upon the history of Gdynia is second to none. One of 
the essential shortcomings of those publications is omitting a biographical approach. 
Unequivocally, many eminent people played a potent role in Gdynia’s history. 
Therefore, the Author calls for a new biographical dictionary of Gdynia.

 

Mariusz Kardas



Andrzej Romanow

Stan badań oraz dylematy i perspektywy badawcze prasy 
pomorskiej w latach 1848 – 1939, z wyróżnieniem 

prasy gdyńskiej  okresu międzywojennego

Mówiąc o prasie jako „źródle historycznym”, o roli owego źródła w poznawaniu 
zaszłości dziejowych, przypomnę – generalizując – rzecz powszechnie znaną, a 
mianowicie, że podstawowym zadaniem dziejów prasy i w ogóle prasoznawstwa 
jako dyscypliny nauki, jest poznanie prasy w jej najróżnorodniejszych formach i 
funkcjach.
    W tym obszernie zakreślonym temacie, dziejami środków informacji zajmuje się 
właśnie historia prasy. Opisuje ona zespół zagadnień związanych z mechanizmami 
powstawania oraz metodami i rezultatami działania wspomnianych środków, 
badając takie m. in. problemy, jak: funkcje i rolę prasy, system i organizację pracy 
dziennikarskiej, prawną sytuację prasy, ekonomikę przedsiębiorstwa prasowego, 
powiązania ludzi i instytucji prowadzących działalność prasowo-wydawniczą, 
kwestie informacji prasowej.

Historia prasy zajmuje się także socjologicznymi badaniami prasowymi 
obejmującymi zarówno pracowników, jak i adresatów komunikatu prasowego. 
Wreszcie analizą treści prasowych; oczywiście z uwzględnieniem taktyki i strategii 
realizowanej przez dany tytuł, bądź kompleks tytułów należących do określonej 
zbiorowości (mam tu na myśli inceptorów, właścicieli i twórców prasy). Wszystkie 
te wybiórcze i szczegółowe z natury badania historyczno-prasoznawcze ułatwiają z 
kolei poznanie całokształtu złożonej problematyki systemu funkcjonowania prasy, a 
ujmowane łącznie, pozwalają na nakreślenie syntetycznego, w miarę pełnego obrazu 
historii prasy konkretnego społeczeństwa, narodu lub państwa.

Wspomnianym badaniom towarzyszyć oczywiście winna, tak jak i zresztą 
wszystkim badaniom historycznym, pogłębiona krytyka źródłoznawcza. „Szansa 
poprawnego wykorzystania dorobku prasoznawstwa – stwierdza Roman 
Wapiński – będzie przy tym o tyle większa, o ile uświadomimy sobie odrębność 
celów poznawczych. Dla prasoznawstwa cele te można sprowadzić do poznania 
wyszczególnionych wyżej zagadnień − dowodzi R. Wapiński− natomiast zadaniem 
źródłoznawstwa jest ustalenie stopnia przydatności przekazu prasowego dla badań 
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historycznych oraz metod krytyki tego przekazu”1. 
W powyższym kontekście sięganie do prasy jako do źródła historycznego z 

pominięciem wyników szczegółowych, monograficznych badań historyczno-
prasoznawczych uwzględniających rezultaty krytyki samego źródła, potęguje 
trudności wynikające z jego charakteru.

„Spośród trudności pojawiających się już w początkowym etapie analizy – pisze 
prof. R. Wapiński – na plan pierwszy wysuwa się (…) kwestia podwójnego niejako 
wymiaru tego typu przekazu źródłowego, jakim jest prasa. Jeden z nich tworzy sam 
pojedynczy przekaz źródłowy (np. artykuł, korespondencja, ogłoszenie), drugi – całe 
pismo, w którym został on zamieszczony”2.

Generalizując możemy więc stwierdzić, że prasoznawcę, w tym historyka prasy, 
interesuje prasa jako taka, natomiast historyka przede wszystkim informacja zawarta 
w prasie. Andrzej Notkowski dowodzi, że „prasą jako źródłem historycznym 
posługiwać się można w dwóch celach: 1. rekonstrukcji wydarzeń, której dokonujemy 
na podstawie wypowiedzi informacyjnych, tj. relacjonujących fakty; 2. odtworzenia 
funkcjonujących wśród ludzi w danym czasie idei, wzorców i wartości czyli badania 
świadomości społecznej”3.

Odejdźmy jednak od teoretycznych rozważań historyczno-prasoznawczych, a 
przejdźmy do interesującego nas problemu prasy, informacji prasowej (w szerokim 
tego słowa znaczeniu) jako do źródła historycznego. Cytowany już Roman Wapiński, 
a także Jerzy Topolski oraz Andrzej Notkowski zwracają uwagę na konieczność 
poddania informacji prasowej wnikliwej, krytycznej analizie źródłoznawczej 
wyzyskującej, sięgającej nie tylko metod przejętych z dorobku nauk historycznych, 
ale także m. in. socjologicznych i lingwistycznych4. Analizie sięgającej także, w celu 
kwantyfikacji określonego, występującego w prasie zjawiska do metod ilościowych, 
głównie statystycznych. Komprymując powyższe wywody, można za A. Notkowskim 
konstatować, że „przy pracy nad źródłem prasowym możliwe jest – w zależności 
od potrzeb wynikających ze sformułowania tematu – stosowanie różnych technik 
badawczych”5. Na znaczenie prasy jako źródła (przede wszystkim w badaniach 
historyczno-prasoznawczych) zwraca również uwagę Bożena Krzywobłocka, 
podkreślając konieczność uwzględnienia „trudności specjalnych wynikających 
z charakteru źródła, jakie napotyka badacz studiujący prasę”6. O niektórych 
z owych trudności pisał już w 1730 r. Jan Stanisław Jabłonowski twierdząc, że 
„fałszywych nowin wymyślanie i ich rozgłaszanie […] w Polszcze grzech jest 

1 Por. R. Wapiński, Problemy źródłoznawcze badań prasoznawczych, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne” 
1985, R. 24, nr 28, s. 12.

2 Tamże.
3 Por. A. Notkowski, Okoliczności powstawania czasopism jako przedmiot krytyki źródła prasowego, 

„Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” (dalej KHPP) 1980, z. 2, s. 101.
4 Por. R. Wapiński, op. cit., s. 11-16; J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1968, s. 295-310.
5 A. Notkowski, op. cit.
6 Por. B. Krzywobłocka, Prasa jako źródło historyczne [w:] Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, 

pod red. M. Kafla, Warszawa 1970, t. 3, s. 76 i nast.
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daleko większy, cięższy niż gdzie indziej”7. A więc problem wiarygodności prasy 
jako źródła historycznego, czyli inaczej – stopnia zbliżenia przekazywanych przez 
nią komunikatów do rzeczywistości historycznej z jednej strony, a z drugiej kwestie 
informacji nieprawdziwych, zakłócających co prawda proces historycznego poznania, 
ale jakże ważnych dla eksplikacji takich zagadnień, jak np. postawy, poglądy bądź 
działania współczesnych ludzi, nadawców i adresatów owych treści. Również 
Hanna Natora-Macierewicz zwraca uwagę na istotne znaczenie prasy, jako źródła 
w odtwarzaniu obrazu kształtowania się świadomości historycznej określonych 
zbiorowości „w długim przedziale czasowym”8.        Na Pomorzu, w latach 1848-1939 
[uwzględniając także Wolne Miasto Gdańsk], funkcjonowały trzy systemy prasowe: 
polski (w tym kaszubski), niemiecki oraz mniejszościowy rozumiany tu łącznie jako 
system prasy żydowskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Pragnę podkreślić, że w miarę pełne, 
kompleksowe wykorzystanie tworzących owe trzy systemy tytułów prasy jako źródeł 
historycznych będzie możliwe po a) ustaleniu miejsc ich chronienia i określeniu 
ich zasobów, b) opracowaniu ich bibliografii, c) przeprowadzeniu systematycznych 
badań analitycznych poszczególnych tytułów.

Sięgając do prasy pomorskiej jako do źródła historycznego, należy pamiętać, 
że jest to przede wszystkim prasa regionalna lub lokalna i sublokalna. Stąd 
zawarte w niej przekazy , komunikaty – informacje, jako jednostkowe historyczne 
źródła, umożliwiają głównie poznanie problemów społeczności czy zbiorowości 
lokalnych, problemów nieodnotowywanych często w źródłach innej proweniencji, 
np. w materiałach urzędowych. Tak więc zawartość treściowa, a także ilustracyjna 
czasopism pomorskich (poddana, jako źródło historyczne krytycznej analizie) stała 
się ważkim w warsztacie historyka komponentem opisu dziejowego. 

Oprócz źródeł epistolograficznych i memuarystycznych właśnie prasa pomorska, 
tak polska jak i niemiecka, jest cennym źródłem do poznania genezy i rozwoju 
kaszubskiego ruchu kulturowo-etnicznego. Pierwszorzędnym źródłem jawią się 
również gazety pomorskie nie tylko dla badań etnograficznych i etnosocjologicznych, 
lecz także etymologicznych i etnolingwistycznych. Prasa ta jest także – co udowadnia 
w swoich publikacjach Grażyna Gzella – jednym z ważniejszych źródeł informacji o 
polityce władz wobec danego systemu prasy9. Zamieszczane w gazetach komentarze, 
sprawozdania z procesów sądowych ożywiają niejako literę prawa ujętą w konkretną 
ustawę, kodeks, paragraf – pokazują jak owo prawo funkcjonowało na co dzień, 
pomagają w odczytaniu intencji ustawodawcy. Inaczej mówiąc – jak wyglądała 
i czego faktycznie dotyczyła kontrola serwisu informacyjnego. Naturalnie, tak jak 
zawsze zresztą, subiektywizm niektórych komunikatów prasowych i tu nakłada na 

7 J.S. Jabłonowski, Skrupuł bez skrupułu w Polszcze albo oświecenie grzechów narodowi naszemu polskiemu 
zwyczajniejszych..., wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858, s. 7-8.

8 Por. H. Natora-Macierewicz, Źródło prasowe w badaniach nad tworzeniem się świadomości historycznej, 
KHPP, op. cit., s. 20.

9 Por. G. Gzella, Przed wysokim sądem. Procesy prasowe redaktorów czasopism dla chłopów w zaborze 
pruskim, Toruń 2004.

Stan badań oraz dylematy i perspektywy badawcze prasy pomorskiej w latach 1848-1939



150

badacza nieodzowny warunek ich komparatystycznej weryfikacji.
Zgadzam się w zupełności z badaczami uważającymi, że oprócz źródeł 

memuarystycznych i epistolograficznych to właśnie prasa umożliwia najpełniejszy 
wgląd w liczne przejawy życia codziennego określonej zbiorowości. Oczywiście 
podobną możliwość stwarzają też czasopisma pomorskie, a ściślej zamieszczone 
w nich anonse, informacje czy korespondencje nadsyłane „z parafii”, „z diecezji”, 
„z naszych okolic”, a nawet nekrologi. Podobnie jak źródła memuarystyczno-
epistolograficzne zaczerpnięta z prasy informacja przybliża badaczowi, naświetla 
klimat epoki, nastrój dni, czego nie umożliwia lektura źródeł urzędowych. 
Wobec braku informacji bezpośredniej, prasa pomorska jest również ważnym, 
a w niektórych wypadkach jedynym źródłem, kroniką, zwierciadłem życia 
politycznego. Kroniką opisującą i odsłaniającą niekiedy kulisy lokalnych podziałów 
oraz układów politycznych przedstawiającą powstałe na powyższym tle konflikty. 
Zawarty w owej prasie publicystyczno-informacyjny materiał jest istotnym źródłem 
poznania procesu krystalizacji politycznego oblicza modalnych pierwotnie 
środowisk – zbiorowości, jak również metod i rezultatów przedsięwziętych w 
tymże celu poczynań. Dla przykładu wspomnę tu jedynie rywalizację o wpływy 
wśród społeczeństwa pomorskiego takich ruchów społecznych i ugrupowań 
politycznych, a nawet związków religijnych, jak „ludowcy”, endecy, konserwatyści, 
liberałowie, socjaliści, centryści, katolicy i protestanci wreszcie „młodokaszubi” 
i „starokaszubi”. W wielu też wypadkach źródło prasowe uzupełnia materiały 
archiwalne, ilustrując percepcję decyzji i rozporządzeń władz przez społeczność 
lokalną, np. „doby” kulturkampfu, ustawodawstwa wyjątkowego bądź pruskiej 
polityki oświatowej.

W tym miejscu pragnę też zwrócić uwagę na jeszcze jeden czynnik określający 
rolę prasy pomorskiej jako źródła, a mianowicie na powodowane rozlicznymi 
przyczynami zmiany funkcji danego tytułu. Oczywiście i w tym wypadku konieczne 
jest przeprowadzenie badań wiarygodności komunikatu prasowego jako źródła 
pośredniego. Bezkrytyczne wykorzystanie informacji prasowych (również tych 
zawartych w prasie pomorskiej) jest bowiem nie tylko błędem metodologicznym, 
ale prowadzić może do bałamutnej niekiedy, a czasami wręcz fałszywej wizji 
rzeczywistości historycznej, jak to niestety bywa jeszcze w niektórych ukazujących 
się w sporych nakładach wydawnictwach popularnych, popularnonaukowych, w 
przewodnikach i informatorach10.

Naturalnie w swoim referacie zwróciłem uwagę jedynie na wybrane, a zawarte 
w prasie pomorskiej drugiej połowy XIX do końca lat trzydziestych XX stulecia 
kwestie, które po ich krytycznej analizie z uwzględnieniem m. in. zasad: kontekstowej, 
intencjonalności oraz informacyjności11 uznać można za pełnowartościowe 
źródła historyczne, tak pierwszorzędne, jak i − częściej – pośrednie. Przy czym 
ponownie pragnę podkreślić, że o ile ze względu na swój subiektywizm oraz 

10 Por. R. Wapiński, Problemy źródłoznawcze…, s. 7.
11 Por. T. Buksiński, Zasady i metody interpretacji tekstów źródłowych, Poznań 1991, s. 81 i nast., 89 i nast.
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celowość, przydatność niektórych informacji zaczerpniętych z pomorskich pism dla 
odtworzenia historycznej rzeczywistości wymaga od badaczy dużej ostrożności, o 
tyle są one prawdziwym rezerwuarem, skarbnicą przekazów mówiących o postawach 
mentalnych, przekonaniach, a nawet procesach psycholingwistycznych zachodzących 
w życiu społecznym ówczesnych zbiorowości.

Trudności badawcze wynikające nie tylko z przyczyn obiektywnych (takich 
m. in. jak rozproszenie czy też zniszczenie podstawowego materiału badawczego, 
czyli wielu roczników pomorskich gazet i czasopism w latach pierwszej, a 
szczególnie drugiej wojny światowej), a także podtekst ideologiczny, mianowicie 
a priori przyjęte za aksjomat twierdzenie, że „prasa polska na Pomorzu, to w 
ogromnej większości służebne narzędzie obszarnictwa i burżuazji”, które służyło 
„rozpowszechnianiu nacjonalizmu i klerykalizmu”12, powodowały, że do chwili 
obecnej nie opracowano pełnej monografii najnowszych dziejów funkcjonującej 
na Pomorzu Nadwiślańskim prasy polskiej. Z kolei zniszczenia wojenne, pewna 
dostrzegalna w okresie powojennym „nuta” niechęci czy wręcz wrogości, a 
także bariera językowa, „blokowały” rzetelne badania historii wydawanych na 
wspomnianym obszarze i działających tu (obok pism polskich) gazet i czasopism 
niemieckich. 

Prawie w 100% zniszczone zostały archiwa redakcyjne, ucierpiały zbiory źródeł 
proweniencji urzędowej, jakże pomocne w badaniach historyczno–prasoznawczych. 
Podjęcie kompleksowych badań nad historią pomorskiego czasopiśmiennictwa 
(tak polskiego – do którego to systemu włączam również pisma kaszubskie – jak 
i niemieckiego) utrudnia też w znacznym stopniu brak bibliografii będącej pełną 
rejestracją tytułów tejże prasy. Jej dotychczasowe zestawienia są niekompletne, 
ujmują bowiem „rzeczywistość prasową” fragmentarycznie, a niektóre z nich 
zawierają luki i błędy powodowane pośrednim, a nie autopsyjnym pozyskaniem 
materiału opisowego oraz wąską kwerendą biblioteczno – archiwalną13. Skupiając 
swoją uwagę nad zagadnieniami związanymi z systemem funkcjonującej na Pomorzu 
Nadwiślańskim polskiej prasy, o przedstawionych wyżej kwestiach pisał przed laty 
Wiktor Pepliński. Podkreślając potrzebę pogłębienia i rozszerzenia badań historii 
pomorskiej prasy polskiej, sygnalizował on jednocześnie kierunki i zakres owych 
prac14.

Najobszerniejsze zestawienie tytułów pomorskiej prasy z wybranych ośrodków 
wydawniczych, a także opisu bibliograficznego określonego czasopisma, zawierają m. 
in.: Bibliografia czasopism pomorskich. Województwo bydgoskie, (pod red. Henryka 
Baranowskiego), Toruń 1960; Krystyny Kamińskiej, „Gryf ” wraz z dodatkiem „Gryf 

12 Zob.: T. Cieślak, Główne problemy historii politycznej ziem pomorskich w latach 1870 – 1914, „Studia 
i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza”, Poznań 1956, t. II, z. 1, s. 175.

13 Zob. chociażby: K. Estreicher, Bibliografia Polska XIX stulecia (lata 1881 – 1900), t. I i II, Kraków 
1906, 1907; Spis tytułów prasy polskiej 1865 – 1918, (oprac. A. Garlicka), Warszawa 1978.

14 Zob.: W. Pepliński, Stan i potrzeby badań nad historią prasy pomorskiej, „Kwartalnik Historii Prasy 
Polskiej”, R. XXVI, 1987, z. 4, s. 23-39.
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Kaszubski” (1908-1934). Bibliografia zawartości; Gdańsk 196115; Bibliografia polskich 
druków gdańskich 1800 – 1918, [w:] Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764 – 1855, 
Księga pamiątkowa, Gdańsk 1933; Prasa gdańska na przestrzeni wieków (pod red. 
Marka Andrzejewskiego), Gdańsk 1999; Bibliografia Gdańska, opracowana jako 
V tom Historii Gdańska przez Jana Kucharskiego i Przemysława Szafrana, a także 
opracowane przez Andrzeja Romanowa i opublikowane na łamach „Rocznika 
Gdańskiego” (t.29/30, 36 i 50) – Bibliografia prasy polskiej wydawanej w Gdańsku w 
latach 1891 – 1920; Bibliografia prasy polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku 1920 – 1939 
oraz Bibliograficzny opis czasopism rosyjskich wydawanych w Gdańsku w latach 1915 
– 1938. Opis wydawanych na Pomorzu czasopism ukraińskich (Gdańsk, Tuchola) 
zawiera natomiast cenna praca Emiliana Wiszki pt. Prasa emigracji ukraińskiej 
w Polsce 1920 – 1939, Toruń 200116. Dysponujemy również tak specjalistycznym 
opracowaniem, jak Bibliografia ilustracji w czasopismach polskich XIX i XX wieku (do 
1918 r.), Warszawa 1972, Ludwika Grajewskiego, uwzględniającą też niektóre pisma 
pomorskie17 

Z innych prac tyczących poruszanego zagadnienia wymienić należy: 
Czasopiśmiennictwo morskie II Rzeczypospolitej, Gdańsk 1969 – Zbigniewa 
Machalińskiego; Orientacyjny wykaz czasopism gdyńskich wydawanych w okresie 
międzywojennym, „Rocznik Gdyński”, t. 4, 1984 – A. Romanowa oraz szczegółową, 
adnotowaną bibliografię tychże czasopism opracowaną przez Malwinę Kołodziej-
Łukasik na seminarium magisterskim prowadzonym przez tegoż w Instytucie 
Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Informacje 
bibliograficzne o ukazujących się na Pomorzu Nadwiślańskim polskich pismach zawiera 
też Bibliografia polskich druków gdańskich od roku 1800 do roku 1918, Gdańsk 1933 ks. 
Alfonsa Mańkowskiego, jak również jego autorstwa: Dzieje drukarstwa i piśmiennictwa 
polskiego w Prusiech Zachodnich wraz ze szczegółową bibliografią druków polskich 
zachodniopruskich, „Roczniki TNT w Toruniu”, nr 13 – 16, Toruń 1906 – 1909.

15 Zob. również: D. Arecka, K. Podlaszewska, „Mestwin”. Dodatek naukowo – literacki do „Słowa Po-
morskiego” 1925 – 1934. Bibliografia zawartości, „Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu”, Nauki Humani-
styczno – Społeczne, Nauka o książce, IV, Toruń 1966; E. Głowacka, „Teka Pomorska”, kwartalnik Kon-
fraterni Artystów w Toruniu 1936 – 1938 – Bibliografia zawartości, „Rocznik Toruński”, XIX, 1979.

16 Zob. też: Spis tytułów prasy ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej, (oprac. E. Misiło), Warszawa 1983.
17 Niektóre tytuły pomorskich gazet i czasopism odnotowują też bibliografie specjalistyczne, jak np.: 

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918 – 1944, (red. Z. Zieliński), Lublin 1981; W. 
Władyka, Dzienniki w języku polskim w Drugiej Rzeczypospolitej (1918 – 1939). Zestaw tytułów, „Rocz-
nik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” (dalej – RHCzP), t. XIV, 1975, z. 4; D. Nałęcz, Gazety uka-
zujące się 2 – 4 razy w tygodniu w Polsce w latach 1918 – 1939.Zestaw tytułów i charakterystyka statystycz-
na, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, 1978, z. 2; W. M. Kolasa, Bibliografia publikacji o prasie za rok 
1996, RHCzP, t. II, 1999, z. 1 (kontynuacja w tomach następnych); S. Dziki, W. M. Kolasa, J. Jarowiecki, 
Polska bibliografia prasoznawcza 1996 – 2001, RHCzP, t. IX, 2006, z. 1; J. Bujak, Inwentaryzacja źródeł 
rękopiśmiennych i archiwalnych do historii prasy w Polsce (wg pomysłu i szczegółów projektu prof. dr. Ma-
riana Turowicza), RHCzP, t. X, 2007, z.1; zob. też: Spis Gazet i Czasopism Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Poradnik Reklamowy (wyd. Biuro Ogłoszeń – Teofil Pietraszek), Warszawa 1921 – 1939.
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O wiele mniej danych posiadamy natomiast o tytułach wydawanych na Pomorzu 
[w tym również w Wolnym Mieście Gdańsku] gazet i czasopism niemieckich. 
Zawierają je nieliczne i niepełne bibliograficzne lub informacyjno–użytkowe 
wykazy tejże prasy, przygotowane zazwyczaj w oparciu o jej okresowe zestawienia 
urzędowe (że wymienię Richarda Wagnera, Die Entwicklung der Danziger Presse 
seit 1919, Danzig 1928; Fritza Prinzhorna, Danziger Zeitschriften-Verzeichnis. Stand 
vom 1.I. 1934, Danzig 1934 czy Handbuch der Presse der Heimatvertriebenen, Karla 
Kurtha, (Kitzingen 1953); Bibliografie zur Geschichte Ost-und Westpreussens 1981 - 
1994, Marburg 1996-2003; Die Deutsche Presse. Verzeichnis der im Deutschen Reich 
erschneinenden Zeitungen und Zeitschriften, Forbach 1893 i kolejne edycje owego 
wykazu, a także Handbuch der deutschsprachdiigen Zeitungen im Ausland, Berlin 
1935 – Martina Henkela i Rolfa Taubera; Die deutsche Presse 1848 – 1850. Eine 
Bibliographie, München 1986 – Joachima Kirchnera; Bibliographie der Zeitschriften 
des deutschen Sprachgebietes bis 1900, Bd. 1-4, Stuttgart 1966; Handbuch der 
Weltpresse. Eine Darstellung des Zeitungswesens aller Länder, (oprac. Karl Bömer), 
Leipzig u. Frankfurt am Main 1937. Wreszcie dalej: wydawnictwa informacyjne 
koncernów prasowo – wydawniczych Musera i Mossego oraz Sperlinga. Oczywiście, 
są to jedynie wybrane pozycje18. 

Wiele informacji pomocnych w pracach bibliograficznych znaleźć też można 
w literaturze naukowej dotyczącej pomorskich dziejów, w źródłach archiwalnych, 
memuarystycznych i epistolograficznych, w zbiorach prywatnych – rodzinnych19. 

Mimo – jak by się wydawało – stosunkowo obszernego materiałowo zestawu 
informacyjnego, do dzisiaj nie opracowano pełnej, wyczerpującej bibliografii 
prasy pomorskiej (z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego) i to zarówno polskiej, 

18 Zob.: R. Mosse, Annoncen – Expedition Zeitungs Katalog, (b. m. w.) 1907; G. Muser, Statistische 
Untersuchung über die Zeitungen Deutschland 1885 – 1914, Leipzig 1918 – 1919; H. O. Sperling, Sper-
ling Zeitschriften – Adressbuch. Die deutschen Zeitschriften und hervoragenden politischen Tagesbläter 
Deutschlands, Österreichs und der Schweitz. Hand-und Jahrbuch der Deutschen Presse, Stuttgart 1915.

19 Zob. m. in.: J. Dembiński, Radości mało – goryczy dużo. Pamiętnik Pomorzanina z lat 1879 – 1920, 
(oprac. A. Bukowski), Warszawa 1985; W. Kulerski, Z moich wspomnień. Dlaczego założyłem „Ga-
zetę Grudziądzką”, jakie były jej cele, [w:] Księga pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza, Toruń 1930; 
S. Kunz, Ze wspomnień redaktora „Gazety Grudziądzkiej” (oprac. S. Kowalczyk), RHCzP, t.III, 1963, z.1; 
J. Kwiatkowski, Polski Gdańsk w czasie przełomowym, cz. I, Przed wojną światową, Orłowo Morskie 1935; 
B. Milski, Ku własnej obronie (mszp. W Bibliotece Głównej UG (dalej – BGUG). Zbiory Specjalne, Spu-
ścizna po prof. A. Bukowskim, sygn. RS II, 104/2; J. M. Palędzki, Wspomnienia, (mszp. W BGUG, Zbio-
ry Specjalne, Spuścizna po prof. A. Bukowskim, sygn. RS II, 102; A. Tetzlaff, Narodziny „Kuriera Bałtyc-
kiego”, „Rocznik Gdyński”, 1978/1979; zob. też: A. Romanow, Gdańska prasa polska 1891 – 1920, War-
szawa 1994, Wykaz źródeł opracowań, s. 238 – 239, Wspomnienia i relacje; tenże, „Pielgrzym” pelpliń-
ski w latach 1869 – 1920, Gdańsk – Pelplin 2007, Wykaz źródeł i opracowań, s. 237 – 238, Wspomnie-
nia, materiały epistolograficzne, relacje; tenże, Prasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920 – 1939, 
Gdańsk 1979, Wykaz źródeł, s. 240 – 241, Pamiętniki, wspomnienia, relacje; T. Krzemiński, Polityk 
dwóch epok Wiktor Kulerski (1865 – 1935), Toruń 2008, Wykaz podstawowych źródeł, s. 254 – 255, 
Pamiętniki i wspomnienia; W. Pepliński, op. cit., s. 25 – 26.
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jak i obcojęzycznej (przede wszystkim niemieckiej, a także żydowskiej, rosyjskiej, 
ukraińskiej). 

Sądzę, że już najwyższy czas, aby taką inicjatywę podjąć: może wpierw sporządzić 
jedynie wykaz samych tytułów i w miarę precyzyjnie ustalić lata edycji pomorskich 
pism, a z czasem opracować ich szczegółową bibliografię adnotowaną. Sprzyjają 
temu coraz szerzej podejmowane badania historyczno–prasoznawcze tyczące 
bezpośrednio Pomorza.

Wybranym zagadnieniom z dziejów prasy polskiej na Pomorzu Nadwiślańskim 
poświęcili swoją uwagę m. in.: prekursor polskich badań historyczno–prasoznawczych 
na Pomorzu ks. Alfons Mańkowski, a także Andrzej Bukowski, Jacek Banach, 
Tadeusz Bolduan, Tadeusz Cieślak, Wojciech Wrzesiński, Wiktor Pepliński, Klemens 
Trzebiatowski, Szczepan Wierzchosławski, Grażyna Gzella, Bronisława Woźniczka – 
Paruzel, Wiktor Frąckowiak, Józef Borzyszkowski, Grzegorz Berent, Henryk Mross, 
Magdalena Niedzielska, Michał Pietrzak, Zbigniew Walczak, Ryszard Michalski, Marek 
Andrzejewski, Andrzej Romanow, Witold Molik, Andrzej Notkowski20. Tematy dotyczące 
różnych aspektów funkcjonowania polskiej, rzadziej niemieckiej, prasy zachodniopruskiej 
opracowywane są na studiach doktoranckich i seminariach magisterskich.

Spod pióra wymienionych już przeze mnie autorów, np. Tadeusza Cieślaka, Jacka 
Banacha, Wiktora Peplińskiego, Andrzeja Notkowskiego, Grażyny Gzelli, Zbigniewa 
Machalińskiego, Andrzeja Romanowa, wyszły też monografie o funkcjonującym 
na ziemi pomorskiej od połowy XIX w. do 1939 r. systemie polskiej prasy, tj. prasy 
regionalnej, a także o dziejach wydzielonych w oparciu o kryterium tematyczne grup 
czasopism lub też konkretnego tytułu21.

Jeśli chodzi o czasopisma niemieckie, to przede wszystkim przywołać należy 
dokonania Kurta Koszyka, autora wielotomowej Geschichte der deutschen Presse 1914 
- 1945, a ze strony polskiej: Tadeusza Kowalaka (Prasa niemieckaw Polsce 1918  - 
1939), Marka Andrzejewskiego czy też Cypriana Zalewskiego (Działalność Kościoła 
Katolickiego w świetle niemieckiej i polskiej prasy Prus Zachodnich 1848 – 1886. 
Studium porównawcze, Toruń 2005 – mszp, doktorat przygotowany na UMK pod 
kier. prof. Kazimierza Maliszewskiego).

Na stronicach monografii i opracowań autorstwa Grzegorza Kucharczyka (Cenzura 
pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów 1815 – 1914, Poznań 2001). Grażyny Gzelli 
(Pruskie prawo prasowe w II poł. XIX wieku, Toruń 1994 i Przed wysokim sądem. 

20 Szczegółowy wykaz prac wspomnianych wyżej autorów: A. Romanow, Gdańska prasa polska 1891 
– 1920, Warszawa 1994, s. 240 – 246, Wykaz źródeł i opracowań; tenże, „Pielgrzym” pelpliński w latach 
1869 – 1920, Gdańsk – Pelplin 2007, s. 238 – 249, Wykaz źródeł i opracowań; zob. też: tenże,  Wybory na 
Kaszubach w świetle lokalnej prasy polskiej (1871 - 1914), „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, t. XV/2012, 
z. 2, s.5 - 27; W Pepliński, Czasopiśmiennictwo kaszubskie w latach zaboru pruskiego, Gdańsk 2002, 
s. 205 – 211; tenże, Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej, Gdańsk 1987, s. 427 – 430, Źródła i bi-
bliografia; Prasa gdańska na przestrzeni wieków ( red. M. Andrzejewski), Gdańsk 1999, s.194 – 219, Bi-
bliografia prac dotyczących gdańskiej prasy; G. Gzella, Mało znane periodyki pomorskie z lat 1910 - 1915, 
„Rocznik Historii Prasy Polskiej”, t. XVI/2013, z. 2, s. 19 - 35.

21 Zob.: przypis nr 20.
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Procesy prasowe redaktorów czasopism dla chłopów w zaborze pruskim, Toruń 2004), 
Bronisławy Woźniczki – Paruzel, (System kontroli polskojęzycznych druków w Prusach 
Zachodnich a strategie działań wydawców polskich (1848 – 1880) i Strategie obrony 
narodowości w polskich czasopismach i książkach dla ludu Prus Zachodnich z l. 1848 
– 1914), Adama Galosa (Polityka władz wobec prasy polskiej zaboru pruskiego w l. 
1914 – 1915), Kurta Koszyka (Deutsche Pressepolitik im ersted Weltkrieg), Michała 
Pietrzaka (Reglamentacja wolności prasy w Polsce 1918 – 1939, Warszawa 1963), 
przedstawiona została sytuacja prawna w jakiej funkcjonowała prasa pomorska 
w dziewięćdziesięcioleciu 1848 – 193922. Sporo opracowań wybitnych znawców 
problemu (że wymienię tu profesorów: Mieczysława Wojciechowskiego, Wojciecha 
Wrzesińskiego, Stanisława Salmonowicza, Szczepana Wierzchosławskiego, Romana 
Wapińskiego, Stanisława Mikosa, Kazimierza Wajdę, Witolda Molika, Andrzeja 
Notkowskiego, Magdalenę Niedzielską) dotyczy też uwarunkowań politycznych 
i społecznych systemu prasy pomorskiej, a także tworzonych przez ową prasę 
stereotypów i heterostereotypów etnicznych, narodowych23.

Sądzę natomiast, że pogłębionych badań wymaga środowisko „ludzi prasy” – to 
znaczy (w szerokim tego słowa znaczeniu) – twórców prasy (wydawców, nakładców, 
dziennikarzy, współpracowników, korespondentów, kolporterów, a także „towarzyszy 
czarnej sztuki” – drukarzy). Najwięcej, jak dotąd, uwagi owym socjologicznym 
badaniom prasoznawczym poświęcili m. in.: Witold Molik (Dziennikarze polscy 
pod panowaniem pruskim 1890 – 1914, tenże, Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy 
Polskich na Rzeszę Niemiecką), Teresa Perkowska (Zakłady graficzne Wiktora 
Kulerskiego w Grudziądzu i ich działalność wydawnicza 1894 – 1939, „Roczniki 
Biblioteczne” t. IX/1965), Józef Borzyszkowski, Szczepan Wierzchosławski, Andrzej 
Notkowski, Tomasz Krzemiński [Polityk dwóch epok Wiktor Kulerski (1865 – 1935), 
Toruń 2008], Andrzej Romanow24. Sporo informacji o przedstawicielach tejże 
zbiorowości znaleźć można w Polskim Słowniku Biograficznym, w regionalnych 
i branżowych słownikach biograficznych – tak polskich jak i niemieckich. ( Jeśli 
chodzi o słowniki branżowe i regionalne, to niestety, wiele z zawartych w nich 
informacji biograficznych jest błędnych; jak np. te ze Słownika dziennikarzy regionu 
pomorsko – kujawskiego autorstwa Jerzego Długosza). Niektóre postaci doczekały się 
opracowań monograficznych, że wymienię tu Aleksandra Majkowskiego, Franciszka 
Sędzickiego, Wiktora Kulerskiego, Hieronima Derdowskiego. 

Do końca natomiast, mimo sygnalizujących problem opracowań Alfonsa 
Mańkowskiego, Janiny Huppental, Wiktora Peplińskiego, Teresy Perkowskiej, 
Andrzeja Romanowa, Isoldy Rieger, pozostaje nie przebadane zaplecze techniczne, 
czyli pion poligraficzny prasy pomorskiej. Podobnie kwestie wysokości nakładów i 
sposoby kolportażu tychże pism.

Niezwykle trudnym badawczo zagadnieniem pozostaje nadal ekonomika 

22 Zob. Tamże.
23 Zob. Tamże.
24 Zob. Tamże.
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instytucji prasowo – wydawniczych. Ów stan, owe trudności determinuje przede 
wszystkim zupełny brak, bądź poważne zdekompletowanie podstawowego materiału 
źródłowo – informacyjnego, tj. dokumentów pochodzących z archiwów redakcji 
oraz przedsiębiorstw prasowo- wydawniczych. Zachowane, lub niemalże cudem 
odnalezione, jawią się wspomniane dokumenty jako absolutna rzadkość25. Ważnym 
problemem badawczym, w pełni do dziś nie zgłębionym, są również źródła informacji 
prasowej.

Zebranie materiału źródłowego, na którym opiera się praca historyka prasy, jest – 
jak widać – sprawą trudną, wymagającą żmudnej kwerendy, również i takich zespołów 
archiwalnych, które pozornie nie mają więzi z dziejami prasy. Fragmentaryczne 
informacje dotyczące wspomnianych kwestii będących jednocześnie problemami 
badawczymi, znaleźć można jedynie w niewielu pracach dotyczących bezpośrednio 
bądź pośrednio „rzeczywistości prasowej” na Pomorzu Nadwiślańskim, m. in. w 
pracach wymienianych już autorów: Grażyny Gzelli, Janiny Huppentall, Witolda 
Molika, Józefa Borzyszkowskiego, Wiktora Peplińskiego, Andrzeja Romanowa, 
Tomasza Krzemińskiego, Alfonsa Mańkowskiego i znacznie skromniej – Jacka 
Banacha, Tadeusza Cieślaka czy Andrzeja Bukowskiego. Przeważają bowiem 
opracowania, których autorzy skupili się na analizie zawartości i analizie treści 
pomorskiej prasy, tj. na myśli politycznej i społecznej zawartej, przekazywanej, 
komunikowanej poprzez tę prasę.

Kończąc, pragnę zwrócić uwagę na następujące kwestie: nie cierpiącą zwłoki 
potrzebę opracowania bibliografii czasopiśmiennictwa pomorskiego, kontynuowanie 
i rozszerzanie prowadzonych głównie w Toruniu, ale także w Gdańsku, Szczecinie i 
w Olsztynie badań historii tejże prasy, co w rezultacie umożliwi opracowanie syntezy 
jej dziejów.

Jeśli chodzi o prasę polską w okresie międzywojennym, to mamy wartościową 
pracę Wiktora Peplińskiego (Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej. System 
funkcjonowania i oblicze społeczno – polityczne prasy polskiej), ale już lata 1848 – 1920, 
poza (można powiedzieć) „sygnalizującą zagadnienie” książką Tadeusza Cieślaka 
(Z dziejów prasy polskiej na Pomorzu Gdańskim w okresie zaboru pruskiego) oraz 
wymagającą niestety w niektórych partiach weryfikacji, pracą Jacka Banacha (Prasa 
polska Prus Zachodnich 1848 - 1914), podobnego studium nie posiadamy. Czas więc 
nasilić badania historyczno– prasoznawcze owego okresu. W szczególności zaś nad 
„produkcją” prasowo–wydawniczą ośrodków: grudziądzkiego i toruńskiego, jak 
również pomniejszych centrów – Kartuzy, Kościerzyna, Starogard, Świecie26, Tczew, 
Wejherowo. Stosunkowo dobrze rozpoznana jest natomiast – dzięki badaniom J. 

25 Zob.: A. Romanow, Ekonomiczne podstawy funkcjonowania polskich przedsiębiorstw prasowo– wy-
dawniczych w Prusach Zachodnich w połowie XIX i początku XX wieku, [w:] W kręgu idei, polityki i woj-
ska. Studia ofiarowane Prof. Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, (red. T. Sikorski, 
H. Walczak i A. Wątor), Szczecin 2009, s. 555 – 565.

26 Zarys dziejów prasy wydawanej w Świeciu w latach 1920 - 1939 zob.: K. Halicki, Szkice z dziejów 
Świecia nad Wisłą i powiatu w dwudziestoleciu międzywojennym, Świecie 2011, s. 15 - 79.
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Banacha, T. Cieślaka, A Mańkowskiego, A. Romanowa i Sz. Wierzchosławskiego – 
polska prasa chełmińska i pelplińska w dobie zaboru. Moim zdaniem w badaniach 
historyczno – prasoznawczych prasy pomorskiej należy również uwzględnić ośrodek 
bydgoski, który chociaż przynależny w latach zaboru do prowincji poznańskiej, a 
w Polsce Odrodzonej do 1938 r. do województwa poznańskiego, ciążył przecież ku 
ziemi pomorskiej27. Wyniki owych kompleksowych badań umożliwią dopełnienie 
dotychczasowej wiedzy o sygnalizowanym problemie.

Prawie zupełnie nieznaną pozostaje kwestia tzw. „gazetek szkolnych” i 
„jednodniówek” (tak polskich, jak i niemieckich) pełniących również znaczące 
funkcje propagandowo – wychowawcze i organizacyjno-informacyjne28.

Wspominając o konieczności wzmożenia prac naukowo-badawczych pomorskich 
ośrodków prasowo-wydawniczych, nie sposób pominąć tak znaczącego centrum 
wydawniczego, nie posiadającego niestety w miarę wyczerpującego opracowania, 
jakim była międzywojenna Gdynia - tym bardziej, że kolejna, IX już konferencja 
organizowana przez Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej w Gdyni pod patronatem 
Prezydenta Miasta dr. Wojciecha Szczurka, dziejów owego „polskiego okna na 
świat” dotyczy. Jak pisał onegdaj prof. Mieczysław Widernik „...dziennikarze byli 
najbardziej twórczym środowiskiem Gdyni. Dzięki ich publicystycznej działalności 
myśl morska zaczęła przenikać do coraz szerszych warstw społeczeństwa polskiego”. 
Rok 1926 rozpoczyna 13-letnie dzieje międzywojennej polskiej prasy gdyńskiej. W 
tym bowiem roku ukazała się pierwsza gdyńska gazeta - ściślej, była to wydana po 
zmianie tytułu na „Gazeta Gdyńska” dawna „Gazeta Kaszubska”. Jeszcze w tymże 
samym roku wyszedł z druku samoistny gdyński dziennik, a mianowicie „Głos 
Bałtycki”. We wspomnianym 13-leciu ukazało się około 110 tytułów gdyńskich 
czasopism. Uwzględniając kryterium ich profilu wyróżnić możemy: prasę społeczno-
gospodarczą, morską i portową, okrętową i żeglugową, handlową, polityczną, 
młodzieżową, prasę regionalną, religijną, mniejszościową, czasopisma branżowe 
i naukowe. Oczywiście nie wszystkie tytuły czasopism gdyńskich funkcjonowały 
przez całe trzynastolecie 1926 - 1939. Wiele tytułów to efemerydy będące obecnie 
„białymi krukami” pomorskiego czasopiśmiennictwa. Prasa gdyńska istniała dzięki 
stosunkowo licznemu środowisku dziennikarskiemu znajdującemu pracę w nowo 
powstającej, rozbudowującej się nad morzem portowo-miejskiej aglomeracji. Trudno, 
z racji czasowych ograniczeń, wymienić ich wszystkich... Przypomnę więc redaktorów 
dwu pierwszych gdyńskich pism: Czesława Buksakowskiego i Tadeusza Kaczmarka, 
redagujących „Gazetę Gdyńską”, Henryka Wawrzyniaka z „Głosu Bałtyckiego”, i 
dalej: Bolesława Kiełbratowskiego - wydawcę i redaktora „Dziennika Gdyńskiego” 
ukazującego się od 1928 r., Józefa Dobrostańskiego i Mikołaja Arciszewskiego 

27 Zob.: M. K. Jeleniewski, Życie społeczno - polityczne XX - lecia międzywojennego w świetle polskiej 
prasy w Bydgoszczy,Bydgoszcz 2012.

28 Zob.: A. Romanow, Jednodniówki polskie wydawane w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1928 – 
1938, „Pomerania”, 1977, nr 6; K. Halicki, „Gregorianum” (1931 - 1939). Miesięcznik Gimnazjum w Świeciu 
nad Wisłą, „Acta Cassubiana”, t. IX, Gdańsk 2007, s. 91 - 117.
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redaktorów pisma „Torpeda. Oczy i uszy Gdyni” a następnie „Kuriera Gdyńskiego”, 
Henryka Tetzlaffa z „Gazety Morskiej” - nadbitki prorządowego „Dnia Pomorskiego”, 
wreszcie Wiktora Mielnikowa redagującego „Gazetę Morską Ilustrowaną” i Józefa 
Klejnota Turskiego z „Żeglarza Polskiego”. Z redakcjami gdyńskich czasopism i gazet 
związani też byli tak znani „ludzie prasy pomorskiej” jak: Tadeusz Łada- Bieńkowski, 
Aleksander Potyrała, Waldemar Downarowicz, Kazimierz Purwin, Bronisława 
Librachowa, Maria Janicka, Leon Godlewski, Tomasz Ziółkowski, Franciszka 
Wilmowa, Wiktor Skup, Jan Gerstenberg, Józef Ruszkowski, Władysław Machulski, 
Marian Krynicki i wielu, wielu innych... Gdyńskie pisma drukowano w ciągu 
wspomnianego okresu w 26 zakładach poligraficznych; w tym 8 z nich pracowało 
na terenie Gdyni. Jednorazowe nakłady tłoczonych tu gazet wynosiły od minimum 
20 egzemplarzy („Biuletyn Prasowy Morskiej Agencji Telegraficznej” do maksimum 
3000 („Gwiazda Morza”). Przeważały jednakowoż pisma o nakładach od 1000 do 
1500 egzemplarzy. Z owych 110 tytułów gdyńskich czasopism nie odnaleziono dotąd 
20 - są one znane jedynie z dokumentów urzędowych odnotowujących rejestrację 
danego pisma. Poza debitem ukazywało się jedno pismo - „Orlęta Polskie”, a pięć to 
gazetki odbijane na powielaczach29.

Z przedstawionego przeze mnie pobieżnie stanu badań nad dziejami prasy 
pomorskiej w latach 1848 – 1939, wynika, iż najmniej poznanym jest całokształt 
problemów związanych z funkcjonowaniem tu systemu prasy niemieckiej. Szczególne 
luki badawcze dotyczą takich kwestii jak sprawy finansowe, zagadnienia powiązań 
politycznych, rozmiary i organizacja kolportażu, miejsce w systemie prasowym, 
wreszcie zmieniającej się roli i funkcji owej prasy w ciągu dziewięćdziesięciu lat 
jej pracy na Pomorzu (z uwzględnieniem Wolnego Miasta Gdańska). Oczywiście 
konieczna jest również wnikliwa analiza jej zawartości treściowej. Natrafiamy więc tu 
na podobne problemy badawcze jak w wypadku polskiej prasy pomorskiej, jednakże 
w znacznie większej skali.

Częściową odpowiedź na wspomniane, odnoszące się do niemieckiej prasy 
zagadnienia zawierają co prawda prace Kurta Koszyka, Güntera Eichhorna, Maxa 
Gottlieba, Isoldy Rieger, Fritza Schulza i Petera Loewa, a ze strony polskiej Marka 
Andrzejewskiego, Tadeusza Kowalaka, Janusza Sobczaka, Małgorzaty Chojnackiej i 
Cypriana Zalewskiego30. Nie pozwalają one jednakowoż na przygotowanie syntezy 
dziejów niemieckiego czasopiśmiennictwa (prasy) Pomorza Nadwiślańskiego i 
problem ów, jak dotąd, pozostaje nadal otwarty.

Dopiero opracowanie, w oparciu o analityczne badania, monografii ważniejszych, 
opiniotwórczych pism niemieckojęzycznych bądź też całych grup profilowych, 

29 Zob.: M. Kołodziej-Łukasik, Bibliografia adnotowana prasy gdyńskiej wydawanej w latach 1926 - 
1939, Szczecin 2006, praca mag. napisana pod kier. prof. dr. hab. Andrzeja Romanowa w Instytucie Hi-
storii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego; A. Romanow, Orientacyjny wykaz 
tytułów czasopism gdyńskich (wydawanych w okresie międzywojennym), „Rocznik Gdyński”, t. IV/1984, 
s. 277 - 281.

30 Zob.: przypis nr 20.
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umożliwi ujęcie wyników tych badań w jakże już potrzebnym studium dziejów 
niemieckiego czasopiśmiennictwa na Pomorzu Nadwiślańskim. Uważam również, 
że z zamiarem skoordynowania prac badawczych nad historią prasy pomorskiej 
prowadzonych w ośrodkach akademickich i innych centrach nauki, a także w celu 
przepływu, wymiany informacji o podejmowanych w tej dziedzinie problemach, 
należy zastanowić się nad powołaniem przy Komisji Historii Prasy Polskiego 
Towarzystwa Historycznego odpowiedniej sekcji, która by takie dane gromadziła. 
Dotąd nie wiadomo bowiem w pełni, gdzie i kto prowadzi historyczno –prasoznawcze 
badania pomorskiej prasy. 

Jeśli chodzi o Pomorze, to jak dotąd, lukę ową starają się wypełnić: wydawane 
w Toruniu od 1999 r. pod redakcją prof. Grażyny Gzelli i „firmowane” przez UMK 
nieperiodyczne wydawnictwo ukazujące się pod tytułem „W kręgu prasy. Przeszłość – 
teraźniejszość – przyszłość”, jak również tomy gdańskiego almanachu „Media, Biznes, 
Kultura”, którym patronuje Uniwersytet Gdański. Obydwa wydawnictwa umożliwiają, 
co prawda w ograniczonym, jak dotąd stopniu, wymianę myśli naukowej związanej 
m. in. z pracami historyczno–prasoznawczymi. Ale jak sądzę czas pomyśleć również 
o czasopiśmie, które ukazywało by się periodycznie i w większym niż dotąd stopniu 
pełniło funkcje organu historyków prasy pomorskiej.  

The state of art, dilemmas and perspectives of the research 
on the press in Pomorskie in the years 1848 – 1939, having 
regard to the interwar period press in Gdynia

Summary

The research carried out by the Author require a necessity of further analysis of 
then press creators, i.e. journalists, columnists, editors, publishers correspondents, 
distributers and printers. The press in Gdynia, especially during the interwar period, 
played an important role in the development of the newly born city and life of its 
residents.
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Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem w Gdyni w latach 
1928-1935 w świetle źródeł archiwalnych

Celem artykułu jest ukazanie przedwojennej działalności Bezpartyjnego Bloku 
Wspierania Rządu (BBWR) w Gdyni. Literatura przedmiotu, dotycząca działalności 
BBWR, jest już znacząca. Do najważniejszych wydawnictw, które w swej treści nawiązują 
w tej kwestii do spraw gdyńskich należą publikacje M. Widernika1 i P. Olstowskiego2, 
a pomorskiego obszaru działania Bloku dotykają prace A. Chojnowskiego3, C. 
Brzozy4 i W. Jędrzejewicza5. Brakuje jednak szerszego i szczegółowego omówienia 
powstania i działalności BBWR na terenie Gdyni. W niniejszym artykule rozwój i 
znaczenie tej organizacji na terenie miasta zostały przybliżone na podstawie źródeł 
archiwalnych zgromadzonych w zespole Komisariatu Rządu w Gdyni za lata 1929-
1936, przechowywanych w gdyńskim oddziale Archiwum Państwowego w Gdańsku6. 
Tekst nie wykracza poza obszar terytorialny Gdyni, obejmując swoją narracją lata 
1928-1935.

W Gdyni pierwsze komórki organizacyjne BBWR powstały po marcowych 
wyborach parlamentarnych w 1928 r. Powołano wtedy Radę Grodzką, a jej prezesem 
został adwokat (notariusz) Mieczysław Mosiewicz7. W początkowym okresie rozwój 
BBWR ograniczały – niezbyt przychylnie nastawione – władze samorządowe 
miasta. Uaktywnienie się BBWR na terenie Gdyni zbiegło się z rozwiązaniem Rady 
Miejskiej, zawieszeniem władzy wykonawczej miasta oraz ustanowieniem w Gdyni 
powiatowych władz administracyjnych I instancji. Ze sprawozdania Państwowego 

1 M. Widernik, Życie polityczne Gdyni w latach 1920-1939, Gdańsk 1999.
2 P. Olstowski, Obóz pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926-1939, Warszawa 2008.
3 A. Chojnowski, Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław 1986.
4 C. Brzoza, Wielka historia Polski, t. 9, Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej (1918-

1945), Kraków 1993.
5 W. Jędrzejewicz, Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, Londyn 1977.
6 Archiwum Państwowe w Gdańsku – Oddział w Gdyni (dalej: APG o/Gdynia), Komisariat Rządu w 

Gdyni 1887-1939 (dalej: KRG), sygn. 682, Sprawozdania Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-Polityczne-
go i Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1929-1936.

7 R. Toczek, Kalendarium Gdyni 1917–1939, Gdynia 2010, s. 119.
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Urzędu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Gdyni (PUBiPP) z 17 I 1929 r. 
wynika, że BBWR w tym czasie nie przejawiał jednak żadnej inicjatywy na terenie 
miasta. Przyczyny należy szukać w tym, że część jej kierownictwa pełniła po kilka 
funkcji w różnych gdyńskich stowarzyszeniach, a do BBWR zgłosiła akces, aby 
podkreślić swą lojalność wobec rządu. Przynależność do Bloku osób z gdyńskiego 
establishmentu była wielokrotnie wynikiem nie tyle przekonań politycznych, ile 
ich własnych ambicji. W efekcie, działalność np. mec. Mosiewicza ograniczała się 
do przedkładania memoriałów w kwestiach gdyńskich o ogólnym znaczeniu8. 
Dopiero w kilka miesięcy później BBWR – w związku ze zbliżającymi się wyborami 
municypalnymi – zaczął tworzyć swoje rady wyborcze w poszczególnych rejonach 
miasta oraz organizacjach społecznych i zawodowych. Było to zgodne z założeniami 
ogólnopolskimi tej organizacji9. Kampanię wyborczą BBWR prowadził z dużym 
rozmachem, wykorzystując wsparcie aparatu administracyjnego. Pozwalało to 
udaremnić m.in. próby jakiegokolwiek działania stronnictw opozycyjnych10.

Członkowie BBWR startowali z listy Zjednoczonego Bloku Pracy (lista nr 3). Na 
jego czele stanęli: adwokat Wiktor Roszczynialski, pierwszy polski sołtys Gdyni Jan 
Radtke, a także kierownik Wydziału Morskiego Izby Przemysłowo-Handlowej Józef 
Kawczyński. Na liście znaleźli się zarówno kandydaci reprezentujący koła gospodarcze 
i inteligencję gdyńską, jak i przedstawiciele rybaków i robotników. Startowali z 
niej ludzie, którzy widzieli problemy gdyńskie w powiązaniu z ogólnokrajowymi i 
zdawali sobie sprawę ze znaczenia współpracy z czynnikami rządowymi. Do agitacji 
za listą prorządową władze gdyńskie wykorzystywały łamy lokalnego „Dziennika 
Gdyńskiego”. Wybory do Rady Miejskiej odbyły się 4 VIII 1929 r. Głosy mieszkańców 
rozłożyły się prawie równomiernie. Żadna z list nie uzyskała zdecydowanej przewagi11. 
W raportach sytuacyjnych stwierdzano, że wybory nie były należycie zorganizowane, 
co złożono na karb zamieszania wywołanego rozwiązaniem pod koniec 1928 r. Rady 
Miejskiej m. Gdyni12. Bardzo niska frekwencja w wyborach samorządowych nie 
pozwalała traktować ich wyniku jako odbicia istniejącego układu sił politycznych. Na 
7.070 osób uprawnionych do głosowania udział w nich wzięło tylko 1.724, stanowiąc 
24% uprawnionych13. Liczny udział w wyborach wzięły tylko sfery gospodarcze 
oraz miejscowa ludność kaszubska. Należy jednak zwrócić uwagę, że ani władze 

8 M. Widernik, Życie polityczne…, s. 44.
9 APG o/Gdynia, KRG, sygn. 682/2298, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-Politycznego i 

Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1929-1931, k. 329.
10 M. Widernik, Życie polityczne…, s. 58.
11 R. Toczek, op. cit., s. 151; M. Widernik, Główne problemy gospodarczo-społeczne miasta Gdyni w la-

tach 1926-1939, Gdańsk 1970, s. 111; M. Widernik, Polityczne oblicze Gdyni w latach 1920-1939, Gdańsk 
1977, s. 24; M. Widernik, Życie polityczne…, s. 52.

12 Wprowadzenie tymczasowych władz z delegatem rządu, jako czynnikiem nadrzędnym, nie spotka-
ło się z aprobatą społeczeństwa i zrozumieniem. Stały się natomiast jednym z argumentów za wprowa-
dzeniem ustroju komisarycznego. Patrz: APG o/Gdynia, KRG, sygn. 682/41, Ewidencja organów miej-
skich, k. 3-5.

13 M. Widernik, Życie polityczne…, s. 55.
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państwowe ani samorządowe Gdyni nie przywiązywały większej wagi do organizacji 
wyborów w 1929 r., uważając, że także kadencja i tej Rady Miejskiej będzie krótka14.

Lokalne wybory zintensyfikowały działania BBWR zwłaszcza w zakresie 
propagandy. Dnia 30 XII 1929 r. odbyła się w Hotelu Centralnym w Gdyni akademia 
poselska BBWR z udziałem posła Tadeusza Mazurkiewicza15. Prelegent mówił o 
powstaniu i proponowanych zmianach Konstytucji oraz o stanowisku Prezydenta RP 
w tej sprawie. Zapoznał także zebranych z historią walk o niepodległość z okresu 
zaborów, w których wybitną rolę odegrał Józef Piłsudski. W spotkaniu wzięło udział 
ok. 50 osób, które uchwaliły rezolucję wspierającą polityczne działanie marszałka16.

Według raportów sytuacyjnych, z początkiem roku 1930 praca społeczno-
polityczna w Gdyni ponownie „siadła”, a BBWR nie przejawiał żadnej inicjatywy 
w tej kwestii. Ponieważ kontaktu z przedstawicielem BBWR na terenie Gdyni nie 
utrzymywał Starosta grodzki, sytuację starała się wykorzystać NPR. Partia ta powoli 
uzyskiwała wpływy w organizacjach rzemieślniczych, kupieckich i robotniczych, 
narzucając im swoje poglądy polityczne. W Gdyni funkcjonowała także pewna grupa 
zwolenników PPS i SN, ale nie akcentowała swej obecności. Starosta Mieczysław 
Pożerski oceniał, że przedstawiciele lokalnej inteligencji byli zdania, iż w Gdyni, 
która była dziełem ówczesnego rządu, nie powinno tworzyć się opozycji. Stał na 
stanowisku, że Gdynia mogła być jedną z najlepiej zorganizowanych w Polsce 
miejscowości, stających do harmonijnej współpracy z rządem17.

Gdyńska BBWR aktywnie włączyła się w organizację uroczystości z okazji 
10 rocznicy uzyskania dostępu do morza. Na uroczystość 23 II 1930 r. przybył, w 
imieniu Prezydenta RP, minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski. Osobę 
Marszałka Polski reprezentował szef Kierownictwa Marynarki Wojennej kmdr Jerzy 
Świrski, a wśród osób przemawiających był – zaproszony przez gdyński BBWR – 
poseł tego ugrupowania – Bohdan Podoski18.

Dnia 29 IV 1930 r. w Hotelu Centralnym odbyło się zebranie mężów zaufania i 
członków Komitetu Wykonawczego BBWR. Zebranie otworzył Maksymilian Berger, 
podsumowując pracę BBWR na terenie Gdyni. Sekretarz Wojewódzki BBWR,  
mjr M. Kuliczkowski z Torunia, poinformował obecnych o sprawach organizacyjnych. 
Wybrana została również Rada Grodzka w składzie 6 osób. Wyłoniła ona prezesa 

14 APG o/Gdynia, KRG, sygn. 682/41, Ewidencja organów miejskich, k. 3-5. W nowo wybranej Radzie 
Miejskiej zasiadło 7 członków NPR, 4 ND, 5 BBWR i dwóch bezpartyjnych. Patrz także: M. Widernik, 
Życie polityczne…, s. 55.

15 W latach 1928-1930 poseł z listy BBWR w okręgu nr 20. Patrz: Kto był kim w drugiej Rzeczypospoli-
tej, pod red. J. Majchrowskiego, Warszawa 1994, s. 365.

16 APG o/Gdynia, KRG, sygn. 682/2298, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-Polityczne-
go i Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1929-1931, k. 162.

17 Tamże, k. 23. Patrz także: M. Widernik, Życie polityczne…, s. 53; J. Kutta, My i „oni” na Pomorzu w la-
tach 1920-1939. Przyczynek do integracji społeczeństwa polskiego, „Zapiski Historyczne”, 1991, z. 2-3, s. 59-60.

18 APG o/Gdynia, KRG, sygn. 682/2298, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-Politycznego i 
Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1929-1931, k. 203. Patrz także: P. Olstowski, op. cit., s. 179; R. Wapiń-
ski, Życie polityczne na Pomorzu…, s. 169; M. Widernik, Życie polityczne…, s. 58; Kto był kim…, s. 399.
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w osobie kierownika Szkoły Handlu Morskiego Tadeusza Sielużyckiego. Była to – 
jak się okazało - osoba niekompetentna i nieposiadająca żadnych wpływów na 
terenie Gdyni, a także nieorientująca się w specyfice politycznej Pomorza. O jego 
nieudolności świadczył np. konflikt pomiędzy starostą grodzkim Pożerskim, a 
Sielużyckim, który wyniknął z pomyłkowego (sic!) wystąpienia prezesa gdyńskiego 
BBWR, skierowanego przeciwko staroście. W efekcie, co wynika ze sprawozdania 
Pożerskiego, ten nie darzył Sielużyckiego zaufaniem. Warto nadmienić, że objęcie 
funkcji prezesa Bloku w Gdyni proponowano również J. Radtkemu oraz podjęto 
próby zachęcenia do współpracy z BBWR adwokata W. Roszczynialskiego. Obaj 
jednak nie wykazali w tym zakresie zainteresowania. Wtedy także – co jest swoistą 
ciekawostką – M. Berger poruszył sprawę podległości gdyńskiej Rady Grodzkiej 
bezpośrednio centrali Bloku w Warszawie, co – w oczach gdyńskiego starosty 
grodzkiego - było dowodem wzmacniania się roli miasta w państwie. Sam Berger 
uważał jednak, że wyłamanie się Gdyni z Okręgu Administracyjnego Województwa 
Pomorskiego mogło okazać się szkodliwe dla miejskiej organizacji19. W wolnych 
głosach poruszona została sprawa osobnego tygodnika prorządowego w Gdyni, 
który miał służyć BBWR, a w szczególności Generalnej Federacji Pracy. Jednak w 
sytuacji zaistnienia na rynku wydawniczym „Dnia Pomorskiego”, przeciwstawiono 
się tej koncepcji, lecz nie do końca skutecznie20.

Ożywienie działalności przeżył lokalny BBWR podczas zjazdu Obozu Wielkiej 
Polski (OWP) w Gdyni w dniu 8 V 1930 r.21. Jego uczestnikami byli w dość dużej liczbie 
działacze z Poznania (określani w sprawozdaniu jako półinteligenci), którzy łatwo dawali 
się – zgodnie z treścią raportów – ponieść emocjom podczas publicznych wystąpień, 
co dawało doskonałą pożywkę dla inicjowanych prowokacji. Przywódców gdyńskiego 
BBWR oskarżano o organizowanie demonstracji przeciw uczestnikom zjazdu22.

Z kolei w dniu 17 maja o godzinie 19-tej odbyła się w hotelu „Polska Riwiera”, 
urządzona przez posłów BBWR, akademia poselska. Akademię zainicjował prezes 
gdyńskiej organizacji T. Sielużycki, udzielając głosu posłowi Zdzisławowi Strońskiemu. 
Poseł wyjaśniał zebranym cele i dążenia BBWR w skali kraju. Ukazał działania rządu 

19 Dyskusja musiała być ożywiona w gremiach gdyńskiego BBWR, gdyż wielokrotnie podnosił tę spra-
wę w swoich raportach Starosta Grodzki. Patrz: APG o/Gdynia, KRG, sygn. 682/2298, Sprawozdanie 
Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-Politycznego i Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1929-1931 (passim).

20 APG o/Gdynia, KRG, sygn. 682/2298, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-Politycznego i Sta-
nu Bezpieczeństwa Publicznego 1929-1931, k. 251. Patrz także: M. Widernik, Życie polityczne…, s. 107. Ze 
sprawozdań sytuacyjnych tego okresu nie wynika czy ostatecznie podjęto decyzję o założeniu pro bebewu-
erowskiego dziennika. Jak się wydaje – nawet jeżeli takie były - powyższe zamiary nie zostały zrealizowane.

21 Według M. Widernika (Ibidem, s. 90) zjazd odbył się w dniach 3-4 V 1930 r. Został zorganizowany w 
Gdyni dla popularyzacji idei OWP wśród miejscowego społeczeństwa. Organizacja zjazdu na Wybrze-
żu  była swoistym uznaniem przez kierownictwo SN dla wzrastającej roli portu i miasta w strukturach 
państwa. Patrz również: Zjazd Młodych OWP w Gdyni, „Słowo Pomorskie”, 1930, nr 104, s. 1; Zajścia w 
Gdyni w świetle prawdy, „Słowo Pomorskie”, 1930, nr 123, s. 6.

22 APG o/Gdynia, KRG, sygn. 682/2298, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-Politycznego i 
Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1929-1931, k. 255.
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idące w kierunku utworzenia Polski mocarstwowej. Wspomniał o dokonaniu przez 
rząd unifikacji interesów rolniczych, utworzeniu samorządu przemysłu i handlu oraz 
izb rzemieślniczych. Podkreślił, że zamysłem jego było również ujednolicenie legislatury 
samorządu terytorialnego. W trakcie obrad przemawiał także poseł Władysław Wojtowicz, 
który zwrócił uwagę na przesilenie gospodarcze oraz nieprzygotowanie Polski do kryzysu, 
upatrując jego przyczynę w silnej konkurencji Stanów Zjednoczonych na rynkach zbytu 
produktów rolnych. Zwrócił również uwagę na sprawy wewnętrzne, znajdując powód 
kryzysu w rozpolitykowaniu społeczeństwa i funkcjonowaniu dużej ilości stronnictw. 
Jako ostatni przemawiał poseł Marian Cieplak, który nawiązał do kwestii budowy Gdyni 
i portu, zaznaczając jednocześnie, że ówczesne rozmiary miasto zawdzięczało wysiłkom 
rządu. Przebieg akademii, w której uczestniczyło ponad 400 osób, był spokojny23.

W okresie letnim w sprawozdaniach wyraźnie widoczne jest dalsze wyczekiwanie 
lokalnych organizacji politycznych na rozwój sytuacji politycznej w Polsce i instrukcji 
zarządów centralnych. Zaobserwowano wówczas tendencję wciągania w sferę swoich 
celów politycznych niektórych grup zawodowych, społecznych i gospodarczych. 
BBWR rozpoczął nieoficjalną działalność propagandową przy pomocy Związków 
Byłych Wojskowych (ZBW) oraz zrzeszeń gospodarczych. W tym czasie stosunkowo 
najintensywniejszą akcję na terenie Gdyni ze strony opozycji prowadził OWP, który 
do agitacji na rzecz SN starał się przyciągnąć Związek Samodzielnych Kupców (ZSK), 
Związek Drobnych Kupców (ZDK), Związek Przemysłowców (ZP) oraz Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół” (TG „Sokół”)24. BBWR usiłował ugruntować swoje znaczenie 
na całym obszarze miasta oraz w poszczególnych związkach, stowarzyszeniach 
i cechach zawodowych25. Skuteczne działanie obozu prorządowego ujawniło się 
w skłaniającym się w kierunku narodowców ZSK, które wykazało wtedy wyraźne 
tendencje ugodowe, ogłaszając, że jest organizacją apolityczną i gospodarczą. Wpływ 
na decyzję Towarzystwa miał niewątpliwie J. Kawczyński i dr Smoleń.

Intensyfikacja działań gdyńskiego BBWR nastąpiła w sierpniu 1930 r. w okresie 
przesilenia parlamentarnego26. Praca BBWR do tego czasu objęła w zasadzie wszystkie 
dziedziny życia społecznego i zawodowego miasta, przygotowując programowo 
teren do przyszłych wyborów parlamentarnych, które miały miejsce 16 XI 1930 r. 
Do poczynań ugrupowania prorządowego przychylnie nastawiona była miejscowa 
placówka NPR i Zjednoczenia Zawodowego Polskiego oraz Katolickie Towarzystwo 
Robotników27.

Głównym ugrupowaniem opozycyjnym kampanii wyborczej był „Centrolew” 
(Związek Obrony Praw i Wolności Ludu). Ten sojusz partii politycznych powstał we 
wrześniu 1929 r. i składał się z 6 partii opozycyjnych, centrolewicowych (PPS, NPR, 

23 Tamże, k. 269.
24 Tamże, k. 316.
25 Tamże, k. 329.
26 A. Ajnenkiel, Historia Sejmu polskiego, t. II, cz. II, II Rzeczpospolita, s. 154-155.
27 APG o/Gdynia, KRG, sygn. 682/2298, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-

Politycznego i Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1929-1931, k. 340.
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PSChD, Stronnictwo Chłopskie, PSL „Piast” i „Wyzwolenie”). Wobec „Centrolewu” 
zachowało życzliwą neutralność SN, natomiast sanacja jego zwolenników ostro 
zwalczała. Nie może to dziwić, gdy zauważymy, że wśród kandydujących w Gdyni 
do Sejmu z ramienia „Centrolewu” został umieszczony np. sekretarz lewicowego 
Związku Zawodowego Transportowców (ZZT) w Gdyni – Edmund Guziałek28. 
Gdyńskie ugrupowanie było jednak słabe i wewnętrznie rozbite. Wydało w 
niewielkim nakładzie tylko jedną ulotkę wyborczą. Najsłabszą partią polityczną tego 
ugrupowania w Gdyni okazała się NPR. Jeszcze przed wyborami część jej członków 
przeszła do endecji, a część do BBWR. Świadectwem konfliktu wewnętrznego 
w gdyńskiej organizacji NPR był list prezesa zarządu oddziału w Gdyni, Józefa 
Małeckiego do Zarządu Wojewódzkiego NPR w Toruniu i opublikowany na łamach 
„Dziennika Gdyńskiego”. Małecki pisał: „(...) Oświadczam publicznie, że nie mogę 
się pogodzić z ostatnim posunięciem przywódców, NPR, którzy dla szachrajskich 
kompromisów, dla zakłamanej walki z Wodzem Narodu, Marszałkiem Piłsudskim, 
dla posiadania mandatów zjednoczyli się w Centrolewie, weszli do czerwonej 
stajni drugiej międzynarodówki, podeptali program NPR oparty na zasadach 
chrześcijańsko-narodowych”29. Ostatecznie, ten długoletni sekretarz okręgowy NPR, 
ogłosił w miejscowej prasie swoje wystąpienie z tej partii30.

Tego typu działanie wzmacniało BBWR, który zdecydował się na ostre potępienie 
działaczy SN i PPS, niepopierających koncepcji prorządowych, tworzących własne 
listy wyborcze. Zarzucano im, że kierowali się wyłącznie interesami partyjnymi, 
tracąc z oczu dobro kraju. W kampanii wyborczej BBWR wykazywał dużą dynamikę, 
stosując różnorodne formy propagandy: odbywały się wiece, zebrania, kolportowano 
ulotki nawołujące społeczeństwo gdyńskie do głosowania na listę prorządową. 
Wskazał jako kandydata do Sejmu por. rez. dr Aleksandra Majewskiego. Oceniano, 
że miejscowy BBWR, dzięki jego energicznej i zdecydowanej postawie, docierał z 
biegiem czasu do wszystkich warstw gdyńskiego społeczeństwa. W tym okresie 
BBWR zakładał swoje placówki na Oksywiu i na peryferiach miasta. Przewidywano 
utworzenie placówek i ośrodków propagandowych BBWR w Hotelu Robotniczym na 
Grabówku oraz na terenie portowym w lokalu Państwowego Urzędu Pośrednictwa 
Pracy. Miało to być działanie przeciwstawne dla uruchomionej na tym terenie komórki 
PPS Frakcja Rewolucyjna. Na jednym z zebrań BBWR, w dniu 8 IX 1930 r., uchwalono 
rezolucję, w której – wobec ówczesnej sytuacji politycznej Pomorza - nawoływano 
do utworzenia tylko jednej wspólnej listy wyborczej do Sejmu31. Niektóre z ulotek, 

28 Edmund Guziałek był jednym z głównych adwersarzy sanacyjnej administracji miasta. Patrz: K. Rusinek, 
Edward Guziałek, [w:] P.P.S. wspomnienia z lat 1918-1939, t. I, Warszawa 1987, s. 915.

29 APG o/Gdynia, KRG, sygn. 682/2298, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-Polityczne-
go i Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1929-1931, k. 37.

30 Weszli do czerwonej stajni drugiej międzynarodówki, „Dziennik Gdyński”, 1930, nr 237, s. 3. Patrz też: 
APG o/Gdynia, KRG, sygn. 682/2298, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-Politycznego i Stanu 
Bezpieczeństwa Publicznego 1929-1931, k. 340.

31 M. Widernik, Życie polityczne…, s. 57. Władze grodzkie BBWR występowały kilkakrotnie z apelem 
na łamach „Dziennika Gdyńskiego” o głosowanie na jedną listę polską.
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kierowane do katolików, rozdawano w niedzielę przed kościołami oraz rozlepiano 
na murach miasta. Kolportowane w mieście ulotki oznaczone cyfrą 1, nawoływały 
do głosowania na listę prorządową. Oceniano, że propaganda przeprowadzona 
za pomocą ulotek, była skuteczna wobec zupełnego braku ulotek opozycyjnych 
(ulotki opozycyjne w niewielkich ilościach rozdawało jedynie SN oraz ugrupowania 
„Centrolewu”). Stronnictwa opozycyjne w miesiącach wrzesień-październik rzadko 
zwołały zebrania czy wiece, prowadząc niejawną działalność agitacyjną. Na jednym 
z zebrań, w dniu 29 X 1930 r. w pensjonacie „Świt”, Alojzy Sobczak wygłosił referat 
na temat walki wyborczej z obozem rządowym, ale zapowiedziany przykładowo na 
dzień 2 XI 1930 r. odczyt ks. Panasia został w ostatniej chwili odwołany32. Należy 
jednak przyjąć, że akcja przedwyborcza nabierała pewnego rozpędu i nie nadano jej 
wówczas jeszcze właściwego tempa.

Jak oceniano w sprawozdaniach, BBWR prowadził najbardziej wydajną i skuteczną 
propagandę przedwyborczą w okresie 2-8 X 1930 r. W zebraniach i wiecach na 
terenie miasta brali czynny udział działacze centralnego szczebla oraz byli posłowie 
(W. Wojtowicz, M. Cieplak i Teodor Seidler)33. W swych wystąpieniach posługiwali 
się konkretnymi przykładami osiągnięć gospodarki morskiej, takimi jak: szybka 
budowa portu i miasta, powstanie floty handlowej oraz budowa linii kolejowej Śląsk 
– Gdynia. Przedstawiali je jako wyłączną zasługę rządów pomajowych34.

Jednym z kandydatów na posła z terenu Gdyni był J. Kawczyński, kierownik 
Wydziału Morskiego Izby Przemysłowo-Handlowej (znajdującej się wówczas 
jeszcze w Grudziądzu). Józef Główczewski, prezes Związku Rybaków, w artykule 
opublikowanym w „Dzienniku Gdyńskim”, szeroko omawiającym zasługi sanacji 
dla rozwoju Wybrzeża i Gdyni, apelował do Kaszubów, by nie dali się podburzać 
działaniom na szkodę państwa, nawołując do głosowania na listę prorządową nr l, tj. 
„listę szczerze katolicką i polską”35. W kolejnych działaniach zrzeszenia zawodowe, 
gospodarcze i społeczno-polityczne, skupiające 43 gdyńskie organizacje, na zebraniu 
w dniu l października powzięły rezolucję wzywającą nie tylko społeczność Gdyni, 
lecz i całego Pomorza, do utworzenia jednej polskiej listy wyborczej. Pod rezolucją – 
co ciekawe - podpisali się także przedstawiciele organizacji i związków, pozostających 
pod wpływami SN. W nurt kampanii wyborczej włączył się również powstały w 

32 APG o/Gdynia, KRG, sygn. 682/2298, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-Polityczne-
go i Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1929-1931, k. 345.

33 R. Toczek, op. cit., s. 184. Patrz szerzej o tych postaciach: Kto był kim…, s. 475, 254-255, 424.
34 Nie było to tylko czczą propagandą. Już wówczas bowiem uważano, że protekcyjna polityka rządu 

wobec przedsiębiorstw i kwestii związanych z gospodarką morską (polegająca na stosowaniu ulg podat-
kowych, udostępnianiu kredytów, wydzierżawianiu terenów portowych itp.,), miała wpływ na kształtowa-
nie pozytywnych postaw sfer gospodarczych wobec sanacji. Na umocnienie pozycji organizacji i stowarzy-
szeń prorządowych, (które systematycznie były wspierane przez administrację państwową) wpłynęło 
utworzenie w Gdyni odrębnego starostwa grodzkiego.

35 Kaszubi za listą nr 1, „Dziennik Gdyński”, 1930, nr 264, s. 1.
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sierpniu 1930 r. Związek Obywatelskiej Pracy Kobiet, agitując na rzecz listy Bloku36. 
Po stronie BBWR wystąpił aktywnie Związek Strzelecki oraz Generalna Federacja 
Pracy. Ta druga organizacja wydała odezwę do ludu pracującego polskiego Wybrzeża, 
apelującą o wzięcie udziału w wyborach i oddanie głosów na listę prorządową.

Dnia 8 X 1930 r. odbyło się w sali kina „Morskie Oko” zebranie przedwyborcze 
BBWR. Mimo, że wiec ten ogłoszono w ostatniej chwili, przybyło nań około 500 
osób, w tym duża grupa robotników. Zebranie zarządził dr Edward Reichert, który 
zabrał głos jako pierwszy. Przemówienie poświęcił stosunkom polsko-niemieckim 
oraz zasługom dla kraju rządów marszałka J. Piłsudskiego. Zachęcał zebranych do 
głosowania na listę prorządową. Referat o aktualnych sprawach ówczesnej polityki 
wewnętrznej wygłosił były poseł BBWR T. Seidler. Redaktor Sokołowski napiętnował 
postępowanie SN w sprawie odmowy utworzenia wspólnej listy polskiej na Pomorzu. 
W imieniu robotników głos zabrali: Jan Bartczak i Antoni Paszylk. Przyjęto 
jednogłośnie przedstawioną przez przewodniczącego zebrania rezolucję wspierającą 
działania rządu37.

Także w kolejnych dniach w kinie „Morskie Oko” odbywały się wiece BBWR. Dnia 
5 listopada w zgromadzeniu wzięło udział ok. 500 osób. Zebrani w spokoju wysłuchali 
przemówień, solidaryzując się z listą prorządową38. Dnia 7 listopada odbyło się w 
tym miejscu kolejne zebranie przedwyborcze zwołane przez BBWR, tym razem 
miejscowych pracowników kolejowych. Obecnych było ok. 300 osób. Przemawiali 
naczelnik stacji PKP w Gdyni Stanisław Szponar, dyr. J. Kawczyński oraz kolejarze: 
Łojecki i Wojtkowiak. Następnego dnia zebranie przedwyborcze rybaków (przy ul. 
Portowej w warsztatach Badziąga) zorganizował J. Główczewski, prezes centralnego 
Związku Rybaków. Obecnych było około 25 osób. Przemawiali: Główczewski 
i Anastazy Konkol, którzy nawoływali do głosowania na listę nr 1. Uchwalono 
rezolucję, a zebranie zakończono okrzykiem na cześć marszałka J. Piłsudskiego. Dnia 
9 listopada, w kinie „Czarodziejka”, miało miejsce kolejne zebranie przedwyborcze 
dla kobiet, zwołane przez prorządowy Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet. Na wiec 
przybyło ok. 250 osób. Przemawiały: Liskowa z Torunia oraz Strzelecka z Warszawy. 
Entuzjastycznie uchwalono głosować na listę nr 139. Wiece odbywały się również w 
dzielnicach peryferyjnych miasta. Dnia 30 października, w lokalu Semmerlinga w 
Chyloni, zgromadziło się ok. 50 osób. Głos zabierali: działacz BBWR – Lewandowski, 
prof. Zabierowski z Gdańska, który omówił sprawy gospodarcze rządu i zobrazował 
program BBWR, Węglewicz, krytykujący działalność mniejszości niemieckiej,  
a także pracownik PKP, Darosiński, który zobrazował zebranym dążenia gospodarcze 

36 APG o Gdynia, Komisariat Rządu w Gdyni, sygn. 682/2298, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Spo-
łeczno-Politycznego i Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1929-1931, k. 203. Patrz także: P. Olstowski,  
op. cit., s. 179; R. Wapiński, Życie polityczne na Pomorzu…, s. 169; M. Widernik, Życie polityczne…, s. 58; 
Kto był kim…, s. 399.

37 APG o Gdynia, Komisariat Rządu w Gdyni, sygn. 682/2298, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu 
Społeczno-Politycznego i Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1929-1931, k. 337.

38 Tamże, k. 335.
39 Tamże, k. 353.
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rządu i nawoływał do oddania swych głosów na listę prorządową. Podobne spotkanie 
odbyło się dzień później w sali kina „Czarodziejka”. Zebranie przedwyborcze kolejarzy 
zgrupowało ok. 600 osób. Otworzył je przewodniczący Komitetu Wyborczego 
Kolejarzy S. Szponar. Kolejarze Główczyński i Angiel omawiali gospodarkę rządów 
przedmajowych oraz wskazali na poprawę stosunków społecznych i postęp, który 
był zasługą rządów Piłsudskiego. Kandydat na posła z listy nr 1 Franciszek Roppel, 
scharakteryzował czołowych kandydatów listy nr 1, z okręgu tczewskiego, podnosząc 
ich zasługi położone dla dobra kaszubskiej ziemi jeszcze z okresu zaborów. W 
trakcie zebrania rozdawano różnego rodzaju ulotki, zachęcające do głosowania 
na listę prorządową. Z kolei w dniu 2 listopada odbył się w Chyloni, w restauracji 
„Dwór Lipowy”, wiec przedwyborczy BBWR z udziałem ok. 160 osób. Jako pierwszy 
przemawiał prezes Komitetu Wyborczego BBWR, asesor Dyrekcji PKP, Węglewicz. 
Charakterem i treścią wiec nie odbiegał od wcześniejszych spotkań przedwyborczych. 
Przeważała krytyka ugrupowań opozycyjnych, w czym przodował mówca Mazella. 
Uchwalono jednomyślnie rezolucję, nawołującą do głosowania na prorządową listę 
nr 140. Dnia 6 listopada, w lokalu Firusa w Oksywiu, odbyło się kolejne zebranie 
przedwyborcze, na którym obecnych było ok. 250 osób. Przemawiali: mjr rez. 
Mieczysław Przybyłowicz oraz kandydat na posła dyr. J. Kawczyński. Uchwalona 
została przez aklamację rezolucja głosowania na prorządową listę nr 141.

W manifestację prorządową zamienił się zjazd Inwalidów Okręgu Kaszubskiego, 
na który przybyło ok. 200 inwalidów ze wszystkich miast okręgu wyborczego, a także 
z odległego Czerska. Zabarwienie prorządowe miał również gdyński zjazd delegatów 
Kas Chorych Okręgu Północnego w dniu 9 listopada. Zjazd wysłał telegram 
hołdowniczy na ręce ministra Aleksandra Prystora. Także akademia, zwołana 11 XI 
1930 r. z okazji dziesięciolecia odparcia najazdu bolszewickiego w sali kina ,,Morskie 
Oko”, przeistoczyła się w manifestację na rzecz marszałka J. Piłsudskiego42.

Aktywna działalność gdyńskiej BBWR spowodowała reakcję opozycji. 
Organizowaniem i prowadzeniem kampanii wyborczej endecji zajął się Komitet 
Wyborczy, któremu przewodniczył dr Stanisław Bernatt. W tą kampanię wyborczą 
włączyło się również gdyńskie duchowieństwo. Zwolennik narodowców, ks. kan. 
Teodor Turzyński, w prywatnej rozmowie ze starostą grodzkim, uzasadniając 
prowadzenie agitacji politycznej w Kościele, oświadczył, że „z gwałtem rządu w 
osadzeniu byłych posłów w Brześciu pogodzić się nie może”43. Wobec aktywizacji 
endecji, przeciwko niej skierowane zostały ataki propagandy sanacyjnej oraz akcje jej 
bojówek. W noc poprzedzającą wybory, powybijano szyby w mieszkaniu jednego z 
czołowych działaczy endecji dr Bronisława Skowrońskiego oraz zdemolowano zakład 
zegarmistrzowski, należący do innego działacza endecji – Alojzego Sobczaka. Bojówki 
BBWR, przy poparciu władz administracyjnych, rozbijały także opozycyjne wiece 

40 Tamże, k. 348.
41 Tamże, k. 352.
42 Tamże, k. 353.
43 M. Widernik, Życie polityczne…, s. 59.
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przedwyborcze – co było jednak w Gdyni rzadkością – lub częściej zamieniały je na 
wiece własne. Oto kilka przykładów, wskazywanych przez PUBiPP w sprawozdaniach 
sytuacyjnych. Dnia 5 listopada w „Dworze Lipowym” w Chyloni, odbyło się zebranie 
wyborcze, które zostało zwołane przez SN. Przemawiali wówczas kandydat z listy nr 
4 ks. kan. Bernard Łosiński z Sierakowic oraz Andrzej Stróżyński z NPR. Na wiecu 
ujawniła się silna opozycja ze strony sympatyków BBWR, którzy stanowili około 
40% zebranych. Z powodu nie udzielenia głosu sympatykom listy nr 1, doszło do 
zamieszania, co skutkowało – wobec zachodzącego niebezpieczeństwa naruszenia 
bezpieczeństwa i porządku publicznego –rozwiązaniem wiecu44. Dnia 6 listopada 
zwołane zostało przez SN następne zebranie przedwyborcze w lokalu Raszkego w 
Oksywiu. Spotkanie to, na którym było obecnych ok. 300 osób, zamieniło się w wiec, 
który całkowicie opanowali zwolennicy BBWR. Wśród mówców znaleźli się ks. kan. 
B. Łosiński oraz ze strony BBWR J. Kawczyński, a także stolarz Jan Jednac i urzędnik 
prywatny J. Bartczak. Według sprawozdania, sympatycy SN nie ujawnili się (sic!). 
Kandydujący na posła J. Kawczyński, w swym wystąpieniu podkreślił zasługi sanacji 
dla rozwoju Gdyni. Apelował również do kleru, aby nie mieszali się do polityki i nie 
wykorzystywali religii do celów politycznych. Na zakończenie zebrania uchwalono 
rezolucję, w której poparto listę prorządową i zobowiązano się przy wyborach do 
Sejmu i Senatu głosować na listę nr 145. Przykładem ostrych starć przedwyborczych 
było zebranie, zwołane przez endecję 9 listopada w Chyloni. W spotkaniu tym 
udział wzięli kandydaci na posłów: z ramienia Zjednoczenia Gospodarczego – 
ks. B. Łosiński i z ramienia SN – redaktor „Pielgrzyma”, Józef Matłosz z Pelplina. 
Zamiar nie wpuszczenia członków BBWR na zebranie zakończył się bójką, w której 
poturbowano m.in. Matłosza. Podobny przebieg miało zwołane do willi „Świt” w 
tym samym dniu mniejsze zebranie przedwyborcze, w czasie którego doszło do 
bójki na skutek nie wpuszczenia na zebranie sympatyków BBWR46. Podobnie 
postępowała jednak i opozycja. W trakcie odbywającego się dnia 5 listopada w sali 
Ferdynusa prorządowego wiecu przedwyborczego, zwołanego przez Generalną 
Federację Pracy przy obecności ok. 500 osób, sympatyk PPS Janowski starał się 
wywołać ferment, co jednak nie przyniosło spodziewanego efektu. Potwierdzałoby 
to słowa starosty grodzkiego M. Pożerskiego w sprawozdaniu do wojewody 
pomorskiego: „wiece opozycyjne każdorazowo były opanowane przez BBWR”47. 
Jak więc widać, kampania przedwyborcza do Sejmu i Senatu w 1930 r. na terenie 
Gdyni toczyła się w atmosferze silnej – jak na warunki młodego miasta – agitacji 
politycznej.

Na podstawie sprawozdania z 19 XI 1930 r. wiemy, że wybory do Sejmu na terenie 

44 APG o Gdynia, Komisariat Rządu w Gdyni, sygn. 682/2298, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu 
Społeczno-Politycznego i Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1929-1931, k. 352.

45 M. Widernik, Życie polityczne…, s. 60.
46 APG o Gdynia, Komisariat Rządu w Gdyni, sygn. 682/2298, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu 

Społeczno-Politycznego i Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1929-1931, k. 351.
47 Tamże, k. 37. Patrz także: M. Widernik, Życie polityczne…, s. 60-61.
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Gdyni miały przebieg spokojny. BBWR uzyskała absolutną większość, tj. 53,5% 
oddanych głosów. Wyniki wyborów do Sejmu, przeprowadzonych w mieście 16 XI 
1930 r., przedstawiały się następująco: na 12.132 osoby uprawnione do głosowania 
oddano 8.736 (72%) ważnych głosów, w tym na listę BBWR (nr 1) – 4.630 (53%), 
na listę SN (nr 4) – 2.111 (24%), na listę „Centrolewu” (nr 7) – 1.786 głosów (20%), 
na listę Mniejszości Niemieckiej (nr 12) – 103 głosy (1%). Głosy oddane na listę 
„Centrolewu” były w większości głosami robotników, zrzeszonych w różnych 
związkach zawodowych. Ponad 50% głosów „Centrolew” uzyskał w takich dzielnicach 
jak: Mały Kack, Oksywie i Grabówek. Utworzenie wspólnego bloku wyborczego w 
ramach „Centrolewu” nie było - jak już zauważono - w pełni zrozumiałe dla części 
członków NPR, wywołując dezorientację wśród jej zwolenników. W tej sytuacji 
część jej członków oddała głosy na listę SN lub BBWR. Endecja i BBWR większość 
uzyskanych głosów zdobyły w Śródmieściu i na Oksywiu (gdzie mieszkały rodziny 
wojskowych, oficerów i podoficerów Marynarki Wojennej). Na sanację głosowały 
głównie sfery gospodarcze, urzędnicy oraz część robotników. Endecja zebrała głosy 
drobnomieszczaństwa i ludności kaszubskiej oraz części inteligencji. Co ciekawe, 
przyłączona do miasta i zamieszkała przeważnie przez ludność kaszubską Chylonia, 
nie oddała ani jednego głosu na listę mniejszości niemieckiej. Na Oksywiu padło na 
tę listę głosów 6. Przeszło 50% głosujących mieszkańców północnej części miasta 
wskazało na listę nr 1. Było to znamienne, gdyż w obu tych dzielnicach kaszubskich, 
przy wyborach w roku 1928, lista niemiecka uzyskała 100 głosów48. Starosta 
grodzki w piśmie do wojewody pomorskiego ocenił sympatie polityczne ludności 
kaszubskiej w Gdyni następująco: (...) „51% oddało swe głosy na listę prorządową, 
22,5% na listę Stronnictwa Narodowego i 24% na listę Centrolewu (głównie NPR). 
W Gdyni nie udało się wybrać (…) posła do Sejmu”49. Mocną pozycję sanacji w 
Gdyni potwierdziły także wybory do Senatu przeprowadzone w dniu 23 listopada 
tegoż roku. Na 6.343 uprawionych do głosowania, oddało swe głosy 4.203, czyli 
66% uprawnionych. BBWR uzyskał 64,5% głosów, endecja – 24,6%, „Centrolew” – 
10,2%, zaś Mniejszość Niemiecka – 0,7%. Podsumowując, wyniki wyborów do Sejmu 
w Gdyni były krańcowo odmienne od wyników w skali całego Pomorza, gdzie SN 
zdobyło 38% głosów, „Centrolew” 33%, BBWR 21%, a Mniejszość Niemiecka jedynie 
8%. Nie ulega wątpliwości, że w województwie pomorskim dały znać o sobie silnie 
zakorzenione wpływy SN i NPR. Sanacja, mimo wysiłków władz centralnych, nie 
zdołała zdobyć na terenie Pomorza większej popularności. Wyjątkiem była właśnie 
Gdynia, w której odniosła druzgoczące zwycięstwo, zdobywając ponad 50% oddanych 
głosów. W zestawieniu z wynikami wyborów sejmowych z 1928 r., można stwierdzić, 
że sanacja przez niespełna trzy lata znacznie rozszerzyła swe wpływy w Gdyni. 
Swój sukces zawdzięczała przede wszystkim umiejętnemu wykorzystaniu osiągnięć 

48 APG o Gdynia, Komisariat Rządu w Gdyni, sygn. 682/2298, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu 
Społeczno-Politycznego i Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1929-1931, k. 358.

49 P. Olstowski, op. cit., s. 188; Patrz także: R. Toczek, op. cit., s. 204; A. Chojnowski, Piłsudczycy u władzy. 
Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław 1986, s. 157.
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gospodarki morskiej, przypisując je wyłącznie sobie, chociaż był to czas ogólnego 
ożywienia gospodarczego. Zwycięstwo odniesione w wyborach parlamentarnych 
BBWR uczcił manifestacją w dniu 24 XI 1930 r. Uczestniczyło w niej ok. 3.000 osób, w 
tym członkowie organizacji, stowarzyszeń i związków prosanacyjnych. Zgromadzone 
przed budynkiem starostwa tłumy powitał starosta grodzki. Sprzed gmachu starostwa 
pochód ruszył do magistratu, gdzie w tym czasie przebywali: minister robót publicznych 
Maksymilian Matakiewicz i wojewoda pomorski Wiktor Lamot. Wojewoda przemówił 
do zebranych z balkonu magistratu, dziękując za manifestację poparcia. Po odegraniu 
hymnu państwowego i odśpiewaniu Roty pochód rozwiązał się. Nie można się dziwić 
tej radości władz nadzorczych, gdyż uzyskany w wyborach wynik był korzystny dla 
strony rządowej, zwłaszcza, że Gdynia zamieszkana była przez bardzo poważny procent 
krytycznie nastawionych do sanacji Wielkopolan i Pomorzan50.

Udana kampania wyborcza spowodowała stopniowy zastój w dalszej pracy 
społeczno-politycznej gdyńskiego ugrupowania prorządowego. Siłą rozpędu, do 
końca roku odbyło się kilka spotkań powyborczych. Dnia 22 XI 1930 r. o godzinie 
20-ej odbyło się w sali Semmerlinga w Chyloni zebranie BBWR przy udziale ok. 
50 osób. Przedstawiciele gdyńskiego BBWR Żurek i P. Bełdowski podziękowali 
obywatelom Chyloni za przyczynienie się do pomyślnego wyniku wyborów. Bartczak 
przedstawił program polityczno-gospodarczy rządu, a Wenglewicz nawoływał 
do przeciwstawienia się wrogiej działalności mniejszości narodowych, zwłaszcza 
Niemców51. Jednak w kolejnych tygodniach lokalny BBWR nie potrafił nawet 
zogniskować osób dotychczas sprzyjających temu ugrupowaniu. Nie doszło do 
skutku np. nagłaśniane przez wiceprezesa BBWR w Gdyni Bergera zebranie Związku 
Towarzystw, którego celem miało być zredagowanie protestu przeciw napaściom na 
wojewodę pomorskiego Lamota. Co więcej, złożenia podpisu pod uchwalonym przez 
Radę Grodzką BBWR protestem odmówił nawet jej członek – J. Radtke52.

BBWR uaktywnił się dopiero późną wiosną 1931 r. Działając w porozumieniu 
z innymi organizacjami społecznymi i kulturalnymi, usiłował nawiązać łączność 
z mieszkańcami miasta pod hasłem jedności z obozem prorządowym53. Dnia 29 
kwietnia w Hotelu Centralnym odbyło się zebranie mężów zaufania i członków 
Komitetu Wykonawczego Bloku. Na czele Rady Grodzkiej BBWR stanął znawca 
spraw gospodarczych i ogólnie poważany kierownik Wydziału Morskiego Izby 
Przemysłowo-Handlowej (kandydat na posła z listy BBWR w wyborach 1930 r.), J. 
Kawczyński. Według sprawozdania PUBiPP, Kawczyński i posiadane przez niego 
zalety, dawały dostateczną gwarancję, że sprawa Rady Grodzkiej pójdzie w zupełności 
po linii wytycznych rządu i przysporzy obozowi prorządowemu nowych członków54.

50 APG o Gdynia, Komisariat Rządu w Gdyni, sygn. 682/2298, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu 
Społeczno-Politycznego i Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1929-1931, k. 358.

51 Po wyborach – wg sprawozdań sytuacyjnych - przyhamowała działalność większości stronnictw po-
litycznych w Gdyni. Tamże, k. 363.

52 Tamże, k. 409.
53 Tamże, k. 412.
54 Tamże, k. 444.
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Zmiany w gremiach zarządu spowodowały zwiększenie działalności i zerwanie z 
dotychczasowym stanem bezczynności organizacji. W połowie maja 1931 r. BBWR 
zorganizował kolejną akademię poselską55. Zintensyfikowano także działania w 
dzielnicach miasta. Gdyńskie BBWR otworzyło się również na działania inicjowane 
przez Okręg Pomorski Bloku. We wrześniu 1931 r. członkowie gdyńskiego ugrupowania 
wzięli aktywny udział w zebraniu w Toruniu, na którym omawiano sprawy związane z 
konferencją kierowników Sekretariatów Kół Okręgu Pomorskiego BBWR. Członkowie 
Rady Grodzkiej: Stanisław Janicki, Artur Brief i Tolimir Legocki widoczni byli w trakcie 
dwudniowego zjazdu delegatów kół Okręgu Pomorskiego BBWR w Toruniu w dniach 
26 i 27 września. Ustalono tam rodzaj czynności w akcji społecznej niesienia pomocy 
bezrobotnym56. Na gruncie lokalnym częstsze posiedzenia, na których omawiano 
sprawy organizacyjne, odbywało Prezydium Rady Grodzkiej. Zapraszano na nie 
przedstawicieli powiatów tczewskiego i morskiego, a także delegatów odbywającego się 
w Gdyni zjazdu rad powiatowych BBWR. Gdyński BBWR był również organizatorem 
wspomnianego zjazdu, który miał na celu spowodowanie ożywienia akcji BBWR na 
terenie Okręgu Wyborczego Północnego Pomorza. Dla ustalenia programu zjazdu, 
prezydium BBWR w Gdyni zwołało na 4 XI 1931 r. konferencję przedstawicieli 
powiatów Gniewa, Tczewa, Kartuz, Morskiego, Kościerzyny i Starogardu57.

W sprawach wewnętrznych, działalność Bloku ograniczała się do kontynuowania 
prac organizacyjnych, w szczególności opracowania planu działań na poszczególnych 
odcinkach życia społecznego i gospodarczego. W dniu 7 XII 1931 r., w świetlicy 
kolejowej, zorganizowano zebranie, które miało na celu utworzenie wśród kolejarzy 
koła BBWR. Po wygłoszeniu referatu przez dr A. Majewskiego i wyjaśnieniach st. 
kontrolera PKP S. Szponara, przestąpiono do wyborów zarządu. W skład zarządu 
koła weszli: 1) Wojtkowiak, nacz. stacji – prezes, 2) Jakosa, sekretarz rozbudowy 
stacji Gdynia – wiceprezes, 3) Skodnicki, zastępca naczelnika stacji – sekretarz, 
4) Kopecki, kasjer kolejowy – skarbnik oraz 5) Laskowski i 6) Pietruszewski – 
jako członkowie. Do koła zapisało się 40 kolejarzy, przy czym ustalono wysokość 
składki członkowskiej na 20 gr. miesięcznie. Zebranie, w którym udział wzięło ok. 
70 osób przebiegło spokojnie58. Jednak właściwie przez cały okres zimy 1932 r., 
BBWR nie przejawiał aktywności i ograniczył się do prac w łonie Rady Grodzkiej i 
poszczególnych komisjach59. Starano się jedynie pogłębić wpływy w działającym od 
1931 r. Związku Związków Zawodowych (ZZZ), a w szczególności wśród marynarzy 
i robotników portowych60. Według sprawozdań sytuacyjnych, BBWR „pracowało 
organizacyjnie, rozszerzając swe wpływy na organizacje i stowarzyszenia społeczne. 

55 Tamże, k. 421.
56 Tamże, k. 587.
57 Tamże, k. 607.
58 Tamże, k. 609.
59 APG o/Gdynia, KRG, sygn. 682/2299, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-Politycznego i 

Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1932-1934, k. 1.
60 Tamże, k. 3.
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W dalszym ciągu jednak nie przenosiło swojej działalności na zewnątrz”61. Poważne 
zaniepokojenie wywołały u miejscowych władz BBWR zatargi personalne, ujawnione 
w gdyńskim ZZZ. Związek ten, będąc wówczas pod wpływami BBWR, mógł wobec 
panującego fermentu, łatwo dostać się pod demagogiczne wpływy komunizującego 
związkowca – E. Guziołka. Należy jednak zauważyć, że władze lokalnego BBWR i 
ZZZ niewiele zrobiły w kierunku wychowania w Gdyni pewnych ideowo i karnych 
członków. Zwiększone wpływy zaczęła zyskiwać w tym zakresie PPS i KPP. Według 
gdyńskich władz bezpieczeństwa, działania podporządkowanych BBWR ZZZ szły 
w kierunku pozyskiwania nowych członków, licytując się przy tym w obietnicach z 
ZZT. Natomiast w marcu 1932 r. podjęte zostały działania w celu utworzenia nowych 
kół Bloku na Oksywiu i w Chyloni. Wobec oporu mieszkańców tej ostatniej dzielnicy 
koła tam nie zorganizowano. Konsekwentnie działano w kierunku stopniowego, choć 
powolniejszego rozszerzania swoich wpływów w stowarzyszeniach i organizacjach 
społecznych. Odbywały się także regularnie posiedzenia Rady Grodzkiej, na 
których uzgadniano taktykę postępowania i omawiano w szczegółach wykonanie 
nakreślonego programu pracy. Poczyniono przygotowania do wiecu poselskiego, 
który przypadł na dzień 5 VI 1932 r.62.

Wkrótce zaznaczył się wewnętrzny podział w łonie BBWR. Władze Gdyni 
spodziewały się, że „spowoduje to zahamowanie pracy organizacyjnej i przekreśli 
dotychczasową planową akcję”63. Działalność BBWR ograniczyła się w tym czasie 
do wewnętrznej pracy organizacyjnej, polegającej wyłącznie na odbywaniu 
posiedzeń Rady Grodzkiej oraz poszczególnych komisji. Komisarz Rządu 
sygnalizował do UWP, że powstały w łonie Rady Grodzkiej BBWR ferment, 
spowodowany był tarciami osobistymi. Rada Grodzka podzieliła się na dwie 
grupy: działaczy bojowych, należących do Związku Legionistów Polskich (ZLP), 
z wiceprezesem tego związku S. Szponarem na czele i działaczy, stojących na 
gruncie gospodarczym, z prezesem BBWR J. Kawczyńskim i radnym miejskim 
Bolesławem Nowackim na czele. W konsekwencji zatargu, zarząd miejscowego 
koła ZLP powziął poufną uchwałę wzywającą swych członków do wycofania się z 
pracy w Radzie Grodzkiej BBWR64. Podkreślić należy, że w motywach powyższej 
uchwały (wysuniętych przez ZLP) znalazły się zarzuty natury moralnej przeciwko 
radnemu B. Nowackiemu i naczelnikowi poczty Gronkowi (obaj byli członkami 
Rady Grodzkiej BBWR)65.

61 Tamże.
62 Tamże, k. 11, 13, 22, 23-25.
63 Tamże, k. 23.
64 Tamże, k. 23-25.
65 APG o/Gdynia, KRG, sygn. 682/2299, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-Po-

litycznego i Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1932-1934, k. 30, 38. Zarzuty związane były 
m.in. z nagłośnioną przez Komisarza Rządu sprawą niegospodarności w Towarzystwie Budo-
wy Osiedli, w którego Radzie Nadzorczej np. B. Nowacki zasiadał. Patrz także: Nie powtarzaj-
cie tego!, „Torpeda. Oczy i uszy Gdyni”, 1936, R. I, nr 3, s. 1; M. Kardas, Gdynia i jej władze w la-
tach 1926-1950. Główne problemy polskiej administracji publicznej miasta, Toruń  2013, s. 265.
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Powyższy zatarg odbił się ujemne na działalności gdyńskiego BBWR i 
spowodował prawie zupełny zanik pracy organizacyjnej i społeczno-gospodarczej. 
Uważano, że dla przywrócenia normalnych stosunków w łonie Rady Grodzkiej, 
nieodzowna była ingerencja czynników organizacyjnie nadrzędnych. Komisariat 
Rządu sygnalizował organom nadzorczym, że w przeciwnym razie dotychczasowy 
dorobek BBWR na tutejszym terenie, przejawiający się w pierwszym rzędzie w 
opanowaniu organizacji społecznych i gospodarczych, mógł pójść na marne. W 
miesiącach letnich 1932 r., BBWR nie przejawiało znów prawie żadnej działalności. 
Przypisuje się to brakowi energicznych działaczy na terenie Gdyni, którzy mogliby 
opanować tarcia personalne w łonie obozu prorządowego. Ze sprawozdania 
sytuacyjnego wynika, że brak aktywności BBWR widoczny był do września 1932 
r. nawet w pracy wewnątrzpartyjnej. Chociaż BBWR organizacyjnie nie rozwijał 
żadnej działalności, to jego poszczególni działacze zajmowali się przygotowaniem 
gruntu do wyborów, przed którymi stanęło miasto, wobec upływu kadencji Rady 
Miejskiej i wejścia w życie nowej ustawy regulującej ustrój miasta66. Nadchodzące 
wybory do Rady Miejskiej Gdyni antagonizowały miejscowe społeczeństwo. Według 
obserwacji pracowników bezpieczeństwa Komisariatu Rządu, spodziewano się 
następujących list: nr 1 Gospodarczej – pod wyraźnymi wpływami BBWR, nr 2 Pracy 
– wyraźnie prorządowej, tworzonej przez Związek Rezerwistów oraz nr 3 Katolickiej 
– pod wpływami SN, ChD i częściowo NPR, a także nr 4 PPS – tworzonej przez 
miejscowe władze PPS w łączności z ZZT67. Ogółem list wyborczych, prorządowych 
zgłoszono siedem na trzynaście, które zostały zarejestrowane. Największą działalność 
przedwyborczą rozwinęli kandydaci z listy nr: 1, 2 i 468.

Przygotowania do wyborów samorządowych złagodziły wewnętrzne 
antagonizmy w Radzie Grodzkiej Bloku. Przystąpiono do pracy przedwyborczej, 
zamierzając wprowadzić do ograniczonej liczebnie Rady Miejskiej69 swoich 
kandydatów za pośrednictwem dwóch list: 1) Gospodarczej i 2) Pracy. W tym celu 
odbyło się zebranie organizacyjne oraz dokonano wyboru Komitetu Wyborczego 
Lista Gospodarcza, w skład którego weszli: Bolesław Kasprowicz, Jerzy Michalewski, 
Stefan Borkowski, J. Kawczyński, Włodzimierz Prochaska, Bednarski, Jęczkowiak, 
ks. Wojciech Surman, Henryk Chudziński, Teodor Miotk, Leon Jasiński, Penke, S. 

66 Rozporządzenie Prezydenta RP o ustroju miasta Gdyni z dnia 24 XI 1930 r. (Dz. U. RP Nr 80, poz. 630).
67 APG o/Gdynia, KRG, sygn. 682/2299, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-Politycznego i 

Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1932-1934, k. 30, 58.
68 Tamże, k. 135.
69 Przekształceniu uległ dotychczasowy zarząd miasta, przez połączenie w jednym urzędzie całej wła-

dzy zarówno administracyjnej szczebla Starostwa Grodzkiego, jak i samorządowej. Starostwo i Magi-
strat uległy likwidacji. Całą władzę skupił w swym ręku komisarz rządu, mianowany przez ministra 
spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem przemysłu i handlu oraz ministrem skarbu. Celem za-
pewnienia wejścia do RM elementu inteligentnego i fachowego, wprowadzono ustawę „komisaryczną”, w 
myśl której w składzie Rady było 10 członków wybranych wg ogólnie obowiązujących przepisów wybor-
czych i 10 pochodzących z nominacji ministra spraw wewnętrznych, mianowanych w porozumieniu z mi-
nistrem przemysłu i handlu. Patrz: art. 7 Rozporządzenia Prezydenta RP o ustroju miasta Gdyni….
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Szponar, Szklarski i M. Berger. Również działacze kandydujący z Listy Pracy kap. 
rez. Majewskiego prowadzili intensywne przygotowania do wyborów. Według treści 
sprawozdania sytuacyjnego, lista gospodarczo-społeczna skupiła w sobie najbardziej 
ruchliwe i znane osobistości wśród miejscowego społeczeństwa70. Obawiano się 
stanowiska politycznego autochtonicznych mieszkańców miasta, tj. Kaszubów, a także 
rybaków oraz mieszkańców Chyloni i Oksywia. Sądzono, że w razie niewystawienia 
własnych list, wymieniona ludność rozbije swoje głosy pomiędzy listami BBWR 
i katolicką. W raportach przesyłanych do Torunia i Warszawy dostrzegano, że 
miejscowe organizacje polityczne i społeczne, szczególnie ustosunkowane opozycyjnie 
do obecnych czynników rządowych, wykazały w tym czasie pewne wysiłki w kierunku 
skonsolidowania stosunków wewnętrznych oraz zwiększania swych wpływów w terenie. 
Jako bezpośredni powód wspomnianego zjawiska upatrywano przygotowania partii 
politycznych do nadchodzących wyborów do Rady Miejskiej oraz chęci pozyskania 
nowych członków. Natomiast znacznie mniejsze natężenie działalności zauważano 
wśród politycznych organizacji prorządowych. Przedmiotem ogólnego utyskiwania 
w dalszym ciągu były kwestie kryzysu gospodarczego i rosnącego bezrobocia. W 
sprawozdaniach Komisariatu Rządu utyskiwano, że BBWR jako samoistna organizacja 
polityczna – poza przystąpieniem do organizacji dwóch bloków wyborczych – nie 
przejawiał, po raz kolejny, działalności. Za wątpliwy sukces postrzegały administracyjne 
władze gdyńskie zorganizowanie przez BBWR na terenie miasta sześciu wieców i 
dwóch zebrań w lokalach zamkniętych. Przyniosło to bowiem temu ugrupowaniu tylko 
5 mandatów Rady Miejskiej. Zdobyli je: J. Kawczyński, J. Michalewski, T. Piwoński, 
J. Jednac i B. Nowacki71. Krytyczne spojrzenie na działalność BBWR tego czasu 
uwidoczniło się na tle działań prowyborczych pozostałych odłamów i ugrupowań 
polityczno-społecznych Gdyni. Wszystkie partie i ugrupowania społeczne prowadziły 
bowiem silną agitację oraz zwoływały zebrania przedwyborcze. Prowadzono również 
akcję ulotkową72.

Po wyborach municypalnych, BBWR przystąpił do organizacji „Kół 
Środowiskowych”. Miały one na celu pozyskanie i organizacyjne skonsolidowanie 
pracowników poszczególnych gdyńskich instytucji, tj. banków, urzędów celnych, 
firm kolejowych itd. Należy nadmienić, że ówczesna Rada Grodzka utworzyła 
takich kół 14, z których 10 znajdowało się w stadium organizacji. Przymierzano 
się do rejestrowania (jak się wydaje również druku) odczytów poszczególnych 
członków dla każdego koła oddzielnie73. Był to pozytywny przejaw aktywności 
na tle innych organizacji społecznych i politycznych, które charakteryzował zanik 
działalności74.

70 APG o/Gdynia, KRG, , sygn. 682/2299, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-Politycznego i 
Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1932-1934, k. 64.

71 Tamże, k. 134.
72 AAN, Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, sygn. 47, Odezwy BBWR w kampanii wyborczej 

do rad miejskich 1934, [b.p.].
73 Tamże, k. 139.
74 Tamże, k. 143.
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W zimie 1933 r. zaznaczyła się w gdyńskiej BBWR dążność do ujęcia dotychczasowej 
działalności w ramy programowe i wypracowania planu działania na okres zimowy. 
Rada Grodzka BBWR rozpoczęła ożywioną pracę społeczno-polityczną jednak 
dopiero wiosną 1933 r., podejmując realizację nakreślonego odgórnie programu 
organizacyjnego oraz pracy propagandowej. W dniu 25 VI 1933 r. odbyło się pierwsze 
w roku zebranie Rady Grodzkiej, na którym dokonano wyborów i zatwierdzenia jej 
członków, a także Sądu Koleżeńskiego i przewodniczących poszczególnych sekcji. Do 
Rady weszli: J. Kawczyński, A. Brief, W. Prochaska, S. Szponar, M. Berger, Zygmunt 
Szacherski, Tadeusz Piowowański, Leon T. Ordyniec, Majewski i Paszkiewicz. 
Posiedzenie organizacyjne oraz kwestie projektu prac poszczególnych sekcji 
odłożono do pierwszych dni lipca tego samego roku. Ponadto w dniu 8 czerwca 
urządzono pierwsze organizacyjne zebranie organizacji młodzieżowej BBWR – 
Legionu Młodych75. Znaczne starania wykazali miejscowi działacze prorządowi w 
związku z organizacją „Święta Morza”76.

W dniu 23 VII 1933 r., w sali kina „Czarodziejka”, przy udziale ok. 300 osób, 
odbyła się – urządzona staraniem Rady Grodzkiej BBWR – akademia poselska. 
Otworzył ją prezes J. Kawczyński, udzielając głosu wicemarszałkowi Sejmu 
Karolowi Polakiewiczowi. Mówca omówił przejawy kryzysu gospodarczego, jego 
przyczyny oraz wskazał, że pomimo znacznych wysiłków i narad wszystkich państw 
europejskich, wyników jego złagodzenia nie było widać. W Polsce, zdaniem mówcy, 
oznaki kryzysu były znacznie łagodniejsze. Następnie omówił obecną sytuację w 
Niemczech, opanowanie władzy przez Hitlera i przygotowanie całego społeczeństwa 
niemieckiego do wojny odwetowej. Na zakończenie wskazał na konieczność zespolenia 
całego społeczeństwa pod egidą rządu. Drugi mówca, poseł z Klubu BBWR Zygmunt 
Tebinka, scharakteryzował położenie polityczne i gospodarcze ZSRR, Niemiec i 
Wolnego Miasta Gdańska. Ponadto tłumaczył przyczynę specyficznego ustroju Rady 
Miejskiej w Gdyni. Nadmienił, że w przyszłości należało się spodziewać, przeniesienia 
do Gdyni Okręgowej Dyrekcji Kolejowej i utworzenia struktury województwa, co 
wpłynęłoby na znaczne zwiększenie ilości mieszkańców miasta77.

Późnym latem 1933 r. Rada Grodzka BBWR rozwinęła szeroką działalność 
wewnętrzną, odbywając zebrania w poszczególnych sekcjach i układając program 
pracy na okres jesienny i zimowy78. Przygotowywania do działalności zimowej Bloku 
zdominowały całokształt prac społeczno-politycznych w okresie jesiennym. Nie 
odbiegało to jednak od działań prowadzonych przez pozostałe gdyńskie ugrupowania 
polityczne, które rozplanowywały swą działalność na dłuższy okres czasu79.

W tym czasie Rada Grodzka BBWR pracowała w czterech sekcjach:
- Sekcja oświatowo-kulturalna - podejmowała działania w Radzie Szkolnej i 

75 Tamże, k. 144.
76 Tamże, k. 145.
77 Tamże, k. 148.
78 Tamże, k. 148.
79 Tamże, k. 154.
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Zarządzie Towarzystwa Szkoły Powszechnej, przyczyniając się do uzyskania w tych 
instytucjach przychylności dla BBWR.

- Sekcja młodzieżowa – wykazała znaczne wysiłki w kierunku zorganizowania 
w Gdyni Legionu Młodych. Gdyński Legion Młodych składał się z 60 członków 
i jednoczył miejscową inteligencję młodzieżową. Do sukcesów sekcji należało 
pozyskanie przez Legion Młodych własnego lokalu, w którym już jesienią 1933 r. 
urządzono sześć zebrań zarządu i trzy zebrania członkowskie.

- Sekcja robotnicza – zajęła się tworzeniem organizacji młodzieży rzemieślniczej. 
Przewodniczącym był adwokat i notariusz H. Chudziński. W tym czasie powstało koło 
BBWR skarbowców, z prezesem dr Fichelem. Sekcja ta czyniła starania w kierunku 
zorganizowania zjazdu działaczy gospodarczych, który miał się odbyć 1 X 1933 r.

- Sekcja organizacyjna – odpowiedzialna za organizację działań propagandowych 
Bloku. Sprawozdawcy podkreślili przeładowanie działalności Bloku „odbywającymi 
[się] ustawicznie uroczystości, zjazdami i obchodami”80. W ocenie Komisarza Rządu 
powodowały one nieproduktywną stratę sił całego miejscowego ugrupowania 
prorządowego i w rezultacie przyczyniały się do zmniejszania działalności 
wewnętrznej.

Wynik pracy organizacyjnej BBWR na terenie miasta oceniano na dostateczny, 
uznając, że organizacja ta wydajnie przyczyniła się do przychylnego „urobienia” 
nastroju ludności. Pewne niedociągnięcia uwidaczniały się natomiast w sferze pracy 
charytatywnej oraz spraw gospodarczych81.

W okresie zimowym 1933/34 r. Rada Grodzka BBWR w Gdyni wykazywała pracę 
tylko w trzech sekcjach:

- Sekcja organizacyjno-polityczna zajęta była pracami przygotowawczymi do 
pomorskiego Zjazdu działaczy społeczno-gospodarczych, który się odbył w Gdyni 
1 X 1933 r. Zjazd zabezpieczono od strony techniczno-lokalowej i propagandowej, 
przygotowano odpowiednie referaty.

- Sekcja kulturalno-oświatowa opracowała i przystąpiła do wykonania rocznego 
programu działania.

- Sekcja młodzieżowa skupiła się na pracach organizacyjnych Legionu 
Młodych. Zorganizowano uroczystości inauguracji jego działalności, która się 
odbyła 22 października. W tym czasie odbyło się przyjęcie 37 nowych członków. 
Uroczystość zgromadziła dość licznie przedstawicielstwo władz, urzędów oraz ok. 
400 mieszkańców miasta. Przystąpiono również do zorganizowania prorządowego 
stowarzyszenia młodzieży rzemieślniczej82.

Duża grupa działaczy podejmowała w tym czasie samodzielne akcje prospołeczne. 
Większość członków BBWR wykazywała dużą pomoc w organizacji subskrypcji 
Pożyczki Narodowej83. W sprawozdaniach z tego okresu dominuje informacja, że w 

80 Tamże.
81 Tamże, k. 156.
82 Tamże, k. 167.
83 Tamże, k. 161.
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grudniu 1933 r. w Gdyni, w zakresie życia politycznego, jedynie BBWR wykazało 
aktywność społeczno-polityczną. Działalność tego ugrupowania przejawiała się w 
organizacji zebrań kół środowiskowych i terytorialnych. Odbyło się ich ok. 10 przy 
ok. 35% frekwencji. Na zebraniach omawiano nowy projekt Konstytucji, sprawy 
gospodarcze oraz podnoszono konieczność czytelnictwa czasopism prorządowych84. 
Staraniem Prezydium miejscowej Rady Grodzkiej zwołano posiedzenie sejmowej 
Komisji dla Spraw Gdyni85.

Jak już wspomniano, BBWR dążył do podporządkowania sobie różnego rodzaju 
związków i stowarzyszeń, działających na terenie Gdyni. Swoistą opiekę BBWR 
roztoczył nad paramilitarną organizacją Związku Strzeleckiego, który stanowił 
przeciwwagę dla silnych wpływów endecji wśród młodzieży. Pierwsza komórka tego 
związku powstała w Gdyni w styczniu 1928 r. Liczyła zaledwie 21 członków, a jej 
organizatorami byli Ignacy Sieja i inż. Bolesław Janicki. W listopadzie 1930 r. powstał 
oddział Związku Strzeleckiego w Chyloni, liczący 42 członków. Związek rozwijał 
działalność o charakterze przysposobienia wojskowego, kulturalno-oświatową i 
sportową86.

Kontynuowano prace w kołach środowiskowych. W dniu 21 XII 1933 r. 
przeprowadzono w Gdyni zebranie Zarządu Koła BBWR sfer gospodarczych portu, 
na którym rozdzielono funkcje pomiędzy poszczególnych członków zarządu. 
Prezesem został dyr. Feliks Kollat z „Żeglugi Polskiej”, wiceprezesem - Juliusz Rummel 
były dyr. przedsiębiorstwa „Żegluga Polska”, sekretarzem – dyr. Andrzej Cienciała z 
Polskiej Agencji Morskiej, a II sekretarzem dr Tadeusz Bierowski, syndyk Związku 
Armatorów87.

W ostatnich dniach grudnia 1933 r. nastąpiło ukonstytuowanie się nowego 
Zarządu Koła Środowiskowego nauczycieli w Gdyni. Prezesem został prof. Molski, 
wiceprezesem W. Stańco, sekretarzem S. Pucek, skarbnikiem Micholówna. Do 
zarządu dokooptowano Franciszka Kortasa, kierownika Szkoły Powszechnej nr 188.

Z inicjatywy Prezydium miejscowej Rady Grodzkiej BBWR, 7 grudnia 
tegoż roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji dla spraw Gdyni. W 
komisji pod przewodnictwem posła Z. Tebinki podjedli dyskusję senator Jerzy 
Iwanowski, posłowie Władysław Starzak, Tadeusz Żebracki, Jan Rudowski, 
Józef Moczulski, Stanisław Dąbrowski i przedstawiciele sfer gospodarczych. 
Posiedzenie rozpoczął poseł Tebinka, po czym referat o obecnej sytuacji w 
porcie gdyńskim wygłosił wiceprezes Rady Grodzkiej BBWR w Gdyni A. Brief. 
Postulował dla dalszego rozwoju portu zwiększenie w jego zarządzie wpływu 
środowisk prorządowych89.

84 Niestety w sprawozdaniu nie dookreślono czy chodziło o czasopisma lokalne czy ogólnopolskie.
85 Tamże, k. 179.
86 M. Widernik, Życie polityczne…, s. 49.
87 APG o/Gdynia, KRG, sygn. 682/2299, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-Politycznego i 

Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1932-1934, k. 182.
88 Tamże.
89 Tamże. Patrz także: R. Toczek, op. cit., s. 315.
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Dwa posiedzenia Prezydium Rady Grodzkiej BBWR, na których omawiano 
sprawy organizacyjne, a w szczególności zmiany składu personalnego poszczególnych 
sekcji Rady Grodzkiej odbyły się jeszcze w grudniu 1933 r. Jednak od początku 1934 
r. działalność gdyńskiego BBWR ograniczała się tylko do zwoływania zebrań Kół 
Środowiskowych, z których na ogólną liczbę 17 Kół, zebrania odbyły się w 14 (2 koła 
zwołały zebrania dwukrotnie). Frekwencja wynosiła do 80%. W dniu 12 stycznia na 
zebraniu informacyjnym, w obecności 80 osób, poseł Z. Tebinka omówił projekt nowej 
Konstytucji. W dniu 29 I 1934 r. odbyła się odprawa prezesów, sekretarzy i krzewicieli 
prasy miejscowych kół BBWR, zwołana przez szefa propagandy prasowej BBWR na 
województwo pomorskie kpt. rez. Stanisława Pietruskiego. W swoim przemówieniu 
stwierdził on, że na skutek niedostatecznej propagandy prasy prorządowej, praca 
szerzenia ideologii i myśli państwowej na Pomorzu postępowała powoli, a Gdynia 
w tym względzie znajdowała się na szarym końcu. Przemówienie swoje Pietruski 
zakończył wezwaniem obecnych do wzmożenia działań propagandowych i do 
osobistego werbowania przez członków Bloku prenumeratorów prasy rządowej. 
Zintensyfikowanie działalności ugrupowania wiązano ze zmianami personalnymi w 
organizacji. W dniu 20 I 1934 r. nastąpiło rozwiązanie dotychczasowej Rady Grodzkiej 
BBWR w Gdyni. Nowe kierownictwo spoczęło w rękach inż. W. Prohaski i A. 
Briefa90. Nie zmieniło to jednak intensywności działań ugrupowania. W lutym życie 
poszczególnych partii politycznych zamykało się w ramach wewnętrznych. Wyjątkiem 
– wg sprawozdań sytuacyjnych Komisariatu Rządu – była działalność BBWR, którego 
usiłowania stworzenia nowych Kół Środowiskowych, zwłaszcza wśród rzemieślników, 
nie zostały do tego momentu sfinalizowane. W marcu odbyło się kilka zebrań w Kołach 
Środowiskowych o charakterze ściśle sprawozdawczym (roczne walne zebranie). 
Ogółem odbyło się w kołach środowiskowych 20 zebrań przy licznej frekwencji. Na 
zebraniach poruszono jedynie sprawy z zakresu organizacyjnego91.

Według sprawozdania sytuacyjnego za miesiąc maj z 4 VI 1934 r., sytuacja polityczna 
nie wykazała żadnych większych zmian, a ugrupowania polityczne, poza BBWR i PPS 
(który łącznie z ZZT i Związkiem Robotników Budowlanych urządził uroczystości 
pierwszomajowe), nie wykazały żadnej działalności92. Sytuacja polityczna wykazywała 
małą ruchliwość wszystkich ugrupowań politycznych, a zwłaszcza opozycyjnych. Wobec 
wykazywanej w sprawozdaniach stagnacji gdyńskiej sceny politycznej, pozytywnie 
wyglądała sytuacja w BBWR, którego działalność „poszła” w kierunku społecznym93. 
Dla uczczenia pamięci zamordowanego ministra Bronisława Pierackiego, BBWR 
urządził koncert, którego dochód przeznaczony został na „stypendium im. śp. ministra 
Pierackiego”. Ponadto BBWR wzięło udział w akcji na rzecz powodzian94.

90 APG o/Gdynia, KRG, sygn. 682/2299, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-Politycznego i Stanu 
Bezpieczeństwa Publicznego 1932-1934, k. 245. Patrz też: R. Toczek, op. cit., s. 319.

91 APG o/Gdynia, KRG, sygn. 682/2299, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-Polityczne-
go i Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1932-1934, k. 258.

92 Tamże, k. 262.
93 Tamże, k. 275.
94 Tamże, k. 276.
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Praca Bloku przeważnie obracała się w ramach wewnętrzno-organizacyjnych, w 
kierunku rozbudowy istniejących komórek organizacyjnych i zakładania nowych. 
Utworzono dwa Komitety dzielnicowe w Porcie i na Grabówku, a następnie dla 
Śródmieścia, Chyloni, Oksywia, okręgu Kolejowego oraz Orłowa Morskiego. 
BBWR zorganizował także manifestację, która odbyła się 20 września w związku z 
wystąpieniami ministra spraw zagranicznych Józefa Becka w Genewie w sprawie 
mniejszości narodowych95. Główna uwaga władz gdyńskiej organizacji skierowana 
została na portowe sfery przemysłowe, drobny przemysł, kupiectwo i rzemieślników. 
Przykładowo, na plenarnym zebraniu Towarzystwa Przemysłowców w Gdyni w dniu 
13 XII 1934 r. przegłosowano przystąpienie do BBWR. Przy tej okazji na ręce Komisarza 
Rządu w Gdyni złożono, wyrazy hołdu dla Prezydenta RP Ignacego Mościckiego i 
marszałka J. Piłsudskiego, zapewniając o lojalnej i wytrwałej pracy dla dobra kraju96.

Rozbudowa struktury wewnętrznej zaczęła przynosić efekty w kolejnym roku 
działalności BBWR. W styczniu 1935 r. gdyńskie ugrupowanie liczyło około 2.000 
członków, skupionych w 32 kołach znajdujących się we wszystkich dzielnicach 
miasta. Nowo wybrane Prezydium Rady Grodzkiej w składzie: J. Kawczyński, 
Napoleon Korzon, B. Nowacki, H. Chudziński, S. Janicki, Zdzisław de Teisseyre i 
W. Prohaska, spotkało się jednakże z nieprzychylnym przyjęciem ze strony części 
organizacji prorządowych skupionych w BBWR. Na znak protestu ZLP po raz drugi 
zagroził wystąpieniem z Bloku, jeżeli nie nastąpią zmiany w składzie jej władz. 
Sprzeciw budził fakt, że niektórzy z członków Rady Grodzkiej przed przybyciem do 
Gdyni byli aktywnymi działaczami OWP, po czym – mając na względzie korzyści 
osobiste – zmienili swoją orientację polityczną. Ponadto, przynależność do BBWR 
pozwalała w wielu wypadkach, poza pracą zawodową, pełnić płatne funkcje, na 
przykład członków rad nadzorczych. Pięciu zaś członków Rady Grodzkiej BBWR było 
zamieszanych w nadużycia finansowe w Towarzystwie Budowy Osiedli. Komisarz 
Rządu Stefan Franciszek Sokół, w obawie przed kompromitacją niektórych działaczy 
Bloku przez ugrupowania opozycyjne, wystąpił do władz wojewódzkich BBWR o nie 
zatwierdzanie wybranego w styczniu 1935 r. Prezydium Rady Grodzkiej w Gdyni i 
mianowanie Prezydium Komisarycznego97. Znajduje to potwierdzenie w ówczesnej 
prasie. Redaktorzy „Słowa Pomorskiego” w artykule „Sanacja” w Gdyni w rozsypce 
pisali: „na ostatnim zebraniu Rady Grodzkiej BB w sposób ostry wystąpił Komisarz 
Rządu S. F. Sokół, piętnując karierowiczów o małej wartości moralnej, którzy zdołali 
opanować szczyty organizacji partyjnej w Gdyni”98. Komisarz ustanowił ostatecznie 
zarząd komisaryczny z prezesem Władysławem Grabowskim, N. Korzonem, 
Stanisławem Torem i mjr. Michalikiem99.

95 Tamże, k. 280.
96 Tamże, k. 295.
97 M. Widernik, Życie polityczne…, s. 99. Patrz także: P. Olstowski, op. cit., s. 258.
98 „Sanacja” w Gdyni w rozsypce. Rozmiary rozłamu w B.B. na Pomorzu, „Słowo Pomorskie”, nr 25 z 

30.01.1935, s. 2. Patrz też: „Dziennik Gdyński”, nr 23 z 27.05.1935, s. 2.
99 M. Kardas, Stefan Franciszek Sokół Komisarz Rządu w Gdyni, Pelplin 2002, s. 223.
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Niezależnie od zamieszania w strukturach wewnętrznych organizacji, w 1935 r. 
działalność BBWR skoncentrowała się na akcji propagandowej, powiązanej z 
uchwaleniem nowej Konstytucji. Przeprowadzono 38 zebrań, poświęconych m.in. 
zaznajomieniu członków i sympatyków z treścią ustawy konstytucyjnej. Wielką uwagę 
poświęcono także sprawom organizacji żałobnych ku czci marszałka J. Piłsudskiego, 
jak również Jego pamięci. Nowymi komórkami organizacyjnymi były: sekcja kobieca, 
koło szyprów i maszynistów oraz koło urzędników samorządowych100.

Należy w tym miejscu zauważyć, że w tym czasie wśród gdyńskich stronnictw 
politycznych największą żywotność wykazywały tylko BBWR i PPS. Sprawozdanie z 
dnia 4 VII 1935 r. dowodzi, że aktywność BBWR była w tym czasie dość intensywna. 
Wynikało to z ilości zebrań i spotkań, organizowanych przez członków ugrupowania. 
Niektóre komórki gdyńskiego BBWR wszczęły akcję przygotowawczą do wyborów 
parlamentarnych. Sekcja gospodarcza i rzemieślniczo-przemysłowa brały udział w 
przygotowaniach urządzenia Wystawy Rzemieślniczej, która została otwarta w dniu 
„Święta Morza”. Koło lekarzy odbyło zebranie informacyjne z udziałem delegatów 
firm i pracowników handlowych dla omówienia spraw poświęconych ubezpieczeniom 
społecznym101.

W związku z okresem przedwyborczym widoczny był znaczny wzrost 
aktywności poszczególnych agend BBWR. Blok współpracował ściśle z władzami 
komisarycznymi miasta, włączając się w zbieranie podpisów, koniecznych 
do wysunięcia dodatkowych kandydatów. Celem było uzyskanie przewagi 
Gdyni w Zgromadzeniu Okręgowym nad pozostałymi powiatami Okręgu 
Wyborczego. BBWR przewidywał, że tym sposobem będzie mógł wysunąć 25 
dodatkowych delegatów. Zauważano, że sytuacja w porównaniu z wyborami 
z roku 1930 był odmienna. Referat Bezpieczeństwa Komisariatu Rządu 
sygnalizował Warszawie, że przede wszystkim działalności agitacyjnej nie 
prowadziło SN. Na poufnym zebraniu przywódcy endecji opowiedzieli się za 
bojkotem wyborów, nie wywierając jednak żadnego nacisku na członków, o ile 
w wyborach będą chcieli wziąć udział z ramienia innych zrzeszeń społecznych102. 
W minimalnym stopniu wykazywali zainteresowanie wyborami mieszkańcy 
miasta. Zainteresowanie się ogółu ludności wyborami znacznie wzrosło po 
dokonaniu wyboru kandydatów na posłów w Zgromadzeniu Okręgowym. Z 
powodu ostrej konkurencji czołowych kandydatów w Gdyni – gen. Ferdynanda 
Zarzyckiego i inż. Mieczysława Michalskiego – zainteresowanie to stale wzrastało. 
Akcję agitacyjno-wyborczą de facto prowadziły dwie odrębne grupy, chociaż 
zaliczające się do jednego, prorządowego obozu. Z jednej strony prowadził ją 
BBWR, z drugiej zaś grupa zwolenników inż. Michalskiego. W Komisariacie 
Rządu oceniano, że większe szanse na wybór miał inż. Michalski. Kandydaci 

100 APG o/Gdynia, KRG, sygn. 682/2230, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-Politycznego i 
Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1935-1936, k. 25.

101 Tamże, k. 32.
102 Tamże, k. 37. Patrz także: M. Widernik, Główne problemy…, s. 122.
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z powiatów granicznych miasta odgrywali w tej sytuacji rolę marginalną. 
Rozbicie obozu na dwie grupy i wzmagająca się agitacja przybierała szkodliwy 
obrót, gdyż prowadziła do uprzedzeń i głębszych rozłamów wśród organizacji 
kombatanckich. W łonie tzw. „dołów”BBWR opowiadano się raczej za inż. 
Michalskim, gdy zarządy poszczególnych organizacji zdecydowanie popierały 
kandydaturę gen. Zarzyckiego103. Wobec częściowego rozbicia głosów delegatów 
gdyńskich kandydatów Bloku, gen. Zarzycki po głosowaniu w Zgromadzeniu 
Okręgowym umieszczony został na drugim miejscu listy wyborczej do Sejmu104. 
Udział pozostałych partii politycznych w rozgrywce wyborczej był bardzo słaby. 
Nawet dość silna już tym czasie gdyńska PPS, wskutek aresztowania lokalnych 
przywódców (z powodu kolportowania ulotki anty-wyborczej) żadnej akcji 
wyborczej nie wszczęła. Stronnictwo Narodowe i NPR niczym nie podkreśliły 
swego ustosunkowania do wyborów. Sporadyczne oddziaływania na luźne grupy 
robotnicze za absencją wyborczą nie nosiły charakteru planowej akcji.

Wynik głosowania wywołał silną konsternację w Bloku, który – jak już wspomniano 
- generalnie popierał gen. F. Zarzyckiego. Uzyskanie prawie 50% głosów gdyńskich 
przez inż. Michalskiego nie było spodziewane105. Dobry wynik wyborczy w Gdyni 
nie przełożył się jednak na mandat poselski. Grupa inż. Michalskiego, nie chcąc się 
pogodzić z porażką, wniosła przez notariusza H. Chudzińskiego protest w sprawie 
przeprowadzenia wyborów w powiecie kościerskim. Protest wykazał kilka wypadków 
sprzecznego z regulaminem przeprowadzenia obliczeń w kilku obwodach tegoż 
powiatu. Okręgowa Komisja Wyborcza protest ten potraktowała poważnie, natomiast 
protest Z. Tebinki, występującego z ramienia Bloku przeciwko kandydaturze inż. 
Michalskiego, potratowany został jako nieistotny. Udział społeczeństwa w akcie 
głosowania był słaby, przy czym wyraźnie zawiodła inteligencja. Głosowanie odbyło 
się bez jakichkolwiek ekscesów106.

Michalski, jako – obok wspomnianego już gen. F. Zarzyckiego – gdyński kandydat 
do Sejmu, uzyskał przedwyborcze poparcie Komisarza Rządu S. F. Sokoła107. 
Zakwestionowanie przez Michalskiego wyników wyborów i wszczęcie, za namową 
swoich stronników, procedury odwoławczej pozbawiły go jednak zaufania w oczach 
komisarza, dla którego wybory były probierzem sytuacji społeczno-politycznej 
na terenie Gdyni. To co robił – zdaniem Sokoła – czynił dla swojej popularności, 
wykorzystując przy tym urząd i prowadzoną działalność społeczną. Później jednak 
Sokół złagodził osąd i utrzymał go na stanowisku naczelnika wydziału Komisariatu 

103 APG o/Gdynia, KRG, sygn. 682/2230, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-Politycznego 
i Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1935-1936, k. 43.

104 Tamże, k. 45.
105 APG o/Gdynia, KRG, sygn. 682/2300, Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego, społecznego 

i mniejszości narodowych za lata 1935-36, Sprawozdanie z 3 X 1935 r., k. 49. Patrz też: M. Kardas, 
Gdynia…, s. 342.

106 APG o/Gdynia, KRG, sygn. 682/2230, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-Politycznego i 
Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1935-1936, k. 49.

107 F. Sokół, Notatki z lat 1933-1938, mpis (w zbiorach autora).
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Rządu w Gdyni108. Był to ostatni akord kilkuletniej działalności BBWR na terenie 
Gdyni. Według sprawozdania z 18 XI 1935 r., BBWR zlikwidował w Gdyni swoje 
agendy z dniem 1 listopada109. W związku z likwidacją BBWR, polityczny ruch 
prorządowy uległ zupełnej stagnacji. Odtąd nie notowano już żadnych objawów 
życia organizacji, która podjęłaby się koordynacji tego ruchu. Istniejące w Gdyni 
społeczne organizacje prorządowe nie prowadziły żywszej działalności, omijając 
kwestie polityczne110.

Należy zauważyć, że Gdynia końca lat 20-tych i pierwszej połowy lat 30-tych XX 
w., dla BBWR nie była okresem wielkiej dominacji. Obszar ten na pomorskiej scenie 
politycznej dla Sanacji miał jednak znaczenie wręcz strategiczne. Pozycję gdyńskiego 
Bloku należy powiązać z – odstającą od pomorskich norm – sytuacją demograficzną 
miasta, jego specyfiką związaną z otrzymanymi dopiero co prawami miejskimi oraz 
zmiennym systemem sprawowanych rządów. Działalność BBWR na terenie Gdyni nie 
była – jak to próbują udowodnić niektóre publikacje – działalnością marginalną111. 
Co prawda na życie polityczne miasta – szczególnie w latach 30-tych – największy 
wpływ miały ugrupowania powiązane z PPS, jednak, jak się wydaje, również i 
BBWR odcisnął na nim swoje znamię. Struktury Bloku przejął Obóz Zjednoczenia 
Narodowego, który na terenie Gdyni zaczął się rozwijać od wiosny 1937 r. W jego 
szeregach na Pomorzu oraz w Gdyni znalazły się organizacje kombatanckie, byłych 
wojskowych oraz niektóre grupy społeczno-zawodowe. Na terenie Gdyni nie osiągnął 
jednak takiej pozycji jaką wcześniej miał BBWR. Pracę w tym zakresie niewątpliwie 
zniweczyła wojna112. 

Nonpartisan Block for Cooperation with the Government in 
Gdynia in years 1928 – 1935  in view of archives

Summary

The aim of the work is to show the activities of Nonpartisan Block for Cooperation 
with the Government in Gdynia (BBWR).  Its position on the political scene of the 
city has to be linked to, differently than in Pomeranian region, city’s demography, its 
specificity associated with newly received municipal rights and variable governance. 

108 Patrz: F. Sokół, Notatki z lat 1933-1938, zapis z 29 XI 1934 r. Poparł również Michalskiego w jego 
staraniach o wejście do Sejmu w następnych wyborach, w roku 1938. Patrz: Ibidem, zapis z 23 IX 1938.

109 APG o/Gdynia, KRG, sygn. 682/2230, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-Polityczne-
go i Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1935-1936, k. 68.

110 Tamże, k. 195.
111 Patrz chociażby: Dzieje Gdyni, pod red. R. Wapińskiego, Wrocław 1980, s. 117; R. Wapiński, Życie 

polityczne na Pomorzu…, s. 153.
112 P. Olstowski, op. cit., s. 293. Patrz także: C. Brzoza, op. cit., s. 227; C. Brzoza, A. L. Sowa, Historia 

Polski 1918-1945, Kraków 2006, s. 344; W. Roszkowski, Historia Polski 1914–1945, Warszawa 2004, s. 77.
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BBWR’s activities in Gdynia was not, as some publications try to prove, a marginal 
one. The development and importance of BBWR in Gdynia is discussed on the basis 
of archival sources in a broader socio-political context.
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Każda społeczność lokalna ma swoich liderów, kierowników, bohaterów, osoby, które 
ją tworzyły i na trwałe zapisały się w świadomości lokalnej. Wiedza o bohaterach 
lokalnych stanowi o kulturze społeczności lokalnej i ma na nią istotny wpływ.  
W tym kontekście chciałbym przedstawić zapomnianych mieszkańców Gdyni Cisowej, 
bohaterów bestialsko zabitych w jesieni 1939 r. w Lasach Piaśnicy koło Wejherowa. 
Każda dzielnica Gdyni powinna opracować i znać biografie „męczenników piaśnickich”, 
ochraniać je od zapomnienia, oddawać im należną cześć i pamięć! Niniejsze 
opracowanie stara się wychodzić na przeciw temu obowiązkowi.

Po napaści III Rzeszy na Polskę Niemcy realizowali program usunięcia ludności 
nie nadającej się według kryteriów programu narodowosocjalistycznego do 
zniemczenia i zasiedlenia Pomorza Niemcami oraz zgermanizowanie pozostałych 
Polaków.  Adolf Hitler żądał potrzebę przeprowadzenia akcji zagłady Polaków na 
Pomorzu i w Wielkopolsce, a na to miejsce osiedlenia Niemców z krajów bałtyckich 
i Europy Wschod niej. Akcja ta miała doprowadzić do zdo bycia większej przestrzeni 
życiowej dla narodu niemieckiego, który według rasistowskiej doktryny narodo wych 
socjalistów górował nad innymi narodami1.

Wytyczne władz III Rzeszy dotyczące tej polityki za wierały instrukcje w 
sprawie likwida cji warstwy kierowniczej społeczeństwa polskiego.  Po wkroczeniu 
wojsk niemieckich na teren Polski do wódca SS i szef policji niemieckiej Heinrich 
Himmler, który przejął funkcję komisarza Rzeszy do spraw umocnienia 
niemczyzny na wschodzie otrzymał dekret z 7 października 1939 r., który dotyczył 
między innymi usunięcia grup ludnościowych niebezpiecznych dla Rzeszy i 
społecznoś ci niemieckiej, masowego aresztowania i zagładę ludności pomor-
skiej. W jesieni 1939 r. akcja ludobójstwa objęła polską inteligencję oraz grupy 
ludności, a w tym między innymi Żydów i psychicznie chorych. Liczną grupę 
ofiar stanowili  Polacy, których usunięcia domagali się, z przyczyn najczęściej 
osobistych, Niemcy zamieszkujący Pomorze w okresie przed wojennym. Udział 

1 B. Bojarska, Piaśnica, Gdańsk 1989, s. 9.
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miejscowych Niemców i Volksdeutschów2 w akcji aresztowań wpłynął na rozmiar 
akcji zagłady Polaków na Pomorzu.

Bezpośrednimi sprawcami aktu ludobójstwa byli obywatele III Rzeszy Niemieckiej. 
Odpowiedzialność za mord na Polakach ponoszą członkowie Volksdeutscher 
Selbstschutz, a także Hitlerjugend3 i Deutsche Vereinigung4, którzy przekazywali 
Niemcom informacje o polskich patriotach, a w tym o członkach Polskiego Związku 
Zachodniego. 

Dotychczas ustalono, że od 1934 r. aktywnie działało  w  Gdyni  Deutsche 
Vereinigung (Zjednoczenie Niemieckie) wyznające ideologię nazistowską. Dnia 14 
grudnia 1934 r. odbyło się zebranie koła (Ortsgruppe Gdingen) stowarzyszenia  w 
Orłowie, gdzie liderem był  kowal Horst Kühl. Spotkania działaczy odbywały się 
w jego domu niedaleko świątyni ewangelickiej. Dnia 1 sierpnia 1934 r. w Orłowie 
Morskim powstał oddział stowarzyszenia Deutsche Vereinigung i powołano zarząd: 
prezes K. Wachmeister, F. Poznański, Kometz. Antypolska aktywność środowiska 
niemieckiego spowodowała, że 5 maja 1937 r.  Komisarz Rządu Franciszek Sokół 
zawiesił działalność stowarzyszenia Deutsche Vereinigung Oddział w Gdyni5.

Dnia 3 stycznia 1935 r. odbyło się pierwsze zebranie Deutsche Vereinigung w 
Chyloni. Założono 6 bojówek (Überfallkommando). Ćwiczenia prowadzili Kurt 
Bandusch z Chyloni i Ludwig Górski z Demptowa. W 1937 r. należało do tego 
oddziału 17 osób. Dnia 18 marca 1937 r. na zebraniu Deutsche Vereinigung wybrano 
nowy zarząd, w którym prezesem był Robert Jerzy Hirsch z Cisowej, sekretarzem 
Paul Teschke, a skarbnikiem Kurt Bandusch z Chyloni6. Spotkania członków 
Zjednoczenia Niemieckiego odbywały się w Dworze Lipowym przy ul. Chylońskiej 

2 Volksdeutsche (pol. etniczni Niemcy) – określenie stosowane do 1945 r. wobec osób pochodzenia 
niemieckiego, zamieszkujących poza granicami Niemiec według stanu granic na koniec 1937 r., któ-
rzy nie posiadali niemieckiego obywatelstwa (Reichsdeutscher). W czasie II wojny światowej, od 4 mar-
ca 1940 r. w ten sposób nazywano obywateli państw, którzy zostali wpisani na niemiecką listę narodo-
wościową – volkslistę i zostali zakwalifikowani do najwyższej kategorii w niej wyszczególnionej. Wbrew 
rozpowszechnionej opinii, Volkslista nie była w żaden sposób „podpisywana”, ale umieszczenie na niej 
zwykle wiązało się z przejściem postępowania administracyjnego na wniosek zainteresowanego, polega-
jącego na udowodnieniu swojego pochodzenia i ewentualnej działalności w organizacjach niemieckich 
i proniemieckich teoretycznie wymaganej do przyznania wyższych klasyfikacji. Termin ten dla Adolfa 
Hitlera oraz Niemców mieszkających w granicach Niemiec miał znaczenie rasowe zaznaczające pokre-
wieństwo krwi i było częścią rasistowskiego światopoglądu nazizmu.

3 Hitlerjugend (w skrócie HJ., pol. „Młodzież Hitlera”) – niemiecka organizacja młodzieżowa NSDAP 
zorganizowana na wzór paramilitarny w 1922 r. jako przybudówka Oddziałów Szturmowych (SA).

4  Deutsche Vereinigung, DtV (Zjednoczenie Niemieckie) – niemiecka organizacja o profilu narodo-
wo-socjalistycznym. Kierownictwo organizacji objął początkowo Erik von Witzleben, a następnie Hans 
Kohnert. Organizacyjnie DtV, podobnie jak inne niemieckie organizacje w przedwojennej Polsce, pod-
legała Hauptamt Volksdeutsche Mittelstelle, zwanej w skrócie VoMI, kierowanej przez Obergruppen-
führera SS Wernera Lorenza. Zjednoczenie Niemieckie rywalizowało z inną organizacją mniejszości 
niemieckiej w Polsce – Partią Młodoniemiecką w Polsce.

5 R. Toczek, Kalendarium Gdyni 1917-1939, Gdynia 2011, s. 444.
6 Tamże.
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i w domu Roberta Hirscha przy ul. Zbożowej w Cisowej7. W Dworze Lipowym 
niemieccy młodzi członkowie Deutsche Vereinigung byli okazjonalnie bici przez 
odwiedzajacych to miejsce marynarzy polskich z Oksywia8. 

Dnia 25 maja 1938 r. odbyła się konferencja przywódców gdyńskiego stowarzyszenia 
Zjednoczenie Niemieckie-Deutsche Vereinigung, w restauracji „Dworcowa”. W 
konferencji uczestniczył sekretarz Zarządu Głównego Deutsche Vereinigung – 
Waldemar Adelt - znany referent propagandowy. Dnia 14 listopada 1938 r. port gdyński 
zwiedził na holowniku „Albert Förster”minister III Rzeszy Arthur Seyss Inquart. Zaraz 
potem odbyło się zebranie stowarzyszenia koła Deutsche Vereinigung9.

W polityce Adolfa Hitlera mniejszość niemiecka na Pomorzu była jednym 
z głównych czynników, które miały uzasadniać roszczenia terytorialne III Rze-
szy wobec Polski. Postanowienia Traktatu Wersalskiego10 oddały Polsce ziemie 
zachod nie, zagarnięte w okresie zaborów i pozostających pod oku pacją niemiecką 
do 1918 r.  Według dr Barbary Bojarskiej: Władze Rzeszy usiłowały powstrzy mać 
już w pierwszych latach powojennych odpływ osiedleńców pruskich z tych terenów.  
W rezultacie szerokiej akcji propagan dowej zdołano zatrzymać na Pomorzu Gdańskim 
około 100 tys. Niemców, którzy mieli stać się nie tylko rękojmą pretensji te rytorialnych, 
ale i pomocą w planowanej agresji na Polskę i po nownym zajęciu tego obszaru, 
uważanego za pomost łączący Rzeszę z Prusami Wschodnimi11.

Niemcy na Pomorzu ulegali wpływom narodowosocjalistycznym, głównie dzięki 
znacznym zapomogom finansowym prze kazywanym im z Rzeszy przez specjalnie do 
tego powołane insty tucje (m. in. Deutsche Stiftung). Podporządkowali się z czasem 
łatwo polityce hitlerowskiej, włączyli się do akcji szpiegowskiej i pozostawali 

7 Relacja Benedyka Boyke, zamieszkałego w Gdyni Cisowej. 
8 Relacja Franciszka Grabarczyka, zamieszkałego w Gdyni Grabówku. 
9 R. Toczek, Kalendarium..., s. 444.
10 Traktat wersalski – główny układ pokojowy kończący I wojnę światową, podpisany 28 czerwca 1919 r. 

przez Niemcy, mocarstwa Ententy, państwa sprzymierzone i stowarzyszone. Został ratyfikowany 10 stycz-
nia 1920 r. i z tą datą wszedł w życie. Traktat ustalił wiele granic międzypaństwowych w Europie oraz 
wprowadził nowy ład polityczny. Traktat wersalski został zawarty podczas paryskiej konferencji pokojo-
wej, trwającej od 18 stycznia 1919 do 21 stycznia 1920 r. Brało w niej udział 27 zwycięskich państw. Pol-
ska była reprezentowana przez Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego, członkami delegacji byli 
również Antoni Abraham i Tomasz Rogala. Państwa pokonane w I wojnie światowej (Niemcy, Austro-Wę-
gry, Turcja, Bułgaria) nie zostały dopuszczone do konferencji. Przedstawiono im tylko traktaty do podpi-
sania. Na mocy postanowień traktatu wersalskiego powołano do życia pokojową, międzynarodową  orga-
nizację – Liga Narodów, z główną siedzibą w Genewie, której główną rolą miało być zapobieganie konflik-
tom zbrojnym. Drugą ważną decyzją było określenie dalszych losów przegranych Niemiec. W wyniku po-
stanowień traktatowych Niemcy poniosły straty terytorialne, zwłaszcza na rzecz Francji, Belgii, Polski, Da-
nii i Czechosłowacji. Gdańsk został ustanowiony Wolnym Miastem, Luksemburg (wchodzący w skład 
Niemiec) stał się niepodległym państwem, a na terytoriach spornych, zamieszkiwanych przez wiele 
różnych nacji, miały odbywać się plebiscyty.

11 B. Bojarska, Piaśnica, s. 10.
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w bliskich kon taktach z gdańską NSDAP12, której przewodniczył Albert For ster13.  
W ostatnich latach przedwojennych nastąpiła hitleryzacja Niemców pomorskich. 

Prowadzono szkolenia partyjne i dywer syjne w ramach powstałych na Pomo rzu 
jawnych i tajnych komórek NSDAP. W społeczności Gdyni Cisowej uległy tej akcji 
propagandowej osoby, które w okresie okupacji niemieckiej służyły w SS14 i SA15, m.in. 
Ryszard Heitemayer, Adolf Jung, Józef Karcz, Józef Meyer, Leon Lubner, Józef Reiter, 

12 Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (niem. Nationalsozialistische Deutsche Ar-
beiterpartei, NSDAP) – niemiecka partia polityczna, zwana potocznie nazistowską, sprawująca totali-
tarną władzę w III Rzeszy w latach 1933–1945 z Adolfem Hitlerem jako kanclerzem Rzeszy (od 30 stycz-
nia 1933 r.), a od sierpnia 1934 r. Führerem i kanclerzem Rzeszy[a]. Podczas norymberskich procesów 
korpusu kierownictwa politycznego została uznana za organizację zbrodniczą odpowiedzialną za sze-
reg zbrodni przeciwko ludzkości.

13 Albert Maria Forster (ur. 26 lipca 1902 r. w Fürth, Bawaria, zm. 28 lutego 1952 r. w Warszawie) – 
niemiecki zbrodniarz wojenny. Członek NSDAP nr 1924, SS nr 158. Od 15 października 1930 r. peł-
nił na polecenie Adolfa Hitlera funkcję gauleitera gdańskiego (Wolne Miasto Gdańsk) NSDAP. Odpo-
wiedzialny za łamanie postanowień traktatu wersalskiego w Wolnym Mieście Gdańsku, łamanie kon-
stytucji tegoż, nielegalne uzbrajanie oraz rozbudowę oddziałów SA i SS na jego terenie oraz prześlado-
wania przedstawicieli opozycji, Polaków oraz Żydów jeszcze przed wojną. W wyniku walki o władzę 
przejął jej pełnię, eliminując Prezydenta Senatu Wolnego Miasta Gdańska Artura Greisera, który po 1 
września 1939 r. został przeniesiony do Wielkopolski. Po wybuchu wojny Albert Forster otrzymał sta-
nowisko namiestnika (Reichsstatthalter) Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie (Reichsgau Danzig-
Westpreußen). Organizator przyłączenia Gdańska do Rzeszy oraz odpowiedzialny za powstanie obozu 
koncentracyjnego Stutthof i masowe egzekucje w Piaśnicy (12 tys.). 31 grudnia 1941 r. został awanso-
wany na stopień SS-Obergruppenführera. Bezpośrednio odpowiedzialny za prześladowania Polaków w 
Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, ich masowe wysiedlenia, prześladowania. W listopadzie 1939 r. 
powiedział: Kto należy do narodu polskiego, musi zniknąć. Najzaszczytniejszym dla nas zadaniem jest 
uczynienie wszystkiego, aby każdy przejaw polskości zginął bez reszty.

14 SS, Die Schutzstaffeln der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, Sztafety Ochronne 
NSDAP, organizacja powołana 1923 r., jako osobista straż Adolfa Hitlera. Zdelegalizowana po puczu 
monachijskim w 1923 r., reaktywowana pod nazwą SS w 1925 r. W 1926 r. podporządkowana SA. Od 
1929 roku kierowana przez H. Himmlera, który ją znacznie rozbudował - w 1933 r.  liczba członków 
wzrosła z 280 do 52 tys. Pełniła wówczas rolę policji partyjnej i wywiadu politycznego. W 1934 r. 
odegrała główną rolę podczas nocy długich noży i stała się samodzielną organizacją członkowską 
NSDAP. SS pełniła straż w obozach koncentracyjnych, przejęła też częściowo rolę policji. Rekrutowa-
ła się z ochotników, a kandydaci musieli spełniać rygorystyczne kryteria rasowe. Podczas II wojny świa-
towej utworzono Siły Zbrojne SS (Waffen SS), które podlegały Naczelnemu Dowództwu jedynie pod 
względem operacyjno-taktycznym. W 1945 r. liczyły one ok. 830 tys. żołnierzy, początkowo werbo-
wanych ochotniczo, a od 1942 r. częściowo poborowych, częściowo ochotników różnych narodowości.

15 Sturmabteilung (SA, niem. Die Sturmabteilungen der NSDAP, pol. Oddziały Szturmowe NSDAP) – 
utworzone w 1920 r. bojówki do ochrony zgromadzeń partyjnych, a następnie oddziały masowej orga-
nizacji wojskowej Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP). Sturmabteilung 
było głównym narzędziem terroru niemieckiej partii nazistowskiej w walce z bojówkami i sympatykami 
innych ugrupowań politycznych (głównie komunistami). Po tzw. nocy długich noży z 29 na 30 czerw-
ca 1934 r., kiedy w wyniku walk wewnątrzpartyjnych wymordowano jej przywódców, straciła na zna-
czeniu na rzecz Schutzstaffel (SS). Od barwy umundurowania SA były zwane brunatnymi koszulami.
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Gustaw Schröder, Jan Stenzel, Jan Trotzki, Hanz Zingler z Cisowej i Franz Bieschke 
z Chyloni16. Wiadomo o kilku blockleiterach17 w Cisowej, Chyloni i Demptowie oraz 
donosicielach będących na usługach gestapo.

Na Wybrzeżu ważną placówką wspierającą działalność NSDAP był konsulat niemiecki 
w Gdyni, w którego siedzibie urzędowało kierownictwo obwodu tej partii, liczącego 
w 1938 r. 272 człon ków, a obejmującego, poza okręgiem morskim, teren Starogardu i 
Tczewa. Na ręce konsula Karla Hoffmanna, zwolennika Adolfa Hitle ra, wpływały od 
niemieckich agentów z szeregów Deutsche Vereinigung meldunki zawierające opinie o 
postawie Polaków, co stało się później jed ną z przyczyn ich wymordowania.

*   *   *

Dotychczas nie jest znana pełna lista ofiar ludobójstwa w Lasach Piaśnicy. Od 
1945 r. podawano, że zabito tam łącznie od 12 do 14 tys. osób: mężczyzn, kobiet 
i dzieci. Na obszarze obejmującym około 250 km² w przeciągu kilku miesięcy, od 
października 1939 r. do wiosny 1940 r. zamordowano ok. 2 tys. Polaków z Gdyni, 
Wejherowa, Pucka i okolicznych wsi oraz Wolnego Miasta Gdańska. Nad stroną 
ideologiczną egzekucji przeprowadzanych w Piaśnicy czuwał pochodzący z Sopotu 
oficer SS, funkcjonariusz służby bezpieczeństwa dr Ernst Stroehm, który w swoim 
mieszkaniu w Wejherowie opracowywał i poddawał analizie kartotekę Polaków 
uznanych za niebezpiecznych dla III Rzeszy. Przy niektórych nazwiskach według 
zeznań świadków miał dopisywać: „podżegacz, niebezpieczny podżegacz”18.

Listy ofiar w pierwszym etapie akcji były układane w placówce gestapo na 
Kamiennej Górze na podstawie policyjnych list gończych oraz przysyłanych przez 
ludność niemiecką licznych anonimowych i też podpisanych donosów. Donosy te 
czytano i przedkładano do zaakceptowania przez Friedricha Classa. Postawienie 
przez niego parafki „CL+” przy nazwisku oznaczało wydanie wyroku śmierci. Wpływ 
na typowanie osób do zabicia w Piaśnicy miał zastępca Friedricha Classa, komisarz 
SS-Hauptsturmführerer Franz Köpke. Doradcami politycznymi Friedricha Classa 
byli: starosta powiatu wejherowskiego i powiatowy kierownik NSDAP Heinz Lorenz, 
w sprawach lokalnych wiceburmistrz Wejherowa Gustav Bamberger i burmistrz 
Pucka Friedrich Freimann19. 

*   *   *

Gdynia Cisowa pod względem administracji państwowej w 1939 r. należała 
do  powiatu morskiego, a w strukturze kościelnej do diecezji chełmińskiej, której 
ordynariuszem był bp Stanisław Wojciech Okoniewski. Od 1 września 1939 r. 

16 Relacja Franciszka Grabarczyka, zamieszkałego w Gdyni Grabówku.
17 Blockleiter (niem. naczelnik bloku). Do głównych obowiązków Blockleiterów należało szpiegowanie 

mieszkańców powierzonego terenu i denucjacja podejrzanych, stała współpraca z Gestapo.
18 E. M. Grot, Piaśnica pamięć i ostrzeżenie, Wydanie jubileuszowe Stowarzyszenia „Rodzina Piaśnica” 

1996-2006, s. 1-2.
19 E. M. Grot, Ludobójstwo w Piaśnicy jesienią 1939 r. ze szczególnym uwzględnieniem losu mieszkańców 

Gdyni, [w:] „Zeszyty Gdyńskie” 2009, nr 4, s. 237-265.
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po wkroczeniu Rzeszy Niemieckiej i okupacji obszaru Polski teren ten znalazł się 
w Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie. Bp Okoniewski wyjechał przez Rumunię do 
Rzymu, a na jego miejsce nuncjusz apostolski w Berlinie, włoski abp Cesare Orsenigo 
mianował 5.12.1939 r. administratorem diecezji chełmińskiej obywatela Wolnego Miasta 
Gdańsk z Sopotu, biskupa gdańskiego Karla Marię Spletta. Ten w 1940 r. ustanowił na 
terenie diecezji gdańskiej i chełmińskiej komisarzy biskupich, których zakres władzy 
odpowiadał urzędowi dziekana i obejmował teren powiatu. Mieli oni reprezentować 
sprawy kościelne i wizytować kościoły na terenie komisariatu. Komisarzem dla Gdyni  
(w okresie okupacji niemieckiej Gotenhafen) był członek NSDAP, rodem z Sopotu,  
ks. lic. Karl Knop (syn Dawida Knopczyńskiego) z parafii Świętej Trójcy z Wejherowa20. W 
planach Rzeszy Pomorze miało stać się niemieckie, dlatego trzeba było usunąć wszystkich, 
którzy utrudniali niemczeniu tego terenu, a w tym inteligencję polską i duchowieństwo 
katolickie. 12.09.1939 r. zapadła decyzja o zlikwidowaniu księży polskich, a następnie 
na posiedzeniu rady ministrów obrony Rzeszy, które odbywało się 18.09.1939 r. pod 
przewodnictwem Hermanna Wilhelma Göringa, postanowiono zastąpienie ich księżmi 
niemieckimi. 6.09.1939 r. zakazano w świątyniach używania języka polskiego i śpiewania 
pieśni w języku polskim, 25.05.1940 r. zakazano nawet używania języka polskiego 
podczas spowiedzi, ograniczono ilość świąt kościelnych. W kwietniu 1940 r. nakazano 
prowadzenie katechizacji tylko w języku niemieckim. Niszczono świątynie, zamieniano 
na koszary lub magazyny, konfiskowano majątek kościelny. Grabiono dzwony, archiwa 
i biblioteki. Członkowie Hitlerjugend i Selbstschutzu nocą niszczyli cmentarze, krzyże 
przydrożne, a w tym szczególnie te które posiadały napisy i symbole polskie. Przy świątyni 
w Cisowej zniszczono krzyż misyjny.

Za szczególne zadanie zlecono gestapo i policji niemieckiej bezwzględną 
likwidację szlachty polskiej, nauczycieli i duchowieństwa, jako warstwę kierowniczą 
społeczeństwa polskiego, a w tym członków Polskiego Związku Zachodniego 
oraz Żydów. Proces eksterminacji realizowano w kilku etapach: bezpośrednia, 
czyli biologiczna przez rozstrzeliwanie, wieszanie bez dochodzeń; wysiedlanie do 
Generalnego Gubernatorostwa, umieszczanie w obozach koncentracyjnych, obozach 
pracy, a w tym u bauerów niemieckich w całej Europie.

Nazwiska najcenniejszych patriotów polskich przeznaczonych do zagłady 
podawali na Listę Gończą członkowie Hitlerjugend i Deutsche Vereinigung działający 
aktywnie w okresie międzywojennym w Chyloni, Cisowej i Demptowie. Sam mord 
na Polakach został wykonany m.in. w listopadzie 1939 r. w Piaśnicy koło Wejherowa 
przez formację Volksdeutscher Selbstschutz, do której należeli miejscowi Niemcy i 
Volksdeutsche.

20 Komisarzowi podlegało wówczas dziewięć parafii: św. Józefa w Gdyni Orłowie, NSP Jezusa w 
Gdyni, św. Józefa na Gdyni Grabówku,  Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej, św. Mikołaja 
w Gdyni Chyloni, św. Andrzeja na Gdyni Obłożu, Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu i Krzyża 
świętego w Gdyni  Witominie.
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Dotychczas ustalono sześć ofiar z Gdyni Cisowej, które rozstrzelano w jesieni 
1939 r. w Piaśnicy – dwóch księży i cztery osoby cywilne.

1. Duszpasterze z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej:  

Ks. Anastazy Fierek (1904-1939) - proboszcz 

Urodził się on 18 marca 1904 r. w Mosnej. 
Świecenia kapłańskie przyjął 21.07.1929 r. Rok 
posługiwał jako wikariusz w Drzycimiu, a w 
latach 1930-1936 w Lisewie. W 1936 r. został 
proboszczem w Cisowej. 

Wiadomo, że przed okupacją niemiecką 
działał w Cisowej antysemicki Ruch Narodowy.  
Ustalono, że członkowie tego ruchu udali się 
do proboszcza ks. Anastazego Fierka,  aby 
przegonić Żyda Działoszyńskiego, który 
prowadził naprzeciw świątyni sklep. Z ważnego 
ekonomicznie miejsca musiał on przenieść 
się kilka domów dalej w kierunku Gdyni, 
na ul. Chylońską za fryzjerem Kalikstem. 
Działalność patriotyczna i relacje z Żydami były 
powodem zatrzymania ks. Anastazego Fierka 
i aresztowania 2.11.1939 r. w Gdyni, wraz z 
innymi kapłanami gdyńskimi. 14.11.1939 r. 
został zabity w Piaśnicy.

Ks. Leon Rompca (1910-1939)  - wikariusz 

Urodził się on 2 lutego 1910 r. w Toruniu 
Pogórzu. Święcenia kapłańskie przyjął 
14.03.1937 r. Rok posługiwał jako wikariusz 
w Małym Kacku, a następnie rok w Gdyni 
Cisowej. Został aresztowany w listopadzie 
1939 r. i prawdopodobnie również zabity w 
Piaśnicy. Razem z ks. Anastazym Fierkiem 
był podejrzewany o wspieranie działalności 
patriotycznej.
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2. Cywilni mieszkańcy Gdyni Cisowej 

Dotychczas ustalono, że ze społeczności cisowskiej oprócz osób duchownych w 
Piaśnicy zostali zamordowani:

Franciszek Grabarczyk (1894-1939) – działacz 
społeczny 

Rodzina Grabarczyków wywodzi się z Wronek 
koło Poznania. Przodek - Mikołaj Grabarczyk miał 
czworo dzieci: Edmunda, który ożenił się z Zofią 
N. z Grudziądza; Władysławę, która wyszła za mąż 
za pilota z Warszawy (1 voto, 2 voto za pracownika 
Huty Bobrek w Bytomiu); Cecylię, która wyszła 
za mąż za lotnika z Ławicy koło Poznania; 
Franciszka urodzonego we Wronkach,  który 
ożenił się ze Stefanią z d. Bartoszak, urodzoną we 
Wrocławiu. Mikołaj Grabarczyk poszukując pracy 
przeprowadził się z rodziną do Duisburga koło 
Essen. Tam Franciszkowi i Stefanii Grabarczykom 
urodziły się dzieci – Franciszek i Anna. 

W 1920 r. Franciszek i Stefania Grabarczykowie 
wrócili do Wronek. On zatrudnił się w miejscowej mączkarni i dobrze zarabiał. 
W 1932 r. w okresie kryzysu ekonomicznego Grabarczyk dostał wypowiedzenie 
z pracy.  Wówczas postanowili wyjechać z Wronek do Gdyni, gdzie mieszkał stryj 
Edmund Grabarczyk i wuj Czekalski, który zatrudniał trzy osoby na taksówkach, 
a w tym Edmunda. Rok mieszkali przy placu Kaszubskim w Gdyni, a potem 
przeprowadzili się do Gdyni Cisowej przy ul. Chylońskiej 170 na przeciw świątyni 
pw. Przemienienia Pańskiego, do domu Kaczmarka, który był mistrzem w Marynarce 
Wojennej na Oksywiu. Gdy Franciszkowi Grabarczykowi skończyły się pieniądze, to 
Kaczmarek załatwił mu tam pracę tokarza, a następnie awansował go na brygadzistę.  
W Marynarce Wojennej pracował do 1939 r. 

Franciszek Grabarczyk był patriotą i aktywnym działaczem społecznym. Założył 
w Cisowej Związek Rezerwistów, w którym był prezesem.  Sekretarzem Związku 
Rezerwistów był aktywny działacz społeczny Pietraszek, komisarz celny w porcie 
gdyńskim. Dla rezerwistów założył klub sportowy i wybudował w pobliżu posiadłości 
Ryszarda Heitemayera barak, w którym była świetlica dla członków klubu. Działały w 
nim sekcje sportowe: piłka nożna, boks. W piłce nożnej drużyna należała do klasy C 
i jeździła na różne mecze ligowe. 

W środowisku aktywności społecznej Franciszka Grabarczyka mieszkały osoby, które 
działały w Deutsche Vereinigung, a w czasie okupacji niemieckiej służyły w SS i SA, np. 
Ryszard Heitemayer, Jan Stenzel, Jan Trotzki z Meksyku służyli w SS. Komendantem 

Mirosław Gawron



195

Związku Rezerwistów był Józef Meyer - „Polak”, który jak się okazało po wkroczeniu 
Niemców był Niemcem21. Mieszkał przy ul. Chylońskiej w kierunku torów kolejowych, 
na przeciw kościoła Przemienienia Pańskiego. Przy kościele w Cisowej mieszkał 
Niemiec N. Jung. Przy ul. Ślusarskiej w Cisowej, na przeciw kościoła pw. Przemienienia 
Pańskiego mieszkał cieśla z Gniewu, Gustaw Schröder oraz Bauführer Leon Lubner - 
byli oni członkami w SA22. 

Po wkroczeniu Niemców do Gdyni gestapo aresztowało polskie duchowieństwo 
i warstwę kierowniczą społeczeństwa gdyńskiego. Aresztowani byli często ofiarami 
donosów miejscowych Volksdeutschów na gestapo.  

Na początku listopada 1939 r. Franciszek Grabarczyk był ofiarą denuncjacji 
Adelajdy Mety Hirsch, córki prezesa Deutsche Vereinigung Roberta Hirscha i 
Erny Fürste z Cisowej23. Grabarczyka wtrącono na kilka dni do więzienia przy ul. 
Starowiejskiej w Gdyni. W wiezieniu odwiedzała go żona Stefania, która zachęcała 
go do ucieczki do siostry do Legionowa pod Warszawą albo do Duisburga.  On 
jednak odmówił. Twierdził: Ja nic Niemcom nie zrobiłem, to co oni mogą mi 
zrobić24. Podczas przesłuchania powiedział oficerowi gestapo, że jego ojciec Mikołaj 
Grabarczyk podczas I wojny światowej walczył w armii pruskiej. Na te słowa został 
przez Niemca spoliczkowany. Okazało się potem, że  Franciszek Grabarczyk wraz z 
urzędnikami, nauczycielami i księżmi z Pomorza został rozstrzelany w listopadzie 
1939 r. w Piaśnicy.

Jan Pawelczyk (1899-1939), urzędnik pocztowy 

Rodzina Pawelczyków wywodzi się z Grzybna pod 
Kartuzami. Jan Pawelczyk urodził się 1.01.1899 r. 
w Tuchlinie koło Kielna. Gdy wybuchła I wojna 
światowa musiał pójść do wojska pruskiego i stąd 
znalazł się na froncie na odcinku krwawych walk 
we Francji pod Verdun. Tam wskutek uderzenia 
pocisku artyleryjskiego został w okopach  zasypany, 
ale ocalał. Po zakończeniu wojny, znając bardzo 
dobrze język polski został  listonoszem w Kielnie. 
Zawarł dwa małżeństwa: 1 voto z Joanną Dampc,  
po dwóch latach 2 voto z Bronisławą Hirsch, 
ur. 3.03.1902 r. w Warznie na Kaszubach, córką 

21 Relacja Franciszka Grabarczyka, syna zamordowanego w Piaśnicy Franciszka Grabarczyka, 
zamieszkałego w Gdyni Grabówku.

22 Tamże.
23 Tamże.
24 Tamże.
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Wojciecha Hirscha i Józefiny z d. Kreft. Zamieszkali u rodziny w Kielnie, która 
prowadziła sklep z tkaninami, pasmanterią i obuwiem. Dyrekcja Poczty i Telegrafu 
w Toruniu przeniosła Jana Pawelczyka do służbowego mieszkania w Redzie, 
niedaleko dworca kolejowego. Widząc, że dotychczasowa Gdynia jako port 
szybko się rozbudowuje i jest szansa na zatrudnienie, starał się o służbowe 
przeniesienie do Gdyni. Otrzymał awans do Gdyni Chyloni, w której poczta 
mieściła się blisko dworca kolejowego. Pawelczykowie wraz z dzieci zamieszkali 
w stosunkowo dużym mieszkaniu w domu pocztowym przy ul. Chylońskiej 
136. Naczelnik Poczty skierował Jana Pawelczyka do doręczania telegramów. Do 
pracy jeździł on na rowerze. W końcu został skierowany do służby wewnętrznej w 
urzędzie, polegającej na przyjmowaniu różnych wpłat, listów poleconych, paczek 
oraz wydawaniu przesyłek. 

W 1929 r. Pawelczykowie kupili w Cisowej przy ul. Chylońskiej 132a parcelę o 
powierzchni 325m2, a następnie działkę o powierzchni 200m2, na której w ciągu 
dwóch lat wybudowali dom. 

Jan Pawelczyk pracował w Urzędzie Pocztowym Gdynia 4 do wybuchu II wojny 
światowej. W tym okresie należał organizacji: Byłych Powstańców i Wojaków im. 
Gen. Hallera, później do Liga Morska i Kolonialna, do Narodowej Demokracji 
i Polskiego Związku Zachodniego, gdzie czynnie się udzielał w organizowanych 
spotkaniach i czynach społecznych. Patriotyzm, imię dobrego Polaka, życiowe 
zaangażowanie i prawdopodobnie zmagania jego ojca Augustyna Pawelczyka z 
urzędnikami pruskimi, były przyczyną umieszczenia go przez Niemców na liście 
niebezpiecznych Polaków25. 

Jan Pawelczyk został aresztowany przez gestapo 7 listopada 1939 r. i 
przewieziony do więzienia przy ul. Starowiejskiej w Gdyni. Tam odwiedziła 
go żona Bronisława. Spotkała go bardzo zbitego, storturowanego i płaczącego. 
Dowiedziała się wówczas, że stał się on ofiarą donosu byłej lokatorki, zalegającej 
z płaceniem czynszu. Na zakończenie widzenia powiedział: Nas wywiozą do 
Stutthof albo w głąb Niemiec26. To były ostatnie słowa usłyszane przez żonę. Od 
tej chwili słuch po Janie Pawelczyku zaginął. 

Okazało się, że Jan Pawelczyk wraz z innymi polskimi patriotami został przewieziony 
do więzienia w Wejherowie, a następnie rozstrzelany 11.11.1939 r. w Piaśnicy. Podczas 
ekshumacji w 1946 r. Bronisława Pawelczyk rozpoznała swojego męża. Jan Pawelczyk 
został pochowany na cmentarzu w Gdyni Redłowie27.

25 Relacja Janusza Pawelczyka, wnuka Jana Pawelczyka, zamieszkałego w Gdyni Karwinach.
26 Relacja Kazimierza Pawelczyka, syna Jana Pawelczyka, zamieszkałego w Wejherowie. 
27 Relacja Jana Pawelczyka, syna zamordowanego w Piaśnicy Jana Pawelczyka, zamieszkałego w 

Gdańsku Przymorzu.
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Władysław Pobóg-Malinowski (1893-1939) 
- nauczyciel i patriota

Urodził się on 3.09.1893 r. w Bydgoszczy w rodzinie 
szlacheckiej herbu Pobóg. Ojciec Leon Pobóg-
Malinowski był  urzędnikiem w Inowrocławiu. 
Władysław Pobóg-Malinowski za postawę 
patriotyczną zesłany był do Ziegmariengen, a 
następnie Kolonii w Niemczech. Następnie był w 
wojsku pruskim w Toruniu. Za poglądy siedział 
w więzieniu w Gdańsku. Stąd uciekł z powrotem 
do Kolonii, a następnie do Szwajcarii. Po I wojnie 
światowej wrócił z Halerczykami do Polski. Ustalono, 
że w 1925 r. był dyrektorem Szkoły Zawodowej w 
Krasnymstawie. W 1927 r. poprosił Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w 

Warszawie o zgodę na wyjazd w sprawach naukowych do Czechosłowacji, Austrii, 
Włoch, Szwajcarii, Francji, Anglii, Belgii, Holandii i Niemiec. Ok. 1930. r. kupił w 
Gdyni Cisowej dworek i posiadłość po cegielni Niemca Penara, który wyjechał do 
Niemiec i pani Rucz28. 

Władysław Pobóg-Malinowski był nauczycielem języków w Szkole Handlowej 
Towarzystwa Samodzielnych Kupców w Wejherowie. Należał do Towarzystwa 
Szkoły Handlu i Techniki Portowej w Gdyni. W 1938 r. był tłumaczem przysięgłym 
języków – angielskiego, francuskiego i niemieckiego przy ul. Pierackiego 11 w Gdyni. 

Należał do Polskiego Związku Zachodniego. W 
listopadzie 1939 r. aresztowany i zabity w Piaśnicy. 

Marian Tuligowski (1894-1939) - kupiec i patriota

Pochodził z powiatowego miasta Szubin w woj. 
kujawsko-pomorskim. W latach 30. XX w. przyjechał 
do Gdyni.  Ożenił się tu z Pelagią Błaszkiewicz i 
miał trzech synów. Marian Tuligowski z kolegami 
- Januarym Ruszkowski i Hipolitem Ruszkowskim 
z Gdyni - pracowali w sklepie rzeźniczym przy 
placu Kaszubskim w Gdyni. Należał do Polskiego 
Związku Zachodniego. 

Pod koniec września 1939 r. został aresztowany 
przez gestapo w drodze do pracy podczas tzw. 
łapanki i uwięziony na Kamiennej Górze. Stąd  

28 Relacja Andrzeja Jeziorowskiego, zamieszkałego w Gdyni Cisowej. 

Ofiary z Gdyni Cisowej zamordowane w listopadzie 1939 r. w Piaśnicy
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z innymi więźniami przewieziony samochodami ciężarowymi zwanymi „kibitkami” 
do więzienia w Wejherowie. Przejeżdżając ul. Chylońską przez Cisową blisko 
świątyni Przemienienia Pańskiego, gdzie mieszkała ciotka Władysława Gonia, 
żona kolejarza, krzyczał z samochodu: Władzia, wiozą mnie...29. Władysława Gonia 
usłyszała to wołanie.  Stąd wiedziano, że został wywieziony do Wejherowa. Gdy 
okazało się, że nie wrócił do domu, poinformowano o tym zdarzeniu żonę Pelagię. 
Jak się potem okazało był rozstrzelany 11 listopada 1939 r. w Piaśnicy. 

W 1946 r. w czasie ekshumacji został zidentyfikowany przez swoją teściową 
Weronikę Błażkiewicz z Gdyni. Poznano go m.in. po kluczu, który miał schowany w 
skarpecie w bucie. Pochowany został na cmentarzu w Gdyni Redłowie30.

*   *   *

Wymienieni obywatele Gdyni Cisowej – duchowni i patrioci świeccy – za 
działalność patriotyczną zostali przez Niemców bestialsko zabici w jesieni 1939 r. w 
Piaśnicy. Budowali i tworzyli przedwojenne portowe miasto Gdynia - mieli w sercu 
„marzenie o Gdyni”.   Dotychczas jeszcze nie doczekali się należnej czci  i pomnika w 
przestrzeni publicznej społeczności lokalnej. 

Residents of Gdynia Cisowa murdered in Piaśnica in November 
1939.

Summary

The article presents the residents of different provenance from Gdynia’s district 
Cisowa, who had been, due to their patriotic activity, brutally murdered in Piaśnica 
forests in November 1939. Notwithstanding many years after this tragedy, the victims 
haven’t been venerated by any means. The heroes of Gdynia are still commonly 
unknown.

29 Żona Mariana Tuligowska - Pelagia zmarła w 1945 r. na tyfus i była pochowana przez jezuitów na 
Cmentarzu Witomińskim w Gdyni. Dziećmi Tuligowskich zaopiekowała się siostra zmarłej Pelagii - Ma-
ria Jaworska z Gdyni. Mieczysław Tuligowski ożenił się Zofią Iglińską z Pochocin koło Warlubia i mieszkał 
w Gdańsku (mieli dwoje dzieci); January Tuligowski ożenił się Renatą wyjechał do Hamburga (mieli dwie 
córki); Edward Marian Kuligowski, ożenił się z Felicją Kołodziejską-Wandolską z Bydgoszczy. Relacja 
Januarego Tuligowskiego, syna Mariana Tuligowskiego, zamieszkałego w Hamburgu.

30 Tamże.

Mirosław Gawron
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Ksiądz prałat Edmund Roszczynialski, 
męczennik i patriota

Podczas II wojny światowej spośród ponad 10 
tysięcy księży, którzy pełnili przed wojną posługę 
kapłańską na terenie Polski, zginęło 20 proc., 
kolejne 30 proc. dotknęły różnego rodzaju represje. 
Prześladowani też byli zakonnicy i zakonnice 
oraz klerycy. Symbolem prześladowań jest  
O. Maksymilian Maria Kolbe, zamordowany 
w Auschwitz, a na ziemi wejherowskiej takim 
symbolem jest ks. Edmund Roszczynialski, 
zamordowany w Cewicach koło Lęborka.

Kaszuby i Pomorze Gdańskie już od 
pierwszych dni wojny były poddawane terrorowi 
hitlerowskiemu. Oddziały niemieckie wkroczyły do 
Wejherowa 9 września 1939 r. Na zajętych terenach 
jednostki Wehrmachtu, SS i policji wspomagane 
przez członków Selbstschutzu przeprowadzały 
obławy i masowe aresztowania miejscowej ludności. 
Akcję ludobójstwa w lasach piaśnickich rozpoczęto 
najprawdopodobniej pod koniec października 
1939 r. Wybrano to miejsce przede wszystkim ze 
względu na dogodny dojazd i odludne położenie. 
Przed transportem na miejsce egzekucji więźniów przez krótki czas przetrzymywano 
w więzieniu w Wejherowie. Dowożono ich tam z więzień i obozów z całego Pomorza, 
a nawet III Rzeszy.

Skazańców zwożono do lasu autobusami lub krytymi samochodami ciężarowymi, 
konwojowanymi przez motocykle i samochody osobowe przewożące eskortę oraz 
członków plutonu egzekucyjnego. Groby były kopane jeszcze przed egzekucją. Ofiary 
ustawiano u skraju dołów i rozstrzeliwano ogniem broni maszynowej bądź zabijano 
strzałem w tył głowy. W toku przeprowadzonej po wojnie ekshumacji stwierdzono, 
że część ofiar przed śmiercią była torturowana. Po zakończeniu egzekucji Niemcy 

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 9, 2014
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przywozili do Wejherowa ubrania należące do zamordowanych, które trafiały do 
nazistowskiej opieki społecznej.

11 listopada 1939 r. podczas jednej z takich egzekucji, strzałem w tył głowy 
zamordowano 314 osób. W gronie ofiar znalazło się m.in. 120 mieszkańców Gdyni 
– zatrzymanych we wrześniu 1939 r. w charakterze zakładników i 34 duchownych z 
terenów powiatu morskiego, w tym także przyszła błogosławiona siostra Alicja Jadwiga 
Kotowska, przełożona Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie1.

Św. Jan Paweł II beatyfikował 110 polskich męczenników z czasów drugiej wojny 
światowej: biskupów, księży diecezjalnych i zakonnych, sióstr i braci zakonnych, oraz 
świeckich, a jednego – ojca Kolbego – kanonizował. Podobnym heroizmem jak św. 
Maksymilian wykazało się 11 sióstr nazaretanek z Nowogródka, które ofiarowały swoje 
życie za ojców rodzin i zostały rozstrzelane przez hitlerowców. Bohaterskie siostry też 
zostały wyniesione na ołtarze. Liczba polskich ofiar nazizmu, niebawem się powiększy2.

Obecnie w polskim Kościele zakończono kolejny proces beatyfikacyjny 
męczenników II wojny światowej. Prowadzony jest przez Diecezję Pelplińską. Na czele 
ponad 122 Sług Bożych stoi ks. Henryk Szuman oraz ks. Edmund Roszczynialski. W 
ich gronie znajduje się również bohaterska rodzina Ulmów, która została zamordowana 
za ukrywanie Żydów. W Olsztynie uroczyście zakończono diecezjalny etap procesu 
beatyfikacyjnego 46 męczenników warmińskich II wojny światowej – 34 księży, siostry 
zakonnej i 11 osób świeckich. Wśród męczenników jest 9 ofiar niemieckiego nazizmu 
oraz 37 ofiar komunizmu. Pozostają jeszcze kapłani – ofiary ukraińskich nacjonalistów, 
którzy trwali ze swymi wiernymi do końca, ginąc w nieludzkich męczarniach3.

Episkopat Polski ustanowił w 2002 Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, 
który obchodzimy 29 kwietnia. W tym dniu wspominamy w szczególności polskich 
duchownych zamordowanych w czasie II wojny światowej i w okresie komunistycznym. 

Życie i działalność ks. Edmunda Roszczynialskiego

Sługa Boży ks. Edmund Roszczynialski urodził się 30 października 1888 r. 
w Łężycach koło Rumi. Był pierworodnym synem Mariana i Eufrozyny z domu 
Malotka-Trzebiatowska4. Matka urodziła się 30 sierpnia 1865 r. w Łużycach. 
Rodzina Molotkie-Trzebiatowskich w 1550 roku otrzymała od kasztelana puckiego 
Jana Kostki dokument poświadczający jej własności ziemskie. Wywodzili się z tej 
rodziny burmistrzowie i sędziowie miejscy oraz deputowani powiatów Wejherowa i 
Pucka. Pani Eufrozyna zawarła małżeństwo z Marianem Roszczynialskim, rolnikiem 
pochodzącym z Pruszcza Bagienicy. Tworzyli przykładne małżeństwo chrześcijańskie 

1 P. Brojek, Intelligenzaktion na Pomorzu. Egzekucje w lasach piaśnickich, http://www.prawy.pl/hi-
storia/4223-intelligenzaktion-na-pomorzu-egzekucje-w-lasach-piasnickich.

2  http://gosc.pl/doc/1143122.Dzien-Meczenstwa-Duchowienstwa-Polskiego.
3 Za wiarę i Ojczyznę, „Źródło” 2012, nr 34.
4 W. Wielgoszewski, Duchowni diecezji chełmińskiej.  Kapłan w służbie „małej ojczyzny pomorskiej” Sługa 

Boży ks. Edmund Roszczynialski (1888-1939), „Niedziela głos z Torunia” 2007 nr 45, s. 2.
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i patriotyczne i w takim duchu wychowywali swoje dzieci. Mieli trzynaścioro 
dzieci. Dwoje zmarło w wieku niemowlęcym. Najstarszym dzieckiem był Edmund, 
późniejszy kapłan, proboszcz, dziekan wejherowski, zamordowany w 1939 r. W tej 
licznej rodzinie żyjącej miłością do Boga i Matki Bożej i mające otwarte serce na 
potrzeby bliźnich wychowywał się ks. Edmund Roszczynialski. 

Ochrzczony został 30 października 1888 r. kościele pw. Świętego Krzyża w Rumi. 
Prawdopodobnie sakramentu chrztu świętego udzielił mu brat ojca – ks. Piotr 
Roszczynialski, który był w latach 1886-1890 proboszczem w parafii pw. Św. Michała 
Archanioła na Oksywiu5. Po ukończeniu szkoły podstawowej kształcił się w gimnazjum 
w Chojnicach, a później w Wejherowie, gdzie należał do tajnej organizacji filomackiej. 
W 1907 r. zdał maturę i rozpoczął studia w Seminarium Duchownym w Pelplinie (z 
przerwą w latach 1909-1910). Należał do Koła Kaszubologów. W 1908 r. wygłosił referat 
na temat: „Stosunki rolne na Kaszubach”6. Referatem tym zasłużył na uznanie profesorów 
i alumnów.  9 marca 1913 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa chełmińskiego 
Augusta Rosentretera. Mszę  prymicyjną odprawił następnego dnia w kościele Świętego 
Krzyża  w Rumi, w którym został ochrzczony. Na stronie tytułowej obrazka prymicyjnego 
umieścił wizerunek Matki Bożej z podpisem Ecce Ancilla Domini (Oto Ja Służebnica 
Pańska). Na odwrocie obrazka umieścił słowa z psalmu 64, wiersz 5: Beatu, quem elegisti et 
assumpsisti: In atriis (Szczęśliwy, którego wybrałeś i powołałeś: zamieszkam w przybytkach 
Twoich). Poniżej czytamy: Na pamiątkę Prymicji, którą odprawiłem neoprezbiter Edmund 
Roszczynialski w kościele parafialnym w Rumi w roku 1913 dnia 10 marca.

U dołu obrazka znajduje się cytat zaczerpnięty z psalmu 69, wiersz 6 w języku 
łacińskim: Ego vero egenus et pauper sum: Deus adjuva me (Ja prawdziwie jestem 
potrzebujący i ubogi: Boże, wspomagaj mnie). Teksty na obrazku prymicyjnym 
drukowane były w języku łacińskim ponieważ były to czasy zaboru pruskiego. 
Władze pruskie nie pozwalały na używanie języka polskiego. Ksiądz neoprezbiter nie 
chciał, jako kapłan-Polak, drukować napisów w języku niemieckim7. 

Na swoją pierwszą placówkę wikariuszowską został ks. Edmund skierowany 
do parafii MB Pocieszenia w Drzycimiu – dużej wsi położonej na skraju Borów 
Tucholskich, w pobliżu Laskowic, w dekanacie świeckim8. Proboszczem w Drzycimiu 
był ks. Ignacy Cyra, kapłan bardzo pobożny i aktywny. To on, a po jego śmierci już w 
pierwszym roku kapłaństwa ks. Edmunda, jego następca ks. Ignacy Nowacki wdrożyli 
młodego kapłana w arkana posługi kapłańskiej i zadania duchowego przywódcy 
wiernych żyjących pod zaborem pruskim9.  

5 B. Żurawski, Bogu i Ojczyźnie w 65. rocznicę męczeństwa Sługi Bożego księdza prałata Edmunda Rosz-
czynialskiego, Pelplin 2004, s. 65-66.

6 H. Mross, Słownik biograficzny kapłanów Diecezji Chełmińskiej wyświęconych w latach 1821-1920, 
Pelplin 1995, s. 278.

7 B. Żurawski, Bogu i Ojczyźnie w 65. rocznicę męczeństwa Sługi Bożego księdza prałata Edmunda 
Roszczynialskiego, Pelplin 2004, s. 66-67.

8 Archiwum parafii pw. Trójcy Świętej w Wejherowie.
9 B. Żurawski, Bogu i Ojczyźnie w 65. rocznicę męczeństwa Sługi Bożego księdza prałata Edmunda 

Roszczynialskiego, Pelplin 2004, s. 67.
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Stamtąd na początku I wojny światowej powołano go do pruskiej armii, w której 
służył jako sanitariusz i kapelan. Po wojnie został wikarym w Grudziądzu, gdzie był 
prezesem Towarzystwa Czeladzi Katolickiej, przy którym założył Kasę Pośmiertną 
i był opiekunem Towarzystwa Ludowego Oświata. W okresie odzyskiwania 
niepodległości współpracował z Organizacją Wojskową Pomorza10. 

Ks. Roszczynialski swoje powołanie kapłańskie pojmował jako służbę i 
Kościołowi, i Polsce, a patriotyzm – jako przyjęcie odpowiedzialności za losy swojej 
„małej ojczyzny” – Pomorza. Od trzeciego roku kapłaństwa należał do toruńskiego 
Towarzystwa Naukowego. Zasłużył się dla utrzymania polskości Kaszub jako 
prezes zarządu Towarzystwa Czytelni Ludowych. W 1922 r. razem z ks. Walentym 
Dąbrowskim utworzył „Gazetę Kaszubską”, która wychodziła aż do wybuchu wojny11.

Na mocy dekretu biskupa Augusta Rosentretera z początkiem 1920 r. powrócił 
do Wejherowa i objął stanowisko katechety w Państwowym Seminarium 
Nauczycielskim. Proboszczem parafii Trójcy Przenajświętszej był wówczas ks. Prałat 
Walenty Dąbrowski. Ks. Edmund Roszczynialski pełnił posługę prefekta przez cztery 
lata. Przez ten czas dał się poznać jako wspaniały wychowawca i przyjaciel dzieci i 
młodzieży. Starał się pomagać szczególnie dzieciom i młodzieży z rodzin biednych 
i zaniedbanych. Młodych ludzi wychowywał w duchu religijnym i umiłowaniu 
ojczyzny. 

Należał do założycieli i akcjonariuszy „Gazety Kaszubskiej”. Był członkiem rady 
nadzorczej spółki wydawniczej i drukarni. Ponadto ks. Roszczynialski był prezesem  
Towarzystwa Czytelników Ludowych i chórów Harmonia i Cecylia12.

1 października 1924 r. objął parafię Trójcy Świętej w Wejherowie, a po dwóch 
latach został dziekanem.  Rozbudował i wyposażył kościół farny. Wydał monografię 
Kalwaria Wejherowska, jej fundatorowie, duszpasterze i uroczystości13. Jako kustosz 
najsłynniejszego na Pomorzu sanktuarium Męki Pańskiej dokonywał renowacji 
kaplic i organizował odpusty. O kalwarii napisał ks. Aleksander Pronobis w 1930 r.: 
Gromadzą się tu tysiące pobożnych pątników z Kaszub i Polski na wspólne odbycie 
Drogi Krzyżowej. Napływ pielgrzymów często jest tak gwałtowny, że 40 księży nie 
podoła pracy w konfesjonale. Ksiądz proboszcz Roszczynialski służył konfratrom jako 
sekretarz Związku Kapłanów „Unitas” w okręgu wejherowskim. W 1932 r.  został 
delegatem biskupim, a w następnym roku – szambelanem papieskim14.

Pomagał w organizowaniu kursów szycia i haftu. Był jednym z inicjatorów powołania 
Uniwersytetu Ludowego w Bolszewie. Był także członkiem Towarzystwa Naukowego 
Toruńskiego. Powołał do istnienia wiele bractw i stowarzyszeń, reaktywował Bractwo 

10 R. Osowicka, Bedeker Wejherowski, Wejherowo 2006, s. 355. 
11 W. Wielgoszewski, Duchowni diecezji chełmińskiej.  Kapłan w służbie „małej ojczyzny pomorskiej” 

Sługa Boży ks. Edmund Roszczynialski (1888-1939), „Niedziela głos z Torunia” 2007 nr 45, s. 2.
12 B. Żurawski, Bogu i Ojczyźnie w 65. rocznicę męczeństwa Sługi Bożego księdza prałata Edmunda 

Roszczynialskiego, Pelplin 2004, s. 69.
13 R. Osowicka, Bedeker Wejherowski, Wejherowo 2006, s. 355.
14 W. Wielgoszewski, Duchowni diecezji chełmińskiej.  Kapłan w służbie „małej ojczyzny pomorskiej” 

Sługa Boży ks. Edmund Roszczynialski (1888-1939), „Niedziela głos z Torunia” 2007 nr 45,  s. 2.
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Straży Honorowej. Przewodził następującym stowarzyszeniom katolickim: Akcja 
Katolicka, Towarzystwo im Piotra Skargi, Stowarzyszenie Ojców, Stowarzyszenie 
Matek, Stowarzyszenie Świętego Szkaplerza, Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia, 
Stowarzyszenie Świętej Cecylii, Towarzystwo Trzeźwości, Stowarzyszenie Dzieciątka 
Maryi, Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus, Liga Katolicka, Bractwo Dzieła Krzewienia 
Wiary oraz Towarzystwo Robotników, Czeladzi i Młodzieży. Pełnił także funkcję 
przewodniczącego Komitetu Niesienia Pomocy Bezrobotnym. Opiekował się 
Związkiem Robotników Katolickich15.   

Ksiądz prałat Roszczynialski działał  także w Związku Obrony Kresów Zachodnich. 
Niepokoił go niemiecki rewizjonizm. Dążył do ścisłego zjednoczenia gospodarczego 
Pomorza z Polską. 24 października 1924 r. brał czynny udział w zjeździe Związku 
Obrony Kresów Zachodnich. Podczas obrad zjazdu zaproponował, by zgromadzeni 
przygotowali program i określili metody pracy na Kaszubach. W 1926 roku na 
kolejnym zjeździe  w Toruniu domagał się programu pomocy materialnej dla 
rybaków morskich oraz do ukazywania piękna Kaszub i walorów turystycznych i 
podniesienia poziomu artystycznego produkcji pamiątek regionalnych. Apelował 
także o przeprowadzenie akcji informacyjnej, która zachęciłaby wczasowiczów do 
przyjazdu na urokliwe ziemie kaszubskie16.            

Ksiądz Prałat współpracował w pracy duszpasterskiej i charytatywnej z siostrami 
zakonnymi ze Zgromadzenia Sióstr Szarytek. Przy ich pomocy urządzał jasełka w 
Wigilię Bożego Narodzenia, Dni Chorych i kuchnie dla biednych. Siostry Szarytki 
z pomocą księdza dziekana utworzyły w latach 30. Szkołę Gospodarstw Domowego, 
zwaną szkołą żon17.             

Parafianie zapamiętali sposób bycia ks. Edmunda Roszczynialskiego pełen pogody 
i naturalności, wrażliwość na los ludzi biednych. Powołał i wspierał finansowo 
Stowarzyszenie im. św. Wincentego a Paulo, które organizowało festyny dobroczynne 
i wydawało bezpłatne obiady. Organizował dojazd dla ubogich dzieci mieszkających 
daleko od kościoła, szczególnie z okazji I Komunii św. Założył Katolickie Stowarzyszenie 
Robotników, które udzielało bezpłatnych porad prawnych, z Kasą Pogrzebową oraz 
Kasą Zapomogową dla bezrobotnych. W 1932 r. do Stowarzyszenia należało aż 1650 
członków. Bardzo zależało mu na wychowaniu młodzieży. To dla niej prowadził teatr, 
organizował pielgrzymki i wycieczki. Utworzył też przy parafii dwa chóry i orkiestrę. 
Swoją opieką otaczał miejscowe więzienie. Często odprawiał tam Mszę św. dla więźniów18. 
Reaktywował także w Wejherowie działalność oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Był jego wiceprezesem. Przy aktywnym współudziale ks. Roszczynialskiego zarząd PCK 
organizował w mieście Dni Chorych, Tygodnie PCK, urządzano zbiórki pieniężne na rzecz 

15 R. Osowicka, Bedeker Wejherowski, Wejherowo 2006, s. 355.
16 B. Żurawski, Bogu i Ojczyźnie w 65. rocznicę męczeństwa Sługi Bożego księdza prałata Edmunda 

Roszczynialskiego, Pelplin 2004, s. 71.
17 Tamże, s. 73.
18 W. Wielgoszewski, Duchowni diecezji chełmińskiej.  Kapłan w służbie „małej ojczyzny pomorskiej” 
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ociemniałych i głuchoniemych. Przejął przychodnię przeciwjagliczną i przeciwgruźliczą 
w 1934 r. Utworzono stację opieki nad matką i dzieckiem i tzw. kuchnię mleczną 
oraz przychodnię do zwalczania chorób wenerycznych. W 1936 r. ks. Roszczynialski 
popłynął na statku m/s Piłsudski jako kapelan. Jako delegat Polski brał udział  w Zjeździe 
Duszpasterstwa Morskiego  w Sables d’Ologne we Francji19. 

Na początku października 1939 r. z inicjatywy ks. Roszczynialskiego powstała w 
Wejherowie organizacja charytatywna „Pomoc Polakom”, której on był kierownikiem. 
Organizacja miała za zadanie niesienie pomocy rodzinom polskim, ofiarom wojny, 
dzieciom, wdowom po zamordowanych polskich działaczach20.

Po wybuch II wojny światowej i zajęciu Pomorza przez Niemców został powołany 
na przedstawiciela Biura Oświatowo-Szkolnego Ziem Zachodnich na teren Wybrzeża, 
działającego przy wielkopolskiej tajnej organizacji „Ojczyzna”21. Ten żarliwy 
kapłan i patriota, członek Towarzystwa Powstańców i Wojaków współpracował 
także ze stacjonującym w Wejherowie od 1931 r. Batalionem Morskim. Po jego 
przekształceniu na dwa lata przed wojną na 1. Morski Batalion Strzelców, zainicjował 
ufundowanie sztandaru tej jednostki. Uczestniczył wraz z biskupem Okoniewskim 
w jego poświęceniu, czemu nadał rangę wielkiej uroczystości patriotyczno-religijnej. 
Państwo polskie uhonorowało jego dokonania Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem 
Orderu Polonia Restituta22.

W 1938 r. 9 marca  ks. Edmund Roszczynialski obchodził 25 rocznicę święceń 
kapłańskich. Zgodnie z jego życzeniem, ze względu na trudne czasy, odbyła się 
tylko skromna uroczystość i ograniczyła się do uczestnictwa we Mszy świętej 
i modlitwy w intencji jubilata. Domowa uroczystość odbyła się w gronie 
rodzinnym i kapłanów wejherowskich. W dniach 29 czerwca do 1 lipca 1939 r. 
w Gdyni odbył się II Kongres Eucharystyczny Diecezji Chełmińskiej, którego 
jednym z współorganizatorów był ks. Prałat. Wygłosił na nim referat pod tytułem 
Eucharystia w życiu społeczeństwa23.

Bardzo wielką troską darzył miejscową Kalwarię. Często sam ją nawiedzał 
odprawiając drogę krzyżową. Sam często przewodniczył odprawiając sumy odpustowe 
i wygłaszał kazania. Przy kaplicy-kościele Trzech Krzyży na górze Kalwarii pragnął 
być pochowany. Dwukrotnie w swojej parafii przeprowadził misje święte. Po wybuch 
II wojny światowej z jeszcze większy zapałem poświęcił się pracy duszpasterskiej. W 
płomiennych kazaniach nawoływał do obrony ojczyzny i wiary. Jego serce, człowieka 
wiary i umiłowania ojczyzny wzywało go do czynu24.

19 B. Żurawski, Bogu i Ojczyźnie w 65. rocznicę męczeństwa Sługi Bożego księdza prałata Edmunda 
Roszczynialskiego, Pelplin 2004, s. 71.

20 Archiwum parafii pw. Trójcy Świętej w Wejherowie.
21 R. Osowicka, Bedeker Wejherowski, Wejherowo 2006, s. 355.
22 W. Wielgoszewski, Duchowni diecezji chełmińskiej.  Kapłan w służbie „małej ojczyzny pomorskiej” 

Sługa Boży ks. Edmund Roszczynialski (1888-1939), „Niedziela głos z Torunia” 2007 nr 45, s. 2.
23 B. Żurawski, Bogu i Ojczyźnie w 65. rocznicę męczeństwa Sługi Bożego księdza prałata Edmunda 

Roszczynialskiego, Pelplin 2004, s. 74.
24 Tamże.
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Ks. Roszczynialski jako kapłan głosił słowo Boże nie tylko dla Polaków lecz 
również dla mieszkających w Wejherowie Niemców. Wygłaszał kazania dla nich i 
prowadził nabożeństwa w języku niemieckim. Fundował stypendia dla ubogich 
kleryków. Z terenu Gdańska zapraszał kleryków na wakacje do Wejherowa25. 

Aresztowanie i męczeńska śmierć kapłana

Jak zostało to wyżej przedstawione, ks. Edmund Roszczynialski był gorliwym 
kapłanem, bardzo cenionym i lubianym przez parafian. Był uczynny i otwarty na 
wszelką pomoc dla potrzebujących. Był także wielkim patriotą zatroskanym o losy 
Ojczyzny i wychowanie młodego pokolenia Polaków. Dlatego ten znany kapłan 
i działacz niepodległościowy znalazł się na specjalnej liście gończej Polaków 
przeznaczonych do zagłady (Sonderfahndungsbuch Polen)26. 

Mając świadomość zagrożenia życia ks. Roszczynialskiego, pułkownik 
Pruszkowski – dowódca I Pułku Strzelców w Wejherowie w czasie wycofywania 
się wojska polskiego zaproponował mu, by razem z wojskiem opuścił 
Wejherowo. Ksiądz kategorycznie odmówił stwierdzając, że jego miejsce jest 
przy parafianach27.  Na początku września 1939 r. odwiedził go feldmarszałek 
Erwin Rommel, uczestnik późniejszego spisku na życie Adolfa Hitlera. Jego 
żona Łucja, była krewną ks. Roszczynialskiego i zapewne uczynił to na prośbę 
kogoś z rodziny księdza aby go uchronić od aresztowania. Rommel zostawił ks. 
Roszczynialskiemu glejt, pewnego rodzaju list żelazny, w nadziei, że pismo to 
uchroni duchownego przed represjami ze strony okupanta. Niestety gestapo 
nie przejęło się pismem feldmarszałka i 30 października 1939 r., w dniu swoich 
51 urodzin został aresztowany28.  Osadzony w wejherowskim więzieniu, 
zmuszano go do sprzątania ulic miasta. Zamiatał ulice brzozowymi miotłami 
bez trzonka a później zmarzniętymi gołymi rękami zgarniał ubłocone liście i 
wrzucał je do podręcznego wózka. By ośmieszyć i upokorzyć księdza spędzano 
na rynek miejscową ludność by patrzyła na poniżonego swojego proboszcza. 
Parafianie podchodzili do księdza, by podać mu coś do jedzenia i rękawiczki. 
Ks. Roszczynialski prosił, by się do niego zbliżali. Mówił do nich: Mnie już nie 
pomożecie, a sobie możecie zaszkodzić29.

25 J. Roszczynialska, Świadectwo o Słudze Bożym ks. prałacie Edmundzie Roszczynialskim, [w:] B. Żurawski, 
Bogu i Ojczyźnie w 65. rocznicę męczeństwa Sługi  Bożego księdza prałata Edmunda Roszczynialskiego, 
Pelplin 2004, s. 90-91.

26 R. Osowicka, Moje Wejherowo, Wejherowo 2010, s 97.
27 J. Roszczynialska, Świadectwo o Słudze Bożym ks. prałacie Edmundzie Roszczynialskim, [w:] B. Żurawski, 

Bogu i Ojczyźnie w 65. rocznicę męczeństwa Sługi  Bożego księdza prałata Edmunda Roszczynialskiego, 
Pelplin 2004, s. 90-91.

28 R. Osowicka, Bedeker Wejherowski, Wejherowo 2006, s. 356.
29 J. Roszczynialska, Świadectwo o Słudze Bożym ks. prałacie Edmundzie Roszczynialskim, [w:] B. Żurawski, 

Bogu i Ojczyźnie w 65. rocznicę męczeństwa Sługi  Bożego księdza prałata Edmunda Roszczynialskiego, 
Pelplin 2004, s. 90-91.
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Wieść o aresztowaniu ks. Prałata przez gestapo wywołała powszechny ból i 
żal. Załamani  byli wszyscy mieszkańcy Wejherowa, nie tylko katolicy, ale i także 
Niemcy. Aresztowano, ich kochanego i gorliwego duszpasterza i ojca. W jego obronie 
interweniowali u władz hitlerowskich, przedstawiciele wejherowskiej katolickiej 
społeczności niemieckiej30. Mimo tego wywieziono go z więzienia w nieznanym 
kierunku. Modlono się za swojego pasterza, który otaczał ich swoją opieką duchową 
i materialną, szczególnie w pierwszych dniach okupacji. Modlitwy nasiliły się gdy 
dotarła tragiczna wiadomość, że kapłana zamordowano31. Pierwotna wersja, że 
zamordowano go w Piaśnicy, nie okazała się prawdziwa.

Woźny sądowy złożył oświadczenie, że ks. Roszczynialskiego poprzedniego dnia, 
przed wywiezieniem innych księży na Piaśnicę, osobnym samochodem wywieziono 
w kierunku Lęborka. Tej wersji nikt nie mógł jednak potwierdzić. Dopiera w połowie 
lat 60. dawna mieszkanka Wejherowa Maria Rumpla, poprosiła ówczesnego księdza 
proboszcza Alojzego Kołduńskiego o wystawienie odpisu aktu chrztu członka jej rodziny. 
Czekając w biurze parafialnym na przygotowanie dokumentu, kobieta przyglądała się 
portretowi księdza Roszczynialskiego wiszącego na ścianie32. Ks. proboszcz zauważył 
to i powiedział do niej, że na tym portrecie to ks. Prałat Roszczynialski, którego Niemcy 
rozstrzelali w Piaśnicy. Wtedy kobieta powiedziała: Ale to się nie zgadza, bo pewnego 
popołudnia przywieźli gestapowcy ks. Prałata samochodem do tamtejszego kasyna  w 
szkole, zamknęli go w izbie za kuchnią i poszli się pokrzepić wódką. W tym czasie mój 
szwagier, pracujący w kasynie, otworzył drzwi i z ks. Prałatem ostatni raz rozmawiał. 
Ksiądz Prałat wiedział, że wywieźli go na rozstrzelanie i nie chciał przyjąć zaofiarowanego 
mu jedzenia  czy odzienia. Po chwili wpędzili go do auta i wywieźli. Niedaleko go zawieźli, 
bo po godzinie lub nieco dłużej wrócili i ze śmiechem oświadczyli swoim kolegom: „Den 
pfaffen haben wir schon los” (pozbyliśmy się już tego klechy). Później pili dalej alkohol i 
wieczorem wrócili do Wejherowa33.  

Ks. Alojzy Kołduński rozpoczął intensywne poszukiwania. Trwało to wiele 
miesięcy. Miejsce grobu wskazała mieszkanka Cewic Helena Sielaff, która znała 
osobiście ks. Roszczynialskiego. Znajdował się w cewickim zagajniku. Był zapadnięty, 
cegły  którymi mogiła była obłożona, leżały teraz rozrzucone. Na korze brzozy 
rosnącej w pobliżu grobu ktoś wyrył krzyż34. Wyrył go podobno, jeden ze świadków 
tego wydarzenia, aby zaznaczyć miejsce zamordowania kapłana. 

Tam, w tym rzadkim lasku na stoku niewielkiego pagórka musiał sobie zapewne 
przed rozstrzelaniem wykopać grób. W tym samym czasie w Lasach Piaśnickich 
został zamordowany jego brat Hipolit, burmistrz Rumii i księża wikariusze z jego 
parafii: Jan Gliszczyński, Juliusz Heining i Józef Lehman35.

30 B. Breza, Okupacja hitlerowska, w: Historia Wejherowa,  J. Bprzyszkowski, Wejherowo 1998, s. 359-404.
31 B. Żurawski, Bogu i Ojczyźnie w 65. rocznicę męczeństwa Sługi Bożego księdza prałata Edmunda 

Roszczynialskiego, Pelplin 2004, s. 83.
32 R. Osowicka, Moje Wejherowo, Wejherowo 2010, s. 98.
33 B. Żurawski, Bogu i Ojczyźnie w 65. rocznicę męczeństwa Sługi Bożego księdza prałata Edmunda 

Roszczynialskiego, Pelplin 2004, s. 108.
34 R. Osowicka, Moje Wejherowo, Wejherowo 2010, s. 98.
35 W. Wielgoszewski, Duchowni diecezji chełmińskiej.  Kapłan w służbie„ małej ojczyzny pomorskiej” 
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Ekshumacja zwłok odbyła się z inicjatywy ks. B. Żurawskiego i L. Prusińskiego 
3 września 1979 roku. Grób otwierano warstwami, powoli usuwając ziemię. 
Najpierw natrafiono na czaszkę. Według jednego z mieszkańców wsi Cewice, 
obecnego przy ekshumacji, grób przed laty rozkopały dzieci i zabawiały się czaszką. 
Mieszkaniec ów zakopał czaszkę ponownie na głębokość ok. 50 cm. Brakowało 
górnej szczęki. Na większej głębokości odnaleziono cały szkielet.  Wymiarami 
odpowiadał budowie ciała ks. Roszczynialskiego. Zwłoki wrzucone były do grobu 
stroną grzbietową, dlatego strzały oddane były od przodu. Najprawdopodobniej 
w klatkę piersiową. Odnaleziono w grobie buty. Były to tzw. kanony poznańskie. 
Świadkowie stwierdzili, że właśnie takie buty zwykł nosić śp. ks. Roszczynialski. 
Rozmiar butów też odpowiadał wielkościom butów jakie nosił zamordowany 
kapłan. Trumnę, do której złożono szczątki śp. ks. Prałata przewieziono do 
Wejherowa i złożono w kościele Świętej Trójcy, w bocznej kaplicy św. Antoniego. 
Wierni licznie przybywali do kaplicy i modlitwą oraz kwiatami składali hołd 
wdzięczności i pamięci swojemu księdzu proboszczowi, w bestialski sposób 
zamordowanemu36.         

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 25 września 1979 r. o godz. 16.00. Trumna 
wystawiona była do publicznej czci od wczesnych godzin rannych. Kościół nie 
pomieścił wszystkich uczestników pogrzebu, którzy gromadzili się przed świątynią i 
na rynku. Mszy św. żałobnej przewodniczył ordynariusz diecezji chełmińskiej ks. bp 
Bernard Czapliński. W koncelebrze brało udział 16 kapłanów. Podczas eucharystii 
wierni zaśpiewali dobrze nam znaną pieśń powołaniową Barkę. W pochówku ks. 
Roszczynialskiego wzięło udział ok. 15 tys. wiernych. W procesji pogrzebowej kroczyły 
liczne delegacje, duchowieństwo, siostry zakonne, poczty sztandarowe. Ks. Edmund 
Roszczynialski spoczął w rodzinnym grobowcu, obok rodziców i rodzeństwa, wśród 
mogił swoich parafian37. Jedną z ulic Wejherowa, na ogólne życzenie miejscowego 
społeczeństwa, nazwano jego imieniem38. 

9 listopada 1986 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku ustawionego w 
miejscu zamordowania ks. Prałata w Cewicach. Obecni byli przedstawiciele władz 
Wejherowa, Lęborka i Cewic. Licznie przybyli także mieszkańcy Wejherowa i Cewic, 
stowarzyszenia i organizacje społeczne, kombatanci oraz krewni zamordowanego 
kapłana. Każdego roku odbywają się tu dwie uroczystości ku upamiętnieniu 
męczeńskiej śmierci Ks. Roszczynialskiego: wiosną i jesienią. Tym szczególnym 
miejscem „Pamięci narodowej”, opiekują się władze gminy oraz uczniowie i 
nauczyciele Szkoły Podstawowej w Cewicach, której patronem, od 8 czerwca 2001 r.,  
jest ks. Edmund Roszczynialski39.

36 B. Żurawski, Bogu i Ojczyźnie w 65. rocznicę męczeństwa Sługi Bożego księdza prałata Edmunda 
Roszczynialskiego, Pelplin 2004, s. 112-119.

37 R. Osowicka, Moje Wejherowo, Wejherowo 2010, s. 100-102.
38 Archiwum parafii pw. Trójcy Świętej w Wejherowie.
39 B. Żurawski, Bogu i Ojczyźnie w 65. rocznicę męczeństwa Sługi Bożego księdza prałata Edmunda 

Roszczynialskiego, Pelplin 2004, s. 84.
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Dnia 12 czerwca 1997 r. największa szkoła w Wejherowie, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3, otrzymała imię Księdza Edmunda Roszczynialskiego. 
Wyboru patrona szkoły dokonali: rodzice, młodzież i grono nauczycielskie. 
Poświęcono obelisk wraz z płytą pamiątkową ku czci patrona, który umieszczono 
przed głównym gmachem szkoły. Młodzież oraz grono nauczycielskie bierze udział 
w uroczystym apelu w Cewicach. Na co dzień pielęgnuje się ideały i wartości, którymi 
żył ich patron. Uczniowie pierwszych klas biorą udział w konkursie wiedzy o patronie. 
Na terenie szkoły urządzono też izbę pamięci ks. Edmunda Roszczynialskiego40. Cała 
społeczność szkolna jest dumna ze swojego Patrona, który dał przykład miłości do 
Boga, bliźniego i Ojczyzny. 

Stolica Apostolska doceniła ofiarę męczeństwa polskiego Kościoła. Już papież 
Pius XII, krótko po zakończeniu wojny powiedział: Przyjdzie czas, gdy z obozów 
koncentracyjnych i więzień będziemy wydobywali prochy ludzi, którzy tam polegli i 
będziemy ich wynosili na ołtarze41. Słowa te okazały się prorocze. Dziś wierni Kościoła 
w Polsce mogą cieszyć się chwałą ołtarzy wielu swoich braci, którzy oddali życie za 
wiarę i Ojczyznę. Mamy nadzieję, że wkrótce dołączy do nich Sługa Boży ks. prałat 
Edmund Roszczynialski.
 

Catholic prelate Edmund Roszczynialski – a martyr and 
a patriot

Summary

Among 10 thousand catholic priests who served in Poland before the Second 
World War, approx.  20 % were killed during the war and 30 % were oppressed in its 
aftermath. Father Maksymilian Kolbe, killed in KL Auschwitz, became a symbol of 
those oppressions. In Pomorskie region, Prelate Edmund Roszczynialski is recognised 
as his counterpart of Martydom.

40 Tamże, s. 84-85.
41 Za wiarę i Ojczyznę, „Źródło” 2012 nr 32.

Czesław Sołtys
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Gdynia w prozie literackiej - uwagi wstępne

Od momentu uzyskania niepodległości w 1918 roku oczy całej Polski zwróciły się w 
stronę Gdyni. Stała się ona nie tylko inspiracją dla propagowania siły państwowej, ale 
również swoim intrygującym krajobrazem przyciągała rzesze różnorodnych artystów. 
To za ich sprawą rodząca się Gdynia stała się symbolem wolnego kraju i bramą na 
świat. Wiele istotnych czynników sprawiło, że Gdynia zaczęła istnieć w świadomości 
Polaków. Jej obraz, bardzo zróżnicowany przez lata prezentowano w większym, 
bądź mniejszym stopniu w polskiej literaturze. Dzięki wybitnym pisarzom, nie 
tylko lokalnym, obraz ten utrwalił się za pomocą ich talentu. Przyglądając się temu 
zjawisku zostaną zaprezentowani ważniejsi twórcy, działający w obrębie różnych 
gatunków przedstawiających w różnorodny sposób obraz młodego polskiego miasta 
na przestrzeni ostatnich stu lat. Jest to zarys literaturoznawczego problemu oraz 
próba polemiki z tezami na ten temat. 

Przed wojną 

Krzysztof Chruściński w artykule „Obraz Gdyni w prozie powieściowej lat 
1920-1975” w pierwszym akapicie skrystalizował tezę, która jednocześnie streszcza 
postulaty jakie zostały wysunięte w dalszej części. Zdaniem Chruścińskiego:  

Proza powieściowa dotycząca Gdyni, reprezentowana przez 
stosunkowo liczny zbiór powieści, opowiadań i nowel, nie 
przedstawia się zbyt atrakcyjnie zarówno pod względem walorów 
artystycznych jak i zawartości treściowo-intelektualnych. Bodajże 
jedyną jej zaletą jest dążność do realistyczno-dokumentarnego 
ujmowania przedstawiającego świata, zwłaszcza specyficznego 
pejzażu portowo-morskiego, społecznych problemów życia tutejszej 
ludności i pewnego klimatu, towarzyszącego budowie własnego, 
niezależnego portu nad Bałtykiem1.

1 K. Chruściński, Obraz Gdyni w prozie powieściowej lat 1920 – 1975, [w:] Gdynia. Sylwetki ludzi. 
Oświata i nauka. Literatura i kultura, pod red. A. Bukowskiego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 
Gdańsk 1979, s. 317.
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Niepokojące wydają się zarzuty estetyczne skierowane przeciwko literaturze, w 
której odnajdują się gdyńskie wątki. Zapewne problem wynika z sytuacji, która od 
samego początku istnienia sztuki nie przestaje zastanawiać myślicieli, krytyków i 
samych artystów. Chodzi oczywiście o oddzielenie sztuki wysokiej od sztuki niskiej. 
Kolejne wieki rozwoju kulturalnego pokazują, że ten konflikt, często bezmyślnie jest 
nasilany, nie stanowi on większego zagrożenia dla samej sztuki, wręcz przeciwnie, 
gdyż sztuce wysokiej nie jest wcale tak daleko do sztuki niskiej. Wynika to z pewnego 
charakteru, czy kierunku jaki obiera się w trakcie realizowania dzieła sztuki. Autor 
może kierować się wyższymi wartościami nie zwracając uwagi na potrzeby społeczne, 
albo odwrotnie: skupia się głównie na zaspokojeniu potrzeb odbiorców. 

Konflikt ten od lat opierał się na błędnej zasadzie, która określała, że sztuka 
wyższa, nie może być przyjemna i łatwa w odbiorze, musi być również skierowana 
do ludzi wrażliwych, a tacy muszą być ludźmi inteligentnymi i wykształconymi. 
Oczywiście jest to bezpodstawne myślenie, ponieważ człowiek niewykształcony 
również może być bardzo wrażliwym człowiekiem, a osoba wykształcona może być 
laikiem, który za nic ma wybryki wysokiej kultury. Przez ostatnie wieki wyrównał 
się status społeczny ludzi i choć on dalej istnieje, nie jest tak wyraźny jak miało to 
miejsce we wcześniejszych wiekach. 

Odpowiadając na tę potrzebę sztuka zaczęła łączyć razem zarówno elementy 
sztuki wysokiej, a więc tej artystycznej, jak i tej niskiej, rozrywkowej. Jak się okazało, 
połączenie ich w jedno wymaga wielkiego talentu i wytężonej intelektualnej pracy. 
Dlatego wydaje się, że taki pogląd, iż literatura, w której rysowano romantyczny 
obraz Gdyni jako bramy na świat, wspaniałego portu i miasta wzrastającego na 
wyzwolonej polskiej ziemi nie jest ani trochę przesadzony, ani tym bardziej nie 
stanowi ujmy swoim wymiarem intelektualnym. Nie zgadzam się więc z tym, że pod 
względem walorów artystycznych i wartości intelektualnych omawiana literatura nie 
przedstawia się zbyt atrakcyjnie. Natomiast druga część zaprezentowanej tezy jest 
jak najbardziej prawdziwa, o czym dowodzi zebrany materiał w przytoczonym wyżej 
artykule naukowym. 

Popularność miasta w literaturze jest szczególnie widoczna w latach 20 i 30, 
gdy Gdynia przede wszystkim stała się symbolem odzyskania dostępu do morza, 
co z kolei zrodziło fascynację morskim żywiołem, a również jako „brama na świat” 
stawała się miejscem zadumy na temat odległych krain i nieznanych terenów, które 
poprzez możliwość odbycia podróży stają się łatwiejszym celem. W tamtym okresie 
działała swojego rodzaju propaganda sukcesu, ale kierowano się w tym miejscu tylko 
i wyłącznie dobrem sytuacji w jakiej znalazła się ziemia pomorska. Budowa portu nie 
była tylko sukcesem lokalnym, ale i krajowym. Nie bez powodu, więc media w całym 
kraju żyły tą inwestycją. Liczne prace reporterskie z tamtego okresu wskazują na to 
jak żywo komentowano proces powstawania nowego miasta i jak wielkie znaczenie 
miało to na arenie krajowej i międzynarodowej.  

Dzięki zaangażowaniu literatów poznajemy nie tylko losy powstającego miasta, 
które gospodaruje się wokół morza, ale również stają się świadectwem i źródłem 
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historycznym o tamtych czasach. Literatura przedstawia nam emocje i przemyślenia 
jakie towarzyszyły ówczesnym ludziom. Dowiadujemy się, że nie tylko praca i 
fascynacja morzem była głównym motorem dla wielu przybyłych, ale o czym się nie 
wspomina, od samego początku bardzo bogato rozwijała się w tym miejscu kultura. 
Już na samym początku pojawiły się pierwsze księgarnie i biblioteki. Odbywały się 
pokazy licznych przyjezdnych teatrów jak i nowo powstałych gdyńskich zespołów 
teatralnych. Dzięki drukarniom pojawiały się liczne czasopisma o tematyce 
marynistycznej, lokalnej, zaangażowanej społecznie i politycznie, a także i przede 
wszystkim kulturalnie. Działały kina, kawiarenki, gdzie prowadzono liczne spotkania 
literackie. 

Należy podkreślić, że nie tylko morze i klimat morski przyciągał do Gdyni 
rzesze muzyków, aktorów, literatów czy malarzy. Zakochany w polskim morzu 
Stefan Żeromski był autentycznie urzeczony odzyskanym kawałkiem polskiej ziemi. 
Nie kierowały nim żadne polityczne czy propagandowe idee. Zwyczajnie pragnął 
wielbić piękno tego miejsca za pomocą literatury. I on jako jedyny z wielu wybitnych 
polskich pisarzy, którzy odwiedzali Gdynię napisał kilka książek, zagłębiając się w 
historię Pomorza, będąc jednocześnie świadkiem budowy portu, nędzy robotników 
mieszkających w barakach, a także kulturalnych zabaw. Wszystko to razem złożyło 
się na stworzenie autentycznego obrazu Gdyni tamtych czasów. Oczywiście niektórzy 
pisarze użyli tego miejsca jako tła do snucia historii romantycznych, politycznych czy 
obyczajowych i nawet jeśli była to literatura mniejszego formatu cieszyła się dużą 
popularnością i po dzień dzisiejszy po nią sięga duża liczba czytelników, a często 
powodem powracania do tych dawnych dzieł jest właśnie bohater jakim jest miasto 
Gdynia. 

Z licznych dzieł powstałych w okresie przedwojennym jako najważniejsze z 
nich, a zarazem najbardziej docenione pozostaje oczywiście Wiatr od morza Stefana 
Żeromskiego. Pisarz związał się bardzo z tym miejscem, zafascynował się historią 
Helu, Kaszub, oraz Gdyni i bazując na różnych podaniach stworzył historie na poły 
mitologiczne na poły historyczne dotyczące najważniejszych wydarzeń związanych 
z ziemią pomorską. Wiatr od morza to środkowa część trylogii bałtyckiej, pierwsza 
część to Wisła (1918), a trzecia Międzymorze (1923). 

Żeromski interesował się północnym terenem Polski od dawna, zbierał na jego 
temat wiele informacji i marzył o przeprowadzce. W 1920 udało mu się spełnić to 
marzenie i zamieszkał w Gdyni. Dzięki temu miał więcej czasu by zwiedzić wybrzeże, 
poznać nieznane historie oraz ludzi tego regionu. Często spędzał dzień wpatrując 
się w morską dal. Otrzymał przepustkę od Tadeusza Wendy i mógł swobodnie 
obserwować pracujących robotników przy budowie portu. Jako naoczny świadek 
poczuł się odpowiedzialny do tego, aby przedstawić Polakom to, co ujrzał w tym 
miejscu. 

W 1921 r. powstała powieść Przy nowym fundamencie, opowiadająca o budowie 
portu, stanowiła też swojego rodzaju zalążek trylogii bałtyckiej. W tym samym 
okresie powstał wynikający z fascynacji krajobrazem i przyrodą literacki portret 
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dwóch samotnych buków rosnących na wzgórzu witomińskim pod Gdynią. Żeromski 
nadał drzewom imiona kaszubskich książąt – Sambora i Mestwina. Opowiadanie 
to również stanowi bardzo ciekawy opis ówczesnego krajobrazu Gdyni, głównie 
terenów doliny Redłowa. 

Następnie powstała trylogia bałtycka, która literacko najgłośniej rozsławiła 
Gdynię i jej tereny, a autor za jej drugą część został wyróżniony państwową 
nagroda literacką. Żeromski podkreślał znaczenie powstającego portu i starał 
się za pomocą literatury poszerzać i kształtować morską świadomość narodu. 
Podobną funkcję pełnił apel skierowany w broszurce Port w Gdyni (1925), gdzie 
pisarz zwracał się między innymi do swoich kolegów, by również utrwalali 
prawdziwy obraz i znaczenie tego historycznego faktu. Wskazywał bowiem, że 
port nie jest budowany w celach wojennych, tylko po to, aby służył ludziom. „Nie 
przynosimy tu zbrodni, nie przynosimy przemocy, nie przynosimy tu krzywdy. 
Przynosimy zapomnienie, odpuszczenie i pokój. Przynosimy pokój i dobro”2 – 
napisał w Międzymorzu.  

Gdynia jest kojarzona również z Marynarką Wojenną i Akademią Morską, co 
również owocowało powstaniem wielu powieści marynistycznych, czy historii 
osnutych wokół doświadczeń kadetów i ich dalszych losów. W latach dwudziestych 
tworzył związany z Gdynią Jerzy Bandrowski, brat pisarza Kadena. Napisał trzy 
utwory o wybrzeżu Na polskiej fali (1927), Zolojka (1928) oraz Sosenka z wydm. 
Opowieści morskie (1930). Przedstawione tam historie rozgrywały się na Półwyspie 
Helskim, gdzie rybacy spoglądali z utęsknieniem i dumą w stronę „naszej 
wspaniałej Gdyni”. Na polskiej fali autor opowiadał historię polskiego gimnazjalisty 
Jana Morskiego, który po raz pierwszy zetknął się z morzem. Jego wrażenia na ten 
temat stają się główną osią przedstawionej historii. 

Wskazując tych dwóch pisarzy tworzących w latach 20 widać od razu dwa 
najważniejsze motywy jakie w kolejnych latach będą przejawiały się w literackich 
obrazach Gdyni. Jest to oczywiście port i morze: wspaniały i mitologiczny okres 
jakim było budowanie portu, podróże oraz doświadczenia licznych marynarzy 
wykształconych w gdyńskiej szkole. Jeszcze inne literackie pozycje koncentrowały 
się na zachwycie krajobrazem wybrzeża i morskiej otchłani. 

W latach 30 tematyka morska przyciągnęła wielu pisarzy i w tym dziesięcioleciu 
można odnotować znaczny wzrost prezentowania obrazów Gdyni w literaturze 
polskiej. Liczba tych pozycji jest bardzo duża, ale warto wymienić najciekawsze, 
a zarazem te bardziej wartościowe dzieła z tamtego okresu, między innymi takie 
jak opowiadania Kazimierza Śliwkowskiego Polak z Ameryki i Odrodzenie (1934), 
Zofii Dromlewiczowej Nad polskim morzem (1934), kryminał Mieczysława 
Jarosławskiego Zew morza (1936). Powieść dla młodzieży Kornela Makuszyńskiego 
Wielka brama (1936), futurystyczna nowela Fryderyka Kulleschitza Gdynia 10 
lutego 2005 (1936) przedstawiająca wizję przyszłości miasta na początku XXI 
wieku, jako miejsca nowoczesnego i idealnego. Wreszcie powieść Niny Rydzewskiej 

2 S. Żeromski, Międzymorze, [w:] Tegoż, Utwory epickie, Warszawa-Kraków 1929, s. 91. 

Mariusz Hybiak



213

Akwamaryna o losach głównej bohaterki Weroniki w okresie wielkich przemian 
nad polskim morzem. 

 Po wojnie 

Jak zauważa Kazimierz Chruściński po wojnie Gdynia stała się jednym z wielu 
dużych miast portowych i stoczniowych w Polsce. Jednocześnie spadło zainteresowanie 
tym miastem i Gdynia już nie była tak często prezentowana w powojennej prozie. 
Pomimo odnotowanego spadku, należy podkreślić, że nie był on aż tak drastyczny, 
a Gdynię nadal można było odnaleźć w wielu literackich dziełach. Pojawiła się nowa 
tematyka związana z tym miastem, liczne powieści jak i reportaże, które ukazywały 
się zaraz po wojnie opowiadały o bohaterstwie gdyńskich marynarzy jak chociażby w 
opowiadaniu Arakadego Fiedlera pod tytułem Dziękuje ci, kapitanie. 

Gdynia utraciła swój przedwojenny blask i pojawiało się coraz więcej motywów, 
w których przedstawiano miasto jako brzydkie i odpychające. Bohaterowie w 
dawnym „polskim Eldorado” odczuwali teraz te same problemy co na innych 
polskich terenach, a więc takie jak nędza, czy problem bezrobocia. W tamtym okresie 
również literatura była zwrócona głównie na tematykę społeczną. W wielu innych 
powieściach i opowiadaniach Gdynia ponownie stawała się tłem do burzliwych 
wydarzeń historycznych, romantycznych, czy obyczajowych. Z dużej liczby autorów 
zostaną wymienieni tylko nieliczni, ale jednocześnie ci najbardziej wyróżniający się 
na gruncie literackim. Zwracając przede wszystkim uwagę na różnorodne aspekty 
ujęcia obrazów Gdyni w literaturze po 1945 r. 

Wśród dużej liczby pisarzy, wyróżnia się twórczość Stanisławy Fleszarowej - 
Muskat, która podobnie jak Żeromski oczarowana miastem postanowiła w nim 
zamieszkać i następnie napisała kilka powieści, których akcja rozgrywa się w Gdyni. 
Najważniejszą z nich jest słynna trylogia Tak trzymać! Na całość składa się Wiatr 
od lądu (1974), Brzeg (1976) i Niepokonani, niepokorni (1977). Głównym bohaterem 
trylogii jest młody mężczyzna Krzysztof Grabień, który przyjeżdża do Gdyni i zaczyna 
od nowa organizować swoje życie. Fleszarowa - Muskat przedstawia miasto z okresu 
jego początków, pokazując zarówno cienie jak i blaski tego okresu. Przedstawia 
losy bohaterów, ich kłopoty ze znalezieniem pracy, a także odtwarza stosunki jakie 
panowały pomiędzy mieszkańcami Gdyni i Wolnego Miasta Gdańsk. 

Książka ta stanowi wysokiej próby literackie odwzorowanie początków 
Gdyni, a przy tym zdobyła niemały sukces wydawniczy, głównie ze względu na 
liczne wątki romantyczne. Fleszarowa - Muskat przedstawia panoramę losów 
mieszkańców od lat dwudziestych po pięćdziesiąte. Ukazuje Gdynię jako „miasto 
wielkich kontrastów, dynamiczne, śmiałe, lecz prowizoryczne, czułe na wahania 
kursów walut, mogące w każdej chwili się rozpaść. Zachowuje jednak obraz Gdyni 
– dobrego miasta, wymagającego wyrzeczeń i heroizmu, ale dającego nadzieje na 
lepszą przyszłość”3.

3 A. Nowaczewski, Trzy miasta trzy pokolenia, Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2006, s. 22. 
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Fleszarowa - Muskat przedstawia również wyższe sfery w Gdyni. Jednym z takich 
zamkniętych miejsc jest Kamienna Góra, gdzie spotykają się ludzie z wyższych 
warstw. Tego rodzaju opisy można odnaleźć w drugiej części trylogii Brzeg. Znajduje 
się tam również opis dzielnicy biedy – Grabówka: 

Było to miejsce świata odarte z wszelkiego uroku, brudna plama, 
liszaj na jego urodzie, miejsce, które chciałoby się czym prędzej 
minąć i zapomnieć. Nikt go nie fotografował i nie opisywał, a gdyby 
ktoś zechciał za lat pięćdziesiąt lub sto przypomnieć je podobnymi 
do prawdy słowami, odwróciłby się od nich oczy estetów4.

Wśród licznej prozy marynistycznej i przygodowej, gdzie rozsławiano dzieje 
marynarzy podróżujących po całym świecie oraz licznych dziejopisarskich tekstów 
jak dzienniki, pamiętniki, czy wspomnienia, warto wymienić jednego z uczniów 
Akademii Morskiej w Gdyni. Marynarza i powieściopisarza Karola Olgierda 
Borchardta, który podobnie jak Fleszarowa - Muskat odniósł duży sukces i zalicza 
się do jednych z bardziej poczytnych marynistów w polskiej literaturze. Zamieszkał 
w Gdyni na Kamiennej Górze i tam tworzył, aż do swojej śmierci. Jego najbardziej 
znane i docenione przez czytelników powieści to Znaczy kapitan (1960), Szaman 
morski (1986), Pod czerwoną różą (1991).   

Izabela Filipiak wyróżnia się na tle innych twórców swoją powieścią Absolutna 
amnezja (1995). Wydarzenia w niej przedstawione dzieją się w mieście, które nie 
zostaje wymienione z nazwy, ale nie trudno w nim rozpoznać rysy Gdyni. Autorka 
prezentuje poprzez bohaterkę swoje dzieciństwo i wspomnienia związane również 
z miastem. Jest to jednak przestrzeń, jak zauważa Artur Nowaczewski, „całkowicie 
przefiltrowana przez wyobraźnię autorki, to bardziej przestrzeń wewnętrzna, niż 
obiektywnie istniejące miasto, pomimo to zachowuje cechy swoiste”5. Miasto Gdynia 
poznajemy nie w obiektywnym, ale subiektywnym, a przy tym pospołu mitologicznym 
ujęciu poprzez to jak autorka postrzegała miasto w momencie kiedy była dzieckiem.  

Wśród innych zjawisk literackich warto wspomnieć o zbiorze Bajki i baśnie 
gdyńskie Krzysztofa Wójcickiego działacza społecznego i kulturalnego. Autor był 
między innymi kierownikiem literackim Teatru Dramatycznego w Gdyni(1990-1994), 
dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Miejskiego w Gdyni oraz kierownikiem 
literackim Centrum Edukacji Teatralnej Dzieci i Młodzieży w Gdańsku. Był również 
założycielem sceny młodzieżowej, pomysłodawcą i reżyserem cyklu dla dzieci 
„Bawimy się w teatr”. Prowadził działalność wydawniczą i redakcyjną, był wykładowcą 
akademickim i autorem dysertacji Amerykański debiut Heleny Modrzejewskiej. 
Legenda i prawda. 

Jego zbiór krótkich bajek i baśni to historie rozgrywające się w konkretnych 
gdyńskich dzielnicach. Każda przedstawiona historia urzeka zarówno dorosłych 
jak i dzieci, bowiem bazuje na historiach i legendach związanych z każdym 

4 S. Fleszarowa-Muskat, Tak trzymać! T.2 Brzeg, Warszawa 1974, s. 87. 
5 A. Nowaczewski, op. cit., s. 137. 
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charakterystycznym miejscem w Gdyni. Wójcicki w tym dziele wspina się na wyżyny 
humanistyki, jego baśnie zawierają również uniwersalną tematykę i przesłanie dzięki 
czemu tego typu pozycja jest istotna nie tylko ze względu na swoje historycznoliterackie 
inklinacje, ale również pod względem edukacyjnym dla najmłodszych czytelników. 
Dzieło to zdaniem Danuty Żebrowskiej6 stanowi ważny pomost pomiędzy innymi 
tego typu zbiorami baśni gdyńskich autorstwa Franciszka Fenikowskiego Oddech 
wieków. Sagi srebrzystej Gdyni (1986) oraz spisanymi przez nauczyciela Romana 
Rossę Legendami gdyńskimi (2002). Na terenie Gdyni krąży wiele nie tylko baśni i 
legend, ale również tak zwanych legend miejskich. Jedna z nich dotyczy wpadnięcia 
niezidentyfikowanego obiektu latającego do basenu portowego w 1959 r. O tego typu 
niewyjaśnionych wydarzeniach można przeczytać u Bolesława Dobrowolskiego w 
książce Duchy u Franciszkanów i inne niezwykłe opowieści z Trójmiasta.

    
Literacka Gdynia

Gdynia od samego początku przyciągała swoją literackością wielu pisarzy i poetów, 
którzy odwiedzali ją w poszukiwaniu natchnienia. Nieliczni z nich zafascynowani jej 
pięknem przeprowadzili się do niej i tworzyli o niej prozodyczne poematy. Pozostali 
zbierali w tym miejscu siły na dalszą pracę artystyczną. Z czasem na jej terenie 
pojawiło się wielu pisarzy lokalnych, których sukcesy, choć może są mniej znane, 
można odszukać w zasobach Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Wśród licznej tematyki przeważał idylliczny obraz Gdyni z czasów przedwojennych. 
Miasto, które wówczas budowało się z małej mieściny powiększało się do rozmiarów 
nadmorskiego kurortu, a następnie nowoczesnego miasta. Od samego początku 
kwitła tutaj kultura. Pod względem literackim już w latach 20 organizowano różnego 
rodzaju wieczorki literackie, spotkania z wybitnymi literatami. Prowadzono wykłady, 
prezentowano sylwetki artystów, czytano fragmenty ich dzieł, z którymi można 
było się zapoznać w księgarniach i bibliotekach. W tamtym okresie pojawiały się 
czasopisma kulturalne i literackie, w których prezentowano utwory literackie wielu 
pisarzy, także lokalnych, w tym pochodzenia kaszubskiego. 

W czasach obecnych ta sytuacja nie zmieniła się. Gdynia wciąż jest inspiracją 
dla wielu artystów. Krajobraz wybrzeża i morskiej dali przyciąga wielu ludzi, którzy 
szukają właśnie w tym miejscu inspiracji. Miasto nie przestaje rozwijać się kulturowo. 
Co roku z inicjatywy prezydenta miasta przyznaje się Nagrodę Literacką, a także 
Nagrodę Dramaturgiczną. Dzięki tym inicjatywom zostają wyróżnieni aktualnie 
działający artyści w dziedzinie poezji, eseistyki, przekładu, dramatu a także prozy. 
Gdynia nie zanika ze stron literackich utworów, wciąż można odnaleźć jej obrazy 
zarówno dzięki lokalnym twórcom, jak i tym, którzy tworzą w całej Polsce i poza 
jej granicami. Gdynia wciąż stanowi dużą inspirację dla artystów, tak jak miało to 
miejsce na samym początku, gdy zapadła decyzja o zbudowaniu w tym miejscu portu. 

6 D. Żebrowska, Baśniokrąg gdyński Krzysztofa Wójcickiego, [w:] Literatura wybrzeża po 1980 roku, pod 
red. T. Arendt i K. Turo, Bernardinum, Pelplin 2004.  

Gdynia w prozie literackiej - uwagi wstępne
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Gdynia in prose – an outline of literature 

Summary

Since the early beginning of its existence, Gdynia has been an inspiration for 
numerous and famous writers and poets. For some, it became a place of living. Others, 
treated Gdynia as a source of further motivation to work. In time, local writers had 
emerged.
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25-lecie Rodziny Katyńskiej w Gdyni

Któż nie zna poetyckiego wołania z piosenki Rozkwitały pęki białych róż, Wróć 
Jasieńku z tej wojenki, wróć…Nie wróciłeś, Ty, polski  Żołnierzu – Tułaczu...
Ostatnia droga zaprowadziła Was do Charkowa, do Miednoje, do Katynia, Bykowni 
lub Kuropat  Tam, na cmentarzach wojennych z polskim godłem narodowym, 
z symbolem Virtuti Militari, wschodzą Wam ranne zorze i szumią białe brzozy. 
Posadzone na Waszych ciałach 74. lat temu sosny ronią kropelki żywicy. A nam, 
gdy tam jesteśmy, wciąż się zdaje, że to błyszczą w słońcu łzy Żołnierzy Września. 
Skamieniałe łzy naszych Ojców, Braci, Synów! Synów polskiego Narodu! Wiernych 
Obrońców Ojczyzny, strzegących progu domu rodzinnego. Miast, miasteczek, 
wiosek, zaścianków, rzek i lasów.

W grobach Katynia, Charkowa, Miednoje, Bykowni oraz Kuropat są pogrzebane 
szczątki  95. osób, krewnych z   Gdyńskiej Rodziny Katyńskiej.

Rodzina Katyńska w Gdyni zaistniała w 1989 r., zrzeszając najbliższych 
krewnych Ofiar Golgoty Wschodu. Początkowo była sekcją, liczącą 27 osób, przy 
Związku Gdyńskich Sybiraków. Pierwsze spotkania członków organizacji odbywały 
się w salce katechetycznej przy kościele NMP przy ul. Świętojańskiej i dotyczyły 
„wzajemnego poznawania rodzinnego” oraz przekazywania szczątkowych 
dokumentów i literatury „katyńskiej”, jaka ukazała się albo na Zachodzie albo w 
podziemiu. 15 grudnia 1989 r. odbyło się pierwsze, oficjalne spotkanie opłatkowe 
Sybiraków i Katyńczyków z ks. biskupem Andrzejem Śliwińskim, po którym 
organizacja wzmocniła się duchowo i zrzeszała już 36 osób, z przewodniczącą  
Marią Kubską na czele. 

Wiosną 1990 r. nawiązano kontakt z Pracownią Historii przy Bibliotece Głównej 
Politechnika Gdańskiej, z której wywodziło się 6 studentów, późniejszych jeńców 
sowieckich. Tak powstał Ośrodek Dokumentacji Katyńskiej w PG, skąd wyszedł 
apel o dostarczanie do Gdańska wszelkich dokumentów i pamiątek po Ofiarach 
sowieckich zbrodni. Zgromadzone w ten sposób materiały, zostały przygotowane 
przez Barbarę Ząbczyk-Chmielewską do ekspozycji na wystawach, które dla wielu 
były pierwszym źródłem wiadomości o straszliwej zbrodni dokonanej na Polakach, 
zaś dla Wdów i Sierot – pierwszym, żałobnym spotkaniem, na którym zaczęto mówić 
o jakimś pogrzebie dla przemilczanych przez tyle lat Ofiar. 

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 9, 2014
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Później, w pięknej sali Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku, Katyńskie Wdowy 
otrzymały od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pamiątkowe medale z 
grudą ziemi katyńskiej. Działalność stowarzyszenia nabierała rozpędu i 13 kwietnia 
1991 r. Gdyńska Rodzina odsłoniła tablicę pamiątkową z wizerunkiem Matki Boskiej 
Kozielskiej w kościele NSPJ. W tym roku, przedstawiciele Rodziny uczestniczyli w 
pogrzebach ekshumowanych szczątków Ofiar w Charkowie i Miednoje. Rozpoczęto 
zbierane  funduszy na budowę pomnika katyńskiego w Gdyni. Równocześnie trwała 
rejestracja stowarzyszenia w sądzie i po wpisie organizacji do sądowego rejestru,  
w styczniu 1993 r. Gdyńska Rodzina Katyńska dołączyła do Federacji Rodzin 
Katyńskich z siedzibą w Warszawie. 

Wychodząc z założenia, że w jedności siła i że zespolony wysiłek w działaniach 
zaowocuje, ze szczególną troską realizowano następujące cele statutowe: 
dokumentowanie prawdy o ludobójstwie  dokonanym w 1940 r. na bezbronnych 
polskich jeńcach wojennych przez sowieckie władze komunistyczne i partię 
Bolszewików, budowa wojennych cmentarzy w miejscach oficerskiej kaźni, budowa 
Muzeum Katyńskiego w Warszawie, szeroki program  upamiętniania  Ofiar, oraz 
przekaz informacyjno-edukacyjny polskiemu  społeczeństwu  i opinii świata o 
zatajanym  nadal ludobójstwie.  

Te podstawowe cele Stowarzyszenia, choć zgodnie przyjęte, na co dzień 
są jednak różnie rozumiane i nierzadko przez  władze organizacji dziwnie 
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realizowane. Stale podkreślana jest apolityczność organizacji, ale jak ją można 
zachować skoro główne cele działalności są całkowicie polityczne i nawet budowa 
Muzeum Katyńskiego w Warszawie  napotyka  przeszkody polityczne.  Nie było 
takich trudności przy budowie w 1992 r. Pomnika Katyńskiego w Gdyni, który 
powstał na Cmentarzu Wojennym w Redłowie, dzięki dotacjom z budżetu 
miasta i niezwykłej pomocy „Solidarności” ze Stoczni Marynarki Wojennej. 
Przy pomniku, co roku, w Międzynarodowym Dniu Ofiar Katynia, z udziałem 
Kompanii Honorowej Marynarki Wojennej organizowane są ogólnomiejskie 
uroczystości katyńskie, w których obok władz miasta licznie uczestniczą 
uczniowie gdyńskich szkół.                                                

W listopadzie 1995 r. prezesem GRK zostaje Andrzej Spaliny, syn ppor. Zdzisława 
Spanilego, inż. leśnika, zamordowanego w Charkowie. Nowy prezes zdynamizował 
działalność Stowarzyszenia, które od 1996, właśnie pod przewodnictwem A. 
Spanilego, rozpoczyna wydawać własne pismo „Rodowód”. Pismo staje się później 
ogólnopolskim miesięcznikiem,  szczególnie popularnym w rodzinach Ofiar na 
„nieludzkiej ziemi”. Później Gdyńska Rodzina otrzymuje sztandar, ufundowany przez 
Zygmunta Kwiatkowskiego, Sybiraka, syna policjanta  zamordowanego w Katyniu. 
Po uroczystym poświęceniu, sztandar przekazany zostaje uczniom VI Liceum 
Ogólnokształcącego jako opiekunom i depozytariuszom treści w nim zawartych. 

25-lecie Rodziny Katyńskiej w Gdyni

Tablica katyńska w kościele św. Antoniego
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Liceum przejmuje także opiekę nad pomnikiem katyńskim w Redłowie, dbając o jego 
zewnętrzny wygląd i przygotowując oprawę artystyczną rocznicowych uroczystości. 

W polskiej tradycji pamięć o Ofiarach łączy się zawsze z  modlitwą. Dlatego 
z inicjatywy Stowarzyszenia i przy ogromnym wsparciu ks. prałata Edmunda 
Wierzbowskiego, w 1998 r., w kaplicy kościoła NMP powstaje Gdyńskie Sanktuarium 
Katyńskie z piękną płaskorzeźbą Madonny Katyńskiej, otoczonej ryngrafami z 
nazwiskami gdyńskich Ofiar komunistycznej zbrodni, z kontradmirałem Xawerym 
Czernickim na czele.

W tym samym czasie zrodził się pomysł na ogólnopolski konkurs historyczno-
literacki o zbrodni katyńskiej, adresowany do uczniów szkół maturalnych. Od 
pierwszej edycji, przedsięwzięciu patronował  Andrzej Przewoźnik, sekretarz 
generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (zginął w katastrofie 
smoleńskiej), zaś cały ciężar organizacyjny projektu przyjął Wydział Edukacji 
UM Gdyni. Pierwsze nagrodzone prace wydane zostały w zbiorze Pokolenie 2000 
o Katyniu, a w trzecim roku konkursowym, laureaci z dotychczasowych edycji, 
pojechali na wycieczkę-pielgrzymkę do Katynia. Było to szczególne wydarzenie, gdyż 
młodzież, oprócz Cmentarza Wojennego w Katyniu /Rosja/ odwiedziła Kuropaty 
pod Mińskiem /Białoruś/ i Ponary pod Wilnem /Litwa/. Po drodze zatrzymała się 
w Gibach, przy symbolicznym pomniku, ciągle nieodnalezionych Ofiar NKWD-
owskiej obławy pod Augustowem. 

Prezesura A. Spanilego, obok upowszechniania pamięci o zbrodni poprzez 
rocznicowe uroczystości, które tradycyjnie zaczynały się co roku na Anioł Pański 13 
kwietnia przed pomnikiem w Redłowie,  charakteryzowała się także działalnością 
wydawniczą. To On właśnie był autorem i wydawcą albumu o cmentarzach w 
Charkowie, Katyniu i Miednoje oraz przygotował do druku II tomy wspomnień  
Wdów Katyńskich pod znamiennym tytułem: Pisane miłością. Losy Wdów Katyńskich. 
Dzięki temu oraz z uwagi na systematyczne redagowanie miesięcznika Rodowód, 
Gdyńska Rodzina Katyńska znana była w całej Polsce i obok Instytutu Katyńskiego w 
Warszawie zajmowała się dość szeroką działalnością wydawniczą. Gromadziła zbiory 
biblioteczne i miała plany na urządzenie biblioteki katyńskiej w Gdyni. Niestety, 
śmierć A. Spanilego przekreśliła ambitne zamiary i zgromadzony księgozbiór został 
przekazany do miejskiej biblioteki publicznej. 

W 2004 r. prezesem GRK zostaje komandor Ryszard Kuraż, syn Stanisława 
Kuraża, policjanta zamordowanego w Miednoje. Początkowo nowy prezes usiłuje 
kontynuować rozpoczęte przez poprzednika programy, ale  staje się to niemożliwe, 
zwłaszcza w zakresie działalności wydawniczej. 

Okazuje się, że w naszym ziemskim życiu są osoby niezastąpione. Zawieszone 
zostaje wydawanie Rodowodu i kontynuowana jest głównie statutowa działalność 
Rodziny, z której do Domu Ojca, co jakiś czas odchodzą kolejne Wdowy Katyńskie. Nie 
udaje się próba ożywiania działalności przez włączenie do Stowarzyszenia wnuków 
i prawnuków Ofiar Katyńskich. Niemniej jednak sukcesem jest , że we współpracy 
z  marynarką wojenną oraz  władzami miasta na witomińskim cmentarzu, na grobie 

Halina Młyńczak



221

żony adm. Xawerego Czernickiego, Serafiny, zamontowana zostaje tablica epitafijna, 
poświęcona właśnie  X. Czernickiemu i głosząca prawdę  o Jego katyńskim losie.  
Ponadto  na frontonie budynku Dowództwa Marynarki Wojennej RP, umieszczona 
zostaje tablica z  nazwiskami  pomordowanych wysokiej rangi marynarzy, którzy  
między innymi stworzyli szkolnictwo morskie, zarówno cywilne, jak i wojskowe,  
budowali gdyński port i polski przemysł stoczniowy, czym niewątpliwie przyczynili 
się do rozwoju przedwojennej Gdyni.

W 2006 roku na „wieczną wachtę” odchodzi od nas komandor R. Kuraż . 
Prezesem GRK zostaje Zbigniew Pytko, syn ppor. Kazimierza Pytko, nauczyciela 
zamordowanego w  Katyniu.

Zawieszona do tej pory redakcja miesięcznika Rodowód oddana zostaje do 
Szczecińskiej Rodziny Katyńskiej, która z miesięcznika tworzy pismo ukazujące się 
nieregularne z licznymi przedrukami, miedzy innymi z Gazety Wyborczej i innych 
wydawnictw, nierzadko negatywnie nastawionych do „pamięci katyńskiej”. Do 
tego dochodzą konflikty w Federacji Rodzin Katyńskich w Warszawie. Powodem 
nieporozumień staje się niejasna przeszłość polityczna ówczesnego Prezesa 
Zarządu Federacji, Andrzeja Skąpskiego (zginął w katastrofie smoleńskiej). Konflikt 
warszawski przenosi się do Rodzin w całym kraju i część z nich bojkotuje, wspólną 
do tej pory  działalność ogólnopolską. 

W 2011 r. Prezesem GRK zostaje Barbara Pytko i rok później, XIV edycja 
gdyńskiego konkursu katyńskiego nieco rozświetla smutną do tej pory rzeczywistość 
naszej społecznej działalności.  Zadaniem konkursowym jest  opracowanie stron 
internetowych dla konkretnych Rodzin Katyńskich, działających w różnych miastach. 
Owocem tamtego konkursu staje się  przygotowanie ponad 30 witryn internetowych, 
obejmujących funkcjonowanie Rodzin m.in. w  Katowicach, Częstochowie, Radomiu, 
Bielsku Białej, Białymstoku i w Gdyni. Do obsługi konkursu włącza się  Wyższa 
Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, która m.in. wykupuje domenę www.
rodzinykatynskie.pl i dzięki temu działalność części Rodzin pojawia się w internecie.

W ramach ogólnoświatowej akcji KATYŃ- OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, GRK 
aktywnie działa w środowisku szkolnym. Na terenach przyszkolnych rozpoczyna się 
sadzenie „Dębów Katyńskich”. Gdyńscy uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli, 
najpierw przygotowują specjalne lekcje, zwykle z udziałem przedstawiciela naszej 
Rodziny, a następnie organizują  uroczyste sadzenie drzewa, którym maja się codziennie 
opiekować i tym samym w szczególny sposób pielęgnować historię narodu, oddając hołd 
swoim przodkom. „Dęby Katyńskie” rosną już przy szkołach na Karwinach i Dąbrowie.

Oprócz szkół, do akcji  sadzenia „Dębów ” włączyli się także gdyńscy lekarze i 
na Oksywiu, właśnie z ich  inicjatywy w ten sposób oddawane są honory, cześć i 
chwała przedwojennym lekarzom z Morskiego Szpitala Marynarki Wojennej, a także 
Ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. 

Prócz tego w Gdyni o tragedii katyńskiej stale przypominają epitafijne tablice 
m.in w kościele św. Antoniego na Wzgórzu św. Maksymiliana, oraz  wspomniana już 
skromna, tabliczka w kościele NSPJ, zaś na cmentarzu witomińskim  góruje brzozowy 
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krzyż, początkowo opatrzony tylko tabliczką z napisem Katyń, a teraz  kolejnymi 
tablicami z miejscami i opisami ludobójstwa naszego narodu.

Nieszczęście  przyszło do nas najpierw 1.września z Zachodu, a potem 17. 
września ze Wschodu. To drugie maszerowało w czapkach „budziennówkach”, z 
czerwonymi gwiazdami na czole. Jechało na taczankach i choć było regularną armią, 
to nie przestrzegało żadnych wojskowych zasad ani konwencji wojennych. To właśnie 
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wtedy dla członków Rodziny Katyńskiej skończył się czas szczęśliwego dzieciństwa, u 
boku młodych rodziców.

Później z codzienna tęsknotą i z nadzieja wyglądaliśmy swoich najbliższych, 
czekaliśmy od nich  jakichkolwiek wieści. Mijały miesiące i lata, a nasza pamięć nie 
dała się zgładzić. Przechowaliśmy ją w rodzinach, a jej strażniczkami były przede 
wszystkim nasze wspaniałe Matki. Przy okazji tego jubileuszu  dziękujemy Wam, 
Matki nasze, które nigdy nie budziły w nas nienawiści do morderców, ale i nie 
namawiały do przebaczania bez spełnienia najważniejszego warunku: ujawnienia 
prawdy i  pokajania się sprawców ludobójczej zbrodni. Ocalić od zapomnienia - 
przekazać potomnym,  oto nasze przesłanie dotychczasowej i przyszłej aktywności. 

Po 25 latach działalności GRK zostawia przyszłym pokoleniom wyrytą na 
kamieniach, na tablicach epitafijnych, w granicie i w spiżowych rzeźbach, pamięć 
o zbrodni,  która ciągle kryje tyle tajemnic i nie może doczekać się choćby tylko 
moralnego osądzenia. Nasze prośby w tej sprawie odrzucił nawet Trybunał Praw 
Człowieka, przyjmując sowiecką interpretację, iż była to tylko zbrodnia pospolita, 
a ponadto dokonana przed powstaniem Trybunału, a więc nie może podlegać jego 
jurysdykcji.  Nie możemy więc ustawać w dalszym tropieniu prawdy  o ludobójstwie 
sowieckiego komunizmu, pomimo że tzw. zjednoczona Europa nie chce już o tym 
pamiętać, nierzadko przypisując odpowiedzialności za koszmar II wojny światowej 

25-lecie Rodziny Katyńskiej w Gdyni

Pomnik „dębów katyńskich” przy szkole w Gdyni Dąbrowie
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Polsce. Ale pozostaje jeszcze modlitwa ze słowami:
 Matko Boża ze Starobielska, Ostaszkowa i Kozielska
 Tyś z Workuty i Kołymy, polarnego Archangielska
 Uczyń z grobów naszych Ojców   szańce Polski sprawiedliwej
 Dla swych dzieci utrudzonych  dobrej, pszennej i szczęśliwej….. 

25 years of Katyń Family in Gdynia

Summary

The author of the article, a daughter of an officer murder in Katyń forests, presents 
the history of Katyń Association in Gdynia, having regard to most important events 
of its activity.

                                                          
     

Halina Młyńczak



Aleksander Ryziński

25 lat Gdyńskiego Koła Związku Sybiraków

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ODDZIAŁ GDAŃSKI Zarząd Koła w Gdyni jest 
organizacją pozarządową, której celem, wg statutu tej organizacji jest „, upamiętnianie 
losów zesłańców polskich i opieka nad nimi, współpraca z organizacjami o podobnych 
celach, popularyzacja i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich”. 

Zebranie założycielskie Gdyńskiego Koła Związku Sybiraków odbyło się 14 
kwietnia 1989 r., już  cztery miesiące po reaktywowaniu Związku Sybiraków jako 
organizacji ogólnopolskiej. Na zebraniu było 65 osób i z tego grona wybrano 
trzyosobowy  Zarząd w  składzie: prezes  - Stanisław  Świderski, sekretarz – Józefa 
Kierzkiewicz i skarbnik -  Elżbieta Chełkowska. W 1990 r. koło gdyńskie liczyło 
288 członków, a  w kwietniu 1991 r. już 435 członków. Kilka lat później, organizacja 
Sybiraków liczyła 450 członków,  a w tej grupie było 188 mężczyzn  i  262  kobiet. 
Najstarszą członkinią koła była wówczas  Aniela Chmielewska,  ur. 1909 r., a 
najmłodszą  Małgorzata Malicka Piotrowska ur. w 1955 r. W  czerwcu  1991r., z 
funkcji Prezesa Koła zrezygnował  Stanisław Świderski i na jego miejsce powołano  
Aleksandra  Ryzińskiego. 

Zgodnie ze statutem związku, Związek organizuje pomoc swoim członkom w 
uzyskaniu  uprawnień  kombatanckich.  Jest to ogrom  pracy społecznej , wymagającej  
dużo czasu i poświęcenia.  Tej pracy  podjęła się sekretarz Koła, p. Jozefa Kierzkiewicz, 
która współtworzyła ponad 600 wniosków,  pozytywnie rozpatrzonych przez 
Urząd do spraw Kombatantów. Innym, ważnym przedsięwzięciem,  były starania 
o uzyskanie uprawnień dla „osób represjonowanych” . Dzięki tej działalności,  
uprawnienia uzyskało 378 osób. W tym przypadku Związek pomagał, wyjaśniał a 
czasami nawet namawiał chore osoby do złożenia odpowiednich dokumentów, aby 
takie uprawnienia uzyskać. 

Związek stale opiekuje się kilkoma osobami,  które ze względów na chorobę, nie 
są w stanie same funkcjonować. Pomoc ma również wymiar materialny i odbywa 
się poprzez współpracę z wieloma organizacjami o podobnym profilu działania, 
m.in. Zarządem Głównym Związku Sybiraków, Urzędem ds. Kombatantów i osób 
Represjonowanych, Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w 
Gdańsku, Urzędem Miasta Gdyni itd.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 9, 2014
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Działalność Związku służy również popularyzacji i upowszechniania wartości 
patriotycznych, w szczególności wśród młodzieży szkolnej. W latach 1994 i 1995 
gdyński Związek było współorganizatorem wystaw pt. Po agresji 17 września 
1939 R.  w Muzeum miasta Gdyni.  Pierwsza wystawa przybliżała  zwiedzającym 
koszmar i gehennę pobytu Sybiraków na zesłaniu i w łagrach sowieckich. Druga  
miała podtytuł: Tułacze dzieci i  przedstawiała losy polskich uchodźców ze Związku 
Sowieckiego, którzy w 1942 r. z Armią Andersa wyjechali do Iranu. Obie te wystawy 
miały liczną publiczność. Nagrodą dla Sybiraków  była duża liczba zainteresowanych 
ekspozycjami, w tym spora grupa młodych mieszkańców Trójmiasta.

Z inicjatywy Zarządu Koła 
w dniu 9 czerwca 2003r. został 
powołany komitet budowy 
pomnika „W hołdzie zesłańcom 
Sybiru” w składzie: Aleksander 
Ryziński, Halina Młyńczak, Józefa 
Kierzkiewicz oraz Waldamar 
Świto. Przy olbrzymiej pomocy śp. 
inż.arch. Marii Jasińskiej , inż. arch. 
Mirosława Łaszka oraz śp. Marioli 
Kafar, w dniu 17 września 2004 r.,  
w alei topolowej, nieopodal wejścia 
na gdyńską plażę, pomnik  został 
odsłonięty i poświęcony. Patronat 
nad całym przedsięwzięciem 
sprawował prezydent miasta 
Gdyni,  Wojciech Szczurek.

W dniu  19 września 2004 r.   
pomnik został uroczyście 
przekazany pod opiekę młodzieży 
IX Liceum im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Gdyni.  Od 
tego momentu pod pomnikiem 
odbywają się coroczne uroczystości 
„Dnia Sybiraka” przy udziale władz miasta Gdyni, Kompanii Honorowej i Orkiestry 
Reprezentacyjnej  MW, księży, młodzieży gdyńskich szkół, Sybiraków oraz 
mieszkańców Gdyni.

Członkowie Związku spotykają się z młodzieżą gdyńską. Dwukrotnie w ciągu 
roku organizowany jest wyjazd z grupą młodzieży IX Liceum im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego i Zespołu Szkół nr 13 oraz nr 14 w Gdyni do Szymbarka , gdzie w 
chacie  Sybiraka prowadzone są prelekcje nt. losów Polaków na zesłaniu. Członkowie 
Związku biorą udział w komisjach oceniających uczestników konkursu pt. „Przez 
Wieki do Niepodległości”, organizowanego przez  gdyńskie szkoły. Podjęta została 
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ścisła współpraca z dyrektorami wspomnianych szkół: panią mgr Aliną Mroczkowską, 
panem mgr Andrzejem Gogolą, panem mgr Krzysztofem Jankowskim oraz z  panią 
mgr Barbarą Latochą. 

W okolicach Bożego Narodzenia  systematycznie organizowane są spotkania 
opłatkowe,  w których uczestniczą  Sybiracy oraz przedstawiciele władz 
Gdyni  i przedstawicielie dowództwa Marynarki  Wojennej  i in. Spotkanie te 
odbywają się  w pięknej sali Klubu Marynarki Wojennej. Warto nadmienić, że 
Związek uczestniczy we wszystkich ważnych uroczystościach państwowych i 
miejskich. Jest wówczas reprezentowany przez Zarząd Związku wraz z pocztem 
sztandarowym.

Związek prowadzi również działalności edytorską i wydawniczą. Sybiracy  swoje 
losy  opisali w 10 książkach:

1. W  1999 r. wspólnie z Gdyńską Rodziną Katyńska wydane zostały 3 tomy  
książek pod wspólnym tytułem „ Pisane Miłością „ Jest to praca zbiorowa opisująca 
dzieje rodzin pomordowanych w Katyniu , oraz zesłańców Sybiru.

2. W 1994 r. Halina Młyńczak w książce pt. „Mój Ojciec„ opisała  życie i tragiczną 
śmierć swojego ojca. Wspomnienia  zdobyły I nagrode w ogólnopolskim konkursie 
historycznym.

3.  Joanna Stankiewicz – Januszczak wydała książke pt. „Dziś mówię ludziom co 
mówiłam Bogu”

4.  Michał Mielniczek książkę  pt. „Dzieciństwo utracone na Syberii” 
5.  Szacka – Niewiadomska  „Sybiraczki„
6. Jerzy Apanowicz  „Pięć lat wyrwanych z dzieciństwa”
7.  Monika Koriat – Kiełbasińska w swojej pracy magisterskiej pt. „Obraz życia 

zesłańców polskich na Syberii w XIX i XX wieku”  wykorzystała wspomnienia  
członków naszego koła.

8.  Józefa Kierzkiewicz w książce pt. „Polskie Sybiraczki Harcerki w Afryce 1942-1950”
9. Eugeniusz Paszkowski   „Wspomnienia zesłańca lat z  1939-1943”

10.  Edward Toczek napisał książkę  pt. „Wspomnienia syberyjskiego zesłańca”.
 
W związku z przypadającą w tym roku XXV- tą rocznicą powstania Związku, 

przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Gdyni, wydano medal pamiątkowy, który 
będzie jednym z elementów działalności  na rzecz upowszechniania dziejów narodu 
polskiego w czasie II wojny światowej. W czasie spotkań z młodzieżą w gdyńskich 
szkołach członkowie Związku będą przekazywać medale , które swoją treścią 
pozostawią cząstkę ich tragicznych  przeżyć. Umieszczenie medali w szkolnych 
izbach pamięci przez długie lata będą przypominać o losach Sybiraków na zesłaniu. 
W czasie organizowanych seminariów i spotkań, medale będą wręczane osobom, 
którym należą się podziękowania za pomoc w działalności Związku i opisywaniu 
losów Polaków na „nieludzkiej ziemi”.

Aleksander Ryziński
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Jak mawiają sami Członkowie o swojej działalności: Pozostaje pytanie, dlaczego 
to robimy? Z  różnych powodów , ale głównie dlatego, że  w ten sposób spłacamy dług, 
wobec naszych bliskich , którzy pozostali na zawsze w syberyjskiej ziemi. W podzięce 
Bogu za uratowanie życia. 

25 years of Gdynia’s section of the Siberians Union

Summary

The article depicts the activity of the Siberians Union in Gdynia, 25 years after 
section’s foundation. This history was written down by the Union activist, who as a 
child spent 6 years in Siberia. 

25 lat Gdyńskiego Koła Związku Sybiraków
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Realizacja projektów unijnych na przykładzie 
programu Region Morza Bałtyckiego

Wprowadzenie
     
Dziesiąta rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej świętowana była w naszym 

kraju w blasku sukcesów i chwały. Powszechnie podkreślano ogromne osiągnięcia 
jakie uzyskaliśmy będąc członkiem UE. Na tym tle wyróżniano Pomorze i także 
Gdynię jako znaczących beneficjentów funduszy czerpanych z różnych programów 
unijnych. Łącznie samo Trójmiasto miało wykorzystać środki unijne w wysokości 
ok. 5 mld zł, z tego Gdyni przypadło ok. 1,5 mld, co w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca daje ponad 4 tys. zł. wydanych pieniędzy. Zainwestowane w Gdyni 
środki obejmowały m.in. 181 projektów miękkich i 33 projekty twarde,  których 
całkowity koszt realizacji wynosił właśnie ponad półtora miliarda złotych, w tym 
środki unijne obejmowały wydatki na kwotę ponad miliard złotych. Pozostała część 
pochodziła ze środków własnych gminy, zwykle pozyskanych z kredytów.

Realizowane projekty unijne muszą mieścić się w określonych  programach i 
wypełniać wymogi formalne, zatwierdzane w skomplikowanych i często niejasnych 
procedurach. W niniejszym opracowaniu charakteryzujemy jeden z takich  
programów, naszym zdaniem, niezwykle ważny dla rozwoju Pomorza i obejmujący 
lata 2007-2013 program pod nazwą Region Morza Bałtyckiego. Został on stworzony 
dla  współpracy transgranicznej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 
i Partnerstwa (ENPI CBC) i opierał się na doświadczeniach dwóch poprzednich 
programów wspierających współpracę transnarodową  pod nazwą:  Interreg 
II B i Interreg III C. Celem strategicznym programu jest umacnianie rozwoju 
zrównoważonego, konkurencyjnego i terytorialnie zintegrowanego w regionie 
Morza Bałtyckiego m.in.  poprzez łączenie potencjałów rozwojowych ponad 
granicami państw.  

Z tego powodu projektowane przedsięwzięcia mają koncentrować się na przygotowaniu 
inwestycji i działań mających na celu zwiększenie potencjału terytorialnego regionu oraz 
na zminimalizowaniu znaczących różnic w poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego, 
pomiędzy wschodnimi a zachodnimi częściami regionu. 

„Zeszyty Gdyńskie”
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Beneficjentami  programu mają być władze publiczne na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym, a także podmioty wykonujące usługi publiczne (instytucje 
badawcze i naukowe, instytucje rozwoju biznesu oraz inne organizacje typu non-
profit). Organizacje prywatne mogły brać udział w programie jako partnerzy 
dodatkowi, dysponując własnymi funduszami. Przyjęto, że przynajmniej trzech 
beneficjentów z minimum trzech krajów tworzą partnerstwo dla współpracy 
transnarodowej. Budżet programu wynosił 270 mln Euro.

Priorytetowe obszary tematyczne programu
Program Region Morza Bałtyckiego zawierał cztery priorytetowe obszary 

tematyczne: (1)wspieranie innowacji, (2)  poprawa zewnętrznej i wewnętrznej 
dostępności regionu, (3) zarządzanie zasobami Morza Bałtyckiego i jego 
zanieczyszczenie, (4) zwiększanie konkurencyjności miast i regionów.

Priorytet 1 obejmował problematykę tworzenia i dostępu do innowacji w 
całym regionie Morza Bałtyckiego. Działania ukierunkowane były na wydajność 
źródeł innowacji i ich związki z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Priorytet 
ten obejmował również wymianę technologii i dyfuzję wiedzy w regionie, a także 
zwiększenie możliwości generowania i przyswajania wiedzy przez obywateli państw 
uczestniczących w programie.

Priorytet 2 był poświęcony dostępności transportowej regionu. Szczególny nacisk 
kładziono  na tworzenie i promowanie międzynarodowych rozwiązań w zakresie 
transportu oraz technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej (ICT). Promowana 
była integracja stref rozwoju wzdłuż transnarodowych i paneuropejskich korytarzy 
transportowych  oraz tworzenie nowych połączeń.

Priorytet 3 natomiast zwracał uwagę na zanieczyszczenie środowiska, a także na 
zrównoważone zarządzanie zasobami Morza Bałtyckiego. Wspierał działania mające 
na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód i ochronę środowiska. Szczególny nacisk 
kładziono na poprawę bezpieczeństwa na morzu, a także zintegrowane zarządzanie 
obszarami otwartego morza i zintegrowane planowanie rozwojem obszarów 
nadmorskich przy uwzględnieniu zmian klimatycznych.

Wreszcie priorytet 4 dotyczył problematyki rozwoju miast i regionów, w celu 
podniesienia ich konkurencyjności, a także wzrostu atrakcyjności osiedleńczej 
i inwestycyjnej. Szczególnym celem tego priorytetu był rozwój obszarów 
metropolitalnych jako motorów rozwoju gospodarczego regionu. Obejmował 
działania wpływające na poprawę jakości życia, a także czynniki wzmacniające 
integrację pomiędzy miastem a wsią. 

Obszar objęty programem
Program Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 obszarem działania obejmował regiony, 

wyznaczone zgodnie z europejskim podziałem NUTS 2 i znajdujące się w obszarze 
oddziaływania Morza Bałtyckiego. Są to regiony z 11 państw Europy: Polski, Niemiec, Danii, 
Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy i Litwy (członkowie UE), oraz Norwegii, Białorusi i Rosji.

Marcin Goyke, Kazimierz Iwaszko
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Mapa 1. Państwa i regiony NUTS2 objęte programem Region 
Morza Bałtyckiego 2007-2013. Źródło: www.eu.baltic.net.

Rys. 1. Procentowy udział powierzchni jednostek, według państw w regionie 
Morza Bałtyckiego. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Eurostat.
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Państwa takie jak: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, Dania, 
Norwegia i Białoruś objęte były programem w całości, natomiast z Niemiec tylko 
landy: Brandenburgia, Szlezwik-Holsztyn i Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz 
miasta Hamburg i Brema. Do programu wliczał się również region Lüneburg z landu 
Dolna Saksonia. W Rosji programem objęte były Obwód Kaliningradzki i Sankt-
Petersburg, a także obwody: Pskowski, Leningradzki, Murmański, Archangielski, 
Nowogrodzki i Nieniecki Okręg Autonomiczny oraz republiki: Karelia i Komi.

Największy obszar regionu stanowi Szwecja (25%), następnie Finlandia (20%), 
Norwegia (19%) i Polska (18%). Stosunkowo małą powierzchnię posiadają regiony 
Niemiec (5%), a także Litwa i Łotwa (po 4%) oraz Estonia (3%). Najmniejszy w 
regionie jest obszar Danii (2% powierzchni).

 Potencjał społeczno-ekonomiczny regionu 
Region Morza Bałtyckiego znajduje się w dwóch obszarach społeczno-

ekonomicznych: Europa północna i Europa środkowo-wschodnia. Po wstąpieniu 
Polski, Litwy, Łotwy i Estonii do Unii Europejskiej w 2004 roku, obie części Europy 
dążą do utworzenia spójnego regionu społeczno-ekonomicznego.

Biorąc pod uwagę jednostki terytorialne, które należą do regionu Morza 
Bałtyckiego z podziałem na państwa, to największą liczbę ludności (45%) posiada 
Polska. Następnie regiony niemieckie (17%), w 3 landach (co stanowi 18% ludności 
Niemiec) i Szwecja (11%). Mniej ludności mają: Dania, Finlandia, Norwegia, Litwa, 
Łotwa i Estonia.

Marcin Goyke, Kazimierz Iwaszko

Rys. 2. Procentowy udział liczby ludności w jednostkach, 
według państw regionu Morza Bałtyckiego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Eurostat.
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Największy produkt krajowy brutto (PKB) w 2011 roku w regionie Morza 
Bałtyckiego miały Niemcy (21%), Szwecja (20%) i Polska (19%). Następnie Norwegia 
(14%), Dania (12%) i Finlandia (10%), a najmniejszy Litwa (2%) oraz Łotwa i Estonia 
(po 1%). 

Realizacja projektów unijnych na przykładzie programu Region Morza Bałtyckiego

Rys. 3. Procentowy udział PKB regionów, według państw 
w regionie Morza Bałtyckiego w 2011 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Eurostat.

Rys. 4. PKB na osobę w 2007 i 2011 roku w regionach, 
według państw w regionie Morza Bałtyckiego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Eurostat.
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Natomiast przeliczając  produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca, Polska 
zajmowała ostatnie miejsce (8370€ na obywatela) wśród państw regionu. Niewiele 
więcej wynosił on na Łotwie, Litwie i Estonii. Regiony niemieckie miały znacznie 
wyższą wartość PKB na osobę, pomimo, że (poza miastami) są najsłabiej rozwinięte 
w Niemczech. 

Państwa uczestniczące w programie jako Lead Partner
W programie Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 realizowanych było 90 

projektów, z czego najwięcej – 28 sklasyfikowanych w priorytecie 1, 18 w priorytecie 
2, 21 w priorytecie 3 i w priorytecie 4 – 23 projekty. Obowiązywała w nich zasada 
„wiodącego partnera” (Lead Partner). W myśl tej zasady instytucja prowadząca 
projekt jest odpowiedzialna za jego realizację i zarządzanie funduszami. 

Pod względem Lead Partnerów, najwięcej projektów prowadzili Niemcy – 36, 
następnie Szwedzi – 22  i Finowie – 17. Instytucje z Polski prowadziły jedynie 4 
projekty. Najmniej projektów prowadzonych było przez Litwę i Łotwę – po 2 projekty, 
oraz Norwegię –  1 projekt.

Polska jako Lead Partner prowadziła jeden projekt z priorytetu 1 – Min-Novation 
(dot. gospodarowaniem odpadami górniczymi), dwa projekty z priorytetu 3 – 
Chemsea (dot. broni chemicznej na Bałtyku) i Submariner (dot. korzystania z zasobów 
morza) oraz jeden projekt z priorytetu 4 – Partiseapate (dot. zagospodarowania 
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Rys. 5. Procentowy udział państw w programie 
jako Lead Partner pod względem wartości projektów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
z Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013.
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przestrzennego obszarów morskich). Pierwszemu z wymienionych projektów 
przewodziła Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa, drugiemu  Instytut 
Oceanologii PAN w Sopocie, natomiast trzeci i czwarty kierowany był przez Instytut 
Morski w Gdańsku.

Projekty „polskie” były stosunkowo tanie i z budżetu programu otrzymały 
finansowanie w wysokości  od 10 do 25%  całej wartości projektu.  Dla porównania, 
projekty niemieckie czy szwedzkie pochłonęły od 30 do 50 i więcej procent budżetu 
programu. 

Pod względem wartości projektów największy udział miały Niemcy, których 
projekty są warte ponad 104 mln €. Następnie Szwecja, z projektami o wartości 79 
mln € i Finlandia, z sumą ponad 54 mln € wartości projektów. Dania przewodziła 
projektami o wartości ponad 19 mln €, natomiast Polska – niespełna 13 mln €. 

Polska na tle uczestników programu 
Istotną kwestią uczestnictwa w programie była ilość partnerów i przyznane im 

fundusze na realizację zadań. Suma funduszy przyznanych wszystkim uczestniczącym 
partnerom z danego kraju, określana była jako kwota przyznana dla danego państwa. 
Uwzględniając ten wskaźnik, można określić jaką kwotę otrzymały instytucje z Polski 
na realizację wszystkich projektów, a więc jaki udział miała Polska w całym programie 
Region Morza Bałtyckiego 2007-2013.

Jak obrazuje powyższe zestawienie, największą sumę funduszy na realizację 
projektów otrzymali partnerzy ze Szwecji – prawie 56,5 mln € oraz partnerzy z 
Niemiec – ponad 54,5 mln €. Kolejno Finlandia – ponad 41 mln € i Polska – ponad 29 
mln €, następnie Dania – ponad 24,5 mln €, Litwa – ponad 22 mln €, Łotwa – ponad 

Realizacja projektów unijnych na przykładzie programu Region Morza Bałtyckiego

Rys. 6. Otrzymane fundusze przez Polskę w stosunku do wartości własnych projektów.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Programu Region Morza 

Bałtyckiego 2007-2013.
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16 mln € i Estonia – ponad 14 mln €. Z państw spoza UE, Norwegia otrzymała prawie 
11 mln € i Białoruś – ponad 6,5 mln €. Niewielką kwotę otrzymały także partnerzy z 
Wielkiej Brytanii i Belgii – które nie są objęte programem Region Morza Bałtyckiego 
2007-2013.  Rosja nie wzięła udziału w żadnym z projektów.

Projekty z priorytetu 1 - wspieranie innowacji
Środki przyznane państwom na realizację projektów z priorytetu 1: Niemcy 20,33 

mln €, Szwecja 12,18 mln €, Polska 8,94 mln €, Finlandia 7,41 mln €, Dania 7,58 mln 
€, Litwa 7,12 mln €, Łotwa i Estonia – po 4,5 mln €.

Marcin Goyke, Kazimierz Iwaszko

Rys. 7. Fundusze przyznane partnerom z poszczególnych państw w programie.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Programu Region Morza 

Bałtyckiego 2007-2013.

Rys. 8. Udział przyznanych funduszy poszczególnym 
państwom w projektach priorytetu 1.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
z Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013.
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Projekty z priorytetu 2 – dostępność transportowa
Środki przyznane państwom na realizację projektów z priorytetu 2: Szwecja 16 mln 

€, Niemcy 10,37 mln €,  Finlandia 9,73 mln €, Polska 5,86 mln €, Norwegia 4,96 mln €,  
Litwa 3,73mln €, Dania 3,07mln €, Estonia 2,14 mln €, Łotwa 1,58 mln €, Białoruś 
0,7 mln €.

Projekty z priorytetu 3 – ochrona środowiska Morza Bałtyckiego
Środki przyznane państwom na realizację projektów z priorytetu 3: Szwecja 18,45 

mln €, Finlandia 15,56 mln €, Dania 10,80 mln €, Niemcy 10,68 mln €, Polska 8,68 mln €,  
Litwa i Łotwa po 4,62 mln €, Estonia 3,62 mln €, Białoruś 3,46 mln €, Norwegia 1,35 
mln €. 

Realizacja projektów unijnych na przykładzie programu Region Morza Bałtyckiego

Rys. 9. Udział przyznanych funduszy poszczególnym państwom w projektach priorytetu 2. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Programu Region Morza Bałtyckiego 

2007-2013.

Rys. 10. Udział przyznanych funduszy poszczególnym państwom w projektach priorytetu 3.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Programu Region Morza 

Bałtyckiego 2007-2013.
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 Projekty z priorytetu 4 – konkurencyjność miast i regionów
Środki przyznane państwom na realizację projektów z priorytetu 4: Niemcy 13,25 

mln €, Szwecja 9,78 mln €, Finlandia 8,44 mln €, Litwa 6,65 mln €, Polska 5,58 mln €, Łotwa  
5, 21 mln €, Estonia 3,88 mln €, Dania 3,13 mln €, Norwegia 2,18 mln €, Białoruś 
1,77 mln €.

Z powyższych danych wynika, że pod względem absorpcji funduszy na realizację 
projektów, partnerzy z Polski otrzymali mniej niż ze Szwecji, Niemiec i Finlandii. 
W poszczególnych priorytetach pozycja Polski jest podobna, jednak w priorytecie 4, 
którego celem jest wzrost konkurencyjności miast i regionów przydzielono polskim 
partnerom mniejszą kwotę niż Litwie i nieco większą kwotę od Łotwy. Należy 
podkreślić, że  priorytet ten jest  niezwykle istotny dla regionów słabiej rozwiniętych, ale 
mających potencjał rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów metropolitalnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem miast portowych i miast znajdujących się na trasie 
korytarzy TEN-T.

Projekty z udziałem polskich partnerów
Partnerzy z naszego kraju wzięli udział w 75 projektach, otrzymując łączną kwotę 

3 982 236,00 € (ostateczna kwota może się różnić, gdyż trwa proces rozliczeń kwot z 
realizacji projektów) na ich realizację. W priorytecie 1, najwięcej (1465 tys. €) Polska 
otrzymała na realizację projektu BSR Quick, który wspierał rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw w regionie, poprzez podnoszenie kwalifikacji, wzrost kooperacji i 
dostępu do innowacji. 

Kolejnym projektem, był Min-Novation, w którym Polska była Lead Partnerem 
(884 tys. €), otrzymując na gospodarowanie odpadami górniczymi, następnie projekt 
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Rys. 11. Udział przyznanych funduszy poszczególnym państwom w projektach priorytetu 4.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Programu Region Morza 

Bałtyckiego 2007-2013.
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PlasTEP (808 tys. €) na rozwój technologii plazmowej, i projekt Josefin (792 tys. €) na 
rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Wyróżnić należy także projekt Urban Creative 
Poles (598 tys. €), który wspierał przemysł kreatywny w średnich miastach regionu.

W priorytecie 2 największe środki finansowe zostały przyznane polskim partnerom 
na projekt TransBaltic (1031 tys. €). Projekt ten zajmował się wyznaczaniem nowych 
kierunków w zintegrowanych systemach transportowych w regionie.

Kolejnym projektem, w którym partnerzy z Polski mają duży udział jest RGBC – 
Rail Baltica (899 tys. €), dotyczący korytarza kolei bałtyckiej. Następnie są projekty 
More BalticBioBuses (715 tys. €) i BalticBioBuses (574 tys. €) dotyczące rozwoju 
autobusów napędzanych biogazem. Projekt BGLC, który jest ważny dla polskich 
portów (udział w nim brało Miasto Gdynia) otrzymał  230 tys. €.

W priorytecie 3, najwięcej przydzielono Polsce w projekcie Chemsea (1694 
tys. €), który był prowadzony przez Instytut Oceanologii PAN w Sopocie. 
Zajmował się on bronią chemiczną zatopioną w Bałtyku. Kolejnym projektem jest 
EfficienSea (1172 tys.€), dotyczący bezpieczeństwa i wydajności w transporcie 
morskim. Duże fundusze (po ponad 500 tys. €) partnerzy otrzymali w projektach 
Baltic Master II, Bears Implementation, BalticSeaPlan, Baltic Deal, Baltic Compass 
i COHIBA. Na drugi polski projekt – Submariner partnerzy z Polski otrzymali 
tylko 451 tys. €.

W priorytecie 4 największą kwotę przyznano polskim partnerom w projekcie 
Baltic Landscape (811,5 tys. €). Projekt ten dotyczył zmian w krajobrazach leśnych w 
regionie Morza Bałtyckiego. Następnie w projekcie PEA (609 tys. €), który dotyczył 
alternatywnych źródeł energii w zrównoważonym rozwoju regionalnym. Wyróżnić 
można także projekty Bioenergy Promotion (555 tys. €), który był związany z 
rozwojem bioenergetyki i Baltmet Promo (469 tys. €), dotyczący tworzenia produktów 
promocyjnych. W polskim projekcie PartiSEApate, dotyczącym zagospodarowania 
przestrzennego morza, polscy partnerzy otrzymali jedynie 232,5 tys. €.

Projekty z udziałem Lead Partnerów polskich i partnerów z Pomorza
W programie Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 wzięło udział 30 instytucji z 

Województwa Pomorskiego. Biorąc udział w 56 projektach, przyznano na ich realizację  
9,66 mln € (co stanowi ponad 33% wszystkich uzyskanych przez Polskę środków i 
niecałe 3,5% w całym programie).

W trzech z czterech projektów, w których Lead Partnerem była Polska, to instytucje 
z województwa pomorskiego. Jednemu projektowi przewodził Instytut Oceanologii 
PAN w Sopocie, w dwóch  Lead Partnerem był Instytut Morski w Gdańsku.

Ponadto w projektach, jako partnerzy z Pomorza udział wzięli: 
•	 Instytut Morski w Gdańsku (w 10 projektach, z łączną kwotą 2,5 mln €),
•	 Politechnika Gdańska (w 6 projektach, z łączną kwotą 1,2 mln €),
•	 Instytut Oceanologii PAN (w 2 projektach, z łączną kwotą 910 tys. €),
•	 Instytut Maszyn Przepływowych w Gdańsku (w 4 projektach,  

z kwotą 757,9 tys. €), 
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•	 Uniwersytet Gdański (w 3 projektach, z kwotą 383,8 tys. €),
•	 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (w 1 projekcie, z kwotą 348 tys. €),
•	 Akademia Morska w Gdyni (w 2 projektach, z kwotą 326,5 tys. €),
•	 Urząd Morski w Gdyni (w 4 projektach,  z kwotą 275,7 tys. €),
•	 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (w 2 projektach, z kwotą 274,3 tys. €),
•	 Miasto Gdynia (w 1 projekcie, z kwotą 230 tys. €).

Inni partnerzy w tych projektach to m.in.:
•	 Europejska Fundacja Ochrony Zabytków w Gdańsku,
•	 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, 
•	 Szpital Miejski w Lęborku, 
•	 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni, 
•	 Gdyńskie Centrum Innowacji, 
•	 Instytut Inicjatyw Europejskich w Gdyni, 
•	 Narodowa Fundacja Kultury Przedsiębiorczości w Gdyni, 
•	 Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
•	 Izba Rzemieślnicza Pomorza Środkowego w Słupsku, 
•	 Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku, 
•	 Polski Rejestr Statków, 
•	 Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych w Lęborku, 
•	 Powiat Lęborski, NSZZ Solidarność, 
•	 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, 
•	 Gdański Park Naukowo-Technologiczny, 
•	 Gdańska Agencja Rozwoju Regionalnego,
•	 Miasto Gdańsk,
•	 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Z gdyńskich instytucji, największą rolę  w programie odgrywały dwie  uczelnie 
wyższe: Akademia Morska i Akademia Marynarki Wojennej, których prace 
oszacowano na 674,5 tyś. euro.  

Zakończenie

W programie Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 Polska miała niewielki udział 
w stosunku do wielkości i liczby ludności państw regionu, a także do odgrywanej roli 
w basenie Morza Bałtyckiego. Niemcy, Szwecja, czy Finlandia wyprzedzają Polskę 
pod względem uczestnictwa w projektach, jak i w przyznanych środkach na ich 
realizację. Należy przy tym podkreślić, że program został utworzony głównie z myślą 
o takich krajach jak Polska, Litwa, Łotwa czy Estonia, które mają wyrównywać swój 
poziom rozwoju w stosunku do „starych” krajów Unii. Można więc powiedzieć, że 
główne założenie przeanalizowanego programu unijnego nie zostało zrealizowane, 
gdyż nie tylko nie zniwelowano dysproporcji w rozwoju pomiędzy najbiedniejszymi 
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i najbogatszymi regionami (państwami), ale je pogłębiono. Wyraźnie bowiem widać, 
że regiony Szwecji, Niemiec, Finlandii czy Danii absorbowały ze wspólnych funduszy 
największe środki na realizację własnych przedsięwzięć rozwojowych, co oznacza, że 
biedniejsi finansowali bogatszych.

EU project realisation in view of Baltic Sea Region 
Programme. 

Summary

10th anniversary of Polish membership in the EU has been feted in glory and joy. 
The achievements of those years in Poland were underlined and praised. The analysis 
of Baltic Sea Region Programme though put a new light on Polish position in the EU.
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Grzegorz Piwnicki

Wykorzystywanie technologii informatycznych 
do prowadzenia niekonwencjonalnych ataków 

i inwigilacji w cyberprzestrzeni przez podmioty 
pozapaństwowe i wywiady państw

1. Powstanie Internetu i jego znaczenie

Powstanie na przełomie XX i XXI wieku Internetu było przełomem cywilizacyjnym 
w historii dziejów społeczeństwa światowego. Na początku wykorzystywano go tylko 
do badań naukowych, ale szybko opanował nowe sfery życia jednostek i całych 
społeczeństw w konsekwencji zapoczątkował epokę globalnej komunikacji. W 
1995 roku na całym globie dostęp do Internetu miało jedynie 16 mln ludzi, a po 
dziesięciu latach w 2005 roku ponad miliard, pięć lat później około dwa miliardy. 
Procesy komputeryzacji i informatyzacji zmieniły prawie wszystkie aspekty 
ludzkiej egzystencji, rodziły nowe wyzwania, ale również zagrożenia. Podstawową 
niepewność budziła możliwość przekraczania przez Internet wszelkich granic, w 
tym państwowych, rozdziału sfery publicznej i prywatnej, zacierania się obrazów 
rzeczywistości.

Wyzwaniem jest jego anonimowość, łatwość ukrycia swoich poczynań w sieci, 
co powoduje, że dotychczasowe metody przeciwdziałania zagrożeniom, w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa są niezwykle trudne. Z tych powodów rosło znaczenie 
technologii informatycznych dla bezpieczeństwa państw.

Zaliczono do nich niskie koszty działalności, brak tradycyjnych granic, 
wszechstronną możliwość działalności propagandowej, brak wywiadu strategicznego 
i systemów ostrzegania oraz przewidywania prawdopodobieństwa ataków. 
Trudności z formowaniem koalicji międzynarodowych oraz na atak praktycznie 
terytoriów wszystkich państw. Złożona natura sieci komputerowych tworzących 
tzw. cyberprzestrzeń sprawia, iż od początku ich powstania wykorzystywane były 
do działań w sferze bezpieczeństwa i obrony. Dla określenia w mediach, naukowej 
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literaturze oraz kręgach wojskowych, dla opisania tego problemu używa się nazwy 
„cyberwojna”. Rodzi się pytanie czy stanie się ona faktem XXI wieku1.

2. Cyberwojna zagrożenie XXI wieku?

Cyberwojna stanowi poważne wyzwanie dla polityki bezpieczeństwa państw.  
W sytuacji, w której niemal codziennie dochodzi do ataków w cyberprzestrzeni na 
serwery i witryny zarówno sektora państwowego, jak i prywatnego, najistotniejsza 
wydaje się reakcja na poziomie rządowym. Na przełomie pierwszej i drugiej dekady 
XXI wieku większość poważnych podmiotów na arenie międzynarodowej pracuje 
nad rozwojem swoich zdolności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W przypadku 
ataków na niewielką skalę, państwa ograniczają się z reguły do polepszenia swoich 
standardów bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych, oraz o ile to możliwe, 
zaangażowania służb policyjnych w celu odnalezienia odpowiedzialnych za nie 
osób. W tym kontekście, ważne jest, jak rządy państw powinny zareagować na 
ataki cyberprzestrzenne, zagrażające infrastrukturze krytycznej bądź informacjom 
niejawnym, co ma wpływ na sytuację bezpieczeństwa kraju. Większość strategii 
bezpieczeństwa państw nie przewiduje tak poważnych incydentów, nie traktuje ich 
na równi z incydentami zbrojnymi. Najbardziej zaawansowane dyskusje na ten temat 
trwają w Stanach Zjednoczonych. Dyrektor Narodowej Agencji Bezpieczeństwa gen. 
Keith Alexander stwierdził w kwietniu 2010 roku, iż USA, powinny odpowiadać na 
cyberataki za pomocą podobnych środków, nawet wówczas, gdy nie są znane osoby 
stojące za zamachami.

Podkreślił, że odpowiedź na cyberataki powinna być zgodna z prawem 
międzynarodowym, oraz proporcjonalna do wyrządzonej szkody. Zwrócił przy 
tym uwagę, iż podstawą do tego typu działań jest prawo wszystkich państw do 
samoobrony. Uznał również potrzebę jak najszybszego rozpoczęcia globalnej debaty 
na temat cyberbezpieczeństwa, która prowadziłaby do ustanowienia nowych norm 
prawa międzynarodowego w tej dziedzinie. Dalej posunął się James Miller, zastępca 
podsekretarza obrony USA, który stwierdził w maju 2010 r., że Stany Zjednoczone 
poważnie zastanawiają się nad możliwością militarnej odpowiedzi na cyberataki. 
Jego zdaniem, miliony ataków dziennie na sieci rządowe, sponsorowane przez 
ponad 100 siatek wywiadowczych, przewyższają amerykańskie zdolności do obrony. 
Niewystarczający potencjał do ochrony amerykańskich sieci teleinformatycznych, 
zdaniem Millera, sprawia, że Pentagon od dłuższego czasu zastanawia się nad 
możliwością militarnej odpowiedzi na najpoważniejsze przejawy cyberwojny. 
Podjęcia takich kroków nie wykluczył także gen. Kevin P. Chilton, według którego 
w takim wypadku powinno obowiązywać prawo konfliktów zbrojnych Powstała 
wątpliwość, czy na gruncie obecnie obowiązujących rozwiązań, odpowiedź militarna 
na zmasowane ataki w cyberprzestrzeni byłaby zgodna z prawem międzynarodowym. 

1  M. Lakomy, Cyberwojna jako rzeczywistość XXI wieku, Półrocznik Stosunki Międzynarodowe – 
International Relations, nr 43/2011.
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Ponadto, innym dyskutowanym rozwiązaniem w wielu krajach jest uzyskanie przez 
rządy państw zdolności do „wyłączenia” lub izolowania Internetu w całym kraju w 
momentach szczególnego zagrożenia. Dyskusja ta jest szczególnie zaawansowana 
w  Stanach Zjednoczonych, gdzie wielokrotnie pojawiał się już pomysł nadania 
prezydentowi specjalnych uprawnień w tej kwestii w razie zmasowanego ataku na 
amerykańskie sieci teleinformatyczne.

Należy zwrócić uwagę na dylematy polityczne związane z interpretacją obecnie 
funkcjonujących umów międzypaństwowych czy traktatów sojuszniczych. Za dobry 
przykład może służyć Traktat Waszyngtoński. Podstawą gwarancji sojuszniczych 
NATO jest artykuł 5 traktatu, który stwierdza: Strony zgadzają się, że zbrojna napaść 
na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść 
przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, 
to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej 
samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli 
pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie 
jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie 
z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru 
północnoatlantyckiego. O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej 
wyniku środkach zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki 
takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne 
do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa2.

Powstaje pytanie, jak w przypadku ataków w cyberprzestrzeni mają się 
zachować państwa członkowskie Sojuszu, kiedy podstawą do jego wykorzystania 
jest „zbrojna napaść”. W 2007 r. podczas pierwszej cyberwojny w Estonii, Sojusz 
Północnoatlantycki nie wykorzystał artykułu 5, uruchamiając jednak inne programy 
pomocowe dla Tallina. Pytanie to jest nadal aktualne, gdyż w przyszłości cyberataki 
na państwa NATO mogą przybrać zdecydowanie poważniejszy charakter. Podobne 
dylematy przeżywają również inne organizacje międzynarodowe, których prawno-
polityczne fundamenty funkcjonowania nie przewidują sytuacji ataków za pomocą 
sieci teleinformatycznych3.

3. Cyberterroryzm

Aktualnie jednym z największych dla ludzkości zagrożeń jest cyberterroryzm. 
Cyberataki stosowane być mogą na płaszczyznach wirtualnych, takich jak:

a) bezpieczeństwa teleinformatycznego,
b) bezpieczeństwa osobowego,
c) technologii teleinformacyjnej i teleinformatycznej,
d) regulacji prawnych narodowych i międzynarodowych,
e) danych osobowych.

2  Traktat Waszyngtoński, Dz. U. 2000 nr 87, poz. 970.
3  L. Lakomy, op. cit., s. 14-15.
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Proceder ten stanowi zagrożenie bezpieczeństwa informacyjnego dla instytucji 
państwa, oraz wspólnot międzynarodowych.

Cyberataków nie przeprowadzają tylko ugrupowania terrorystyczne, które 
posiadają w swoim arsenale nowoczesne narzędzia wymuszania przemocy. 
Sprawcami tych ataków mogą być również: hakerzy, aktywiści, crackerzy, frustraci, 
wandale, szpiedzy, ruchy narodowowyzwoleńcze, organizacje terrorystyczne 
oraz resorty siłowe państwa, czy też podmioty gospodarcze operujące w sieciach 
teleinformatycznych.

Cyberterroryzm niesie ze sobą straty materialne i ludzkie. Można postawić tezę, 
że sposób prowadzenia cyberataku jest każdorazowo wielowymiarowy. Bezpośrednio 
uderza on w bazy danych, może przyczynić się do destrukcji i dezorganizacji życia 
zaatakowanej społeczności. Atak na systemy: energetyczne, zaopatrywania w wodę, 
transportu, łączności, zdrowia, zaopatrywania w żywność, bankowości, urzędy 
państwowe to klasyczny przykład działania zagrażającego życiu i zdrowiu ludności. 
W ten sam sposób obezwładnić można system obrony państwa. Rozważania te na 
obecnym poziomie wiedzy informatycznej nie są już elementami fantastyki naukowej, 
ale podstawą scenariuszy wałki informacyjnej.

Obecnie wiele państw lekceważy fakt, że cyberterrorystyczne ataki mogą 
przerodzić się w śmiertelne zagrożenie poprzez np.:

a) przeładowania i zakłócenia funkcjonowania komunikacji telefonicznej 
blokującej powiadamianie alarmowe (numer telefonu 112 lub 911 w USA),

b) zakłócenia ruchu lotniczego,
c) uszkodzenia i rekonfigurację oprogramowania używanego w szpitalach  

i ratownictwie medycznym,
d) manipulacje treściami receptur w skomputeryzowanych liniach 

produkcyjnych firm farmaceutycznych,
e) zmiany ciśnienia w ropociągach i gazociągach prowadzące do wybuchów,
f) kradzież tożsamości,
g) uzyskiwanie dostępu i zmianę danych krytycznych,
h) sabotaż danych na rynkach finansowych.
Naukowcy, wojskowi oraz politycy uważa ją cyberterroryzm za jedno  

z najważniejszych wyzwań XXI wieku. Wskazują powody, które mogą skłonić 
terrorystów do ataków w cyberprzestrzeni, zaliczają do nich:

1. Niskie koszty takiej działalności, zwłaszcza w porównaniu z kosztami 
regularnych działań zbrojnych. Jeszcze kilka lat temu na komputer mogli 
pozwolić sobie tylko dobrze sytuowani, obecnie nie jest to duży wydatek  
w rodzinnym budżecie, a w dodatku ceny zestawów komputerowych są coraz niższe. 
Do ataku cyberterrorystycznego wystarczy przeciętny sprzęt, dostęp do Internetu i 
trochę umiejętności.

2. Zanikanie wszelkich granic. Państwa tracą część swojej suwerenności. Nie 
ma sensu dzielić cyberterroryzmu na „międzynarodowy” i „narodowy”. Ataku można 
dokonać z każdego miejsca na ziemi, w którym jest dostęp do sieci.
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3. Możliwość dokonywania nagłych i nieprzewidywalnych akcji. Ofiary są 
całkowicie nieświadome i nieprzygotowane do ich odparcia.

4. Całkowita anonimowość. Powoduje to możliwość manipulowania 
informacją, utrudnia państwom odparcie ataku i budowanie koalicji.

5. Minimalne ryzyko wykrycia przygotowywanego ataku.
6. Zamiast uderzać w niewinnych ludzi, można sparaliżować system 

wrogiego państwa. Wywołuje się większy efekt propagandowy swojej działalności 
terrorystycznej4.

Dotychczas terroryzm klasyczny wymagał zaangażowania dużych nakładów  
i środków oraz skoordynowanej logistyki. Od wystąpienia uwarunkowań 
sprzyjających rozwojowi form terrorystycznych, do faktycznego zamachu droga 
była uciążliwa i daleka (niekiedy lata przygotowania przez całą terrorystyczną 
organizację). Zmieniające są realia cywilizacyjne, a przede wszystkim technologiczne 
zmieniły radykalnie ten stan. I tak łatwość podróżowania, zdobycia informacji 
oraz dokonania transakcji w Internecie sprawiło, że przygotowanie zamachu 
okazuje się łatwiejsze do realizacji niż przed kilkoma laty. Nie trzeba już budować 
struktury, dysponować środkami finansowymi. Aktualnie skuteczny atak przy użyciu 
niekonwencjonalnej broni o dużej sile rażenia jest w zasięgu nawet pojedynczego 
człowieka. Możliwość spowodowania znacznych szkód zdalnie, zza klawiatury 
komputera w sieci diametralnie zmienia poziom bezpieczeństwa. Ułatwia sięganie 
po mechanizmy terroru jednostkom i grupom, które do niedawna fizycznie nie były 
zdolne zorganizować takiej akcji.

Z przedstawionych uwarunkowań cyberterroryści mogą przenieść swoją 
działalność do cyberprzestrzeni:

1. Konwencjonalne metody działalności terrorystycznej są niebezpieczne dla 
samych terrorystów. W cyberprzestrzeni mogą oni dokonywać ataków, nie narażając się.

2. Nie trzeba posiadać wielkich umiejętności do przeprowadzenia akcji. Można 
wynająć choćby crackerów, którzy za pieniądze są w stanie przeprowadzić atak 
terrorystyczny, nie zdając sobie nawet sprawy ze skutków swojego działania.

3. Walka z cyberterroryzmem wymaga o wiele większej koordynacji niż  
w przypadku innych działań. W połączeniu z bardzo szybko rozwijającą się techniką 
i nowymi metodami bezpieczeństwa teleinformatycznego, steganografii itd. powstaje 
komfort bezpiecznego działania.

4. Dysponują bardzo małymi możliwościami zastosowania sankcji. Jak miałaby 
wyglądać odpowiedź zaatakowanego kraju wobec cyberterrorystów? Użyć broni 
konwencjonalnej czy może odpowiedzieć w ten sam sposób? O wiele łatwiej jest 
bronić się przed czołgami, samolotami, czy nawet samochodami – pułapkami niż 
przed wirtualnym przeciwnikiem.

4  E. Lichocki, Cyberterroryzm państwowy i niepaństwowy – początki, skutki i formy, [w:] Ewolucja terrory-
zmu na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. J. Malinowskiego, R. Ożarowskiego i W. Grabowskiego, 
Gdańsk 2009, s. 160-162.
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5. Coraz większa liczba użytkowników komputerów sprawia, że stają się 
one coraz prostsze w obsłudze. Jeszcze kilka lat temu, kiedy Windows był tylko 
„nakładką”, a nie zintegrowanym systemem operacyjnym, praca na komputerze 
wymagała pewnych umiejętności. Obecnie wystarczy wiedzieć, gdzie się włącza 
komputer, aby móc się nim posługiwać. Podobnie jest z narzędziami potrzebnymi do 
dokonywania cyberataków. W Internecie można znaleźć bardzo wiele programów, 
które umożliwią odszyfrowanie kodu dostępu do komputera lub bazy danych, czy 
włamanie się do systemu. Wraz ze zmniejszaniem się potrzebnych umiejętności do 
przeprowadzenia cyberataku, zwiększa się skuteczność i jakość programów mający 
ułatwić. W konsekwencji każdy może zostać „cyberterrorystą”5.

Cyberterroryzm można opisać w dwóch kategoriach jako państwowy i 
niepaństwowy, do pierwszej zalicza się:

a) walkę informacyjną,
b) walkę z organizacjami terrorystycznymi i samym terroryzmem,
c) działalność służb ochrony państwa,
d) walka ze zorganizowaną przestępczością.
Do drugiej zaliczono:
a) działalność organizacji terrorystycznych,
b) działalność ruchów narodowowyzwoleńczych i separatystycznych,
c) hakerów,
d) frustratów,
e) cracerów,
f) aktywistów,
g) haktywistów6.
Współczesny Cyberterroryzm jest wykorzystywany w sieciach 

teleinformatycznych oraz światowej sieci Internetu przez organizacje terrorystyczne, 
ruchy narodowowyzwoleńcze do propagandy, rekrutacji on-line, komunikowania 
się, mobilizacji. Zbierania informacji o celach ataku, planowania i koordynacji 
akcji oraz walki psychologicznej. Cyberatak może być przeprowadzony jako część 
polityczno-militarnej operacji terrorystycznej7.

4. Niekonwencjonalne działania w sferze militarnej z zastosowaniem technik 
informatycznych

Powodem zwiększonego w ostatnich latach zainteresowania wojną informatyczną, 
jest zwykła kalkulacja, że systemy informatyczne, na których opiera się działanie 

5 Tamże, s. 163.
6 Tamże, s. 167.
7 Por. J. Szafrański, Cyberterroryzm – rzeczywiste zagrożenie w wirtualnym świecie?, [w:] Cyberterro-
ryzm – nowe wyzwania XXI wieku, pod red. T. Jemioła, J. Kisielnickiego, K. Rajchela, Warszawa 2009; 
P. Sienkiewicz, Terroryzm w cybernetycznej przestrzeni, [w:] Cyberterroryzm – nowe wyzwania XXI 
wieku, pod red. T. Jemioła, J. Kisielnickiego, K. Rajchela, Warszawa 2009.
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militarne, są w porównaniu z innymi elementami operacji wojskowych bardzo 
narażone na ataki. Jest to problem ważny, ale w kategoriach taktycznych, dlatego nie 
należy go łączyć z ewentualnością stosowania technik informacyjnych jako oręża 
strategicznego. Informacje, którymi miałoby się tu atakować cele, są czymś innym 
od propagandy stosowanej w „wojnie ideologicznej”. Strategia nie dotyczy działań 
perswazyjnych, lecz sfery narzucania przeciwnikowi swej woli przemocą.

Trudno przesądzić, czy przy użyciu informacji można przeprowadzić takie 
działanie. Sparaliżowanie centralnej giełdy w kraju przez wirusa komputerowego 
miałoby zapewne konsekwencje porównywalne ze skutkami poważnej inwazji 
zbrojnej. Gdyby coś takiego zdarzyło się w toku zwykłej, materialnej wojny, nie 
wymagałoby to odrębnej analizy czy poprawki do teorii strategii – byłaby to po prostu 
jeszcze jedna forma wrogiego działania wobec nieprzyjaciela. Natomiast samoistny 
„cyberatak” tego typu trudno byłoby wykorzystać strategicznie, choćby dlatego, że po 
ustaleniu źródła i celu jego sprawca musiałby się liczyć z konwencjonalnym odwetem. 
Olbrzymie byłoby także ryzyko rozprzestrzenienia się strat na stronę autora ataku, 
gdyż wirus, raz wypuszczony, mógłby dotrzeć wszędzie. Uwidaczniają się tu takie 
same ułomności, jakimi obarczone jest prowadzenie wojny biologicznej, która – choć 
jej groźny cień nie znikał z horyzontu strategicznego przez większą część XX wieku 
– nigdy nie doczekała się urzeczywistnienia właśnie dlatego, że niebezpieczeństwo, iż 
obróci się przeciwko inicjatorowi, zdawało się przekraczać przewidywane korzyści.

Geografia cyberprzestrzeni jako idei strategicznej pozostaje więc raczej zagadką. 
Broń używana w tym specyficznym terenie jest tania w eksploatacji, sam zaś teren 
wydaje się dobrze chronić bojowników przed wykryciem. Wynika stąd, że ta forma 
wojny powinna głównie odpowiadać terrorystom i wszystkim innym, którym brak 
środków do walki na tradycyjnych polach, a którzy jednocześnie chętnie pozostają 
anonimowi i, wreszcie, sami nie są szczególnie zależni od technologii informatycznej. 
Oznacza to, że z punktu widzenia społeczeństw rozwiniętych wojna informatyczna 
jawi się przede wszystkim w kategoriach niebezpieczeństwa, a jako pozytywna 
koncepcja strategiczna wydaje się mieć niewiele do zaoferowania. W każdym razie 
naiwnością byłoby sądzić, że gdyby wojny weszły w ten nowy, nieuchwytny wymiar, 
złagodniałby impet wyrządzanych w ich toku zniszczeń. Wojna, niezależnie od tego, 
jak i gdzie się ją prowadzi, zawsze była i pozostanie grą brutalną, w której zwycięstwo 
przypada stronie lepiej wyposażonej w materialne i psychologiczne zasoby odporności 
na jej ciężar8.

W wyniku nowych technologii militarnych warunki prowadzenia wojny stały 
się bardziej skomplikowane niż kiedykolwiek dotąd. Aktualnie kiedy wiele państw 
ma dostęp do przestrzeni kosmicznej, gdzie nawigacja, komunikacja i zbieranie 
informacji zależy od urządzeń satelitarnych, przeniesienie wojny w kosmos wydaje 
się bardzo prawdopodobne. Dotychczas, żadne państwo nie zainstalowało w 
przestrzeni kosmicznej – w każdym razie jak dotychczas nie użyło stamtąd – broni 

8 Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, pod red. J. Baylis, 
J. Wirtz, C. S. Gray, E. Cohen, Kraków 2009, s. 147.
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mogącej niszczyć inne satelity lub cele naziemne. Technologie naziemne, które 
mogłoby trafiać w systemy satelitarne, również nie były dotychczas stosowane. Jednak 
są w fazie eksperymentów, np. oślepianie satelitów laserem wydaje się technicznie 
możliwe, podobnie jak atakowanie celów na ziemi pociskami wystrzeliwanymi z 
orbity okołoziemskiej, które – choćby najprostsze – byłby bardzo skuteczne z uwagi 
na niewyobrażalną energię kinetyczną.

Przeniesienie działań militarnych w kosmos byłoby rewolucją podobną jak 
zastosowanie techniki lotniczej w pierwszej wojnie światowej. Byłoby to rewolucją  
w prowadzeniu wojen, ale również niewyobrażalne niebezpieczeństwo ze strony 
terrorystów, którzy mogliby wykorzystywać takie technologie (mowa tu o grupach 
terrorystycznych posiadających określone zaplecze finansowe)9.

Wojna wydaje się też stać u bram cyberprzestrzeni. Choć ciągle się dziś słyszy  
o podstępnych, nastoletnich hakerach i innych przestępcach czy agentach siejących 
spustoszenie w systemach komputerowych, ich działania nie pociągają za sobą 
znaczniejszych ofiar w ludziach czy wielkich strat finansowymi, nie można ich 
więc jeszcze uznać za akty cyberwojny. Atak na wielką skalę, przypuszczony  
w cyberprzestrzeni, jest jednak teoretycznie możliwy, gdyby zaś wojna  przesunęła się  
w ten wymiar, skutkowałoby to – podobnie jak w przypadku przeniesienia jej w 
kosmos – powstaniem nieznanych dotychczas nowych instytucji i koncepcji, a także 
nowych typów konfliktu, zupełnie odmiennych od tych, które wykształciła wojna 
konwencjonalna.

Kolejny nurt przyszłych, lecz już dziś zaznaczających się przemian, wiąże się  
z rozwojem innowacyjnych technologii produkcyjnych – przede wszystkim 
nanotechnologii i robotyki. Choć nie jest możliwe, aby człowiek opuścił kiedyś na 
dobre teren walk wojennych (gdyby nawet chciał tak uczynić, wojna z pewnością 
przyszłaby do niego), to wielką część szczególnie niebezpiecznych działań da się 
zapewne scedować na niewielkie, samodzielne, inteligentne maszyny zdolne pełzać, 
latać czy też po prostu trwać w miejscu, wychwytując przeciwnika i atakując go. 
Interaktywne, super inteligentne pola minowe, przesuwające się po terenie, mogłyby 
skrajnie utrudnić ruchy i manewry konwencjonalnego wojska. Przede wszystkim 
jednak kiedy takie urządzenia powstaną, rozpocznie się proces przenoszenia 
kompetencji do podejmowania decyzji ludzi na silikonowe mikroczipy. W niektórych 
dziedzinach taki proces już postępuje – przykładowo rozwiązania stosowane w 
nowoczesnych samolotach skutkują tak niestabilnym lotem, że nie możne go 
korygować żywy pilot, tylko zautomatyzowany system10.

5. Problemy z definiowaniem cyberterroryzmu

Problemem przy opisie sposobów wykorzystania technologii informatycznych 
przez terrorystów oraz wyjaśnianiu przyczyn, celów i form ich aktywności  

9 Tamże, s. 168.
10 Tamże, s. 169.
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w cyberprzestrzeni jest kwestia zdefiniowania cyberterroryzmu. Obecnie pojęcie 
to jest używane, w różny sposób definiowane oraz wykorzystywane do określenia 
bardzo niejednolitej grupy zjawisk.

Ważne jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy powinno ono odnosić się 
do wszelkiego rodzaju działań grup terrorystycznych w cyberprzestrzeni, czy też 
dotyczy jedynie form – prowadzonej przez te ugrupowania walki informatycznej, a 
więc zastosowania technologii informatycznych jako broni.

Uczeni i eksperci zajmujący się tym zagadnieniem nie są zgodni. Najczęściej 
przywoływaną w literaturze próbą rozstrzygnięcia tych wątpliwości i przybliżenia istoty 
cyberterroryzmu, stosunkowo najprostszą oraz będącą przeważnie jedynie punktem 
wyjścia do szczegółowych rozważań, jest jego określenie jako połączenia terroryzmu  
i cyberprzestrzeni. Taka definicja cyberterroryzmu, mimo lakoniczności, nie jest 
pozbawiona wartości, a nawet użyteczności, pod warunkiem jej uściślenia.

Zdefiniowanie cyberterroryzmu jako połączenia terroryzmu i cyberprzestrzeni 
oznacza, że taka aktywność musi nie tylko wiązać się z wrogim użyciem 
technologii informatycznych i działaniem w sferze wirtualnej, ale też cechować 
się wszystkimi elementami konstytuującymi aktywność terrorystyczną jako 
taką (psychologiczny wymiar oddziaływania, budzenie strachu, niewojskowy 
charakter bezpośrednio atakowanych celów, pozapaństwowość sprawców, 
polityczność). Wówczas jednak jednym z elementów koniecznych dla uznania 
określonych poczynań za przejaw cyberterroryzmu – analogicznie do terroryzmu 
konwencjonalnego – jest obecność w nich przemocy lub groźby jej użycia, czego 
rezultatem byłyby zniszczenia fizyczne, śmierć jednostek albo przynajmniej 
możliwość takich następstw. W tej interpretacji pojęcie cyberterroryzm11 
odnosiłoby się tylko do wybranych form aktywności w sferze wirtualnej – ataków  
z użyciem technologii informatycznych dokonywanych w cyberprzestrzeni, ale 
powodujących bezpośrednie skutki także poza nią (głównie więc działań wymierzonych, 
świadomie i celowo, w infrastrukturę krytyczną atakowanych w ten sposób państw). 
Oznaczałoby to jednak również, iż większość posunięć podmiotów pozapaństwowych  
w sferze wirtualnej nie byłaby przejawem cyberterroryzmu, nawet wówczas gdyby 
dokonywały ich grupy jednoznacznie terrorystyczne.

Dlatego też niektórzy analitycy proponują alternatywne definicje 
cyberterroryzmu, próbując w jakimś stopniu rozwiązać sygnalizowane trudności. 
Polega to na wprowadzeniu kompromisowego rozróżnienia dwóch znaczeń pojęcia 
cyberterroryzm – węższego (cyberterroryzmu twardego)i szerszego (cyberterroryzmu 
miękkiego). Pierwsze z nich odpowiada w zasadzie przedstawionemu powyżej 
ujęciu tego terminu i odnosi się do ataków informatycznych powodujących 
zniszczenia i straty w świecie rzeczywistym lub przynajmniej mających tak 

11 Znaczenie popularności terminu „cyberterroryzm”, powszechnie dziś stosowanego zwłaszcza przez 
media i polityków, nie zaś z jego (oraz pojęć pokrewnych – „terroryzm informatyczny”, „terroryzm infor-
macyjny” czy „infoterroryzm”) wysokiej wartości eksplanacyjnej i precyzji. Podobnie jak w wypadku bar-
dziej ogólnego terminu „zagrożenia asymetryczne”, w odniesieniu do pojęcia „Cyberterroryzm” można 
przyjąć, iż mimo swej nieprecyzyjności weszło ono już na stałe do języka studiów nad bezpieczeństwem.
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poważne konsekwencje, by wzbudzały strach w zaatakowanych społeczeństwach. 
Cyberterroryzm miękki natomiast obejmowałby te posunięcia organizacji 
terrorystycznych (tzn. prowadzących działania terrorystyczne w świecie rzeczywistym 
lub uprawiających twardy cyberterroryzm), w których technologii  informacyjnych 
wykorzystywano by w celach pomocniczych. Takie rozróżnienie, mimo 
niewątpliwych zalet, rodzi jednak pewne trudności, przede wszystkim wiążące się  
z koniecznością precyzyjnego odróżnienia obu form cyberterroryzmu, zwłaszcza zaś  
z określeniem statusu prawnego istotnej części działań uznawanych za przejaw 
miękkiej odmiany12.

Niektórzy uczeni przedstawiają definicje cyberterroryzmu jeszcze szerzej za 
przejaw cyberterroryzmu uznają zarówno każdy atak informatyczny, niezależnie 
od zakresu następstw, jak i inne sposoby czy też formy wykorzystania technologii 
informatycznych przez podmioty, które – ze względu na wskazywane przez nie 
polityczne uzasadnienia i cele swej aktywności oraz metody działania stosowane 
w świecie rzeczywistym – można traktować jako grupy terrorystyczne. Co więcej, 
w najbardziej inkluzywnych definicjach tego typu rezygnuje się nawet z wymogu 
politycznej motywacji działania określanego jako cyberterroryzm, uznając za jego 
przejaw każdy atak przeciw sieciom teleinformatycznym, ich uczestnikom lub 
informacjom przechowywanym albo transferowanym w formie elektronicznej, 
niezależnie od środków użytych w takim działaniu oraz jego skutków13.

6. Psychologiczne oddziaływanie cyberterroryzmu

Ataki terrorystyczne zwłaszcza po 2001 roku, sprawiły że specjaliści przyjmują 
taką formę walki za największe zagrożenie i wyzwanie dla współczesnego świata.  
Tym bardziej, że akty terroru przyjmują różne wymiary, a do momentu ich 
zastosowania traktowane są jako fikcja przyszłości. Dlatego też mimo, braków 
spektakularnego przykładu cyberataków, należy zakładać, że ich wystąpienie to tylko 
kwestia czasu.

Od kilkunastu lat postępuje uzależnienie się społeczeństw od technik 
informatycznych. Jednocześnie cyberprzestrzeń pozostaje dla większości populacji 
swoistą nieznaną mgławicą.

Trudno zatem się dziwić, że samo wspomnienie o cyberterroryzmie powoduje 
powszechny niepokój. Z psychologicznego punktu widzenia terroryzm informatyczny 
zawiera w sobie dwa elementy wywołujące racjonalne i irracjonalne obawy.

Aspekt irracjonalności sprowadza się do obawy utracenia kontroli nad systemami 
komputerowymi. Komputery realizują obecnie wiele czynności stanowiących do tej 
pory domenę człowieka. Wykonują je znacznie szybciej i dokładniej. Dlatego wiele osób 
obawia się, iż może nadejść moment, w którym to komputery staną się decydentami,  

12 M. Madej, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwo obszaru transatlantyckiego, Warszawa 2007, 
s. 352-354.

13 Tamże, s. 355.
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a ludzie jedynie wykonawcami. Oczywiście trudno jest racjonalną argumentacją 
eliminować takie obawy. Dodatkowo są one potęgowane przez mit, że coś, co trudno 
kontrolować – łatwo zakłócić lub wykorzystać niezgodnie z obowiązującym prawem.

Takie przesłanki również związane są z aktywnością terrorystyczną i przybierają na 
sile w ostatnich latach. Społeczeństwa zagrożone takimi atakami są w ciągłej obawie co 
do czasu lub celu ataku. To terroryści wybierają czas i miejsce. W przypadku tej formy 
terroryzmu obawy podsycane są przez środki masowego przekazu, które w pogoni za 
sensacją nawet absurdalne zdarzenia obwieszczają jako przypadki cyberterroryzmu. 
Oczywiście i bez udziału środków masowego przekazu społeczeństwa świadome 
są możliwości potencjalnego zagrożenia w wyniku różnorodnych komputerowych 
wirusów14, trojanów15, robaków16, „bomb logicznych”17 itp.

Jednak to doniesienia prasowe, radiowe i telewizyjne dostarczają fałszywych 
dowodów na działania cyberterrorystów. Wynika to z braku zrozumienia istoty 
problemu.

Do podstawowych mitów cyberterroryzmu należy utożsamienie każdego 
niepożądanego wywierania wpływu na działalność w cyberprzestrzeni z terroryzmem.

Dlatego działania hakerskie18 nastolatków, tworzenie wirusów komputerowych, 
skierowane w bazy danych czy sieci komputerowe (pomimo tego, że mogą 
powodować duże straty materialne) nie powinny z założenia być kwalifikowane jako 
cyberterroryzm19.

7. Zagrożenie cyberterrorystyczne

Panuje powszechna opinia, że coraz więcej społeczeństw w coraz większym 
stopniu uzależnionych jest od informatyki. Komputery kontrolują lub gromadzą 
informacje w takich dziedzinach życia, jak: dostarczanie energii, komunikacja, 
transport lotniczy, służby finansowe, gromadzenie danych medycznych, danych 

14 Wirus to samoreprodukujący się kod, który uszkadza dane lub programy zmieniające sposób działania 
sprzętu. Inaczej mówiąc, wirus jest „obcym” fragmentem kodu dołączonym do programu. Wykonanie tego 
kodu po uruchomieniu programu powoduje odnajdywanie na dysku innych, „niezarażonych” programów  
i dołączanie do nich kodu wirusa. W ten sposób wirus zaraża coraz więcej obszarów w komputerze.

15 Trojany kod udający program użytkowy, który podczas działania może bez wiedzy użytkownika wyko-
nywać potajemne zadania (np. wykradanie danych) lub wyrządzać w komputerze poważne zniszczenia.

16 Robaki – rodzaj wirusa komputerowego, który potrafi samodzielnie rozsyłać swoje kopie do innych 
komputerów poprzez połączenia sieciowe.

17 „Bomba logiczna” – to program ze specjalnym kodem, który po zainfekowaniu komputera lub 
sieci pozostaje uśpiony do wcześniej określonego wydarzenia, po wystąpieniu którego uaktywnia się  
i rozpoczyna niszczenie zawartości komputera lub komputerów sieci.

18 Haker – to utalentowany programista, włamywacz sieciowy, ekspert z dziedziny bezpieczeństwa sys-
temów komputerowych poszukujący dostępu do zamkniętych systemów w celu pozyskania wiedzy i no-
wych doświadczeń.

19 T. Szubrycht, Cyberterroryzm jako nowa forma zagrożenia terrorystycznego, „Zeszyty Naukowe 
Akademii Marynarki Wojennej” Rok XLVI nr 1 (160) 2005, s. 178.
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o przestępstwach kryminalnych itp. Istnieje przeświadczenie poparte licznymi 
dowodami, że współczesny przestępca może ukraść znacznie większe sumy pieniędzy 
za pomocą klawiatury komputerowej niż za pomocą broni. Tym samym stosując 
podobna analogię, współczesny terrorysta może dokonać znacznie więcej zniszczeń 
za pomocą komputera niż bomb. Pamiętać należy jednak, że znacznie łatwiej jest 
użyć bomb, niż włamać się do systemów komputerowych.

Przy rozpatrywaniu zagadnień cyberterroryzmu należy rozróżnić, jakie działanie 
jest terroryzmem, a jakie nim nie jest. Rozpatrując zagadnienia związane z nielegalną 
aktywnością na polu informatycznym, konieczne jest rozróżnienie tak zwanych 
haktywistów20. Są oni również zmotywowani politycznie, ale nie mogą być utożsamiani 
z terrorystami. Ich zasadniczym celem jest protestowanie, manifestowanie lub 
podejmowanie prób obalenia panującego porządku. Nie zamierzają zadawać śmierci, 
okaleczać, powodować zniszczeń czy wreszcie szerzyć strachu. Ich działania udowadniają 
jednak, że cyberterroryzm jest możliwy. Linia rozgraniczenia między cyberterroryzmem  
a haktywizmem jest cienka. Musi nam towarzyszyć świadomość, że jeśli terroryści 
zwerbują lub wynajmą haktywistę dla swoich celów bądź haktywiści zdecydują się 
rozszerzyć zakres działań poprzez zaatakowanie newralgicznych stref działalności 
państwa - wówczas staną się cyberterrorystami.

Wyróżnić możemy dwa zasadnicze aspekty cyberterroryzmu:
a) kiedy celem jest technologia informatyczna,
b) kiedy technologia informatyczna jest jedynie narzędziem.
W pierwszym przypadku celem ataków terrorystycznych są systemy informatyczne, 

atakowane z zamiarem przeprowadzenia sabotażu zarówno elektronicznego, jak 
i fizycznego. Działania te mogą spowodować zniszczenie, uszkodzenie systemu 
informatycznego lub dowolnej struktury informatycznej. Efekt ataku uza leżniony 
jest od wykorzystywanej technologii informatycznej oraz charakteru wybranego celu.

Drugi przypadek odnosi się do sytuacji, w której terroryści mogą wykorzystywać 
narzędzia informatyczne w celu manipulowania, penetracji lub kradzieży danych 
bądź wymuszenia takiego działania systemu, który jest zgodny z intencją terrorystów.

Jednym z największych zagrożeń – gdy teoretycznie rozpatrywany cyberterroryzm 
może stać się faktem – byłoby zwerbowanie specjalistów z dziedziny informatyki 
(programistów) zaangażowanych przy tworzeniu oprogramowania w agencjach 
rządowych lub dużych korporacjach prywatnych.

Przykładem może być Japonia. W marcu 2000 r. policja japońska ogłosiła,  
że w pracach nad oprogramowaniem umożliwiającym śledzenie ponad 150 pojazdów 
policyjnych, w tym pojazdów nieoznakowanych, uczestniczyli aktywni członkowie 
grupy Aum Shinryko (która dokonała ataku gazowego na metro w Tokio). Co więcej, 
przynajmniej 8 japońskich firm prywatnych i aż 10 agencji rządowych przy pracach 
nad oprogramowaniem zatrudniało, bezpośrednio lub poprzez kooperantów, 
członków tej sekty. Tym samym istnieje prawdopodobieństwo zainstalowania 

20 M. Madej, Hakerzy i Haktywiści, [w:] Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, pod red. 
J. Symonidesa, Warszawa 2010, s. 400-406.
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przez nich „koni trojańskich” w opracowanym oprogramowaniu, które mogą być w 
przyszłości wykorzystane do przeprowadzenia ataku cyberterrorystycznego.

Powszechnie przyjmuje się, że terroryści nie posiedli dotychczas wystarczającej 
wiedzy, by dokonać takich ataków. Sytuacja ulega jednak zmianie. W Afganistanie 
znaleziono laptopa należącego do Al-Kaidy, w którym zainstalowane było specjalistyczne 
oprogramowanie z zakresu mechaniki i modele elektroniczne tam wodnych, systemów 
wodociągowych, plany elektrowni atomowych oraz dużych stadionów sportowych  
w Europie i USA.

Jedyne dotychczas udokumentowane przykłady wykorzystywania przez grupy 
terrorystyczne techniki informatycznej dotyczą używania Internetu dla celów 
łączności, werbowania nowych członków, koordynowania klasycznych ataków ter-
rorystycznych, rozpowszechniania ideologii bądź rozpowszechniania informacji o 
dokonanych atakach. Ostatnie miesiące pokazały, że takie nowoczesne narzędzie jak 
Internet wykorzystywane jest również jako element szerzenia strachu. Przykładem 
może być zamieszczenie na stronach internetowych filmów z ideologicznym i 
politycznym przesłaniem, które dokumentowały egzekucje porwanych w Iraku 
obywateli różnych państw21.

8. Chińska cyberwojna z USA

Obecnie ściśle tajna jednostka chińskiej armii to najgroźniejsi cyberterroryści 
świata – ujawniła w sensacyjnym raporcie amerykańska firma pilnująca bezpieczeństwa  
w Internecie. Dalej stwierdzono: „To setki, może tysiące supersprawnych speców 
od komputerów posługujących się nienaganną angielszczyzną. Kradną strategie 
i plany biznesowe, e-maile, listy kontaktów, tajne dane firm i instytucji. Nie mamy 
wątpliwości – działają w Chinach, a chiński rząd dobrze o tym wie”. Tak zaczyna się 
raport opublikowany przez amerykańską firmę Mandiant.

Jej specjaliści przez sześć lat tropili chińskich hakerów, którzy w tajnych 
amerykańskich dokumentach figurują jako Comment Group. Sensacyjne ustalenia 
wnioski ujawniono 19 lutego 2013 r.

Wszystkie tropy prowadzą do Szanghaju, gdzie stacjonuje specjalna jednostka  
nr 61398 armii chińskiej22.

Lista ofiar jest imponująca: amerykańska armia, departamenty Stanu i Obrony, 
elektrownie, rurociągi gazu i ropy, banki, kancelarie prawnicze, kopalnie, korporacje 
telekomunikacyjne.

Autorzy raportu przeanalizowali 141 ataków pochodzących wyraźnie z 

21 Tamże, s. 183-184.
22 Mieści się ona w 12 piętrowym niepozornym budynku, otoczonym budynkami mieszkalnymi i stoi 

w dzielnicy Pudong na przedmieściach Szanghaju. Jej formalna nazwa to Drugie Biuro Trzeciego De-
partamentu Sztabu Generalnego Ludowej Armii Wyzwoleńczej. Oficjalnie biuro nie istnieje w opisach 
wojskowych struktur. Według opublikowanego raportu amerykańskiej firmy Madiant, zajmującej się 
bezpieczeństwem w sieci, znajduje się tam centralny punkt chińskiego wywiadu internetowego.
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siedziby dowództwa jednostki w Szanghaju, ale przyznają, że mogą ich być tysiące. 
Prowadzenie tak długotrwałej i potężnej kampanii było możliwe wyłącznie dzięki 
bezpośredniemu wsparciu chińskiego rządu – uważają.

Hakerzy z Comment Group po włamaniu pozostawali w systemach miesiącami. 
Przyczajeni stopniowo wykradali dane. Rekordowo długa akcja trwała ponad cztery 
lata. Zdecydowana większość ofiar nie chce się ujawnić, jednak wiadomo, że są 
wśród nich tacy giganci jak Coca-Cola czy firma RSA dostarczająca zabezpieczenia 
komputerowe amerykańskim agencjom wywiadowczym.

Doniesienia Mandianta to dla amerykańskich służb żadna nowość. – Piszą  
o operacjach, które obserwujemy od dłuższego czasu - przyznaje w „New York 
Timesie” Mike Rogers, szef parlamentarnej komisji wywiadu. Waszyngton od lat tropi 
chińskich cyberprzestępców, jednak do tej pory nigdy nie oskarżył Pekinu wprost. 
Zawsze przeważały względy dyplomatyczne – tłumaczył w „New York Timesie” 
anonimowy urzędnik Departamentu Stanu.

Jednak w ostatnich latach cyberwojna wyraźnie się nasila. Jeden z bardziej 
znanych ataków ugodził w 2011 roku Google’a. Hakerzy włamali się na konta Gmail 
pracowników waszyngtońskiej administracji, a także wojskowych i urzędników z 
Azji, głównie z Korei Południowej.

Amerykanie też prowadzą podobne operacje. W 2010 roku razem z Izraelczykami 
wpuścili do systemów komputerowych w irańskich obiektach atomowych potężnego 
wirusa Stuxnet. Zniszczył wirówki, w których wzbogacany jest uran. Izrael i Zachód 
boją się, że Iran buduje bombę atomową.

Amerykanie wiedzą, jak groźny jest terroryzm w sieci. Są państwa i firmy, które 
kradną nasze sekrety. Wrogowie próbują sabotować nasze elektrownie, instytucje 
finansowe, system kontroli lotów – mówił niedawno Barack Obama23.

Kraje, które stoją za cyberatakami, będą karane sankcjami handlowymi  
i dyplomatycznymi – zapowiedział Waszyngton. I dał wyraźny sygnał Chinom, które 
zbudowały cyberarmię do wykradania poufnych danych.

Biorąc pod uwagę kradzież danych, są tylko dwa rodzaje firm: te, które już to 
dotknęło, i te, które jeszcze o tym nie wiedzą – mówił 2 lutego 2013 roku prokurator 
generalny Erie Holder, ogłaszając nową strategię walki z cyberszpiegostwem. I dodał: 
– Jeśli Amerykanie nie nauczą się lepiej strzec danych, chiński haker będzie mógł nadal 
wchodzić w posiadanie kodu dostępu do firmy z Wirginii, nie opuszczając swojego biurka.

Wykradanie danych to jedno z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa Ameryki 
i dla jej gospodarki – podkreśliła koordynator ds. praw autorskich Victoria Espinel. 
Osłabia naszą konkurencyjność, uderza w eksport i miejsca pracy w USA – tłumaczyła.

Prezydent Barack Obama w lutym 2013 roku podpisał zgodę na wprowadzenie 
ujednoliconych, wspólnych norm zabezpieczeń dla kluczowych urzędów i korporacji.  
Na razie tylko w firmach o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa – 
takich jak np. elektrownie – i na zasadzie dobrowolności.

23 http://wyborcza.pl/1,75477,13428829,Chińczycy_atakują_w_sieci.html#ixzz2NG7TT0Dj, z dn. 
20.02.2013, Marta Urzędowska.
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Do tej pory każda korporacja miała własny system zabezpieczeń, a żadna nie 
lubi ingerencji urzędników. Inicjatywa administracji Obamy została jednak dobrze 
przyjęta przez koncerny, które zadeklarowały poparcie dla planów Białego Domu24.

*   *   *

Rosnąca świadomość zagrożenia cybernetycznego została wzmocniona przez 
incydenty, do których doszło w ostatnich latach. Były one skierowane w interesy 
NATO.

W 2008 roku najpoważniejszy, jak dotąd, atak został przeprowadzony na 
amerykański wojskowy system komputerowy. Poprzez prosty pendrive dołączony do 
komputera będącego własnością wojska w bazie wojskowej na Bliskim Wschodzie 
oprogramowanie szpiegowskie rozprzestrzeniło się niepostrzeżenie zarówno do 
tajnych, jak i do jawnych systemów. W ten sposób powstał informatyczny przyczółek, 
z którego ściągnięto tysiące plików danych do serwerów będących pod zagraniczną 
kontrolą.

Od tego czasu cyberszpiegostwo stało się niemal ciągłym zagrożeniem. Podobne 
incydenty zdarzyły się w niemal wszystkich państwach NATO, w tym – najbardziej 
doniosły – w ostatnim czasie (2011 r.) ponownie w Stanach Zjednoczonych. Tym 
razem szkody poniosły 72 przedmioty i instytucje, w tym 22 biur rządowych i 13 
kontrahentów w sektorze obronnym. Wspomniane liczne incydenty z ostatnich 
pięciu-sześciu lat złożyły się na bezprecedensowy w historii transfer zasobów i ściśle 
strzeżonych tajemnic państwowych w praktycznie anonimowe i najprawdopodobniej 
wrogie ręce.

Do zmasowanych ataków na rządowe strony internetowe i serwery w Gruzji 
doszło podczas konfliktu gruzińsko-rosyjskiego, co nadało określeniu „wojna 
cybernetyczna” bardziej konkretnego wymiaru. Działania te nie doprowadziły do 
żadnych fizycznych zniszczeń. Osłabiły one jednak gruziński rząd w krytycznej fazie 
konfliktu. Wpłynęły również na zdolność komunikowania się z bardzo zszokowaną 
opinią publiczną w kraju i na świecie. Niedawno podobny  atak skierowano na stronę 
internetową Prezydenta RP.

Jakby te doniesienia nie były jeszcze wystarczająco przerażające, wirus Stuxnet, 
który pojawił się w 2010 roku ujawnił kolejny gigantyczny jakościowy skok  
w destrukcyjnym potencjale cyberwojennym. Latem 2010 roku dowiedzieliśmy się,  
iż 45 tysięcy przemysłowych systemów kontroli Siemensa na całym świecie, 
zostało zainfekowanych specjalnie stworzonym wirusem typu Trojan, który miał 
manipulować procesami technicznymi, kluczowymi dla elektrowni nuklearnych w 
Iranie. Chociaż ocena dokonanych zniszczeń wciąż pozostaje niejasna, pokazało to 
potencjalne ryzyko, jakie niesie ze sobą złośliwe oprogramowanie atakujące kluczowe 

24 http://wyborcza.pl/1,75477,13440474,Ameryka_wyrusza_na_wojne_z_hakerami.html#TRrelS-
ST#ixzz2NG9c0ANg, z dn. 22.02.2013, Maria Kruczkowska.
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systemy komputerowe zarządzające dostawami mediów energetycznych lub sieciami 
ruchu. Po raz pierwszy udowodniono, że cyberataki mogą powodować rzeczywiste 
fizyczne zniszczenia i narażać życie ludzi.

Incydenty te jednoznacznie wyjaśniają dwie sprawy:
•	 Najbardziej niebezpiecznymi podmiotami działającymi obecnie w 

cybernetyce pozostają państwa narodowe. Pomimo rosnącej dostępności zdolności 
ofensywnych dla przestępczych siatek, co mogłoby w przyszłości doprowadzić do 
ich wykorzystania przez podmioty pozapaństwowe, np. przez terrorystów, wysoce 
zaawansowane cybernetyczne szpiegostwo i sabotaż wciąż wymagają potencjału, 
determinacji oraz gotowości do wydatkowania środków stosownie do zamierzonych 
celów, na poziomie państwa.

•	 Nie doszło jak dotąd do fizycznych zniszczeń, ani realnego kinetycznego 
cyberterroryzmu. Jednak technologia cyberataków bez wątpienia ewoluuje od 
zwykłej niedogodności w kierunku poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa 
informatycznego, a nawet dla bezpieczeństwa krytycznych cementów narodowej 
infrastruktury.

Nie może być wątpliwości co do tego, iż niektóre państwa już teraz intensywnie 
inwestują w zdolności cybernetyczne, które mogą być wykorzystane do celów 
wojskowych. Na pierwszy rzut oka ten cyfrowy wyścig zbrojeń opiera się na jasnej  
i nieodpartej logice, ponieważ cybernetyczne rzemiosło wojenne oferuje liczne 
korzyści: jest asymetryczne, kusząco tanie i wszystkie te korzyści są początkowo 
dostępne wyłącznie dla najeźdźcy.

Po tych wydarzeniach Sojusz został zmuszony do radykalnego przeanalizowania 
niezbędności polityki w dziedzinie cyberobrony oraz przeniesienie środków 
zaradczych na wyższy poziom. Dlatego wypracowano formalną „Politykę NATO w 
dziedzinie cyberobrony”, która została przyjęta w styczniu 2008 r., gdzie ustanowiono 
trzy filary polityki Sojuszu w cyberprzestrzeni.

•	 Subsydiarność, tj. pomoc jest udzielana wyłącznie na żądanie, w pozostałych 
wypadkach obowiązuje zasada własnej odpowiedzialność suwerennego państwa;

•	 Unikanie duplikacji, tj. unikanie niepotrzebnego podwajania struktur lub 
zdolności – na poziomie międzynarodowym, regionalnym i krajowym;

•	 Bezpieczeństwo, tj. współpraca oparta na zaufaniu, uwzględniająca 
wrażliwość informacji systemowych, które muszą być dostępne, a także ich 
potencjalną podatność na zagrożenia25. 

30 kwietnia 2013 r. w Stanach Zjednoczonych na Twiterze podano informację  
o eksplozji bomby w Białym Domu i zranieniu prezydenta Baracka Obamy. Między 
godzinami 13.08 a 13.10 na giełdzie w Nowym Jorku zapanował chaos, a indeks  
Dow Jones spadł o 150 pkt. Do ataku przyznała się Syryjska Armia Elektroniczna. 

25 http://www.nato.int/docu/review/2011/ll-september/Cyber-Threads/PL/index.htmPrzegiM.NAIO.
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Wskutek pięciominutowego zamieszania z giełdy „wyparowało” 136 mld dolarów. 
Problem zażegnał rzecznik prezydenta, który zapewnił opinię publiczną o fałszywym 
zamachu. Na wybuch paniki na giełdzie miał wpływ wcześniejszy o osiem dni zamach 
na uczestników maratonu w Bostonie. Podobne incydenty mogą się w przyszłości 
powtarzać. Analitycy uznali to za terroryzm elektroniczny, którego ofiarami nie są 
zabici ludzie ale oszukani gracze giełdowi26.

O skali tego wydarzenia niech świadczy fakt, że kwota, która „zniknęła” z giełdy 
przez dwie minuty to więcej jak całkowity dochód narodowy (PKB), takich państw 
jak: Węgry, Bułgaria, Serbia, Boliwia.

Innym obliczem swoistego cyberterroryzmu jest inwigilacja internetu i łączy telefonicznych 
przez służby specjalne USA i Wielkiej Brytanii27. Ostatnio niemiecka gazeta „Süddeutsche 
Zeitung” opublikowała artykuł, z którego wynika, że brytyjski wywiad elektroniczny 
GCHQ może śledzić e-maile, rozmowy telefoniczne, sms-y i inne zapisy elektroniczne 
przekazywane jednym z najważniejszych podwodnych kabli światłowodowych.

Łącze SeaMeWe-3 jest najdłuższe na świecie (39 tys. km) biegnie od północnych 
Niemiec wzdłuż europejskiego wybrzeża a następnie przez kanał Sueski, Ocean Indyjski  
i Singapur aż do Australii, po drodze rozgałęziając się m.in. do Pakistany, Indii, Chin, 
Japonii i Indonezji. To jeden z głównych światowych kanałów komunikacji, łączący 
Australię, Azję, Bliski Wschód i Europę.

Brytyjczycy zyskali dostęp do informacji z kabla dzięki współpracy z szeregiem 
światowych firm telekomunikacyjnych. Łącze to ukończone w 2000 r. należy do 
międzynarodowego konsorcjum, w skład którego wchodzą m.in. France Telcom, 
British Telcom, China Telcom, Australijska Telstra Corporation i singapurski Sing 
Tel.

Ostatnia to firma rządowa, która ściśle współpracuje z singapurskim 
resortem obrony. Ten z kolei szpieguje podwodny kabel wspólnie z wywiadem 
elektronicznym Australii, o czym donosi australijski „The Age”. Zaś Australijczycy 
dzielą się informacjami z wywiadem brytyjskim i amerykańskim. Jak 
podaje niemiecki dziennik, Brytyjczycy mają dostęp także do co najmniej 
13 innych łączy światłowodowych na świecie. Oznacza to, że mogą śledzić 
większość komunikacji internetowej i telefonicznej w Europie oraz w wielu 
innych rejonach świata. Dzięki informacjom Edwarda Snowdena wyszło na 
jaw, że Brytyjczycy mają tajną bazę na Bliskim Wschodzie, która pozyskuje  
z lokalnych światłowodów m.in. maile i rozmowy telefoniczne. Ma ona stanowić 
„kluczowy element walki z terroryzmem” i zapewniać system wczesnego ostrzegania 
przed atakami na całym świecie. 

Fakt, że Brytyjczycy mają dostęp do SeaMeWe-3, oznacza, że w praktyce mają 

26 Angora – Peryskop, nr 18 (5 V 2013), s. 83.
27 Wiadomości ujawnione przez analityka Edwarda Snowdena byłego współpracownika amerykańskiej 

Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, który w czerwcu 2013 r. ujawnił światu program podsłuchów przez 
służby specjalne USA.
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go też Amerykanie, którzy współfinansują działalność brytyjskiego wywiadu i w 
zamian oczekują nie tylko danych, ale i wpływu na pracę Brytyjczyków28. 

Utilising computer technologies for conducting unconventional 
attacks and surveillance in the cyberspace by non-government 
organisations and foreign intelligence

Summary

After massive attacks on government webpages and computers during the Russo 
- Georgian War in 2008, a new term ‘cyberwar’ emerged. Despite of no collateral 
damage, the Georgian government has been weakened. Some time after, 45 thousand 
engineering systems of Siemens where infected by Trojan virus. Its objective was to 
operate the technical processes of nuclear power plat in Iran. Such incidents prove 
that attacks in cyberspace are a real threat in a global and local scale.

28 G. Czarnecki, Londyn może podsłuchiwać pół świata, Gazeta Wyborcza z 30.08.2013.
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STAP - fenomen polskiego żeglarstwa

W lutym 1993 roku, w salonie „Daru Młodzieży”, na zebraniu założycielskim 
stowarzyszenia Sail Training Association Poland, zebrało się grono 43 osób, 
w większości związanych z polskimi żaglowcami, kapitanów jachtowych oraz 
uczestników międzynarodowych imprez żeglarskich.

Spotkanie zorganizował Zarząd Gdyńskiej Fundacji Żeglarskiej  w porozumieniu 
z ówczesnym Prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego. Na zebraniu przyjęto, 
przygotowane przez Andrzeja Szlemińskiego i Bronisława Tarnackiego:  projekt statutu  
oraz regulaminy działalności Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 
Wybrano także  pierwsze władze  z Przewodniczącym Rady, admirałem Piotrem 
Kołodziejczykiem i Sekretarzem Ludwikiem Vogtem na czele. Powołano również 
komitet organizacyjny, którego zadaniem  było przygotowanie i przedstawienie 
w Sądzie Rejonowym w Gdańsku wniosku o zarejestrowanie Stowarzyszenia, co 
ostatecznie nastąpiło 20 października 1993 r.1.

Zanim do tego doszło, już począwszy od 1972 r., polskie  żaglowce i jachty pojawiały 
się na międzynarodowych imprezach żeglarskich organizowanych  przez Sail Training 
Association, znanych u nas pod nazwą Operacja Żagiel. Po zwycięstwie „Daru 
Pomorza” w regatach w 1972 r., Polsce przyznano prawo organizacji zakończenia 
Operacji Żagiel w Gdyni, w roku 1974. Odtąd z każdym rokiem wzrastała liczba 
kapitanów i żeglarzy, którzy poprzez udział w kolejnych edycjach imprezy zetknęli 
się z międzynarodowym ruchem sail training. 

W 1986 roku ówczesne władze Gdyni zwróciły się do STA z wnioskiem o 
przyznanie prawa do organizacji The Cutty Sark Tall Ships Races w roku 87, co 
oczywiście było nieosiągalne ze względu na tryb i cykl podejmowania decyzji o 
trasie regat oraz na czas potrzebny do właściwego przygotowania imprezy. Jednak 
pomysł goszczenia międzynarodowej floty i jej uczestników w Gdyni nie został 
porzucony, a to za sprawą Komisji Turystyki i Imprez Morskich, działającej  w 
strukturze PZŻ.  Ostatecznie impreza w Gdyni doszła do skutku dopiero w 1992 
roku, a do jej zorganizowania, w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, 
władze miasta wykorzystały, ledwo co utworzoną  GFŻ, w której pierwszym 
Prezesem Zarządu był A. Szlemiński. 

1 A. Szlemiński, Kronika STAP, wersja elektroniczna, s.1-2..
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Spektakularny sukces wizyty  floty The Cutty Sark Tall Ships Races 92, mimo że 
impreza odbywała się w cieniu regat żaglowców z okazji 500 lecia wyprawy Kolumba 
do Ameryki spowodował, że Fundacja zyskała uznanie nie tylko u władz miasta, ale 
także w całym  środowisku żeglarskim, które z początkiem lat dziewięćdziesiątych 
przeżywało poważny kryzys organizacyjny i finansowy. W takich właśnie 
okolicznościach pojawił się wówczas problem funkcjonowania  STS „Pogorii”, która 
w złym stanie technicznym i braku solidnego armatora niszczała w Trzebieży.

Sail training, jako działalność mająca  na celu wychowanie i kształtowanie charakterów 
młodych ludzi poprzez uprawianie żeglarstwa, znana i prowadzona była w Polsce już w 
okresie międzywojennym, chociaż wtedy nie używano takiej nazwy. I tak szkolnictwo 
morskie kształciło przyszłych marynarzy na żaglowcach „Lwów”, a następnie „Dar 
Pomorza”, a Marynarka Wojenna RP na szkunerze „Iskra”. Na  „Zawiszy Czarnym” oraz 
na innych jednostkach prowadził harcerzy na morze generał Mariusz Zaruski. 

Po II wojnie światowej działalność ta była kontynuowana na nielicznych 
jednostkach, które przetrwały wojnę, a następnie na nowozbudowanych żaglowcach: 
„Zawiszy Czarnym II”, ORP „Iskra II” oraz „Darze Młodzieży”, którego w budowie 
nadzorował  kpt. żw. Leszek Wiktorowicz, późniejszy jego legendarny dowódca/
komendant i Prezydent STAP.

Osobny rozdział stanowiło powstanie w 1971 r., z inicjatywy Adama Jassera, 
pierwszej polskiej organizacji kształcącej młodzież na morzu pod nazwą Bractwo 
Żelaznej Szekli. Efektem tego pomysłu było zbudowanie w 1980 r., ze środków 
Radiokomitetu, barkentyny „Pogoria”, na której kpt. Krzysztof Baranowski 
organizował  spektakularne rejsy dla młodzieży pod szyldem „szkoły pod żaglami”. 
Były to początki polskiego  sail training i fundamenty późniejszej działalności STAP, 
opartej początkowo tylko na „Pogorii”2.

STS „Pogoria” była pierwszym dużym żaglowcem zaprojektowanym przez 
polskiego konstruktora statków – inż. Zygmunta Chorenia i została zbudowana 
w Gdańskiej Stoczni im. W. Lenina, która wcześniej nie zajmowała się takimi 
konstrukcjami. Projekt żaglowca zakładał, że będzie to   jednostka  duża, ale i 
bezpieczna, łatwa w obsłudze i rejowa, pomimo krytycznych głosów, że reje są 
szczególnie niebezpieczne dla początkujących żeglarzy.  Końcowy projekt młodego 
wówczas konstruktora, przedstawiał barkentynę ze smukłym, stalowym kadłubem 
o zagłębionych nadbudówkach w pokładzie, relingach zamiast nadburcia, by 
kadłub nie wydawał się zbyt wysoki i miał mniejszą powierzchnię naporu wiatru, 
z trzema strzelistymi masztami, gdzie pierwszy z nich posiadał pięć pięter rei. Tak 
zbudowana jednostka ma  48 m długości i 8 m szerokości.  Maksymalne zanurzenie 
wynosi 3,60 m i statek jest dopuszczony do żeglugi po wodach oceanicznych. Na 
rejsie żaglowiec może być obsługiwana przy minimum 8 osobach załogi i nie może 
na nim jednocześnie przebywać więcej niż 60 osób. W rejsach najczęściej uczestniczy 
51 osobowa załoga, w tym 3 osoby załogi stałej i zmieniający się kapitan. Aktualnie 
napęd jednostki stanowią żagle o powierzchni 994m2 i pomocniczy silnik spalinowy 

2 htp://www.pogoria.pl, zakładka STS „Pogoria”.
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Volvo o mocy 255 kW. Żaglowiec wyposażony jest w nowoczesne urządzenia radiowe 
i nawigacyjne, obsługiwane przez osoby z odpowiednimi certyfikatami. Załoga  ma 
do dyspozycji dwu, cztero i ośmioosobowe kabiny oraz dwa kubryki z łóżkami. 
Funkcjonuje dobrze wyposażona kuchnia z przestronną mesą i tzw. klasa, rodzaj 
świetlicy, w której prowadzone są zajęcia i szkolne lekcje. Tak zbudowana „Pogoria” 
stała się pierwowzorem dla kilku innych jednostek, wykonanych później w gdańskiej 
stoczni, a jej jednym z bliźniaczych odbić jest  ORP„Iskra”. 

„Pogoria” od momentu powstania budziła wiele emocji. Przede wszystkim 
krytykowano zasadność  wydatkowania publicznych środków  na tego typu luksus i to 
w czasach rodzącego się kryzysu gospodarczego. Nawet podlegające wtedy cenzurze 
państwowej gazety nadmieniały o luksusowym jachcie zbudowanym dla Macieja 
Szczepańskiego, szefa PZPR-owskiego Radiokomitetu. Funkcjonowała przy tym 
plotka, że na pokładzie  urządzona jest stajnia dla koni wyścigowych i funkcjonuje 
harem kobiet o różnych kolorach skóry. Wszystko to odpowiadało słabościom 
„krwawego Maćka” ale na „Pogorii” nigdy nie istniało. 

Wodowanie żaglowca odbyło się 23 stycznia 1980 r., a debiut morski miał miejsce 
w czasie regat Cutty Sark-a na trasie Mon-Karlskrona, w których żaglowiec pod 
dowództwem kpt. K. Baranowskiego pierwszy minął linię mety. To zwycięstwo było 
bardzo cenne, aby m.in. zmienić negatywną opinię o budowie żaglowca i zatrzymać 
decyzje o ewentualnej jego sprzedaży. Ażeby usunąć żaglowiec z oczu krytyków i 
pokazać jego gospodarcze wykorzystanie, K. Baranowski na zlecenie PAN, podjął się 
kierowania jednostką w  transportowaniu ludzi i sprzętu na Antarktydę dla potrzeb 

STAP - fenomen polskiego żeglarstwa

   Rys. Ożaglowanie „Pogorii”
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Polskiej Stacji Antarktycznej  im. H. Arctowskiego, położonej na Wyspach Króla 
Jerzego. Podczas tej wyprawy, która trwała 132 dni „Pogoria” przepłynęła 21 000 mil 
i wykonała wszystkie zadania, pomimo zbyt małej przestrzeni  ładunkowej i niechęci 
niektórych pracowników stacji do podróżowania żaglowcem w trudnych warunkach 
morskich3. 

W latach 1983-84 rozpoczęto program szkoły pod żaglami, która trwała 9 miesięcy w 
żegludze z Polski do Indii i z powrotem do kraju, płynąc dookoła Południowej Afryki.

 Rok później, przez 5 lat, na „Pogorii” funkcjonowała międzynarodowa szkoła 
pod żaglami, złożona głównie z młodzieży kanadyjskiej, która finansowała całe 
przedsięwzięcie. Ten czarter zakończył się przed końcem 1991 r. i żaglowiec mocno 
wyeksploatowany zacumował w Trzebieży, jako własność PZŻ, który to Związek 
jeszcze w trakcie funkcjonowania  rządu M. Rakowskiego, otrzymał żaglowiec „w 
spadku” od Skarbu Państwa. 

Nowy właściciel „przejadł na lądzie” pieniądze z czarteru i nie dysponował środkami 
na konieczny remont klasowy jednostki. Nie miał tez pomysłu na eksploatację tak dużego 
żaglowca w nowych warunkach ekonomicznych kraju. Państwo przestawało finansować 
działalność klubów i związków sportowych, a działacze tych organizacji byli bezradni 
wobec tzw. wolnego rynku. Z braku środków wyprzedawano majątek organizacji i 
taki los czekał „Pogorię”. Co prawda w PZŻ rozważano wzięcie kredytu bankowego na 
remont żaglowca, ale okazało się że jest to niemożliwe, gdyż Związek nie dysponował  
zabezpieczeniami dla jakiejkolwiek pożyczki.  Natomiast zdolność kredytową mogła 
mieć GFŻ z gwarancjami miasta na spłatę ewentualnych zobowiązań finansowych. I 
właśnie dlatego  ówczesny prezes PZŻ  L. Vogt zaproponował  Fundacji zainteresowanie 
się „Pogorią”, dobrze znaną Zarządowi Fundacji oraz kapitanom współpracującym z 
organizacją. Oczywiście sama Fundacja, bez pomocy władz Gdyni, nie była w stanie nic 
zrobić z kosztownym remontem statku, ale okazało się że jest to możliwe do wykonania 
właśnie przez miasto, w ramach tzw. kompensaty długów. Stocznia im. Komuny Paryskiej  
była dłużnikiem miasta z tytułu  podatku od nieruchomości i w ramach tych zaległości 
mogła wyremontować „Pogorię”. Nie było to jednak łatwe do wykonania w zakładzie, który 
miał doświadczenie w budowie tylko dużych jednostek.  Warunki do remontu istniały 
natomiast w Stoczni Remontowej „Nauta”, która z kolei miała także zaległości podatkowe 
w mieście i dodatkowo nierozliczone roboty z Komuną Paryską.  Ponadto, ówczesna 
Prezydent Gdyni, Franciszka Cegielska  wiedziała, że odzyskanie przez miasto zaległości 
podatkowych od stoczni jest praktycznie niemożliwe i kompensata tych długów poprzez 
remont „Pogorii” jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich stron. To właśnie tej Osobie 
należy przypisać sukces w doprowadzeniu rozmów do końca, które skończyły się tym, że 
miasto umorzyło dług Stoczni im. Komuny Paryskiej, w zamian za co stocznia zgodziła 
na remont „Pogorii”, który następnie zleciła Naucie.  Cała operacja firmowana była przez 
GFŻ, która stała się współwłaścicielem żaglowca i jego armatorem oraz zobowiązała się, 
że darowizna  miasta w postaci remontu jednostki, zostanie odpracowana gdyńskim 

3Tamże.
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podatnikom w formie bezpłatnego lub taniego szkolenia żeglarskiego dla gdyńskiej 
młodzieży. Podpisano stosowne dokumenty i wiosną 1993 r. żaglowiec trafił do Nauty 
na remont, którego zakres znacznie przekroczył wymagania dla uzyskania certyfikatów 
bezpieczeństwa. Częściowo przebudowano przy tym wnętrze i klepkami drewnianymi 
pokryto pokład. Nadzór nad pracami  ze strony armatora pełnił wówczas kpt. Andrzej 
Marczak i kpt. Wiktor Leszczyński. 

W lipcu żaglowiec był gotowy do eksploatacji i pod dowództwem wymienionych 
kapitanów, z młodzieżową załogą, dołączył do drugiej części The Cutty Sark Tall 
Ships Races w Bergen, uczestniczył w cruise-in-company do Larvik i brał udział 
w regatach do duńskiego Esbjerg. Po powrocie do Gdyni statek pływał w krótkich 
rejsach po Bałtyku, ale ponieważ nie było chętnych na rejsy późną jesienią i zimą, 
więc działalność trzeba było dostosować do powstałych  okoliczności. W tym celu, 
na cumującej w Gdyni „Pogorii” zorganizowano, w ramach zimowych wakacji, 
szkolenia żeglarskie dla gdyńskich uczniów. Akcja odbywała się pod patronatem 
Wydziału Oświaty i Wychowania UM Gdyni, z którym armator statku nawiązał 
żywy kontakt, z perspektywą rekrutacji młodzieżowych załóg w sezonie żeglarskim. 
Zakładano, że „sail training” adresowany będzie głównie do młodzieży gdyńskiej, 
która do tej pory nie miała możliwości szerokiego dostępu do szkolenia żeglarskiego 
na morzu. Szukano przy tym sponsorów i darczyńców, aby obniżyć koszty tych 
szkoleń. Ukierunkowana na takie działania Fundacja nie osiągnęła jednak sukcesów 
i stale brakowało środków na dostateczną eksploatację statku.

STAP - fenomen polskiego żeglarstwa

„Pogoria” na morzu, foto. Z. Bosek
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Nieoczekiwana pomoc przyszła z drugiej strony Atlantyku. W Polsce zjawił się 
niejaki Fred Addis, postać znana w kręgach ASTA (American Sail Training Association), 
który poszukiwał w Europie niedużych żaglowców,  mogących latem 1994 r. wziąć 
udział w serii marynistycznych festiwali na Wielkich Jeziorach Amerykańskich. 
Amerykanin najpierw trafił do PZŻ, skąd został przez Zbyszka Stosio skierowany 
do GFŻ, jako armatora „Pogorii”.  F. Addis obejrzał jednostkę i dał do zrozumienia, 
że tak piękny żaglowiec musi uczestniczyć w amerykańskiej imprezie. Rozpoczęto 
więc rozmowy o warunkach udziału i Zarząd  Fundacji wynegocjował  umowę, 
która pozwalała na sfinansowanie przygotowania żaglowca nie tylko do udziału w 
festiwalu, ale również objęła koszty dopłynięcia „Pogorii” do Ameryki.  Fundusze 
na te zadania, amerykańscy organizatorzy imprezy przekazali armatorowi z góry4 . 
Zasilone w ten sposób konto Fundacji dodało Zarządowi skrzydeł w energicznych 
przygotowaniach wielkiej wyprawy, obejmującej  wymianę załóg, co łączyło się z 
problemem uzyskania wiz amerykańskich i zapewnieniem biletów w komunikacji 
lotniczej. Całą logistyką w tym zakresie zajął się Marek Kleban, niezwykle sprawny 
menadżer,  nie tylko w sprawach eksploatacji statku, ale także w rekrutacji załóg i 
załatwianiu spraw w Ambasadzie USA oraz uzyskaniu tanich biletów lotniczych. 

Do Ameryki, „Pogoria” wypłynęła z Gdyni  i szczęśliwie dotarła do Port Stanley 
na Wielkich Jeziorach. Następne wzięła udział, wraz z „Zawiszą Czarnym”,  w serii 
festiwali w Goderich, Parry Sound, Penatanguishene, Milwaukee i Chicago. Później 
był  Montreal i przejście  przez Atlantyk do Polski. W czasie pobytu w USA i Kanadzie 
oraz w drodze do Gdyni  „Pogorię” wypełniały młodzieżowe załogi, w większości 
rekrutujące się z Pomorza. Jeszcze podczas pobytu w Ameryce, nawiązano kontakty 
z Portugalczykami, którzy byli zainteresowani organizacją wspólnych rejsów z 
międzynarodowymi załogami. Niestety nic z tego nie wyszło, gdyż Portugalczycy nie 
gwarantowali finansowego wsparcia dla takiej współpracy. W tej sytuacji, z początkiem 
grudnia 1994 r., „Pogoria” przypłynęła do Gdyni na zimowy postój, podczas którego 
dokonano drobnych napraw i przygotowano żaglowiec do eksploatacji w nowym 
sezonie nawigacyjnym. Ponadto,  po doświadczeniach amerykańskich, dyskutowano 
nad planami udziału żaglowca w międzynarodowych imprezach żeglarskich, zwykle 
organizowanych przez narodowe stowarzyszenia STA.  W tych dyskusjach przeważały 
głosy, proponujące przejęcie „Pogorii” od GFŻ przez STAP. Zwłaszcza, że w obu 
organizacjach działali ci sami ludzie zainteresowani upowszechnianiem szeroko 
rozumianej edukacji pod żaglami. W połowie 1995 r. obie organizacje zgodziły się na 
przejęcie żaglowca przez STAP. Podpisano stosowne dokumenty, ale nie w obecności 
notariusza, co później usiłował wykorzystać PZŻ, występując do Izby Morskiej w 
Gdyni o wykreślenie z dokumentów „Pogorii” STAP-u, jako nieprawomocnego 
współwłaściciela.

Zawieszono przy tym działalność GFŻ, której ostatnim Prezesem Zarządu był 
Sławomir Marcinkowski. 

4 A. Szlemiński, Kronika STAP, wersja elektroniczna, s. 5.

Kazimierz Iwaszko



269

W tym samym czasie, Rada STAP m.in. zaakceptowała logo  Stowarzyszenia  i 
dokonała drobnych zmian w statucie. Ponadto przyznała pierwsze honorowe 
członkostwa  szczególnie zasłużonym dla żeglarstwa osobom:  Janinie Bielak z 
Sail Training Association, dowódcy „Iskry II”, Czesławowi Dyrczowi, inicjatorowi 
Bractwa Żelaznej Szekli, Adamowi Jasserowi oraz komendantowi „Daru Pomorza” i 
następnie „Daru Młodzieży” Tadeuszowi Olechnowiczowi5.

W kwietniu  „Pogoria” wypłynęła w rejs na Morze Śródziemne, zorganizowany 
we współpracy z działającym przy Instytucie Głuchoniemych w Warszawie, 
Stowarzyszeniem Navigare Pro Humanum.  Z załogą składającą się z młodzieży 
niesłyszącej i jej opiekunami, żaglowiec   przez Kanał Kiloński, Vigo, Kadyks, Palma 
de Mallorca i Barcelonę dotarła do Marsylii, a następnie przypłynął do Hamburga.

Latem 1995 r. „Pogoria” uczestniczyła w  imprezach Cutty Sark-u i w pierwszym 
roku zarządzania  przez STAP, żaglowiec odbył 17 rejsów, w których uczestniczyło 
łącznie 655 osób.  Dwa rejsy miały międzynarodowe załogi, polsko-niemieckie i były 
zorganizowane we współpracy z STA Germany6.

Niezależnie od funkcji armatorskiej, STAP otrzymał zlecenie od władz Gdańska 
na organizację zlotu żaglowców  z okazji tysiąclecia miasta. Działania te były o tyle 
nietypowe, że zlot został umieszczony w głównym programie obchodów milenijnych, 
ale miasto nie miało środków  na jego realizację. W tej sytuacji władze STAP, podjęły 
próbę znalezienia sponsorów dla pozyskania pomocy finansowej i rzeczowej dla 
gdańskiej imprezy. Jak się później okazało podjęte wysiłki przyniosły efekty, znaleziono 
24 instytucje sponsorujące i w dniach 21-25 sierpnia  Stowarzyszenie było gospodarzem 
Sail Gdańsk 97. W imprezie wzięło udział 13 jednostek klasy A i B, głównie z Europy ale 
były też dwie jednostki z USA.  Ogółem liczba członków załóg wyniosła 1539 osób. W 
ramach imprezy zrealizowano bogaty program wycieczkowy i kulturalny dla załóg, a 
duże żaglowce zacumowane przy Nabrzeżu Westerplatte odwiedziło około 120 tysięcy 
turystów. Zlot zakończyła Parada Żagli na Zatoce Gdańskiej.

Zarówno władze Gdańska jak i przedstawiciele ISTA ocenili imprezę jako bardzo 
udaną i stanowiącą ważny element przygotowań do goszczenia przez miasto floty w 
ramach The Cutty Sark Tall Ships Races  w 2000 r. STAP rósł w siłę, nie tylko jako 
armator „Pogorii”, ale także jako sprawny organizator imprez żeglarskich. Działalność 
Stowarzyszenia znana też była na arenie międzynarodowej poprzez stały udział 
przedstawiciela STAP w ISTA, która to organizacja, dwa razy w roku organizowała  
swoje konferencje w Londynie. Na tych konferencjach gdyńskie Stowarzyszenie, 
z upoważnienia PZŻ, reprezentowało całe polskie środowisko żeglarskie. Nic 
więc dziwnego, że to właśnie STAP otrzymał od władz Gdańska zlecenie na 
zorganizowanie Tall Ships Races i w lipcu 2000 r. miasto gościło międzynarodową 
flotę ponad 70 jednostek klasy A,B i C, z prawie 1600 żeglarzami na pokładach. Za 
prace organizacyjne nad tą imprezą, na konto Stowarzyszenia wpłynęło 220 tys. zł7.

5 Tamże.
6 Tamże.
7Sprawozdanie Zarządu STAP za lata 1998-2001, archiwum STAP.
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Zanim do tego doszło i STAP i „Pogoria” musiały pokonywać, nierzadko trudną 
rzeczywistość dnia codziennego. 

W 1998 r. zakończyła się pierwsza kadencja działalności Zarządu Stowarzyszenia, 
a statek już w kwietniu wypłynął z Gdyni  na Atlantyk. Dwumiesięczny rejs 
obsługiwany był przez załogę złożoną z młodzieży głuchoniemej. Za ten rejs, 
organizatorzy otrzymali wyróżnienie w postaci gdańskiej nagrody „Rejs Roku”.

 Żaglowiec uczestniczył także w The Cutty Sark na trasie Falmouth – Lizbona – 
Vigo – Dublin oraz w festiwalu morskim w Portsmouth. W pierwszym etapie Tall 
Ships Races, w  regatach „Pogoria” zajęła 9 miejsce, zaś w ostatnim 5, wśród wszystkich 
żaglowców klasy A. Rok później, w Aalborgu żaglowiec otrzymał najważniejszą 
międzynarodową nagrodę, The Cutty Sark Trophy,  przyznawaną w tajnym 
głosowaniu kapitanów wszystkich jednostek uczestniczących w imprezie. Nagroda 
ta przyznawana jest za największy wkład w dzieło międzynarodowej współpracy i 
zrozumienia w trakcie regat, a w praktyce za postawę załogi statku w jego utrzymaniu 
i podczas morskich rywalizacji. Tym samym sposób funkcjonowania i eksploatacja 
„Pogorii” oraz działalność wychowawcza STAP zyskały międzynarodowe uznanie. 
To prestiżowe wyróżnienie dotarło także do gdańskiego jury nagrody „Rejs Roku”, 
które również  wyróżniło STAP nagrodą specjalną …za wieloletnią działalność na 
polu morskiego wychowania młodzieży na „Pogorii”8.

W atmosferze sukcesów, pojawił się pomysł na zbudowanie nowego żaglowca dla 
STAP. W tym celu zorganizowano spotkania Zarządu  z władzami państwowymi i 
samorządowymi województwa pomorskiego, na których uzyskano ich poparcie 
i nawet podpisano list intencyjny w tej sprawie, mając nadzieję na pozyskanie 
funduszy publiczny dla realizacji projektu. Niestety nic z tego nie wyszło gdyż 
władze publiczne wycofały się z deklaracji pomocy, a STAP z własnych środków 
nie był w stanie sfinansować tak dużego przedsięwzięcia. Jako alternatywę w tej 
sprawie, rozważano zakup bliźniaczej dla „Pogorii” „Kaliakry”, ale i z tego szybko 
zrezygnowano z uwagi na nieuregulowany status własności tego żaglowca. W takiej 
oto sytuacji władze Stowarzyszenia podjęły decyzję o zakupie niszczejącego jachtu 
„Gedania”, w celu jego gruntownej odbudowy i przeznaczenia na szkolenia żeglarskie 
młodzieży, zorganizowanej w mniejszych  niż na „Pogorii” grupach. Po sfinalizowaniu 
zakupu jachtu, Zarząd  powołał  inż. Mario Sas-Bojarskiego na Pełnomocnika ds. 
Przebudowy „Gedanii”, z zadaniem stworzenia zespołu złożonego z doświadczonych 
konstruktorów i kapitanów jachtowych do przygotowania zakresu koniecznych prac9.

Po rozważeniu szeregu proponowanych przez projektantów wersji przebudowy 
i uwzględnieniu  uwag armatora, przyjęto plan generalny rekonstrukcji, ostatecznie 
opracowany przez mgr inż. Pawła Hryniewicza. Całość prac oszacowano wstępnie 
na ok. 1,5 miliona zł., z planem oddania jachtu do eksploatacji w 2003 r. Niestety i 
zaplanowane wydatki i czas wykonania przebudowy jednostki okazały się nierealne. 
Ostatecznie koszt wszystkich prac i zakupów zamknął się kwotą trochę ponad 2 miliony 

8A. Szlemiński, Kronika STAP, wersja elektroniczna, s.11.
9 Sprawozdanie Zarządu STAP za lata 2002-2005, archiwum STAP.

Kazimierz Iwaszko



271

zł., a oddanie jachtu do eksploatacji nastąpiło z dwuletnim opóźnieniem. Z tego powodu 
wśród członków STAP pojawiły się głosy krytyki i ożywiła się grupa wcześniejszych 
oponentów całego przedsięwzięcia. Obecnie S/Y „Gedania” to  luksusowy szkuner 
sztakslowy ze stalowym kadłubem o długości prawie 24 m i szerokości trochę ponad 5 
m, napędzany żaglami o powierzchni 240 m2 i silnikiem o mocy 192 kW Załogę stanowi 
maksymalnie 17 osób, mających do dyspozycji tzw. zaplecze hotelowe urządzone w 
kabinach 2,3 i 4-osobowych oraz nowoczesne przyrządy nawigacyjne. Wnętrze jachtu 
jest klimatyzowane lub ogrzewane w zależności od potrzeb10. 

Nieco wcześniej Stowarzyszenie dotknięte zostało pismem PZŻ, który to Związek 
wystąpił z wypowiedzeniem umowy armatorskiej dla STAP. Uzyskana w tej sprawie 
ekspertyza prawna jednoznacznie kwestionowała to wypowiedzenie i STAP jako 
rzetelny armator, ponoszący wszystkie koszty eksploatacyjne „Pogorii”, nadal pozostawał 
współwłaścicielem jednostki i samodzielnym właścicielem „Gedanii”. Pomimo tego spory 
z  PZŻ nie ustawały i zwykle wybuchały w okresach prosperity STAP. 

Wśród licznych sukcesów Stowarzyszenia warto wymienić i ten, związany z 
zapewnieniem „Pogorii” zimowego pływania na Morzu Śródziemnym, z portem 
bazowym w Genui. Jest to możliwe poprzez współpracę z STA Italia i Yacht Clubem 
Italiano, który w zamian za 2 miejsca na zimowych rejsach, gwarantuje bezpłatne 
cumowanie przy kei w Genui. Ponadto w 2003 r. Stowarzyszenie z własnych środków 

10 htp://www.pogoria.pl, zakładka S/Y „Gedania”.
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wykonało w Gdańskiej Stoczni Remontowej remont klasowy jednostki. Zakres prac 
wykraczał poza wymogi PRS. M.in. wymieniono agregaty prądotwórcze i przebudowano 
salon oraz kabinę kapitańską. Wiele prac wykonali  młodzieżowi woluntariusze, skupieni 
w swoistym fanklubie „Pogorii” 

W tym samym roku, STAP na zlecenie miasta Gdyni był organizatorem The Cutty Sark 
Tall Ships Races. W zlocie wzięło udział 87 jednostek, w tym 12 klasy A. Łącznie załogi 
stanowiły 2677 osób, a przez 4 dni, przez teren imprezy przewinęło się ok. 1,2 mln ludzi. 
Było to największe wydarzenie turystyczne w powojennej historii miasta i ogromny sukces, 
ciągle młodego Stowarzyszenia. Niestety wysiłek organizacyjny STAP nie przedłożył się 
na sukces finansowy i po wszystkich rozliczeniach konto Stowarzyszenia wzbogaciło 
się tylko o 60 tys. zł. Na otarcie łez STAP otrzymał nagrodę miasta Gdyni „Wydarzenie 
Roku” i wraz z miastem Nagrodę im. L. Teligi, przyznawaną przez miesięcznik „Żagle” w 
kategorii popularyzacja żeglarstwa.

W 2000 r. „Pogoria”, po raz drugi popłynęła do Ameryki,  biorąc udział w imprezie 
pod nazwą  Tall Ships 2000. Początkowo tzw. projekt amerykański był mocno 
krytykowany przez członków STAP, ale po licznych dyskusjach wnioskodawcy 
pomysłu uzyskali zgodę na realizację kontrowersyjnego przedsięwzięcia. Chodziło 
głównie o to, że wypływając do Ameryki żaglowiec będzie nieobecny na Cutty Sark-u 
w Gdańsku, organizowanym właśnie przez STAP. 

Do Ameryki żaglowiec wypłynął z Genui i tam po 6 miesiącach wrócił, przywożąc do 
kasy STAP ok. pół mln zł., jako honoraria za udział w amerykańskiej imprezie. 

Ponadto pobyt „Pogorii” w Ameryce przyniósł jednostce i armatorowi sporo 
splendoru. Np. w Nowym Jorku „Pogoria” była drugim od czoła żaglowcem w szyku 
parady odbywającej się, jak to jest w zwyczaju w USA, na wejściu do portu. Paradę 
tę odbierał z pokładu lotniskowca Prezydent Bill Clinton.  Z Bostonu żaglowiec  
wystartował do regat do Halifaxu. W wyścigu tym,  przez dłuższy czas „Pogoria” 
zajmowała pierwsze miejsce  w klasyfikacji generalnej ale ostatecznie zajęła  6 miejsce, 
na 13 żaglowców w klasie A.

Z Halifaxu, po zaokrętowaniu nowej załogi, w skład której weszło również 10 
młodych Kanadyjczyków, „Pogoria” wystartowała  do regat do Amsterdamu. Po sześciu 
dniach w morzu zdarzył się na statku wypadek, który zakończył się dosyć szczęśliwie, a 
mógł  być fatalnym w skutkach. Jedna z dziewcząt, żeglarka ze sporym doświadczeniem 
na „Pogorii”, odpadła od masztu w momencie przechodzenia na bombramreję i spadła 
na nadbudówkę dziobową. Szczęśliwie po drodze zawadziła o sztagi grotmasztu i spadła 
na grotsztaksel, po którym zsunęła się na pokład. To hamowanie na sztagach i żaglu ją 
ocaliło, ale wyszła z wypadku  z pęknięciem miednicy. Zaraz po zdarzeniu poproszono 
o pomoc lekarską „Kruzenszterna”, który będąc w pobliżu natychmiast stanął w dryf. 
Przekazano poszkodowaną na ten statek, a jego kapitan, po przeprowadzeniu przez 
lekarzy badań i stwierdzeniu konieczności oddania poszkodowanej do szpitala, ruszył w 
stronę St. John na Nowej Funlandii. Jeszcze  w drodze, w kierunku tego portu, zabrano 
dziewczynę helikopterem do szpitala11.

11 A. Szlemiński, Kronika STAP, wersja elektroniczna, s.11.
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Postępowanie w tej sprawie przed Izbą Morską zostało zamknięte bez rozprawy, 
ponieważ Izba uznała wypadek za losowy i stwierdziła brak winy po stronie kapitana 
statku i jego załogi oraz ich prawidłowe postępowanie po wypadku. 

Stale wzrastająca aktywność STAP na arenie międzynarodowej została zauważona 
przez ISTA, która to organizacja przyznała Stowarzyszeniu „Robin Duchesne Memorial 
Trophy”, nagrodę przechodnią dla osoby lub instytucji, która w mijającym okresie wniosła 
największy wkład w sprawę międzynarodowych kontaktów młodzieży, szkolącej się w 
żeglarstwie morskim. Nagrodę tę, na konferencji ISTA  w Londynie, odebrał ówczesny 
Prezes Zarządu STAP, adm. Jędrzej Czajkowski. 

W kwietniu 2004 r. „Pogoria” po raz trzeci wypłynęła do Ameryki i w czerwcu 
dołączyła do floty biorącej udział w Tall Ships Challenge. Tak jak i poprzednia wyprawa 
„za ocean”, tak i ta budziła w Stowarzyszeniu sporo kontrowersji, związanych głównie z 
obsadą załóg na poszczególnych etapach podróży. Krytycy, na czele których stał m.in. kpt. 
A. Drapella mieli rację, gdyż jak się później okazało,  w całym projekcie amerykańskim 
tylko w ¾ żaglowiec był wypełniony przez załogi,  z trudem zorganizowane w Polsce 
i przy całkowitym fiasku rekrutacyjnym wśród Polonii amerykańskiej. Natomiast 
przedsięwzięcie kosztowało sporo wysiłku logistycznego, obejmującego właśnie wymiany 
załóg, dla których konieczne były wizy i bilety lotnicze. Do tego doszły negocjacje  z 
portami przyjmującymi jednostki uczestniczące w amerykańskim tall ships-ie.

W odróżnieniu od imprez organizowanych w Europie, gdzie kontrakty z portami na 
rzecz wszystkich uczestniczących jednostek podpisuje STI, w Ameryce każda jednostka 
uzgadnia i podpisuje te kontrakty oddzielnie. Warto dodać, że w sprawie umów 
portowych, STAP reprezentował, na mocy porozumienia z Marynarką Wojenną RP, 
także interesy ORP „Iskra”.  Pozwoliło to uzyskać wyższe honoraria za pobyt w portach 
dwóch bliźniaczych żaglowców. Ostatecznie do kasy STAP wpłynęło 107 tys $. Ponadto 
doświadczenie amerykańskie przyczyniło się do nawiązania kontaktów z ASTA,  przez 
którą to organizację „Pogoria” uzyskała zezwolenie od US Coast Guard na cumowanie 
w amerykańskich i kanadyjskich portach, co byłoby niemożliwe przy indywidualnym 
pobycie jednostki12.  

Sukcesy Stowarzyszenia w skutecznym eksploatowaniu „Pogorii” i „Gedanii” 
ponownie ożywiły spór z PZŻ o współwłasność pierwszego z wymienionych żaglowców.

Na jednym z sejmików Związku podjęto uchwałę, w której negatywnie oceniono 
przekazanie udziału we współwłasności statku na rzecz  GFŻ i następnie na STAP, 
co miało być działaniem niekorzystnym dla Związku, bo uszczuplającym jego 
majątek. Jednocześnie zobligowano Zarząd PZŻ do podjęcia „działań naprawczych”. 
Uchwałodawcy pominęli przy tym fakt, że 3/5 udziału we współwłasności statku po 
remoncie, a właściwie częściowej jego rekonstrukcji, miało znacznie wyższą wartość 
niż cały statek przed tymi pracami, a więc o uszczupleniu majątku Związku nie mogło 
być mowy. Nie sprecyzowano też, na czym miałyby polegać „działania naprawcze”. 
Początkowo, działania  jakie podjął w tym zakresie PZŻ ograniczały się do propozycji 

12 Tamże, s. 17.
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dobrowolnego zrzeczenia się  udziałów we współwłasności „Pogorii”, na co oczywiście 
nikt  ze STAP nie godził się. Kolejnym krokiem  miało być wynajęcie kancelarii prawnej, 
która miała  pomóc w skutecznej realizacji uchwały sejmiku. 

W atmosferze „wojny właścicielskiej” o statek, STAP nie był bierny i także wystąpił 
do sądu  o zniesienie współwłasności PZŻ przez tzw. zasiedzenie i samodzielne do tej 
pory eksploatowanie „Pogorii”. Wszystkie wnioski o zmiany właścicielskie zostały przez 
sąd oddalone. Dlatego na przełomie 2005 i 2006 roku pojawiła się propozycja PZŻ, 
aby do zarządzania „Pogorią” powołać  strukturę, składające się z przedstawicieli obu 
organizacji, w proporcji odzwierciedlającej udziały we współwłasności, pod nazwą Rady 
Armatorskiej. Według przedstawionej przez Związek propozycji, RA miałaby przejąć 
wszystkie kompetencje Zarządu STAP w zakresie eksploatacji statku. 

Zarząd Stowarzyszenia propozycję tę początkowo odrzucił uważając, że nie ma dla 
niej uzasadnienia, jako że PZŻ nigdy nie wnosił żadnych zastrzeżeń co do sposobu 
eksploatacji statku, ani też nie finansował tej  działalności. Po długotrwałych dyskusjach 
Rada STAP zgodziła się jednak na funkcjonowanie  pięcioosobowej RA „Pogorii” w 
proporcji, 3 przedstawicieli PZŻ i 2 przedstawicieli STAP, z zakresem kompetencji tej 
Rady do zatwierdzania planów rejsów i obsady kapitańskiej na żaglowcu. 

Te swoiste zmiany na lądzie zasadniczo nie wpłynęły na działalność morską „Pogorii”, 
której roczna eksploatacja obejmowała ok. 350 dni, w czasie których średnio odbywało się 
35 rejsów ze szkoleniem ok. 1600 żeglarzy rocznie. W ramach takiej eksploatacji żaglowiec 
był też wyczarterowywany dla „szkół pod żaglami”, K. Baranowskiego i J. Jaszczuka.

Mniej skutecznie wykorzystywano „Gedanię”, której eksploatacja nie zawsze mogła 
być zsynchronizowana z rejsami „Pogorii”, co miało obniżać koszty zaopatrzenia statków 
i wymiany ich załóg. Pomimo tych trudności były okresy, w których i na „Gedanii” 
odbywało się ok. 25 rejsów z wymiennymi załogami o łącznej liczbie ok. 400 uczestników 
w sezonie. Nie zawsze były to rejsy szkoleniowe, ale sporo osób właśnie na tym jachcie 
przygotowało się do uzyskania patentów sternika.

Dobre wiatry na morzu sprzyjały także działalności armatorskiej na lądzie, gdzie 
STAP umacniał się jako największa społeczna organizacja żeglarska, z ok. 100 członkami 
i całkowitą niezależnością finansową, pozwalającą na całoroczną eksploatację „Pogorii”.

Na co dzień, STAP obsługiwany jest przez 3- osobowe Biuro, które zwykle co tydzień  
musi zorganizować wymianę załóg. Najczęściej odbywa się to w podróżach autokarowych 
z różnych miejsc w Polsce do konkretnych portów w Europie. Od jesieni do wiosny 
są to zwykle podróże do Genui, gdzie najczęściej cumuje „Pogoria” i skąd wypływa 
na atrakcyjne rejsy np. do Monaco, a nawet na Korsykę. Poprzez podróże autokarowe 
następuje także podstawowe zaopatrzenie statku. W międzyczasie „Pogoria” zawija 
do Gdyni, aby uczestniczyć w imprezach żeglarskich, dokonać koniecznych napraw 
i remontów dla uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa. Za te prace odpowiada od lat 
tylko jedna osoba,  Marek Kleban, znający oba statki w najmniejszych szczegółach. On 
też kieruje pracami Biura STAP i Biura Armatorskiego. Z tym drugim, Stowarzyszenie 
ma ciągle problemy formalne, gdyż  nie ma ono umocowania statutowego i de facto 
funkcjonuje tylko dla „świętego spokoju właścicielskiego”.
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W 2009 r. na przełomie czerwca i lipca,  „Pogoria” i „Gedania” brały udział w The Tall 
Ships Races, z etapem imprez towarzyszących w Gdyni. 5 lipca, po paradzie, żaglowiec 
wystartował do pierwszego etapu regat z metą w St. Petersburgu. Po dwóch dniach 
wyścigu, przy stosunkowo dobrej pogodzie i po obraniu kierunku prowadzącego do 
Zatoki Fińskiej, na żaglowcu doszło do tragedii, złamały się maszty. Najpierw złamała 
się bramstenga fokmasztu i spadając na lewą burtę złamała grotmaszt i stengi. Walące się 
dwa przednie maszty w połowie wysokości zniszczyły trzeci.  Towarzyszyło temu potężne 
uderzenie o pokład i  huk „stawiający wszystkich na nogi pod pokładem”.  Połamane 
maszty z takielunkiem i żaglami częściowo znalazły się poza burtą i płynęły w wodzie. 
Choć nikt z załogi nie ucierpiał, to widok pokładu wyglądał przerażająco. 

Plątanina lin i żagli ograniczyły poruszanie się po pokładzie, zaś uszkodzone anteny 
uniemożliwiły nawiązanie szybkiej łączności radiowej. Dopiero po ustawieniu, przez 
niezastąpionego w takich i innych sytuacjach, wieloletniego bosmana, a dziś chiefa 
„Pogorii”, Henryka Czernieckiego, prowizorycznej anteny UKF nawiązano łączność 
„ze światem”. Pomimo, że dowodzący wtedy „Pogorią”, kpt. Marek Brągoszewski prosił 
SAR w Turku jedynie o holowanie do najbliższego portu, to z SAR w Hanko wysłano 
dwa śmigłowce, które ewakuowały z pokładu 37 żeglarzy. Następnie fiński holownik 
ratowniczy przyholował jednostkę do portu w Hanko.  Po odcięciu ruchomych części 
masztów i częściowym uporządkowaniu pokładu, na silniku i tylko ze stałą załogą 
„Pogoria” przypłynęła do Stoczni Remontowej w Gdańsku. 

STAP - fenomen polskiego żeglarstwa
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Zarówno Fińska Komisja Badania Wypadków (Accident Investigation Board 
Finland) jak i Izba Morska w Gdyni uznały, że przyczyną złamania masztów była 
ich korozja nad spoinami poziomymi w miejscach łączenia segmentów. Wcześniejsze 
odkrycie korozji było trudne ponieważ destrukcja następowała od wewnątrz 
konstrukcji, zespawanej z elementów stalowej rury13.

Podobnie orzekli eksperci z Baltic Surveyors Group Ltd. dla PZU S.A, 
ubezpieczyciela „Pogorii”. Niestety roszczenia odszkodowawcze  od ubezpieczyciela  
do tej pory nie zostały załatwione, gdyż PZU stoi na stanowisku, iż polisa nie 
obejmowała ubezpieczenia w czasie regat. Ponadto opinie prawne zamówione przez 
PZU podkreślają, że regaty to zawody sportowe i wówczas żaglowiec musi mieć 
polisę specjalną.

Nie czekając na ostateczne rozstrzygnięcia w tej sprawie, przystąpiono do 
pośpiesznego remontu, ocenionego przez GSR na 400 tys. zł.  W trakcie prac 
nieoczekiwanie stocznia podniosła o 100% wcześniejszą wycenę. Niezależnie od  
tego armator stał też przed problemem kar umownych z powodu niewykonania 
zakontraktowanych rejsów, na które zakupiono już ponad 200 biletów lotniczych dla 
wymiany załóg. 

13 W. Tarełko, Wypadek uszkodzenia takielunku stałego na żaglowcu „Pogoria”, Materiały z konferencji 
naukowej pt. Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim, PW 2010.
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Tak trudnej sytuacji w STAP nie było od początku działalności organizacji, 
pozbawionej przecież jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz.  I tym razem Zarząd i 
Biuro STAP, pokonując kłopoty finansowe,  wykonało prace niewyobrażalne dla 
przeciętnego człowieka. Przez prawie miesiąc,  M. Kleban i A. Marczak praktycznie 
nie wychodzili ze stoczni, nadzorując remont masztów. W Biurze natomiast, „od 
świtu do nocy” uwijała się Grażyna Eisenhagen,  utrzymująca telefoniczne kontakty 
z niemalże każdym uczestnikiem zaplanowanych rejsów. 

Najgorsza sytuacja dotyczyła najbliższego w terminie, rejsu studentów z 
Uniwersytetu w Upsali, którzy mieli popłynąć na trasie Delfsail-Lizbona. I popłynęli, 
choć do Delfsail „Pogoria” przypłynęła tylko ze stałą załogą i oficerami. 

Tak oto, kolejny raz, STAP wykonał zadanie,  któremu praktycznie nie dawano 
żadnych  szans powodzenia. W ten sposób Stowarzyszenie jeszcze raz udowodniło, 
że jest jedyną tego typu organizacją żeglarską w Polsce i w Europie, która w ramach 
sail training w ciągu roku szkoli ponad 1500 żeglarzy i bez zewnętrznej pomocy 
finansowej potrafi utrzymać dwa żaglowce, uczestniczyć we wszystkich dużych 
imprezach żeglarskich oraz samodzielnie pokonywać wszelkie trudności na morzu 
i na lądzie. 

Sail Training Association Poland – a Polish sailing phenomenon

Summary

The article presents the activity of the Sail Training Association Poland in Gdynia 
during the political transformation of 1989 and the takeover background of the 
legendary sailing ship ‘Pogoria’ by the new ship owner. Moreover, the article depicts 
the Association as a national organization forging characters of sailing adepts by 
utilising own ships ‘Pogoria’ and ‘Gedania’.
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Z kroniki uczelni

Janusz Szulist

Globalizacja - zagrożenie czy szansa 
dla procesu wychowania?

Wykład wygłoszony podczas uczelnianej inauguracji roku akademickiego 2013/14

  Szanowny Senacie,
  Szanowni Profesorowie i Goście dzisiejszej uroczystości,
  Panie i Panowie Studenci

Ludzka osobowość jest kształtowana w wyniku oddziaływań ze strony różnych 
podmiotów. Owa sytuacja nie tylko skłania do przyjęcia komplementarnej koncepcji 
osoby, ale również zmierza ku całościowemu ujmowaniu perspektywy środowiska 
wychowawczego. Wojciech Cichosz w następujący sposób określa zatem cel 
wychowania: „Celem wychowania integralnego jest więc kształtowanie tożsamości 
człowieka na każdym etapie jego rozwoju (antropagogika). W szczególny sposób 
dotyczy to wyposażenia dzieci, młodzieży i dorosłych w wiedzę i umiejętności 
(sprawności ogólne i zawodowe), zainteresowania, system wartości, postawy, 
przekonania oraz przysposobienie do oddziaływania na własny rozwój osobowy”1. 
Wyzwanie współczesności w zakresie wychowania integralnego stanowi postawa 
jednostek oraz grup wobec procesów globalizacyjnych. Analiza pojawiających 
się w tymże aspekcie reakcji i stanowisk jest przedmiotem niniejszego wykładu. 
Wykorzystano w niej literaturę z dziedziny socjologii oraz pedagogiki. Nawiązanie do 
szerokiego spektrum poglądów pozwoliło na systemowe sformułowanie wniosków, 
określających specyfikę wychowania w obliczu oddziaływania społeczności światowej 
na rozwijającą się jednostkę.

Wykład został podzielony na dwie części. W pierwszej z nich zaprezentowano 
charakterystykę zagadnienia procesów globalizacyjnych. Druga część jest poświęcona 

1 W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole, Warszawa 2010, s. 208.
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pozytywnym i negatywnym aspektom oddziaływania trendów natury światowej na 
proces wychowawczy.

1. Zjawisko globalizacji

Otwartość jako jeden z naturalnych przymiotów osoby ludzkiej przekłada się 
na rodzaj reakcji całych społeczności. W ten sposób są kształtowane wspólnoty, 
stanowiące przestrzeń dla spotkań kulturowych. Analizując kwestię globalizacji, 
wskazuje się na element zależności gospodarczych w ramach społeczności światowej, 
który wpłynął na typ zachowań pozbawionych granic i podkreślających rolę 
obopólnych zależności. Wzór dla owych odniesień w nauczaniu społecznym Kościoła 
stanowi rodzina. Atmosfera wzajemnej miłości, kształtowana we wspólnotach 
naturalnych, stanowi optymalne środowisko dla procesów humanizacyjnych.

1.1. Koncepcje globalizacji

Współczesny człowiek jest w stanie określać zależności o globalnym charakterze, 
doświadczać bliskości we wspólnotach ponadpaństwowych i poprzez swoje 
niepozorne decyzje wpływać na bieg historii ludzkości. Jest wszak rzeczą oczywistą, 
iż katastrofy ekologiczne w jednym regionie świata rzutują na zmiany klimatyczne 
w innym miejscu na Ziemi. Kryzys gospodarczy, wywołany za sprawą braku 
odpowiedzialności i nieuczciwości konkretnych organizacji czy państw, ogarnął 
swoim zasięgiem znaczne obszary w skali globalnej. Niekorzystne z punktu wiedzenia 
jednostki i społeczeństwa kierunki rozwoju współczesnego świata doprowadziły do 
głębokich podziałów i dysproporcji pod względem potencjału, jakim dysponują 
poszczególne państwa. Refleksja na temat ubogiego Południa i bogatej Północy 
przestała już być przekazem symbolicznym, ale zaczęła stanowić znak diametralnych 
różnic pomiędzy poszczególnymi rejonami globu ziemskiego2. 

Powyższe doświadczenia stanowią przesłanki wyjściowe dla zdefiniowania procesu 
globalizacji, który wyznacza wspólną płaszczyznę dla przemian zachodzących w skali 
globalnej. Analiza kwestii pojawienia się pojęcia globalizacji w dyskursie naukowym 
pozwala na wyróżnienie co najmniej dwóch możliwości. Część badaczy przyjmuje, iż 
zagadnienie globalizacji zostało odnotowane po raz pierwszy w Webster’s Dictionary 
z 1961 roku. Natomiast według innej opinii procesom globalizacyjnym odpowiada 
koncepcja „globalnej wioski”, opracowana przez Herberta Marshalla McLuhana 
w latach 60. minionego stulecia. Według tegoż badacza zbliżenie międzyludzkie 
w wymiarze globalnym następuje na skutek intensyfikacji oraz zwielokrotnienia 
kontaktów, co z kolei umożliwiają „elektroniczne środki komunikacji”3. W czasach 

2 Por. T. Herr, Sprawiedliwość i pokój, w: Moralne życie chrześcijanina, red. L. Melina, Poznań 2008, s. 
118n. 

3 Por. W. Misiak, Globalizacja. Więcej niż podręcznik. Społeczeństwo – kultura – polityka, Warszawa 
2007, s. 10.
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obecnych łączność zachodząca między jednostkami nie jest realizowana w obrębie 
pojedynczego państwa. Każda jednostka ma możliwość kontaktu z innymi osobami, 
zasadniczo bez względu na to, w jakim miejscu na Ziemi akurat przebywają 
komunikujący się. Rozległe obszary globu zostały zredukowane do jednej wioski 
czy też bliskiego sąsiedztwa, w ramach których kwestie odległości czasowych i 
przestrzennych nie odgrywają najmniejszej roli4.

Poszukując definicji globalizacji, warto przywołać wnioski autorstwa dwóch 
badaczy, których teorie w dalszej kolejności wpływają na przyjmowane koncepcje 
społeczeństwa światowego. Pierwszy spośród tychże naukowców, Roland Robertson, 
w następujący sposób określa omawiane zjawisko: „(…) globalizacja to proces, 
poprzez który świat staje się w coraz większym stopniu ‘jednym wspólnym miejscem 
(single place)’. Stąd jednostką analizy naukowych dociekań powinien stać się globalny 
system, a nie jego części składowe, takie jak: państwo, naród czy religia”5. Władysław 
Misiak, analizując powyższe określenie, wskazuje na pewną sugestię, obecną w 
refleksjach Robertsona. Otóż globalizacja rozgrywa się nie tylko na płaszczyźnie 
zależności ekonomiczno-rynkowych. W toku globalnych przemian kształtowany jest 
również nowy model kultury, rzutujący na charakter relacji pomiędzy jednostkami 
oraz wspólnotami. Struktura gospodarowania stanowi w tym układzie impuls ku 
zmianom mentalności, wartościowania i obyczajowości ludzkiej6. Kultura globalna, 
obejmująca m.in. tradycyjny przekaz symboli, wpływa ostatecznie na zmianę 
postrzegania przez jednostkę swego otoczenia, które staje się stopniowo światem bez 
granic7.

Drugi z socjologów, który podjął próbę zdefiniowania globalizacji, Anthony 
Giddens, formułuje następujący wniosek: „Globalizacja jest skomplikowanym 
zbiorem procesów, które często działają przeciwstawnie, powodując powstawanie 
konfliktów, podziałów oraz nowych form stratyfikacji społecznej. Dlatego, na 
przykład, odżywanie lokalnych nacjonalizmów oraz podkreślanie lokalnych 
tożsamości jest bezpośrednio związane z globalnymi oddziaływaniami, w stosunku 
do których stoją w opozycji”8. W ujęciu Giddensa znamienny charakter mają 
dwie własności globalizacji. Po pierwsze, globalizacja jako zjawisko samo w sobie 
cechuje się niezwykłą dynamiką. Obejmuje kształtowanie opozycyjnych względem 
siebie elementów oraz procesów, generujących konflikty. W ramach globalizacji w 
dalszej kolejności kształtowane są nowe struktury społeczne, często podważające 
dotychczasowy porządek. Nowe elementy rzeczywistości kulturowej współtworzą 
obraz cywilizacji, powstałej na gruncie obecnych już form koegzystencji ludzkiej. 
Dynamika tychże elementów przekłada się na imperialny charakter nowego układu 

4 Por. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2007, s. 510n.
5 Cyt. za: W. Misiak, dz. cyt., s. 11.
6 Por. tamże.
7 Por. J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 1998, s. 41n.
8 Cyt. za: W. Misiak, dz. cyt., s. 11. 
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odniesień, odpowiadającego postępowi ludzkości9. Drugą cechą globalizacji, którą 
akcentuje Giddens, jest jej ambiwalencja moralna. Nie można bowiem rozważać 
jedynie pozytywnych aspektów omawianego zjawiska. Należy mieć na uwadze 
również jego wymiar negatywny, o wiele częściej nagłaśniany i tym samym 
wzmagający aktywność po stronie radykalnych ugrupowań.

Próby definicyjne podejmowane przez Robertsona oraz Giddensa postulują 
konieczność komplementarnego analizowania zjawisk społecznych w skali globalnej, 
w których głównymi aktorami są osoby. Kompleksową wizję procesu globalizacji 
sformułował Ralf Dahrendorf, niemiecki socjolog, który swoją ścieżkę naukową 
realizował zasadniczo w Wielkiej Brytanii. Teoria konfliktów jego autorstwa ma 
swoje źródło w przesłankach natury psychologicznej. Dahrendorf jest również twórcą 
rozróżnienia pomiędzy globalizacją a glokalizacją10. Zrozumienie owego podziału 
umożliwia poprawne odczytanie ludzkiej kondycji. Współczesne społeczeństwo 
z euforią odnosi się do kwestii postępu technologicznego, który zacieśnia relacje 
międzyludzkie i ułatwia egzystencję. Powstała w ten sposób kultura nie jest oczywiście 
wolna od niebezpieczeństw, co dobitnie odzwierciedla koncepcja społeczeństwa 
ryzyka autorstwa Ulricha Becka11. Niemniej jednostki oprócz fascynacji trendami 
globalnymi żywią w sobie również pragnienie funkcjonowania w ramach ojczyzn, 
czyli możliwość pielęgnowania tradycji narodowych, współtworzących tożsamość 
każdego człowieka. Glokalizacja stanowi w tymże aspekcie tendencję do tworzenia 
ponadjednostkowych, narodowych struktur, z jednoczesnym zachowaniem lokalnych 
uwarunkowań12.

Koncepcja Dahrendorfa, mimo swojej atrakcyjności i zdroworozsądkowego 
charakteru, jest w gruncie rzeczy zamknięta na wymiar nadprzyrodzony, dopełniający 
ogółu uwarunkowań bytowych osoby. Na tym etapie niniejszych analiz warto odwołać 
się do nauczania społecznego Kościoła, który w świetle niezmiennych zasad ocenia 
rzeczywistość doczesną, umożliwiając tym samym wskazanie dróg naprawy sytuacji 
patologicznych oraz sposobów optymalizowania rozwoju jednostek. Zagadnienie 
globalizacji podejmował m.in. Benedykt XVI. W Orędziu na Światowy Dzień Migranta 
i Uchodźcy w 2011 roku Papież wskazuje na dwie cechy współczesnej globalizacji. 
Po pierwsze, globalizacja stanowi bez wątpienia fenomen społeczno-gospodarczy. 
Współcześnie obserwowany jest proces kształtowania się społeczności światowej, 
polegający na postępie technologicznym, jak również na wzroście zasobności 
gospodarczej nielicznych, powiązanych ze sobą państw. W tymże momencie rozważań 
Papież poniekąd nawiązuje do teorii socjologicznych, omawianych już w niniejszym 
artykule. Kieruje przy tym uwagę adresatów orędzia na inny element globalizacji, a 

9 Por. P. Sztompka, dz. cyt., s. 590n.
10 Por. W. Misiak, dz. cyt., s. 88n.
11 Por. Beck U., Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am Main 

1987.
12 Por. J. Szulist, Absolutna dominacja konfliktu. Współczesna rodzina polska w kontekście teorii konflik-

tu Ralfa Dahrendorfa, Pelplin 2013, s. 113-117.
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mianowicie na swoistą wspólnotę człowieczeństwa. Otóż globalizacja „(…) obejmuje 
także ‘ludzkość, która staje się coraz bardziej wzajemnie połączona’”13. W procesie 
globalizacji istotny jest zatem nie tyle jej wymiar gospodarczy bądź nawet polityczny, 
ile kwestia owych więzi, relacji międzyosobowych. 

1.2. Rodzina wzorem odniesień dla społeczności światowej

W ramach nauczania społecznego Kościoła wspólnota rodzinna stanowi 
modelowy przykład dla relacji funkcjonujących w wymiarze społeczności światowej. 
W Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym znajduje się 
następujące, znamienne stwierdzenie: „Rodzina jest pewnego rodzaju szkołą 
pełniejszego człowieczeństwa”14. Właśnie w gronie najbliższych osoba ludzka 
odkrywa prawdę o sobie, a także zdobywa możność określenia i realizacji własnego 
powołania, co w rzeczywistości świeckiej bywa nazywane mianem celowości 
egzystencji. W zakresie zgłębienia prawdy dotyczącej samego siebie człowiek poznaje 
dwie kwestie. Po pierwsze, odkrywa cechy swojej natury, a więc aspekt duchowy i 
fizyczny. Co istotne, owe aspekty wzajemnie przynależą do siebie. Ciążą ku sobie, 
składając się w efekcie na komplementarną koncepcję człowieka. W tym kontekście 
łatwo wskazać na błędny charakter teorii redukujących ludzki byt jedynie do sfery 
duchowej lub fizycznej15. Drugie zagadnienie fundamentalne, dotyczące prawdy o 
osobie ludzkiej, stanowi kwestia otwartości istnienia człowieka. Nie do obronienia jest 
teza o monadycznym charakterze bycia osoby. Wręcz przeciwnie, człowiek posiada 
naturalną zdolność do nawiązywania i umacniania zarówno relacji z innymi ludźmi, 
jak też z Absolutem. Dzięki owej relacyjności możliwy jest proces doskonalenia, 
oznaczający zarówno dyspozycję w kierunku dalszego poszerzania perspektywy 
poznawczej, jak też podnoszenia poziomu sprawności ruchowej16. 

W rodzinie człowiek ponadto odkrywa i kształtuje swoje powołanie, również 
rozpatrywane na płaszczyźnie fizycznej i duchowej. Szczególnie istotne są przy tym 
dwie formy tegoż powołania, a mianowicie macierzyństwo i ojcostwo. W ramach 
zadań, definiowanych w aspekcie owych funkcji, pojawia się w pierwszej kolejności 
kwestia przekazywania życia. Funkcja prokreacyjna warunkuje trwanie społeczności 
w aspekcie czysto egzystencjalnym17. Innym, w równym stopniu koniecznym 
zadaniem, związanym z kwestią macierzyństwa i ojcostwa, jest wychowanie. Bł. Jan 
Paweł II w Adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” zwraca uwagę na istotne 
wartości życia ludzkiego, które winny być przekazywane w rodzinie. Pierwszą 
wartość stanowi sprawiedliwość, której fundamentalne kryterium sytuuje się nie w 

13 Benedykt XVI, Jedna rodzina ludzka, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 12/2010, s. 4n.
14 Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, w: Sobór Watykań-

ski II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, 52 (cyt. dalej: KDK).
15 Por. J. Kupny, Podstawowe zasady życia społecznego, w: Katolicka nauka społeczna. Podstawowe za-

gadnienia z życia społecznego i politycznego, red. S. Fel, J. Kupny, Katowice 2007, s. 80-83.
16 Por. J. Majka, Filozofia społeczna, Wrocław 1982, s. 136-142.
17 Por. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, s. 37.
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stanowionym prawie, ale w człowieku. Osoba jest bowiem pierwszą miarą dla praw, a 
dobro osobowe – obejmujące godność osobową oraz prawa człowieka – znajduje się 
zawsze przed prawem stanowionym. Drugą wartością życia ludzkiego, jaką człowiek 
poznaje we wspólnocie rodzinnej, jest płciowość. Papież w swoich analizach dąży do 
podkreślenia integralnego charakteru ludzkiej płciowości, której swoiste zwieńczenie 
stanowi jej aspekt osobowy. Właśnie w kontekście osobowego charakteru prokreacji 
pojawia się postulat „złożenia daru z siebie osobie kochanej”, dzięki czemu ma miejsce 
najpełniejsze zjednoczenie międzyosobowe18.

Wartości przekazywane w ramach relacji małżeńskich i rodzinnych są ufundowane 
na miłości. Takie jej cechy, jak wzniosłość i niezastąpioność, ujawniają się w 
małżeństwie i rodzinie oraz w pewnym stopniu stanowią formy ich objawienia: „(…) 
miłość, jako uczucie specyficznie ludzkie, kierowana na sposób wolny przez osobę 
ku osobie, obejmuje dobro całego człowieka, dlatego może obdarzać szczególną 
ekspresją ciała i ducha i uszlachetniać je jako elementy i szczególne znaki przyjaźni 
małżeńskiej”19. Rodzina i małżeństwo stają się więc przestrzeniami kultywowania 
miłości, a następnie aplikowania jej owoców w sferę życia społecznego. W zakresie 
tejże zależności pojawia się solidarność jako wartość i zasada, wyznaczająca wspólny 
obszar dla globalizacji, rodziny i procesu wychowania.

Solidarność, co przypomina Henryk Skorowski w odwołaniu do nauk bł. Jana 
Pawła II, jest zawsze „solidarnością z ludźmi”20, owocem miłości. W kontekście 
globalizacji należy wskazać na dwie własności – a właściwie skutki – solidarności. 
Po pierwsze, solidarne współdziałanie zwiększa stopień integracji, czyli poczucie 
jedności, w ramach której ważne są nie tyle przewidywane korzyści, ile sam człowiek, 
a ściślej zachowanie jego integralności w wymiarze cielesnym i duchowym. Po 
drugie, solidarność wyraża się we współzależności. W ramach owego porządku jedne 
podmioty oddziałują na inne, natomiast punktem wyjścia jest zdolność wczucia się w 
sytuację drugiego człowieka, narodu itd. Obopólne zrozumienie i zaufanie stanowią 
bowiem konieczne założenia dla skuteczniejszej realizacji wspólnego dobra21 oraz dla 
procesu przezwyciężania struktur grzechowych22.

2. Wychowawcze konsekwencje globalizacji

Chrześcijańska koncepcja globalizacji, niezależnie od stopnia zaawansowania 
technologicznego społeczeństw lub też dominacji imperialnej niektórych państw 
bądź organizacji międzynarodowych, stawia zawsze w centrum konkretnego 

18 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, Wrocław 2000, 37.
19 KDK 49.
20 Por. za: H. Skorowski, Solidarność, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A. 

Zwoliński, Radom 2003, s. 472.
21 Por. Jan Paweł II, Encyklika „Sollicitudo rei socialis”, w: tenże, Encykliki, Kraków 1996, t. 1, 36, 37 (cyt. 

dalej: SRS), za: Papieska Rada „Iustitia et Pax”, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005, 193 
(cyt. dalej: KNSK).

22 Por. SRS 38.
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człowieka, poddawanego procesowi wychowawczemu. Skoncentrowanie wysiłku 
wychowawczego na człowieku w kontekście oddziaływania zespołu bodźców natury 
społecznej, jakim jest globalizacja, mieści się w ramach zadań pedagogiki społecznej. 
Ernst Bornemann formułuje następujące określenia owych funkcji: „a/ rozwój 
osobisty jednostki w osobistym związku jej świata wewnętrznego z otoczeniem oraz 
doprowadzenie tej jednostki do odpowiedzialnej, współludzkiej postawy względem 
społeczeństwa i b/ humanistyczną odnowę i postęp kulturalny społeczeństwa”23.

Globalizacja jest fenomenem społecznym o ambiwalentnym, jak już zauważono, 
znaczeniu. W kategoriach zbyt daleko idących uproszczeń należy interpretować 
poglądy tych, którzy albo w pełni afirmują globalizację, albo całkowicie negują 
zależności powstające i kształtowane w ramach społeczności światowej. Władysław 
Misiak w dość ogólny sposób przedstawia negatywne i pozytywne następstwa 
globalizacji. Pośród pozytywnych skutków omawianego zjawiska wylicza: postęp 
technologiczny, „skurczenie się czasu i przestrzeni”, rozwój gospodarczy stymulujący 
skuteczniejsze zwalczanie ubóstwa, zacieśnienie współpracy międzypaństwowej 
oraz wzrost otwartości kulturowej. Natomiast negatywne konsekwencje procesów 
globalizacji zdaniem tegoż autora stanowią: wzrost dysproporcji ekonomicznej 
pomiędzy niektórymi krajami, rozprzestrzenianie się przestępczości zorganizowanej 
w formie handlu ludźmi, narkotykami itd., częstsze i ułatwione przypadki 
spekulowania, ataki terrorystyczne, wzrost nacjonalizmów jako form obrony przed 
globalnymi trendami oraz utrata tożsamości przez niektóre jednostki24.

W następstwie odniesienia omawianych skutków globalizacji do kwestii 
wychowania ma miejsce proces konkretyzacji. Wówczas bowiem jest mowa o 
oddziaływaniu trendów społecznych na życie jednostki, zmuszonej do definiowania 
oraz realizacji zadań uwarunkowanych indywidualnie i wspólnotowo. W przypadku 
wpływu globalizacji na proces wychowania można z całą pewnością analizować 
jej pozytywne i negatywne aspekty, a więc określać stopień, w jakim globalizacja 
wzmacnia oddziaływanie wychowawcze, oraz sposoby destrukcyjnego wpływu 
procesów globalizacyjnych na jednostkę.

Pierwszy pozytywny skutek oddziaływania globalizacji na wychowanie jest 
związany z rozwojem technologicznym25. Technika staje się coraz doskonalsza za 
sprawą wzrastającej automatyzacji i coraz większej przydatności urządzeń w życiu 
codziennym. Doświadczające owego postępu jednostki zyskują również motywację do 
zwiększonej pracy nad sobą w celu doskonalenia własnej natury. Wszelkie opóźnienia 
bywają traktowane w kategoriach niepowodzeń, a zatrzymanie rozwoju jest w tym 
układzie interpretowane jako działanie przeciwko człowiekowi. Proces doskonalenia 
winien obejmować w równym stopniu sferę ducha, jak i ciała. W ogólnym znaczeniu 

23 Cyt. za: A. O. Uziembło, Zadania i przedmiot pedagogiki społecznej, „Studia Pedagogiczne” t. 
XLVI/1983, s. 18n.

24 Por. W. Misiak, dz. cyt., s. 120-124.
25 Por. I. Stolarczyk, Integralne rozumienie postępu i rozwoju, w: Katolicka nauka społeczna. Podstawo-

we zagadnienia z życia gospodarczego, red. J. Kupny, S. Fel, Katowice 2003, s. 225n.
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doskonalenie stanowi formę czynienia świata coraz bardziej ludzkim, a więc coraz 
bardziej odpowiadającym wymogom natury osobowej. W powyższym zakresie jest 
szeroko omawiany proces humanizacji, dotyczący nie tylko świata pracy, ale również 
ogółu odniesień, w jakich egzystuje osoba ludzka26.

Drugi pozytywny skutek wpływu globalizacji na wychowanie dotyczy kwestii 
otwartości na inne kultury. Tego typu postawa skutkuje ubogaceniem własnej 
osobowości o nowe walory27. W tym punkcie pojawia się zasadnicza kwestia reakcji 
człowieka – będącego adresatem, ale również inicjatorem procesu wychowawczego 
– wobec każdej formy odmienności. Można przyjąć dwie hipotetyczne formy 
tejże reakcji. Pierwsza z nich dotyczy biernego tolerowania odmienności innych. 
Ów typ stosunków znamionuje przyzwolenie na wszelkie możliwe zachowania 
drugiej osoby, którego efekt stanowi postawa zdystansowania wobec innych 
jednostek. Drugim, możliwym w ramach tegoż modelu relacji zachowaniem jest 
przyjmowanie odmienności innych, czyli wchodzenie w dialog z przedstawicielami 
odmiennych kultur, społeczności i wyznań. W toku owej wymiany wyszukiwane są 
wspólne elementy, takie jak wartości, idee, zasady itd., poszerzające perspektywy 
poznawcze. Tego typu strategia zakłada definiowanie celów, których realizacja 
sprzyja podnoszeniu poziomu własnej perfekcyjności. Otwartość wobec innych – z 
zakładanym partnerskim podejściem – sprzyja traktowaniu ich jak równych sobie, nie 
ujmując nikomu godności z uwagi na pochodzenie lub odmienny tryb codziennych 
zachowań. Źródłem postawy otwartości jest założenie, iż każdy wolny od patologii 
kontakt z drugim człowiekiem stanowi impuls ku rozwojowi, w pierwszej kolejności 
ku doskonaleniu natury społecznej człowieka28.

Kolejny pozytywny skutek globalizacji stanowi pogłębione zaangażowanie w 
procesy integracyjne. Konieczny w tym aspekcie wysiłek jest stymulowany za sprawą 
świadomości wspólnej natury, jak również przez poczucie odpowiedzialności za 
własne pokolenie i kolejne generacje. W następstwie procesów integracyjnych 
są powoływane do istnienia nowe organizacje o charakterze ogólnoświatowym, 
stojące na straży przestrzegania praw, odnoszących się w pierwszej kolejności do 
człowieka i podmiotowości poszczególnych narodów29. Punktem odniesienia dla 
tychże międzynarodowych gremiów są wartości i zasady, ukształtowane na gruncie 
chrześcijaństwa. Zmierzanie w kierunku wyznaczonym przez etykę i moralność 
stanowi w istocie formę ewangelizowania świata30.

Innym, równie znamiennym następstwem globalizacji jest wzrost świadomości 
w kwestii praw człowieka. Kluczowi aktorzy, działający na scenie społeczności 

26 Por. S. Fel, Dlaczego praca ludzka stanowi klucz do całej kwestii społecznej?, w: Praca kluczem polity-
ki społecznej. Materiały sympozjum w 25-lecie wydania encykliki „Laborem exercens” Jana Pawła II, red. 
J. Mazur, Lublin 2007, s. 131n.

27 Por. C. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985, s. 715.
28 Por. J. Szulist, „Człowiek jest drogą Kościoła” (RH 14). Wprowadzenie do katolickiej nauki społecznej, 

Pelplin 2012, s. 142-147.
29 Por. Jan XXIII, Encyklika „Pacem in terris”, Kraków 2003, 130-144.
30 Por. P. Sztompka, dz. cyt., s. 597.
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światowej, to organizacje i państwa ukształtowane na chrześcijaństwie, w ramach 
których człowiek posiada niezbywalną godność oraz fundamentalne prawa. Wskutek 
transponowania tego typu kultury następuje wzrost tychże nienaruszalnych praw 
w coraz szerszych kręgach społecznych31. Wówczas zwiększa się również gotowość 
do bezwarunkowej obrony dóbr osobowych. W procesie wzrostu świadomości 
praw człowieka niemałą rolę odgrywają środki masowego przekazu32. Zauważalne 
są zatem reakcje jednostek i narodów, które – wcześniej silnie zideologizowane – 
potrafią jednoznacznie definiować i ochraniać swoją podmiotowość. W omawianym 
układzie opinia publiczna jest jednym ze znaczących obrońców praw człowieka33.

Niemniej można wyróżnić także serię negatywnych skutków globalizacji dla 
procesu wychowania. Pierwszą tego typu wadę stanowi postępująca subiektywizacja 
życia. W ramach percepcji świata, mającej miejsce na poziomie jednostki, jak 
również gremiów międzynarodowych, są zauważalne jedynie wybrane aspekty 
rzeczywistości34. W ten sposób zanika możliwość określania obiektywnej prawdy. 
Ponadto ani jednostki, ani społeczeństwa nie są w stanie stosować powszechnie 
przyjmowanych systemów wartości. Wszelkie zjawiska bywają oceniane i postrzegane 
z perspektywy indywidualnego interesu, co jeszcze bardziej zwiększa poziom 
egzystencjalnej wybiórczości35.

Współcześni ludzie, poddawani procesom wychowawczym w dobie globalizacji, 
są również narażeni na ryzyko utraty własnej tożsamości. Wyróżniające się na 
arenie światowej osobistości lub państwa, których władze podejmują działania o 
charakterze imperialnym, narzucają swoje oczekiwania wobec jednostek i grup, 
promując określony styl zachowań. Obserwowane jest bezkrytyczne przyjmowanie 
tychże transcendentnych elementów przy jednoczesnym pomniejszeniu i ostatecznie 
wyzbywaniu się cech własnej osobowości36. Kształtowana w ten sposób bezideowość 
skutkuje zanikiem stabilności w reakcjach z tego chociażby względu, iż szybkie 
tempo zmian społecznych wymusza ciągłe modyfikacje systemów wartościowania 
jednostki37.

Inny negatywny skutek globalizacji dotyczy reakcji jednostek, przeświadczonych 
o wszechobecności i bezwzględności, czyli totalności, trendów ogólnoświatowych. 
Powstaje wówczas naturalna reakcja obronna, sprzyjająca kształtowaniu subkultur, 
lub nacjonalizowanie każdej relacji ze społecznościami większymi i bardziej 
zorganizowanymi niż poziom struktur naturalnych. Szowinizm posiada ogromny 

31 Por. J. Szulist, W kierunku pełniejszego człowieczeństwa. Dobro wspólne jako wzorzec dla personali-
stycznych odniesień w rzeczywistości społeczno-politycznej, Pelplin 2009, s. 178-183.

32 Por. Dekret o środkach społecznego przekazu „Inter mirifica”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. 
Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 5.

33 Por. KNSK 158n.
34 Por. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2008, s. 88n.
35 Por. J. Szulist, Służba czy niewolnicze podporządkowanie? Posłuszeństwo obywatelskie w katolickiej 

nauce społecznej, Pelplin 2012, s. 15-24.
36 Por. P. Sztompka, dz. cyt., s. 584.
37 Por. W. Cichosz, dz. cyt., s. 193n.
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potencjał konfliktowy. Stymuluje zatem powstawanie sporów, skłaniając do 
stosowania przemocy wobec każdej jednostki lub grupy mającej inne poglądy38.

Kolejnym negatywnym skutkiem procesów globalizacyjnych jest wzrost 
przestępczości. Postępujący rozwój technologii informatycznych umożliwia zabór 
czyjegoś mienia na o wiele szerszą skalę, niż miało to miejsce w przeszłości. Ponadto 
ogrom informacji gromadzonych w skali globalnej jest impulsem ku podejmowaniu 
coraz bardziej wyrafinowanych wykroczeń przeciwko prawu i drugiej osobie. 
Współczesna młodzież posiada również więcej możliwości korzystania z używek, 
bez problemu sprowadzanych dzięki otwartości granic i przy zwiększającym się 
potencjale transportowym39. 

Zakończenie

Zjawiska o znaczeniu ogólnoświatowym determinują proces wychowania. 
Globalizacja wpływa zatem na charakter kształtowania postaw, a także na sposób 
wartościowania jednostek oraz wspólnot. W odwołaniu do teorii socjologicznych 
bywa akcentowany postulat komplementarności. Człowiek jest zatem mieszkańcem 
swojej ojczyzny, co obejmuje w równym stopniu fizyczny, jak i duchowy aspekt 
osoby ludzkiej. Jednocześnie jednak osoba ludzka pragnie kształtować więzi 
ponad granicami czasu i przestrzeni. Natura społeczna jednostki posiada charakter 
totalizujący, manifestowany szczególnie w obliczu takich procesów, jak globalizacja.

W obszarze tendencji charakteryzujących współczesną, zglobalizowaną 
społeczność należy wyróżnić czynniki nie tylko pozytywne, ale również negatywne. 
Bez wątpienia kultura ogólnoświatowa sprzyja zwiększaniu otwartości, dzięki czemu 
jest możliwe ubogacenia własnej natury o coraz to nowe elementy, pochodzące od 
grup kultywujących odmienne style bytowania. Ponadto globalizacja, stymulowana 
za sprawą postępu technologicznego, mobilizuje jednostki do coraz większej pracy 
nad sobą w celu podnoszenia poziomu doskonałości. Perfekcyjny charakter odniesień 
może być określany obiektywnie przy zachowaniu „parametru antropologicznego”, 
dotyczącego zakresu stosowania katalogu praw człowieka. Ponadto globalizacja, której 
istota dotyczy systemu wartościowania, stanowi proces integracyjny potwierdzający 
tezę o jedności rodzaju ludzkiego. 

Niemniej oprócz pozytywnych aspektów globalizacji dla procesu wychowawczego 
należy akcentować również jej negatywne skutki. Otóż współcześnie istnieje 
zwiększone ryzyko utraty własnej tożsamości na poczet niezdefiniowanej kultury 
globalnej. Również podmioty o imperialnym charakterze oddziaływania wymuszają 
proces relatywizacji, który szerzy fałsz w sferze odniesień międzyosobowych. Ponadto 
globalizacja przyczynia się do zachowań obronnych jednostek i grup, które na skutek 

38 Por. J. Majka, Etyka społeczna i polityczna, Warszawa 1993, s. 141,146; P. Mazurkiewicz, Integracja eu-
ropejska – bieżące implikacje, w: Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i 
politycznego, red. S. Fel, J. Kupny, Katowice 2007, s. 286n.

39 Por. W. Misiak, dz. cyt., s. 122n.
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podejmowanych prób ochrony swojej intymności i wyjątkowości popadają w różnego 
rodzaju szowinizmy. Procesy globalizacyjne mogą również stanowić podatny grunt 
dla rozwoju coraz to bardziej wyrafinowanych form przestępczości. 

Niezależnie od formy czy też nasilenia globalizacja może zarówno ułatwiać, jak i 
utrudniać proces wychowawczy. Czynnikiem korygującym jest zawsze odniesienie 
do rodziny. Familijny wymiar wszelkich relacji stanowi skuteczną zaporę przeciwko 
różnym formom patologii, czyniącym jednostki aspołecznymi.

Globalisation – a threat or a chance for the process of education?

Summary

The article presents the effects of globalisation on the process of education; its 
advantages and drawbacks, i.e. changes in behavior  and educational influence.

Globalizacja - zagrożenie czy szansa dla procesu wychowania?
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