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Słowo wstępne

12 lutego 2018 r. w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni odbyła się XIII 
konferencja poświęcona tożsamości kulturowo-cywilizacyjnej miasta, w tym roku 
zorganizowana z okazji 92. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich. Konferencja ma 
stały patronat Prezydenta Miasta Gdyni dr. Wojciecha Szczurka.

Była  ona jedną z wielu propozycji wśród imprez „urodzinowych” Gdyni. 
Świętowanie rozpoczęło się 3 lutego koncertem Marcina Wyrostka w Gdyni Arenie, 
prezentacją książek: „Fotografie z tłem” Olgi Dębickiej w Muzeum Emigracji oraz 
„Księżyc z Peweksu” i „O luksusie w PRL” Aleksandry Boćkowskiej w Muzeum Miasta 
Gdyni1. 4 lutego z okazji „urodzin” miasta w kościele pw. NMP Królowej Polski odbyła 
się Msza święta. Eucharystii przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita 
gdański2. 9 lutego w Muzeum Marynarki Wojennej odbyło się spotkanie, poświęcone 
okrętowi wojennemu ORP „Orzeł”, połączone m. in. z pierwszą publiczną prezentacją 
unikatowych zabytków dotyczących  okrętu. Tego dnia w Klubie Ucho odbył się też 
koncert jubileuszowy zespołu „No Limits”. Uroczystości oficjalne rozpoczęły się 
10 lutego złożeniem kwiatów pod płytą pomnika Marynarza Polskiego z udziałem 
władz miasta i przedstawicieli gdyńskich instytucji oraz firm przy asyście wojskowej. 
Po południu, w Teatrze Miejskim, odbyła się  uroczysta sesja Rady Miasta. 

Muzea gdyńskie  przygotowały atrakcje w postaci gier muzealnych (Muzeum 
Miasta Gdyni - „Pocztówki z Gdyni”, Muzeum Emigracji - „M/S Batory” i „Misja Ściśle 
Fajna”). Na skwerze Żeromskiego Stowarzyszenie In Gremio, wraz z mieszkańcami, 
wzniosło toast za miasto gorącą czekoladą. W Gdyńskim Centrum Filmowym 
odbyła się premiera filmu dokumentalnego „Gdynia, moje miasto”3. Natomiast w 
dniach 17-18 lutego, w ramach Biegu Urodzinowego z PKO Bankiem Polskim, miały 
miejsce starty młodzieżowe, bieg malucha, marsze nordic walking oraz bieg główny 
na dystansie 10 km4.    

Na tegorocznej konferencji w WSKS wygłoszono 10 referatów, koncentrujących 
się na tematyce gdyńskiej w świetle 100 lat polskiej niepodległości.

1 92. Urodziny Gdyni, https://imprezy.trojmiasto.pl/92-Urodziny-Gdyni-imp453014.html, z dn. 
20.09.2018 r.

2 92. rocznica przyznania praw miejskich Gdyni, https://gdansk.gosc.pl/gal/spis/4491032.92-rocznica-
przyznania-praw-miejskich-Gdyni, z dn. 20.09.2018 r.

3 K. Szypelt, Trwa świętowanie 92. urodzin Gdyni, https://www.gdynia.pl/1309-1109-2018-02-09-
2018-02-15,7753/trwa-swietowanie-92-urodzin-gdyni,517116, z dn. 20.09.2018 r.

4 Tamże.
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Z perspektywy stulecia ciągle społeczności lokalne stoją przed nowymi 
zagrożeniami kryzysem i wyzwaniami, będącymi obecnie wynikiem trendów 
globalnych, o czym mówił prof. Miron Kłusak. Mgr Wiktor Jesionek skoncentrował 
się na Gdyni, jako wiodącym ośrodku działalności podróżniczej i eksploracyjnej 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazał na różnorodne postrzeganie Gdyni w różnym 
czasie – w okresie międzywojennym jako „gniazda” potęgi morskiej, w czasach 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – jako „staolicy” morskiej Polski. Po przemianach 
społeczno-politycznych na przełomie XX i XXI w. wzbogacono Gdynię o nowy 
element wizerunkowy, kreowany przez działalność podróżniczą i eksploratorską. 
Gdynia jest miejscem ogólnopolskich spotkań podróżników „Kolosy”. Medialna 
nośność tego festiwalu wiąże się z przyznawanymi przez prezydenta Gdyni dwiema 
nagrodami – dla osób młodych i powyżej 65. roku życia.

Dr Michał Graban przedstawił idee morskości w postulatach odzyskiwania  
niepodległości i odrodzonej II Rzeczypospolitej. Dr Marian Mencel scharakteryzował 
działalność polsko-koreańskiej spółki transportowej „Chopol”, założonej przez rząd  
jeszcze w czasach PRL i obecnie niewykorzystywanej w polityce zagranicznej Polski 
wobec Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, wskazując przy tym, że 
do takich celów spółka została powołana. Mało kto wie, że jej siedziba mieści się w 
skromnym szeregowcu w Gdyni Dąbrowie.    

Dr Mariusz Kardas nawiązał do 100. rocznicy powstania Marynarki Wojennej i 
jej miejsca w gdyńskiej przestrzeni historycznej. Przypomniał pogląd Jana Ignacego 
Paderewskiego u schyłku I wojny światowej, że Polska musi powstać z dostępem 
do morza. 29 listopada 1918 r. powołano Marynarkę Polską, którą w 1922 r. 
przemianowano na Marynarkę Wojenną.  Rozwój Marynarki Wojennej wiązał się 
zarówno z kompletowaniem kadry oraz budową bazy.

Mgr Julian Aleksander Michaś scharakteryzował rozwój handlu i usług w Gdyni 
po II wojnie światowej, podkreślając prywatny charakter miasta od początku jego 
powstania. Prof. Maciej Szczurowski skoncentrował się na centroperyferyjności 
Gdyni, jako determinantach rozwoju miasta. Wskazał, że mimo peryferyjności 
w stosunku do stolicy o centralnym charakterze miasta decyduje położenie nad 
morzem oraz międzynarodowe i ogólnopolskie imprezy takie, jak: festiwale filmowe 
czy muzyczne, np. „Opener”. Natomiast o peryferyjności miasta decydują czynniki 
polityczne, gospodarcze, militarne oraz relacje i zależności między władzą centralną 
a samorządową. 

Prof. Helena Głogowska podsumowując konferencję zwróciła uwagę na Gdynię 
jako symbol niepodległości, co wiązało się z powstaniem państwa oraz z odzyskaniem 
przez Polskę dostępu do morza, z rozwojem miasta i portu. Zarówno decyzji o 
budowie Gdyni, jak i okolicznościom jej powstawania, towarzyszyło wiele mitów 
i legend, które miały przekonać społeczeństwo, że nowe miasto ma być głównym 
atrybutem niepodległości, a zarazem potęgi wolnej Polski.

Niemal wszystkie zaprezentowane na konferencji referaty wypełniają 13. „Zeszyty 
Gdyńskie”. Publikację uzupełniają także inne teksty, dotyczące przemian kulturowo-

cywilizacyjnych miasta z perspektywy stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 
a wśród nich: prof. Grzegorza Piwnickiego „Morze a polskie powstania narodowe”, ks. dr. 
Mirosława Gawrona o Kościele rzymskoatolickim w Gdyni, dr. Michała Tuszyńskiego 
o źródłach dobra i zła w świetle protestów społecznych w grudniu 1970 r. i znaczenia 
tych wydarzeń w odzyskiwaniu wolności i niepodległości współczesnej Polski, dr Hanny 
Sommer,  dr. Huberta Sommera i dr. Grzegorza Zakrzewskiego, prezentujących 
wyniki badań własnych, dotyczących migracji do Gdyni młodych mieszkańców 
Podkarpacia. 

Szczególna okazja, jaką w tym roku stworzyła 100. rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości, przyczyniła się do różnorodnych pomysłów jej uczczenia – od 
naukowych konferencji w całym kraju, po wywieszanie flag państwowych 11 listopada i 
śpiewanie w tym dniu o godzinie 12.00, hymnu narodowego w każdym zakątku Polski. 

Naukowa refleksja nad stuletnimi dokonaniami w Gdyni jest szczególna, gdyż 
przez pryzmat tego miasta można oceniać nie tylko odradzanie się państwa polskiego 
po I wojnie światowej, ale także realizację idei, wiążących niepodległość z dostępem 
Polski do morza, uważanego za jeden z najważniejszych jej przymiotów. 2018 r. stał się 
okazją do podsumowania stuletnich dokonań w wymiarze politycznym, społeczno-
ekonomicznym i urbanistycznym Gdyni. 

Rok ten w wymiarze nie tylko lokalnym, zdominowały obchody  także stulecia 
Marynarki Wojennej, początkowo nazywanej Marynarką Polską oraz Ligi Morskiej 
i Rzecznej. Przy okazji Święta Morza, nawiązującego od 2013 r. do tradycji 
przedwojennej, 24 czerwca w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy i Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka oraz władz 
miasta Gdyni, środowisk żeglarskich i morskich, uroczyście odsłonięto pomnik 
Polski Morskiej. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, przemawiając w czasie 
uroczystości, stwierdził: „Dzisiaj wspominamy chwilę, w której stał się cud nad 
Bałtykiem. Kiedy to cała Polska wybudowała dla całej Polski – Gdynię, a w niej 
polski port nad Bałtykiem. Jestem przekonany, że odsłonięty dzisiaj pomnik będzie 
przypominał kolejnym pokoleniom, że Polska Morska jest nam bliska i to nie tylko 
w święto, ale każdego dnia. (…) Przed nami wiele wyzwań, aby budować Polskę, 
a wraz z nią Polskę Morską. Konieczna jest odbudowa przemysłu stoczniowego, 
całej gospodarki okrętowej, odbudowa floty i rybołówstwa, wzmacnianie potencjału 
portów morskich. (…) Potrzebne jest wzmocnienie pozycji szkolnictwa morskiego, 
Akademii Marynarki Wojennej, a także Akademii Morskiej, którą mamy nadzieję uda 
się podnieść do godności Uniwersytetu Morskiego. Musimy odbudować i wzmocnić 
nasz potencjał obronny Marynarki Wojennej. Tu w Gdyni to temat bardzo bliski 
naszym sercom. Jesteśmy przekonani, że dowództwo Marynarki Wojennej powinno 
wrócić do Gdyni”5. Pozytywną decyzję w ostatniej sprawie obwieścił Minister Obrony 
Narodowej Mariusz Błaszczak. 

5 Uroczyste odsłonięcie pomnika Polski Morskiej, http://www.portalpomorza.pl/wiadomosci/50770,uroczyste-
odsloniecie-pomnika-polski-morskiej, z dn. 20.09.2018 r.

Słowo wstępneHelena Głogowska
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W ramach tegorocznego Święta Morza w dniach 22-26 czerwca odbyło się wiele 
imprez, m.in. składanie wieńców na morzu w hołdzie tym, którzy odeszli na wieczną 
wachtę oraz przed Kwaterą Pamięci w Gdyni Oksywiu, msze święte w Kolegiacie 
pw. NMP Królowej Polski, w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra 
Rybaka oraz w Kościele Garnizonowym na Oksywiu, wystawy w Muzeum Marynarki 
Wojennej i w Muzeum Miasta Gdyni, parada morska i lotnicza z udziałem kilkunastu 
okrętów reprezentujących bandery różnych państw oraz parada żaglowców, koncert 
patriotyczny z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości „Nie ma Kaszub bez 
Polonii” z udziałem Gdyńskiego Chóru Kameralnego, Chóru Mieszanego „Dzwon 
Kaszubski”, Chóru Dziecięcego ”Sorriso”, koncert świętojański „Cudawianki”6.

Odsłonięty pomnik Polski Morskiej od lat wzbudzał emocje wśród gdynian. Historia 
jego sięga okresu międzywojennego i nawiązuje do niezrealizowanej wówczas idei Pomnika 
Zjednoczenia Ziem Polskich. Po II wojnie światowej powstał pomysł na postawienie w 
Gdyni, w miejscu reprezentacyjnym, pomnika Marynarza Polskiego. W ówczesnych 
realiach społeczno-politycznych popularne było stawianie pomników wdzięczności 
Armii Radzieckiej. W lutym 1949 r. powstał odpowiedni komitet, a 8 listopada 1953 r. 
na Skwerze Kościuszki, uroczyście odsłonięto pomnik Braterstwa Polsko-Radzieckiego, 
autorstwa Mariana Wnuka, popularnie zwany przez gdynian „Nataszą”. 

W wyniku transformacji ustroju w Polsce, 22 lipca 1990 r. pomnik zdemontowano 
i przeniesiono na cmentarz żołnierzy radzieckich w Gdyni Redłowie7. Wtedy też 
powrócono do idei pomnika Marynarza Polskiego. 29 czerwca 1991 r., na miejscu 
zdemontowanego pomnika, odsłonięto płytę z napisem: „Marynarz Polski 1939-
1945”. „Największe ofiary i przelana krew staną się żywym świadectwem naszego 
trwania nad polskim morzem” Adm. Józef Unrug. Mieszkańcy Gdyni”. Umieszczono 
ją na cokole, w którym znalazły się urny z kilku cmentarzy marynarskich8. Płytę 
traktowano jako rozwiązanie tymczasowe, planując postawienie pomnika Marynarza 
Polskiego. 

13 lipca 2001 r. został wpisany do rejestru stowarzyszeń Społeczny Komitet Budowy 
Pomnika Marynarza Polskiego, na czele którego stanął Henryk Wiszniowski. W 2001 r. 
Rada Miasta objęła patronat nad sfinansowaniem i budową pomnika oraz zobowiązała 
się przeprowadzić konkurs. W 2004  r. żaden projekt nie uzyskał uznania jury. Następny 
konkurs rozstrzygnięto w 2006 r. - wybrano projekt Tadeusza Pietrzykiewicza, Wojciecha 
Sęczawego i Wojciecha Celewicza w kształcie 52-metrowej bramy, otwierającej się na 
morze z tarasem widokowym. Wywołał on żywą dyskusję wśród gdynian9. Został 

6 Morskie serce Rzeczypospolitej, http:/mlodagdynia.pl/czytaj/historia/29619; Święto morza w Gdyni. Uroczy-
ste odsłonięcie Pomnika Polski Morskiej, https://dziennikbaltycki.pl/swieto-morza-2018-w-gdyni-uroczyste-
odsłoniecie-pomnika-polski-morskiej-zdjecia-wideo/ar/13284640, z dn. 20.09.2018 r.

7 M. Grzebałkowska, Sekretne życie Nataszy, [w:] Gdynia – dzieło otwarte, [Gdynia 2017] , s. 58-71.
8 M. Dura, Pomnik Polski Morskiej zamiast Marynarza Polskiego. Zmiana gdyńskiego projektu, https://

www.defence24.pl/pomnik-polski-morskiej-zamiast-marynarza-polskiego, z dn. 20.09.2018 r.
9 M. Jabłoński, Dyskusja o pomniku Marynarza Polskiego, https://www.portalmorski.pl/inne/4229-

dyskusja-o-pomniku-marynarza-polskiego, z dn. 15.08.2018 r.

oprotestowany przez artystów, a poza tym był bardzo kosztowną inwestycją. Komitet 
Budowy zebrał zaledwie ponad 30 tysięcy złotych10. 

W 2011 r. wybrano do realizacji pomnika projekt 12-metrowej fali, autorstwa Jana 
Kuracińskiego. Laureaci konkursu z 2006 r. wnieśli oficjalny protest do prezydenta 
miasta i do Społecznego Komitetu Budowy Pomnika w sprawie wyjaśnienia 
zaistniałej sytuacji. Wiceprezydent Gdyni Marek Stępa wyjaśniał: „My nie jesteśmy 
adresatem tego protestu, to sprawa między komitetem a twórcami. (…) Projekt, 
który wygrał konkurs, zyskał wielu zwolenników wśród Sądu Konkursowego, ale 
nie wśród członków samego komitetu. Budowa 52-metrowej bramy ze względu 
na wybujałą formę  jest kosztowna, co oznaczałoby jeszcze długie oczekiwanie na 
jej rozpoczęcie. Środowisko morskie pragnie upamiętnienia polskich marynarzy 
i ich akceptacja projektu ma dla nas znaczenie fundamentalne”11. Projekt „Fali” 
miał otrzymać pozytywną opinię Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej oraz 
Federacji Związków Marynarzy i Rybaków. 

19 stycznia 2015 r. odżyła sprawa pomnika na posiedzeniu Rady Konsultacyjnej 
Stowarzyszeń Morskich. Aby przyśpieszyć prace nad pomnikiem, jednogłośnie 
przekazano realizację projektu Lidze Morskiej i Rzecznej (LMiR). Zasugerowano, 
by osobą wiodącą był przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego 
profesor Daniel Duda. Wtedy też zaplanowano realizację pomnika na 2018 r. Andrzej 
Królikowski – prezes LMiR wspomniał, że jest to rok setnych jubileuszy: odzyskania 
przez Polskę niepodległości, Marynarki Polskiej i LMiR. Zapowiedziano rychłą 
zbiórkę pieniędzy i realizację projektu12.

16 lutego 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie pomnika, w 
którym uczestniczyli też przedstawiciele Politechniki Gdańskiej i Pomorskiego 
Związku Żeglarskiego (PoZŻ). Powołano pierwszych członków grupy roboczej, 
m. in. na przewodniczącego - prezesa LMiR Andrzeja Królikowskiego, na 
wiceprzewodniczącego - prezesa PoZŻ Bogusława Witkowskiego, na sekretarza - 
Tomasza Falbę (kierownika biura prasowego PoZŻ), na skarbnika - prezesa Fundacji 
Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej Cezarego Spigarskiego13. 
Wtedy też zaplanowano odsłonięcie pomnika na 24 czerwca 2018 r. – dzień kojarzony 
ze Świętem Marynarki Wojennej i obchodami Dni Morza. Realizacja projektu 
pomnika okazała się jednak zbyt droga. 

W czerwcu 2015 r. władze Gdyni zadecydowały, że pomnik powinien być hołdem 

10 Rozstrzygnięto konkurs na projekt Pomnika Marynarza Polskiego w Gdyni, www.portalmorski.pl/11133- 
rozstrzygnieto-konkurs-na-projekt-pomnika-marynarza-polskiego-w-gdyni, z dn. 20.09.2018 r.

11 Gdynia: jak powinien wyglądać pomnik Marynarza na Skwerze Kościuszki?, http://gdynia.naszemia-
sto.pl/artykul/gdynia-jak-powinien=wygladac-pomnik-marynarza-na-skwerze,1262747,artgal,t,id,tm.
html, z dn. 20.09.2018 r.

12 Nowe nadzieje na Pomnik Marynarza Polskiego, http://www.nautologia-ptn.pl/index.php/57-nowe-
nadzieje-na-pomnik-marynarza-polskiego, z dn. 20.09.2018 r.

13 Drugie spotkanie w sprawie Pomnika Marynarza Polskiego, http://www.nautologia-ptn.pl/index.
php/65-drugie-spotkanie-w-sprawie-pomnika-marynarza-polskiego, z dn. 20.09.2018 r.
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nie tylko dla marynarzy, ale głównie ma przypominać o związkach Polski z morzem 
i powinien stać w miejscu, gdzie znajdowała się płyta Marynarza Polskiego14. 
Rozpisano nowy konkurs na projekt pomnika Polski Morskiej. 

W 2016 r. wpłynęły 3 prace, z których żadna zdaniem jurorów nie była interesująca. 
W kolejnym podejściu zgłoszono 7 propozycji, spośród których wybrano projekt 
Autorskiej Pracowni Projektowo-Plastycznej profesora Andrzeja Gettera z Krakowa, 
jako najbardziej symbolizujący łączność Polski z morzem. Według wiceprezydenta 
Gdyni Marka Stępy „w założeniach projekt miał uwzględniać modernistyczny 
charakter architektury śródmieścia Gdyni i jego położenie na styku z morzem oraz 
wpisywać się nowymi elementami w osiowe założenie skweru Kościuszki i Mola 
Południowego z Basenem Żeglarskim”15. 

W połowie marca 2017 r. zaprezentowano projekt przyszłego pomnika. Spotkał 
się on z krytyką gdynian16. Autorzy jednej z przegranych prac zarzucali miastu, 
że wybór zwycięzcy odbył się po złamaniu regulaminu, a autor odrzuconego 
wcześniej projektu „Fali”, Jan Kuraciński, twierdził, że nie pozwolono mu wziąć 
udziału w konkursie17.  Uznał, że „zaakceptowany projekt to zestaw suchych 
betonowo-metalowych form. Projekt ten bez żadnej tożsamości i podmiotowości. 
Może być zrealizowany na każdym placu i na każdej szerokości geograficznej. Na 
placu przed kościołem albo na placu przed agencją towarzyską, na placu przed 
lasem i na pustyni. Wszędzie będzie miał swoją akceptację. Jury uważa, że ten 
współczesny projekt pasuje do modernistycznego otoczenia Gdyni. Ja uważam, 
że ten wybrany projekt ma tyle wspólnego z pomnikiem Polski Morskiej, co 
współczesny płot dźwiękochłonny ze Ścianą Płaczu”18. Pomnik miał zostać 
wkomponowany w istniejącą płytę Marynarza Polskiego. Według autora projektu 
oparty on „został na kompozycji półkolistych betonowych form, nawiązujących 
do falującego morza. Najwyższy element stanowi wysoka na 9-12 metrów bryła 
wykonana ze stali nierdzewnej. Jej środkowa część, niejako „poszarpana na 
wietrze”, nawiązuje do sztandarów gali banderowej i zwieńczona jest godłem 
Polski – orłem w koronie”19. 

14 P. Szczerba, Różne propozycje pomnika Polski Morskiej, https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Roz-
ne-propozycje-pomnika-Polski-Morskiej-n111403.html?id_news=1114038&print=1, z dn. 11.06.2018 r.

15 Tenże, Jest koncepcja pomnika Polski Morskiej w Gdyni, https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/
Jest-koncepcja-pomnika-Polski-Morskiej-w-Gdyni-n111191.html?id_news=1111918&print=1, z dn. 
11.06.2018 r.

16  Tenże, Różne propozycje...
17 Tenże, Konkurenci podważają wybór koncepcji pomnika, https://www.trojmiasto.pl/wiadomo-

sci/Konkurenci-podwazaja-wybor-koncepcji-pomnika-Polski-Morskiej-n111696.html?id_new-
s=111696&print=1, z dn. 11.06.2018 r.

18 Tenże, Gdynia szuka budowniczych pomnika Polski Morskiej, https://www.trojmiasto.pl/wiadomo-
sci/Gdynia-szuka-bidowniczych-pomnika-Polski-Morskiej-n121745.html?id_news=121745&print=1, 
z dn. 11.06.2018 r.

19  Tenże, Jest koncepcja...

Wygląd monumentu przez niektórych mieszkańców przyrównywany był do 
skateparku lub skoczni narciarskiej. Działacze stowarzyszenia „Miasto Wspólne” 
wystąpili do prezydenta Gdyni z petycją przeciwko budowie takiego pomnika. 
Zebrano pod nią kilkaset podpisów. Uznano, że projekt nie ma nic wspólnego 
z godnym uhonorowaniem ludzi, którzy zginęli na morzu. Urzędnicy byli jednak 
innego zdania, mówiąc, że wygląd monumentu jest kwestią gustu. Wiceprezydent 
Gdyni Marek Stępa tak tłumaczył wybór: „Na ten pomnik od dawna czekają liczne 
w Gdyni środowiska związane z pracą na morzu. (…) Ich przedstawiciele brali 
aktywny udział w długim procesie wyłaniania jego formy. W tym dziele wspomagali 
ich uznani artyści rzeźbiarze: prof. Stanisław Radwański z Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku, prof. Adam Myjak z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz prof. 
Bogusz Salwiński z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Oczekiwania wobec 
kształtu pomnika były w regulaminie konkursu ściśle określone”20. 

Na początku 2018 r. został ogłoszony przetarg na wykonawcę pomnika. Wpłynęła 
tylko jedna oferta (2,9 mln zł), droższa od kosztorysu, przygotowanego przez miasto. 
Była to suma niemal trzykrotnie większa od planowanej w czasie rozpisania konkursu, 
co uznano za naruszenie pierwotnych zasad. Urzędnicy wzrost kosztów tłumaczyli 
wzrostem cen na usługi budowlane21. 

W marcu firma AM-FOR Arkadiusz Formela, rozpoczęła prace przygotowawcze. 
Monument odsłonięto 24 czerwca, zaś następnego dnia rozpoczęto drugi etap 
inwestycji, związany z zagospodarowaniem przyległego terenu. Wiceprezydent Gdyni 
Marek Stępa tłumaczył taką konieczność tym, że: „prace nie ograniczyły się jedynie 
do tego, co widzimy nad ziemią, czyli urządzonej na nowo zieleni, czy wykonanego 
ze szlachetnego tworzywa trotuaru. (…) To też między innymi systemy odwadniające 
i nawadniające teren, a także oświetlenie pomnika, aby ten godnie prezentował się po 
zmierzchu”22.

Pierwsze uroczystości odbyły się pod pomnikiem z okazji Święta Niepodległości. 
Już 10 listopada, na zakończenie „Pikniku Niepodległościowego”, na skwerze 
Kościuszki odbył się Capstrzyk Niepodległościowy. Tradycyjnie w przeddzień 
Narodowego Święta Niepodległości marynarze i mieszkańcy oddali hołd tym, 

20 Szczyt żenady czy przemyślane dzieło? Pomnik na Skwerze Kościuszki budzi kontrowersje – zgłoszo-
no protest do Ratusza, http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/szczyt-zenady=czy-przemyslane-dzielo-
pomnik-na-skwerze,4600188,artgal,t,id,tm.html; Pomnik Polski Morskiej w Gdyni. Petycja nie pomogła, 
monument powstanie, http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/pomnik-polski-morskiej-w-gdyni-petycja-
nie-pomogla-monument,4643833,art,t,id,tm.html, z dn. 20.09.2018 r. 

21 P. Szczerba, 3 mln zł za Pomnik Polski Morskiej w Gdyni, https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/3-mln-
zl-za-Pomnik-Polski-Moeskiej-w-Gdyni-n122263.html?id_news=122263&print=1, z dn. 11.06.2018 r. 

22 Pomnik Polski Morskiej w Gdyni można już podziwiać w pełnej krasie. Zdemontowano płot, któ-
ry strzegł dostępu do niego, http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/pomnik-polski-morskiej-w-gdyni-
mozna-juz-podziwiac-w-pelnej,4876948,artgal,t,id,tm.html, z dn. 15.11.2018 r.
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którzy walczyli o wolną Polskę pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, z 
udziałem Kompanii Honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej 
oraz pododdziału podchorążych Akademii Marynarki Wojennej. Następnie wszyscy 
przemaszerowali ulicą Świętojańską pod pomnik Polski Morskiej, gdzie odbył się Apel 
Pamięci – oddanie hołdu tym, którzy na przestrzeni wieków walczyli o niepodległą 
Polskę23. 

11 listopada uroczyste obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą 
świętą w kościele NMP Królowej Polski. Kulminacyjnym punktem świętowania 
była Wielka Parada Niepodległości, która rozpoczęła się przy Dworcu PKP i ulicą 
10 Lutego dotarła do skweru Kościuszki, gdzie pod pomnikiem Polski Morskiej 
odbyły się oficjalne uroczystości24. Oprócz parady i oficjalnych uroczystości, Święto 
Niepodległości celebrowano także w przestrzeni miejskiej w dniach 9-11 listopada, 
m.in. rozdawano biało-czerwone flagi, otwarto gdyńskie muzea, do których był 
nieodpłatny wstęp dla zwiedzających, odbyły się spacery historyczne i zwiedzanie 
różnych lokali, warsztaty plastyczne oraz koncerty25. 

Maja Wagner, pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. kultury, zachęcając 
do udziału w obchodach Święta Niepodległości, zwróciła uwagę na celebrowanie 
go „w sposób nowoczesny”, „z należytym szacunkiem do historii, Państwa 
Polskiego i wartości, jakie to Święto wnosi w nasze życie. Cieszymy się, że w 
naszym mieście zbudowanym z marzeń o wolności Święto Niepodległej łączy, a 
nie dzieli”26. 

Większość imprez kulturalnych w Gdyni w 2018 r. odbywała się w ramach 
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Po I wojnie światowej Gdynia, w 
przeciwieństwie do Gdańska i Sopotu, stała się symbolem polskiej niepodległości, 
który zaistniał w świadomości polskiej. Odzyskanie niepodległości przez Polskę 
zawsze będzie miało dla Gdyni szczególny wymiar historyczny i symboliczny. 
Adam Michnik w wykładzie wygłoszonym 7 listopada 2017 r. w Ratuszu Głównego 
Miasta w Gdańsku powiedział: „II RP to ważny, w sumie bardzo pożyteczny czas 
dla Polaków, choć były rzeczy, o których myślimy dziś z bólem i wstydem. Ale 
powoli powstaje prawdziwy obraz tamtego czasu. Polska po 123 latach zniewolenia 
odzyskała niepodległość i tożsamość państwową – w nauce, kulturze, gospodarce 
było wiele znakomitych osiągnięć. Niedaleko Gdańska powstała Gdynia – nowe 
polskie miasto, zbudowane na nadmorskich piaskach. W filozofii, humanistyce, 
literaturze i teatrze dokonał się wielki przewrót – niepodległa Polska przemawiała 

23 100. Gdyńskie Urodziny Niepodległej – Gdynia, https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/100-gdynskie-
urodziny-niepodleglej,530422; Narodowe Święto Niepodległości, https://rcigdynia.wp.mik.pl/pl/article-
wazne-4/2018-11-124-narodowe-swieto-niepodległosci/, z dn. 15.11.2018 r.

24  Tamże.
25  Program. Parada Gdynia, http://paradagdynia.pl/program, z dn. 15.11.2018 r.
26  100. Gdyńskie...

własnym głosem. Tak uważam, pamiętając jednak za Słonimskim, o tym, co było 
podłe i nikczemne”27.

  
Helena Głogowska         Gdańsk, 15 listopada 2018 r.     

   

SUMMARY

Introduction

Annual WSKS scientific conference in Gdynia took place on February 12th 
2018, in the day of city’s Rights Granting Day. Event was held under the auspices 
of Wojciech Szczurek Ph. D., President of Gdynia. The conference was dedicate to 
commemorate 100 anniversary of regaining independence by Poland  and presented 
historical aspects of life both nation and citizens. 

27 A. Michnik, By nie było jarmarku lizusów i cwaniaków, „Gazeta Wyborcza. Magazyn. Wyborcza na 
Drugą Setkę. Specjalne wydanie Magazynu Świątecznego”, z dn. 10-12.11.2018 r., s. 5.
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Grzegorz Piwnicki

Morze a polskie powstania narodowe w XIX wieku

Utrata niepodległości bytu państwowego w 1795 r. na pewien czas odsunęła myśl  
o walce zbrojnej. Jednak rozbudzone aspiracje niepodległościowe Polaków w dobie 
napoleońskiej wpłynęły w następnych latach na rozwój myśli wojskowej związanej 
z walką o niepodległość. W rozważaniach tych rozpatrywano również możliwości 
użycia sił morskich.

Próby utworzenia własnej marynarki wojennej w czasie polskich powstań 
narodowych XIX wieku znajdowały się na uboczu realizowanych przez władze 
powstańcze przedsięwzięć organizacyjnych. Złożyło się na to wiele czynników, z 
których na czoło wysuwał się brak dostępu do morza, jak również niedocenianie 
problematyki morskiej w okresie niepodległego bytu państwowego i występujący z 
tej przyczyny brak odpowiednio przygotowanych kadr marynarskich oraz zaplecza 
gospodarczego, a zwłaszcza przemysłu okrętowego. Ponadto zbyt krótki okres walk 
powstańczych uniemożliwiał zorganizowanie floty wojennej bez wcześniejszych 
przygotowań. Nie oznaczało to, że nie doceniano jej znaczenia. Uważano, że 
dostarczenie pomocy w postaci ochotników, uzbrojenia i amunicji dla uczestników 
powstań narodowych drogą morską będzie najlepszą i najbezpieczniejszą drogą 
przerzutu. Pierwszą taką próbę podjęto w czasie powstania listopadowego.

Rząd Narodowy opracował plan zajęcia odcinka wybrzeża bałtyckiego między 
Połągą a Libawą, wynajmując jednocześnie przez swego agenta statek „Symmetry”  
w Anglii, skąd zamierzano sprowadzić drogą morską 16.000 zakupionych karabinów.       
Na dowódcę wyprawy wyznaczono doświadczonego przedstawiciela rządu w 
osobie Jana Pawła Jerzmanowskiego, byłego oficera napoleońskiego. 14 lipca 1831 r. 
rozpoczęto podróż pod banderą angielską. Biało-czerwoną banderę miano podnieść 
dopiero u brzegów Żmudzi, jako znak rozpoznawczy dla wojsk korpusu generała 
Antoniego Giełguda, którego zadaniem było zająć wyznaczony odcinek wybrzeża1.

Powstańczy statek przeszedł szczęśliwie przez Skagerrak, Kategat oraz Cieśninę 
Sund, aby 25 lipca 1831 r. znaleźć się u wybrzeży Żmudzi, ale nikt z brzegu nie 
odpowiadał na umówiony znak w miejscu, w którym miały przejąć na transport 
polskie oddziały powstańcze. Jerzmanowski, nie wiedząc o tym, że generał Giełgud 

1 E. Koczorowski, Z dziejów oręża polskiego na morzu od początku państwa polskiego do 1918 roku, [w:] 
Z dziejów oręża polskiego na morzu, Gdynia 1987, s. 105.
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został internowany, daremnie oczekiwał odpowiedzi. W końcu zdecydował powrócić 
do Londynu.

Kolejną próbę zorganizowania marynarki wojennej, jako siły zbrojnej na morzu 
podjęto w okresie powstania styczniowego 1863 – 1864 r. Początkowo marynarkę 
wojenną zamierzano wykorzystać do transportów morskich, gdyż dostarczenie broni 
i amunicji drogą lądową napotykało na trudności, które czyniono, bądź na drodze 
jawnej interwencji dyplomatycznej, bądź też często były one wynikiem współpracy 
ambasady carskiej z policją państw, w których broń zakupywano. Wymownym 
przykładem współpracy policji francuskiej z ambasadą rosyjską w Paryżu był fakt 
aresztowania tam Franciszka Godlewskiego, powstańczego delegata uzbrojeniowego. 
Akta dotyczące wspomnianego zostały nadesłane ambasadzie rosyjskiej przez policję 
francuską2. W rezultacie przeznaczona dla powstańców broń i amunicja nie dotarły 
do miejsca przeznaczenia. Nie można też było liczyć na transport broni przez Prusy 
lub Austrię, gdyż państwa te wykazywały wobec ruchu powstańczego zdecydowanie 
wrogą postawę.

W tej sytuacji wśród członków Rządu Narodowego zrodził się plan dostarczenia 
powstańcom broni i amunicji drogą morską3. Projekt ten był związany ze 
sprawą rozszerzenia powstania na Litwę, gdzie szersze wystąpienie spiskowców 
przewidywane było dopiero na drugą połowę kwietnia. Na dowódcę sił powstańczych 
na tym terenie wyznaczono byłego podpułkownika rosyjskiego sztabu generalnego 
Zygmunta Sierakowskiego, który opracował plan rozszerzenia powstania na Żmudź i 
Kurlandię. Do realizacji tej koncepcji niezbędne było opanowanie Połągi lub też innej 
części wybrzeża litewskiego, aby w ten sposób otworzyć drogę od strony morza4. 
Jednocześnie planowano przerwanie komunikacji między Petersburgiem a wojskami 
rosyjskimi w Królestwie.

Zrealizowanie śmiałych planów Zygmunta Sierakowskiego miałoby wielkie 
znaczenie dla dalszych losów powstania nie tylko na Litwie, ale także w Królestwie. 
Opanowanie części wybrzeża morskiego pozwoliłoby skutecznie rozwiązać istotny 
dla powstania problem zaopatrzenia w broń i amunicję, bez narażania transportów 
na konfiskatę. Ponadto część przywódców powstania liczyła na interwencję zbrojną 
państw zachodnich, a głównie Francji i Wielkiej Brytanii. Zajęcie wybrzeża morskiego 
znacznie ułatwiłoby taką interwencję.

Należy podkreślić, że nie była to sprawa błaha i problemy morskie zaważyły daleko 
więcej niż się to wydaje na międzynarodowych przyczynach upadku powstania 
styczniowego. W tym czasie Rosja była mocarstwem morskim, zajmującym trzecie 
miejsce w świecie po Wielkiej Brytanii i Francji. Zatem jej postawa wobec żeglugi 
światowej miała decydujący wpływ na zaangażowanie w sprawę powstania tyc  

2 J. Siekierzyński, Sprawy morskie w powstaniu styczniowym, „Biuletyn Historyczny Marynarki Wojennej” 
1963, s. 251.

3 M. Godlewski, Wyprawa morska powstańczego okrętu w 1863 r., „Przegląd Morski” 1936, z. 86, s. 368.
4 Tamże, s. 369.

państw, jako o ewentualnych sojuszników5.
Nie czekając na potwierdzenie poparcia ze strony mocarstw zachodnich dla 

powstańczych poczynań na morzu, agenci uzbrojeniowi Rządu Narodowego, 
Demontowicz i Ćwierciakiewicz przebywający w Londynie, zajęli się stroną 
organizacyjną ekspedycji6. Tym razem chodziło już nie tylko o dostawę broni 
i amunicji, ale także wysadzanie desantu morskiego na wybrzeżu Żmudzi. Na 
kierownika wyprawy wyznaczono pułkownika Teofila Łapińskiego7. Był to raczej 
wybór przypadkowy, gdyż brak umiejętności żeglarskich nie predystynowały 
go do tego rodzaju funkcji, ale wśród innych oficerów wyróżniał się talentem 
organizacyjnym.

22 marca 1863 r. wynajęty przez powstańców parowiec „Word Jackson” opuścił 
Londyn i ruszył na Bałtyk. Na jego pokładzie znajdowało się około 180 ochotników, 
wśród których obok Polaków byli Włosi, Francuzi, Węgrzy i Rosjanie8. W ładowniach 
statku zgromadzono 1.000 karabinów, 750 szabli kawaleryjskich,      100.000  ładunków 
karabinowych, 2 miliony  spłonek, 200 lanc, 50 centnarów prochu, 1.000 ładownic 
oraz sporą ilość sortów mundurowych, gdyż zamierzano jednolicie umundurować 
oddziały powstańcze, aby w ten sposób upodobnić je do regularnego wojska9.

Podróż „Word Jacksona” nie przebiegała jednak tak szczęśliwie jak jego 
poprzednika „Symmetry”. Od początku wyprawa Łapińskiego napotykała na 
trudności. W dużej części były one wynikiem braku należycie przestrzeganych zasad 
konspiracji, gdyż wywiad rosyjski od samego początku znał cel wyprawy i wysłał w 
pościg za powstańczym parowcem uzbrojoną korwetę. Pomimo licznych przeciwności 
Łapiński 11 czerwca 1863 r. dotarł do brzegów Żmudzi i podjął decyzję o wysadzeniu 
desantu, ale pech prześladował go nadal. Zerwał się sztorm i przewrócił jedną z łodzi. 
Zginęło 16 ochotników oraz spora ilość broni i amunicji10. W tej sytuacji Łapiński 
zarządził odwrót na Gotlandię, gdzie powstańców rozbrojono i internowano11. Na 
tragiczny finał wyprawy, obok niesprzyjających do wysadzenia desantu warunków 
atmosferycznych, wpłynął brak niezbędnych przy tego rodzaju operacjach morskich 
odpowiednich kwalifikacji wśród jej następców.

Niepowodzenia wyprawy Teofila Łapińskiego nie zniechęciło powstańczego 
Rządu Narodowego do dalszych akcji na morzu. Do wysiłków tych zmobilizowała 

5 J. W. Dyskant, Próby utworzenia marynarki wojennej w postaniu styczniowym, [w:] Powstanie stycz-
niowe 1863 – 1864. Aspekty militarne i polityczne, Warszawa 1994, s. 140.

6 P. Jasienica, Biały front, Warszawa 1960, s. 234.
7 Podczas wojny krymskiej Teofil Łapiński był majorem wojsk rosyjskich. W roku 1857 na czele 3 ofi-

cerów i 72 żołnierzy Polaków przyłączył się do powstania Czerkiesów, prowadząc przez 2 lata walkę par-
tyzancką z wojskami rosyjskimi na Kaukazie.

8 E. Koczorowski, dz. cyt., s. 106.
9 M. Godlewski, dz. cyt., s. 369.
10  J. Siekierzyński, dz. cyt., s. 267.
11 Szerzej stosunek Szwedów wobec ekspansji Teofila Łapińskiego przedstawia J. Wróblewska, Szwecja 

wobec powstania styczniowego, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1986.
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go nadzieja na interwencję mocarstw zachodnich w sprawie polskiej. Mianowicie 
w czasie rokowań przedstawiciela władz powstańczych księcia Władysława 
Zamoyskiego z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Johnem Russelem, 
który w lipcu 1863 r. oświadczył, że o ile Rząd Narodowy będzie posiadał okręt 
pływający pod polską banderą wojenną, to w wypadku zawinięcia takiego okrętu do 
portu brytyjskiego, Wielka Brytania może uznać Rząd Narodowy za legalny Rząd 
Polski i przyznać mu prawa strony wojującej12.

Rząd Narodowy oświadczenie Russela przyjął z zadowoleniem. Z zapałem 
przystąpiono do prac organizacyjnych na rzecz utworzenia powstańczej floty 
kaperskiej. Planując działania morskie przeciw Rosji, Rząd Narodowy mógł liczyć na 
wymierny sukces jedynie na Morzu Czarnym. Wynikało to z ograniczeń przyszłego 
traktatu pokojowego zawartego po wojnie krymskiej. Zgodnie z tym traktatem, 
który obowiązywał od 30 marca 1856 r., Morze Czarne zostało zdemilitaryzowane, 
a Rosji i Turcji zabroniono utrzymywania tam flot wojennych i arsenałów morskich, 
zezwalając jedynie na siły patrolowe, przeznaczone w intencjach projektodawców 
do służby celnej i zwalczania kontrabandy13. Rosja mogła utrzymywać tam 6 korwet 
parowych, 18 szkunerów żaglowych i 4 małe parowce, z których 2 patrolowały ujście 
Dunaju. Ponadto 5 innych jednostek pływało po Morzu Śródziemnym.

Rosja zmuszona paryskim traktatem pokojowym do ograniczania swoich sił 
morskich na Morzu Czarnym przystąpiła do rozbudowy Floty Bałtyckiej i Flotylli 
Syberyjskiej. Związane to było również ze zmianą struktury floty rosyjskiej w związku 
z wprowadzeniem do napędu okrętów maszyny parowej, a na ich uzbrojenie artylerii 
gwintowanej. Nowe okręty budowane były w stoczniach bałtyckich. W 1860 r. flota 
rosyjska miała w służbie na Morzu Bałtyckim 25 nowych okrętów, a w budowie 
znajdowało się dalszych 20 jednostek14. Wynikało, że sukcesy powstańczej marynarki 
na Bałtyku były z góry skazane na niepowodzenie.

Rozbudowę rosyjskiej Floty Bałtyckiej i Flotylli Syberyjskiej Wielka Brytania 
uznawała za główne zagrożenie dla własnych morskich linii komunikacyjnych, 
łączących metropolię z posiadłościami zamorskimi. Dlatego też doprowadziła do 
zawarcia w Paryżu 16 kwietnia 1856 r. tzw. deklaracji paryskiej, która była pierwszą 
konwencją międzynarodowego prawa wojny morskiej, wprowadzającą ochronę 
statków i ładunków państw neutralnych w trakcie działań wojennych. Poza Wielką 
Brytanią sygnatariuszami tej deklaracji były: Austria, Francja, Prusy, Sardynia i Rosja. 
Zatem nieprzestrzeganie jej przez którąkolwiek ze stron narażało je na interwencję 
zbrojną pozostałych państw15. Toczące się wówczas działania morskie amerykańskiej 
wojny secesyjnej wpłynęły na zaostrzenie się tego problemu.

12  B. Wroński, Morskie poczynania w okresie powstania styczniowego, „Nowe Sygnały” 1953, nr 72, s. 2.
13  B. Krasiewicz, M. Pirko, J. Teleszyński, Stosunki międzynarodowe w świetle aktów państwowych 

i dokumentów źródłowych, Warszawa 1981, cz. I, s. 80 – 92.
14 J. W. Dyskant, dz. cyt., s. 145.
15 E. J. Osmańczyk, Deklaracja paryska 1856, [w:] Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, 

Warszawa 1974, s. 708.

Wybuch powstania styczniowego nastąpił w niekorzystnym z punktu widzenia 
polityki międzynarodowej dla powstańców okresie. Od 12 kwietnia 1861 r. w Ameryce 
toczyła się wojna secesyjna, w której Południe prowadziło na morzu wyłącznie wojnę 
kaperską, skierowaną przeciw żegludze handlowej Północy16. Obie wojujące strony 
usilnie zabiegały o pomoc państw europejskich, a zwłaszcza Wielkiej Brytanii, która 
w tej sprawie zajęła stanowisko wyczekujące.

Kolejnym niesprzyjającym czynnikiem dla morskich poczynań powstańców był 
konflikt prusko-austriacko-duński o księstwo Szlezwiku, Holsztynu i Lauenburga, który 
doprowadził 1 lutego 1864 r. do wybuchu wojny. Prusy już 8 lutego za poparcie w sporze  
z Danią zawarły układ z Rosją, wyrażając zgodę na ściganie powstańców polskich 
na swoim terytorium. Ponadto rząd pruski zwalczałby jakiekolwiek powstańcze siły 
morskie17.

Powstanie styczniowe, chociaż cieszyło się ogólnym poparciem narodów Europy, 
to każde z jej głównych państw chciało wykorzystać je do realizacji własnych celów. 
Tradycyjnie wrogo nastawiona wobec Rosji Turcja życzliwie patrzyła na poczynania 
powstańcze, związane zwłaszcza z zamierzonym wykorzystaniem do działań 
wojennych jej portów czarnomorskich.

Powstańczy emisariusze przygotowując się już w maju 1863 r. do walki z rosyjską 
żeglugą czarnomorską zamierzali wykorzystać doświadczenia toczącej się wojny 
secesyjnej, a zwłaszcza konfederatów, którzy z powodzeniem wykorzystywali flotę 
kaperską do zwalczania żeglugi handlowej unionistów. Trzon tej floty stanowiły 
rajdery, z których szczególnie wyróżnił się CSS „Alabama”, niszcząc w czasie 
prawie dwuletniej działalności 71 jednostek przeciwnika. Zdaniem przedstawicieli 
władz powstańczych taki sposób działania był najbardziej skutecznym środkiem 
walki z flotą rosyjską. Na początku postanowiono zorganizować wyprawę na 
Kaukaz, aby wesprzeć powstańców czerkieskich, walczących od 1861 r. z wojskami 
carskimi. W ten sposób zamierzano połączyć sprawę polską i czerkierską w jeden 
wspólny wysiłek18. Powstało kilka projektów działania, ale ostatecznie przyjęto do 
realizacji koncepcję opracowaną przez angielskiego dyplomatę Davida Urquharta, 
przewidującą wysłanie drogą morską broni i amunicji walczącym w górach Kaukazu 
powstańcom czerkieskim.

Pod koniec czerwca 1863 r., z Liverpoolu wyruszył wyczarterowany statek 
angielski „Chanspeak”, na który załadowano 6 armat, 150 karabinów i dużą ilość 
amunicji oraz umundurowania. Obok załogi na statek zaokrętowano 17 ochotników 
pod dowództwem pułkownika Klemensa Przewłockiego. Poza dostarczeniem 
pomocy Czerkiesom, „Chanspeak” miał dodatkowo przeprowadzić rozpoznanie 
akwenu Morza Czarnego, a zwłaszcza natężenia rosyjskiego ruchu żeglugowego oraz 

16 Szerzej działania morskie podczas wojny secesyjnej przedstawiono w pracach: J. Gozdowa-Gołębiowski, 
Od wojny krymskiej do bałkańskiej, Gdańsk 1985; P. P. Wieczorkiewicz, Historia wojen morskich, t. II, 
Wiek pary, Londyn 1995.

17  J. Gozdawa-Gołębiowski, Od wojny krymskiej do bałkańskiej, Gdańsk 1985, s. 195 – 209.
18  S. Bóbr-Tyling, Polska wyprawa na Kaukaz w 1863 r., Warszawa 1958, s. 151.
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ewentualnego systemu ochrony żeglugi. W ten sposób statek ten stał się jednostką 
rekonesansową powstającej polskiej floty wojennej. Jednak zadanie to nie zostało 
wykonane do końca19.

31 sierpnia 1863 r. „Chanspeak” przybył do Konstantynopola, skąd celem 
uniknięcia kontroli rosyjskiego okrętu patrolowego, popłynął na Zamku okrężną 
drogą. 5 września dotarł do Trapezuntu, ale patrolowce rosyjskie wykryły okręt. 
K. Przewłocki przeokrętował się na żaglową barkę, na której 14 września pomyślnie 
wylądował w Wardonie20. Ekspedycja została serdecznie powitana przez Czerkiesów, 
którzy widzieli w niej straż przednią zapowiedzianej pomocy wojsk francuskich.

K. Przewłocki z grupą Polaków uczestniczył w walkach powstańczych na 
Kaukazie. Kiedy powstanie czerskie chyliło się ku upadkowi, zepchnięto armaty w 
górskie przepaście i powrócono do Trapezuntu.

Po wyruszeniu ekspedycji K. Przewłockiego na „Chanspeaku” podjęto decyzję 
o zakupie pierwszego powstańczego statku. Jednak w kasie Rządu Narodowego 
brakowało pieniędzy, a ponieważ czas naglił, to odpowiednią sumę na ten cel wyłożyli 
z własnych zasobów książę Władysław Czartoryski i generał Władysław Zamoyski21. 
Zakupionym za 60 tys. franków w Konstantynopolu statkiem był angielski „Samson”, 
który we wrześniu 1863 r. odbył kolejny rejs rekonesansowy po Morzu Czarnym.

Po powrocie „Chanspeaka” i „Samsona” do Konstantynopola, który miał stanowić 
główną bazę powstańczej floty, książę W. Czartoryski zajął się organizacją dowództwa 
tworzącej się floty. Z braku polskich oficerów morskich zwrócił się o pomoc do 
księcia Hieronima Bonapartego, który zaproponował oficera francuskiej marynarki 
wojennej komandora Andrzeja Franciszka Michała Magnana.

We wrześniu Magnan przybył do Konstantynopola i pomógł księciu W. 
Czartoryskiemu w sfinalizowaniu kupna „Samsona”.  Pod koniec października na 
wniosek księcia A. F. M. Magnan został przez Rząd Narodowy mianowany naczelnym 
dowódcą polskiej marynarki. Jednak nie wywiązał się ze swoich zobowiązań, gdyż 
ani nie przezbroił „Samsona”, ani też nie opracował planu jego działań kaperskich22. 
Jego bezczynność i skłonność do machinacji finansowych spowodowały jego odwołanie,  
a jednocześnie krach powstańczych marzeń o wojnie morskiej na Morzu Czarnym. A. 
F. M. Magnan nie uznał dymisji i po powrocie do Francji zaczął tam bez porozumienia 
z rządem powstańczym publikować w jego imieniu odezwy, podpisując się pod nimi 
jako komendant narodowej floty polskiej23. Jednak książę W. Czartoryski doprowadził do 
ostatecznego pozbycia się A. F. M. Magnana w listopadzie 1863 r. Wtedy też sprzedano 
„Samsona”.

Latem 1863 r. Rosja obawiając się, że Wielka Brytania i Francja wykorzysta 
sprawę polską jako pretekst do wtargnięcia na Bałtyk i zablokowania Kronsztadu, 

19  J. Pertek, Pod powstańczą banderą (1863 – 1864), Gdynia 1964, s. 32 – 40.
20  S. Bóbr-Tyling, dz. cyt., s. 153.
21  J. Rogowski, Flota polska w powstaniu styczniowym, „Morze” 1926, nr 2, s. 4.
22 B. Wroński, dz. cyt., s. 2.
23  J. Siekierzyński, dz. cyt.,  s. 276.

postanowiła wyprzedzić je, a co więcej, zagrozić ich komunikacjom morskim.  
Przygotowano tzw. ekspedycję amerykańską, wysyłając dwie eskadry okrętów do 
portów unionistów. Zadaniem obu eskadr było w wypadku wojny działanie przeciwko 
brytyjskim połączeniom morskim, wykorzystując porty unionistów. Rzeczywistym 
celem ekspedycji było ostrzeżenie rządu brytyjskiego przed ingerencją w wewnętrzne 
konflikty państwa carów, których przejawem było właśnie powstanie styczniowe.

W tak niesprzyjającej sytuacji międzynarodowej, ale już po ostatecznym załatwieniu 
sprawy z A. F. M. Magnanem, rząd powstańczy przystąpił do ponownej organizacji 
floty wojennej. Tym razem pragnął on mianować Polaka na stanowisko dowódcy 
polskich sił morskich. W tym czasie pojawił się w Paryżu odpowiedni kandydat. Był 
nim komandor podporucznik rosyjskiej marynarki wojennej Władysław Zbyszewski, 
były dowódca klipra parowo-żaglowego „Amerika” Flotylli Syberyjskiej. Na wieść  
o utworzeniu polskiej marynarki przez rząd powstańczy W. Zbyszewski 
niezwłocznie porzucił służbę carską i pospieszył do Francji, aby ofiarować swe usługi 
pełnomocnikom Rządu Narodowego24.

Utworzona 23 października 1863 r. w Paryżu przy agencie dyplomatycznym 
Rządu Narodowego tzw. Organizacja Główna Narodowych Sił Morskich pełnić 
miała funkcje admiralicji, czyli ministerstwa marynarki. Organizacja marynarki 
miała podlegać bezpośrednio pułkownikowi Eugeniuszowi Dębińskiemu jako 
zwierzchnikowi polskich sił zbrojnych za granicą. Ten nie zwlekając mianował 
tymczasowo organizatorem floty narodowej W. Zbyszewskiego, który przybrał 
pseudonim Feliks Karp.

Wkrótce po nominacji W. Zbyszewski opracował struktury organizacyjne 
powstańczej marynarki wojennej oraz plan działań kaperskich przeciw rosyjskiej 
flocie handlowej na Morzu Czarnym. Siedziba admiralicji miała znajdować się w 
Paryżu, a podlegać jej miały agencje morskie w obcych portach oraz okręty kaperskie, 
które pływałyby pod polską banderą z herbem Rządu Narodowego25. Bazami dla 
nich miały stać się porty tureckie. W. Zbyszewski postawił sobie za zadanie przyjście 
z pomocą powstaniu górali kaukaskich oraz ożywienie ruchu powstańczego na 
Ukrainie26. Plan ten był opracowany logicznie i z dużą znajomością rzeczy. Dlatego 
zasadniczo różnił się od wcześniejszych projektów organizacji i wykorzystania 
powstańczych sił morskich.

10 lutego 1864 r. Rząd Narodowy zatwierdził nominację W. Zbyszewskiego, 
nadając mu jednocześnie stopień kapitana floty, czyli komandora. Na jego zastępcę 
wyznaczono Florestana Rozwadowskiego oraz wydano Przepisy o Organizacji Sił 
Zbrojnych Morskich, które składały się z 28 artykułów. Ustalały one obowiązki i 
uprawnienia organizatora generalnego, dowódców okrętów i komisarza rządowego. 
Zalecały m. in., aby zdobyte rosyjskie statki handlowe uzbrajać, a wraz ze wzrostem 

24  K. Lepszy, Dzieje floty polskiej, Gdańsk 1947, s. 294.
25  B. Wroński, Dawne bandery polskie, „Nasze Sygnały”1953, nr 73, s. 3; E. Madey, Z dziejów polskiej 

bandery wojennej, proporca i znaków Marynarki Wojennej, „Przegląd Morski” 1982, nr 10, s. 58 – 59.
26 K. Lepszy, dz. cyt.,  s. 40 – 48.
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liczby okrętów wojennych flotę dzielić na eskadry. W artykułach zawarto również 
zapis o podziale zdobyczy i wysokich nagrodach za zdobycie okrętu wojennego 
przeciwnika. Były to wprawdzie echa kaperstwa, które jako system organizacji 
floty zakazane zostało na mocy traktatu paryskiego w 1856 r.27. Bodziec finansowy 
był jednak niezbędny, ponieważ do chwili wyszkolenia załóg, złożonych z samych 
Polaków należało wynająć marynarzy z obcych flot.

W celu praktycznej realizacji powyższych przepisów uruchomiono agencje morskie  
w Nowym Jorku, San Francisco, Melbourne i w Szanghaju. Agenci, wyposażeni 
w szerokie uprawnienia, mieli za zadanie gromadzić sprzęt niezbędny dla floty i 
werbować marynarzy oraz szukać chętnych armatorów do zbrojenia swoich statków 
na rzecz powstania. W. Zbyszewski opracował specjalną instrukcję dla agentów 
składającą się z 12 punktów28.

Te dwa podstawowe dokumenty opracowane w lutym 1864 r. stanowiły zaczątek 
tworzenia polskiej floty powstańczej. W tym też czasie wyruszył w rejs na Morze 
Czarne okręt kaperski „Kościuszko”29. Był to zakupiony wcześniej angielski statek 
„Princess”.

Na początku lutego 1864 r. „Kościuszko” wypłynął z Newcastle na Morze 
Śródziemne, a następnie na Morze Czarne. Agenci carscy byli poinformowani 
o właściwym charakterze statku oraz celu podróży i kiedy tylko statek zawinął do 
Malagi, chociaż był pod banderą angielską, to rząd carski wymógł na władzach 
hiszpańskich skonfiskowanie uzbrojenia i przewożonego ładunku oraz internowanie 
załogi.

W. Zbyszewski niezrażony pierwszym niepowodzeniem kontynuował rozpoczęte 
dzieło, opracowując regulaminy działania floty polskiej, a także czynił starania, aby 
nabyć we Włoszech nowe statki i popłynąć na Morze Czarne. Zabrakło jednak na 
ten cel funduszy, a ponadto nastąpiło aresztowanie generała Romualda Traugutta, 
rzecznika utworzenia marynarki polskiej. Załamanie się działań powstańczych, 
spowodowało zahamowanie działalności W. Zbyszewskiego. Wiosną 1864 r. próbował 
on przeprowadzić w Nikołajewie werbunek marynarzy – Polaków na zakupiony w 
Odessie niewielki statek, na którym zamierzano popłynąć do walczących Czerkiesów30. 
Zakończenie walk powstańczych na Ukrainie udaremniło to przedsięwzięcie.

W ten sposób zakończyły się próby utworzenia polskiej floty wojennej przez 
Rząd Narodowy, który doceniał korzyści, jakie daje posiadanie własnej marynarki 
wojennej. Mimo niepowodzeń, na które złożyły się przede wszystkim brak 
poparcia sprawy polskiej przez państwa zachodnie i poważne trudności finansowe, 
przedstawione działania na rzecz utworzenia i wykorzystania powstańczej floty 

27  Artykuły te opublikował po raz pierwszy S. Zieliński, Marynarka Wojenna powstania styczniowego, 
„Morze” 1932, nr 7–8, s. 6–7.

28  W. Hubert, Tworzenie polskiej marynarki wojennej w 1863 – 1864 r., „Sprawy Morskie i Kolonialne” 
1934, z. 2, s. 62–64.

29  J. Pertek, dz. cyt., s. 40–48.
30  Tamże  s. 58–63.

wojennej są wymownym dowodem, że nawet w okresie niewoli rozwijała się morska 
myśl wojskowa oraz utrzymywało się w społeczeństwie polskim zrozumienie dla 
znaczenia morza i floty w walce o wyzwolenie narodowe.

SUMMARY

The Sea and Polish uprisings in the 19th Century

Having lost its independence in the late 18th Century, Poland had put aback any 
thought of future combat. A new hope forged by the Napoleonic period had evoked 
spirit within Poles, especially during lost uprisings against the invaders. Polish 
struggle for independence on seas in the 19th Century is an unknown episode worth 
mentioning. 

Morze a polskie powstania narodowe w XIX wiekuGrzegorz Piwnicki
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Gdynia jako symbol niepodległości Polski

Inspiracją do tematu stał się wpis z 12 listopada 2007 r. na jednym z blogów, dotyczący 
nowoczesnego świętowania rocznic niepodległości w postaci parad ulicami miast: 
„Gdańszczanie zazwyczaj lekceważą Gdynię. Zawsze uważałem to za śmieszne. 
Zupełnie, jakbyśmy to my (nie Niemcy) zbudowali te stare dzielnice, jak Oliwa i 
Wrzeszcz. W Gdańsku historie rodzinne zaczynają się nie wcześniej niż w 1945 r. 
O swoich dziadkach myślę jako o Wilniukach, Kociewiakach, Kaszubach, nigdy jako 
o gdańszczanach. Pokolenie moich rodziców i ich literatura uczyniła Gdańsk bardziej 
przyjaznym do mieszkania, mury nasiąkły życiem. Czytałem te książki, fascynowałem 
się nimi, odcisnęły się na mojej wyobraźni. Szukając głębiej moich korzeni trafiam 
jednak do młodszej Gdyni. To tu pradziadek pracował przed wojną w Kadrze Floty i 
został ranny podczas walk w 1939 r., to tutaj, na poczcie przy ul. 10 Lutego urodziła 
się moja babcia, to tu w latach trzydziestych z okna bloku na Oksywiu mój dziadek 
widział kondukt pogrzebowy gen. Dreszera i maszerującego w nim Goeringa. Gdynia 
to cały wiek XX. To historia dająca się jeszcze objąć rodzinną opowieścią. Gdynia jest 
dla mnie ważna jak Wilno. Dlatego na paradę niepodległości pojechałem właśnie 
tam. W Gdańsku miałbym poczucie szopki. Patrząc na obwieszony flagami Gdańsk 
nie sposób nie pamiętać, że kiedyś to miasto ubierało się w sztandary nazistowskie. 
W okresie międzywojennym fetowałó ono nie Piłsudskiego i Hallera, ale fuhrera i 
III Rzeszę. Gdynia zawsze była polska. To tutaj biło jedno z serc II Rzeczpospolitej. 
Można tutaj być dumnym z Polaków, którzy zbudowali coś „od zera”. Idealne miejsce, 
żeby świętować niepodległość. Bo bez niepodległości Gdyni zwyczajnie by nie było”1. 
Gdynia w okresie międzywojennym stała się ucieleśnieniem idei niepodległości 
Polski, zwłaszcza lansowanej wówczas propagandowo Polski Morskiej, w związku 
z uzyskanym dostępem do morza. Z perspektywy stu lat odzyskania przez Polskę 
niepodległości Gdynię ciągle postrzega się jako jeden z jej symboli. Adam Michnik 
w okazjonalnym artykule pisał: „II RP to ważny, w sumie bardzo pożyteczny czas dla 
Polaków, choć były rzeczy, o których myślimy dziś z bólem i wstydem.  Ale powoli 
powstaje prawdziwy obraz tamtego czasu. Polska po 123 latach zniewolenia odzyskała 
niepodległość i tożsamość państwową – w nauce, kulturze, gospodarce było wiele 

1 Gdynia, znaczy niepodległość, http://nowaczewski.blog.pl/2007/11/12/gdynia-znaczy-niepodleglosc/, 
z dn. 21.01.2018 r.
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znakomitych osiągnięć. Niedaleko Gdańska powstała Gdynia – nowe polskie miasto, 
zbudowane na nadmorskich piaskach”2. 

Gdynię postrzegano jako symbol niepodległości od początku lat 20. XX w., gdy była 
jeszcze wsią, która znalazła się w granicach odrodzonego państwa polskiego. Julian 
Rummel (1878-1954), jeden z jej „ojców”, inżynier budowy okrętów, współtwórca 
idei Gdyni, jeszcze w lipcu 1918 r. w Petersburgu podczas narady przedstawicielstwa 
polskiego nad przyszłym programem odradzającej się Polski wygłosił referat „Polska 
a wyjście do morza”3. Gdy Polska w ramach niepodległości odzyskała też niewielki 
dostęp do morza, stał się on jednym z propagatorów Polski Morskiej, w tym budowy 
portu w Gdyni.   W 1921 r. odbył wyprawę w okolice Gdyni, wrażenia z której zawarł w 
swych wspomnieniach: „O Gdyni właściwie nikt jeszcze nie myślał (w 1921 r. – H. G.),  
a nawet mało kto w Polsce wiedział, że taka wioska istnieje. Więcej osób znało 
Oksywie z jego starym kościółkiem i pięknie położonym cmentarzem. Polacy dobrze 
znali Sopoty – jeszcze z okresu przedwojennego, gdyż tam przyjeżdżano na lato 
(były to lata, gdy z dobrymi klientami wszędzie w Gdańsku rozmawiano po polsku); 
chodzono od czasu do czasu brzegiem morza do Orłowa, gdzie można się było napić 
kiepskiej kawy, ale dalej - kończył się świat. Biedna mała kaszubska wioska nikogo 
nie interesowała. Przed 1914 rokiem tylko nieliczni docierali do Gdyni (byli tacy, 
którzy robili piechotą wycieczki wzdłuż całego wybrzeża). Tak zwany Kurhaus był 
w rękach niemieckich, obchodzono tam wszystkie święta niemieckie. Aby dojść 
do morza, trzeba było brnąć przez głębokie piaski, a milczący i zamknięci w sobie 
rybacy kaszubscy mało kogo interesowali. Wiosną czy latem 1921 roku wybrałem 
się do Gdyni. Rzeczywiście, stanowiła ona duży kontrast w porównaniu z dobrze 
urządzonymi i bogatymi Sopotami. Nieprzyjemną stroną Gdyni były mokradła 
pomiędzy wioską Gdynią a Oksywiem, gdzie często trzymały się mgły i gdzie się 
wylęgiwały komary. Niedaleko od licho skleconej przystani, do której czasem 
przybijały mniejsze statki towarzystwa „Weichsel”, rozwożące pasażerów z Gdańska 
do Sopot i Helu, sterczały pale rozpoczętej przez inżyniera Wendę większej przystani. 
Z powodu braku kredytów roboty się nie posuwały. 

Budowa przystani została rozpoczęta w 1920 roku, gdy postanowiono, w związku 
z trudnościami wyładowywania sprzętu wojennego w Gdańsku, przerzucić te 
transporty do Gdyni. Ponieważ nie było tam nic prócz plaży, rozpoczęto budowę 
drewnianej przystani na otwartej redzie. Po skończeniu wojny, gdy znikła potrzeba 
budowy przystani, wstrzymano ją. W późniejszych latach inżynierowi Wendzie z 
wielkim trudem udawało się wydostawać niewielkie kredyty, które na skutek inflacji 
szybko topniały, by przystań doprowadzić chociaż do takiego stanu, aby nie niszczała. 
Ostatecznie przystań ta nigdy nie została całkowicie zakończona, a gdy w roku 1924 

2  A. Michnik, By nie było jarmarku lizusów i cwaniaków, „Gazeta Wyborcza. Magazyn. Wyborcza na 
Drugą Setkę. Specjalne wydanie Magazynu Świątecznego”, z dn. 10-12.11.2018 r., s. 5.

3 http://gdynia.pl/o-gdyni/gdynski-panteon,3576.rummel-julian-1878-1854,365338; https://pl.wi-
kipedia.org/wiki/Julian_Rummel, z dn. 12.02.2018 r.; Encyklopedia Gdyni, Gdynia 2006, s. 682-683; 
M. Rdesiński, Wstęp, [w:]  J. Rummel, Narodziny żeglugi, Gdańsk 1980, s. 6-20.

rozpoczęto budowę portu, zagrzebano ją w terenach późniejszego mola węglowego. 
(…) W latach 1920-1922 polski Gdańsk się bawił, do Gdańska przyjeżdżano nawet z 
Warszawy po zakupy, a polskie wybrzeże żyło zupełnie odrębnym życiem i jedynie, 
co tam zrobiono, to drogę wzdłuż brzegu morskiego z Gdyni do Oksywia, do którego 
przedtem trzeba się  było dobierać daleką drogą okrężną. Poza tym całe wybrzeże 
pozostawało zaniedbane, a malownicze Kaszuby nie były jeszcze odkryte”4.

Julian Rummel zaangażował się w propagowanie Polski Morskiej, jeździł po kraju 
z odczytami, co potem wspominał: „Zorganizowałem cykl odczytów, które cieszyły 
się powodzeniem, a później sam wystąpiłem z odczytami o politycznej i gospodarczej 
sytuacji Polski, w których przewodnią myślą było, że Polska dla zapewnienia  swego 
niezależnego bytu gospodarczego i politycznego nie ma innego wyjścia, jak oparcie 
się na morzu”5. 

Publikował też artykuły w prasie, wywierał naciski na władze centralne w sprawie 
budowy portu w Gdyni. 23 września 1922 r. Sejm Rzeczypospolitej uchwalił ustawę 
o budowie portu w Gdyni. W 1923 r. J. Rummel wydał książkę „Port w Gdyni”, 
przetłumaczoną także na język francuski. Po latach wspominał, jak przekonywał 
do Polski miejscowych Kaszubów i polskie władze do nich: „Moja broszura „Port 
w Gdyni” wyszła w roku 1923. W kwietniu tego roku umówiłem się z generałem 
Zaruskim, wówczas generalnym adiutantem prezydenta Rzeczypospolitej, że postara 
się on namówić prezydenta do odbycia podróży na polskie wybrzeże. Przygotowania 
do tego rozpoczęły się jeszcze w końcu roku 1922. Rządy warszawskie nie były 
popularne na Pomorzu, trzeba więc było na miejscu odpowiednio przygotować teren. 
Pomyślałem sobie, że najlepiej będzie urządzić wycieczkę Kaszubów z powiatów 
nadmorskich do Warszawy. (…) Na czele wycieczki stanął Antoni Abraham. 
(…) Byli tam i sędzia z Wejherowa, rybacy z wybrzeża, Franciszek Grzegowski – 
restaurator z Gdyni itd. – razem około 30 osób, w tym kilka pań. (…) Punktem 
kulminacyjnym była herbatka u prezydenta Rzeczypospolitej w Belwederze. Pan 
prezydent ze wszystkimi rozmawiał, rozpytywał się każdego – jednym słowem 
goście byli oczarowani i już uważali prezydenta za swego osobistego przyjaciela. Gdy 
wycieczka przybyła do Warszawy, każdy jej uczestnik otrzymał po pięć pocztówek 
ze znaczkami z widokami Warszawy – i w ten sposób ze 150 osób na Kaszubach 
otrzymało kartki z entuzjastycznym opisem przyjęcia. Z Warszawy Kaszubi pojechali 
do Częstochowy, która zrobiła na nich głębokie wrażenie, dalej zaś do Krakowa, gdzie 
przyjęto wycieczkę raczej formalnie i bez serdeczności. Pomijając to, że cel został w 
zupełności osiągnięty i dobre przyjęcie prezydenta na ziemi kaszubskiej zapewnione, 
o tej wycieczce pamiętano długo”6. 

29 kwietnia 1923 r. prezydent Stanisław Wojciechowski odwiedził Gdynię. 
Przemawiał w duchu łączności Polski z morzem: „Polacy, zawieramy dziś serdeczny, 

4  J. Rummel, dz.cyt..., s. 36-38.
5  Tamże, s. 47.
6  Tamże, s. 50-51.
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nierozerwalny związek tej ziemi i morza z całą Polską. Uroczystość dzisiejsza ma służyć 
nie tylko ku podniesieniu ducha ludu kaszubskiego, który od wieków stoi na straży 
tego morza dla Polski. Trzeba, aby cały naród polski zrozumiał, jakie znaczenie ma 
wolny dostęp do morza, zagwarantowany pełnem posiadaniem jego wybrzeża. Tutaj 
winni zwrócić swój wzrok i prężność gospodarczą Mazury i Małopolanie, nazbyt w 
przeszłości zapatrzeni ku wschodnim rubieżom i czarnoziemom podolskim, bo tutaj 
jest gwarancja wolnego oddechu dla piersi całego narodu, dla całkowitej niezależności 
naszego gospodarstwa narodowego i jego rozkwitu. Tutaj Polska nie ma granic, 
stąd Polska bandera może swobodnie pływać w świat szeroki, gdzie tylko zechce ją 
prowadzić polski żeglarz w służbie dla Ojczyzny. Stąd owoce naszej pracy możemy 
wywozić bezpośrednio do wszystkich krajów, a w zamian przywozić wszystkie nam 
potrzebne produkty i surowce, bez opłacania haraczu obcym pośrednikom. (...) Z 
tego wybrzeża musimy zrobić przestronną bramę dla swobodnego komunikowania 
się z całym światem i dać tej bramie opiekę zbrojnego ramienia, już nie tylko dla 
wiernego ludu kaszubskiego, ale całego wielkiego narodu. Tem dumniej podnoszę 
głos Polski wobec tych przestworzy, że wznawiamy teraz tradycję Chrobrych, 
Piastów i mądrych Jagiellonów. Rozumieli oni lepiej, niż nierozważni potomni, 
że Polska musi się oprzeć o morze, że ziemia Pomorska nie może być w zastaw 
oddawana nikomu. Czterysta lat temu Anna Jagiellonka mówiła: „Wolnością 
morską Państwo ku górze się wznosi. Tak i my mamy ku górze się wznieść”. Tak 
ma być teraz. Polska, doświadczona w rozbiorach, niewoli, odrodzona w wojnie 
o prawa narodów, wznosić się teraz będzie ku górze pracą obecnego pokolenia i 
potomnych. Polska ma się stać wielkim mocarstwem i bandera jej ma swobodnie 
pływać po morzach. Tem śmielej to głoszę, że nasze ambicje państwowe nie idą w 
kierunku zaborów, nie są wymierzone ku krzywdzie słabszych, że nasza prężność 
gospodarcza nie ma na celu żerowania na innych organizmach, a tylko osiągnięcie 
pełnej samodzielności gospodarczej narodu polskiego. „Wolni z wolnymi, równi 
z równymi”. To hasło będzie zawsze towarzyszyć naszej banderze. Jako pierwszy 
Prezydent Rzeczypospolitej, który dostąpił szczęścia reprezentowania Majestatu 
Odrodzonej Polski na tem naszem morzu, wzywam tu obecnych przedstawicieli 
Sejmu i Senatu, Rządu, Wojska, Duchowieństwa i instytucji społecznych, aby razem 
ze mną powtórzyli ślubowanie z głębi serca Narodu: „Żaden wróg nie rozerwie 
związku Polski z tą ziemią i morzem. Tak nam dopomóż Bóg”. W uroczystości 
naszej biorą oficerowie statków wojennych Francji, Anglii i Estonji. Miło mi jest 
powitać tych gości, dziś już sąsiadów naszych, bo nas łączy morze. Wśród najwięcej 
zasłużonych w sprawie odzyskania morza dla Polski pierwsze miejsce zajmuje 
piastowy lud Kaszubski. Jeden z jego poetów powiedział: „niema Kaszub bez 
Polonii, a bez Kaszub Polski”. Trwał i wytrwał przy swej wierze i mowie i sprawił, 
że polska bandera powiewa nad morzem. Wznoszę toast na pomyślność dalszej 
jego pracy. Niech żyją wierni Polsce Kaszubi”7. 

7  J. Rummel, Gdynia port Polski, Toruń 1926, s. 106-108.

Julian Rummel wspominał wizytę prezydenta w „Narodzinach żeglugi”, oddając 
atmosferę tamtego dnia: „W dniu 29 kwietnia 1923 roku przybyliśmy do Gdyni. (…) 
Rano liczne tłumy zajęły wybrzeże koło pokrytej deskami przystani. W przedniej części 
przystani postawiono małą kapliczkę, przy której miało być odprawione nabożeństwo 
przez kardynała prymasa Edmunda Dalbora. W przystani stała kanonierka 
„Komendant Piłsudski” i jeden trawler, na których prezydent i goście mieli zrobić 
objazd zebranych na redzie okrętów, to jest całej naszej floty wojennej, składającej się 
z sześciu torpedowców, dwóch kanonierek i czterech trawlerów. Z boku rysowały się 
maszty okrętu szkolnego „Lwów”, a dalej stały dwa kontrtorpedowce francuskie, jeden 
angielski, większy, i jeden kontrtorpedowiec estoński (były rosyjski). Po poświęceniu 
kamienia węgielnego pod nowy dworzec kolejowy w Gdyni prezydent wyruszył w 
powozie, w asyście szwadronu szwoleżerów, do portu. Przy bramach, których było 
kilka, urządzonych przeważnie z flag i sieci, spotykały prezydenta różne delegacje. 
Na jakieś dziewięć minut przed przyjazdem prezydenta hałaśliwie zajechał przed 
przystań rozklekotany ford, z którego prędko, prędko wyciągnięto czerwony dywan 
– zdaje się, że odbywał on podróż razem z prezydentem i służył do uświetnienia 
wszystkich po kolei uroczystości. Gdy tylko rozciągnięto ten chodnik, pokazał się 
orszak prezydenta. Ustawione przy przystani oddziały honorowe marynarzy polskich, 
angielskich, francuskich i estońskich prezentowały broń, orkiestra odegrała hymn. 
Rozpoczęła się msza. Był silny wiatr, który rwał flagi. (…) Tłumy witały prezydenta z 
prawdziwym entuzjazmem. Legenda przyjęcia Kaszubów w Warszawie zrobiła swoje 
– spotykano go jak swego. Po skończonym nabożeństwie prezydent udał się ze świtą, 
w której byli przedstawiciele Anglii, Francji i minister Estonii, na ORP „Komendant 
Piłsudski”, na którym w tym momencie podniesiono flagę prezydenta – a jednocześnie 
zebrane na redzie okręty oddały salwę honorową. „Piłsudski” odcumował, za nim 
trawler z resztą gości i rozpoczął się objazd zakotwiczonych w kilku liniach okrętów. 
Prezydent zwiedził niektóre z nich, znowu salutowano, załogi stały wzdłuż burt. Po 
skończonej ceremonii „Piłsudski” i konwojujący go trawler przybiły do przystani. 
Rozpoczęło się na „Piłsudskim” przedstawianie delegacji. Prezydent siedział na 
mostku kapitańskim, w swoim cylindrze, który od czasu do czasu przytrzymywał 
ręką. Z niektórymi  delegacjami rozmowa była długa, gdyż widocznie korzystano ze 
sposobności opowiedzenia prezydentowi wszystkiego, co leżało na duszy. Gdy kolej 
przyszła na nas, w kilku słowach zakomunikowaliśmy mu o wyborze go na członka 
honorowego Ligi i doręczyliśmy nasz piękny dyplom, wyrażając przekonanie, że 
Polska zdobędzie się na wybudowanie w Gdyni, na terytorium Polski, portu, w 
którym nic nikt nie  będzie kwestionował i w którym sami zagospodarujemy, jak 
nam będzie potrzeba. Po przyjęciu delegacji prezydent udał się do sali Skwiercza, 
przy jego starym szynku (lokalu), przez który trzeba było przechodzić. Była to 
jedyna sala, a właściwie buda, gdzie można było zmieścić większą liczbę osób. W sali 
czekały już zaproszone osoby i wkrótce rozpoczął się obiad. Trwał on dość długo z 
powodu przerw między daniami spowodowanych przez mało doświadczoną służbę. 
Pod koniec obiadu prezydent wygłosił przemówienie. Było to pierwsze oświadczenie 
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głowy państwa na temat zainteresowania Polski morzem i budową portu w Gdyni. 
(…) Po obiedzie odbyły się zawody sportowe, a wieczorem prezydent wyjechał z 
Gdyni. Mało kto jednak zdawał sobie sprawę ze znaczenia tej chwili. Po powrocie 
do Warszawy zacząłem się nad tym wszystkim zastanawiać. Wiedziałem, że wszelkie 
słowa i uchwały – nawet najbardziej piękne – zostaną martwą literą, jeśli nie będzie 
siły decyzji i woli, a także dużo środków materialnych  dla zbudowania portu w 
Gdyni. (…) Ale skarb państwa był pusty i nie mogło być mowy o obciążeniu  budżetu 
tak znacznymi sumami na budowę portu. Inflacja trwała. Wiceadmirał Porębski 
proponował utworzenie wielkiego, z dwustu osób złożonego komitetu, który zająłby 
się budową portu. Postarałem się myśl tę utrącić w samym zarodku, wiedząc z 
góry, że przy tak wielkim komitecie nigdy portu nie będziemy mieli. Dużo i długo 
rozmawialiśmy z ojcem i z inżynierem Nosowiczem o tej sprawie. Było dla nas jasne, 
że w Polsce nie istnieje ani jedna firma budowlana, która mogłaby dać gwarancję 
mniej więcej przyzwoitego wykonania niezbędnych robót portowych. Nie miały one 
ani potrzebnego sprzętu, ani tym bardziej pieniędzy”8. 

Fragment przemówienia prezydenta S. Wojciechowskiego o Gdyni jako „gwarancji 
wolnego oddechu dla piersi całego narodu, dla całkowitej niezależności naszego 
gospodarstwa narodowego i jego rozkwitu” znalazł się jako motto w pracy Juliana 
Rummla „Gdynia port Polski”, wydanej w 1926 r. W książce tej we wstępie są także 
słowa Wojewody Pomorskiego dr. Stanisława Wachowiaka, podkreślające znaczenie 
morza dla niepodległości Polski: „Najdonioślejsze zagadnienia polityki morskiej 
Państwa Polskiego są obecnie ześrodkowane w budującym się porcie w Gdyni, to też 
w interesie Państwa – a w pierwszym rzędzie Pomorza – leży szybkie i odpowiadające 
wymaganiom życia gospodarczego i techniki prowadzenie budowy portu, stopniowy 
i planowy rozwój jego eksploatacji i zapoznanie z nim nie tylko całego kraju, lecz i 
zagranicy. Mając te względy na uwadze, uprosiłem p. inż. Juliana Rummla, wybitnego 
znawcę spraw morskich, o napisanie dzieła, które jest w rękach Szanownego 
czytelnika. Sądziłem, że podjęcie tej inicjatywy było moim obowiązkiem… Sprawa 
morza wysuwa się na czoło wszystkich zagadnień nowoczesnej Polski. Czy naród 
nasz – tak ciężko doświadczony w przeszłości, rozumie, że bez morza nie będzie 
niepodległości? Czy sprawa morza i jego wyzyskania stały się dogmatem narodowym? 
Boję się odpowiedzieć na te niepokojące pytania. Wołam więc do wszystkich ludzi 
kraj kochających: nie ustawać w propagandzie, nie zrażać się przeciwnościami, nie 
ulegać pesymizmowi. Jest morze polskie – musi być port polski, musi być flota polska. 
Musi. Inaczej źle by było z narodem i jego przyszłością”9.    

Julian Rummel zdawał sprawę z trudności widzianych z Warszawy, a związanych 
z budową portu i miasta, na co zwracał szczególną uwagę pisząc: „Obecnie Gdynia 
nie posiada elementów, nadających się do utworzenia samorządu portowego, tak 
samo jak nie posiada ludzi, którzyby mogli kierować pracą nad tworzeniem miasta, 

8  J. Rummel, Narodziny..., s. 52-54.
9  S. Wachowiak, Słowo wstępne, [w:] J. Rummel, Gdynia port..., s. V-VI.

obliczonego na 100.000 mieszkańców. Z drugiej strony należy mieć na względzie, 
że port i miasto Gdynia będą związane interesami z całym krajem. Dla braku, jak 
mówiono wyżej, odpowiednich elementów na miejscu, nie można mieć pewności, 
że te interesy będą traktowane dostatecznie szeroko. (…) Dlatego też, mając na 
względzie, że jest niemożliwem rządzenie portem z odległości kilkuset kilometrów, z 
miasta w którem interesy morza są tylko jednymi z wielu, i są na ogół mało popularne, 
wysuwa się konieczność oddania zarządu portu i miasta Gdyni w ręce jednej osoby, 
zaopatrzonej w odpowiednie pełnomocnictwa, pozwalające na miejscu decydować 
i wpływać na układanie się stosunków, gdyż w przeciwnym razie nieunikniona w 
centralnych urzędach biurokracja może wpłynąć ujemnie na rozwój portu. Stopniowo, 
w miarę koncentrowania się w Gdyni większych interesów, rozwoju handlu i żeglugi, 
może powstać przy zarządzającym portem i miastem organ doradczy, wspólny na 
razie dla portu i miasta, gdyż to ostatnie stanowi właściwie czynnik pomocniczy w 
stosunku do portu. W ten sposób wytworzy się z przeciągiem czasu sytuacja, przy 
której można będzie później utworzyć autonomiczny organ portowego samorządu, 
związanego z samorządem miejskim”10.

Julian Rummel z perspektywy czasu pisał: „Nikt właściwie nie wierzył w przyszłość 
Gdyni i jeśli rozpoczęto budowę portu, to raczej pod naciskiem poruszonej przez 
propagandę Ligi (Morskiej i Kolonialnej – przyp. H. G.) opinii społecznej, aby się 
na koniec pozbyć ciągle natrętnie brzęczącej muchy”11. W 1934 r. patrząc na Gdynię 
w kategoriach marzeń sennych nie ukrywał swego  rozczarowania: „Przecieramy 
oczy, i powracamy do rzeczywistości. Patrzymy na Gdynię, która tai w sobie tak 
wiele możliwości, w której już skierowano życie Polski na nowe tory – lecz jakże jest 
ona jeszcze daleka od tej, jaką dopiero co widzieliśmy we śnie. Jakże pragnęlibyśmy 
zobaczyć wykończone ulice, chociażby w centrum miasta, uporządkowane place i 
targowiska, ostatecznie doprowadzoną do porządku, znajdującą się w centrum 
miasta zalesioną część Kamiennej Góry, założone plantacje… Miejmy nadzieję, że 
już w czasie najbliższym zostanie opracowany plan doraźnych prac, które w ramach 
szerokiego planu ogólnego dadzą możliwość doprowadzenia naszej Gdyni do takiego 
stanu, w jakim pragnęlibyśmy ją jak najszybciej widzieć – do takiego stanu, w którym 
Gdynia  jedyny port morski na terytorium naszego obszernego kraju – mogłaby 
wykonać swe zadania – jak najlepszej obsługi Polski oraz zupełnego uniezależnienia 
jej handlu i w ogóle życia gospodarczego”12. 

Ryszard Toczek oceniając dorobek J. Rummla w jego 50. rocznicę śmierci 
stwierdzał, że obca mu była „megalomańska maniera lansowania Gdyni jako morskiej 
stolicy. Bliższa mu była wizja Gdyni jako miasta globalnego, okna na świat”13. Z tego 

10  J. Rummel, Gdynia port..., s. 64-65.
11  Tenże, Narodziny..., s. 60.
12  Tenże, Sen o Gdyni, Gdynia 1934, s. 26-27.
13 R. Toczek, Julian Rummel w administracji miejskiej, [w:] Julian Rummel Gdynianin – Polak – Euro-

pejczyk, Gdynia 2004, s. 32.
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być może względu brak jest nazwiska J. Rummla w „Nowym bedekerze gdyńskim”14. 
22 kwietnia 2004 r. w 50. rocznicę śmierci J. Rummla, jednego z najwybitniejszych 
ludzi morza przedwojennej Polski, pioniera idei budowy Gdyni, Klub Rotary i 
Związek Towarzystw, pod patronatem prezydenta Gdyni zorganizowały konferencję 
popularno-naukową, na której Ryszard Toczek zwrócił uwagę na to, że „Nasza 
dzisiejsza konferencja – to dopiero próba – być może obiecująca – odzyskiwania 
przez Gdynię dziedzictwa J. Rummla”15. Wtedy też na gmachu dowództwa Marynarki 
Wojennej w Gdyni przy ul. Waszyngtona (zbudowanym przez J. Rummla jako siedziba 
Żeglugi Polskiej) odsłonięto tablicę pamiątkową z jego wizerunkiem, wykonaną 
przez Gennadija Jerszowa16. 

Przez okres międzywojenny propagowano rozwój Gdyni i portu. Reklamowano 
wycieczki nad morze. Wielkie w tym zasługi miała Liga Morska i Kolonialna, która 
w latach 30. stała się organizacją masową17. Gdynia z portem była „wykonaniem 
testamentu walczących o dostęp do morza Piastów, uwieńczeniem wspaniałego wysiłku 
grunwaldzkiego”18 oraz „symbolem buntu, który zrodził się świadomie w psychice 
całego narodu i społeczeństwa polskiego, i (…) jest reakcją przeciwko wiekowej 
eksploatacji Polski przez obce elementy i siły, eksploatacji, która systematycznie 
spychała nas w Europie do rzędu elementu wyzyskiwanego i niesamodzielnego, 
do tego poziomu biedy, która panuje w krytej słomą chacie chłopa polskiego, tego 
abnegata wszelkiej konsumpcji, lub na poddaszu polskiego pracownika, pragnącego 
bezskutecznie sprzedać swe siły i zdolności na środki najmarniejszej egzystencji 
życiowej”19.

1 lipca 1928 r. podczas nieoficjalnego jeszcze Święta Morza w Gdyni z udziałem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego narodził się pomysł wybudowania w Gdyni 
Pomnika Zjednoczenia Ziem Polskich. Miał on upamiętniać odzyskanie przez 
Polskę niepodległości w 1918 r. i symbolizować siłę wielkomocarstwową  państwa. 
Inicjatorem budowy pomnika był Eugeniusz Kwiatkowski20.  Marszałek J. Piłsudski 
podpisał uroczysty akt założycielski, „przez co powstał obowiązek zrealizowania 
zamierzonego dzieła”21. W czasie uroczystości poświęcenia nowych statków floty 

14  K. Małkowski, D. Małszycki, Nowy bedeker gdyński, Gdańsk 2013. Nazwiska J. Rummla nie ma w 
haśle „Ojcowie Gdyni”, ani „Port Morski”, ani w „Wybranej bibliografii”.

15  R. Toczek, dz. cyt., s. 35.
16  https://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Rummel, z dn. 12.02.2018 r.
17  O. Myszor, Frontem do morza. Kształtowanie świadomości morskiej społeczeństwa II Rzeczypospo-

litej na łamach miesięcznika „Morze” oraz „Morze i Kolonie” (1924-1939), [w:]  Polska nad Bałtykiem. 
Konstruowanie identyfikacji kulturowej państwa nad morzem 1918-1939, pod red. D. Konstantynowa, 
M. Omilanowskiej, Gdańsk 2012, s. 38-55.

18  G. Orlicz-Dreszer, Walka o morze, [w:]  Polska na morzu, pod red. J. I. Targa, Warszawa 1935, s. 10.
19  E. Kwiatkowski, Gdynia symbolem buntu, „Morze” 1936, nr 3, s. 6.
20  I. Luba, Pomnik Zjednoczenia Ziem Polskich w Gdyni, [w:] Polska nad Bałtykiem..., s. 213. 
21  Budowa pomnika Zjednoczenia Ziem Polskich w Gdyni. Mowa wicepremiera E. Kwiatkowskiego, „Ga-

zeta Polska” 1939, nr 182, s. 2. 

polskiej w Gdyni, powołano komitet budowy pomnika i „zadokumentowania w 
ten sposób nierozdzielnego związania się Polski z polskim morzem. Na wysokim 
wzniesieniu na Kamiennej Górze ma stanąć w przyszłym roku (w 1929 – przyp. H. G.) 
ku uczczeniu dziesięciolecia niepodległości wysoki obelisk granitowy, u stóp którego 
złożone zostaną w marmurowej urnie ziemie wszystkich historycznych pobojowisk 
całej Polski. Pomnik ten powinien stanąć z ofiar całego społeczeństwa”22. 5 lipca 
1928 r. w posiedzeniu honorowego komitetu budowy uczestniczyli ministrowie 
przemysłu i handlu E. Kwiatkowski, reform rolnych Witold Staniewicz, wiceminister 
komunikacji Witold Czapski, szef Kierownictwa Marynarki Wojennej w Ministerstwie 
Spraw Wojskowych komandor Jerzy Świrski, wszyscy wojewodowie, przedstawiciele 
władz Warszawy. Postanowiono do komitetu dokooptować przedstawicieli różnych 
warstw społeczeństwa, przedstawicieli nauki, sztuki, wojskowości. Powołano komitet 
wykonawczy w składzie: Aleksandra Piłsudska jako przewodnicząca, minister E. 
Kwiatkowski, Stefan Starzyński, Józef Kożuchowski, Teodozy Nosowicz, Czesław 
Peche, Roman Górecki, Michał Grażyński, Cyryl Ratajski, Jan Stecki i Henryk 
Loewenherz23.

Tuż przed 10. rocznicą odzyskania niepodległości pisano w „Gazecie Gdyńskiej”: 
„Z inicjatywy p. Ministra Przemysłu i Handlu inż. E. Kwiatkowskiego, twórcy naszej 
floty handlowej, ma być wzniesiony w Gdyni pomnik Zjednoczenia Ziem Polskich, 
rozdartych przed wiekiem przez sąsiedzkie państwa. Pomnik ten ma stać nie gdzie 
indziej, jak na ziemi pomorskiej, na Kaszubach, nad morzem, aby świadczyć ile wagi 
ma ta ziemia i to morze dla odrodzonej Polski. Ma świadczyć, że bez Kaszub, bez 
morza nie ma zjednoczonej Polski, ma być widomym znakiem ślubowania całego 
narodu polskiego, że ziemi tej i morza naród polski nie odda za żadną cenę, bo jest 
jego z krwi i kości. Pomnik ten ma być zbudowany złączonym wysiłkiem wszystkich 
obywateli polskich”24. Lokalny Komitet Budowy tworzyli: Józef Poznański, Julian 
Rummel, Józef Unrug, Tadeusz Wenda25. Pod koniec listopada 1928 r. stwierdzano: 
„Minęło już kilka tygodni – i bardzo mało osób posłuchało owego wezwania. 
Zadeklarowano pewne kwoty ze strony inteligencji a zwłaszcza urzędników, którzy 
znani są z wielkiej ofiarności na podobne cele. Natomiast z Krezusów gdyńskich, 
którzy właśnie dzięki przyłączeniu Pomorza do Polski i wybudowaniu przez rząd 
polski portu w Gdyni stali się milionerami, nikt się nie ruszył”26. 

W 1930 r. ogłoszono konkurs na projekt pomnika, określając warunki: „Pomnik 
ten będzie wzniesiony z dobrowolnych ofiar publicznych, ma być uczczeniem 

22  Pomnik Zjednoczenia Ziem Polskich w Gdyni, [w:] M. Sokołowska, Gdynia w gazetach przez 75 lat, 
Gdynia 2001, s. 17; „Dziennik Gdyński”, nr 19, z dn. 4.08.1928 r., s. 1.

23  I. Luba, dz. cyt., s. 213.
24  Lokalny Komitet Budowy Pomnika Zjednoczonych Ziem Polskich w Gdyni, [w:]  M. Sokołowska, Gdynia 

w gazetach..., s. 19; „Dziennik Gdyński”, nr 94, z dn. 4.11.1928 r., s. 1.
25  Tamże.
26  Brak ofiarności, [w:] M. Sokołowska, Gdynia w gazetach..., s. 19; „Dziennik Gdyński”, nr 112, z dn. 

25.11.1928 r., s. 1.
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chwalebnej pamiątki dziesięciolecia odrodzenia Państwa Polskiego i zjednoczenia 
ziem Jego i wód oraz znakiem tężyzny i świetności Narodu Polskiego. (…) 
Nie ma to być zatem pomnik przeszłości, lecz pomnik przyszłości. Ma to być 
symbol obowiązku naszego i pokoleń następnych, rozwijania twórczej pracy na 
polskim wybrzeżu i stwierdzenie, iż nie ma Zjednoczonej Polski bez własnego 
nieskrępowanego dostępu do Bałtyku. Jako czynnik, nadający Gdyni charakter 
miasta i portu polskiego, powinien stanowić charakterystyczny akcent w wyglądzie 
portu”27. Termin składania prac upływał 31 stycznia 1931 r. Na konkurs wpłynęło 
76 prac. Nie udało się jednak pomnika zrealizować do wybuchu wojny, choć przez 
11 lat ideę tej budowy nagłaśniano i wykorzystywano do celów propagandowych 
przy różnych okazjach. W 1937 r. w miejscowej gazecie pisano: „Przed kilku 
laty powstał projekt utworzenia w Gdyni pomnika Zjednoczenia Ziem Polskich 
na pamiątkę zjednoczenia się ziem polskich ze wszystkich trzech zaborów. (...) 
Obecnie sprawa ta znowu odżyła. Już w dniu 12 maja rb. ma się odbyć poświęcenie 
kamienia węgielnego owego pomnika. Akt ten ma być uczczeniem pamięci 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomnik stanowić będzie 40-metrowy obelisk. Stanie 
on na molo Południowym. P. inż. arch. Wacławowi Tomaszewskiemu zlecono 
opracowanie projektu. Rzeźby wykonać ma rzeźbiarz August Zamoyski”28. W 1938 
r. zmieniono ideę pomnika, która miała nawiązywać do przeszłości, zgodnie z 
polityką historyczną obozu sanacyjnego. Obelisk miały zdobić cztery płaskorzeźby, 
przedstawiające najważniejsze momenty z życia narodu: „Obok płaskorzeźb wykute 
będą nazwiska – symbole epok w historii polskiej: Chrobrego, Jagiełły, Batorego i 
marszałka Piłsudskiego, przy czym nazwisko Marszałka ma łączyć 4 symboliczne 
płaskorzeźby: kotwiczenia, sterowania, obfitego połowu i podnoszenia żagla. Herby 
wszystkich ziem polskich, umieszczone na obelisku,  mają podkreślać charakter 
pomnika Zjednoczenia Ziem Polskich”29.  

Szczególną okazją do podkreślania symbolicznej roli Gdyni była 10. rocznica 
odzyskania niepodległości, świętowana w 1928 r. W miejscowej gazecie donoszono: 
„W sobotę wieczorem odbył się capstrzyk przy świetle pochodni i przy dźwiękach 
orkiestry marynarki wojennej. Pochód przeszedł najgłówniejszymi ulicami Gdyni. 
Miasto było bardzo bogato przyozdobione w chorągwie i inne odznaki narodowe. 
(…) W niedzielę ok. godz. 10.30 zaczęły zbierać się koło dworca, również pięknie 
przystrojonego, miejscowe towarzystwa celem powitania przybywających z Gdańska 
gości. Po przybyciu ich wyruszono w olbrzymim pochodzie do molo kuracyjnego, 
gdzie odprawiona została msza święta. Następnie odbyła się uroczysta akademia 
w „Casinie”30. 

27  Cyt. za: I. Luba, dz. cyt., s. 214.
28  Gdynia otrzyma jednak pomnik Zjednoczenia Ziem Polskich,  „Dziennik Gdyński”, nr 84, z dn. 

12.04.1937 r., s. 2.
29  (M), Pomnik Zjednoczenia Ziem Polskich w porcie gdyńskim, „Gazeta Polska” 1938, nr 38, s. 7.
30  Obchód 10-letniej roczn. Niepodległości Polski w Gdyni, „Dziennik Gdyński”, nr 101, z dn. 

13.11.1928 r., s. 1.

W 1931 r. z okazji święta niepodległości „Dnia 11 listopada (...) o godz. 10.50 
zebrane przy dworcu kolejowym organizacje odmaszerowały w pochodzie do nowego 
kościoła. Ks. proboszcz Turzyński celebrował uroczyste nabożeństwo. (…) Po 
nabożeństwie na ul. 10 Lutego naprzeciw gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego 
komisarz rządu Zabierzanowski wraz z dowódcą Floty komandorem Unrugiem 
przyjęli defiladę, w której poza wojskiem, policją, strażą graniczną, ogniową i 
organizacjami PW wzięły udział prawie wszystkie towarzystwa gdyńskie. O wielkości 
defilady świadczy fakt, że przyjmowana była przez p. komisarza 25 minut”31.

Z okazji 15-lecia odzyskania niepodległości w 1933 r. „Miasto w dniu dzisiejszym 
od samego rana przybrało odświętny wygląd. Z wielu okien powiewały chorągwie 
narodowe. W oknach wystawowych wielu kupców wystawiono obrazy Prezydenta 
Rzplitej i Marsz. Piłsudskiego, przybrane w chorągiewki i zieleń”32. 

11 listopada 1937 r. był dniem wolnym od pracy. Gazeta donosiła: „W dniu tym 
praca po raz pierwszy praca codzienna całkowicie ustała. Sklepy były przez cały 
dzień zamknięte. (…) Główne uroczystości (...) odbyły się w nowowybudowanej Hali 
Targowej przy ul. Mościckich”33.

Z okazji 20. rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada 1938 r. o godz. 9.30 
odbyła się msza święta w kościele Serca Jezusowego (transmitowana przez megafon), o 
godz. 10.45 – defilada wojskowa związków kombatanckich i społeczeństwa, o godz. 12.30 
– w sali kinoteatru „Polonia” na skwerze Kościuszki – patriotyczna akademia z udziałem 
pierwszorzędnych sił artystycznych oraz żywa apoteoza „Pomnik Żołnierza Polskiego34. 

Inną okazję do promowania Gdyni stworzyło doroczne masowe Święto Morza, 
które oficjalnie zaczęto obchodzić w 1932 r. Jego pomysłodawcą był gdyński radny 
i publicysta Andrzej Wachowiak, a realizatorem J. Rummel – ówczesny prezes 
gdyńskiego oddziału Ligi Morskiej i Kolonialnej. On też stanął na czele Komitetu 
Organizacyjnego, w skład którego weszły ważne ówczesne gdyńskie osobistości. 
Powołano także Komitet Honorowy na czele z ordynariuszem chełmińskim ks. 
biskupem Stanisławem Okoniewskim. Znaleźli się w nim: minister przemysłu i 
handlu E. Kwiatkowski, wojewoda pomorski Stefan Kirtiklis, prezes LMiK generał 
brygady Gustaw Orlicz-Dreszer, komisarz generalny RP w Gdańsku Kazimierz 
Pappée, dowódca Floty komandor Józef Unrug, dowódca Okręgu Korpusu VII 
w Toruniu generał brygady Stefan Pasławski, prezes Dyrekcji PKP w Gdańsku 
Bogusław Dobrzycki, komisarz rządu w Gdyni Zygmunt Zabierzanowski, dyrektor 
Urzędu Morskiego w Gdyni komandor Józef Poznański, prezes Izby Przemysłowo-
Handlowej w Gdyni Napoleon Korzón, naczelnik Wydziału Budowy Portu Tadeusz 
Wenda35. 

31  Święto Niepodległości, „Dziennik Gdyński”, nr 261, z dn. 13.11.1931 r., 2.
32  Dziś obchód 15-lecia Święta Niepodległości, „Dziennik Gdyński”, nr 261, z dn. 12.11.1933 r., s. 4.
33  Obchód Święta Niepodległości w Gdyni, „Dziennik Gdyński”, nr 261, z dn. 13.11.1937 r., s. 3.
34  Program uroczystego obchodu ku uczczeniu XX-lecia Odzyskania Niepodległości, „Dziennik Gdyń-

ski”, nr 259, z dn. 11.11.1938 r., s. 4.
35  Święto Morza w Gdyni w dniu 31 lipca 1932, „Morze” 1932, nr 9, s. 8.
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Święto Morza obchodzono 31 lipca 1932 r. Wzięło w nim udział około 100-
120000 ludzi. Wśród gości byli m.in.: prezydent RP Ignacy Mościcki, premier 
Aleksander Prystor, marszałkowie Sejmu (Kazimierz Świtalski) i Senatu 
(Władysław Raczkiewicz)36. Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo, a następnie 
wygłoszono oficjalne przemówienia i akt ślubowania: „My przedstawiciele ziemi i 
miast pomorskich, zebrani w dniu Święta Morza nad Bałtykiem, którego szerokie 
wybrzeża przez wieki znajdowały się w posiadaniu przodków naszych, a gdzie dzisiaj 
wysiłkiem całej naszej Ojczyzny port Gdynia wyrasta i krzepnie, aby ugruntować 
moc i potęgę Państwa (…) wzmacniamy dziś nierozerwalność węzłów naszych z 
Polską i ślubujemy jej wierność i wytrwałość niezłomną w pełnieniu straży przy tej 
niezwalczonej twierdzy polskiej nad Bałtykiem – tak nam dopomóż Bóg”!37. 

Odbyła się też defilada wojskowa, przejście oddziałów honorowych oraz regaty 
i imprezy towarzyszące. Wystawiono widowisko „Opowieść bałtycka” Janusza 
Stępowskiego w reżyserii Ireny Solskiej38. Generał Gustaw Orlicz-Dreszer w 
przemówieniu podkreślał znaczenie dostępu do morza dla mocarstwowej przyszłości 
Polski: „Przybyliśmy złączeni jedną myślą, związaną najściślej z przyszłością 
mocarstwową Państwa i tak silnie zespoloną z dobrą dolą Narodu, że nie ma na ziemi 
polskiej obywatela, dla którego niezrozumiałe byłoby bogactwo posiadania granicy 
morskiej, dającej nieskrępowane wyjście na cały, dostępny dla nas świat. Pogodni i 
radośni, zapatrzeni w zachwycie w bezgranicznych horyzontów potęgę wspaniałą, 
obchodzimy dzisiaj święto morza, polskiego od wieków i po wieki wieczne. (…) 
Przyszliśmy na jałowe piaski pobrzeża Bałtyku, jak mówi jeden z najlepszych 
synów Polski, pokojem i pracą. (…) Gdy się widzi ten wysiłek przeogromny, znika 
zwątpienie, a w marzeniach nauczycieli i wodzów narodu poczęte, wyrastają kwiaty 
otuchy i wiary, by zrodzić pewność mocarstwowej przyszłości Narodu i Państwa”39.     

Gdynia stała się najbardziej popularnym miastem w II Rzeczypospolitej. Wraz 
z jej budową wydano kilkadziesiąt przewodników i informatorów, poświęconych 
jej symbolicznemu wymiarowi w przestrzeni niepodległego państwa polskiego40. 
Hanna Faryna-Paszkiewicz stwierdziła, że „liczba towarzyszących  rozwojowi 
miasta przewodników (nie folderów, lecz dopracowanych graficznie książek, z 
kreacją portowego miasta) była niespotykanym dotąd w Polsce ewenementem. To 
propagowanie architektury Gdyni, lansowanie jej jak modelek na wybiegu, bardzo 

36  O. Myszor, dz. cyt., s. 47.
37  Przebieg uroczystości, „Morze”, 1932, nr 9, s. 11.
38  O. Myszor, dz. cyt., s. 47.
39  G. Orlicz-Dreszer, Chcemy żyć pokojem, pracą i prawem, „Morze” 1932, nr 9, s. 5-6.
40  Można wymienić np.: J. Staśko, Przewodnik po polskim wybrzeżu. Okolice Gdyni, Warszawa 1924; 

Polskie morze. Informator roku, Gdynia 1926; Przewodnik ilustrowany miasta Gdyni i wybrzeża, Gdy-
nia 1927/1928; Gdynia – port, Grudziądz 1929; Gdynia, Gdynia 1931; W. Zakrzewski, B. Koselnik, H. 
Dąbrowska, Gdynia i wybrzeże, Gdynia 1932, Gdynia, Wybrzeże. Pamiątka z pierwszego Święta Morza, 
Gdynia 1932; J. Borowik, Gdynia port Rzeczypospolitej, Toruń 1934; Gdynia, Wybrzeże i Kaszuby, Gdy-
nia 1935; Port Gdynia, Gdynia 1936; Gdynia i morze, Gdynia 1939.

fotogenicznych i efektownych, pozostaje właściwie jedynym tego typu przykładem 
w Polsce. Żadna bowiem realizacja nie cieszyła się takim zainteresowaniem in statu 
nascendi i żadnej nie sekundowało tylu fotografów”41.

Wydawnictwa te przesiąknięte były treściami patriotycznymi, pełnymi dumy z 
budującego się miasta. W jednej z książek o Gdyni Lucjan Kołudzki – prezes Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Grudziądzu, pisał: „Przez budowę portu w Gdyni i przez 
dokonanie w ten sposób opanowania swego wybrzeża naprawiła nasza generacja 
grzech przeszłości, popełniony przez brak zainteresowania się narodu problemem 
morskim, co było jedną z głównych przyczyn utraty naszej niepodległości. Przez 
morze, przez uzyskanie oddechu na świat, staliśmy się równouprawnionymi 
obywatelami świata. Narody ustaliły potęgę swą przez posiadanie własnych wybrzeży 
morskich, własnych portów i własnej floty. Istnienie Wielkiej Polski bez morza jest 
nie do pomyślenia, arterją zaś łączącą morze z Polską jest Pomorze, więc bez Pomorza 
Polska nie mogłaby być władną na morzu”42.

Józef Borowik podkreślał nieodłączny związek miasta z Rzeczpospolitą: „Gdynia, 
zbudowana wspólnym wysiłkiem narodu jako Port Rzeczypospolitej, nie zawiodła 
pokładanych w niej nadziei i poprzez najoptymistyczniejsze przewidywania, nie tylko 
że nie ustaje w pracy podczas ogólnego kryzysu światowego, ale zwycięsko posuwa się 
naprzód. Zdrowy ten objaw uwidacznia raz jeszcze, jaką koniecznością gospodarczą 
było jej stworzenie. Została ona tak silnie spleciona z życiem gospodarczym Polski, 
że nie jest do pomyślenia obecnie brak Gdyni w strukturze gospodarczej naszego 
Państwa. Coraz silniejszy prąd ku własnemu morzu, nurtujący w społeczeństwie 
polskiem, pozwala z ufnością patrzeć w przyszłość na dalszy rozwój Gdyni ku chwale 
polskiej bandery i Odrodzonej Rzeczypospolitej”43. 

W wydawnictwach poświęconych Gdyni zwracano też uwagę na walory 
turystyczne, rolę Gdyni w rozwoju gospodarki oraz na jej znaczenie międzynarodowe: 
„Gdynia po wybudowaniu portu nie straciła na swej sile atrakcyjnej, przeciwnie 
zyskała nawet. Zmienił się nieco cel napływu ludzi do Gdyni, zwłaszcza w sezonie. 
Dawniej atrakcją Gdyni było morze i ładna plaża, oraz lepsze warunki letniskowe 
i kąpieliskowe, niż w innych miejscowościach wybrzeża polskiego. Dziś siłą 
przyciągającą jest nie tylko morze lecz, również i port – to wiekopomne dzieło, 
zbudowane wolą i wysiłkiem całego narodu, ta olbrzymia wiecznie żyjąca machina, 
strzegąca praw Polski do Bałtyku, a zarazem mówiąca całemu światu o istnieniu i 
potędze Polski”44.  

Podkreślano popularność Gdyni w Polsce i zagranicą, jej znaczenie w turystyce  oraz 
w komunikacji lądowej i morskiej: „Niema na pewno w granicach Rzeczypospolitej 
drugiego miasta, któreby było tak popularne, jak Gdynia. Jednych ciągnie tu port 
i interesy z nim związane, innych ciekawość – prosta ciekawość zobaczenia tej 

41  H. Faryna-Paszkiewicz, Co każdy Polak o morzu wiedzieć powinien?, [w:] Polska nad Bałtykiem..., s. 26.
42  Gdynia – port, Grudziądz 1929 (drukiem Zakładów Graficznych Wiktora Kulerskiego), s. [2 okładki].
43  J. Borowik, Gdynia port Rzeczypospolitej, Toruń 1934, s. 55.
44  Gdynia, Wybrzeże i Kaszuby, Gdynia 1935, s. 21.
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wielkiej bramy, wiodącej na szeroki świat. Zatrzymują się tu nieraz po kilka dni,  
by zaobserwować nowe zmiany, jakie zaszły w tym najbardziej dziś żywotnym 
ośrodku ludzkim. Gdynia nie jest obcą dziś i cudzoziemcom. Co rok liczne wycieczki 
z zagranicy bawią w mieście i na wybrzeżu. Iluż Polaków, rozsianych na dalekiej 
obczyźnie, przyjechało do kraju, by podziwiać port, podziwiać dzieło, o którem 
mówi dziś cały świat! Toteż Gdynia stała się swego rodzaju centralą turystyczną, oraz 
węzłem komunikacji turystycznej lądowej i morskiej”45.

W wydanej w 1939 r. „Monografii wielkiego Pomorza i Gdyni” Gdyni 
poświęcono ponad 50 stron na ogólną liczbę 23946. Wskazywano na jej szczególną 
rolę w regionie i w kraju: „Dziś w miejscu dawnej, nic nie znaczącej małej osady 
rybackiej, powstał wielki nowoczesny port polski – Gdynia. (…) Dziś Gdynia liczy 
już ponad 120.000 mieszkańców. (…) Musimy jednak jeszcze dużo wysiłku włożyć, 
by nadrobić zaniedbanie całych pokoleń. Gdynia potrzebuje dalszej opieki całego 
narodu polskiego i wkładów kapitału. Korzyści jakie nam daje stały rozwój Gdyni są 
olbrzymie. (…) Wielkie Pomorze jako silne zaplecze Gdyni jest jednym z pierwszych 
czynników dalszego rozwoju Gdyni i ekspansji gospodarczej Polski. Cały naród Polski 
doceniając znaczenie Gdyni i jej zaplecza „Wielkiego Pomorza” dla Polski – z pełną 
gotowością złoży każdą ofiarę dla dalszego umocnienia „Straży nad Bałtykiem”47. 
Leon Godlewski zwracał uwagę na Gdynię jako „twór naszego pokolenia, twór 
wystawiający niewątpliwie jak najbardziej chlubne świadectwo tężyźnie narodu 
polskiego”48. 

W „Monografii wielkiego Pomorza....” znalazły się też wiersze poświęcone Gdyni, 
m.in. autorstwa Ludwika Świeżawskiego: „Ty będziesz świadectwo o naszych dniach/ 
żelazny porcie twardo wparty w nadmorski piach./ Otwarliśmy cię, bramo do kraju 
– szeroko na świat/ i morza burzliwy zwał przed tobą posłusznie się kładł./ Z kopalń 
jadą pociągi, z zagłębia i pól - -/ gdybym cię nazwać chciał, rzekłbym: polski zasobny 
ul./ Płyną ku tobie okręty – podróżni morskich dróg/ powitaj wchodzących – wolnego 
kraju otwarty próg./ Rośnij porcie nowej ojczyzny – życie przed nami -/ kocham cię, 
młodszy mój bracie”49.

Gdynia stała się więc tematem twórczości literackiej. Powstawały o niej wiersze 
i poematy oraz opowiadania. Romantyczną apoteozę Gdyni stworzył jeszcze w 
1922 r. Stefan Żeromski, pisząc powieść „Wiatr od morza”: „Ockniona znowu z 
tylosetletniego snu wola Chrobrego króla, spełniona wykonaniem sprawa żywota 
Jana Henryka Dąbrowskiego, objawia się w tej stronie, ażeby pokazać ułamek potęgi 
wielkiego plemienia, zabudowując zimną pustkę od strony Gdyni ubogiej i od strony 

45  Tamże, s. 22.
46  Gdynia, [w:] Monografia wielkiego Pomorza i Gdyni. Z okazji 20-lecia powrotu Ziemi Pomorskiej do 

Macierzy, pod red. J. Lachowskiego, Toruń-Lwów 1939, s. 56-110. 
47  Tamże, s. 58.
48  L. Godlewski, Stan i możliwości rozwoju przemysłu w porcie miasta Gdyni i na Pomorzu, [w:] Mono-

grafia wielkiego..., s. 72.
49  L. Świeżawski, Gdynia, [w:] Monografia wielkiego..., s. 56. 

martwych pagórów Oksywia. Tu i tam pobiegną w ciągu lat kilometry betonowych i 
kamiennych bulwarów i placów. Tam, gdzie teraz wałęsają się w malarycznym oparze 
białe lub łaciate kozy uwiązane na postronkach i przytroczone na głucho do kołków 
wbitych w torfowisko – gdzie beznadziejnie i bezskutecznie wielkim zbiorowym 
gęganiem gęgają siodłate gęsi, biadając wśród kup bezuczuciowego torfu na swą 
deportację w te jałowe pseudotrawy przez oberwane i niewiarogodnie brudne dzieci 
kaszubskie – gdzie majestatycznie przechadzają się wędrowne wrony, a czasem 
przebiegnie bezpański pies naszczekując z odrazą w nudne rozłogi – zaświszczą 
sygnały i syreny setek kotłów, bić będą wniebogłosy, jak w Southampton, tysiące 
młotów, warczeć będą maszyny, śpiewać będą pracownicy, przygotowywać się do 
podróży wokół globu ziemskiego polskie okręty i młodzi polscy marynarze. Forty na 
cyplach Helu, Oksywia i Kamiennej Góry osłonią to pracowisko od pokuszenia się 
o nie wroga, linie kolei żelaznych poniosą stąd dorobek świata w głąb lądu, a z głębi 
lądu przytaszczą tu na wywóz dorobek pracy rąk polskich”50. 

S. Żeromski wiernie ukazywał zgrzebność krajobrazu, a zarazem dawał Polakom 
wizję narodzin morskiego miasta i przypominał o konieczności budowania morskiej 
potęgi państwa: „Ten niewysłowionej piękności poemat tworzony w drzewie, 
kamieniu, betonie i żelazie – ten przepotężny dramat ukazujący wydzieranie morzu 
jego wód, siły, głębi i władzy – ta wspaniała powieść o rozdarciu ramieniem człowieka 
dziejów ziemi i kisnącego ze stulecia na stulecie jej rozwoju, aby go w ciągu krótkich 
lat przekształcić na narzędzie własne, posłuszne woli, jako wół, koń i pies – to nowe, 
w polskiej lądowej duszy, zatoczone dzieło stawało się w oczach, z dnia na dzień 
ukazywało swe strofy nieznane. (...) To Polska - pracą setek chłopów walczących z 
morzem w wichrze, zimnie i upale, tajemnym kierowanych skinieniem tworzącego 
rozumu, w milczeniu swym do nich mówiła”51. 

Niezwykłe wrażenie robi pełen patosu poemat o Gdyni autorstwa pomorskiego 
nauczyciela Grzegorza Winogrodzkiego. W przedmowie do niego emerytowany 
wizytator szkół Walerian Kuropatwiński rekomendował go wszystkim bibliotekom 
polskim: „Książeczka, choć krótka, zawiera obszerny materiał informacyjny o mieście 
i porcie, pozatem podnosi te historyczne przesłanki  i polityczne konieczności, które 
wywołały wybuchowy moment powstania czynu polskiego, znanego pod nazwą 
Gdyni. Rymowaną formę opisu traktuje, widocznie, pan Winogrodzki jako narzędzie 
do wypowiadania skrótów, obejmujących niekiedy całe okresy historii. Książeczka 
porusza wiele zagadnień, związanych z morzem i daje obraz wysiłków i zrozumienia 
przez społeczeństwo ważności spraw morskich, wdzięcznymi słowy wspominając 
tych, którzy przyczynili się do utrwalenia Polski i polskości nad morzem. W książeczce 
znajdujemy niektóre hasła i sugestie, widocznie szczególniej ukochane przez autora, 
jako to hasło solidarności słowiańskiej i hasło konieczności pobudowania w Gdyni 
uniwersytetu, jako odtrutki przeciw stuletniemu okresowi germanizacji Pomorza. 

50  S. Żeromski, Wiatr od morza, Warszawa 1973, s. 290-291.
51  Tamże, s. 292.
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Książeczka kończy się odą do Polski odrodzonej i apelem do usilnej pracy dla dobra 
kraju i całej Słowiańszczyzny. Książeczki tej nie powinno braknąć w żadnej, choć 
by najmniejszej biblioteczce polskiej”52. G. Winogrodzki zalicza Gdynię do „wieńca” 
takich grodów, jak: Gniezno, Poznań, Kraków, Warszawa, Wilno, Lwów: 

„Lecz do wieńca tych grodów nowy kwiat się prosi, 
Gdyż nad morzem prześliczne miasto-port się wznosi 
Jako morska stolica bałtyckich wybrzeży; 
Klejnot kaszubski w darze dla polskiej macierzy, 
Wielki pomnik narodu żywy i wspaniały, 
Który stał się słowiańską bramą na świat cały…”53

Opisując uroki Gdyni, G. Winogrodzki podsumowuje opisaną wcześniej jej 
wielkość: 

„Takim domem jest Gdynia – cud pracy i trudu,
Wzniesiona wysiłkami złączonego ludu,
Gdzie jasny duch poety czynem się objawił
I gdyńskim robotnikom w pracy błogosławił…
Gdynio wielka!... poczęta jako marzeń tchnienie
Tyś natchnień literackich urzeczywistnienie!...
W skupieniu podziwiamy swym jestestwem całym
Wieszcza polskiego słowo, co stało się ciałem…
O cudach pracy polskiej szepce wiatr od morza,
I przez nie na kraj cały spływa łaska Boża…”54

Janusz Stępowski, zwracając się do nauczycieli i młodzieży, zaoferował im 
montaż literacki, poświęcony Gdyni: „Mała ta książeczka pragnie spełnić wielką 
rolę. Przychodzi do Was, – do Młodzieży. Puka do Waszych teatrów szkolnych i scen 
amatorskich, przynosząc całkowicie przygotowany materjał teatralny do urządzenia 
wieczornic czy też akademij morskich. (…) Otwórzcie tę książkę tak, jak się otwiera 
serce na widok naszego morza i Gdyni. Niech się stanie przyjaciółką i powierniczką 
Waszych uczuć. Niech Wam opowie o dziejach historycznych małej, nieznanej wioski 
rybackiej, jak to obudzona w lutowy dzień 1920 r. do wielkiego życia, stała się dziś 
zwierciadłem najpiękniejszych marzeń, urzeczywistnionych w żywych kształtach 
wspaniałego portu Polski”55. Autor w rymowany sposób przedstawiał historię Gdyni 
od najdawniejszych czasów: „Tyle wieków daleka, nikomu nieznana,/ byłaś wioską 
rybacką i w słonecznym blasku/ wstydziłaś się, żeś mała i biednie odziana/ w szarą 
suknię, uszytą z nadmorskiego piasku./ W Krakowie i w Warszawie królom dzwony 
grały,/ a tobie tylko fale…/ Szli w zbrojach zakuci,/ rycerze z sławną pieśnią, a tobie 

52  W. Kuropatwiński, Przedmowa, [w:] G. Winogrodzki, Gdynia miasto i port, Gdynia 1937, s. 3.
53  G. Winogrodzki, Gdynia miasto..., s. 6.
54  Tamże, s. 70.
55  J. Stępowski, Gdynia. Deklamacje, śpiewy, tańce i pieśni kaszubskie, Warszawa 1936, s. 3.

w śnie białym,/ tylko wicher o Polsce w pustce głuchej nucił./ (…)/ Nikt nie pomniał 
w pamięci, jak wzrastałaś w cieniu,/ długie wieki czekając, aż przyjdzie godzina,/ 
że pierwszy ciebie zbudzi w historii imieniu,/ król Władysław i nazwie cię w twych 
dziejach: - Gdina”56. 

Autor pokazał Gdynię na tle dziejów, nadając jej szczególne w nich miejsce: „Był 
to rok tysiąc sześćset trzydziesty i piąty…/ Pamiętajcie tę datę w pierwszych dziejach 
Gdyni!/ Z wszystkich marzeń królewskich, w skarbnicy pamiątek/ smutny żal tylko 
został w nadmorskiej pustyni./ Chwastem brzegi obrosły, spowiła je cisza,/ skarżyła 
się w niej Gdynia, że ją serce boli,/ że nikt w Polsce wołania fal morskich nie słyszał…/ 
Szwedzki potop przeżyła i czas niewoli./ Na piasku, stopy wrogich zastępów wycisły/ 
ślad gorzkich lat./ W sieroctwie, podobna do dziecka,/ szukała w Polskiem Morzu 
srebrnych kropel Wisły,/ pytając: - „Czemu Gdingen zwą mnie dziś z niemiecka?/ 
…Przecie mowę ojczystą mam z słowiańskiej ziemi,/ z chat kaszubskich wyrosłam i 
duszą i ciałem!”/ Natenczas fale morskie, nutami dźwięcznemi/ do snu jej kołysankę 
u brzegów śpiewały”57. Autor w obrazowy sposób opisał powrót Gdyni do Polski po 
latach zaborów, wskazując przy tym na patriotyzm miejscowych Polaków: „Długie 
lata mijały w niedoli i troskach,/ szary był dzień powszedni, tak szary, jak ziemia./ 
W sennych piaskach czekała mała, biedna wioska,/ kiedy wreszcie ją zbudzi głos 
Polski z uśpienia./ Dzikie sady przy chatach oprzędły pająki,/ co dzień wicher wył 
smutno w rozwieszonych sieciach,/ mgieł opary się snuły na łąkach Chylonki./ I tak 
w Gdyni dzień za dniem, rok za rokiem, leciał./ Aż nagle… pogłos trąbki rozległ się. 
Skrzydlaty,/ wniebowzięty, rósł echem na falach przystani!.../ Wybiegli starcy, dzieci 
– wszyscy ludzie z chaty:/ - „Toż to polscy żołnierze!”… „Ułani! Ułani!”/ (…)/ „Padł 
złoty pierścień w fale z ułańską piosenką,/ zwarły się nad nim wody i po brzegach, 
wszędzie,/ wieść ślubną wkrąg rozniosły z żołnierską przysięgą,/ że Polskie Morze 
było, jest i – Polskie – będzie!/ Zmagał się bój nad Wisłą, jak dzień jasny z nocą…/ A 
gdy nastał świt, - z prawdy, - nie z bajki, nie z cudu, -/ lecz z woli wszystkich ramion i 
serc wszystkich mocą/ wyścig pracy tu w Gdyni stworzył dzieło z trudu./ Tu, spełniło 
się hasło Wielkiego Żołnierza”58. 

W 1939 r. nakładem Państwowego Wydawnictwa Książek Szkolnych we Lwowie 
ukazał się zbiór opowiadań Michała Rusinka pod wiele mówiącym tytułem 
„Polska zaczyna się od Gdyni”59. Teksty literackie Wacława Sieroszewskiego, Marii 
Dąbrowskiej, Jana Nowodworskiego, Zdzisława Kleszczyńskiego, Aleksandra 
Harasymowicza uświetniły także wydawnictwo „Gdynia jako uzdrowisko”. Tam 
także znalazł się wiersz R. G. „Gdynia” o wyraźnej wymowie patriotycznej: „Wczoraj 
Pommern, dziś Pomorze!/ Lasy szumią pieśń radosną,/ Że na Polskiej ziemi rosną./ 
I po polsku huczy morze:/ Wczoraj Pommern, dziś Pomorze!/ Rośnie, rośnie wieś 
rybacka,/ w oczach, zdaje się, wyrasta./ Z dziś na jutro tworzy miasto/ Polska 

56  Gdynia, [w:] J. Stępowski, dz. cyt., s. 7.
57  Tamże, s. 8. 
58  Tamże, s.  9-10.
59  M. Rusinek, Polska zaczyna się od Gdyni, Lwów 1939.
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wola, moc junacka!/ Rośnie, rośnie wieś rybacka!60 Mimo znacznej liczby utworów 
literackich (zwłaszcza poezji), dla których inspiracją była Gdynia, niewiele z nich 
miała wysoką wartość literacką.  

Gdynię jako symbol niepodległości Polski wykorzystywano często w 
przemówieniach okolicznościowych oraz w publicystyce. Inżynier Henryk Bagiński 
(autor „Zagadnienia dostępu Polski do Morza”) 11 października 1930 r. głosił: „Ile 
straciła Polska w przeszłości za swoją nieobecność na morzu – tego liczne dowody 
w utracie naszej Niepodległości. Nie ćwiczyliśmy się w rzemiośle morskim, nie 
opanowaliśmy handlu zagranicznego, nie stworzyliśmy własnej marynarki, a 
przedewszystkiem nie zabezpieczyliśmy ciągłości tych wszystkich czynników, na 
których powinna była oprzeć się potęga Rzeczypospolitej. I zginęliśmy… Tak wielka 
bowiem jest siła działania układu geograficznego, by Polska była państwem morskiem, 
że nawet nasza obojętność w przeszłości na sprawy morskie nie mogła zabić prawa 
naturalnego, które powoduje, wraz z odzyskaniem Niepodległości państwowej, 
niezależność naszą w działaniu na morzu. Czyż Gdynia nie jest symbolem tej naszej 
Niepodległości państwowej i niezależności na morzu? (…) Nam samym należy 
trzymać straż nad Bałtykiem! Stąd Gdynia jest symbolem naszej Niepodległości na 
morzu, jest źródłem krynicznem i jest podstawą stworzenia ośrodka wychowawczego 
dla całych pokoleń polskich marynarzy i kupców”61. 

W podobnym tonie wypowiadał się 17 października 1930 r. w Gdańsku minister 
dr Henryk Strasburger: „Wielką jest siła czynnika psychologicznego, który całą 
Polskę pociąga do Gdyni. Siła tego przekonania przeniknęła daleko poza granice 
Polski. W najodleglejszych krajach nazwa „Gdynia” łączy się z pojęciem odrodzonej 
Polski mocniej, aniżeli jakiegokolwiek innego miasta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wszyscy wiedzą i rozumieją, że dla Polaków Gdynia jest symbolem i podstawą ich 
niepodległości”62. 

Zygmunt Maćkowski, prezes okręgu Radomsko-Kieleckiego Ligi Morskiej i 
Kolonialnej, 23 sierpnia 1933 r. przedstawił szkic referatu „Gdynia wielkie miasto 
polskie jako narodowy nadmorski bastjon polski”: „Szkic o „Wielkiej Gdyni” 
napisałem po długich rozważaniach i badaniach tego zagadnienia, przyczem 
ująłem zasadniczo sprawę, jako problem związania mas ludności polskiej z morzem 
poprzez Wielkie Miasto Gdynię. Od r. 1928, w którym to roku zawiozłem do Gdyni 
cały Sejmik powiatu siedleckiego, usilnie propaguję związanie się mas ludności 
polskiej z problemem morskim. Znalazłszy w r. 1932/33 możność przeprowadzenia 
intensywnej propagandy polskiej sprawy morskiej w ramach organizacyjnych Ligi 
Morskiej i Kolonjalnej, zdołałem zawieźć do Gdyni  i na polskie morze przeszło 

60  R. G., Gdynia, [w:] Gdynia jako uzdrowisko, Warszawa [brw], s. 25. Tam także: W. Sieroszewski, Wil-
la nad morzem, s. 3-4; M. Dąbrowska, Nadmorskie krajobrazy, s. 5-7; Jan Nowodworski, Morze (wiersz), 
s. 8; Z. Kleszczyński, Nad morzem, s. 9-12; A. Harasymowicz, Kamienna Góra, s. 13-19;  

61  H. Bagiński, ***, [w:] L. Gustowski, Na morze! Gdańsk-Gdynia. Garść myśli morskich i portowych, 
Poznań 1931, s. 6-7.

62  H. Strasburger, Słowo wstępne, [w:] L. Gustowski, Na morze..., s. 4-5. 

7.000 obywateli z terenu Województwa Kieleckiego”63. Stwierdzał, że „Gdynia stała 
się niezmiernie ważnym obiektem polityczno-gospodarczym, ściągającym na 
siebie zainteresowanie międzynarodowej polityki wszechświatowej, odrodzonem i 
z dnia na dzień potężniejącem Państwem Polskiem. Wreszcie staje się Gdynia, na 
skutek intensywnej i planowej akcji Ligi Morskiej i Kolonjalnej przedmiotem coraz 
pogłębiającego się przywiązania patriotycznie i państwowo myślącego społeczeństwa 
oraz przedmiotem dumy narodowej. Z głębokiem bowiem wzruszeniem i poczuciem 
wielkiej realnej wartości dokonanego dzieła patrzy każdy Polak na potężny obszar 
Portu Gdyńskiego, na ożywiony ruch statków, dziesiątki dźwigów portowych oraz 
tysiące wagonów kolejowych, jako na symbol Polski Mocarstwowej, która powróciła 
wreszcie nad własne morze i zdecydowanym czynem wstąpiła w kraj narodów 
podmiotów – a nie przedmiotów – wszechświatowej polityki i takiegoż znaczenia”64. 

Według Z. Maćkowskiego Gdynię należało rozbudowywać, by swą wielkością 
dorównywała Gdańskowi: „Mała – bardzo mała polska Gdynia – obok wielkiego 
niemieckiego Gdańska. Nad wybrzeżem polskiego morza dalej mieszkają masowo 
tylko Niemcy! To też nie jest może ryzykownem twierdzenie, iż w stosunku do 
Portu Gdyńskiego staje się Miasto Gdynia elementem działającym nazewnątrz 
niewystarczająco dobitnie, bo odbiera niejako portowi jego żywiołowe, narodowe 
znaczenie, dając mu przytem pozory pewnej sztuczności. Jest jakby świadectwem, 
że nad polskie morze powróciła polska racja stanu, polski rozum państwowy, ale nie 
powrócił, względnie nie stanął nad morzem „Naród”, nie rozpostarła się nad własnem 
wybrzeżem większa masa obywateli polskich, wiążąca polskie morze z obszarem 
Państwa Polskiego. Celem niniejszego szkicu jest ujęcie problemu gdyńskiego z innej 
strony, niż dotąd powszechnie stosowano, a mianowicie problemu: „Utworzenie siłą 
całego Narodu i olbrzymim  jego wysiłkiem wielkiego miasta Gdyni o ½ milionowej 
przynajmniej masie ludności – oraz nadanie temuż miastu charakteru głęboko 
patriotycznego bastionu polskiego narodu nad Bałtykiem”65. Ideą Z. Maćkowskiego 
była Gdynia jako wielkie polskie miasto nadmorskie, które „stworzy dla Polski nową 
oryginalną wartość narodową. Będzie Gdynia posiadać swój odrębny charakter 
i własną strukturę psychiczną, na powstanie których to elementów możemy dziś 
poważnie oddziaływać”66. Według Maćkowskiego Gdynia miała być nie tylko polskim 
portem, ale także przykładem polskiego patriotyzmu.

Zdaniem Z. Maćkowskiego Gdynia miała być nie tylko polskim portem, ale 
także przykładem polskiego patriotyzmu: „Naród Polski winien wyjść na brzeg 
morski nie tylko inwestycjami handlowo-portowemi, ale również winien realnie 
rozłożyć się nad polskiem morzem silnym odłamem patriotycznie  nastrojonej 
oraz społecznie wyrobionej i zorganizowanej ludności. Rozbudowa Wielkiej Gdyni 

63  Z. Maćkowski, Gdynia wielkie miasto polskie jako narodowy nadmorski bastion polski. Szkic referatu, 
na prawach rękopisu, [Radom 1933], s. 1.

64  Tamże, s. 3.
65  Tamże, s. 4.
66  Tamże, s. 6.
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będzie planowym wyczynem całego Państwa i ma na celu potężne umocnienie się 
na polskiem wybrzeżu raz na zawsze zamykające drogę do dyskusji z sąsiadem, oraz 
przekreślające wszelkie kombinacje odszkodowawcze i zastępcze. Przez powołanie 
do czynu całego Narodu i przez wciągnięcie go do realnej pracy, jak również przez 
materialne zainteresowanie Go przy budowie Wielkiej Gdyni, dokonywuje się 
poważnego wyczynu wychowawczego i łączy się społeczeństwo trwale i mocno z 
polskim problemem morskim. Dla całego świata powstanie wielkiego nadmorskiego 
miasta będzie nadzwyczajnym dowodem naszej woli narodowej, żywotnych sił 
społeczeństwa i znakomitej organizacji państwowej”67. 

W lutym 1939 r. w Warszawie Jan Dąbski pisał o Gdyni jako mieście i porcie, 
na które składał się wysiłek całej Polski: „W ubiegłym dwudziestoleciu drugiej 
Rzeczypospolitej symbolem dorobku w dziedzinie gospodarczej jest przede 
wszystkim Gdynia. Gdynia – miasto i port. Na Gdynię składał się wysiłek i pieniądz 
całej Polski. Gdynia służy też całej Rzeczypospolitej. Jej sprawy i troski obchodzą 
wszystkich Polaków. (…) On (F. Sokół – przyp. H. G.) i ci wszyscy Gdynianie, którzy 
pełnią służbę i „cywilną obronę” nad polskim morzem, uprawnieni są do tego, by 
mówić nam, że Gdynia i sprawy gdyńskie – to nie jest dzieło zakończone, że nie 
możemy spoczywać na laurach, że każdy rok winien być realizowaniem nowych 
potrzeb, nowych konieczności. „A gdy cały Naród budował Gdynię, do całej też 
Polski należy udział w jej rozbudowie”68. 

Franciszek Sokół patrzył na Gdynię z perspektywy historycznej: „W pojęciu 
socjologów Gdynia jest miastem par excellence nowym, którego cechą jest 
„aktualność”, w przeciwieństwie do takich miast, jak Lwów, Kraków, Gdańsk, których 
charakterystyczną cechą jest „historyczność”. Jest to słuszne tylko wówczas, kiedy się 
ocenia Gdynię jedynie w perspektywie kilkunastu lat. Na stworzenie Gdyni trzeba 
jednakże patrzeć raczej z perspektywy całego tysiąclecia i widzieć w nim szczęśliwe 
rozwiązanie problemu morskiego w odrodzonym Państwie Polskim, - problemu, 
którego nie rozwiązały trwałe wysiłki Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta Augusta, 
Stefana Batorego czy Władysława IV, bo nie stał za nimi jednolicie zorganizowany 
i w morskim kierunku nastawiony naród. (…) Uważając zagadnienie gdyńskie za 
zagadnienie ogólnopolskie nie popełniamy błędu”69.

Szczególnym symbolem polskiej niepodległości w Gdyni miała być monumentalna 
Bazylika Morska. Andrzej Wachowiak argumentował konieczność jej budowy 
względami patriotycznymi: „Jeśli dziś odzywamy się z Gdyni do całej Polski w 
sprawie Bazyliki Morskiej i jeśli prosimy katolickie społeczeństwo o pamięć o tym 
dziele  Bożym, to czynimy to nie w imię interesów ciasnych Gdyni, nadmorskiej 
stolicy Polski, ale w interesie szeroko pojętego obowiązku narodowego. Jeśli każdy 
kamień, każda cegiełka, każdy dom gdyński jest trwałym dowodem pędu Polaków 
do morza, dowodem powiązania przyszłości Polski na śmierć i życie z polskim 

67  Tamże, s. 11.
68  J. Dębski, [Wstęp], [w:] F. Sokół, Gdynia w służbie Rzeczypospolitej, Radom 1939, s. 5-6. 
69  F. Sokół, Gdynia w służbie..., s. 7.

Bałtykiem – to cóż lepiej, cóż trwalej, cóż wymowniej świadczyć będzie o panowaniu 
Polski na Bałtyku, niż monumentalny dom Boży, ostoja naszych duchowych i 
narodowych aspiracyj, zamierzeń i celów? Dzieła polskich rąk i polskiego ducha nad 
polskim morzem muszą być wielkie i wspaniałe a obliczone na długie wieki. Koło 
historii przebiega przez rzeczy małe bez zatrzymania i refleksu – a nam odsuniętym 
od morza przez półtora wieku trzeba tu tworzyć dzieła wielkie, któreby  dziesiątkom 
pokoleń mówiły, że tu Polska była i będzie. (…) W tym wysiłku Bazylika Morska 
jako widomy pomnik chrześcijańskiej Polski, jak symbol dziejowej misji Polski na 
granicy zachodniej Europy będzie czynnikiem pewności, ostoją naszego zaufania w 
trwałość stosunków politycznych nad morzem i źródłem wiary w wielką, świetlaną 
przyszłość Polski. Katolicka Polska wpatrzona w wielki, szeroki szlak morski jako 
drogę nieskrępowanej ekspansji na świat cały, ducha i pracy narodu polskiego, 
widzieć będzie w monumentalnej Bazylice Morskiej pierwszy kamień milowy do 
swego zwycięskiego pochodu do wielkości i mocarstwowości. (…) Wierzymy, że 
Bazylika Morska w Gdyni przez wieki długie pozostanie dla potomności pomnikiem 
zasług i mądrości  odrodzonego, katolickiego narodu polskiego”70. 

Historię zabiegów o budowę Bazyliki opisał Henryk Chudziński: „Wskutek starań 
ks. biskupa Okoniewskiego rozpisane zostały swego czasu zamknięte konkursy, 
przyczem Bazylice wyznaczono miejsce na Kamiennej Górze. Miejsce niezwykle 
urocze i zachęcające do interesujących rozwiązań architektonicznych. Konkurs 
pierwszy nie udał się, drugi jednakże nie zawiódł nadziei, wydał parę pięknych 
i bardzo ciekawych projektów, z których najwięcej podobał się projekt, bardzo 
znany zresztą, Bohdana Pniewskiego. W kwietniu 1934 r. rozpoczęto na miejscu 
przeznaczenia roboty fundamentowych wykopów, wzniesiono kamień węgielny, a ks. 
Biskup Morski poświęcił go w obecności Pana Prezydenta Rzplitej. Na święconym 
miejscu postawiono Krzyż, który co noc jest oświetlany. Gdy tam raz do roku około 
gwiazdki, pokaże się inne oświetlenie, zmontowane przez MZE, gdynianie mruczą 
i obruszają się, bo brak im widoku Krzyża, gdy zmierzch zapada. Powoli jednak z 
biegiem czasu rozeszły się słuchy, że tam na górze Bazylika nie stanie i że na tym 
projekcie można postawić krzyżyk. I jakoś do tego „krzyżyka” Gdynia nie może się 
przyzwyczaić. Nie uznaje go i pragnęłaby zobaczyć zrealizowanie „swojej” Bazyliki 
na Kamiennej Górze”71. 

Tuż przed II wojną światową na łamach jednego z wydawnictw poświęconych 
Gdyni konstatowano: „Znaczenie Gdyni dla Państwa Polskiego jest olbrzymie. Poza 
korzyściami gospodarczymi, jakie nam daje nasz własny port, poza oszczędnością 
walut, które, z braku portu własnego, odpłynęłyby zagranicę z tytułu opłat 
portowych, przeładunkowych i transportu kolejowego do granicy Rzeczypospolitej, 
przez Gdynię daliśmy poznać światu naszą energię, naszą zdolność do wysiłku 
zbiorowego, naszą zgodność, gdy chodzi o sprawy większej wagi. Gdynia jest 

70  A. Wachowiak, Bazylika w Gdyni – Dzieło polskich rąk i ducha, [w:] Monografia wielkiego..., s. 91.
71  H. Chudziński, Forum i Bazylika, Gdynia 1938, s. 4-5.
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nie tylko nowoczesnym portem, nie tylko miastem portowym o około 130.000- 
mieszkańców, ale wykładnikiem tężyzny moralnej Narodu Polskiego. Przez budowę 
Gdyni dowiedliśmy niezbicie, że dostęp do morza jest nam potrzebny nie tylko 
po to, aby się w morzu wykąpać, lub pojechać na przejażdżkę łódką. Położyliśmy 
kres różnym nierozsądnym uwagom wrogiej propagandy, dając dowód realnego 
zrozumienia korzyści gospodarczych, jakie daje morze każdemu państwu. (…) 
Przez Gdynię, przez rozbudowę własnej floty wojennej i handlowej, Polska odrabia 
zaniedbane niegdyś odłogi. Stopniowo przestajemy być narodem lądowym, stając się 
NARODEM MORSKIM. Świadczy o tym każda tona towaru, przeładowana w porcie 
gdyńskim, każdy kamień, wmurowany na wybrzeżu polskim rękami robotnika 
polskiego, każdy nit, łączący płyty stalowe okrętu polskiego”72. Często konfrontowano 
Gdynię przedwojenną z „lichą” wioską sprzed 1920 r. „gdy Polska postawiła swoje 
silne stopy na wybrzeżu i w Gdyni postanowiła wybudować wielki port i potężne 
miasto, przeobraziło się wszystko na całym wybrzeżu, jak za dotknięciem laski 
czarodziejskiej. (…) Już obecnie Gdynia jest największym miastem polskim nad 
morzem, a pretenduje zupełnie słusznie do tego, aby była największym miastem na 
polskim Pomorzu – aby się rozrosła do potęgi większej, aniżeli Gdańsk. I nie tylko 
chodzi o to, aby była większym portem, albowiem już nim jest, lecz by się stała 
twierdzą kultury i ducha polskiego nad Bałtykiem, gdyż taka jest jej misja, nakreślona 
przez bieg wypadków dziejowych i potrzeby narodu polskiego”73. 

Gdynia w okresie międzywojennym stała się chlubą Polski Niepodległej. W 1939 r. 
wobec realnego zagrożenia wojną stwierdzano: „Cały świat niemal zachwyca się Gdynią, 
a żywiołowy jej rozwój budzi powszechne uznanie i szacunek dla naszego narodu. Ten 
sentyment gospodarczy, ten zachwyt nad żywiołowym rozwojem Gdyni, musimy nadal 
przekuwać na złoto, zmieniać na wartości gospodarcze i społeczne, wkładając w rozwój 
naszego okna na świat, coraz większy kapitał, pracę i serca. W nadchodzących dniach 
dziejowych, musimy wszyscy bez wyjątku zdać sobie dokładnie sprawę, że jedną z 
najpoważniejszych misji, jaką mamy do spełnienia wobec przyszłych pokoleń jest 
utwierdzenie się na wieki nad odwiecznie polskim morzem – Bałtykiem. Pragniemy 
żyć i pracować w spokoju, gdybyśmy jednak stanęli w obliczu zguby powolnej przez 
próbę odebrania nam najistotniejszych warunków egzystencji i naszego dźwigania 
się wzwyż, przez próbę uderzenia w nasze prawa tak jasne i oczywiste jak słońce, jak 
dzień, przez ponowną próbę odcięcia nas od morza i od etnograficznego skupienia 
miliona naszych pomorskich braci, to niech nikt się nie łudzi, że zastanie nas 
nieprzygotowanych. Staniemy wszyscy ramię przy ramieniu, czujni, jednolici, zwarci 
i gotowi! Od Bałtyku odepchnąć się nie damy!”74  

Po II wojnie światowej, gdy Gdańsk znalazł się w granicach PRL, Gdynia przestała 
być symbolem niepodległości Polski ze względu przede wszystkim na zmianę 

72  Gdynia i morze, Gdynia (ca 1938), s. 7-8.
73  Tamże, s. 12-14.
74  Gdynia – okno Polski na świat, [w:] Dorobek Polski na morzu w ilustracjach 1939, pod red. O. Do-

wnarowiczowej, Gdynia 1939, s. 56. 

systemu politycznego. Chociaż w 1946 r. Tadeusz Ocioszyński przedstawił koncepcję, 
traktującą Gdynię jako „sztandar współczesnej Polski Morskiej i oczywiście tego 
sztandaru rzucać ani deprecjonować nie należy: pod tym sztandarem rozegrane 
zostały już walne a zwycięskie batalie, a to ma wartość żywiącą i instruktywną”75, 
to Gdańsk stał się centrum administracyjnym i politycznym. Mimo że według 
rozumowania T. Ocioszyńskiego „Prymat Gdyni jako portu morskiego jest dziś 
niesporny; opiera się on nie tylko na oczywistej faktycznej przewadze technicznej 
portu, ale, i to może przede wszystkim, na fakcie psychologiczno-moralnym, że 
Polska współczesna w Gdyni przeżyła najsilniejsze etapy budzenia się i krzepnięcia 
świadomości morskiej, że w Gdyni, ongiś jałowym pustkowiu, położyła fundamenty 
swego związku z morzem, i to fundamenty całkowicie własne, własnym wysiłkiem 
tworzone a w koncepcji swej doskonałe”76.

*    *    *

Po I wojnie światowej Gdynia stała się swoistą wizytówką polskiej niepodległości 
odzyskanej po latach zaborów. Budowa portu i miasta wiązała się z koniecznością 
realnego urzeczywistnienia dostępu Polski do morza. Wszystkie przedsięwzięcia w 
Gdyni związane były z ciągle przypominaną ideą niepodległości, którą miały one 
symbolizować i podnosić rangę Gdyni do miana symbolu niepodległości Polski.

SUMMARY

Gdynia as the symbol of Poland’s independence

Gdynia have become an embodiment of the new-born Polish state in 1918. Having 
regained the Baltic Sea access, Gdynia had been utilised to be at the forfront of the so 
called ‚Maritime Poland’. After the World War 2 due to altering the political system, 
Gdynia’s star has somewhat faded, yet economic and social potential of both city and 
the port confirmed its significance and predestined its future.

75  T. Ocioszyński, Gdynia – Gdańsk nadmorskie miasta Rzeczypospolitej (nadbitka z „Jantara” 1947, z. 4), s. 10. 
76  Tamże.
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Kościół rzymskokatolicki w Gdyni.
Przeszłość i teraźniejszość

Kościół rzymskokatolicki w Gdyni wpisuje się w kształtowanie tożsamości 
społeczności lokalnej. W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 
zasadne wydaje się przedstawienie misji Kościoła w Gdyni w określonej cezurze. 

1. Geneza struktury Kościoła rzymskokatolickiego

1.1. Organizacja kościelna do 1918 r.

Przestrzeń osadnicza, w której powstała Gdynia, kształtowała się przez wiele 
wieków1. Od VII do IX w. na Kępie Oksywskiej istniał gród, zamieszkiwany m.in. 
przez przy wódców miejscowej wspólnoty. Od X do XIII w. grodzisko było czę ścią 
struktury wczesnośredniowiecznego państwa, a następnie z powodu położenia na 
uboczu tras handlowych nie przekształciło się w społeczność miejską2.

W sferze religijnej do pocz. XII w., do czasu podporządkowania ziem pomorskich 
przez Bolesława III Krzy woustego3, panował wśród pomorskiego ludu słowiańskiego 
kult pogański. Życie religijne lokalnych władców ujawniało kult miejscowych bożków 
i dawało wyraz politycznej niezależności4. W okresie panowania piastowskiego 
księcia dzielnicowego Bo lesława III Krzywoustego (1102-1107) zaczęto przychylnie 
oceniać doktrynę, obrzędowość chrześcijańską,  system organizacji i akceptację 
pogańskich feudałów5.

Geneza procesu powstania struktur kościelnych na terenach, które obejmują 

1 M. J. Sołtysik, Szkic do historii układu przestrzennego Gdyni, „Rocznik Gdyński” 1978-1979, nr 2, s. 27.
2 B. Ostrowski, Oksywie, „Rocznik Gdyński” 1998, nr 13, s. 192; A. Romejko, Życie religijne w Gdyni, 

„Zeszyty Gdyńskie” 2006, nr 1, s. 89-107.
3 Bolesław III Krzywousty był księciem małopolskim, śląskim i sandomierskim w latach 1102-1107, 

synem Władysława I Hermana i Judyty czeskiej, córki króla Czech Wratysława II.
4 W. Szulist, Przeszłość obecnych obszarów diecezji pelplińskiej do 1772 r., Pelplin 2000, t. 1, s. 18.
5 L. Leciejewski, Religia pogańska i początki chrześcijaństwa na Pomorzu sło wiańskim, [w:] Historia Po-

morza, pod red. G. Labudy, Poznań 1969, t. 1, cz. 1, s. 336-338.
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Gdynię, sięga XII w. W 1123  r. przybył do Polski Idzi z Tuskulum6, legat papieża 
Kaliksta II na Polskę i Węgry i przygotował teren pod biskupstwo w Kruszwicy, 
któremu podlegało Pomorze Gdańskie, a następnie biskupstwo misyjne we 
Włocławku. W latach 1156-1157 ośrodki biskupie scalono jako diecezję kujawsko-
pomorską (kruszwicko-włocławską). W 1198 r. biskup włocławski ustanowił 
archidiakonat pomorski z siedzibą w Oliwie. 

W 1214 r. Oksywie zostało przekazane od Winisławy, żony Mściwoja, 
norbertankom z Żukowa. Powodem było m.in. to, że trzy córki Winisławy przebywały 
w ufundowanym w 1212 r. przez Mściwoja I klasztorze norbertanek7. Klasztor 
partycypował w dochodach uzy skiwanych na tym obszarze, w tym również w ramach 
oksywskiej parafii. Wskazuje się, że ważnym źródłem dochodu norbertanek było 
wydobycie i handel solą8. W 1224 r., syn Winisławy Świętopełk oddał część Oksywia 
cystersom w Oliwie. W 1249 r. potwierdził darowiznę i ugruntował istniejący spór 
dotyczący kwestii gospo darczych. Jak się potem okazało, w grę wchodziły także 
czynniki polityczne i narodowościowe. Cystersi byli Niemcami i Duńczykami, którzy 
do Oliwy przybyli z za chodniopomorskiego Kołbacza. Natomiast norbertanki były 
Polkami z ku jawskiego Strzelna podległe, które podlegało opactwu we Wrocławiu. W 
tym czasie Po morze nie miało własnego biskupstwa9. 

4 lipca 1243 r. legat papieski Wilhelm z Modeny dokonał podziału Prus 
Królewskich10 na 3 diecezje, a w tym utworzył diecezję chełmską, którą zatwierdził 

6 Idzi (Gilles) z Tuskulum, także Idzi z Tusculum oraz Gilles z Paryża lub Gilles z Toucy (ur. ok. 1080 w 
Toucy − zm. ok. 1140) kardynał. Diakon z Paryża, a następnie benedyktyn z Cluny w 1119 r. W 1123 r. pa-
pież Kalikst II mianował go biskupem Tusculum. Sygnował dwie bulle tego papieża, jedną wystawioną na 
Lateranie 6 kwietnia 1123 r., a drugą wystawioną w Benewencie 11 września 1123 r. W 1124 roku Idzi dzia-
łał jako legat papieski w Polsce i na Węgrzech. O jego działalności i skutkach misji w Polsce zachowało się 
kilka wzmianek. Z bulli papieża Eugeniusza III z 4 kwietnia 1148 r. wiadomo, że Idzi doprowadził do utwo-
rzenia i oznaczenia granic diecezji kujawskiej, która miała m.in. prowadzić misję chrystianizacji Pomorzan 
w Prusach. Na tej podstawie przyjmuje się, że Idzi dokonał reorganizacji struktury diecezjalnej w Polsce.  
Z legacją tą wiąże się wprowadzenie w Polsce uchwał Soboru Laterańskiego z 1123 r. 

7 B. Ostrowski, Obłuże, „Rocznik Gdyński” 1991, nr 10, s. 211.
8 P. Sobaczyński, Wczesnośredniowieczne Oksywie, „Rocznik Gdyński” 1985, nr 6, s. 34.
9 A. Romejko, dz. cyt..., s. 89-90.
10 Prusy (niem. Preußen) – niejednoznaczny termin, odnoszący się kolejno do kilku państw stworzo-

nych na historycznych terenach Prus w okresie od 1226 do 1947 r. Pierwszym bytem państwowym na te-
renie Prus było państwo zakonu krzyżackiego. W 1226 r. książę Konrad I Mazowiecki sprowadził Krzy-
żaków na ziemię chełmińską, z której zakon dokonywał podboju Prusów. Przez następne 200 lat Krzy-
żacy kolonizowali Prusy i budowali swoje państwo. Na mocy postanowień II pokoju toruńskiego (1466), 
zakon oddał Polsce Pomorze, ziemię chełmińską i Warmię, został lennikiem Polski i przeniósł stolicę 
państwa z Malborka do Królewca. Powstały wówczas Prusy Zakonne. Upadek państwa krzyżackiego na-
stąpił w 1525 r., kiedy ostatni wielki mistrz Albrecht Hohenzollern przeszedł na luteranizm i złożył hołd 
polskiemu królowi Zygmuntowi Staremu. Nowe państwo nosiło nazwę Księstwo Pruskie, ale do historii 
przeszło jako Prusy Książęce. W 1618 r., za zgodą Zygmunta III Wazy, wobec wygaśnięcia linii pruskiej 
po śmierci Albrechta Fryderyka, elektor brandenburski Jan Zygmunt Hohenzollern przejął jego posia-
dłości i od tej chwili Księstwo Pruskie było w unii z Brandenburgią (jako Brandenburgia-Prusy). Pod-
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papież Innocenty IV 29 lipca 1243 r. Do 1255 r. diecezja chełmińska należała do 
metropolii gnieźnieńskiej, a od 31 marca 1255 r. do metropolii w Rydze11.

Pierwsza wzmianka o kościele i parafii na Oksywiu pochodzi z dekretu biskupa 
Kujaw i Pomorza Wolimira z 31 października 1253 r., który określa granice parafii 
i wymienia należące do niej miejscowości, a wśród nich Gdynię12. Taki stan rzeczy 
przetrwał wieki do okresu rozbioru Polski w 1772 r. i wprowadzenia ustawodawstwa 
pruskiego. Kongres Wiedeński z 1815 r., a następnie Stolica Apostolska zaakceptowały 
rozbiory, co doprowadziło do zmian organizacji struktur kościelnych. 30 czerwca 
1818 r. bullą papieża Piusa VII Ex imposita nobis cały archidiakonat pomorski został 
wyłączony z diecezji włocławskiej, która znalazła się w granicach zaboru rosyjskiego. 
Wówczas biskup włocławski Franciszek Skarbek Malczewski chcąc zabezpieczyć 
sprawy kościelne w archidiakonacie pomorskim13 przekazał go pod jurysdykcję 
kanonikowi lwowskiemu i kapelanowi Kaplicy Królewskiej w Gdańsku oficjałowi 
pomorskiemu, ks. Stanisławowi Rosołkiewiczowi, którego mianowano wikariuszem 
apostolskim. 16 lipca 1821 r. w wyniku układu Prus ze Stolicą Apostolską papież Pius 
VII archidiakonat pomorski przyłączył do diecezji chełmińskiej, a stolica diecezji 

stawę do międzynarodowego uznania suwerenności księstwa stanowiły traktaty welawsko-bydgoskie 
(1657). Miały one znaczenie prawno–ustrojowe dla elektorów brandenburskich. Twórcą nowoczesne-
go państwa pruskiego był Fryderyk Wilhelm, zwany Wielkim Elektorem, który w wyniku pokoju west-
falskiego w 1648 r. uzyskał wschodnią część Pomorza Zachodniego, Magdeburg, Halberstadt, Minden 
i Kamień. W 1657 r., korzystając z potopu szwedzkiego i osłabienia Rzeczypospolitej, na mocy traktatu 
welawsko–bydgoskiego Wielki Elektor uzyskał suwerenność Prus Książęcych od Rzeczypospolitej. Po 
tym jak książę sąsiedniej Saksonii August II Mocny uzyskał koronę polską, książę–elektor Fryderyk III 
uznał, że musi mu dorównać rangą i ogłosił się 18 stycznia 1701 r. w Królewcu królem w Prusiech (niem. 
König in Preußen), gdyż tytuł króla Prus wciąż zachowali władcy Polski oraz przyjął imię Fryderyk I. Od 
tego czasu mówi się o Królestwie Prus. W 1871 r. król Prus Wilhelm I koronował się na cesarza zjedno-
czonych Niemiec. Klęska militarna cesarstwa w Wielkiej Wojnie (jesienią 1918) doprowadziła do upad-
ku monarchii – Wilhelm II abdykował i uciekł do Holandii, a Zgromadzenie Narodowe zebrane 6 lute-
go 1919 r. ogłosiło powstanie Republiki Weimarskiej. Od tego okresu Prusy istniały jako kraj związko-
wy, pod nazwą Freistaat Preußen.  Po klęsce III Rzeszy w II wojnie światowej, 25 lutego 1947 r. uchwałą 
nr 46 Alianckiej Rady Kontroli ogłoszono likwidację państwa pruskiego i decyzją tej rady ziemie pruskie 
podzielono pomiędzy ZSRR, Polskę i NRD. Dla ZSRR przypadł północny obszar Prus Wschodnich w 
postaci ziem położonych wokół Królewca. Polska objęła we władanie południową część Prus Wschod-
nich, Prusy Zachodnie, wschodnią część Pomorza oraz Śląsk. Zachodnia część Pomorza oraz niewielki 
fragment Prus Zachodnich włączono później do utworzonego NRD.

11 W 1566 r. diecezja chełmińska na skutek sekularyzacji arcybiskupstwa w Rydze wróciła do metro-
polii gnieźnieńskiej.

12 P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce, Warszawa 1992, s. 227-228.
13 W 1817 r. do archidiakonatu pomorskiego należało dziewięć dekanatów: gdański, tczewski, gniewski, now-

ski, starogardzki, pucki, mirachowski, lęborsko-bytowski i świecki, w których działały 122 ośrodki duszpaster-
skie. Archiwum Diecezji Włocławskiej, Schematyzm diecezji kujawsko-pomorskiej 1817, s. 15-23; W. Kujawski, 
Następstwa rozbiorów Polski w diecezji włocławskiej, „Studia Włocławskie” 2009, t. 12, s. 173-182.
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została przeniesiona z Chełmży do pocysterskiego opactwa w Pelplinie14.
Do 1818 r. rybacka osada Gdyni należała do parafii św. Michała Archanioła na 

Oksywiu, w archidiakonacie pomorskim, w diecezji włocławskiej, a po 1818 r. do 
diecezji chełmińskiej.  

W 1913 r. biskup chełmiński Augustyn Rosentreter (13.01.1844-4.10.1926) 
ustanowił kościoły filialne - w Chyloni, w Pierwoszynie (1915 r.) i w Gdyni (1926 r.). 
W 1915 r. ustanowił w przestrzeni parafii pw. św. Michała Archanioła na Oksywiu 
parafię pw. św. Mikołaja w Chyloni15. Dnia 25 marca 1915 r. mianował pierwszego 
proboszcza parafii chylońskiej ks. Franciszka Mengela16. 

1.2. Kościół w latach 1918-1939

Znaczący wpływ na życie Kościoła miało w 1918 r. przywracanie niepodległości 
Polski. Usuwało ono wyciśnięte piętno na dziejach diecezji chełmińskiej i polityce 
personalnej, które dla władz pruskich, w dobie Kulturkampfu, żywej konfrontacji 
niemieckiej polityki germanizacyjnej z działaniami niepodległościowymi Polaków 
miały kluczowe znaczenie. W okresie zaboru władze pruskie w polityce prowadziły 
ścisłą kontrolę struktur administracji kościelnej i starały się zlikwidować kanoniczną 
zależność od biskupów rezydujących w Polsce. Do hierarchii kościelnej dopuszczano 
tylko duchowieństwo niemieckie.

8 grudnia 1926 r. następca bp. Augustyna Rosentretera bp Stanisław Wojciech 
Okoniewski (12.04.1870-1.05.1944) podzielił diecezję chełmińską na 26 dekanatów17. 
Parafię pw. Michała Archanioła na Oksywiu wyłączył z dekanatu puckiego i włączył 
do dekanatu wejherowskiego18. Kilka lat później, ze względu na zmieniające się 
uwarunkowania urbanistyczno-administracyjne Pomorza utworzył w 1932 r. dekanat 
gdyński.  8 marca 1939 r. bp Okoniewski, na prośbę gospodarzy z Pogórza Górnego, 
wyłączył miejscowość z parafii oksywskiej i wcielił do parafii w Kosakowie19.

Wzrost liczby mieszkańców Gdyni (w 1921 r. Gdynia liczyła ok. 1300 mieszkańców, 
a już w końcu 1926 r. było ich 12000) spowodował, że w 1926 r. utworzono tu pierwszą 
gdyńską parafię pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. 

14 A. Liedtke, Zarys dziejów diecezji chełmińskiej, „Nasza Przeszłość” 1974, t. 34, s. 60; A. Nadolny, Gra-
nice diecezji chełmińskiej, „Studia Pelplińskie” 1985, t. 16, s. 21-22.

15 Parafia św. Mikołaja została założona w XIV w. przez Zakon Krzyżacki, który wyłączył jej teren z 
parafii w Kielnie. Według drugiej hipotezy świątynia św. Mikołaja była od początku swego istnienia 
kościołem filialnym parafii na Oksywiu. Diecezja Chełmińska - zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 
1928, s. 726.

16 Ks. Franciszek Mengel ur. się 24 października 1876 r. w Chojnicach. Studiował w Seminarium 
Duchownym w Pelplinie. Wyświęcony 17 marca 1901 r. Posługę wikariusza pełnił w parafiach:  
w Miłobądzu, Lęborku, Oksywiu, Pręgowie i Sypniewie.

17 J. Walkusz, Działalność duszpasterska bpa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego 1926-1939, „Nasza 
Przeszłość” 1995, t. 84, s. 213.

18 Diecezja Chełmińska.., s. 226-228.
19 W. Cichosz, T. Krzysztof, Kościół na ziemi kosakowskiej, Warszawa 2009, s. 82.
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W 1935 r. Gdynia miała łączną powierzchnię 65,8 km2 i liczyła 75000 mieszkańców.  
Utworzono wówczas samodzielny powiat Gdynia (powiat grodzki), który obejmował 
Gdynię oraz Chylonię, Redłowo, Obłuże, Działki Leśne, Witomino, Orłowo, Cisowo, 
Pogórze oraz lasy  - witomiński i chyloński. W przestrzeni duszpasterskiej pojawiło się 
zapotrzebowanie na nowe ośrodki kultu. Napływ ludności z całego kraju rzutował na 
problemy duszpasterskie Kościoła. Dlatego w latach 1928-1939 bp Stanisław Wojciech 
Okoniewski erygował na przedmieściach Gdyni nowe parafie: pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w dzielnicy portowej (1931 r.), pw. Świętej Rodziny w dzielnicy 
Grabówek (1931 r.), pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Śródmieściu (1931 r.), 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w dzielnicy Witomino (1933 r.), pw. Chrystusa 
Króla w dzielnicy Mały Kack (1933 r.), pw. św. Józefa w dzielnicy Kolibki (1933 r.), pw. 
Przemienienia Pańskiego w dzielnicy Cisowa (1933 r.) i pw. św. Andrzeja Boboli w 
dzielnicy Obłuże (1935 r.). 5 listopada 1932 r. powstał dekanat gdyński, a urząd dziekana 
objął ks. Teodor Turzyński20. Należały do niego następujące parafie: pw. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski w Gdyni, pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza w Gdyni, 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni 
Cisowej, pw. św. Mikołaja w Gdyni Chyloni, pw. Świętej Rodziny w Gdyni Grabówku, pw. 
Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku, pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu, pw. 
św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu, pw. Świętego Krzyża w Gdyni Witominie i pw. 
św. Wawrzyńca w Gdyni Wielkim Kacku.

1.3. Kościół w latach 1939-1945 

W 1939 r. Gdynia pod względem administracji państwowej należała do powiatu 
morskiego, a w strukturze kościelnej do diecezji chełmińskiej. W Gdyni zamieszkiwało 
wówczas 122000 ludzi. Od 1 września 1939 r., po wkroczeniu Rzeszy Niemieckiej i 
okupacji obszaru Polski, teren ten znalazł się w Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie.  
Bp Stanisław Wojciech Okoniewski wyjechał przez Rumunię do Rzymu, a na jego 
miejsce nuncjusz apostolski w Berlinie włoski abp Cesare Orsenigo mianował 5 
grudnia 1939 r. administratorem diecezji chełmińskiej obywatela Wolnego Miasta 
Gdańsk z Sopotu, biskupa gdańskiego Carla Marię Spletta (17.01.1898-5.03.1964). 
Administrator 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 Bischoflischer Komissar Gotenhafen) był członek NSDAP, rodem z 

20 Ks. Teodor Turzyński, ur. w 1888 r. w Chełmnie, w 1908 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w 
Pelplinie i w 1912 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Podczas I wojny światowej wcielony do armii nie-
mieckiej był m.in. kapelanem marynarki wojennej; w 1927 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej 
w Gdyni. W 1939 r., po wkroczeniu Niemców do Gdyni, miał możliwość opuszczenia miasta. Odrzucił 
stanowczo pomysł ucieczki. W pierwszych dniach listopada 1939 r. duszpasterz został przez Niemców 
aresztowany i rozstrzelany w lasach Piaśnicy. M. Gawron, Kościół w Gdyni Orłowie, Gdynia 2005, s. 29.
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Sopotu, ks. lic. Carl Knop (syn Dawida Knopczyńskiego) z parafii pw. Świętej Trójcy 
z Wejherowa. W planach Rzeszy Niemieckiej Pomorze miało stać się niemieckie. 
Polityka kościelna III Rzeszy stanowiła istotną część polityki narodowościowej i 
prowadziła do usunięcia wszystkich, którzy utrudniali niemczeniu tego terenu, a 
w tym inteligencję polską i duchowieństwo katolickie. 12 września 1939 r. zapadła 
decyzja o zlikwidowaniu księży polskich, a następnie na posiedzeniu rady ministrów 
obrony Rzeszy, które odbywało się 18 września 1939 r. pod przewodnictwem 
Hermanna Wilhelma Göringa, postanowiono zastąpienie ich księżmi niemieckimi. 
6 września 1939 r. zakazano w świątyniach używania języka polskiego i śpiewania 
pieśni w języku polskim, 25 maja 1940 r. zakazano nawet używania języka polskiego 
podczas spowiedzi, ograniczono liczbę 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. 

Gestapo i policji niemieckiej zlecono bezwzględną likwidację szlachty polskiej, 
nauczycieli i duchowieństwa, jako warstwy kierowniczej społeczeństwa polskiego, a 
w tym członków Polskiego Związku Zachodniego oraz Żydów. Proces eksterminacji 
realizowano w kilku etapach: bezpośrednia, czyli biologiczna przez rozstrzeliwanie, 
wieszanie bez dochodzeń; wysiedlanie do Generalnego 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, Demptowie, 
Gdyni, Orłowie. 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.

1.4. Kościół w Gdyni w latach 1945-1992 

Po wojnie w latach 1945-1987 erygowano w powstałych dzielnicach 
mieszkaniowych Gdyni nowe parafie: św. Józefa w dzielnicy Leszczynki (1951), Matki 
Boskiej Różańcowej (na bazie Ośrodka Duszpasterskiego, który został powołany 5 
marca 1972 r.) w Gdyni Demptowie (10.05.1978), Chrystusa Miłosiernego w Gdyni 
Redłowie (19.02.1982), św. Pawła w Gdyni Pogórzu (25.03.1982), Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Gdyni Karwinach (16.12.1983),  św. Maksymiliana Kolbe w Gdyni 
Witominie (8.04.1984), bł. Urszuli Ledóchowskiej w Gdyni Chwarznie (21.07.1984), 
św. Jana Chrzciciela w Gdyni Chyloni (10.03.1986), Trójcy Świętej w Gdyni Karwinach 
(5.08.1987), św. Jerzego w Gdyni Babich Dołach (1.09.1989), Ducha Świętego w 
Gdyni Obłużu II (1.12.1989), Dobrego Pasterza w Gdyni Cisowej (3.12.1989).

Ks. Mirosław Gawron

1.5. Kościół w Gdyni po 1992 r.

25 marca 1992 r. Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus zreorganizował 
administrację kościelną w Polsce. Powstanie metropolii gdańskiej, podniosło diecezję 
gdańską do rangi archidiecezji. Archidiecezja utraciła wówczas na rzecz diecezji 
elbląskiej dekanaty żuławskie: nadmorski, nowodworski, nowostawski i malborski. 
Do archidiecezji gdańskiej przyłączono 7 dekanatów z diecezji chełmińskiej: Gdynia 
I i Gdynia II, Puck, Wejherowo I i Wejherowo II, Żarnowiec i Żukowo. 

W 1992 r. do diecezji gdańskiej przyłączono Gdynię wraz z czterema dekanatami 
(Gdynia Śródmieście, Gdynia Orłowo, Gdynia Chylonia i Gdynia Oksywie). 
Do dekanatu Gdynia Chylonia należą parafie: św. Jana Chrzciciela i św. Alberta 
Chmielowskiego  - Gdynia Chylonia, św. Mikołaja  - Gdynia Chylonia, Chrystusa 
Dobrego Pasterza  - Gdynia Cisowa, Przemienienia Pańskiego  - Gdynia Cisowa, 
Matki Boskiej Różańcowej - Gdynia Demptowo i  św. Józefa  - Gdynia Leszczynki. 

2. Instytucje kościelne wpływające na misję Kościoła

Kościół rzymskokatolicki zachowuje strukturę hierarchiczną, której przewodzi 
biskup diecezjalny. Misję ewangelizacyjną kształtował poprzez instytucje i urzędy 
kościelne, tj. kapituły katedralne, a w tym Biskupi Generalny Wikariat i Konsystorz 
(łac. consitorium – zebranie, rada, sąd biskupi) dzisiejsza Kuria Biskupia), oraz 
Seminarium Duchowne, które formuje i kształci duchowieństwo diecezjalne. 

Fundatorem seminarium chełmińskiego był biskup Andrzej Leszczyński, kanclerz 
koronny i późniejszy prymas. Erygował on je dekretem wydanym 13 września 1651 r. 
w Chełmnie nad Wisłą.  Funkcjonowało w tam w latach 1651-1676 (od 1653 r. w 
Chełmży) do 1829 r. Następnie zostało przeniesione po wojnach napoleońskich do 
Pelplina21. 

Ważny wkład w działalność uczelni mieli kapłani ze Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy, którym 8 styczna 1677 r. powierzył kierownictwo nad nim bp 
Jan Małachowski. Dużą rolę odegrał bp Ignacy Mathy (1824-1832), który 
zorganizował pelplińską szkołę i utworzył bibliotekę. W XIX w. seminarium 
jeden raz było zmuszone przerwać swoją działalność(w okresie Kulturkampfu w 
latach 1876-1887). Po 11. latach, dzięki staraniom bp. Leona Rednera ponownie 
funkcjonowało. Troska o formację kapłanów, dobieranie kadry profesorów i 
wysyłanie alumnów na studia sprawiło, że Pelplin został określony zaszczytnym 
mianem „Aten Północy”.

21 Nazwa „seminarium” pochodzi od łacińskiego semen, które oznacza nasiono, ziarno. Określenie 
to zostało jak najbardziej trafnie użyte, gdyż miejsce, jakim jest seminarium to niejako „kuźnia”, gdzie 
rozwijają się w młodych ludziach powołania. Idea zakładania seminariów duchownych po raz pierw-
szy znalazła swoje miejsce w jednym z dekretów Soboru Trydenckiego z 15 lipca 1563 r., a mianowicie 
„Cum adolescentium aetas”. Diecezja chełmińska, której spadkobierczyniami są diecezje pelplińska i to-
ruńska, a także gdańska, na realizację uchwały soborowej musiała jednak czekać nieco dłużej. 
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Kolejny istotny etap w Seminarium zapisał bp Stanisław Wojciech Okoniewski 
(1926-1944), który zreformował nauczanie seminaryjne i wprowadził seminaria 
naukowe. Bolesną datą dla Pelplina stał się 20 października 1939 r., kiedy to Niemcy 
zamordowali prawie wszystkich wykładowców. Przeżyli jedynie ks. Franciszek  
Sawicki, ks. A. Karczyński, ks. Antoni  Liedtke i ks. F. Manthey.

Po zakończeniu okupacji niemieckiej odbudował seminarium administrator 
apostolski ks. Andrzej Wronka, a po nim dzieło rozwijał bp Józef Kowalski (1946-
1972), który ustanowił Diecezjalne Dzieło Powołań Kapłańskich i w 1965 r. 
afiliował Wyższe Seminarium Duchowne do Wydziału Teologicznego Papieskiego 
Uniwersytetu Laterańskiego. Na liście powojennych rektorów zapisali się: ks. Józef 
Grochocki, ks. Antoni Liedtke, ks. Franciszek Znaniecki i ks. Jerzy Buxakowski.

W 1992 r. Jan Paweł II dokonał reorganizacji terytorialnej Kościoła w Polsce i 
powstała diecezja pelplińska, jako spuścizna diecezji chełmińskiej22. Gdynia została 
włączona do diecezji gdańskiej i miejscem formacji duchowej i intelektualnej stało się 
Gdańskie Seminarium Duchowne w Gdańsku Oliwie.

3. Obraz życia religijnego

3.1. W okresie międzywojennym

Pierwszą parafią powstałą w Gdyni, wokół której koncentrowało się życie 
duszpasterskie, była powstała w 1926 r. parafia pw. NMP Królowej Polski. Wierni 
rozwijali życie religijne praktykując sakramenty święte. Sakramentu chrztu tradycyjnie 
w tym czasie udzielano zaraz po urodzeniu, gdyż niemało dzieci umierało w wieku 
niemowlęcym. Rodziny były powszechnie wielodzietne. W parafiach miejskich 
istniała możliwość codziennego udzielania chrztu, zaś poza miastami na wsi 
chrztu udzielano po niedzielnych Mszach świętych lub po nieszporach. Sakrament 
bierzmowania był udzielany przez biskupa podczas wizytacji kanonicznej. O ile 
w okresie pruskim rozpiętość lat dzieląca poszczególne wizytacje była większa, o 
tyle w okresie międzywojennym biskupi wizytowali parafie co 5 lat. Kandydaci do 
bierzmowania uczestniczyli w kilku naukach oraz spowiedzi i Komunii świętej.

Częstotliwości życia sakramentalnego (spowiedzi i Komunii świętej) sprzyjały 
rekolekcje adwentowe i wielkopostne, misje parafialne, pierwsze piątki miesiąca, Bractwa 
Najświętsze go Sakramentu, wieczna adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź 
wielkanocna, uroczy stość Bożego Ciała i odpusty parafialne, przynależność do różnych 
towarzystw religijnych. Duszpasterze spowiadali przed każdą Mszą świętą. Osoby chore i 
sędziwe odwiedzali w domach z okazji spowiedzi wielkanocnej, misji parafialnych. 

Ślubów sakramentalnych udzielano w czasie Mszy świętej w ciągu tygodnia. Do 
zawarcia małżeństwa obowiązywało odpowiednie przygotowanie kanoniczne.

22 Biskupem pelplińskim został sufragan chełmiński ks.  prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga, a rektorem 
ks. prof. Wiesław Mering, który swój urząd pełnił do 2003 r. Od 2003 r. rektorem Wyższego Seminarium 
Duchownego w Pelplinie był ks. mgr lic. Antoni Bączkowski.

Ks. Mirosław Gawron

Formacji religijnej wiernych towarzyszyła liturgia roku kościelnego, która 
skupiała się wokół obchodów tajemnic  wiary chrześcijańskiej, w tym Wcielenia 
Jezusa Chrystusa i Zmartwychwstania Pańskiego. Rok liturgiczny rozpoczynał się 
adwentem. Popularne w tym okresie były poranne roraty. W trzecią niedzielę adwentu 
ozdabiano ołtarze kwiatami i dopusz czano grę organową. Po Bożym Narodzeniu 
duszpasterze udawali się do rodzin na kolędę, gdzie udzielali błogosławieństwa na 
cały rok. 

W ciągu roku kościelnego, 2 lutego, rano przed Mszą świętą błogosławiono świece 
i odbywały się procesje w świątyni.

Do przeżycia świąt wielkanocnych przygotowywał Wielki Post, który 
rozpoczynał się w Środę Popielcową błogosławieństwem popiołu przed Mszą 
świętą, posypaniem głów na świadectwo rozpoczęcia pokuty. W Wielkim Poście 
odprawiano nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich żali. Ks. Franciszek Mengel 
z Gdyni Chyloni wprowadził oddzielną Drogę Krzyżową dla dzieci. Komunia 
paschalna rozpoczynała się w IV Nie dzielę Wielkiego Postu. W Wielki Piątek rano 
odbywały się obrzędy zwią zane z tym dniem, a wieczorem specjalne nabożeństwo 
pasyjne przy Grobie Pańskim. Ceremonie Wielkiej Soboty odbywały się rano, 
podobnie i Msza święta rezurekcyjna.

Do stałych nabożeństw w roku kościelnym należały niedzielne nieszpory, Komunie 
w pierwszy piątek miesiąca, nabożeństwa majowe i paździer nikowe, poświęcenie ziół 
i kwiatów 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP, procesje do krzy ży w Dni 
Krzyżowe i wieczna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Popularny na Pomorzu Gdańskim, a w tym w Gdyni, był kult świętych i 
błogosławionych, np. kultem cieszyli się: św. Wojciech, św. Barbara i błogosławiona 
Dorota z Mątów. W parafiach ku czci świętych patronów obchodzono odpusty. W 
diecezji pelplińskiej w dwudziestoleciu międzywojennym organizowano odpusty: 
św. Marcina, Opatrzności Bożej, św. Jadwigi, św. Jakuba Starszego, Przemienienia 
Pańskiego, św. Krzyża, MB Różańcowej, św. Katarzyny, św. Antoniego, św. Michała, 
św. Mikołaja, św. Andrzeja, św. Walentego, św. Michała Archanioła, św. Józefa, św. 
Rocha, św. Barbary, św. Bartłomieja, św. Szymona i Judy, św. Piotra i Pawła, św. Trójcy, 
Wszystkich Świętych, Wniebowzięcia NMP, św. Anny, MB Boles nej, Podwyższenia 
Krzyża Świętego, MB Szkaplerznej, MB Nieustającej Pomocy, św. Mateusza, 
Nawiedzenia NMP, św. Elżbiety, św. Jana Nepomucena, Znale zienia Krzyża św. i św. 
Wawrzyńca.

Odpusty, poza owocami duchowymi, spełniały ważną rolę kulturową i 
społeczną  w parafii, stawały się okazją do zjazdów rodzinnych, integrowały 
członków społeczności lokalnej. Podobne skutki dla wiernych obrządku 
rzymskokatolickiego miały pogrzeby, które były okazją pogłębienia życia 
religijnego i więzi rodzinnych. 

Znaczenie dla Gdyni miało uzyskanie dostępu do morza i budowa portu. Okazją 
ku temu były obchody Święta Morza, organizowane od 31 lipca 1932 r. z inicjatywy 
Ligi Morskiej i Kolonialnej. Ze strony kościelnej wyrazem poparcia rządowej polityki 
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w sprawach morskich była Msza święta podczas Święta Morza celebrowana przez 
bp. Stanisława Wojciecha Okoniewskiego, a w dalszym etapie inicjatywa budowy 
Bazyliki Morskiej w Gdyni. 

Istotną rolę w wymiarze kultowym odgrywały bractwa i stowarzyszenia religijne. 
Rozwijanie ich było zadaniem zleconym przez bp. Stanisława Wojciecha Okoniewskiego, 
który w formie administracyjnej zo bowiązywał administratorów i proboszczów 
do zakładania różnych stowarzyszeń. Członkowie bractw propagowali społecznie 
kult religijny, dążyli do pogłębienia życia duchowego, w otoczeniu starali się szerzyć 
moralność katolicką. Bra ctwa działały przy kościołach katolickich, a ich promotorami 
byli miejscowi duszpasterze. Rola członków bractw była wielowymiarowa. Dbali m.in. 
o upiększenie świątyni, wspierali osoby chore, szerzyli patriotyzm.

Wśród bractw i stowarzyszeń kościelnych największą działalność ujawniła 
w 1920 r. Sodalicja Mariańska, w 1930 r. Akcja Katolicka i chór „Symfonia”,  w 
1935 r. powstał w parafii pw. NMP oddział Caritas. Powodzeniem cieszyło się 
Bractwo Trzeźwości, Bractwo Różańcowe i Apostolstwa Modlitwy, Bractwo Serca 
Jezusowego, Straż Honorowa, Bractwo Szkaplerza, Bractwo Adoracji Najświętszego 
Sakramentu, Stowarzyszenie św. Wojciecha i św. Bonifacego, Stowarzyszenie 
św. Jozafata i Towarzystwo Misyjne. Popularne w parafiach gdyńskich były 
inne stowarzyszenia: Stowarzy szenie Mężczyzn Katolickich, Stowarzyszenie 
Ludowe, Stowarzyszenie Mło dzieży Męskiej, Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, 
Stowarzyszenie Matek Chrześcijańskich, Katolicki Związek Polek, Stowarzyszenie 
św. Wincentego a Paulo, Apostolstwo Chorych, Związek Stowarzyszeń Robotników, 
Towarzy stwo Czeladzi Katolickiej, Bractwo III Zakonu św. Franciszka, św. Marcina, 
Matki Boskiej Szkaplerznej, Dzieło Rozkrzewienia Wiary, Opatrzności Bożej, św. 
Andrzeja, św. Antoniego, Przemienienia Pańskiego, św. Barbary, Aniołów Stróżów, 
św. Małgorzaty.

Od grudnia 1936 r. przy parafii NMP wydawano tygodnik „Gwiazda Morza”, który 
był organem Akcji Katolickiej Dekanatu Gdyńskiego. Pismo ukazywało się do września 
1939 r. Ks. Teodor Turzyński był zaangażowany w organizowanie na terenie Gdyni 
bibliotek Towarzystwa Czytelni Ludowych. Pierwsza biblioteka powstała w domu sióstr 
szarytek przy ul. Starowiejskiej. W kolejnych dwóch filiach (przy ul. Świętojańskiej i 
Kwiatkowskiego) zgromadzono księgozbiór liczący ponad 4 tys. woluminów. 

3.2. W okresie okupacji niemieckiej 1939-1945

Polityka kościelna (Kir chenpolitik) władz hitlerow skich na terenach włączonych do 
Rzeszy stała się istotną częś cią założeń narodowościowych. W taktyce germanizacyjnej 
dą żono do podporządkowania Kościoła katolickiego. Naziści zdawali sobie sprawę z 
roli Koś cioła w kształtowaniu postaw, zachowań społeczeństwa na Po morzu, zarówno 
w czasie zabo rów, jak i w okresie II Rzeczypos politej. Postrzegano go jako instytucję 
umacniania poczucia narodowego i wspierania ruchu oporu, dlatego przystąpiono 
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do zmia ny duchowieństwa, które starano się zastąpić osobami sprowadzony mi 
z Rzeszy. Tępiono w Kościele obrzędy religijne, mające ślad pol skości, usuwano 
polską hierarchię kościelną, przejmowano kościelną własność, zlikwidowano polskie 
stowarzyszenia religijne i wydawnic twa kościelne23.

8 października 1939 r. Adolf Hitler wydał zarządze nie o strukturze i adminis-
tracji zajętych terenów. Na jego podstawie powstał 26 października 1939 r. Okręg 
Rzeszy Gdańsk - Prusy Za chodnie (Reichsgau Danzig - Westpreussen); kierował 
nim namiestnik Albert Forster24, który był kierownikiem okręgowym NSDAP 
(gauleiterem).

Gdynię uczyniono powia tem miejskim (Kreis Goten hafen) i włączono adminis-
tracyjnie do Okręgu Gdańsk Prusy Zachodnie. 21 wrześ nia 1939 r. nazwę miasta 
zmieniono z Gdingen na Gotenhafen. Na czele władz stał burmistrz (Brigadefüher) 
Horst Schlichting25.

Po wkroczeniu we wrześniu 1939 r. wojsk niemieckich do Gdyni, roz-
poczęły się masowe aresztowania, a następnie osadzanie w więzie niach i obozach 
koncentracyjnych jej mieszkańców. W Stutthofie oraz w Lasach Piaśnickich koło 
Wejherowa zginęło kilkanaście tysięcy gdynian26.

Mianowano komisarycznych zarządców, którzy organizowali jeszcze przed 
wybuchem wojny bojówki niemieckie. Bandy te rekrutowały się spośród oficerów 
niemieckich, którzy wy jechali do Rzeszy w okresie od marca do sierpnia 1939 r.; w 
sierpniu 1939 r. w cywil nych ubraniach, zaopatrzeni w paszporty przybyli do Polski; 
kilkudziesięciu przyby ło na Pomorze. Mieli oni organizować działalność sabotażową 
wśród ludności niemieckiej i członków organizacji niemieckich. Od pierwszych dni 
wojny przewożo no ich samochodami na tyły wojsk do rejonów, z których pochodzili, 
aby prowadzili działalność wywrotową (np. w re jonie dzisiejszych ulic: Kościelnej, Ks. 
Zawackiego i alei Zwycięstwa)27. Stąd w pier wszych dniach września 1939 r. bojówki 

23 J. Szyling, Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Kościoła katolickiego 1939-1945. Tzw. Okręg Rzeszy 
Gdańsk-Prusy Zachodnie, Kraj Warty i Regencja Ka towicka, Poznań 1970, s. 28-36.

24 Albert Maria Forster ur. 26 lipca 1902 r. w Fürth, – niemiecki polityk, zbrodniarz wojenny, namiest-
nik Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie. Członek NSDAP nr 1924, SS nr 158. Od 15 paździer-
nika 1930 r. pełnił na polecenie Adolfa Hitlera funkcję gauleitera gdańskiego (Wolne Miasto Gdańsk) 
NSDAP, do którego przybył 9 dni później. Organizator przyłączenia Gdańska do Rzeszy oraz odpowie-
dzialny za powstanie obozu koncentracyjnego Stutthof i masowe egzekucje w Piaśnicy (12 tysięcy po-
mordowanych) na Kaszubach. 31 grudnia 1941 r. został awansowany na stopień SS-Obergruppenführera. 
Bezpośrednio odpowiedzialny za prześladowania Polaków w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, 
ich masowe wysiedlenia, prześladowania. Zatrzymany przez Anglików w Niemczech, w sierpniu 1946 r. 
wydany został Polsce. Sądzony przez Najwyższy Trybunał Narodowy w Gdańsku od 5 do 29 kwietnia 1948 
r., skazany został za popełnione zbrodnie wojenne na karę śmierci. Zmarł 28 lutego 1952 w Warszawie.

25 A. Zalewski, Kościół katolicki w powiecie gdyńskim w okresie II wojny światowej, Pelplin 1989, 
s. 13 (maszynopis).

26 J. Michałowska, Terror i wyniszczenie, [w:] Dzieje Gdyni, pod red. R. Wapińskiego, Wroc ław 1980, s. 219-
221.

27 S. Osiński, V Kolumna na Pomorzu Gdańskim, Warszawa 1965, s. 255-256.
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niemieckie28 zaatakowały z broni maszynowej oddział Wojska Polskiego; w odwecie 
zostały podpalone budynki Horsta Kühla29. Do celów wojennych wykorzystywano 
zarówno świątynie katolic kie jak i ewangelickie. We wrześniu 1939 r. 2 Morski 
Pułk Strzelec ki zorganizował stanowisko obronne w pobliżu świątyni św. Józefa w 
Kolibkach; ewangelicką świątynię w Gdyni Orło wie Niemcy zajęli w marcu 1945 r. i 
prowadzili z niej walkę z Wojskiem Polskim30.

Akcja wysiedlenia ludności wiązała się z przekształceniem Gdyni w bazę 
Kriegsmarine oraz prowadzoną akcją osadniczą Niemców z Rzeszy31 i tzw. Niemców 
Bałtyckich (Baltendeutsche)32.

Niemcy w akcji wysiedleńczej posłużyli się księgami (Fandungsbuch) z 
nazwiskami Polaków podejrzanych, m.in. o działalność antyniemiecką przed 1939 
r. i przynależność do związków patriotycznych33. 12 października 1939 r. szczególną 
gehennę przeżyli orłowianie; wtedy musiało opuścić swoje mieszkania ok. 4000 osób, 
w tym ok. 1300 dzieci34.

15 września 1939 r. policja niemiecka zarządziła zgromadzenie gdynian w kilku 
wyznaczonych punktach na terenie miasta, m.in. w koś ciele Franciszkanów. 23 
października 1939 r. gestapo zwróciło się do dziekana Gdyni ks. Teodora Turzyńskiego 
z zaproszeniem do udziału w konferencji dla duchowieństwa gdyńskiego, która miała 
się odbyć następnego dnia o godz. 10.00 w siedzibie gestapo na Kamiennej Górze. 
Było to spot kanie prowokacyjne, nie stawili się na nie m.in. kapelan szpitala ks. 
Franciszek Dąbrowski, ks. Bronisław Boniecki z Cisowej i ks. Stefan Kwiatkowski z 
Małego Kacka. W sierpniu 1943 r. ks. Kwiatkowskie go kolejny raz ostrzeżono przed 
gestapo, ukrył się on wówczas u ko wala Józefa Bronka w Żukowie35.

W polityce Niemiec faszystowskich wobec Kościoła na Pomorzu ujawniły się 
dwa swoiste etapy. Jesienią 1939 r. poddano duchowień stwo eksterminacji. W latach 
1940-1945 funkcje duszpasterskie po wierzano osobom zaufanym ideologicznie. 

28 R. Fuks, Na przykład Kohnert, Gdynia 1962, s. 47. Bojówki składały się z miejscowej ludności na-
rodowości niemieckiej; do działań sabotażowych byli szkoleni przez oficerów, m.in. w Borach Tuchol-
skich. Relacja Zbigniewa Korsaka z dn. 16 maja 2004 r., zamieszkałego w Gdyni Orłowie.

29 B. Ostrowski, Orłowo Morskie/Mały Kack, Orłowo, Kolibki, „Rocznik Gdyński” 1980-1982, nr 3, s. 48-49.
30 We wspomnieniach wrześniowych gmin ewangelickich w poznańskim i w Prusach Zachodnich za-

pisano: O spalonej pastorówce w Małym Kacku (Klein-Katz) już wspo minaliśmy. Została 3 września, 
w powszechnie znaną Niedzielę Strachu, przez Pol skie Wojsko po obrzuceniu granatami zaatakowana, 
splądrowana, oblana benzyną i podpalona. Podobny los był przeznaczony kościołowi w Małym Kac-
ku. Zakrystia zos tała obrzucona granatami, siekierą wyłamano drzwi kościelne i podłożono ogień w 
za krystii. Natomiast przebiegły człowiek zgasił ogień, uzasadniając to tym, że kościół ewangelicki powi-
nien zostać zachowany dla katolików; R. Kammel, Kriegsschicksale der deutschen evangelischen Gemein-
den in Posen und Westpreussen. Ein Gedenkbuch an die Septembertage 1939, Berlin 1940, s. 61.

31 E. Ostrowska, Gdynia. Miasto i ludzie, Gdynia 2003, s. 32-33.
32 W. Stritzky, Erinnerungen Gotenhafen 1941 bis 1944, „Westpreußen Jahrbuch” 2005,  nr 55, s. 73-78.
33 Relacja Kazimierza Małkowskiego zamieszkałego w Gdyni, z dn. 3 czerwca 2005 r.
34 J. Michałowska, dz. cyt., s. 223.
35 Relacja Czesława Kwiatkowskiego za mieszkałego w Rumi, z dn. 5 czerwca 2005 r.

Po tzw. Intelligenzaktion, niektórych księży skłaniano do składania deklaracji o 
przynależnoś ci do wspólnoty niemieckiej przez podpisanie niemieckich list naro-
dowościowych. Duchowni, którzy podpisali listę, byli dopuszczani do pracy 
duszpasterskiej i otrzymywali pensje.

5 grudnia 1939 r. Stolica Apostolska mianowała ordynariusza die cezji gdańskiej 
Carla Marię Spletta (1898-1964)36 administratorem diecezji chełmińskiej. W 1940 r. 
wprowadził on nową sieć dekanalną, tzw. komisariaty, których granice były zgodne z 
przestrzenią powia tową. Na czele komisariatów stali komisarze biskupi (Bischöflicher 
Kommissar), których powoływano na urząd za zgodą gauleitera Al berta Forstera; 
pełnili oni funkcję podobną do dziekanów. Od maja 1940 r. komisarzem biskupim na 
terenie powiatu gdyńskiego był ks. Carl Knop (1909-1949)37.

Po rozpoczęciu II wojny światowej wszystkie kościoły w Gdyni były czynne. 
Z upływem czasu dochodziło do krótkotrwałych ich zamknięć, co było 
spowodowane przede wszystkim aresztowaniem duszpasterzy. W listopadzie 
1939 r. zamknięto kościół św. Józefa w Kolibkach. Według relacji ks. Stefana 
Kwiatkowskiego z 27 grudnia 1945 r. władze niemiec kie dokonały od jesieni 
1939 do wiosny 1940 r. rozbiórki kościoła św. Józefa38. Wykorzystano do tego 
zadania brygadę rozbiórkową (Baukolonne) składającą się z Polaków, skierowa-
nych przez Urząd Pracy (Arbeitsamt)39. Kamieniami z fundamentów świątyni 
rozbijano grobowce na pobliskim cmentarzu, zniszczono kap liczki cmentarne i 
ogrodzenie oraz tabernakulum, połamano kielich.. Wystrój kościoła przeniesiono 
do świątyni w Gdyni Witominie, która w 1945 r. spłonęła40. Niektóre elementy 
przekazano też do innych parafii, część zmagazynowano w Zarządzie Miasta 
Gdyni (Stadtverwaltung).

36 Carl Maria Splett, ur. 17 stycznia 1898 r. w Sopocie. Studia teologiczne odbył w Seminarium Du-
chownym Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 lipca 1921 roku w Pel-
plinie. Po ukończeniu studiów z zakresu prawa ka nonicznego (w Rzymie) otrzymał tytuł doktora prawa 
kanonicznego. Pracował jako wikariusz w parafiach: św. Brygidy i św. Mikołaja w Gdańsku oraz w Prę-
gowie. W latach 1935-1938 był administratorem parafii katedralnej w Gdańsku Oliwie. 13 czerwca 1938 
r. został mianowany biskupem gdańskim. 2 lutego 1946 r. został skazany przez władze PRL na 8 lat wię-
zienia, potem internowany w klasztorze w Dukli. 26 grudnia 1956 r. wyjechał do Niemiec. Zmarł 5 mar-
ca 1964 r. w Dusseldorfie i tam został pochowany.

37 Ks. Carl Knop, ur. 4 listopada 1909 r. w Gdańsku Oliwie. Pochodził z rodziny polskiej, później zger-
manizowanej. Ojciec był katolikiem, matka ewangeliczką. Stu diował w Braniewie, 6 sierpnia 1933 r. wy-
święcony na kapłana. Był wikariuszem przy kościele św. Józefa w Gdańsku i w Kaplicy Królewskiej, na-
stępnie prefektem gimnaz jum męskiego i szkoły średniej św. Piotra i Pawła w Gdańsku. Jako kleryk brał 
udział w zebraniach organizacji politycznych. Należał do NSDAP, jako członek wspierał SS i posiadał 
odznakę partyjną „Blutabzeichnung”. Od 25 kwietnia 1940 r. był komisar zem biskupim w Wejherowie. 
30 stycznia 1945 r. wyjechał do Niemiec. Zmarł nagle 3 marca 1949 r.

38 F. Stopniak, Polskie świątynie katolickie podczas II wojny światowej [w:] Koś ciół katolicki na ziemiach 
Polski w czasie II wojny światowej, pod red. H. E. Wyczawskiego, Warszawa 1982, t. XII, s. 25.

39 Relacja Jerzego Heidricha zamieszkałego w Gdyni Orłowie, z dn. 14 maja 2004 r.
40 F. Stopniak, dz. cyt..., s. 25.
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W 1939 r. w Dekanacie Gdyńskim było sześć kaplic prowadzo nych przez siostry 
zakonne. W 1933 r. w Orłowie Morskim założyły dom zakonny siostry elżbietanki. 
Po rozbiórce kościoła św. Józefa w Kolibkach jego duszpasterz został prze niesiony 
do funkcjonującej od 1934 r. kaplicy sióstr elżbietanek. W lip cu 1941 r. ks. biskup 
Carl Maria Splett, po nawiązaniu kontaktu z przełożoną domu, poinformował ks. 
Alfonsa Siega, że siostry udostępniły duszpasterstwu kaplicę i salę katechetyczną na 
określonych warun kach - chodziło o odprawienie 2 lub 3 nabożeństw w niedziele 
i święta (ich godziny ustalał administrator), zaś w niedziele i święta po połud niu 
nieszporów lub nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego. W dni robocze 
celebrowano cichą Mszę świętą, w maju odprawiano na bożeństwa, zwane majowym i 
w październiku wieczorem - różańcowe. Kolekta z nabożeństw parafialnych i zawartość 
skarbonek należała do administratora, a w salce katechetycznej dwa razy w tygodniu 
prowa dzono przygotowanie przedkomunijne i godziny duszpasterskie. W in nym 
czasie kaplica była w dyspozycji sióstr. Urzędujący w Gdyni Or łowie duszpasterze byli 
wynagradzani miesięcznie według ustalonej z administratorem w Gdyni taksy41.

Strategia antykościelna okupantów niemieckich nie sprzyjała funk cjonowaniu 
zgromadzeń zakonnych, zarówno męskich jak i żeńskich. Wyraziła się ona w 
restrykcyjnej polityce personalnej oraz w zajmowa niu mienia klasztornego. Np. w 
domu sióstr elżbietanek w Gdyni Orłowie za kwaterowano marynarzy niemieckich. 
Polskie siostry elżbietanki pozos tały tam do 1942 r. W ostatnich latach wojny na 
ich miejsce sprowadzo no siostry z innych ośrodków, m.in. z zajętych przez wojska 
radzieckie: Neuhausen, Tiergarten, Crantz, Finsterburga, Tylsit, Królewca. W 1941 r. 
ks. biskup Carl Maria Splett mianował spowiednikiem zwykłym sióstr elżbietanek ks. 
Leona Schütza, a spowiednikiem nad zwyczajnym ks. Alfonsa Siega. Kaplica elżbietanek, 
po zlikwidowaniu kościoła w Kolibkach, peł niła funkcję świątyni parafialnej. Ustalenie 
w tej sprawie zawarto w 1941 r. na mocy porozumienia między przełożoną sióstr a 
radcą konsystorialnym dr. Hilarym Jastakiem i ks. dr. Behrendtem. Podczas działań 
wojennych w budynku sióstr urządzono szpital dla rannych żołnierzy. 

W okresie okupacji niemieckiej życie religijne w Gdyni było pod ścisłą kontrolą 
apa ratu Alberta Forstera. Dopuszczał on częściowo możliwość używania w kościołach 
języka polskiego. Władze lokalne nakazały kapłanom po sługiwanie się językiem 
niemieckim. Zarządzenie odnosiło się do nabo żeństw publicznych, kazań, śpiewu i 
modlitwy z wyjątkiem spowiedzi.

W styczniu 1940 r. polecono bp. Carlowi Marii Splettowi, by zakazał księżom używania 
w kościele języka polskiego. Biskup realizował polecenie postanowieniami w formie 
dekretów. W związ ku z poleceniem ogłosił język niemiecki jako urzędowy. Następnie 
zakazał głoszenia homilii, modlitw i pieśni w języku polskim. Obwieszczono również, że 
obowiązuje przygotowanie do spowiedzi i Komunii świętej w języku niemieckim.

41 Obowiązki administratorów kościelnych w Gdyni Orłowie pełnili: ks. Paweł Lubiński i ks. Roman 
Wiśniewski (do 24 marca 1941 r.), ks. Georg Köhler z Gdańska (od 25 marca do 30 czerwca 1941 r.) i ks. 
Leon Schütz (od 1 lipca 1941 r. do zakończenia działań wojennych), pod koniec 1938 r. ze względu na 
stan zdrowia zrezygnował on z probostwa w Pręgowie.

Władze niemieckie zabroniły odbywania spowie dzi w języku polskim. Pod 
ich presją 25 maja 1940 r. ks. biskup Carl Maria Splett wydał dekret zakazujący 
używania języ ka polskiego w czasie spowiedzi przez penitenta i spowiednika. 
Przy gotowanie do spowiedzi dzieci i dorosłych obowiązywało według wzo rów 
niemieckich.Duszpasterze zobowiązani zostali do udzielania absolucji generalnej, 
gdyby porozumienie penitenta i spowiednika było niemożliwe. Z po lecenia biskupa 
wydrukowano w języku niemieckim kartki zawiera jące listę grzechów. Penitent 
odczytywał ją w czasie spowiedzi lub przekazywał spowiednikowi.

Niektórzy duszpasterze Dekanatu Gdyńskiego starali się nie prze strzegać 
zarządzeń dotyczących języka w czasie spowiedzi. 22 lutego 1942 r. komisarz ks. 
Carl Knop przypomniał duszpasterzom, że na podległych mu komisariatach jest 
zabroniona spowiedź w języku pol skim. Zalecał, że gdyby osoba chciała się spowiadać 
w języku polskim, kapłan powinien opuścić konfesjonał. 25 sierpnia 1942 r. zakazał 
używania polskich modlitewników. Zastąpiono je przygotowanym dla ludności 
polskiej, wydanym w 1940 r. w Gdańsku modlitewnikiem „Gesanund Gebetsbuch” i 
śpiewnikiem „Katholische Kirchenlieder”.

W marcu 1944 r. ks. Leon Schütz, pełniący posługę u sióstr elżbie tanek, 
przesłał do bp. Carla Marii Spletta projekty dwóch opracowań do nauczania 
katechezy dzieci. Prosił o imprimatur (zgo dę na wydrukowanie) książki 
katechizmu „Jesus, Jesus, komm zu mir!” i modlitewnika „Herr, Lehre uns beten”. 
Modlitewnik był dru gim wydaniem książeczki do nabożeństwa, zatwierdzonej 
29 czerwca 1943 r. dla mieszkańców Gdyni. Opublikowanie materiałów było 
dyktowane oczekiwaniem wiernych. Ludność niechętnie komunikowa ła się w 
języku niemieckim, mimo zakazu posługiwała się językiem pol skim, a w liturgii 
językiem łacińskim; nierzadko korzystała z książe czek polskich. Ks. Leon Schütz 
na prośbę wiernych wprowadził w czasie Mszy świętych odmawianie wspólnych 
modlitw łacińskich z mszału.

W czasie okupacji niemieckiej w Dekanacie Gdyńskim nie odbywano wi zyt 
kolędowych. W rzadkich przypadkach księża udawali się z wizy tą do rodzin, czynili 
to indywidualnie na zaproszenie wiernych. W Or łowie i innych parafiach Gdyni 
odbywały się nabożeństwa majowe i październikowe. Księża starali się nie gromadzić 
wiernych w świą tyniach, aby nie narażać ich na represje.

W ciągu roku kościelnego Niemcy pozwalali od 29 czerwca 1940 r. na następujące 
święta kościelne: Nowy Rok, Poniedziałek Wielkanoc ny, Poniedziałek Zesłania 
Ducha Świętego i dwa dni Bożego Na rodzenia. Procesje na święto Bożego Ciała 
mogły odbywać się jedynie na terenie przykościelnym.

29 maja 1941 r. bp Carl Maria Splett powiadomił duszpasterzy, że Minister 
Rzeszy do Spraw Kościelnych, pismem z 17 maja 1941 r. nakazał przenieść święta 
Wniebowstąpienia Pańskiego i Bożego Ciała na najbliższą niedzielę. Oba święta 
uznano jako dzień pracy, a co się z tym wiązało, zakazano odbywania nabożeństw 
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mię dzy godzinami 7.00 a 17.00. Biskup zalecił w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego 
odprawienie Mszy świętej, podobnie jak w dni powszednie lub jeszcze wcześniej, 
aby wierni mogli udać się punktualnie do pracy. W godzi nach wieczornych miały 
odbywać się nieszpory i procesje. W godzi nach pracy nabożeństwa były zabronione. 
W Boże Ciało nale żało odprawić Mszę świętą podobnie jak w dni powszednie, aby 
wierni mogli udać się do pracy punktualnie. Nieszpory i procesje mogły od bywać 
się wewnątrz świątyni i tylko w godzinach wieczornych. Inne nabożeństwa były 
zakazane; zakazano używania w czasie procesji chorągwi stowarzyszeń i mundurów. 
16 czerwca 1943 r. komisarz ks. Carl Knop wydał zarządzenie, w którym zakazał 
odbywania proces ji na zewnątrz świątyń.

W posłudze religijnej księża napotykali na utrudnienia w duszpas terstwie 
sakramentalnym. Przy udzielaniu chrztu wiązały się one z wymogami stawianymi 
rodzicom przez niemiecką administrację, zwracającą wielką uwagę na okoliczność, by 
dzieciom nadawać imio na niemieckie, na co ludność nie zawsze chciała się zgodzić. 
Zmniejszyła się liczba ślubów, m.in. zgodnie z niemiecką polityką germanizacyjną 
ziem wcielonych do III Rzeszy, osobom, które zostały wpisane na II grupę listy 
narodowościowej nie wolno było zawierać małżeństw z Polaka mi z IV grupy. W 
celu zahamowania rozwoju biologicznego narodu polskiego ograniczono wiek osób 
zawierających małżeństwo. 4 maja 1943 r. Minister Spraw Wewnętrznych ustalił 
górną granicę wieku na 25 rok życia dla mężczyzn i 22 - dla kobiet. Zarządzeniem 
10 stycznia 1943 r. podniesiono wiek zawierania małżeństw o dalsze 3 lata za-
równo dla mężczyzn, jak i kobiet. Sakramentu chorych udzielano bez znaczących 
ograniczeń o każ dej porze dnia i nocy. Duszpasterze uzyskiwali specjalne przepustki 
upoważniające do odwiedzin chorych w czasie tzw. godzin policyjnych. W okresie 
okupacji niemieckiej zwiększyła się liczba pogrzebów. Miała na to wpływ nie tylko 
polityka eksterminacyjna ludności, ale także warun ki zdrowotne, częstym zjawiskiem 
była śmierć niemowląt.

Władze niemieckie prowadziły staranną kontrolę katechizacji. W latach 
1939-1941 odbywała się ona w szkołach podstawowych (Volksschule) i średnich 
(Mittelschule). Zarządzeniem z 4 kwietnia 1940 r., ks. biskup Carl Maria Splett naka-
zał nauczanie religii w języku niemieckim. Katecheza do I Komunii świętej była 
prowadzona raz w tygodniu w piątki przed południem bądź we wtorki po południu. 
W tej sytuacji wychowanie religijne dzie ci i młodzieży spoczywało na rodzicach. W 
1941 r. wyeliminowano nauczanie religii ze szkół.

Okres wojny był dla duszpasterzy wyzwaniem i próbą odwagi oraz patriotyzmu. 
Mimo wielu ograniczeń kapłani z Gdyni starali się wy pełniać swoje obowiązki 
duszpasterskie. Wierni natomiast gromadzi li się na nabożeństwach, bronili wartości 
religijnych i narodowych. Niemało Po laków uczestniczyło w Mszy świętej i korzystało 
mimo zakazu z sa kramentu spowiedzi w języku polskim.

3.3. Kościół w Gdyni po 1945 r.

Podczas II wojny światowej Kościół w diecezji chełmińskiej poniósł duże straty 
osobowe i materialne42. W 1945 r. duchowieństwo nie było w stanie zaspoko ić 
podstawowych potrzeb Kościoła w Gdyni. Przybywający tu dusz pasterze podejmowali 
trud organizowania w nowej rzeczywistości struktur Kościoła i życia duszpasterskiego.

Sytuacja Kościoła katolickiego w nowych uwarunkowaniach społeczno-
politycznych, kształtujących się po II wojnie światowej była złożona. W 1945 r. 
Episkopat Polski liczył 20 biskupów, w parafiach pracowało 7170 księży. Niewielka 
liczba duszpasterzy wobec potrzeb sprawia ła, że placówki były jednoosobowe. W 
1945 r. w parafiach w Gdyni po sługiwali tylko proboszczowie.

Prowadzenie kościoła i organizowanie życia religijnego w powo jennej rzeczywistości 
było uwarunkowane sytuacją społeczno-politycz ną. Polska miała ograniczoną 
suwerenność polityczną, ZSRR narzu cił jej rząd i kontrolę nad życiem wewnętrznym43.

13 września 1945 r. Minister Oświaty wydał zarządzenie, na mocy którego 
nauka religii była obowiązkowa dla uczniów katolików. Ucz niowie, których rodzice 
zadeklarowali, że nie chcą, aby ich dzieci uczęszczały na lekcje religii, byli z przedmiotu 
tego zwolnieni. Dwa dni później, 15 września 1945 r. okólnik Ministerstwa Oświaty 
zale cał władzom szkolnym zwolnienie w szkołach z lekcji religii dzieci ro dziców, 
którzy tego nie żądają.

Inne akty normatywne władz państwowych ustalały nowy porzą dek prawny. 
Dekretem z 25 września 1945 r. zmieniono prawo mał żeńskie, nadając mu świecką 
formę. Dekret „Prawo o aktach stanu cywilnego”, wydany w listopadzie 1945 r., 
powierzył prowadzenie akt stanu cywilnego wyłącznie urzę dom państwowym, 
zastępując w tym względzie proboszczów44.

42 W czasie II wojny światowej w obozach i więzieniach zginęło 6 biskupów, 2030 księży (na ogólną 
liczbę 12 tys.), 127 kleryków i 243 zakonnice. 180 księży zginęło w ZSRR w latach 1939-1945 jako ofiary 
reżimu stalinowskiego.  W diecezji chełmińskiej ubyło 360 kapłanów, tj. około 50% duchowieństwa die-
cezjalnego, nie licząc zakonników i kleryków; 214 osób zabito jesienią 1939 r., 150 wywieziono do obo-
zów koncen tracyjnych, gdzie 80 poniosło śmierć, a inni zginęli biorąc udział w działaniach wojennych. 
A. Liedtke, dz. cyt...., s. 114-115.

43 31 grudnia 1944 r. Krajowa Rada Narodowa powołała Tymczasowy Rząd RP. 11 lutego 1945 r. ogło-
szono wyniki konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie. W lutym 1945 r. Rząd Tymczasowy przeniósł się do 
Warszawy. Zorganizowano urzędy bez pieczeństwa publicznego. Działały komitety partyjne PPR, or-
gany NKWD i komen dantury radzieckie. W czerwcu 1945 r. odbyły się w Moskwie rozmowy na te-
mat skła du Rządu Jedności Narodowej z udziałem Józefa Stalina, Winstona Churchilla i przedstawicie-
la USA. Polską stronę reprezentowali Bolesław Bierut, Edward Osóbka-Morawski, Władysław Gomuł-
ka i Stanisław Mikołajczyk, który sprawował urząd premiera rządu polskiego na uchodźstwie w Lon-
dynie. 28 czerwca 1945 r. ogłoszo no komunikat o utworzeniu Tymczasowego Rządu Jedności Na-
rodowej, jego premie rem został Edward Osóbka-Morawski, wicepremierami Władysław Gomułka i 
Sta nisław Mikołajczyk. Jak się okazało, rząd był poddany kontroli komunistów i agentów radzieckich.  
Z. Pawłowicz, Kościół i państwo w PRL 1944-1989, Gdańsk 2004, s. 36-37.

44 Tamże, s. 46.
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Kościół pod przewodnictwem Episkopatu organizował życie reli gijne i 
duszpasterskie. Biskupi wzywali społeczeństwo do współpra cy w odbudowie 
Ojczyzny, do trwania przy wierze, do nieulegania ma terializmowi, bezbożnictwu i 
propagandzie antychrześcijańskiej.

Powołano instytucję „Caritas”, która w krótkim czasie umocniła swoją działalność 
w diecezjach i parafiach; prowadziła społeczne za kłady opiekuńcze i szpitale. W 
Gdyni Orłowie od początku istnienia parafii pomyślnie rozwijała się działalność 
charytatywna, powstało koło „Caritas”, zawiązały się wspólnoty Żywego Różańca, 
Apostol stwo Modlitwy i Krucjata Eucharystyczna. 

Ważnym zadaniem duszpasterzy była katechizacja dzieci i mło dzieży. W Gdyni 
znajdowało się w latach 50. i 60. kilkanaście szkół podstawowych, zawodowych 
i ogólnokształcących. Nauka religii odbywała się w salkach katechetycznych, w 
kościołach.

W 1959 r. duszpasterstwo objęło nauki stanowe (dla kobiet i męż czyzn), co 2 
miesiące oraz w czasie rekolekcji. Organizowano dni sku pienia dla inteligencji, 
rekolekcje w okresie Wielkiego Postu i przed uroczystościami odpustowymi, triduum 
(nabożeństwa przez trzy dni) było organizowane przed świętem Niepokalanego 
Poczęcia NMP, przed uroczystością Królowej Polski, przed Wniebowzięciem NMP i 
Macierzyństwem NMP; dla dzieci - przed świętem św. Stanisława Kostki.

Duszpasterstwo dzieci odbywało się podczas niedzielnej osobnej recytowanej 
Mszy świętej. Przed I piątkiem miesiąca (wtorek, środa i czwartek) miała miejsce 
spowiedź święta. Dzieci do I Komunii świę tej były przygotowywane przez dwa 
lata (I rok - 3 serie nauk, II rok - 5 serii nauk), dla rodziców dzieci komunijnych 
przeprowadzano 5 spotkań rocznie.

Duszpasterstwo młodzieży skupiało się na Mszy świętej niedziel nej oraz 
comiesięcznej Eucharystii w środę. Po wieczornej Mszy świę tej odbywały się 
spotkania dyskusyjne.

W parafiach działały grupy apostolskie: Apostolstwo Modlitwy, któ re spotykało 
się w każdy pierwszy czwartek miesiąca na Godzinę świę tą i w I piątek miesiąca rano 
i wieczorem; Żywy Różaniec spotykał się w drugą niedzielę miesiąca na nabożeństwie 
różańcowym. W inten cji misji katolickich odmawiano comiesięcznie intencje i 
wspomaga no ofiarami działalność misyjną, głoszono nauki dla matek i ojców po-
dejmujące problematykę trzeźwościową i dobroczynną. W Tygodniu Miłosierdzia 
przygotowywano pomoc (paczki i odzież) dla 20 ubogich rodzin. W I czwartki 
miesiąca sprawowano Msze święte wotywne o Wiecznym Kapłanie Jezusie Chrystusie, 
modlono się o powołania kapłańskie. Kult Maryjny skupiał się na nowennie do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy i Apelu Jasnogórskim po Mszach świętych ma ryjnych. W 
związku z działalnością na terenie parafii świadków Je howy corocznie organizowano 
Niedzielę Biblijną. Podczas homilii duszpasterze przypominali obowiązek czytania i 
rozważania Pisma świętego oraz mówili o zagrożeniach związanych z działalnością 

sekt. W 1959 r. było 328 członków Towarzystwa Przyjaciół Kato lickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego45.

W 1960 r. ważnym wydarzeniem religijnym w parafiach Gdyni było nawie dzenie 
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, a w następnych latach obchody rocznicy 
peregrynacji obrazu. 22 i 23 października 1962 r. odbyło się czuwanie soborowe 
przygotowywane przez miesiąc poprzez specjalne nabożeństwa. Wierni licznie 
wspierali duchowo II Sobór Watykański. Na czas czuwania soborowego wystawiono 
w prezbite rium obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej, wygłaszano konferencje dla matek 
i ojców oraz sprawowano Mszę świętą o północy, zgodnie z za leceniem Kurii. Podczas 
Mszy świętej o północy do Komunii świętej przystąpiło ok. 70% uczestniczących; 
wiele udało się do Częstocho wy na adorację przed Cudownym Obrazem46.

Istotny wpływ na obraz życia duszpasterskiego miały postanowie nia II Soboru 
Watykańskiego (1962-1965). Zgodnie z ich postanowie niem zmieniono wystrój 
prezbiterium; kapłan celebrujący liturgię był zwrócony twarzą do wiernych, język 
łaciński zastąpiono narodowym, ułatwiając aktywne uczestnictwo w liturgii.

Zmiany dokonane po reformie soborowej wytyczyły program nie dzielnych 
nabożeństw, który (z niewielkimi zmianami) funkcjonuje dotychczas. Homilie 
głoszono w każdą niedzielę i święto podczas każ dej Mszy świętej. W dni powszednie 
w środy (podczas nowenny) i w so boty oraz w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. Do 
uczestnictwa w li turgii wprowadzono osoby świeckie, uprzednio przygotowane do 
czytania fragmentów Pisma świętego. Wierni, młodzież i dorośli czyn nie uczestnicząc 
w liturgii, ściślej łączyli się z ołtarzem i Eucharystią.

W parafiach w latach 80. i 90. ujawniły działalność stowarzyszenia i wspólnoty 
dusz pasterskie. Organizacją gromadzącą katolików świeckich z lat mię dzywojennych, 
wywodzącą się z katolickich ruchów społecznych XIX w. była Akcja Katolicka47. 
Powstała ona w 1931 r. zgodnie z decyzją Episkopatu Polski. Naczelnym jej hasłem 
było: „Wszystko odnowić w Chrystusie”.

W latach 80. XX w. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni 
prowadzone było Duszpasterstwo Aka demickie. Na terenie parafii pw. Świętej 

45 Katolicki Uniwersytet Lubelski powstał w 1918 r. dzięki inicjatywie trzech wy bitnych Polaków: ks. 
Idziego Radziszewskiego - ostatniego rektora petersburskiej Akademii Duchownej, Karola Jaroszyń-
skiego - działającego w Rosji przemysłowca multimilionera oraz petersburskiego inż. Franciszka Skąp-
skiego. W momencie dla Pol ski przełomowym pojawiła się katolicka instytucja intelektualno-edukacyj-
na, która od tąd miała odgrywać istotną rolę w losach powstającego z wiekowej niewoli narodu. Deo et 
Patriae - Bogu i Ojczyźnie. Dewiza uniwersytetu i osnowa jego programu trafnie streszcza wielokierun-
kową pracę i służbę uczelni, którą pełni wobec jednos tek i społeczeństwa od stu lat w zmiennych wa-
runkach współ czesności. Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wspiera mate-
rialnie i duchowo działalność uczelni.

46 Archiwum Parafii w Gdyni Orłowie (dalej skrót: APGO), Sprawozdanie z peregrynacji obrazu Mat-
ki Boskiej Jasnogórskiej i czu wania soborowego, 1962 r.

47 Akcja Katolicka formalnie została zapoczątkowana encykliką Piusa X (1903-1914) Il fermo proposito 
(1905 r.), rozwinęła się za pontyfikatu Piusa XI (1922-1939), który w encyklice Ubi arcano (1922 r.) okre-
ślił jej program i ramy orga nizacyjne.
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Rodziny znajduje się Wyższa Szkoła Morska oraz domy akademickie, w których 
mieszka około 50 rodzin pracowników naukowych. Włączali się oni we wspólnotę 
parafii. Grupa studentów miała kontakt z parafią i uczestniczyła w Mszy niedzielnej. 
Kilku studentów angażowało się w służbę ołtarza. W latach 1977-1981 (w każdą 
drugą niedzielę) na comiesięczne skupienie w Gdyni Orłowie, prowadzone przez ks. 
bp. dr. Edmunda Piszcza zbierała się młodzież akademicka i pracująca. Corocznie we 
wrześ niu odbywało się nabożeństwo za zmarłych nauczycieli miejscowych szkół48.

Nośnym wydarzeniem religijnym w Gdyni było nawiedzenie Matki Bożej w 
znaku Obrazu Jasnogórskiego. 29 września 1989 r. ks. biskup Marian Przy kucki z 
kapłanami Dekanatu Gdynia I powitali obraz Jasnogórskiej Królowej Polski na 
Placu Górnośląskim. Po Mszy świętej sprawowa nej o północy przy ołtarzu polowym 
nastąpiło nocne czuwanie wier nych z wszystkich rejonów parafii; następnie obraz 
został procesjonalnie przeniesiony do świątyni, a stamtąd 30 września wieczorem do 
kaplicy sióstr karmelitanek.

W 1996 r. w ramach przygotowań Archidiecezji Gdańs kiej do obchodów tysiąclecia 
męczeńskiej śmierci św. Wojciecha pa rafie czciły jego relikwie. Uroczystościom 
przewodniczył ks. arcybis kup Tadeusz Gocłowski. Następnie w Gdyni wierni modlili 
się przed figu rą Matki Boskiej Fatimskiej, którą przywieziono na kilka godzin do 
kaplicy sióstr karmelitanek. Następnego dnia odbyły się uroczystości w kościele 
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Po rekolek cjach przed odpustem 
parafialnym wprowadzono nabożeństwa fatim skie, każdego 13 dnia miesiąca od 
maja do października.

4. Współczesny obraz Kościoła w Gdyni

Wspólnota Kościoła rzymskokatolickiego w Gdyni stanowi ważną część 
Archidiecezji Gdańskiej. W Gdyni istnieją cztery dekanaty: Dekanat Śródmieście 
- 9 parafii (Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka, Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, NMP Królowej Polski, Podwyższenia Krzyża św. i Niepokalanego 
Poczęcia NMP, św. Antoniego Padewskiego, św. Maksymiliana Marii Kolbego, 
św. Stanisława Kostki, św. Urszuli Ledóchowskiej.  Dekanat Orłowo ma 8 parafii 
(Chrystusa Króla, Chrystusa Miłosiernego, Matki Boskiej Bolesnej, Niepokalanego 
Serca Maryi, św. Jadwigi Królowej, św. Karola Boromeusza, św. Wawrzyńca, 
Świętej Trójcy),  Dekanat Chylonia - 7 parafii (Chrystusa Dobrego Pasterza, Matki 
Boskiej Różańcowej, Przemienienia Pańskiego, św. Jana Chrzciciela i św. Alberta 
Chmielowskiego, św. Józefa, św. Mikołaja, Świętej Rodziny), Dekanat Oksywie - 10 
parafii  (Ducha Świętego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Matki Boskiej Licheńskiej 
Bolesnej Królowej Polski i św. Jerzego, Parafia Wojskowa Marynarki Wojennej RP pw. 
Matki Boskiej Częstochowskiej, Podwyższenia Krzyża Świętego, św. Andrzeja Boboli, 
św. Antoniego Padewskiego,  św. Judy Tadeusza Apostoła, św. Michała Archanioła, 
św. Pawła Apostoła, św. Rocha). 

48 APGO, Sprawozdanie duszpasterskie za 1981 r.

W 34 parafiach mieszka ok. 236 333 wiernych i posługuje 131 księży:
- W Dekanacie Śródmieście mieszka 62353 wiernych. Posługuje 46 duszpasterzy 

(9 proboszczów, 14 wikariuszy, 20 księży do pomocy duszpasterskiej i 3 emerytów). 
- W  Dekanacie Orłowo mieszka 57466 wiernych. Posługuje 28 duszpasterzy (9 

proboszczów, 15 wikariuszy, 3 do pomocy duszpasterskiej i 2 rezydentów). 
- w Dekanacie Chylonia mieszka 64336 wiernych. Posługuje 28 duszpasterzy 

(7 proboszczów, 1 administrator, 12 wikariuszy, 5 do pomocy duszpasterskiej, 2 
rezydentów i 1 emeryt). 

- w Dekanacie Oksywie mieszka 52178 wiernych. Posługuje 32 duszpasterzy 
(10 proboszczów, 16 wikariuszy, 1 do pomocy duszpasterskiej, 2 rezydentów i 3 
emerytów). 

Wśród duchowieństwa gdyńskiego grupę intelektualną stanowią: ks. prof. dr 
hab. Adam Romejko, ks. prałat prof. dr hab. Jacek Bramorski, ks. kanonik prof. dr 
hab. Wojciech Cichosz, ks. kanonik prof. dr hab. Grzegorz Szamocki, ks. prałat dr 
Sławomir Decowski, ks. prałat dr Edmund Skalski, ks. prałat dr Tomasz Czapiewski, 
ks. kanonik dr Grzegorz Miloch, ks. kanonik dr Tomasz Biedrzycki, ks. dr Krzysztof 
Drews, ks. dr Jacek Socha.

W przestrzeni intelektualnej ważną kartę zapisuje Gdańskie Archidiecezjalne  
Kolegium Teologiczne w Gdyni. Prowadzi podyplomowe studia z teologii dla 
osób z wyższym wykształceniem, absolwentów studiów wyższych zawodowych 
lub magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów 
jest pogłębienie wiedzy teologicznej, umożliwienie uzyskania przez nauczycieli 
kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu. Studenci zapoznają się z 
zagadnieniami związanymi z teologią biblijną, dogmatyczną, moralną oraz 
elementami katechetyki. Prowadzi także podyplomowe studia z etyki. Studenci 
zapoznają się z historią oraz współczesnymi założeniami doktryn etycznych, 
zagadnieniami bioetyki, metaetyki, filozofii społecznej, antropologii filozoficznej, 
a także wychowania moralnego.

Od 2016 r. popularnością cieszy się Szkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej w 
Gdyni. Pełny kurs trwa dwa lata i obejmuje 180 godzin nauki, podzielonych na 12 
modułów tematycznych, które zostały opracowane, aby dać słuchaczom całościowe 
poznanie Pisma Świętego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, a każde spotkanie 
składa się z trzech 45-minutowych wykładów, oddzielonych od siebie krótkimi 
przerwami. Zajęcia mają formę popularnonaukowych wykładów prowadzonych w 
przystępny i zrozumiały dla każdego sposób. Ich celem jest wyposażenie słuchaczy 
w umiejętności dalszego, samodzielnego zgłębiania Pisma Świętego. Szkoła Biblijna 
redaguje pismo „Galilea”.

Duże oddziaływanie religijne i społeczne spełniają gdyńskie zgromadzenia 
zakonne - męskie i żeńskie, a w tym Towarzystwo Jezusowe (Jezuici), Zgromadzenie 
Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści), Zakon Braci Mniejszych 
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Konwentualnych (Franciszkanie), Siostry Elżbietanki, Siostry Dominikanki, Siostry 
Karmelitanki Bose, Siostry Serafitki, Siostry Urszulanki, Siostry Nazaretanki, 
Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia NMP, Zgromadzenie Sióstr Rodziny 
Betańskiej, Siostry św. Wincentego. Prowadzą działalność w sferze edukacyjnej, 
opiekuńczej i charytatywnej.

Kościół rzymskokatolicki w Gdyni współpracuje ze szkołami publicznymi 
prowadzonymi przez Gminę Miasta Gdyni: 10 szkolami licealnymi, 2 liceami 
ogólnokształcącymi specjalnymi, 1 liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, 
z zespołami szkół zawodowych, 4  gimnazjami (do sierpnia 2019 r.), 33 szkołami 
podstawowymi, 43 przedszkolami, 4 szkołami specjalnymi podstawowymi, 1 
szkołą podstawową dla dorosłych. Ponadto współpracuje ze szkołami publicznymi 
prowadzonymi przez inny organ niż Gmina Miasta Gdyni.  Należą do nich tzw. 
szkoły publiczne niesamorządowe: Publiczna Szkoła Podstawowa przy parafii pw. 
NMP w Gdyni, Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Gdyni przy 
parafii Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu; Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. 
św. Jana Pawła II w Gdyni przy parafii Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu, a także z 5 
niepublicznymi szkołami: Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim 
„Amerykańska Szkoła Podstawowa”, Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa,  
Gdyńska Szkoła Społeczna (szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnymi), Prywatna 
Szkoła Podstawowa „Liber”, Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia DAR, Szkoła 
Podstawowa Jezuitów im. Świętego Stanisława Kostki w Gdyni, Gdyńskie Liceum 
Autorskie S.T.O., Szkoła Mistrzostwa Sportowego; Ogólnokształcące Liceum Jezuitów, 
Pierwsze Społeczne Liceum  Ogólnokształcące, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w 
Gdyni; wcześniej: Pierwsze Społeczne Gimnazjum w Gdyni49.  

Kościół prowadzi duszpasterstwo akademickie przy gdyńskiej parafii jezuitów. Od 
grudnia 2003 r. działa Wspólnota Akademicka STER. Rozpoczęła się od inicjatywy 
studentów, którzy szukali duszpasterza – i znaleźli go na Wzgórzu św. Stanisława 
Kostki. Obecnie w życiu duszpasterstwa uczestniczy aktywnie kilkanaście osób. Są to 
studenci i absolwenci różnych trójmiejskich uczelni. Swoje miejsce znajdują tu również 
doktoranci, młodzi pracownicy naukowi oraz młode osoby pracujące. Z duszpasterstwa 
wyrosła wspólnota modlitwy uwielbienia, otwarta na ludzi w każdym wieku, a także 
Wspólnota Młodych Małżeństw. W programie duszpasterstwa jest cotygodniowa 
Eucharystia, spotkania formacyjne, wyjazdy oraz zabawy. Podobne duszpasterstwa 
akademickie działają przy parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni Karwinach, 
parafii pw. NSPJ w Gdyni oraz w Akademii Marynarki Wojennej.

Kościół prowadzi Duszpasterstwo Ludzi Morza Centrum Stella Maris, które służy 
ludziom morza, oferując im gościnność, pomoc socjalną oraz posługę duchową. 
DLM Stella Maris obecne jest w Gdyni (także w Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu). 
Organizacja działa pod auspicjami Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterskiej Troski 
o Migrantów i Ludzi w Drodze.

49 Relacja z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, z dn. 19.12.2018 r.

Krajowym Promotorem Dzieła Duszpasterstwa Ludzi Morza jest ordynariusz 
diecezji pelplińskiej bp dr Ryszard Kasyna. Występuje na świecie pod angielską 
nazwą „Apostleship of the Sea” (AOS), bądź też pod łacińskimi nazwami – 
„Apostolatus Maris” lub „Stella Maris”. Działalność organizacji jest adresowana do 
grup zawodowych pracujących w wyjątkowo trudnych warunkach, w długotrwałej 
rozłące z rodziną, z dala od domu i lokalnego Kościoła.

Ludzie morza na całym świecie stanowią społeczność liczącą obecnie około 
1500000 marynarzy floty handlowej i 41000000 zatrudnionych w rybołówstwie. 
Problemy tego środowiska absorbują uwagę Kościoła rzymskokatolickiego, gdyż 
warunki pracy na morzu zawsze są trudne.

Ważną rolę duszpasterską wypełniają kapelani we wszystkich szpitalach w Gdyni, 
a w tym ojcowie redemptoryści i duszpasterze z parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej 
w Gdyni Orłowie. Podobną działalność duszpasterską prowadzi ks. kanonik dr 
Grzegorz Miloch, dyrektor Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni Oksywiu, które 
działa od 1987 r. W jego skład wchodzą cztery oddziały: dwa stacjonarne dla dzieci 
i dorosłych oraz dwa domowe - również dla dzieci i dorosłych. Wyjątkowe miejsce 
odgrywa tzw. „Bursztynowa przystań”, która powstała z myślą, aby pomóc dzieciom 
w ich cierpieniu, a im i rodzicom zapewnić poczucie bezpieczeństwa w warunkach 
przypominających miejsce rodzinne.

*   *   *

Instytucja Kościoła rzymskokatolickiego w Gdyni głosi wartości uniwersalne 
i wpływa na przeobrażanie się zbiorowości lokalnej na płaszczyźnie społecznej, 
politycznej, gospodarczej i kulturowej. Nieprzerwanie o oblicze kulturowe Gdyni 
dbali duszpasterze. Troską otaczają życie religijne, przewodniczą liturgii, dbają 
o uczestnictwo wiernych we wszystkich świętach roku kościelnego, organizują 
nabożeństwa, szerzą zasady wiary i normy postępowania w życiu codziennym.

Kościół realizując funkcję wychowawczą, dużą rolę przypisuje rodzinie jako 
podstawowej komórce struktury społecznej. Rodziny w stosunku do swoich członków 
pełnią takie funkcje jak: utrzymywanie ciągłości biologicznej, ciągłości kulturowej, 
zapewnienie pozycji dzieciom, zaspokajania potrzeb emocjonalnych i sprawowania 
kontroli nad zachowaniem swoich członków. 

Drugą instytucją powoływaną do spełniania funkcji wychowawczych jest szkoła. 
W Gdyni szkoły rozwijały się szczególnie po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 
Duchowni pełnili obowiązki nauczyciela we wszystkich punktach edukacyjnych, 
prowadzili szkoły np. Jezuici w Gdyni Orłowie. W okresie okupacji niemieckiej 
organizowali tajną edukację miejscowej ludności. Po II wojnie światowej, gdy w 
latach 60. XX w. usunięto nauczanie religii ze szkół (przywrócono je w 1991 r.). 
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Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
jako centrum życia religijno-społecznego Gdyni

Jan Paweł II w pamiętnej homilii „Do ludzi morza” wygłoszonej 11 czerwca 1987 r. 
na skwerze Kościuszki w Gdyni powiedział: „Jako pierwszą pozdrawiam Gdynię. 
Chociaż rosłem na ziemi polskiej daleko stąd, to jednak mogę powiedzieć, że 
rosłem równolegle z tym miastem, które stało się poniekąd symbolem naszej drugiej 
niepodległości. Wraz z całym moim narodem nie przestaję żywić wdzięczności 
dla tych, którzy to miasto, ten port bałtycki, tworzyli tutaj od podstaw, poniekąd 
z niczego. (…) Gdynia stała się więc wyrazem nowej woli życia narodu. Wyrazem 
przekonywającym i skutecznym”1. 

Wiele lat później, podczas obchodów rocznicy nadania praw miejskich Gdyni 
w 2009 r., w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, arcybiskup 
metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź nawiązując do papieskiej homilii 
powiedział: „Prośmy Chrystusa, aby tamta wola życia narodu, której rezultatem jest 
Gdynia, dziś, w XXI w., odnajdywała wciąż nowe impulsy mocy, pewności, nadziei”2.

Celem artykułu jest wykazanie związków między rozwojem społecznym Gdyni 
a pogłębieniem życia duchowego jej mieszkańców, które dokonało się dzięki 
organicznej pracy duszpasterskiej kapłanów posługujących w parafii od początku jej 
istnienia. W artykule wskazano na znaczenie i rolę Gdyńskiej Kapituły Kolegiackiej 
w uroczystościach o charakterze państwowym oraz kościelnym, a także przedstawiono 
unikalność parafii jako centrum życia społeczno-duchowego współczesnej Gdyni.

Zaprezentowano zmiany społeczno-polityczne, które nastąpiły w Polsce po  
1989 r. Pozwoliły one Kościołowi w pełni realizować posługę duszpasterską. Wówczas 
wierni uwierzyli, że zakończył się stan komunistycznego marazmu. Wzrosła liczba 
wiernych uczestniczących w Mszach świętych, a w życie duszpasterskie zaangażowali 
się młodzi ludzie. Przemiany ustrojowe przyczyniły się również do powrotu katechezy 

1 Jan Paweł II, Przemówienie do ludzi morza „Świat nie zapomni, że słowo „solidarność” zostało wypo-
wiedziane tu w nowy sposób”, „L’Oservatore Romano” 1987, nr 90, s. 29.

2 Homilia Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia wygłoszona podczas Mszy św. 
z okazji 83 rocznicy nadania praw miejskich Gdyni, 8.02.2009 r. w Kolegiacie pw. NMP Królowej Pol-
ski w Gdyni, http://www.diecezja.gda.pl/homilie/794-homilia-z-dn-8-lutego-2009-r, z dn. 13.01.2017 r. 

Kościół dawał wolną przestrzeń, w której rozwijały się wartości narodowe i religijne. 
Dużą rolę odegrały w tym procesie punkty katechetyczne i katecheci świeccy.

Kościół rzymskokatolicki stanowi ważne ogniwo integracji wspólnoty lokalnej 
w Gdyni, podtrzymuje ideę świadczenia pomocy ubogiej ludności. Współcześnie 
dynamicznie ujawnia się działalność Caritas parafialnej.

Czynnikiem wpływającym na rozwój procesu dojrzewania społeczno-
politycznego gdynian była działalność duchownych aktywistów społecznych, 
m.in. w okresie międzywojennym - dziekana, ks. Teodora Turzyńskiego i w latach 
80.  - kapelana Solidarności, ks. prałata dr. Hilarego Jastaka. Idee społeczno-
polityczne ruchu „Solidarność” wspierane przez Kościół pobudziły długotrwały 
proces uczestnictwa społeczności lokalnej w życiu politycznym i samorządowym. 
Po przemianach ustrojowych Kościół rzymskokatolicki pozostał nośnikiem 
wartości patriotyczno-narodowych i zmaga się z trendami kultury masowej, która 
prowadzi do jej homogenizacji. Zjawiskiem powszechnym staje się manipulowanie 
informacją, za pomocą której steruje się ludźmi, ich zachowaniami i upodobaniami 
oraz podmiotami gospodarczymi i społecznymi. Nierzadko spłyca się wartości 
chrześcijańskie i podważa autorytety moralne.

SUMMARY

Roman-Catholic Church in Gdynia. The past and the present

The Roman-Catholic Church has played a crucial role in forging local identity in 
Gdynia. Since the early settelments in the medieval times and through centuries the 
Church marked its presence in different ways. After 1918, the Church had grown 
together with both port and the city. The first challange of civilization came soon after 
the outbreak of the Second World War.
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w szkołach. Mowa jest również o uroczystościach, które miały miejsce w parafii. W 
2001 r. kościołowi Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski nadano tytuł kolegiaty. W 
świątyni odbywają się najważniejsze uroczystości zarówno religijne, jak i patriotyczne. 

W artykule ukazano parafię Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski  jako 
centrum życia religijnego w Gdyni. 

Kształtowanie życia duszpasterskiego parafii w okresie transformacji 
ustrojowej w Polsce

Początek zmian ustrojowych w Polsce nastąpił w 1989 r. Wzaz z upadkiem 
systemu komunistycznego w kraju. Nowa sytuacja związana była również z wieloma 
aspektami współdziałania Kościoła i państwa. Przełom ustrojowy otworzył nową 
perspektywę relacji obu instytucji. 

Impulsem zmian, które miały miejsce w całym kraju oraz w Kościele, była 
pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w 1987 r. Warto przeanalizować skutki 
papieskiej wizyty w życiu duchowym i społecznym Gdyni, a także w Kościele 
rzymskokatolickim. Wizyta papieża zaowocowała u wiernych poczuciem nadziei 
i radości. Uwierzyli oni, że stan marazmu i poczucie zastraszania ma swój kres. 
Również w kościołach wizyta papieża przyniosła widoczne efekty. Wzrosła liczba 
wiernych uczestniczących w Mszach świętych, a w życie duszpasterskie zaangażowali 
się młodzi ludzie.  Spotkanie papieża z ludźmi morza zmieniło wiele zarówno w 
Gdyni, jak i w całej Ojczyźnie. Świadczy o tym ponadczasowość papieskiego orędzia, 
które wciąż jest przywoływane przy wielu okazjach. Papież w słowach wygłoszonych 
na skwerze Kościuszki wskazał na konkretne zadania, jakie stoją przed współczesnym 
człowiekiem. Jan Paweł II zwrócił wtedy uwagę na potrzebę spotkania i współpracy z 
drugą osobą, solidarności oraz wrażliwości3. 

Kościół w okresie polskiego socjalizmu, odgrywał ważną rolę. Świadczy o tym 
chociaż to, że opozycja, która wprost walczyła z władzami komunistycznymi, w 
wielu kościołach i plebaniach znajdowała miejsce schronienia. Jednocześnie Kościół 
był pośrednikiem między opozycją a władzą. Efektem tych działań były spotkania 
Okrągłego Stołu, które otworzyły drogę do demokratyzacji Polski4. Widocznym 
efektem działań Kościoła na rzecz demokracji była tzw. „eksplozja katolicyzmu”. W 
latach przełomu ewidentnie wzrosła liczba wiernych uczestniczących w praktykach 
religijnych. W demokratycznej Polsce Kościół musiał zacząć się zmagać z nowymi 
problemami związanymi z sekularyzacją Europy5. 

3 Por. R. Starkowicz, Chleb nadziei, „Gość Gdański”, nr 41, z dn. 9.10.2014 r., s. VII.
4 Por. R. Glajcar, Polski Kościół w dobie transformacji systemowej, „Rocznik Administracji i Prawa” 

2012, nr 12, s. 81-83.
5 Por. P. Mazurkiewicz, Spór o obecność Kościoła w III Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Szanse i zagrożenia procesu 

konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. J. Kucińskiego, Warszawa 2005, s. 293. 
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Umowy podpisane między Solidarnością a władzami komunistycznymi przy 
Okrągłym Stole 5 kwietnia 1989 r. zaowocowały przejściem z separacji wrogiej 
względem Kościoła do separacji skoordynowanej. Otworzyło to drogę do podpisania 
ustaw dotyczących Kościoła. Pierwszą z nich była Ustawa o stosunku państwa do 
Kościoła katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Kolejną - O gwarancji 
wolności sumienia i wyznania i ostatnią - O ubezpieczeniach społecznych duchownych. 
Kolejnym krokiem wiodącym do wspólnych działań była decyzja Jana Pawła II o 
przywróceniu stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską  a Polską. 
Efektem podjętych ustaw było nadanie zdolności do czynności prawnych Kościołowi. 
Kościół odtąd nie tylko posiadał własną osobowość prawną, ale również otrzymał 
szeroki zakres działań związanych z własną misją: z uświęceniem i nauczeniem6.

Wśród praw, które w procesie transformacji ustrojowej przyznano Kościołowi, 
najważniejsze dotyczyły szeroko rozumianej wolności w wypełnianiu misji. 
Najważniejsze normy, które dotyczyły życia parafialnego, to: prawo do swobodnego 
wykonywania kultu publicznego, prawo do nauczania religii oraz wychowywania 
dzieci i młodzieży w duchu religijności, prawo do zakładania szkół i ośrodków 
wychowawczych7. 

25 marca 1992 r. papież Jan Paweł II bullą Tutus tuus Poloniae populus, dokonał 
reorganizacji administracyjnej polskich diecezji. Wówczas diecezja gdańska została 
podniesiona do rangi archidiecezji, a do jej terytorium dołączono część dawnej diecezji 
chełmińskiej. W ten sposób Gdynia, która była największym miastem należącym 
do biskupstwa chełmińskiego została częścią nowo utworzonej archidiecezji. We 
wrześniu 1992 r. dokonano także reorganizacji podziału dekanatów przyłączonych 
do archidiecezji gdańskiej. Od tego czasu w Gdyni istnieją cztery dekanaty: Gdynia 
Śródmieście, Gdynia Orłowo, Gdynia Chylonia oraz Gdynia Oksywie. Parafia 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski należy do dekanatu Gdynia Śródmieście8.

 Przykłądem transformacji ustrojowych, które miały miejsce w Polsce, a które 
związane są z wolnością Kościoła była historia krzyża na Kamiennej Górze w Gdyni. 
Ów krzyż stanął w miejscu, gdzie miała być wznoszona Bazylika Morska. Postawiono 
go tam przed wybuchem II wojny światowej. W czasie okupacji niemieckiej został 
on zniszczony przez hitlerowców. Po zakończeniu II wojny światowej, w tym samym 
miejscu stanął krzyż na nowo. Władze komunistyczne przez lata wywierały nacisk 
na usunięcie nowego krzyża, który górował nad całym miastem. W lutym 1965 r. 
na skutek wichury krzyż uległ zniszczeniu, po czym został usunięty9. W następnych 
latach proboszcz parafii, ks. Józef Miszewski, a po nim ks. Edmund Wierzbowski 
zabiegali o ponowne postawienie krzyża w miejscu, w którym niegdyś stał. Władze 
komunistyczne unikały zgody na przywrócenie krzyża. Ostatecznie krzyż postawiono 
dopiero w 1994 r. Krzyż, który mierzy dwadzieścia pięć metrów wysokości i waży 

6 Por. J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000, s. 254, 264. 
7 Tamże, s. 264-265. 
8 Por. W. Lauer, Archidiecezja Gdańska, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” 2001, nr 10-12, s. 554-556. 
9 Por. AZUMG, sygn. 11/2.
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dwadzieścia pięć ton, wykonali stoczniowcy z Gdyni. Uroczystość poświęcenia 
krzyża odbyła się 3 maja 1994 r. Wydarzeniu przewodniczył ówczesny metropolita 
gdański arcybiskup Tadeusz Gocłowski.   

Przemiany ustrojowe przyczyniły się również do powrotu katechezy w 
szkołach. Dla parafii, oprócz katechizacji, nową możliwością przybliżania wiernych 
do Boga było utworzenie przedszkola oraz szkoły, które w pomieszczeniach 
przy plebanii prowadzą siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny 
z Nazaretu. Inicjatorem powstania tych instytucji przy parafii był ówczesny 
proboszcz. Zdaniem ks. prałata Edmunda Wierzbowskiego wolność Polski, 
która została odzyskana w 1989 r., była idealną okazją by wychowywać młode 
pokolenia przy parafii, dlatego też powstało przedszkole, które w  duchu 
wiary miało kształcić najmłodsze dzieci10. Jak podaje ks. prałat Edmund 
Skalski –  obecny proboszcz parafii, celem przedszkola jest pomoc rodzicom  
w trudnym i odpowiedzialnym zadaniu, jakim jest wychowywanie dzieci. 
Przedszkole, które prowadzone jest przez siostry zakonne, stało się miejscem, gdzie 
dzieci wzrastają w wierze chrześcijańskiej podpartej ideami patriotyzmu. Tym, co 
stanowi o wyjątkowości tego miejsca jest udział rodziców w pracy wychowawczej 
prowadzonej przez siostry. Przyświeca temu ideał Świętej Rodziny z Nazaretu, 
dlatego wartości pokoju, miłości i zaufania przekazywane w atmosferze wiary są 
najważniejszym celem tego miejsca. Księża wraz z siostrami starają się  również 
zaangażować rodziców i dzieci, chodzące do przyparafialnego przedszkola i szkoły, 
do aktywnego życia w parafii11. 

Kapituła kolegiacka przy kościele Najświętszej Maryi Panny w Gdyni   

Na Pomorzu Gdańskim do 16 lipca 1821 r. nie istniała żadna kapituła, a 
występujący pojedynczo duchowni o godnościach, związanych z przynależnością 
do jakieś kolegiaty przeważnie należeli do diecezji włocławskiej. Przytoczona data 
związana jest z przejęciem Pomorza Gdańskiego przez diecezję chełmińską. Pierwszą 
kapitułą katedralną na terenie Pomorza była ta przeniesiona z Chełmży do Pelplina, 
gdzie znajdowała się siedziba diecezji chełmińskiej12. 

Drugą kapitułę na ziemiach pomorskich erygował biskup Lech Kaczmarek 
– ordynariusz diecezji gdańskiej. Powstała ona 17 września 1978 r. Wraz z 
zmianami Kościoła w Polsce, kiedy to diecezja gdańska została podniesiona do 
rangi stolicy metropolii, kapituła katedralna została podniesiona do rangi kapituły 
archikatedralnej13. 

Pierwszy metropolita gdański ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski na terenie 

10 Źródła własne. Wywiad z ksi. prałatem Edmundem Wierzbowskim.
11 Por. http://www.nmp-gdynia.pl/instytucje-11590/przedszkole-11593, z dn. 22.11.2017 r. 
12 Por. A. Liedtke, Zarys dziejów diecezji chełmińskiej, Pelplin 1994, s. 75.
13 Por. Kuria Metropolitalna Gdańska, Schematyzm 2011 Archidiecezji Gdańskiej, Gdańsk-Pelplin 2011, s. 65. 
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archidiecezji gdańskiej erygował trzy kapituły kolegiackie. Pierwszą z nich była 
kapituła kolegiacka wejherowska, która powstała 14 września 1995 r. przy kościele 
Trójcy Świętej w Wejherowie. Kolejną erygowano 22 czerwca 2001 r. w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdańsku. Ostatnim kościołem podniesionym 
do rangi kolegiaty jest kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni, 
w którym kapituła została erygowana 26 czerwca 2001 r. Arcybiskup Tadeusz 
Gocłowski określił precedencję, według której pierwszą rangę zajmuje kapituła 
kolegiacka w Gdańsku, następnie kapituła kolegiacka w Gdyni, a za nią kapituła w 
Wejherowie14. 

Życie duszpasterskie parafii Najświętszej Maryi Panny niewątpliwie dowodzi, iż 
jest to pierwsza gdyńska parafia oraz jedyny kościół w Gdyni, który został podniesiony 
do rangi kolegiaty. 

Uroczystość erygowania kapituły kolegiackiej w Gdyni odbyła się 26 czerwca 
2001 r. Przewodniczył jej arcybiskup metropolita gdański Tadeusz Gocłowski, 
który wraz z licznie zgromadzonymi księżmi sprawował Mszę świętą w nowym 
kościele, sąsiadującym z powstającą kolegiatą. W podniosłej celebracji uczestniczyli 
przedstawiciele władz miejskich, stowarzyszeń i grup, ponieważ to święto o 
charakterze religijnym wpisało się w 75 rocznicę powstania miasta. Na początku 
tego wydarzenia wikariusz generalny ks. infułat Wiesław Lauer odczytał dekret 
arcybiskupa gdańskiego o erygowaniu Kapituły Gdyńskiej15. 

Zasadnym wydaje się pytanie, dlaczego kościół przy parafii Najświętszej Maryi 
Panny został podniesiony do rangi kościoła kolegiackiego? Odpowiedź można 
odnaleźć we fragmencie kazania, które wygłosił arcybiskup Tadeusz Gocłowski w 
trakcie uroczystości erygowania kapituły. Hierarcha wskazał, że nadanie tytułu 
kolegiaty najstarszemu gdyńskiemu kościołowi jest największym wyróżnieniem, 
jakie mogła otrzymać Gdynia w roku jubileuszu siedemdziesięciopięciolecia. Ów 
argument zapewne wzmacnia świadomość, że Gdynia jest drugim co do wielkości 
miastem archidiecezji gdańskiej16. 

Wydany przez metropolitę gdańskiego dekret erekcyjny zawiera informację 
argumentującą powołanie kolejnej kapituły na terenie archidiecezji gdańskiej: „Dla 
większej chwały Bożej i pożytku duchowego wiernych, a w szczególności dla nadania 
większego splendoru nabożeństwom sprawowanym w pierwszym gdyńskim kościele 
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni”17. Arcybiskup Tadeusz 
Gocłowski w dekrecie zawarł również informacje o statutach, jakimi ma się kierować 
nowa kapituła, a które zatwierdzone są przez biskupa miejsca. O tym, że uroczystość 

14 Tamże, s. 67-70. 
15 Por. J. Więckowiak, Kolegiata i kapituła w Gdyni, Pelplin 2003, s. 41. 
16 Tamże, s. 41. 
17 Dekret erekcyjny Kapituły Kolegiackiej Gdyńskiej przy Kolegiacie Pod wezwaniem Najświętszej Maryi 

Panny Królowej Polski w Gdyni, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” 2001, nr  7-9, s. 371-372. 
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erygowania nowej kapituły kolegiackiej miała charakter diecezjalny świadczy 
obowiązek ogłoszenia tego wydarzenia we wszystkich parafiach archidiecezji18. 

Doniosłym momentem erygowania Kapituły Gdyńskiej było wręczenie dekretów 
nominujących na kanoników gremialnych i honorowych tejże kapituły. Elektor, arcybiskup 
Tadeusz Gocłowski, mianował prałatami kapitulnymi: ks. Edmunda Wierzbowskiego 
ustanawiając go prepozytem, funkcję kustosza otrzymał ks. Jerzy Więckowiak, natomiast 
penitencjarzem został ks. prałat Ludwik Grochowina. Kanonikami gremialnymi zostali 
księża: Ryszard Kwiatek, Zygfryd Leżański, Tadeusz Rogatka, Jan Baumgart, Gerard 
Kaczyński, Wojciech Kozłowski, Stanisław Megier, Zbigniew Walczak i Marek Wende. 
Metropolita Gdański mianował również dziewięciu kanoników honorowych - księży: 
Jana Gabańskiego, Franciszka Jarzembowskiego, Stanisława Jarzembskiego, Franciszka 
Kaszubowskiego, Stefana Pasternaka, Janusza Rekowskiego, Krzysztofa Rybkę, Kazimierza 
Sadowskiego i Tadeusza Ziębę. Wymienieni powyżej kapłani na znak włączenia do nowo 
powstałej kapituły otrzymali dystynktoria19. W przypadku kapituły kolegiackiej w Gdyni 
na awersie oznaki jest wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na tle orła białego, 
gdzie całość wpisana jest w krzyż maltański, na odwrocie natomiast znajduje się herb 
Gdyni20. 

Zgodnie z ustawą O stosunku Państwa do Kościoła katolickiego z 17 maja 1989 r.21, 
kapituła kolegiacka w Gdyni ma osobowość prawną, którą regulują jej statuty 
ustanowione przez arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego22. 

W pierwszym rozdziale statutów Kapituły Kolegiackiej Gdyńskiej uregulowano 
zasadnicze kwestie. Pełną nazwą erygowanej kapituły jest: Prześwietna Kapituła 
Kolegiacka Gdyńska. Jej pieczęć przedstawia Najświętszą Maryję Pannę Królową 
Polski, którą okala łaciński napis Capitulum Collegiale Gdinense, czyli Kapituła 
Kolegiacka Gdyńska. Patronką kapituły jest ukazana w pieczęci Maryja, czczona w 
wizerunku Królowej Polski, która macierzyńską opieką otacza Gdynię od początku 
istnienia miasta23. 

Rozdział drugi, składający się z dwóch paragrafów, stanowi o składzie kapituły. 
Kapitułę gdyńską tworzy dwunastu kanoników gremialnych, z czego trzech 
pełni funkcję prałatów kapitulnych: prepozyta, kustosza oraz penitencjarza. O 
precedencji stanowi data nominacji. Wymienione godności i urzędy pełni się do 
siedemdziesiątego piątego roku życia, bądź do czasu choroby lub innej przyczyny 

18 Tamże. 
19 Dystynktorium: oznaka w formie krzyża przysługująca członkom kapituły katedralnej bądź kole-

giackiej, noszona na piersiach na jedwabnej wstędze lub łańcuchu. Por. pod red. P. Pałki, Dystynktorium, 
[w:] Encyklopedia katolicka, t. 4.m pod red. R. Łukaszynki, Lubllin 1985, s. 453-454. 

20 Por. J. Więckowiak, dz. cyt., s. 43-44. 
21 Por. Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 

„Dziennik Ustaw” 1989, poz. 154, art. 8. 
22 Por. Dekret erekcyjny Kapituły Kolegiackiej Gdyńskiej…, dz. cyt. s. 371-372. 
23 Por. Statuty Kapituły Kolegiackiej Gdyńskiej, [w:] J. Więckowiak, dz. cyt..., s. 45. 
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uznanej przez metropolitę gdańskiego. Kapłani, którzy osiągnęli podany wiek bądź 
wystąpiły wymienione warunki, tytuł i przywileje zachowują24. 

W kolejnym rozdziale mowa jest o nominacjach i instalacji kanoników. 
Kanoników gremialnych nominuje arcybiskup metropolita gdański. Według statutów 
kanonikiem gremialnym może zostać kapłan pełniący odpowiedzialne obowiązki na 
terenie miasta Gdyni. Mianowany ksiądz ma przedstawić się prepozytowi kapituły, 
który ustala termin instalacji, podczas której nominat złoży wyznanie wiary. Podjęta 
jest również kwestia prałatów kapitulnych, których spośród kanoników gremialnych 
wybiera metropolita gdański25. 

W czwartym rozdziale statutów podjęto kwestię godności i urzędów w kapitule. 
Na początku omówiono obowiązki prepozyta, który jest pierwszą godnością kapituły. 
Do głównych zadań prepozyta należy asystowanie arcybiskupowi metropolicie, kiedy 
ten sprawuje celebracje w kolegiacie gdyńskiej. Innymi powinnościami prepozyta 
są: zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom, reprezentowanie kapituły na 
zewnątrz, czuwanie nad wypełnianiem statutów kolegiaty, ustalanie kalendarza 
kapituły, uroczystych celebracji oraz Mszy świętych konwentualnych, zdawanie 
corocznych sprawozdań arcybiskupowi metropolicie. W dokumencie określono 
również sytuację, w której prepozyt nie może wykonywać swoich obowiązków. 
Wówczas przejmują je kolejno kustosz lub penitencjarz. Drugą godnością kapituły 
jest kustosz. Głównym obowiązkiem kustosza jest troska o sprawy materialne 
kapituły, uwzględniając przepisy prawa cywilnego oraz kanonicznego. Trzecią  
co do ważności funkcją kapituły jest penitencjarz. Jego zadania i obowiązki 
określono w Kodeksie Prawa Kanonicznego w kanonie 50826. Kodeks stanowi o prawie 
rozgrzeszania z cenzur kościelnych, które nie są zarezerwowane Stolicy Apostolskiej27.

Rozdział piąty i szósty stanowi o obowiązkach oraz stroju kanoników Kapituły 
Gdyńskiej. Powinnościami kanoników są: asystowanie arcybiskupowi metropolicie, 
kiedy ten sprawuje liturgię w kolegiacie, udział w uroczystościach diecezjalnych 
sprawowanych w archikatedrze, konkatedrze oraz na diecezjalnym odpuście ku czci 
św. Wojciecha. Wówczas reprezentują oni kapitułę gdyńską poprzez strój chórowy. 
Innym obowiązkiem kanoników jest odprawianie raz w miesiącu w wyznaczonym 
dniu Mszy konwentualnej. Strojem chórowym członków Kapituły jest czarna sutanna 
z fioletową obszywką oraz guzikami tej samej barwy, pas fioletowy oraz rokieta z 
podbiciem fioletowym i czarny obszywany fioletowym zakończeniem mucet. Jeżeli 
chodzi o strój używany poza celebracjami, składa się on jedynie z kanonickiej 
sutanny i fioletowego pasa. Taki strój przysługuje kanonikom zarówno na terenie 
archidiecezji gdańskiej, a także poza jej granicami, jeżeli reprezentują kapitułę bądź 
towarzyszą metropolicie gdańskiemu28. 

24 Tamże, s. 46.
25 Tamże, s. 46. 
26 Tamże, s. 46-48. 
27 Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 508. 
28 Por. Statuty Kapituły…, s. 48. 

Kościół NMP jako centrum życia religijno-społecznego w Gdyni



82 83

Kolejna część statutów dotyczy majątku kapituły. Jako że Kapituła Gdyńska 
posiada swoją osobowość prawną, może nabywać dobra materialne oraz zarządzać 
nimi zgodnie z prawem kościelnym i cywilnym. Kapitule przysługuje również prawo 
posiadania własnego konta bankowego29. 

W rozdziale ósmym podjęto kwestię posiedzeń kapituły. Kapituła generalna ma 
odbywać się dwa razy w roku: 3 maja, czyli w uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski oraz 11 listopada. Mogą odbywać się także posiedzenia nadzwyczajne, 
które zwoływane są przez arcybiskupa metropolitę bądź prepozyta, albo z inicjatywy 
większości kanoników.  Omawiane są szczegółowe kwestie posiedzeń, sposób ich 
przeprowadzania, informowania o spotkaniach. Mowa jest również o wątpliwościach, 
które mogą mieć miejsce na zebraniach, a które rozstrzygać ma metropolita gdański30. 

W dziewiątym rozdziale podjęto temat kanoników honorowych. Mianowani są 
oni przez metropolitę gdańskiego, jednak w odróżnieniu do kanoników gremialnych 
statuty nie określają ich liczby. Odnośnie do precedencji zajmują oni miejsce za 
kanonikami gremialnymi oraz po ich mianowaniu nie podlegają instalacji. Strój, 
który przysługuje kanonikom honorowym jest taki sam, jak kanoników wyższej 
rangi31.
Ostatni rozdział statutów precyzuje kwestie związane z uroczystościami pogrzebowymi 
kanoników kolegiaty gdyńskiej. Dokument zaznacza, że obrzędy pogrzebowe 
członków kapituły powinny odbywać się w kościele kolegiackim, wówczas wszyscy 
członkowie kapituły są zobowiązani do uczestnictwa w celebracjach pogrzebowych. 
Jeżeli celebracje pogrzebowe odbywają się w innym kościele, z ramienia kapituły 
obowiązek uczestnictwa w pogrzebie ma przynajmniej dwóch jej członków32. 

Przy Kolegiacie Gdyńskiej powstało również sanktuarium Bożego Miłosierdzia. 
Zostało ono erygowane w 2001 r. Wówczas do parafii przybył obraz Jezusa 
Miłosiernego, który wcześniej peregrynował w archidiecezji gdańskiej. Owa 
peregrynacja wpisywała się w Święty Jubileusz 2000 Roku33. W parafii istnieje kult 
związany z Bożym Miłosierdziem. Wyrazem czci są nabożeństwa, które mają miejsce 
w kościele. Każdego dnia o godzinie piętnastej grupa Bożego Miłosierdzia prowadzi 
koronkę. Dniem najbardziej bogatym w praktyki duchowe związane z Miłosierdziem 
Bożym jest piątek. Tego dnia o godzinie piętnastej wierni pod przewodnictwem 
księdza wypraszają Boże Miłosierdzie. Jest możliwość przedstawienia osobistych 
próśb przed wspólną modlitwą i pieśniami, po których odbywa się Msza święta34. 
W 2015 r., w związku z Rokiem Miłosierdzia, metropolita gdański ustanowił 
kolegiatę i nowy kościół jednym z kościołów jubileuszowych. Decyzja arcybiskupa 

29 Tamże, s. 49. 
30 Tamże, s. 50. 
31 Tamże, s. 51. 
32 Tamże, s. 51-52.  
33 Por. E. Skalski, A. Rutkowski, Z ufnością w Boże Miłosierdzie w Trzecie Tysiąclecie, Pelplin 2001, s. 5-11.
34 Por. http://www.nmp-gdynia.pl/milosierdzie-boze-11595/nabozenstwa-o-milosierdzie-boze-w-naszej-

parafii-11598, z dn. 21.11.2017 r. 
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metropolity była odpowiedzią na papieską bullę Misericoriae vultus, w której papież 
Franciszek zachęcał, by kościołom, gdzie istnieje żywy kult Bożego Miłosierdzia, 
nadać tytuł Kościoła Jubileuszowego35. Tym samym drzwi kolegiaty stały się 
Bramą Miłosierdzia, przez której przejście było związane z odpustem zupełnym 
pod zwykłymi warunkami, czyli będąc w stanie łaski uświęcającej, w pragnieniu 
oderwania się od każdego grzechu i modlitwie za papieża36. 

W 2008 r. metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź nowym proboszczem 
parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni ustanowił księdza 
prałata Edmunda Skalskiego. Wcześniej pełnił on funkcję proboszcza w parafii św. 
Maksymiliana Kolbe w Gdyni Witominie. Przez lata pełnił funkcję ceremoniarza 
archidiecezjalnego. Jest również wykładowcą liturgiki w Gdańskim Seminarium 
Duchownym oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Dwa lata po 
objęciu parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni ks. Edmund 
Skalski został ustanowiony prepozytem Kapituły Kolegiackiej Gdyńskiej. Instalacji 
nowego prepozyta dokonał 16 lutego 2010 r. arcybiskup metropolita gdański Sławoj 
Leszek Głódź37. 

Cel, dla którego została erygowana kolegiata, a jakim jest uświetnienie liturgii, 
powziął obecny proboszcz, ks. prałat Edmund Skalski. Pierwszym tego przejawem 
jest dbałość o liturgię sprawowaną w kościele. Msze święte są sprawowane w sposób 
uroczysty. Są one zawsze śpiewane, a świątynia udekorowana kwiatami. „Obrazy, 
świece, kadzidło, kwiaty, szaty są zewnętrzną stroną liturgii, pobożność bez nich 
może się obejść. A jednak należą do pełni i siły wyrazu. Dzięki nim liturgia wrasta 
w obyczajowość parafii i duszę człowieka”38. Mając na uwadze dobro wiernych, 
zwłaszcza tych, którzy gościnnie przebywają w parafii spędzając letnie urlopy, od 
maja do września celebrowana jest Msza święta o godzinie dwudziestej pierwszej39.

Biorąc pod uwagę, że Gdynia jest dużym miastem, przed każdą  niedzielną 
Eucharystią kapłani umożliwiają wiernym skorzystanie z Sakramentu Pokuty i 
Pojednania. Choć w parafii kolegiackiej taka możliwość istnieje codziennie od 
godziny szesnastej do osiemnastej, to niedzielny dyżur księży w konfesjonałach daje 
możliwość tym wiernym, którzy w dni powszednie nie mogą skorzystać z sakramentu 
pokuty. Kierując się duchowym dobrem wiernych kapłani wchodzą do konfesjonałów 
przed Mszą świętą tak, aby wierni mogli aktywnie w niej uczestniczyć40.

Wyrazem starań o aktywny udział wiernych jest wprowadzenie w niedzielny 
harmonogram Liturgii Godzin. Jest to odpowiedź na zalecenie odprawiania 

35 Por. MV, nr 3.
36 Por. R. Starkowicz, Nieść miłosierdzie w sercach, „Gość Gdański Archidiecezji Gdańskiej” 2015, nr 

51-52, s. III. 
37 Por. Zmiany i nominacje, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” 2008, nr 10-12, s. 652. 
38 J. Decyk, Liturgia w życiu parafialnym, „Collectanea Theologica” 1998, nr 68, s. 79. 
39 Por. Cz. Krakowiak, Ile mszy świętych w niedziele w parafii?, „Collectanea Theologica” 1994, nr 64, s. 109. 
40 Por. H. Sobeczko, Postawy wewnętrzne i zewnętrzne w czynnym uczestnictwie wiernych w Mszy świętej, 

„Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1989, nr 42, s. 207-224. 
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modlitwy, która uświęca czas: „Wszędzie, gdzie jest to możliwe główne Godziny 
powinny być wspólnie odmawiane w kościele, także przez inne zespoły wiernych, 
przede wszystkim parafialne”41. Liturgia Godzin jako modlitwa Kościoła ma budować 
duchowość chrześcijańską. Dlatego zaleca się, by w parafiach ożywiać zwyczaj 
wspólnego jej odmawiania42.  

W Dekret Erekcyjnym ustanawiającym Kapitułę Gdyńską, uzasadniono nadanie 
tytułu kolegiaty tym, że jest to działanie dla większej chwały Bożej. Niewątpliwie 
Kolegiata Gdyńska jest miejscem krzewienia troski o piękno liturgii. Świadczą o tym 
m.in. dwa działania od lat prowadzone przy tej świątyni: formacja Nadzwyczajnych 
Szafarzy Komunii świętej i kursy dla fotografów. 

Od początku istnienia posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej, czyli od 
1992 r., opiekę nad nimi sprawuje proboszcz. Obecnie miejscem przygotowań do ich 
posługi oraz stałej formacji jest kolegiata gdyńska. Duża liczba szafarzy w archidiecezji 
gdańskiej (ponad trzystu pięćdziesięciu), otrzymała w tej świątyni z rąk arcybiskupa 
Sławoja Leszka Głódzia dekret. Co dwa miesiące w kolegiacie odbywają się dla nich 
dni skupienia i kilkudniowe rekolekcje43.  

Posługa wiary i patriotyzmu w kontekście wydarzeń patriotyczno-
kulturowych w Gdyni 

Wśród wielu inicjatyw i działań duszpasterskich, które odbywają się w gdyńskiej 
kolegiacie, są te najbardziej charakterystyczne nie tylko dla parafian, ale również 
dla mieszkańców Trójmiasta. W ciągu dnia, od rana do wieczora, wystawiony jest 
Najświętszy Sakrament. Podczas adoracji od godziny 16.00 do 18.00 można skorzystać 
z Sakramentu Pokuty i Pojednania. Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski podjęła inicjatywę „24 godziny dla Pana”. Po raz pierwszy inicjatywę papieża 
Franciszka parafia przeprowadziła w Wielkim Poście w 2014 r. Wówczas liturgię 
pokutną rozpoczął metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. W słowach, 
które skierował do wiernych przywołał papieską wypowiedź, według której Kościół 
ma być miejscem, gdzie człowiek odnajdzie miłosierdzie i będzie mógł uleczyć rany 
swojego serca. Metropolita gdański mówił także, że akcja ta skierowana jest w dużej 
mierze dla osób, które pracują do późnych godzin, oraz tych, którzy potrzebują 
chwili ciszy i adoracji Najświętszego Sakramentu44. Parafia Najświętszej Maryi Panny 
prowadzi inicjatywę „24 godziny dla Pana” każdego roku w okresie Wielkiego Postu. 

W  2016 r. papieska inicjatywa miała szczególne znaczenie w życiu parafii, 
ponieważ kościół przyparafialny został ustanowiony Kościołem Jubileuszowym 
Roku Miłosierdzia. Proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
zaznaczył, że udział w adoracji i skorzystanie z Sakramentu Pokuty i Pojednania 

41 Liturgia Godzin, n. 21. 
42 Por. E. Skalski, A. Rutkowski, Nieszpory. Wieczorna modlitwa Kościoła, Gdynia 1997, s. 7-8. 
43 Por. J. Hlebowicz, Być szafarzem to zaszczyt, „Gość Gdański Archidiecezji Gdańskiej” 2015, nr 9, s. II. 
44 Por. R. Starkowicz, Fotofakty, „Gość Gdański Archidiecezji Gdańskiej” 2015, nr 12, s. I. 

zanurza człowieka w Bożym Miłosierdziu. Proboszcz powiedział również, że jest to 
okazja do duchowego wzrostu, którego celem był ustanowiony Jubileusz Miłosierdzia. 
Wówczas nabożeństwo pokutne zakończyła Msza święta, odprawiana w intencji 
miasta45. Nabożeństwa pokutne, które nie są organizowane we wszystkich parafiach, 
dają jednak wielki pożytek duchowy wiernym. Uczestnicy liturgii pokutnych mogą 
rozwijać w sobie ducha pokuty oraz dobrze przygotować się do sakramentu spowiedzi, 
dlatego zaleca się, by umożliwić wiernym udział w takich nabożeństwach. 

Drugą inicjatywą duszpasterską podejmowaną każdego roku przez parafię 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski jest Gdyńska Droga Krzyżowa. Jest ona 
wydarzeniem charakterystycznym zarówno dla miasta, jak i parafii, które na stałe 
wpisało się w kalendarz najważniejszych wydarzeń w Gdyni. Uroczystościom 
każdego roku patronuje arcybiskup metropolita gdański oraz prezydent Gdyni46. 
Od wielu lat w piątek, poprzedzający Niedzielę Palmową, ulicami Gdyni w kierunku 
Kamiennej Góry gdynianie różnych stanów niosą duży drewniany krzyż. Tradycją 
tego nabożeństwa jest przekazywanie niesionego krzyża przez różne grupy. Niosą 
go: księża, siostry zakonne, przedstawiciele władz, harcerze, stoczniowcy. Drodze 
Krzyżowej rokrocznie towarzyszy kompania honorowa Marynarki Wojennej 
oraz marynarze, którzy jako pierwsi podejmują się niesienia krzyża. Rozważania 
poszczególnych stacji przeważnie czytają aktorzy. Dla mieszkańców Gdyni jest 
to sposób wyrazu ich wiary i  jedności. Do uczestniczących w nabożeństwie słowo 
kieruje zawsze uczestniczący w drodze krzyżowej biskup. W 2014 r. rozważania Drogi 
Krzyżowej nawiązywały do myśli św. Jana Pawła II. Arcybiskup Głódź wezwał do 
tego, aby dziękować Bogu za dar życia świętego rodaka. Metropolita wezwał również 
do tego, by czerpać i naśladować św. Jana Pawła II47. 

Ważnym wydarzeniem w życiu parafii są obchody Dnia Papieskiego. Uroczystości, 
które mają miejsce w Gdyni, są organizowane przez parafię Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski oraz władze miasta. Obchody tego dnia gromadzą wiernych z całego 
miasta. Zaproszenia skierowane są do wszystkich gdyńskich parafii48. Centralnym 
wydarzeniem Dnia Papieskiego jest procesja z relikwiami św. Jana Pawła II, której 
przewodniczy biskup. Uczestniczą władze miasta, przedstawiciele organizacji 
społecznych oraz wierni całej archidiecezji. Procesja ta ma charakter uroczysty, 
bowiem towarzyszy jej Reprezentacyjna Orkiestra i Kompania Honorowa Marynarki 
Wojennej49. Przedstawiciele grup na zmianę niosą relikwie. Program uroczystości za 
każdym razem nawiązuje m.in. do haseł Roku Duszpasterskiego. W 2012 r. Dzień 

45 Por. J. Liptak, W łączności ze światem i dla świata całego, „Gość Gdański Archidiecezji Gdańskiej” 2016, 
nr 11, s. III. 

46 Por. Archiwum parafialne, Zaproszenie Księdza proboszcza Edmunda Skalskiego na Gdyńską Drogę 
Krzyżową, z dn. 21.03.2010 r.  

47 Por. J. Liptak, Iskry Bożego miłosierdzia, „Gość Gdański Archidiecezji Gdańskiej” 2017, nr 15, s. II; 
D. Olejniczak, Lekcje Ojca świętego, „Gość Gdański Archidiecezji  Gdańskiej” 2014, nr 16, s. III.

48 Archiwum parafii NMP (dalej skrót: ApNMP), Ogłoszenia parafialne z dn. 6.10.2013 r. 
49 Por. R. Starkowicz, Chleb nadziei…, s. VII. 
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Papieski nawiązywał do Roku Wiary. Wówczas uczestnicy odnowili wyznanie wiary. 
Dniowi Papieskiemu w 2012 r. przewodniczył arcybiskup metropolita Sławoj Leszek 
Głódź, który na pamiątkę Roku Wiary poświęcił krzyż, który stanął przed kolegiatą. 
Metropolita gdański przypomniał wiernym o miejscu należnym krzyżowi, a w tym  
wskazał środowisko domu rodzinnego i pracy. Przypomniał również, że obchody 
Dnia Papieskiego na stałe wpisały się w tradycję Gdyni, która gościła św. Jana Pawła 
II – patrona rodziny. Wyrazem pamięci i wdzięczności za pontyfikat papieża Polaka 
były ofiary materialne zbierane na budowę hospicjum dla dzieci50. Rok później na 
obchodach Dnia Papieskiego arcybiskup metropolita Sławoj Leszek Głódź zawierzył 
całą  archidiecezję gdańską Niepokalanemu Sercu Maryi. Z kolei prezydent miasta 
Gdyni dr Wojciech Szczurek podkreślił, że ten akt wpisuje się w historię miasta51. 

Parafii przy ulicy Świętojańskiej patronuje Najświętsza Maryja Panna Królowa 
Polski, której uroczystość przypada 3 maja. Ta data związana jest również ze świętem 
państwowym, bowiem w całej Polsce świętuje się uchwalenie Konstytucji 3 Maja 
z 1791 r. Sumę odpustową księża odprawiają o godzinie 10.00. Wówczas w Mszy 
świętej polecają nie tylko parafię, ale całe miasto. Po Eucharystii wierni uczestniczą w 
przemarszu do pomnika Konstytucji 3 Maja przy ulicy Słowackiego52.

Kolejnym dniem, którego obchody w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski mają wymiar religijno-patriotyczny, jest uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, przypadająca 15 sierpnia. Dzień też jest świętem Wojska 
Polskiego. Każdego roku w parafii przy ulicy Świętojańskiej mają miejsce główne 
miejskie obchody. Podczas Eucharystii zgromadzenie eucharystyczne modli się w 
intencji Ojczyzny i całego miasta. Wierni, którzy licznie zgromadzeni uczestniczą w 
tym święcie, swoją obecnością dają wyraz miłości do Boga i Ojczyzny53. 

W kolegiacie gdyńskiej odbywają się główne uroczystości o charakterze miejskim, 
które również mają wymiar duchowy. Do takich obchodów zaliczyć można rocznicę 
nadania praw miejskich Gdyni. 7 lutego 2016 r. przewodniczył uroczystości biskup 
pomocniczy archidiecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka. Msza święta sprawowana 
była w intencji miasta oraz jej mieszkańców. Obecni byli na niej przedstawiciele władz 
państwowych i samorządowych, służby mundurowe, kombatanci i wierni z wielu 
gdyńskich parafii, którzy dziękowali Bogu za ten jubileusz i prosili o błogosławieństwo 
na kolejne lata. W trakcie okolicznościowej homilii biskup Wiesław Szlachetka 
nawiązał do morskich korzeni miasta, które „wyrosło z morza” i kształtowane było 
polskim patriotyzmem oraz wiarą kolejnych pokoleń. Hierarcha przypomniał 
również  słowa św. Jana Pawła II, który w 1987 r. w Gdyni przywołał etos solidarności 
i do niego zachęcał. Po Mszy świętej przedstawiciele władz skierowali również słowa 
uznania dla miasta Gdyni. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wyraził swoją radość 

50 Por. D. Olejniczak, Święto papieskie, święto rodziny, „Gość Gdański Archidiecezji Gdańskiej” 2012, 
nr 41, s. I.; Gdynia uczciła papieża rodziny, „Gość Gdański Archidiecezji Gdańskiej” 2012, nr 42, s. III.

51 Por. R. Starkowicz, Miłość, która trwa, „Gość Gdański Archidiecezji Gdańskiej” 2013, nr 42, s. I.
52 ApNMP, Ogłoszenia parafialne z dn. 28.04.2013 r. 
53 ApNMP, Ogłoszenia parafialne z dn. 14.08.2016 r.

płynącą z tego, że świętowanie tej rocznicy ma także swój wymiar duchowy. Mówił 
również o tym, że miasto tworzą ludzie i ważna jest wdzięczność, którą można 
wyrazić w sposób duchowy. Pochodzący z Gdyni poseł Jerzy Śniadek przemawiając 
zwrócił uwagę na to, że Gdynia jest symbolem niepodległości. Wezwał również, by 
dzisiaj to miasto stało się miejscem, gdzie odżyją wartości Solidarności, która swoje 
korzenie ma również w Gdyni54. 

Kolejną uroczystością, która świadczy o patriotycznym zaangażowaniu zarówno 
miasta jak i parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, jest upamiętnienie 
Józefa Piłsudskiego 10 listopada 2013 r. Wówczas arcybiskup metropolita Sławoj 
Leszek Głódź w kolegiacie gdyńskiej sprawował Eucharystię, następnie w asyście 
delegacji władz i Marynarki Wojennej odsłonił i poświęcił pomnik marszałka Polski. 
W wygłoszonej homilii arcybiskup metropolita przypomniał znaczenie Święta 
Niepodległości. Mówił, że święto to uświadamia wartość ofiary i krwi wylanej przez 
pokolenia Polaków. Arcybiskup podkreślił też, że naród potrzebuje wyraźnych 
znaków pamięci, bowiem by żyć w prawdzie o sobie trzeba wiedzieć skąd się 
przychodzi. Po Mszy świętej, w orszaku, któremu towarzyszyła Orkiestra Marynarki 
Wojennej oraz Kompania Reprezentacyjna, zgromadzeni udali się pod Urząd Miasta, 
by uczestniczyć w odsłonięciu pomnika Józefa Piłsudskiego. Inicjatorami postawienia 
pomnika był Związek Piłsudczyków, którego oddział w Gdyni działa prężnie, a 
jednym z członków związku jest obecny proboszcz parafii przy ulicy Świętojańskiej 
ksiądz prałat Edmund Skalski55. 

Związek Piłsudczyków nie jest organizacją kościelną, ale czuje głęboką 
wieź z gdyńską kolegiatą. Tam też odbyły się w 2013 r. obchody jubileuszu 
dwudziestopięciolecia istnienia związku. Wówczas uroczystości przewodniczył 
proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.  W wygłoszonym słowie 
duchowny wskazał, jak się objawia prawdziwy patriotyzm. Mówił, że bycie patriotą 
związane jest z odzyskiwaniem duchowej wolności w wymiarach kultury, obyczajów, 
w dążeniu do historycznej prawdy. Ksiądz prałat, będąc pierwszym kapłanem 
zrzeszonym w Związku Piłsudczyków, podkreślał również, że niepodległość jest 
wartością, o którą trzeba nieustannie na nowo walczyć56.

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski jest również miejscem żywej 
pamięci o tych, którzy oddali życie za wartości wiary i patriotyzmu w trakcie II wojny 
światowej. Przykładem tego typu uroczystości była Msza święta sprawowana w intencji 
ofiar „Golgoty Wschodu”. Eucharystii przewodniczył obecny proboszcz parafii, który w 
wygłoszonej homilii podkreślił rolę i wagę cierpień, które ponieśli Polacy z rąk Armii 
Czerwonej. Owa uroczystość, która odbyła się 17 września 2016 r., miała podwójny 
wymiar, bowiem tego dnia na terenie parafii powstała redakcja „Gazety Polskiej”. 
Również do tego nawiązał kaznodzieja, mówiąc o zadaniu mediów, jakim ma być 
kształtowanie świata w duchu prawdy, której zawsze trzeba szukać i nigdy się jej nie 

54 Por. R. Starkowicz, Okno na świat, „Gość Gdański Archidiecezji Gdańskiej” 2016, nr 7, s. I.
55 Por. Tenże, Fotofakty, „Gość Gdański Archidiecezji Gdańskiej” 2013, nr 46, s. I.
56 Por. Tenże, Katecheza wolności, „Gość Gdański Archidiecezji Gdańskiej” 2013, nr 38, s. V. 
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bać. Po uroczystości rozpoczął się koncert pieśni patriotycznych, wykonywanych 
przez Jana Pietrzaka57. 

W parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski wiele uroczystości nawiązuje 
do osoby św. Jana Pawła II. Swoją wdzięczność i miłość do Jana Pawła II gdynianie 
wyrazili w dniach, w których cały świat okrył się żałobą po śmierci wielkiego papieża. 
8 kwietnia 2005 r., kiedy odbywał się pogrzeb papieża Polaka, milczącą procesją 
spod pomnika Ofiar Grudnia mieszkańcy miasta wraz z biskupem Zygmuntem 
Pawłowiczem przeszli na skwer Kościuszki – miejsce, z którego przemawiał Jan 
Paweł II, będąc w Gdyni58.

Jedną z ostatnich uroczystości, która miała miejsce w kolegiacie i świadczy 
o jej doniosłym znaczeniu dla Gdyni była trzydziesta rocznica pobytu św. 
Jana Pawła II w Gdyni59. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup metropolita 
Sławoj Leszek Głódź. Uroczystość wzbogaciła obecność figury Matki Bożej 
Swarzewskiej, która jest patronką polskiego morza. Obecność wizerunku Maryi 
wprost nawiązywała do wizyty papieża w Polsce, bowiem w 1987 r., ta sama 
figura była ustawiona na skwerze Kościuszki, gdzie przemawiał św. Jan Paweł 
II. O podniosłym charakterze Mszy świętej świadczy między innymi obecność 
Marynarki Wojennej oraz „Cappelli Gedanensis”. Po Mszy świętej miało miejsce 
odsłonięcie epitafium upamiętniającego obecność św. Jana Pawła II w Gdyni. 
W godzinach popołudniowych na skwerze Kościuszki, miał miejsce koncert 
Krzesimira Dębskiego, dedykowany świętemu papieżowi60.

Codzienne życie kolegiaty czyni ją miejscem wyjątkowym. Wśród wielu osób, 
które przychodzą z prośbą o sprawowanie sakramentów w gdyńskiej kolegiacie, 
istotną rolę odgrywa zwyczaj. Gdynianie, często nie będąc mieszkańcami parafii, 
są mocno związani z tym kościołem, rosnącym wraz z Gdynią. Kolejne pokolenia 
gdynian w kolegiacie przed Bogiem ślubują miłość, chrzczą dzieci, prowadzą 
do osobowej, żywej relacji z Chrystusem61. Wierni doceniając wysiłki kapłanów 
podkreślają, że kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski jest tym, z 
którym są związani. Jak zaznacza gdynianka Michalina Kallnik, kolegiata w życiu 
jej rodziny stała się tym miejscem, gdzie wszyscy brali ślub, gdzie kolejne pokolenia 
dzieci przyjmowały chrzest, gdzie pokolenia rodziny w tym miejscu dojrzewały w 
wierze, przyjmując kolejne sakramenty62.

57 Tenże, Ofiarom Golgoty Wschodu, „Gość Gdański Archidiecezji Gdańskiej” 2016, nr 39, s. III. 
58 Por. Komunikat o modlitwie gdynian za śp. umiłowanego Ojca Świętego, „Miesięcznik Archidiecezji 

Gdańskiej” 2005, nr 7-9, s. 547-548. 
59 Tamże, s. 69-70.
60 ApNMP, Ogłoszenia parafialne z dn. 11.06.2017 r. 
61 S. Hartlieb, Jak ożywić życie sakramentalne w parafii?, „Collectanea Theologica” 1971, nr 41, s. 106. 
62 Relacja Michaliny Kallnik, z dn. 13.09.2015 r. 

Zakończenie 

Dzieje parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ulicy 
Świętojańskiej w Gdyni są trwale związane z powstaniem i dynamicznym rozwojem 
miasta. Nieprzerwane funkcjonowanie wspólnoty parafialnej i wierna posługa Słowa 
Bożego w dynamicznych i trudnych czasach komunistycznych, stanowi dziedzictwo 
tego gdyńskiego kościoła. Można powiedzieć, że parafia miała szczęście do dobrych 
duchownych.   Działalność i postawa księży ma bowiem zasadnicze znaczenie dla 
rozwoju życia duchowego i społecznego danej wspólnoty. Parafia pod wezwaniem 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni jest tego najlepszym przekładem.

Analizując dostępne materiały, stanowiące źródła historyczne oraz na podstawie 
wywiadów przeprowadzonych z osobami będącymi naocznymi świadkami badanych 
wydarzeń, stwierdza się, że parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
stanowi centralny ośrodek życia religijnego i społecznego w Gdyni. O roli i znaczeniu 
centralnej miejskiej parafii świadczy jej historia, bogata w barwne i ciekawe z punktu 
historycznego, wydarzenia.  Także obecnie, gdyńska kolegiata znajduje się zawsze w 
centrum wydarzeń. Uroczystości odbywające się w tym kościele mają wymiar nie 
tylko diecezjalny, ale również ogólnopolski. Świadczy to o szacunku i znaczeniu, 
jakim kościół cieszy się zarówno na Pomorzu Gdańskim, jak i w całej diecezji.

Znaczenie parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni oraz 
Gdyńskiej Kapituły Kolegiackiej dla rozwoju życia duchowego i społecznego Gdyni 
jest znaczące.  Miasto i kościół rosły równolegle, a jego kapłani ewangelizowali i 
sprawowali sakramentalną oraz patriotyczną posługę wiernym – mieszkańcom miasta. 
Mieszkańcy zaś od początku istnienia kościoła odwdzięczali się zaangażowaniem w 
życie duchowe centralnej parafii gdyńskiej.

SUMMARY

The Blessed Virgin Mary Queen of Poland Parish as the religious and social 
life’s centre in Gdynia

“Freedom” is a word which defines Gdynia in the most accurate way since the 
city itself came into existence during the interwar period but in already free Poland. 
Nowadays, after decades of communist malaise, Gdynia returned to its pre-war rapid 
development. The city’s growth happens in the spiritual sphere of life as well – with 
the parish of the Blessed Virgin Mary Queen of Poland on Świętojańska Street at its 
centre. This collegiate church, even after a hundred years, still manages to congregate 
the citizens of Gdynia during the most important national, diocesan and local 
celebrations.

Ks. Wojciech Konkol Kościół NMP jako centrum życia religijno-społecznego w Gdyni
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Idee morskie w kocepcjach odzyskiwania 
niepodległości i odrodzonej II Rzeczypospolitej

Proces wybijania się Polski na niepodległość, który miał miejsce w początkach XX w. w 
sposób nierozerwalny związany był z postulatami dotyczącymi zapewnienia Polsce 
dostępu do morza. Dlatego idea morska pojawiała się w programach głównych 
polityków, działaczy niepodległościowych i stronnictw politycznych działających 
w okresie I Wojny Światowej i okresu ją poprzedzającego, choć pojawiała się tam z 
różnym nasileniem i spełniała różne funkcje. Także zachodni mężowie stanu włączali 
zapewnienia dotyczące dostępu Polski do Bałtyku, a także ujścia Wisły, do swoich 
zapowiedzi wskrzeszenia niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób idea 
stawała się faktem, a praktycznym jej przypieczętowaniem było odzyskanie przez 
Polskę dostępu do morza w wyniku Traktatu Wersalskiego. 

Idee morskie nie zawsze były dla polskiego społeczeństwa oczywisistotnetością, 
nie były one także oczywistością dla polskich polityków, pisarzy, publicystów czy 
ludzi kultury. Potrzeba było dopiero nie lada wysiłku i pracy u podstaw, by przekuć 
polską świadomość narodową, z lądowej na morską.  

Antecedencje: Gdańsk spichlerzem Europy i „nędza Polski sarmackiej” 
- nieudane próby korzystania przez Polskę z zasobów morza 

Na początku rozważań o XX-wiecznych koncepcjach morskich, warto 
odwołać się do wcześniejszych prób korzystania przez Rzeczpospolitą z 
dobrodziejstw morza, by z tej pespektywy lepiej zrozumieć to co stało się w 
XX wieku. Próby te były naznaczone silnymi niedomaganiami, zmieniającymi 
korzyści dostępu do morza w swoją karykaturę. Jak zauważył Andrzej 
Piskozub we wstępie do swojej monografii poświęconej „Polsce morskiej”: 
„Istniały – i prosperowały - w granicach dawnej Rzeczypospolitej bałtyckie 
porty morskie, lecz ich aktywność morska pozostawała w obcych rękach. 
Uprawiano na wodach przybrzeżnych połowy morskie, lecz były one sprawą 
prywatną, źródłem utrzymania osad nadmorskich. Przed rozbiorami nie 
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pływał po Bałtyku ani jeden statek handlowy pod polską banderą”1. Jedynie 
w dziedzinie militarnej dawna Polska odnotowała kilka epizodycznych 
zwycięstw w bitwach morskich. Większość z nich była skoncentrowana w kilku 
dziesięcioleciach pomiędzy połową XVI i XVII w. Żaden z tych epizodów, 
włącznie z rozsławioną Bitwą Oliwską 1627 r. nie miał skutków o wymiarze 
historycznym2.    

Główna bolączka przedrozbiorowej Polski wynikała z nieposkromionej 
chęci zagospodarowania wschodnich rubieży Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów przy rezygnacji z polityki morskiej. W efekcie polskie elity zamiast 
wykorzystania naszego dostępu do morza zajęte były „nieszczęśliwymi 
majakami podbojów na wschodzie”3 – jak to barwnie wyraził Jan Ludwik 
Popławski w 1887 r.  Jak zauważa współczesny autor, Jan Sowa w książce 
„Fantomowe ciało króla”: „Rzeczpospolita prze ku wschodowi i południu, 
zaniedbując północ kraju i Bałtyk. Tego domagała się jednak sarmacka 
krypto-kolonialna mitologia…. […] Sarmaci rozumieli swoją misję wobec 
Wschodu jako zadanie kolonizacji pustych, ich zdaniem, stepów Ukrainy oraz 
obrony Chrześcijaństwa przed naporem islamu”4. W literaturze przedmiotu 
powyższy rodzaj polityki wiąże się z reguły z dynastią Jagiellonów i ideologią 
sarmatyzmu, w przeciwieństwie do polityki uprawianej przez dynastię Piastów 
(w okresie pierwszych czterech wieków państwowości), w większym stopniu 
skupiającej swą uwagę na kresach zachodnich i dostępie do morza. 

Kolejny wniosek związany jest z faktem, że siła Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów  sprzężona było z gospodarką folwarczno-pańszczyźnianą, 
jaka dominowała w Polsce od średniowiecza praktycznie do zaborów, w 
przeciwieństwie do gospodarki towarowo-pieniężnej dominującej wówczas 
na zachodzie Europy. Gospodarka ta była skrajnie nieefektywna. W jej ramach 
polscy, litewscy, białoruscy i ukraińscy chłopi siłą byli przywiązani do ziemi 
i uprawiali gospodarkę skrajnie ekstensywną, której rezultaty osiągane były 
kosztem wielkości przestrzeni uprawnych i znacznych nakładów pracy. Polska 
korzystała co prawda z portu w Gdańsku, który w XVI i XVII w. nazywany 
był nawet „spichlerzem Europy”, niemniej polityka ta nie była realizowana 
polskimi rękoma.  Zgodnie z tezami J. Sowy prawidłowość ta była związana 
z marginalizacją stanu mieszczańskiego wobec wszechwładzy szlachty. 
Prawodawstwo polskie nie dawało żadnych przywilejów stanowi trzeciemu 
i go dyskryminowało, co związane było także z brakiem sądów królewskich 
i generalną słabością polskiej monarchii (wolne elekcje). W efekcie port 

1 A. Piskozub, Polska morska. Przygoda XX wieku, Toruń 2004, s. 5. 
2 Tamże, s. 5.
3 J. L. Popławski, Środki obrony, [w:] tegoż: Naród i polityka. Wybór pism, Kraków 2012, s. 217.
4 Tamże, s. 278-279. 

gdański wraz z ciążącym ku niemu zapleczem gospodarczym obsługiwany był 
przez mieszczan niemieckich, niderlandzkich czy żydowskich, a nie polskich5.

Powodowało to zapóźnienie gospodarcze, cywilizacyjne i technologiczne 
Polski, której pozycja nad Bałtykiem ulegała pomniejszeniu. Polskie 
społeczeństwo i jego elity nie posiadały świadomości wagi kwestii morskich. 
Jak powiadał Sebastian Klonowic: „Miła Polska na żyznym zagonie, zasiadła 
jako u Boga na łonie, może nie wiedzieć Polak co morze, gdy pilnie orze”6. 

„Morski przedświt” - idee morskie przełomu XIX i XX w.

Nowożytne podejście Polski do morza opierało się na innych podstawach niż to 
z okresu Polski sarmackiej, którego zarys przedstawiono powyżej. Teraz  dostęp do 
morza nie tylko miał być gwarantem suwerenności Polski położonej w Europie na 
skrzyżowaniu różnych kultur i wpływów, ale przede wszystkim - miał przyczyniać 
się do postępu gospodarczego i cywilizacyjnego kraju, któremu po wielu wiekach 
zapóźnienia, dane było wkroczyć na ścieżkę szybkiego rozwoju. Dlatego w poniższych 
rozważaniach oprócz charakterystyki idei morskich, które rodziły się na przełomie 
XIX i XX w. przedstawione zostaną ich ekonomiczne i społeczne konotacje, które 
stają się tym bardziej wyraziste im mocniej korelujemy je z tym co je poprzedzało.    

Na przełomie XIX i XX w. polska świadomość morska była jednak wciąż na 
raczkującym poziomie. W okresie tym wciąż o sprawach morskich nie pisało się 
prawie wcale. Jak to ujmował Bernard Chrzanowski: „Mają swoich malarzy i poetów 
wszystkie dzielnice dawnej Rzeczypospolitej; Litwa i Polesie, Podole i Ukraina, Kujawy 
i Mazowsze, Kieleckie i Krakowskie, Podhale i Tatry; cisną się na usta dziesiątki 
nazwisk, przypominających ziemie i ludzi litewskich zaścianków, nadniemeńskich 
brzegów, podolskich stepów, podhalskich zagród, krakowskich wsi, kieleckich borów, 
mazowieckich łąk, kujawskich łanów; nie ma jedynie morza i wybrzeża”7.   

Podwaliny pod koncepcję nowoczesnego państwa morskiego stawiali dopiero 
protoplaści obozu narodowego: Jan Ludwik Popławski oraz Roman Dmowski. 
Dlatego koncepcja morska wpisana była w tradycyjne postulaty endeckiej 
geopolityki, postrzegającej w Prusach głównego antagonistę i ciemiężyciela Polski. 
W pismach Jana Ludwika Popławskiego dominuje wątek konieczności silniejszego 
powiązania obszarów nadmorskich Rzeczpospolitej będących pod panowaniem 
pruskim z Macierzą, co dla autora było niezbędnym warunkiem odzyskania 
niepodległości. W tym celu, autor propagował odejście od dominującej w Polsce 
„polityki jagiellońskiej”, której istotą było „lądowe” parcie na Wschód (koncepcja 
Józefa Piłsudskiego), a podjęcie trudu cywilizacyjnego związanego z efektywnym 
zagospodarowaniem obszarów – ziem nadmorskich. Jak pisał Jan Ludwik Popławski 
w 1887 r. w artykule „Środki obrony”: „Wolny dostęp do morza, posiadanie całkowicie 

5  J.Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011, s. 207-284.
6  Tamże, s. 227. 
7 B. Chrzanowski, Z wybrzeża i o wybrzeżu, Poznań 1917, s. 38. 

Michał Graban Idee morskie w koncepcjach odzyskiwania niepodległości i odrodzonej II Rzeczypospolitej



94 95

głównej arterii wodnej kraju – Wisły, to warunki konieczne prawie istnienia naszego. 
Całe to porzecze Bałtyku, od Wisły aż do ujścia Niemna, tak niebezpiecznie niegdyś 
roztrwonione wraz ze Śląskiem przez państwo polskie, musi być odzyskane przez 
narodowość polską. Wyrzeczenie się tego przyrodzonego dziedzictwa i nieszczęśliwe 
majaki podbojów na wschodzie, były przyczyną naszego upadku politycznego, i 
dzisiaj w pracy odrodzenia te błędy przeszłości przygniatają nas swym ciężarem i 
wstrzymują w pochodzie ku lepszej przyszłości. [...] czas już po tylu wiekach błąkania 
się po manowcach wrócić na starą drogę, którą ku morzu trzebiły krzepkie dłonie 
wojów piastowskich.”8 Jak widzimy Jan Ludwik Popławski krytykował sarmacką ideę 
podbojów na Wschodzie praktykowaną przez elity Polski Jagiellońskiej, która wiodła 
do zapóźnienia cywilizacyjnego narodu i osłabiała jego naturalne związki z morzem.

Jednocześnie Jan Ludwik Popławski propagował powrót do Polski nie tylko Prus 
Zachodnich, ale także Wschodnich. Chodziło bowiem o uniknięcie sytuacji, w 
której polskie wybrzeże byłoby klinem wciśnięte pomiędzy dwa państwa niemieckie. 
„Można sobie wyobrazić – pisał – przyszłe państwo polskie bez znacznej jego części, 
ale bez Prus Zachodnich byłoby ono dziwotworem politycznym i ekonomicznym, 
niezdolnym do rozwoju, nawet do dłuższego życia. A Prus Zachodnich nie można 
utrzymać bez Prus Wschodnich, ten więc kraj za wszelką cenę musi być polskim”9. 

Kwestia dostępu do morza obecna była także w myśli politycznej końca XIX wieku 
innych stronnictw: ludowego (Bolesław Wysłouch) i socjalistycznego (Bolesław 
Limanowski). Przyszłości Pomorza poświęcili uwagę także czołowi przedstawiciele 
konserwatyzmu krakowskiego ze Stanisławem Tarnowskim i Michałem Bobrzyńskim 
na czele. Idea morska silnie była także podejmowana przez naukowców – głównie 
Eugeniusza Romera i Wacława Nałkowskiego, postrzegających dorzecze Odry i 
Wisły, obszar usytuowany między Karpatami a Bałtykiem za obszar stanowiący 
etniczną, historyczną i polityczną jedność10. „Dzięki tej działalności oraz szerokiemu 
upowszechnieniu problemu, kwestia terytorium Polski z szerokim dostępem do 
morza zaczęła funkcjonować w szerszej świadomości społecznej. – pisze współczesny 
badacz Marian Mroczko – Świadczą o tym wypowiedzi polskich pisarzy i publicystów, 
którzy w publikacjach i relacjach z podróży nie ograniczali się do przybliżania 
tylko wiedzy o polskich dziejach samego Gdańska, lecz wskazywali także na polski 
charakter ludności kaszubskiej i Pomorza – tej tylekroć krwią naszą oblanej ziemi”11.  

„Polski charakter ludności kaszubskiej” nie był na początku XX wieku oczywistością 
wobec zaawansowania wielowiekowych procesów germanizacyjnych, którymi 
objęta była ludność Pomorza. Procesy te często były skutkiem polskich zaniedbań 
bądź polityki, która szczególne znaczenie przypisywała Kresom, a nie Pomorzu. Na 

8 J. L.Popławski, dz. cyt…, s. 217. 
9 Tenże, Pisma polityczne, t. II, Kraków 1910, s. 383. 
10 M. Mroczko, Morze jako trwały element polskiej myśli zachodniej, [w:] Morze i problematyka morska 

w polskiej myśli politycznej (XIX – XXI wiek). Studia i rozprawy, pod red. T. Sikorskiego, A. Wątora, 
Szczecin 2014, s. 12-13.

11 Tamże, s. 13. 

tym tle warto przytoczyć słowa wybitnego polskiego pisarza i pamflecisty Adolfa 
Nowaczyńskiego przedstawione w eseju „Odkrycie Gdyni”. „Już nadchodził moment 
krytyczny i decydujący. – pisał trwożliwie autor -  To już biło historyczne trzy na 
dwunastą! Germanizm Kaszubów gniótł, przyciskał do ściany, urabiał, przerabiał, 
asymilował ty siącznymi sposobami i fortelami. […] Poczucie przynależności rasowej 
wisiało już właściwie na kilku włoskach. […] Jeszcze jedno pokolenie (powiedzmy 
to sobie dziś już jasno), a byłoby źle”12. W takiej sytuacji trzeba było działać szybko 
realizując zorganizowaną politykę pracy u podstaw z zaangażowaniem szerokich 
rzesz społecznych. Jak pisał w tym duchu w 1912 r. Antoni Chołoniewski: „praca na 
kresach bałtyckich jest pracą dla całego narodu. […] Chociaż dziś bardziej zagrożone 
niż kiedykolwiek, Pomorze polskie jest do ocalenia jeszcze”13.   

Jak wynika z powyższych rozważań, w literaturze i publicystyce przełomu XIX i 
XX w. pojawiały się akcenty morskie za sprawą publicystów związanych z różnymi 
obozami politycznymi, choć w największym stopniu z Narodową Demokracją. 
Problematyka morska obecna była także w polskiej nauce, a zwłaszcza w geografii 
Eugeniusza Romera, a także w literaturze pięknej, w której ludzie słowa opisywali 
swoje uczucia związane z kontaktem z polskim morzem. W ten sposób świadomość 
morska stawała się coraz bardziej powszechną. 

Idee morskie w programach polskich stronnictw politycznych, a także 
zachodnich polityków i mężów stanu okresu I Wojny Światowej i Traktatu 
Wersalskiego 

Do rangi paradoksu może urastać fakt, że materializacja idei morskich w ich 
nowożytnym rozumieniu zbiegła się z procesem odzyskiwania niepodległości. Nie 
było przypadkiem, że politycy walczący o polską niepodległość, a zwłaszcza ci, którzy 
reprezentowali obóz demokratyczno-narodowy wyposażeni byli w świadomość 
morską, którą wiązali z zapewnieniem krajowejniezbędnej dozy niezależności 
zarówno politycznej, jak i ekonomicznej.   

Nie wszystkie pomysły odrodzenia niepodległej Polski wiązane były z postulatem 
konieczności zapewnienia jej dostępu do brzegów Bałtyku. Na początku XX w. obóz 
polityczny Józefa Piłsudskiego stał na stanowisku odrodzenia się Polski głównie na 
jej wschodnich rubieżach, przy rezygnacji naszych aspiracji do portów morskich 
zachodniego Pomorza, czyli Gdańska i ujścia Wisły. Symptomatyczne jest w tym 
kontekście, że jeszcze w listopadzie 1919 r. Józef Piłsudski udzielał instrukcji Leonowi 
Wasilewskiemu, w których nie wierzył w uzyskanie „wątpliwego Gdańska”, który 
mógłby być „łatwo zrekompensowany Libawą i Rygą”14. 

Także  Władysław Studnicki - wybitny polski przedstawiciel orientacji 
proniemieckiej w opracowaniu z 1915 r. o międzynarodowym znaczeniu sprawy 

12 A. Nowaczyński, Odkrycie Gdyni, [w:] tegoż: Słowa, słowa, słowa, Warszawa 2013, s. 272-273
13 M. Mroczko, dz. cyt…, s. 13.
14 A. Piskozub, dz. cyt…., s. 19. 

Michał Graban Idee morskie w koncepcjach odzyskiwania niepodległości i odrodzonej II Rzeczypospolitej



96 97

polskiej przedstawił koncepcję Polski mocno wysuniętej na Wschód. Polityk był 
zwolennikiem rozbicia Rosji, która zajęła 80% terytorium I Rzeczypospolitej i 
odbudowy Polski na tych ziemiach. Zgodnie z ideałami sarmackimi Studnicki 
proponował kolonizację wschodnich rubieży dawnej RP, choć dążył także do 
zapewnienia jej dostępu do morza. Polska w powyższym ujęciu miała być oparta o 
Dźwinę, Berezynę i Dniepr z częścią Kurlandii aby zdobyć sobie wyjście na Bałtyk. 
Skądinąd słusznie Studnicki wyrokował, że w zależności od tego kto wojnę wygra 
dostęp do morza zapewniony zostanie w Gdańsku lub w Libawie15. 

Pierwszą deklaracją polityczną zawierającą obietnicę powstania Królestwa 
Polskiego, pozostającego w niesprecyzowanej „łączności z obu sprzymierzonymi 
mocarstwami” był tzw. akt 5 listopada uchwalony przez państwa centralne.  W akcie 
tym nie określono granic przyszłej Polski, a jej status wyrażało słowo „samodzielne” 
zamiast „niepodległe”, co nie satysfakcjonowało m.in. polskich działaczy narodowych 
na Śląsku, którzy uznali ogłoszenie tego aktu za działanie pozorne. Negatywnie 
do niego odniosły się także państwa Ententy. Dokument zawierał natomiast 
sformułowania dotyczące utworzenia armii polskiej. Ponieważ akt 5 listopada 1916 r., 
na którego uchwalenie wpływ wywarł W. Studnicki, w ogóle nie poruszał zagadnień 
terytorialnych, tym bardziej nie mógł przybliżać nas do odzyskania dostępu do 
morza. Za niepisaną oczywistość uznać należało, że Polska będzie pozbawiona ziem 
zaboru Pruskiego, a w tym Pomorza.   

O sprawach morskich traktowała w tym czasie za to publicystyka endecka. W 
marcu 1916 r. problematykę znaczenia dostępu do morza, podjął prof. Roman 
Rybarski na łamach krakowskiego miesięcznika „Rok Polski”. Jako ekonomista 
podkreślał autor korzyści wynikające z własnej polityki morskiej. Należały do nich: 
komunikacja morska, wzrastający udział handlu morskiego w obrotach handlowych 
państw (co wiązał zwłaszcza z dowozem surowców). R. Rybarski podkreślał rolę rzek 
i kanałów. Ten endecki publicysta dowodził, że granica morska nie musi być rozległa, 
bowiem „nawet najwęższy skrawek wybrzeża otwiera drogę do oceanu”16.  Następne 
lata miały przyznać rację Rybarskiemu, jako że odrodzona Polska odzyskała jedynie 
niewielki skrawek polskiego wybrzeża, niemniej ów skrawek potrafiła maksymalnie 
wykorzystać. 

Ważniejszą rolę od  publicystyki odgrywały deklaracje polityczne. Pierwsza z nich 
pochodziła z Zaboru Austriackiego. 16 maja 1917 r. Koło Polskie, na posiedzeniu 
parlamentu we Wiedniu, w wyniku rezolucji Stronnictwa Ludowego wypowiedziało 
się kwestii konieczności odzyskania niepodległości zjednoczonej Polski z dostępem 
do morza. Austriacki prezes ministrów i minister spraw zagranicznych domagał 
się jednak osłabienia zwrotu o dostępie do Bałtyku z uwagi na znaczenie sojuszu 
Austrii z Niemcami. W efekcie 15 czerwca Ignacy Daszyński wyjaśnił w Parlamencie 
Wiedeńskim, że Polacy nie skłaniają Austrii do wojny przeciw Niemcom, a dostęp 

15 Tamże, s. 14-15. 
16 A. Wątor, Miejsce problematyki morskiej w programach polskich stronnictw politycznych do 1918 roku, 

[w:] Morze i problematyka morska …, s. 48.

do morza widzą jako „część skanalizowanej Wisły do Gdańska”. W ten sposób polscy 
politycy zmuszeni zostali „tylnymi drzwiami” do rezygnacji ze swojego koronnego 
postulatu dotyczącego dostępu do morza. Sam Ignacy Daszyński uznał później swoją 
rezygnację za „ciężki błąd”17.  

Pierwszy program, jednoznacznie domagający się powrotu w granice przyszłej 
Polski ujścia Wisły wraz z Gdańskiem został sformułowany przez Romana Dmowskiego. 
Na szczególną uwagę zasługuje memoriał Dmowskiego z lipca 1917 r., w którym 
postrzegał Polskę za tamę przeciwko ekspansji niemieckiej, która zagrażać może 
nie tylko państwom słowiańskim, ale także zachodnim. Jednocześnie najważniejszą 
rolę przypisywał uzyskaniu przez Polskę szerokiego dostępu do morza i likwidacji 
Prus Wschodnich18. Podkreślał też rolę względów ekonomicznych w prawie 
przyznania Polsce Gdańska, który stać się może  centralnym ośrodkiem handlowym 
RP. Argumenty te powtarzał i rozwijał Dmowski od sierpnia 1917 roku już jako 
przewodniczący Komitetu Narodowego Polskiego w swoich notach i memoriałach.  
Pismem z 13 listopada 1917 r. skierowanym do ministrów zagranicznych państw 
Koalicji Dmowski sugerował zawiązanie pokoju, którego jednym z celów byłoby 
odbudowanie niepodległego państwa polskiego (z ziem Rosji, Niemiec i Austrii) z 
polską częścią Śląska, z ujściami Wisły i Niemna19. Było to oficjalne stanowisko KNP, 
dla którego szeroki dostęp do morza, ale także – co uważano za niemniej istotne – 
kształt sieci rzecznej posiadały znaczenie decydujące20. 

W orbicie wpływów Romana Dmowskiego znajdował się także Ignacy Paderewski. 
W swoich morskich koncepcjach geopolitycznych Ignacy Paderewski szedł jeszcze 
dalej niż Roman Dmowski, o czym świadczą jego słowa wypowiedziane w styczniu 
1917 r.: „Dla Polski Gdańsk jest oknem otwartym na cały świat. Jest płucem, bez 
którego nie może ona oddychać”21. W październiku 1918 r. mówił: „Polska nigdy nie 
zrezygnuje ze swoich pretensji do Gdańska i otaczającego go terytorium, do Gdańska, 
który jest jej naturalnym i historycznym portem oraz ujściem najbardziej narodowych 
ze wszystkich wielkich rzek europejskich [...]. Potrzebujemy obszaru, potrzebujemy 
siły, ponieważ my wszyscy – Polacy i Litwini na północy, z Czechosłowakami w 
centrum i Jugosłowianami oraz Rumunami na południu, musimy przygotować 
się do wielkiego i chwalebnego zadania. Musimy utworzyć potężny, olbrzymi, 
nieprzezwyciężalny wał siedemdziesięciu pięciu milionów od Bałtyku do Adriatyku i 
Morza Czarnego, od Gdańska i Kłajpedy do Konstancy i Fiume. Musimy bronić Rosję 
i Azję Mniejszą, Bliski i Daleki Wschód. Musimy bronić prowincje bałtyckie przeciw 
germanizacji, zapobiec przekształceniu Morza Bałtyckiego w jezioro germańskie” 

22. Ignacy Paderewski głosił ideę międzymorza, w którym Polska miała spełniać 
17 A. Piskozub, dz. cyt…, s. 15-16. 
18 B. Dopierała, Wokół polityki morskiej Drugiej Rzeczypospolitej. Studia historyczne, Poznań 1978, s. 23.
19 A. Piskozub, dz. cyt…, s. 16. 
20 A. Wątor, dz. cyt …, s. 52-53.  
21 A. Piskozub, dz. cyt…, s. 17. 
22 B. Dopierała, dz. cyt…, s. 25-26. 
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rolę swoistego Przedmurza broniącego świat przed ekspansjonizmem niemieckim. 
Paderewski powielał poglądy geografa Eugeniusza Romera, który głosił koncepcję 
Polski jako pomostu między Bałtykiem a Morzem Czarnym.

Z polityków zachodnich, jako pierwszy na forum publicznym kwestię dostępu 
Polski do morza, poruszył prezydent USA Thomas Woodrow Wilson.  Na jego decyzję 
mógł wywrzeć wpływ Paderewski. Choć kwestia ta była dyskutowana w Białym 
Domu już od lata 1917 r. ostatecznie w swoim orędziu do Kongresu z 8 stycznia 1918 
roku prezydent Wilson przedstawił 14-punktowy program pokojowy. W 13 punkcie 
poświęconym sprawie polskiej prezydent uznał za jeden z celów wojennych odbudowę 
niepodległego państwa polskiego w granicach etnicznych, z wolnym i bezpiecznym 
dostępem do morza23. Wilsonowski „wolny i bezpieczny dostęp do morza” rozumiano 
jednak nie koniecznie w sensie dosłownym, lecz jedynie jako prawo do swobodnego 
tranzytu między Polską a światem zewnętrznym poprzez Gdańsk bądź inne porty, ale 
bez terytorialnego rozciągnięcia granic Polski aż do wybrzeża morskiego. Prezydent 
również pozostawał w tym względzie niejednoznaczny. Kilka miesięcy po orędziu 
zapytał on Romana Dmowskiego: „Czyż Wam nie wystarczy neutralizacja dolnego 
biegu Wisły i port w Gdańsku? Panie Prezydencie – odpowiedział Roman Dmowski 
– to tak jakby Pan powiedział: będziecie mieli całkowitą swobodę oddychania, tylko 
Niemcy będą ciągle trzymali rękę na Waszym gardle”24.  W styczniu 1918 roku swoje 
stanowiska wyrażające morskie aspiracje Polski przedstawiły także Towarzystwo 
Przemysłowców Polskich oraz Zjednoczenie Ludowe. Bezpośredni dostęp do morza 
w tych deklaracjach miał być zapewniony przez wybrzeże litewskie bądź łotewskie, 
za pośrednictwem Gdańska proponowano wyłącznie dostęp pośredni przy 
pozostawieniu Pomorza w rękach Prus.  

Przychylne dla Polski oświadczenie złożyli przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii i 
Włoch, w deklaracji wersalskiej z 3 czerwca 1918 r., w której stwierdzili oni, że jednym 
z warunków trwałego pokoju w Europie będzie utworzenie państwa polskiego, 
jednoczącego wszystkie ziemie polskie, z dostępem do morza. Na drodze do realizacji 
tych postulatów stała jednak postawa  strony brytyjskiej, która nie chciała dopuścić 
do zbytniego osłabienia Niemiec a wzmocnienia sojusznika Francji25. Warto w końcu 
zwrócić uwagę, że 28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski dekretem powołał Marynarkę 
Wojenną. Nie było wiadomo, jakiej granicy morskiej marynarka ta ma bronić. 
Dlatego postanowiono, że kwestia ta zostanie przesądzona w trakcie planowanej na 
1919 r. konferencji pokojowej w Wersalu26. 

Praktycznym przypieczętowaniem poglądów Romana Dmowskiego była jego 
ofensywa dyplomatyczna w trakcie Traktatu Wersalskiego. 28 lutego 1919 r. Roman 
Dmowski złożył notę rządu polskiego w sprawie zachodniej i północnej granicy Polski 
na ręce komisji Cambona. Przy Polsce miały pozostać powiaty: lęborski, bytowski 

23 A. Piskozub, dz. cyt…, s. 17.
24  Tamże, s. 18.
25 Tamże, s. 19.
26 Tamże, s. 19-20.

i część słupskiego. Także Gdańsk, Warmia i Mazury miały przypaść Polsce przy 
wytyczeniu granicy z Prusami Wschodnimi  zgodnej ze stanem przedrozbiorowym. 
Jeszcze w marcu mocarstwa zachodnie wiele przyjmowały z polskich sugestii. Potem 
jednak sukcesywnie pomniejszano polskie postulaty terytorialne.  W maju 1919  r. 
zdecydowano, że Gdańsk z przyległym doń obszarem zostanie zamieniony w odrębną 
jednostkę polityczną  o statusie Wolnego Miasta, położone zaś na prawym brzegu 
Wisły obszary pozostaną przy Niemczech. W efekcie ani na zachodzie (Lębork, 
Bytów); ani na wschodzie (Elbląg, Braniewo) nie zrealizowano polskich postulatów.  
Nie zajmowano się także propozycjami Romana Dmowskiego co do przyznania 
Polsce strefy wybrzeża w rejonie Niemna wraz z Kłajpedą27. Odnośnie wybrzeża opcje 
polskie zredukowano najmocniej. Niemniej przyznano Polsce „wolny i bezpieczny 
dostęp do morza”. Był to jednak pas wybrzeża pozbawiony portu morskiego, bo za 
takimi nie były Puck ani Hel. Poza Polską znalazło się także ujście Wisły28. Polska 
uzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego na odcinku 147 km obejmującym brzeg 
Półwyspu Helskiego, brzeg Zatoki Puckiej oraz 24 km otwartego morza. Powyższe 
uwarunkowania miały się odcisnąć silnym piętnem na całym okresie 20-lecia 
międzywojennego, oraz na relacjach z Niemcami. 

Od idei do działania - polska polityka morska okresu międzywojennego

Odzyskanie, w wyniku Traktatu Wersalskiego, dostępu do polskiego wybrzeża 
zaciążyło na okresie 20-lecia międzywojennego, a zwłaszcza na relacjach z Niemcami. 
Republika Weimarska, a później III Rzesza  propagowały hasła rewizji Traktatu 
Wersalskiego przeciwko „polskiemu niebezpieczeństwu” aby naprawić „krzywdy”, 
których rzekomo doznały Niemcy. Polska nie pozostawała Niemcom dłużną, dlatego 
w jej inicjatywach politycznych i stosowanych środkach propagandy, dominował 
czynnik zagrożenia ze strony rewizjonizmu naszego zachodniego sąsiada. W efekcie 
antagonizmy polsko-niemieckie z każdym rokiem wzrastały na sile i przyjmowały 
coraz bardziej dramatyczny obrót. Jedną z głównych osi sporu była kwestia Gdańska 
i dostępu Polski do morza29. 

Idee morskie w okresie międzywojennym znacznie wykraczały poza sferę 
deklaracji i postulatów poszczególnych stronnictw politycznych, jak to było w 
okresie wybijania się Polski na niepodległość. Teraz odrodzona II RP miała szanse 
w praktyce pokazać, czy potrafi korzystać z dobrodziejstw Bałtyku. Dlatego uwaga 
polskiego społeczeństwa skupiona była na inwestycji budowy portu w Gdyni, 
zyskującej miano inwestycji polskiej racji stanu, choć ważną rolę odgrywały także 
działania dyplomatyczne, podejmowane wokół Wolnego Miasta Gdańska. 

27  Tamże, s. 20-21. 
28  Tamże, s. 22. 
29 B. Dopierała, dz. cyt…, s. 74-153. 
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W realizację polityki morskiej II RP w pierwszym rzędzie zaangażowany był obóz 
Józefa Piłsudskiego. Było tak zwłaszcza od 1926 r., kiedy Ministrem Przemysłu i 
Handlu był Eugeniusz Kwiatkowski   – zdolny minister ekipy sanacyjnej, który miał 
„dobrą rękę do gospodarki morskiej”. Kwiatkowski ponadto posiłkował się talentem 
publicystycznym, co nadawało jego czynom walor promocyjny i propagandowy. 
Przykładem jego retoryki może być szkic „Trzymajmy się morza” z 1930 r. Pisał w nim: 
„Trzymajmy się morza! To nasze sąsiedztwo z całym światem, to warsztat, na którym 
możemy wypracować warunki naszej istotnej samodzielności [...] To próba naszego 
charakteru, naszej woli, wytrwałości i dojrzałości politycznej. To źródło najsilniejsze 
zapracowania. [...] To nasza największa, najpewniejsza, nigdy niezachwiana Kasa 
Oszczędności – całego Państwa i całego społeczeństwa30”. 

Chociaż zasługi obozu sanacyjnego dla budowy Gdyni i stworzenia w 
Polsce systemu gospodarki morskiej są trudne do przeceniania, błędem byłoby 
przypuszczać, że inne środowiska polityczne nie odgrywały ważnej roli w polityce 
morskiej państwa. O ile jednak inicjatywy endecji pozostawały w tej mierze głównie 
w sferze deklaracji politycznych, wypowiedzi z ław sejmowych bądź publicystyki 
i prac studialnych; sanacja mogła się poszczycić realnymi osiągnięciami 
przyjmującymi postać inwestycji. Dotyczyło to nie tylko budowy Gdyni, ale także 
„magistrali węglowej” czy Centralnego Okręgu Przemysłowego, bowiem wszystkie 
te przedsięwzięcia sprzężone były z gospodarką morską31. W pierwszym okresie po 
wybiciu się Polski na niepodległość (w okresie 1918-1926), środowiska endeckie 
wykazywały jeszcze dużą aktywność na odcinku morskim, później ograniczały się 
wyłącznie do sfery słowa. 

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na dwa wydarzenia symboliczne, które 
miały miejsce u progu niepodległości. Pierwszym była misja znanego działacza 
kaszubskiego Antoniego Abrahama do Paryża w kwietniu 1919 roku, gdzie odbywała 
się konferencja pokojowa, w trakcie której „budziciel polskości wśród Kaszubów” 
miał w ostrych słowach zażądać przyłączenia Kaszub do Polski32. Drugim były 
symboliczne zaślubiny Polski z morzem, dokonane w Pucku w dniu 10 lutego 1920 
roku. W wydarzeniu tym wzięli udział powiązani z endecją, generał Józef Haller 
oraz ks. Ludwik Rybka, który stał na czele procesji. W tym samym dniu powołano w 
polskim parlamencie Komisję Morską, a stało się to z inicjatywy ks. Feliksa Bolta – 
późniejszego przywódcy endecji na Pomorzu. 

W dniu zaślubin, marszałek Sejmu RP, Wojciech Trąmpczyński z Narodowej 
Demokracji, w podniosłym tonie stwierdzał:  „Szum Bałtyku to najpiękniejszy hymn 
naszej państwowości. Na tym pomorskim skrawku ziemi, na tej wąskiej polskiej 
tamie, ciągnącej się pomiędzy wynarodowionymi doszczętnie Prusami Książęcymi 

30   Cyt. za. M. M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski, Rzeszów 2005, s. 79. 
31 T. Kowalik, Historia ekonomii w Polsce. 1864-195, Wrocław – Warszawa - Kraków 1992, s. 273.
32 W. Turek, Obóz narodowy w Gdyni w latach 1920-1939, Radzymin-Warszawa 2015,  s. 50-51. 

a Pomorzem Szczecińskim  stoi przyszłość nasza. Bez owych płuc, otwierających się 
na wielkie morze, państwo nasze mogłoby egzystować, lecz żyć by nie mogło, bo 
pozostawałoby zawsze w zależności od sąsiadów”33. 

23 września 1922 r. Polski sejm przyjął ustawę o budowie portu w Gdyni. Chociaż 
jego budowa rozpoczęła się wcześniej. Już w 1920 roku  zatwierdzono projekt inż. 
Tadeusza Wendy, dotyczący budowy „tymczasowego portu wojennego i przystani 
dla rybaków” jako wstępnej inwestycji portowej, wybrano także gdyńską lokalizację 
spośród kilku innych, jako najbardziej optymalną.  Wtedy też rozpoczęły się pierwsze 
prowizoryczne prace budowlane trwały one do kwietnia 1923 r., kiedy to świętowano 
otwarcie pierwszego prowizorycznego portu. 13 sierpnia 1923 r. zacumował w Gdyni 
pierwszy statek s/s „Kentucky”.

Inwestycje realizowane były etapowo, co ilustruje rosnącą skalę przedsięwzięcia. 
Z tym wiązała się stopniowa zmiana koncepcji portu od przystani rybackiej do 
dużego portu pełnomorskiego. Ważnym wydarzeniem było zawiązanie Konsorcjum 
Francusko-Polskiego składającego się z trzech firm francuskich i dwóch polskich 4 
lipca 1924 r., którego celem było zarządzanie budową portu34. 

Bezpośrednim powodem, dla którego polski rząd zdecydował się na aktywizację 
dróg morskich oraz powiązanie ich z polskimi kopalniami ulokowanymi na Śląsku, 
była polsko-niemiecka wojna gospodarcza 1925 roku35. W intencjach niemieckich 
polityków (głównie Gustawa Stresemanna) miała zadać decydujący cios gospodarce 
polskiej oraz ułatwić wprowadzenie w życie koncepcji „pokojowej” rewizji granic. 
Konsekwencje polsko-niemieckiej wojny gospodarczej okazały się jednak odwrotne 
od niemieckich oczekiwań – doprowadziły bowiem do gospodarczego scalenia 
Górnego Śląska z Wybrzeżem i wypracowania podstaw systemowego podejścia do 
gospodarki II Rzeczpospolitej36.  

Kolejny ważny etap wyznaczył rok 1926. Wówczas funkcję ministra 
odpowiedzialnego za gospodarkę morską zaczął pełnić Eugeniusz Kwiatkowski. 
W latach, w których kierował on ministerstwem, gospodarka morska II RP weszła 
w okres bezspornych osiągnięć, będąc skutkiem znacznego wysiłku finansowego 
państwa. Kwiatkowski był nie tylko politykiem, ale i wizjonerem przekonanym o 
konieczności modernizacji Polski i podźwignięcia jej standardu cywilizacyjnego, po 
wielowiekowych zapóźnieniach.  

W maju 1926 r. rozpoczął się długotrwały strajk angielskich górników, który 
doprowadził do załamania się eksportu węgla z portu w Cardiff na rynki europejskie. 
Lukę tę musiał wypełnić surowiec z innego państwa, którym tym stała się Polska. 
W ten sposób polski rząd podpisał kontrakty na przewóz naszego węgla na chłonne 
rynki skandynawskie (szwedzkie i duńskie). W efekcie państwo zdecydowało się 

33 Cyt. za: G. Radomski, Morze i problematyka morska w myśli politycznej Narodowej Demokracji (do 
1939 roku), [w:] Morze i problematyka morska…., s. 62.

34   R. Mielcarek, Budowa portu handlowego w Gdyni w latach 1934-1939, Gdańsk 2001, s. 46-47.
35  M. Widernik, Porty Gdańska i Gdyni w życiu gospodarczym II Rzeczypospolitej, Gdańsk 1991, s. 195.
36  B. Dopierała, dz. cyt…, s. 246-253.
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podjąć szereg strategicznych decyzji. Popyt na polski węgiel, głównie ze strony rynków 
skandynawskich, doprowadził do wzrostu przeładunków portów polskiego obszaru 
celnego37. Sytuacja ta przekonała polskich decydentów politycznych do udzielenia 
gwarancji kredytowych dla duńskiej firmy budowlanej, inwestującej w rozbudowę 
portu gdyńskiego, w efekcie czego prace przy budowie kanałów portowych zaczęły być 
realizowane w błyskawicznym tempie. Uruchomiono także system linii żeglugowych 
obejmujących cały świat. Poczynając od 1926 r. w polskim handlu zagranicznym 
coraz większą rolę odgrywały drogi wodne, choć prymat pośrednictwa niemieckich 
portów w obsłudze naszego handlu zamorskiego, ostatecznie został złamany na rzecz 
portów polskiego obszaru celnego dopiero w 1930 r.38.

Budowa Gdyni pociągnęła także za sobą szereg inwestycji ulokowanych w innych 
obszarach Polski oraz wpłynęła na uprzemysłowienie kraju. Rozmieszczenie surowców w 
poszczególnych obszarach Rzeczypospolitej wymagało połączenia ich za pośrednictwem 
układów komunikacyjnych w jedną całość. Kluczową inwestycją komunikacyjną była 
„magistrala węglowa” - zbudowana w latach 1926–1933 przez specjalnie powołane 
konsorcjum, z udziałem kapitału polskiego i francuskiego. Dzięki niej nastąpiło szybkie 
zespolenie Górnego Śląska i centrum kraju z wybrzeżem Bałtyku. Jak zauważył Andrzej 
Piskozub trasa ta „odtwarzała stary, z doby piastowskiej się wywodzący szlak północ-
południe – z Pomorza Gdańskiego przez Kujawy, Ziemię Sieradzko-Łęczycką i Ziemię 
Krakowską prowadzący dalej na Węgry. Był to kierunek przeciwny narzuconym przez 
Drang nach Osten równoleżnikowym trasom komunikacyjnym o przebiegu wschód-
zachód”39. 

Decyzja o budowie portu gdyńskiego posiadała reperkusje polityczne, stymulujące 
antagonizmy polsko-niemieckie. Do idei budowy przez II RP niezależnego ośrodka 
portowego od początku krytycznie odnosiły się władze Wolnego Miasta Gdańska. 
Napięte relacje polsko-niemieckie okresu międzywojennego potęgował niejasny 
status polityczny tego bytu administracyjnego, a zwłaszcza utrudnienia ze strony 
niemieckiej w korzystaniu z infrastruktury portowej. Ponadto Senat Wolnego Miasta, 
wniósł skargę do Wysokiego Komisarza Ligii Narodów, domagając się zaniechania 
budowy portu w Gdyni oraz złożenia oświadczenia, że Gdańskowi przysługuje 
monopol w zakresie obsługiwania polskiego eksportu, importu oraz tranzytu40. Strona 
polska w powyższym sporze argumentowała, że obniżenie zdolności konkurencyjnej 
portu gdańskiego było konsekwencją nie tyle budowy portu w Gdyni, ile antypolskiej 
polityki niemieckich władz, która doprowadziła do odcięcia portu od polskiego 
zaplecza41. Spór polsko-gdański zakończył się 5 lipca 1933 r. umową, w ramach 

37  A. Piskozub, dz. cyt…, s. 55. 
38 B. Kasprowicz, Handel zagraniczny Rzeczpospolitej Polskiej drogą morską, [w:] XV lat polskiej pracy 

na morzu, pod red. A. Majewskiego, Gdynia 1935, s.110-113.
39 A. Piskozub, dz. cyt…, s. 61.
40 S. Mikos, Stanowisko Wolnego Miasta Gdańska w sprawie budowy portu w Gdyni, [w:] Gdańsk-Gdynia-

Europa- Stany Zjednoczone w XIX i XX wieku, pod red. M. Andrzejewskiego, Gdańsk 2000, s. 127-134.
41 A. Siebeneichen, H. Strasburger, Spór o Gdynię, Toruń 1930, s. 41-49.

której przyjęto, że polskie władze nie mogą dyskryminować Gdańska, lecz kierować 
się zasadą równorzędnego traktowania portów w Gdańsku i w Gdyni42. Choć 
rozstrzygnięcie to nie do końca było korzystne dla Polski, trudno obniżyć wymowę 
faktu, że Liga Narodów w sposób oficjalny usankcjonowała legalność budowy portu 
w Gdyni.  

Do polityków nie związanych z sanacją, którzy mieli zasługi na odcinku morskim 
należy zaliczyć: Józefa Kiedronia, Czesława Klarnera, Henryka Strasburgera, a także 
powiązanych z endecją: Stanisława Grabskiego, za jego premierostwa podjęto decyzję 
o budowie portu w Gdyni, Stanisława Kozickiego, Romana Rybarskiego, Jędrzeja 
Giertycha. Ten ostatni zauważał, że „kto znajduje się w posiadaniu Gdańska i ujścia 
Wisły, ten bardziej jest władcą tego kraju, niż sam król, który panuje w Warszawie”43. 
Znany publicysta i działacz niepodległościowy Włodzimierz Wakar, w 1926 r. 
podejmował temat pożądanego podziału Prus Wschodnich: „Niemcy ogłaszają, że 
‘korytarz’ jest nieznośną potwornością geograficzną. I mają bezwzględnie rację. Nie 
może być Niemiec po obu stronach ‘korytarza’, mogą być tylko po jednej stronie, ażeby 
Pomorze przestało być korytarzem i potworność znikła”44. Z kolei S. w 1935 r. Kozicki 
pisał na łamach „Myśli Narodowej”: „Nie trzeba być wielkim politykiem, by zrozumieć, 
że od stosunku sił państw położonych nad brzegiem Bałtyku zależy całe zagadnienie 
Polski – jako państwa morskiego”45. Podkreślał także konieczność posiadania 
„odpowiednich sił zbrojnych na morzu”46. 

Również w polskim społeczeństwie rosła świadomość znaczenia 
bezpośredniego dostępu do morza. Ze świadomości tej powstało szereg 
organizacji pozarządowych: Związek Obrony Kresów Zachodnich (ZOKZ), Polski 
Związek Zachodni, Liga Morska. ZOKZ występował przeciwko szerzącemu się 
w polskim społeczeństwie defetyzmowi, będącemu następstwem propagowania 
przez organizacje niemieckie poglądu o tymczasowej przynależności Pomorza 
do Polski47.       

Ważne miejsce w kształtowaniu świadomości morskiej odgrywała Liga Morska 
i Rzeczna, a od 1930 r. – Liga Morska i Kolonialna, której liczebność członków w 
przededniu wojny dochodziła miliona. Jej wydawnictwa oraz podejmowane akcje 
docierały  do tysięcy Polaków. Do czasopism LMiK należały: „Morze”, „Przegląd 
Morski”, „Sprawy Morskie i Kolonialne”, „Strażnica Zachodnia”, „Żeglarz Polski”.  
Warto podkreślić, że program kolonialny Ligi spełniał głównie rolę narzędzia 
polemiki w stosunku do rewizjonizmu niemieckiego, który rozwijał się w klimacie 
polokareńskiej rewizji ustaleń traktatu wersalskiego. Posiadał on zatem nie tyle 
charakter realny, co propagandowy.  Według opinii prezesa Ligi jej nazwa była 

42 Tamże, s. 139.
43 Cyt. za: G. Radomski, dz. cyt…., s. 65.
44 M. Mroczko, dz. cyt…, s. 24.
45 Tamże, s. 21-22.
46 Tamże, s. 22. 
47 Tamże,  s. 19.
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„manewrem politycznym”, umożliwiającym odpowiednim czynnikom rządowym 
torpedowanie ekspansywnych roszczeń Niemiec48.  

Wśród instytucji naukowych zajmujących się problematyką morską, ważną rolę 
odegrała działalność Instytutu Bałtyckiego powołanego z inicjatywy ZOKZ oraz grona 
uczonych poznańskich i pomorskich – w okresie natężonej polsko-niemieckiej wojny 
celnej. Jego dyrektor, Józef Borowik w krótkim czasie dzięki niezwykłej aktywności 
zdołał skupić wokół Instytutu grono wybitnych uczonych i działaczy. Dzięki temu 
Instytut stał się nieformalnym ośrodkiem koordynującym wysiłki polskiego świata 
akademickiego, interesującego się zagadnieniami bałtyckimi i pomorskimi. Jego 
działalność prowadzona była w kraju i za granicą. Jak pisał Borowik: „Kwestia 
Pomorza i korytarza, to kwestia całej Polski, to kwestia równowagi europejskiej i 
pokoju”49. 

Podsumowując powyższe rozważania można skłonić się do wniosku, że morskie 
treści wychowawcze i propagandowe podawane były z różnym nasyceniem, różny 
był ich charakter i przeznaczenie. Obecne były w przemówieniach, artykułach 
prasowych, publikacjach naukowych, popularno-naukowych, literaturze, utworach 
muzycznych. Istotną rolę w polskich domach zaczynały pełnić audycje radiowe. W 
okresie międzywojennym rozkwit przeżywało jednak słowo drukowane, stając się 
„artykułem pierwszej potrzeby jako środek przekazywania bieżących informacji, a 
zarazem spoiwo integrującego się i kształtującego w duchu państwowości polskiej 
społeczeństwa”50. To publicystyka polityczna i literatura piękna kształtowały więź 
narracyjną członków nadmorskiej wspólnoty lokalnej.

Natężenie morskich inicjatyw społecznych, wychowawczych i propagandowych 
wzrastało na znaczeniu z każdym rokiem wraz ze zbliżaniem się II wojny 
światowej. Szczególną cezurę wyznaczało w tym względzie dojście Hitlera do 
władzy w Niemczech. Wbrew oficjalnej nucie polskiego optymizmu, która obecna 
była w czynnikach rządowych, na fali polityki polsko-niemieckiego zbliżenia, w 
wypowiedziach przedstawicieli polskiej myśli zachodniej nowy rząd niemiecki od 
początku określano mianem rządu „heroldów odwetowego rewizjonizmu”51.  W 
omawianym okresie rozwinęły swą działalność organizacje społeczne takie, jak: 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, stowarzyszenia kombatanckie i paramilitarne. 
Sprawę komplikowały trudne relacje z Wolnym Miastem Gdańska. 

Na fali powyższych nastrojów, młody działacz endecki J. Giertych pisał: 
„Dalecy jesteśmy od uderzania w surmy wojenne przeciw Niemcom. Gotowi 
jesteśmy z Niemcami żyć w zgodzie […] Ale pierwszym warunkiem zgody musi 
być uznanie i poszanowanie naszych praw i naszej roli”52. Z kolei 30 kwietnia 1939 r. 

48 T. Białas, Liga Morska i Kolonialna 1930-1939, Gdańsk 1983,  s. 28. 
49 Cyt. za: M. Mroczko, dz. cyt…,  s. 26.
50 A. Kuchta- Wybult, Czynniki kształtujące obywatela gdyńskiego w okresie międzywojennym, [w:] 

Wędrówki po dziejach Gdyni. Cześć I , pod red. D. Płazy-Opacka, T. Stegnera, Gdynia 2004, s. 169.
51 M. Mroczko, dz. cyt…,  s. 26.
52 Tamże, s. 28. 

przywódca Stronnictwa Narodowego Kazimierz Kowalski, na zjeździe swojej 
partii stwierdzał proroczo: „Traktat Wersalski był to w istocie swej kompromis, 
w którym Polska z niejednego na rzecz Niemiec zrezygnowała. […] Jeśli Niemcy 
wywołają tę wojnę, to […] Polska przypomni sobie, że Dmowski walczył o Opole, 
o Gdańsk, o Prusy Wschodnie, o Słupsk i Piłę! [...] Polska może się upomnieć o 
swą granicę militarną na dawnej rubieży historycznej, na linii Sudetów i dolnej 
Odry”53.   

*  *  *

Napięta sytuacja polityczna, występująca pomiędzy państwami polskim i 
niemieckim,  ewoluowała w kierunku tragicznego starcia i zmagań militarnych 
II wojny światowej, której bezpośrednim powodem wybuchu była sprawa 
Gdańska i polskiego Korytarza. Jednakże po wojnie, w zmienionych warunkach 
geopolitycznych, Polska mogła się upomnieć już nie tylko o dostęp do morza 
(jak w okresie I Wojny Światowej), ale także o prawo do Szczecina, Pomorza 
Zachodniego i ujścia Odry. W efekcie Polska znacznie przesunęła się na Zachód, 
a jej położenie przypominało położenie Polski Piastów, o które tak często lubili się 
upominać politycy - zwłaszcza o rodowodzie endeckim, bądź reprezentanci tzw. 
myśli zachodniej. 

Wszystko to skłania do wniosku, że inicjatywy polityków, działaczy społecznych 
i publicystów, którzy walczyli u progu XX w., a zwłaszcza w okresie I Wojny 
Światowej o dostęp Polski do morza zakończyły się sukcesem. Teza ta zachowuje 
prawdziwość niezależnie od barw politycznych ojców polskiej niepodległości. W 
okresie 20-lecia międzywojennego, Polska umocniła swoją pozycję na Bałtyku i 
wypracowała  system eksploatacji gospodarki morskiej. Dzięki inwestycji budowy 
portu w Gdyni i „boomowi węglowemu”, a także „magistrali węglowej”, dokonała 
się reorientacja polskiego handlu zagranicznego z kierunku lądowego Wschód-
Zachód, na kierunek morski, Północ-Południe. Polska stała się krajem morskim 
bardziej niezależnym od gospodarki niemieckiej, państwem którego 70% handlu 
zagranicznego obsługiwane było drogą morską. 

Ponadto gospodarka morska II RP za sprawą Gdyni, dała silny impuls do 
modernizacji i uprzemysłowienia polskiej gospodarki. Historia zatoczyła koło, a 
naturę tej przemiany lepiej zrozumieć, gdy przypomn zapóźnienia cywilizacyjne, 
będące konsekwencją błędnej polityki realizowanej przez polskich magnatów, 
zgodnej z ideologią polskiego sarmatyzmu. Tamta polityka oddalała Polskę od Europy, 
dzięki tej, można było się do niej przybliżyć, gdyż gospodarka morska była silnym 
impulsem modernizacyjnym. Zmieniło się też morale społeczeństwa polskiego, w 
którym zamiast defetyzmu dominować zaczęła nadzieja i wiara.

53 Tamże, s. 29.
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 SUMMARY

Maritime ideas in regaining independence and revived Second Polish Republic 
concepts’

Maritime concepts had been stressed in political parties and various activists’ 
programmes even before Poland regained its independence in 1918. During 
negotiations upon Treaty  of Versailles ending the Great War, foreign statesmen 
participated in ensuring Polish future sea access. Nonetheless, maritime ideas were 
not common among Polish society and reborn establishment. It took some time to 
rise Polish maritime awareness. 

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 13, 2018

Kazimierz Iwaszko

Mit pasażerskiej żeglugi morskiej w świetle 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości

Wstęp

Jedną z  atrakcji turystycznych Gdyni jest oglądanie z nabrzeża potężnych statków 
pasażerskich tzw. cruisów. Zawijają one do portu głównie latem i na 10-15 pokładach 
mają od ok. 1000 do 4000 tys. pasażerów. Największym cruiserem, jaki zacumował (3 
razy) w 2018 r. w porcie gdyńskim, był niemiecki  „Mein Schiff 1”,  liczący ponad 300 m 
długości  i oferujący prawie 3 tys. miejsc dla  pasażerów. 

„Pływające miasta”, jak współcześnie określa się statki wycieczkowe, oprócz 
komfortowych kabin, oferują turystom różnorodne usługi, od atrakcji kulinarnych 
zaczynając, a na usługach spa czy plaży na pokładzie kończąc.  Zacumowane w porcie, 
wymagają specjalnej obsługi i współpracy z firmami lokalnymi, gdyż proponują 
pasażerom różnorodny program turystyczny na lądzie. W przypadku postoju w 
Gdyni, są to najczęściej wycieczki po Gdańsku lub zwiedzanie zamku w Malborku. 

Patrząc na odjeżdżające autokary z zagranicznymi  turystami i podziwiając 
zacumowane przy Nabrzeżu Francuskim kolosy, nie można zapominać, że to 
miejsce i sąsiadujący z nim Dworzec Morski, zbudowane zostały dla potrzeb polskiej 
żeglugi pasażerskiej. To tu przed wojną  cumowały  polskie transatlantyki, a do 
1988 r. TSS „Stefan Batory”. Z tego powodu  wielu gdynian (i nie tylko) Nabrzeże 
Francuskie kojarzy właśnie z tym statkiem, który przez wiele lat, obok angielskiego 
„Queen Elizabeth” i rosyjskiego „Aleksandra Puszkina” był pasażerskim liniowcem, 
odbywającym regularne rejsy przez Atlantyk. Był także typowym statkiem 
wycieczkowym, początkowo z rejsami po rzece św. Wawrzyńca, a później po Morzu 
Śródziemnym i Czarnym oraz w podróżach na Karaiby czy do norweskich fiordów. 
Podobne rejsy odbywał wcześniej M/S „Batory”, a regularne rejsy pasażerskie przez 
Atlantyk zapoczątkował już  w 1930 r. S/S „Polonia” .  

Dla organizacji  działalności pasażerskiej, w 1930 r. powołano Polskie 
Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe (PTTO), przekształcone później w 
spółkę  Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe (GAL). Trzy lata później, przy Nabrzeżu 
Francuskim, oddano do użytku Dworzec Morski, który miał usprawnić obsługę stale 
wrastającego ruchu pasażerskiego. 

Michał Graban
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GAL przetrwał do 1951 r., kiedy to na jego bazie oraz spółek Polsko-Brytyjskiego 
Towarzystwa Okrętowego (tzw. Polbryt) i Żeglugi Polskiej powołano Polskie 
Linie Oceaniczne (PLO). Można powiedzieć, że pomimo mrocznych czasów 
komunistycznych, PLO kontynuowało osiągnięcia morskie II Rzeczypospolitej 
i w chwili powstania było armatorem 43 statków, wśród których była jednostka 
pasażerska MS „Batory”, flagowy statek przedwojennej i powojennej polskiej floty.

Obecnie z tamtych czasów prawie nic nie zostało. Niedawno Dworzec Morski 
przerobiono na Muzeum Emigracji, w którym na fotografiach można zobaczyć 
dawne sukcesy morskie, z podkreśleniem żeglugi pasażerskiej np. w postaci stalowej 
makiety „Stefana Batorego”. Natomiast charakterystyczny dla PLO budynek przy ul. 
10 Lutego, w całości zajęty jest przez pracowników Urzędu Miasta Gdyni, obecnie  
największego pracodawcy w mieście.   

Polska żegluga pasażerska 

    W dziejach  światowej żeglugi pasażerskiej   Polska nigdy nie odgrywała wiodącej 
roli, ale w okresie II Rzeczypospolitej dysponowano siedmioma jednostkami 
pasażerskimi, nazywanymi transatlantykami1.

Określano je tak ze względu na specyfikę wykonywanych rejsów. Były to 
regularne liniowce pływające przez Atlantyk. Armatorzy oferowali podróż za ocean, 
nowoczesnymi jak na tamte czasy statkami, zapewniając minimum komfortu. 
Początkowo pasażerami byli przede wszystkim „emigranci za chlebem” udający się 
do Ameryki. Szacuje się, że w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości i w 
latach trzydziestych, do Stanów Zjednoczonych wyjechało ok. 250 tys. Polaków, zaś 
do obu Ameryk łącznie ponad  600 tys.

Była to największa emigracja zarobkowa w czasach II Rzeczypospolitej. Dla  tej 
grupy ludzi zorganizowano transport morski, zapewniając  ruch w obie strony tj. 
nie zamykając drogi powrotu do kraju ojczystego, zwłaszcza dla tych, którzy na 
kontynent amerykański wyjechali wcześniej2.  

Perspektywą „ emigracji za ocean” zainteresowani byli także mieszkańcy krajów 
sąsiadujących z Polską, głównie Litwy, Łotwy i Estonii, dla których port w Gdyni 
był najbliższym i najłatwiejszym miejscem do rozpoczęcia morskiej podróży.  Dla 
wszystkich  głównym celem były Stany Zjednoczone i Kanada, w mniejszym stopniu 
- Argentyna, Brazylia i Palestyna3.

Pierwszą falę emigracyjną wykorzystali armatorzy zagraniczni, głównie duński 
Baltic American Line, francuski Compagnie Generale Transatlantique i holenderski 
Holland-Amerika Lijn oraz brytyjski Ellerman’s &Wilson Line4. 

Z inicjatywy Juliana Rummla, wielkiego wizjonera i współtwórcy potęgi morskiej 
1  W opracowaniu scharakteryzowano 8 transatlantyków, z powojennym TSS „Stefanem Batorym”. Po-

minięto natomiast przedwojennego SS „Jagiełłę” (1939-1948), który pod polską banderą pływał tylko 
dwa lata i prawdopodobnie w Gdyni cumował tylko jeden raz (1947 r.)

2 B. Kubicki, Brama na świat, Gdańsk 1976, s. 87-88.
3 Tamże, s. 111. 
4 http:/ibedeker.pl/relacje/siedmiu-wspanialych-historia-polskich-transatlantyków, z dn. 14.09.2018 r.
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II Rzeczypospolitej, w 1930 r. powstało Polskie Transatlantyckie Towarzystwo 
Okrętowe, które od duńskiej firmy „Det Ostasiatiske Kompani” odkupiło linię 
bałtycko-amerykańską wraz z infrastrukturą i trzema statkami: „Estonię”, któremu 
zmieniono nazwę na „S/S Pułaski”, „Lituanię” przemianowaną na „S/S Kościuszko” 
i „S/S Polonia”. Jednostki te Olgierd Burchard nazywał „klejnotami księżniczki 
Dagmary”, gdyż zostały zbudowane za pieniądze uzyskane ze sprzedaży klejnotów 
duńskiej księżniczki Dagmary, która w ten sposób wniosła posag do carskiej rodziny 
Romanowów. Wtenczas statki te miały  nazwy ”Kursk”, „Car”, „Caryca” i były własnością 
Russian Ameryka Line, pływając na linii Lipawa-Nowy Jork-Archangielsk5. 

Pierwsze polskie transatlantyki początkowo regularnie pływały na linii Gdynia-
Kopenhaga-Nowy Jork-Halifax, aby później oferować na nich tylko wycieczki 
morskie, przypominające obecnie turystykę cruisową. M.in. z tego powodu PTTO 
przeniesiono z Gdyni do Warszawy i utworzono oddziały firmy w czterech polskich 
miastach oraz w ponad trzydziestu miastach na świecie, m.in. w Paryżu, Londynie, 
Tel Awiwie, Los Angeles czy Toronto. 

Ze względu na zainteresowanie podróżami do Argentyny i Brazylii, w 1933 r.  
uruchomiono linię południowoamerykańską (Gdynia-Rio de Janeiro-Montevideo), 
obsługiwaną przez  statki: „Polonia” i „Kościuszko”. Jak na ówczesne czasy oba statki  
były jednostkami dużymi, z dostatecznymi warunkami do długich podróży.  Liczyły 
prawie 140 m długości i napędzane były dwiema maszynami parowymi. Miały pięć 
pokładów, na których mogły pomieścić 700-800 pasażerów6.  

Intensywna eksploatacja parowców  i ich wiek, zmusiły armatora do wycofania 
jednostek z dalszego ich wykorzystania. Postanowiono zbudować własne statki 
pasażerskie i w tym celu, z końcem 1933 r., podpisano umowę ze stocznią Cantieri 
Riuniti dell’ Adriatico w Monfalcone na budowę dwóch jednostek. Miały to być statki 
nowoczesne o podwyższonym standardzie, zachęcającym pasażerów do podróży 
morskich, z pokonaniem trasy z Gdyni do Nowego Jorku w rekordowym czasie 9-10 
dni żeglugi.  Koszt budowy oszacowano na prawie 2 mln dolarów, z czego połowa tej 
kwoty miała być zapłacona dostawami węgla dla włoskich kolei.

Statki miały być zbudowane wg polskiej koncepcji technicznej, która m.in. 
uwzględniała napęd motorowy, pozwalający płynąć z prędkością 18 węzłów, przy 
długości jednostek ponad 160 metrów i wysokości prawie 22 metrów. Statki mogły 
zabierać prawie 800 pasażerów i miały ponad 300-osobową załogę7  

Wodowanie nowych statków odpowiednio nazwanych: M/S „ Piłsudski” i M/S 
„Batory” nastąpiło w grudniu 1934 r. („Piłsudski”) i w połowie 1935 r. („Batory”). 
Obie jednostki wyposażone zostały w sprzęt i dekoracje zaprojektowane przez 
najwybitniejszych polskich artystów i architektów i miały stanowić wizytówkę polskiej 
sztuki użytkowej na arenie międzynarodowej. Ludwik Niemojewski współtwórca 
dekoracji pomieszczeń na obu statkach tak o dziele wyposażenia wnętrz mówił: 

5 Tamże.
6 http/gdanskastrefa.com/gdyńskie transatlantyki, z dn. 24.09.2018 r.
7 J. Drzemczewski, T. Ślebioda,Transatlantyki polskie, Gdynia 2005, s.15.
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„Statek oceaniczny jest, 
w co niepodobna wątpić, 
nie tylko czynnikiem 
ekspansji gospodarczej, 
jest także ogniskiem 
promieniowania kultury i 
sztuki narodu, pod którego 
banderą płynie”8.  Dlatego 
wnętrza nowych statków 
promieniowały bogactwem 
art deco, przeplatanym 
stylistyką narodową z 
elementami awangardy, co 
budziło zainteresowanie i 
zachwyt  podróżujących 
lub odwiedzających statki. 

Komfortowe wnętrza na „Piłsudskim” rozpoczynały się od reprezentacyjnego holu z 
okazałym portretem marszałka i salonem z parkietem tanecznym. Przemieszczanie  
na pokłady umożliwiała winda pasażerska, dowożąca podróżnych także na okazałą 
werandę widokową. Oprócz jadalni i baru, na statku był basen i sala gimnastyczna 
oraz sale zabaw dla dzieci9. Taki standard zachęcał do podróżowania nie tylko 
biednych emigrantów, ale także znamienitych gości i np. na „Batorym” płynęli m.in. 
pisarka Maria Dąbrowska, pieśniarka Helena Ordonówna i malarz Wojciech Kossak 
oraz generałowie: gen. Józef Haller, gen. Gustaw Orlicz-Dreszer czy gen. Bolesław 
Wieniawa-Długoszowski10. 

O ile nazwa M/S „Batory” nie budziła w społeczeństwie żadnych kontrowersji 
i wydawała się dobrze wróżyć jednostce, to M/S „Piłsudski” od początku był 
krytykowany z uwagi na fakt, że został zwodowany jeszcze za życia marszałka.
Uważa się, że każdy statek ma duszę i w tym przypadku mieliśmy dwie żyjące dusze, 
co źle rokowało pływającej jednostce. Złe przeczucia spełniły się  26 listopada 1939 r., 
kiedy z transportem wojska „Piłsudski” wyruszył z Anglii do Nowej Zelandii. Dwa 
potężne wybuchy nad ranem zatopiły statek, który albo trafił na niemieckie miny 
bądź został trafiony torpedami z łodzi podwodnej. Załogę uratowano, ale legendarny 
kapitan Mamert Stankiewicz, który osobiście kierował ewakuacją ludzi,  zmarł 
wkrótce po wyciagnięciu go z wody. 

Zupełnie inne losy dotknęły „Batorego”, który stał się najsłynniejszym polskim 
transatlantykiem, a w czasie wojny  potocznie  nazywanym „Lucy Shipem” m.in. 
dlatego, że szczęśliwie przetransportował rezerwy banku Anglii i skarby wawelskie 
do Kanady. Był eksploatowany przez 35 lat, podczas których łącznie  przewiózł ponad 

8  https://nowahistoria.interia.pl//ii-rzeczypospolita-przez-atlantyk, z dn. 14.09.2018 r.
9  W. Koszela, Polskie statki pasażerskie, Gdańsk 2018, s. 128.
10 http:/ibedeker.pl/relacje/siedmiu-wspanialych-historia-polskich-transatlantyków, z dn. 14.09.2018 r.
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M/S Piłsudski, fot.: Archiwum NAC

270 tys. pasażerów, a swój żywot zakończył z początkiem lat 70. XX w. w Hongkongu, 
gdzie został złomowany11.

W okresie międzywojennym zbudowano jeszcze dwa transatlantyki, pływające 
pod polska banderą, oba według tego samego projektu bazowego. W 1937 r., w 
stoczni angielskiej zwodowano M/S „Sobieskiego”, który liczył prawie 160 m. długości 

11 http://polska-zbrojna.pl/jak polskie transatlantyki walczyły z nazistami, z dn. 3.10.2018 r.
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i rozwijał prędkość 17 węzłów. Jednostka dysponowała sześcioma pokładami oraz 
pięcioma ładowniami, niektóre były wyposażone w urządzenia chłodzące. Na statku 
było prawie 50 miejsc w klasie pierwszej, 250 w klasie turystycznej i prawie 900 w 
klasie trzeciej. Załoga liczyła ponad 400 marynarzy. Do wybuchu II wojny światowej 
„Sobieski” odbył tylko jeden rejs cywilny. Natomiast w czasie wojny statek brał 
udział we wszystkich najważniejszych kampaniach alianckich, m.in. uczestniczył 
w kampanii norweskiej, ewakuował żołnierzy z Dunkierki i transportował wojska 
oraz sprzęt na front afrykański. Brał udział w ochronie „Batorego”, transportującego 
angielskie rezerwy złota do Kanady12.

Po wojnie powrócił do Polski i w 1947 r.,  zaczął obsługiwać linię pasażerską z 
Genui do Nowego Jorku. Niestety, zainteresowanie rejsami na polskiej jednostce 
do USA ciągle spadało, głównie z powodu wprowadzenia do eksploatacji nowych 
statków włoskich.  Dalsze utrzymywanie jednostki stawało się więc nieopłacalne i 
w 1950 r. statek przekazano dla ZSRR (niektóre źródła podają, że sprzedano, choć 
nie wymienia się  kwoty transakcji). Rosjanie przemianowali „Sobieskiego” na 
„Gruzję” i wykorzystywali jako statek wycieczkowy na Morzu Śródziemnym oraz 
Czarnym. Bywał też na Bałtyku i kilkakrotnie gościł w porcie gdyńskim. Przestał 
być eksploatowany w 1975 r. i w historii polskich transatlantyków był najdłużej 
pływającym statkiem pasażerskim13. 

27 lipca 1939 r. podniesiono polską banderę na  M/S „Chrobry”, który 
charakteryzował się podobnymi parametrami morskimi jak „Sobieski”. Na obu 
statkach zastosowano najnowsze wówczas zdobycze techniki okrętowej. Szczególną 
uwagę zwrócono na urządzenia i instalacje umożliwiające pływanie zarówno 
w klimacie chłodnym, jak i tropikalnym. Oba statki  odznaczały się wysmukłą 
sylwetką,  wyglądały  zgrabnie i należały do najnowocześniejszych na świecie w 
swojej klasie.

Z relacji Witolda Gombrowicza, z rejsu na „Chrobrym”, można dowiedzieć się, że 
na statku pomieszczenia pierwszej klasy były urządzone wg najnowocześniejszych 
wymagań i obejmowały: hol wejściowy z kioskiem oraz biurem informacyjnym, salę 
jadalną, salon z miejscami na dancing, bar amerykański, salon dla pań i czytelnię. 
Na półotwartym pokładzie znajdowały się miejsca dla gier pokładowych, basen 
pływacki, urządzenia do wyświetlania filmów i głośniki. Kabiny pierwszej klasy były 
jedno - lub dwuosobowe. Sekcje kabin tworzyły dwa apartamenty i cztery kabiny 
luksusowe z własnymi łazienkami oraz 16 kabin tylko z natryskami14.

Pomieszczenia trzeciej klasy obejmowały hol wejściowy z kioskiem i biurem 
informacyjnym, dwie sale jadalne, palarnię, bar amerykański oraz basen pływacki 
na otwartym pokładzie. Sala jadalna służyła także za kaplicę, gdzie odprawiano Msze 
św.  Kabiny w tej klasie były  dwu- i czteroosobowe, zaopatrzone w umywalki z ciepłą 

12 Tamże.
13 http://mgdynia.blogspot.com/p/polskie-transatlantyki-ms-sobieski-i-ms chrobry, z dn. 3.10.2018 r.
14 K. Czernicka, Podróż Gombrowicza na „Chrobrym” oraz jego pierwsze dni w Argentynie, Warszawa 

2002, s.246.
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i zimną wodą, zaś na korytarzach urządzono łazienki z natryskami15. Wszystko było 
funkcjonalne, eleganckie i wszędzie dostrzegano czystość m.in. dlatego, że napęd 
motorowy wyeliminował dym węglowy, nieunikniony na parowcach, osiadający  na 
pokładzie, wciskający się we wszystkie jego zakamarki i wnoszony na butach pod pokład.

29 lipca 1939 r. „Chrobry” wyruszył z Gdyni w pierwszy rejs do portów Ameryki 
Południowej i 20 sierpnia przybył do Buenos Aires z 1042 pasażerami, wśród których 
był Witold Gombrowicz.  

W drodze powrotnej do kraju, na oceanie, podróżujący dowiedzieli się o 
wybuchu wojny. W Southampton jednostkę przejęli Anglicy i statek przebudowali 
na transportowiec wojskowy.  Odtąd „Chrobry” brał udział w różnych konwojach 
m.in. przewożąc z Halifax do Glasgow żołnierzy kanadyjskich. Wiosną 1940 r. 
statek transportował żołnierzy angielskich do Norwegii. W czasie majowego rejsu,  
nieopodal Bodo, został zbombardowany przez samoloty niemieckie.  Na statku 
wybuchł wielki pożar, którego nie zdołano ugasić. Zginęło 12 członków załogi i 300 
transportowanych żołnierzy, a statek zatonął16.

Dworzec Morski, początek i koniec polskiej żeglugi pasażerskiej       

Według Rocznika 
Statystycznego Gdyni,  
w 1937 r. obsłużono 
45267 pasażerów17. Było 
to możliwe nie tylko z 
powodu oferowanych 
podróży morskich, ale 
również dzięki sprawnej 
obsłudze pasażerów na 
lądzie, co od roku 1933 
zapewniał Dworzec 
Morski, początkowo 
nazywany dworcem 
portowym. Został  on 
zbudowany przy Nabrzeżu Francuskim w rekordowym czasie 12 miesięcy. 
      Gmach miał powierzchnię 2,5 tys. m2 i był wyposażony we wszelkie urządzenia,  
niezbędne do przyjmowania i odpraw pasażerów. Miał też magazyny tranzytowe i  
bocznicę kolejową z torami okalającymi budynek z obu stron.  W tamtych czasach 
był wizytówką Gdyni i dopełniał obraz morskich osiągnięć II Rzeczypospolitej. 

15 Tamże, s. 248.
16 http://polska-zbrojna.pl/jak polskie transatlantyki walczyły z nazistami, z dn. 3.10.2018 r.
17 Rocznik Statystyczny Gdyni 1937-1939, Ruch statków w porcie gdyńskim, Biuro Statystyczne  Komi-

sariatu Rządu w Gdyni, Gdynia 1938, s. 115. 
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Początkowo środowisko polskich architektów krytykowało projekt budowli, 
przygotowany przez niemiecką spółkę z siedzibą w Katowicach. Pisano, że gmach 
ma ciężką i przysadzistą bryłę, nie oddaje morskiego charakteru  i nie pasuje do 
modernistycznej architektury miasta. Pomimo tego projekt zatwierdzono i wykonano, 
angażując do prac budowlanych polskie firmy. Fasadę gmachu ozdobiono dwiema 
płaskorzeźbami orłów polskich, a główna hala została przykryta czworokątną, 
cienkościenną kopułą żelbetonową, zwieńczoną świetlikiem w kształcie ostrosłupa18. 
W holu centralnym umieszczono tablice poświęcone Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu i prezydentowi Rzeczypospolitej Ignacemu Mościckiemu. Oficjalne  
otwarcie gmachu (8 grudnia), zgromadziło  znamienitych gości m.in. ministra 
Józefa Becka, ministra Ferdynanda Zarzyckiego, generała Gustawa Orlicz-Dreszera. 
Poświęcenia dworca i portu dokonał ks. bp Stanisław Okoniewski19.

Przez dworzec przewijały się setki, a nierzadko tysiące ludzi dziennie, sprawnie 
obsłużonych. Główne wejście do budynku było od strony miasta, zaś dwa mniejsze 
po bokach prowadziły na bocznice kolejowe. Wchodząc wejściem frontowym, na 
wprost podróżni mieli szerokie schody, prowadzące na wyższe poziomy. Na lewo była 
placówka pocztowa, a po prawej stronie holu - punkt odbioru bagażu nadanego koleją. 
Tutaj stale panował ogromny ruch, mniejszy na piętrze, gdzie dopełniano formalności z 
zaokrętowaniem. Tam po lewej stronie był punkt obsługi celnej, z którego po odprawie 
podróżni przechodzili na drugą stronę budynku, aby nadać bagaże, albo na statek, w 
przypadku wyjeżdżających,  bądź na kolej dla powracających do kraju. Na drugim 
piętrze były dwie restauracje i miejsca do odpoczynku oraz pomieszczenia dla służb 
porządkowych i bezpieczeństwa, a także trzy cele policyjne. Obie kondygnacje dworca 
miały galerie, z których można było obserwować centralny hol20.

Życie Dworca Morskiego nie kończyło się na obsłudze pasażerów. W dworcu 
mieściła się portowa parafia – „Stella Maris” i odbywały się najważniejsze uroczystości 
miejskie. Tutaj także organizowano zjazdy organizacji i stowarzyszeń. Były wiece 
polityczne,  organizowano różne widowiska artystyczne, a nawet zawody sportowe. 
Słynne były bale sylwestrowe, na których spotykała się ówczesna elita miasta i 
prominentne osoby z całej Polski. 

W czasie niemieckiej okupacji miasta dworzec przerobiono na biurowiec, w 
którym m.in. funkcjonowały biura Krigsmarine. Po wojnie obiekt nie odzyskał 
swojej wcześniejszej świetności. Niechlujnie odbudowany po zniszczeniach 
wojennych, został przeznaczony  głównie dla potrzeb administracji morskiej, 
pomimo że nadal pływał „Batory”. Dla potrzeb obsługi pasażerskiej statku 
zorganizowano jedynie punkt obsługi podróżnych, z poczekalnią w holu 
głównym21. 

18 https://zabytek.pl/pl/obiekty/gdynia-dworzec-morski, z dn 11.10.2018 r.
19 http://www.gazetakaszubska.pl/dworzec-morski-w-gdyni, z dn 11.10.2018 r.
20 Tamże. 
21 https://zabytek.pl/pl/obiekty/gdynia-dworzec-morski, z dn 11.10.2018 r.
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Z powodów politycznych zamierał  ruch pasażerski i nawet zastanawiano 
się nad sprzedaniem (przekazaniem) „Batorego” Związkowi Radzieckiemu. 
Na szczęście stało się inaczej i poszukując zatrudnienia dla statku utworzono 
linię indyjsko-pakistańską, która przynosiła straty. W 1957 r. uruchomiono 
regularne połączenia na trasie Gdynia-Montreal-Gdynia, wykonując rocznie 
średnio dziesięć rejsów liniowych do Kanady. W międzyczasie „Batory” pływał  
w wycieczkowych rejsach po Morzu Śródziemnym i na Karaiby. Z początkiem  
1968 r. statek rozpoczął ostatni sezon na linii kanadyjskiej i wypływając z Quebeku  
do Gdyni był specjalnie pożegnany przez kanadyjską Polonię, licznie zgromadzoną 
na nabrzeżu.  Serdecznie żegnano „Batorego” także w Liverpoolu, gdzie zgromadziło 
się sporo trzydziestoletnich Anglików, pamiętających swoją wojenną podróż 
„Lucky Shipem” do Australii22.

Po powrocie do Gdyni, przez jakiś czas, statek pływał z wycieczkami po Bałtyku i 
w norweskich fiordach, aby zakończyć 35-letnią eksploatację na morzach i oceanach 
jako hotel. Przez ten czas transatlantyk zawinął do ponad 150 portów świata i 
przewiózł prawie 300 tys pasażerów w podróżach liniowych i rejsach wycieczkowych. 
Ostatnim kapitanem MS „Batorego” i pierwszym jego następcy TSS „Stefana 
Batorego”,  był Jerzy Pszenny, absolwent Szkoły Morskiej w Gdyni, reprezentujący 
młodą, powojenną generację polskich ludzi morza. Był on członkiem specjalnego 
zespołu, powołanego do znalezienia rozwiązania dla utrzymania linii kanadyjskiej 
przez nowy statek. Początkowo miała to być jednostka specjalnie zbudowana dla 
tych potrzeb i nawet opracowano tzw. projekt koncepcyjny, ale z uwagi na znaczne 
koszty jego wykonania (25-30 mln dolarów) ostatecznie postanowiono poszukać 
jednostki używanej. Okazało się, że za 4 mln dolarów armator Holland America 
Line chce sprzedać 15-letni transatlantyk „Maasdam IV” i w 1968 r. kupiono ten 
statek. Następnie, w Gdańskiej Stoczni Remontowej, jednostkę zmodernizowano, co 
wiązało się ze zmianą sylwetki i wymianą wielu urządzeń oraz wykonaniem instalacji 
przeciwpożarowych. Zmieniono kształt komina i zlikwidowano toporne maszty 
towarowe, zastąpione elektrycznymi dźwigami. Wydłużono pokład spacerowy i 
urządzono tam saunę i małą salę gimnastyczną. Powstało kino z 280 miejscami, a 
basen na rufie przykryto szklanym wiatrochronem23.

Po modernizacji statek wyglądał dostojniej i mógł zabierać prawie 800 pasażerów 
w klasie turystycznej i 40 w klasie pierwszej. Miał 153 m długości i mógł rozwijać 
prędkość 16-17 węzłów. Podobne parametry miał „Batory”, ale „Stefanowi Batoremu” 
dorobiono boczne stabilizatory płetwowe, dzięki czemu statek w niewielkim stopniu 
przechylał się na boki. O ile w pierwszej jednostce, przy sztormowej pogodzie, 
przechyły dochodziły do 40%, to w drugiej sięgały tylko do 3-5%. Miało to istotne 
znaczenie dla komfortu podróży. Oba statki słynęły z doskonałej kuchni, zaopatrywanej 
przez specjalnie do tego powołaną firmę „Baltona”. Produkty „Baltony” można było 

22 http://polska-zbrojna.pl/jak polskie transatlantyki walczyły z nazistami, z dn. 3.10.2018 r.
23 http://www.gdanskstrefa.com/gdynskie-transatlantyki, z dn 11.10.2018 r. 
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kupić tylko za dolary lub tzw. bony towarowe w nielicznych sklepach firmy lub w  
„Peweksie”. Były one dostępne tylko dla wybranych, posiadających „walutę obcą”24.

„Stefan Batory” miał własną piekarnię i masarnię, a w jego chłodniach nie brakowało 
przepiórek, bażantów, raków czy ostryg, produktów zupełnie niedostępnych dla 
przeciętnego obywatela PRL. Statkowe menu codziennie liczyło nawet 40 dań i było 
znacznie bogatsze niż np. na „Chrobrym”, którym podróżował Witold Gombrowicz. 
Niemalże każdy postój „Stefana Batorego” w Gdyni wykorzystywano do organizacji 
na statku przyjęć dla tzw. nomenklatury. Podobne przyjęcia i koktajle odbywały się 
w portach zagranicznych, gdzie propagowano osiągnięcia socjalizmu. Ten ważny  
aspekt dla komunistycznej władzy podkreślony został już w inauguracyjnym rejsie 
„Stefana”, kiedy w Gdyni w marcu 1969 r. statek wizytował wicepremier rządu Piotr 
Jaroszewicz w towarzystwie innych  dygnitarzy25.

W swój pierwszy rejs do Kanady, (po nie w pełni wykonanej modernizacji), „Stefan 
Batory” wypłynął w kwietniu 1969 r. i był w Montrealu entuzjastycznie przywitany 
przez Polonię. Radość Rodaków za oceanem wynikała  z tęsknoty za krajem i nowych 
możliwości podróżowania do Polski. Nie bez znaczenia była też legenda poprzednika 
- „Batorego”, ciągle żywego w pamięci amerykańskiej Polonii. Oba liniowce były w 
tamtym czasie najprostszym  sposobem na odwiedziny ojczystej ziemi. 

Już w pierwszym roku eksploatacji, nowy transatlantyk wykonał 9 rejsów do 
Ameryki, które wykazywały znaczne obłożenie statku. Z każdym rokiem liczba 
pasażerów rosła i np. w 1971 r. przewieziono ponad 15 tys. osób. Wśród pasażerów 
najwięcej było „polonusów” i przedstawicieli ówczesnej władzy, tj. dyplomatów, 
dziennikarzy, ludzi nauki i artystów estradowych, płynących na intratne występy w 
Kanadzie i USA.  Obecność takich ludzi na pokładzie i przynależność jednostki do 
tzw. bloku państw socjalistycznych, powodowały mniejsze lub większe incydenty 
polityczne, skutkujące m.in. okresowym bojkotem kupowania biletów na statek. 

W styczniu 1971 r., w Nowym Jorku, „Stefana Batorego” przywitała pikieta z 
wymownym transparentem „Przypłynąłeś w morzu krwi”. Był to protest grupy 
Polaków wobec wydarzeń Grudnia ’70 na Wybrzeżu.  Pracownicy portu odmówili 
obsługi statku, który w rejs powrotny do Polski wyruszył tylko ze 120 pasażerami. 
Prawie z każdego rejsu, spośród pasażerów z biletami tam i z powrotem, ktoś nie 
wracał do kraju i po zejściu ze statku występował o azyl polityczny. Największa 
ucieczka z wycieczki na „Stefanie Batorym” miała miejsce w Hamburgu, w listopadzie 

24 Waluta obca (dewizy) w PRL-u obejmowała tzw. II strefę tj. USA i kraje Europy Zachodniej, skąd 
Polacy otrzymywali różne przekazy pieniężne, realizowane w tzw. bonach towarowych,  emitowanych 
przez państwo z przeznaczeniem tylko do wewnętrznego obiegu. Bony miały nominały od 1 centa do 
100 dolarów w jednym banknocie (papierku). Na czarnym rynku miały one trochę mniejszą wartość 
niż normalny dolar, ale były tak samo traktowane przy zakupie luksusowych towarów w  sklepach Bal-
tony lub Peweksu. 

25 https://transatlantyki.wordpress.com/wywiad-z-kapitanem-transatlantyka-tss-stefan-batory, z dn. 
11.10.2018 r.
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1984 r., kiedy to ze statku zeszło 192 polskich pasażerów. Na Zachód uciekali też 
członkowie załogi, mimo że na statku, w randze zastępcy kapitana, był oficer 
kulturalno-oświatowy (tzw. oficer rozrywkowy), który miał pilnować porządku 
ideologicznego i zapobiegać wybieraniu wolności przez pasażerów oraz marynarzy26.
Szacuje się, że od początku lat 50. XX w., ok. 40% załóg polskich statków stanowili 
marynarze powiązani z „bezpieką”27.
     

Nowy armator PLO i żegluga pasażerska w PRL

Polskie Linie Oceaniczne (PLO) powstały w 1951 r. z połączenia przedwojennych 
towarzystw żeglugowych:  GAL, Polbryt i Żegluga Polska S.A. Na początku 
działalności nowy armator z siedzibą w Gdyni  zarządzał 43 statkami, które 
obsługiwały 13 regularnych linii żeglugowych. PLO miało silne poparcie władz 
państwowych i dynamicznie się rozwijało m.in. dlatego, że przejęło i utrzymywało 
jeszcze przedwojenne kontakty portowe. Z każdym rokiem armator poszerzał i 
umacniał swoją pozycję na światowych rynkach morskich. Złotym okresem były 
lata 70., kiedy w służbie armatora pływało 176 statków, a zatrudnienie w całym 
przedsiębiorstwie sięgało 10 tys. osób, wśród których 80% stanowili marynarze28. 
Powstał oddział PLO w Gdańsku, którego zadaniem było przyciąganie ładunków 
do portu gdańskiego. Armator budował nowe statki i utrzymywał flotę liniową, 
nie konkurującą z drugim towarzystwem żeglugowym – Polską Żeglugą Morską 
w Szczecinie,  eksploatującą flotę trampową na  krótkich trasach bałtyckich i do 
niektórych  portów zachodnioeuropejskich. 
    Z początkiem lat 80. armator zamówił 8 nowych statków. Były to nowoczesne 
jednostki typu con-ro, skierowane do obsługi linii północnoamerykańskiej oraz 
statki typu ro-ro eksploatowane na linii australijskiej. Dzięki tym jednostkom 
armator dysponował nowoczesną flotą o wysokich walorach konkurencyjności w 
ówczesnym transporcie morskim. Dzięki flocie oraz rozbudowanemu serwisowi 
PLO należało do grupy największych na świecie armatorów, dysponujących przede 
wszystkim statkami handlowymi, ale także jednym statkiem pasażerskim („Stefan 
Batory”) i w pewnym czasie - 4 promami, które w latach 1975-76 przewiozły ponad 
200 tys. pasażerów29. 

Kryzys nastąpił  po wprowadzeniu stanu wojennego. PLO zaczęło ponosić straty z 
powodu  restrykcji w stosunku do polskich ładunków. Pojawiły się kłopoty z frachtem, 
zwłaszcza powrotnym do Polski. Kłopoty dotknęły także „Stefana Batorego”, który ze 
względu na sytuację  polityczną w kraju rejsy zaczynał i kończył w Rotterdamie, a 
nie w macierzystej Gdyni.  Świąteczno-noworoczny rejs w 1981 r. został całkowicie 

26 A. Beniger, Znaczy Czerwony Pająk, Warszawa 2007, s. 11-18.
27 https://historia.trojmiasto.pl/czarne-chmury-nad-flota-handlowa, z dn 11.10.2018 r.
28 http://www.plo.com.pl/historia-polskie-linie-oceaniczne, z dn 11.10.2018 r.
29 W. Koszela, dz. cyt…, s. 128.
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odwołany i dopiero w kwietniu tegoż roku statek popłynął z Holandii do Kanady. Po 
wycofaniu z ruchu rosyjskiego „Puszkina”, a później   brytyjskiego liniowca „Queen 
Elizabeth”, który stał się transportowcem w wojnie o Falklandy, „Stefan Batory” 
był jedynym liniowcem na Atlantyku, polskim ambasadorem, reprezentującym 
żeglugowe tradycje i polskie osiągnięcia morskie.

W końcu 1985 r. statek miał na swoim koncie ponad 130 rejsów przez ocean, 
z przewozem ponad 180 tys. pasażerów oraz 136 rejsów typowo wycieczkowych, z 
ponad 80 tys. turystów. 

Z uwagi na uruchomienie, m.in. przez LOT, regularnych połączeń lotniczych z 
Warszawy do Chicago i Nowego Jorku, rejsy transatlantykiem przestawały budzić 
zainteresowanie podróżnych i eksploatacja liniowca zaczęła przynosić straty. 
Ostatecznie w 1988 r. armator wycofał z eksploatacji statek i w ten sposób zamknął 
historię polskiej żeglugi pasażerskiej30.

Parę lat później PLO przystąpiła do likwidacji floty handlowej i wreszcie samej 
firmy, wyprzedając majątek za przysłowiową złotówkę. Działo się tak za przyzwoleniem 
władz państwowych i cichej zgody związku NSZZ „Solidarność”, który to związek nie 
protestował wobec komercjalizacji firmy poprzez jej prywatyzację. Zaczęto tworzyć 
różne spółki, przekazując im działalność i majątek, natychmiast przenoszony za 
granicę. Ta wewnętrzna  prywatyzacja robiona była przez „pierwszorzędnych 
fachowców”, którzy wcześniej, we współpracy z sowietami, potrafili na statkach 
PLO potajemnie dostarczać broń np. do Afryki czy dla greckich i macedońskich 
komunistów, walczących w wojnie domowej31. 

Według Sławomira Cenckiewicza, wśród ponad 2000 tys. pracowników 
administracji PLO, ok. 600 było agentami wywiadu wojskowego, kontrolowanego 
przez „specjalistów” rosyjskich32. 

W Gdyni mieszkali oni w willi PLO, usytuowanej na rogu ul. Krasickiego i 
Piłsudskiego. Cały dział kadr armatora, nadzorowały tajne służby, a nazwiska 
urzędników-agentów można było przeczytać m.in na tzw. Liście Wildsteina33.

Z tamtych czasów zachowała się w podziemiach budynku przy ulicy 10 Lutego,  
jedna z  cel aresztu, który kiedyś służył niemieckiemu okupantowi miasta, a po 
wojnie służbom przetrzymującym „nieprawomyślnych” oficerów i marynarzy, 
aby „skruszeli” przed ostatecznym przesłuchaniem i ewentualnym podpisaniem 
współpracy wywiadowczej. Za pośrednictwem PLO byli przerzucani na Zachód 

30 http://www.bibula.com/jak-zniszczono-polskie-linie-oceaniczne, z dn 11.10.2018 r.
31 S. Cenckiewicz, Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991, Poznań 2011, s. 146.
32 Tamże, s. 151.  
33Lista Wildsteina polegała na skopiowaniu ponad 200 tys. nazwisk i imion, w większości z sygnatu-

rami akt, zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej, tajnych agentów współpracujących ze służ-
bami bezpieczeństwa PRL. Lista została opublikowana w internecie przez  Bronisława Wildsteina, za co 
dziennikarz Rzeczypospolitej został wyrzucony z redakcji. Celem publikacji było przyspieszenie lustra-
cji osób współpracujących z „bezpieką” i  nadal funkcjonujących w życiu publicznym.
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polscy szpiedzy, którym zmieniano tożsamość i przygotowano do zadań specjalnych34.
Po transformacji ustrojowej, uwłaszczeni na państwowym majątku „pierwszorzędni 

fachowcy” stali się biznesmenami i rozpowszechniali opinie, że PLO nie dało się uratować, 
choć także dotknięta tzw. reformą Leszka Balcerowicza PŻM w Szczecinie przetrwała.  
Obecnie firma dysponuje ponad 50 statkami przystosowanymi do transportu ładunków 
masowych. Eksploatuje 4 promy z łączną liczbą ok. 2500 miejsc dla pasażerów i rocznie 
przewozi swoimi promami ponad milion osób. Jest właścicielem reprezentacyjnego w 
mieście biurowca, na szczycie którego w oczy rzuca się znak firmowy  przedsiębiorstwa.  
Natomiast w Gdyni, na historycznym budynku kojarzonym z morską potęgą Polski, 
nowy  właściciel obiektu w 2014 r. szyld PLO usunął.  

Ruch pasażerski w porcie gdyńskim obecnie

Obecnie z Morskiego Portu Gdynia do Karlskrony w Szwecji, czasem trzy razy 
dziennie, wypływają promy szwedzkiego armatora Stena Line. Dwa z nich, „Stena 
Vision” i „Stena Spirit” zabierać mogą po  1700 pasażerów. Z Bulwaru Nadmorskiego 
można też dostrzec prom  płynący  z Gdańska do Nynasham koło Sztokholmu. Tę trasę 
obsługują na zmianę 
dwie jednostki Polskiej 
Żeglugi Bałtyckiej  
„Wawel” i „Nova Star”, 
zabierając na pokłady 
po 1000 pasażerów. 
Armatorzy promów 
oferują wygodną podróż 
przez Bałtyk oraz różne 
programy turystyczne 
na lądzie. Zachęcają też 
do kupowania udziału 
w rejsach specjalnych, 
podczas których 
pasażerom oferowane 
są różne, tematyczne 
atrakcje na pokładzie 
statków. 

Promy szwedzkiej „Steny” na trasie Gdynia-Karlskrona rocznie przewożą ok. pół 
miliona pasażerów. Z powodu stale wzrastającego ruchu na tej trasie, port Gdynia 
podejmuje budowę nowego terminala promowego, ogólnodostępnego, gdyż obecny  
jest własnością armatora szwedzkiego, co ogranicza obsługę jednostek innych, 
konkurencyjnych do „Steny”. 

34 S. Cenckiewicz, dz. cyt...., s. 154.

Mit pasażerskiej żeglugi morskiej w świetle 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

    Nowy terminal promowy w Gdyni, fot.: www.port.gdynia.pl



120 121

Nowy terminal usytuowany będzie przy najdłuższym w porcie Nabrzeżu Polskim, 
gdzie przewiduje się obsługę promów przekraczających 200 m długości (obecny 
terminal „Steny” może przyjmować jednostki nie przekraczające 175 m długości). 
Usytuowanie nowej przystani promowej skróci ok. 30 minut podróż jednostek na tej 
trasie, nazywanej autostradą morską, gdyż terminal znajdzie się  tuż za wejściem do 
portu, co znacznie ułatwi jednostkom manewrowanie w kanale portowym. Pasażerom 

zaś skróci drogę do 
centrum miasta, 
oddalonego o kilkaset 
metrów, od najstarszego 
w Gdyni pl. Kaszubskiego. 
W terminalu powstanie 
nowoczesny budynek 
obsługi pasażerów, 
magazyny dla firm 
logistycznych,  plac 
manewrowy dla tirów, 
które mają  łatwo 
wyjeżdżać na trasę lub 
przekazywać ładunek 
na kolej (transport 
intermodalny)35.

Wszystko to usytuowane 
będzie w sąsiedztwie 
historycznego Dworca 
Morskiego (Muzeum 
Emigracji) i Nabrzeża 
Francuskiego, gdzie 
kiedyś odprawiani byli 
pasażerowie na polskie 
transatlantyki. 

Obecnie przy tym 
nabrzeżu, w sezonie 
letnim, cumują „pływające 

miasta”  nazywane cruisami.  Mają one od 200 do 300 m długości, rozwijają prędkość 
ponad 20 węzłów i na 10-15 pokładach oferują miejsca dla 1000 do 4000 tys. pasażerów. 

Luksusowe kabiny jedno i dwuosobowe mają balkony, na statku jest kilkanaście 
restauracji, parę zamkniętych i otwartych basenów z wodą morską, strefy spa, 
obowiązkowo teatr i kino, tematyczne i rozrywkowe sale klubowe, gdzie toczy się 
„życie nocne” oraz przynajmniej jedno kasyno. Pasażerami nie są ludzie biedni, 

35 Nowy publiczny terminal promowy, „Namiary na morze i handel” 2018,  nr. 4, s. 13.
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     „Artania”, fot.: Tadeusz Urbaniak

     „Mein Schiff 1”, fot.: Tadeusz Urbaniak

zwykle emeryci, głównie niemieccy, których stać na  tygodniową wycieczkę po 
Bałtyku za ok. 2000 euro od osoby.

W bieżącym roku, sezon na wycieczkowe wyprawy w porcie gdyńskim rozpoczął 
się 9 maja i trwał, bo aż do 19 października. Szczególnym wydarzeniem było 
przyjęcie dwóch cruisów w tym samym czasie. 26 lipca  przy Nabrzeżu Stanów 
Zjednoczonych zacumowała „Artania” o długości 230 m i z 1200 pasażerami, a przy 
Nabrzeżu Francuskim- „AidAbella”, licząca 252 m długości i z ponad 2000 pasażerów 
na pokładach. Ponadto po wielu latach nieobecności statków pasażerskich przy 
Nabrzeżu Pomorskim, 14 sierpnia cumował tam „Astor”, co było niezwykłą atrakcją 
turystyczną i dla pasażerów i dla spacerowiczów na reprezentacyjnej dla Gdyni al. 
Jana Pawła II, kojarzonej najczęściej ze skwerem Kościuszki. Innym wydarzeniem 
tegorocznego sezonu, było zawinięcie do Gdyni swoistej perły wśród wycieczkowców, 
jaką jest  „Mein Schiff 1”, najnowszej jednostki armatora TUI Cruises. Ten niemiecki 
statek, pływający pod banderą Malty, zbudowany został w Finlandii za kwotę ponad 
500 mln euro. 

Łącznie do portu w Gdyni, w 2018 r., przybyło 51 cruisów z prawie 100 tys. 
pasażerów. Cumowały one głównie przy Nabrzeżu Francuskim, które jako jedyne 
z polskich portów może przyjmować pływające kolosy. Szacuje się, że gdyński 
port obsługuje ponad 30% całego ruchu cruisowego na Bałtyku, co lokuje Gdynię 
na dole tabeli europejskich miast, zaliczanych do dużego segmentu obsługi 
statków wycieczkowych. Do kategorii bardzo dużego ruchu wycieczkowców, na 
pierwszym miejscu zaliczana jest Kopenhaga, na drugim - St. Petersburg i na 
trzecim - Tallin36. 

Z danych statystycznych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A wynika, 
że w latach 2000–2018 port obsłużył prawie 2100 zawinięć różnych statków 
wycieczkowych, na których podróżowało ponad półtora miliona pasażerów37. 

Fachowcy od turystyki szacują, że każdy pasażer cruisa zostawia w mieście 
średnio 80 euro, co przy cumowaniu w Gdyni może być wątpliwe, gdyż postoje  są 
tu krótkie (8-10 godzin) i ograniczają się do wycieczek autokarowych do Gdańska 
lub na zamek w Malborku.  Pomimo tego gdyński port jest zainteresowany 
zwiększeniem obrotów w obsłudze wycieczkowców, dostosowując się w tym zakresie 
do wymogów organizacji międzynarodowych, zrzeszających porty przyjmujące 
cruisy i stowarzyszenia armatorów statków wycieczkowych. Najważniejsze wytyczne 
obejmują możliwości techniczne portów, w których uwzględnia się długość nabrzeża 
(nabrzeży) i głębokość kanału portowego oraz obsługę jednostek w zakresie odbioru 
ze statku nieczystości i zaopatrzenia w świeżą wodę bądź paliwo. Ważne są też drogi 
dojazdowe pod burtę statku38.

36  Opracowanie Wydziału Współpracy i Analiz Samorządowych UM Gdyni, Statki wycieczkowe na 
Bałtyku na przykładzie portu Gdynia, Gdynia 2016, s. 8.

37 Tamże, s. 18-19.
38 Tamże.
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W przyszłości prawdopodobnie dojdzie też potrzeba zaopatrzenia w energię 
elektryczną, gdyż dyskutowane są przepisy zabraniające cruisom pracy siłowni 
podczas cumowania w portach. 

Aby spełnić te wymogi, Zarząd Portu Gdynia pracuje nad zbudowaniem 
cruisowego terminalu, na terenie kupionym od Stoczni „Nauta”, co jeszcze bardziej 
zbliży „pływające miasta” do centrum Gdyni. 

Plany rozwoju portu natrafiają na sprzeciw władz miasta, które rozwój Gdyni 
widzą w innych sektorach, niekoniecznie związanych z gospodarką morską. 

Zakończenie

100. rocznica odzyskania niepodległości wydawała się być doskonałą okazją 
do przypomnienia osiągnięć i porażek aktywności morskiej  Polski w minionych i 
obecnych czasach. W sposób naturalny Gdynia jest dla takich tematów najlepszym 
miejscem, zwłaszcza, że żyją jeszcze ludzie pamiętający budowę portu i  dynamicznie 
rozwijające się przy nim miasto,  oraz gdynianie  związani kiedyś zawodowo ze 
„Stefanem Batorym” i PLO.

Przez ponad pół wieku, polskie statki pasażerskie były dla wielu Polaków  
urzeczywistnieniem marzeń o lepszym życiu, dla snobów symbolem wielkiego świata 
i oznaką prestiżu, dla rządzących - wizytówką kraju otwartego i nowoczesnego. Kto 
miał pieniądze i dostał paszport, jechał do Gdyni, aby wsiąść na statek i tak jak W. 
Gombrowicz być przez pewien czas człowiekiem zawieszonym ”między niebem 
i wodą, niczego nie pamiętny, w powietrzu skąpany, w fali roztopiony i wiatrem 
przewiany”39.

Gdynia miała być polskim Nowym Jorkiem, przyjezdnych przyciągała 
dynamicznym rozwojem, a dla wybranych w PRL-u była „oknem na świat”.
Współczesna Gdynia  wyludnia się, i tak jak w latach trzydziestych problemem dla 
władz miasta było jego przeludnienie, tak dziś ogłasza się konkursy z nagrodami dla 
tych, którzy zameldują się w Gdyni.   

Od prawie dwudziestu lat następuje redukcja tradycyjnych form działalności 
gospodarczej miasta, od początku związanego przecież z morzem. Gdynia zmienia 
swoją tożsamość i  z miasta ciężkiej pracy przeobraża się w miasto zabawy. 

 Cechę postmodernistycznej przestrzeni odpoczynku i zabawy ma także sezonowe 
cumowanie w  porcie współczesnych statków pasażerskich. Cruisery to enklawy 
zachodniego świata zabawy i konsumpcji, na których goście mają zagwarantowane 
wszelkie formy rozrywki40. Tęsknota za takim światem przyciąga  wielu gdynian i 
turystów do oglądania z nabrzeża portowego „pływających miast”.

Te i podobne problemy powinny stanowić problematykę ważnych konferencji 
popularno-naukowych, uświetniających 100. rocznicę odzyskania niepodległości. 

39 W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk, Kraków 1986, s. 10. 
40 M. Graban, Gdynia wobec przeobrażeń cywilizacyjnych XX i XXI wieku. Ewolucja czynników rozwoju 

miasta,  Gdynia 2012, s. 252.
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Choć kalendarz imprez wyglądał na obfity, to nic takiego nie wydarzyło się.  W mieście 
funkcjonują dwie państwowe szkoły wyższe, trzy duże  muzea, wśród których Muzeum 
Emigracji z racji swojego charakteru powinno dominować w jubileuszowej tematyce. 
Jedyną imprezą, jaką to muzeum przygotowało dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości, był w dn. 11 listopada 2018 r. półtoragodzinny  „tematyczny spacer po 
muzeum z przewodnikiem”. 

Jubileuszowego roku niczym istotnym nie wyróżniły także władze państwowe. 
Na poziomie rządowym szczególną rangę nadano „Rejsowi Niepodległości” na 
„Darze Młodzieży”. Żaglowiec  uroczyście pożegnano w Gdyni 20 maja 2018 r., 
dokąd powróci z końcem marca 2019 r.  Na pokładzie, obok praktykantów ze szkół 
morskich, wymiennie przebywa 400-osobowa grupa młodzieży, zakwalifikowanej 
na określone etapy rejsu poprzez eliminacje konkursu historycznego. Ta dość  
liczna załoga w portach spotykać się będzie z Polonią i wszystkim ma przekazywać 
przesłanie ministra Marka Gróbarczyka „Powiedz światu jak Polska jest piękna”.  
Czy to przesłanie i wspaniała biała fregata pod narodową banderą rozsławią  Polskę 
na świecie równie dobrze, jak kiedyś robiły to transatlantyki, m.in. „Piłsudski”, 
„Sobieski” czy „Batory”?

SUMMARY

Passengers’ shipping myth in light of centennial anniversary of Poland’s 
regaining independance

Gdynia, the Polish independence symbol of 1918, subconsciously represents 
glamorous trademark of an open and modern maritime capital with its pivotal history 
of passenger ships. 100th anniversary of Poland’s regaining independence seemed to 
be a perfect occasion  to remind Polish maritime activity in the past times.  In fact, 
Gdynia not only didn’t mark the centennial maritime independence in 2018 but also 
consciously drifts away from maritime activity by shifting the local economy and, in 
turn, altering its naval identity. 
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Gdynia jako kierunek migracji w opinii młodych 
mieszkańców Podkarpacia

„Nieraz myślałem sobie, czego to 
nie można by dokonać w Polsce 
z takimi zespołami ludzi, jakich 
spotkałem w Gdyni, Mościcach 

albo w Stalowej Woli” 
Eugeniusz Kwiatkowski 

Wewnątrzkrajowe przemieszczanie się ludności jest zjawiskiem złożonym i 
uzależnionym od wielu aspektów. Dynamika tego procesu jest też różna w 
przedziale czasowym, w tym krótkookresowym, jak i długookresowym. Z tego 
powodu zjawisko migracji (łac. migratio – przesiedlenie) oznacza przemieszczanie 
się ludności w obrębie kraju (migracja wewnętrzna) lub z kraju poza jego granice 
(migracja zewnętrzna). Analiza zjawiska migracji wewnętrznych powinna być 
poddawana ciągłemu monitorowaniu i pogłębionej analizie z różnych punktów 
widzenia i dociekań naukowych. Migracja generuje wiele zarówno pozytywnych, jak 
negatywnych skutków dla jednostki, a w dalszej kolejności dla rodziny, społeczności 
lokalnej i w konsekwencji dla całego państwa. Według Międzynarodowej Organizacji 
ds. Migracji 40% światowej migracji ludności stanowią przenosiny z południa na 
północ1. Czy ten światowy trend wystąpił również na terenach Rzeczypospolitej 
Polskiej na przestrzeni ostatniego stulecia (1918-2018), bez względu na to w jakich 
ona była geograficznych granicach? W artykule podjęto analizę wybranych zjawisk, 
towarzyszących migracji z terenu Podkarpacia do miasta Gdyni.

Wspólna historia 

Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski (30.12.1888 Kraków, 22.08.1974 r. Kraków) – 
polski chemik, wicepremier,  minister przemysłu i handlu (1926–1930), minister 
skarbu (1935–1939) II Rzeczypospolitej2, w 4-letnim planie inwestycyjnym 
zaprojektował rozbudowę infrastruktury krajowej, zwiększenie potencjału obronnego 

1 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Emigracja-Najlepszy-kierunek-polnoc-2946121.html, z dn. 12.11.2018 r.
2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Kwiatkowski, z dn. 12.11.2018 r.
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państwa wraz z aktywizacją Staropolskiego Okręgu Przemysłowego3. Od 1937 r. 
patronował Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu4. Do historii przeszedł także 
jako inicjator budowy portu i miasta Gdyni. Przyczynił się do powstania Stalowej 
Woli, miasta położonego na północ około 70 km od Rzeszowa. Eugeniusz Felicjan 
Kwiatkowski jest między innymi honorowym obywatelem miasta Gdyni (1928), 
Sanoka i Jasła (1939). W 2015 r. został odznaczony pośmiertnie Odznaką Honorową 
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego5.

Demografia gdynian

W tabeli 1 przedstawiono dane statystyczne dotyczące mieszkańców Gdyni. Liczba 
mieszkańców ma stałą tendencję spadkową. Demografowie szacują, że jeżeli trend się 
utrzyma, to do roku 2030 ubędzie 9 000 osób, a czarny scenariusz przewiduje, że do 
2050 r. Gdynia stracić może nawet 50 tysięcy mieszkańców, czyli ponad jedną piątą 
populacji miasta. Takie są niepokojące szacunki Głównego Urzędu Statystycznego6.

Tabela 1. Wybrane elementy demograficzne Gdynian

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ludność ogółem
249 461 248 939 248 726 248 042 247 820 247 478 246 991 246 306

Saldo migracji 
ogółem:   -622  -344  -340  -515 -52 -23 -40 -90

- zagranicznej
54 79 49 -92 -104 bd 30 23

- wewnętrznej -676 -423 -389  -423 52 52 -70
-113

   Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wydział Strategii UM Gdyni7. 

W obecnej dobie niżu demograficznego każdy mieszkaniec jest na wagę złota. 
Gdynia zachęca do stałego meldunku programem „Witaj w Gdyni”. Od początku 
akcji „Witaj w Gdyni”, tj. od 12 lutego 2017 r. w mieście zameldowało się na pobyt 
stały ponad 2500 nowych mieszkańców. Najwięcej w zachodniej Gdyni. Liderem 
w tym względzie jest Chwarzno-Wiczlino z wynikiem 258 odebranych pakietów. 

3 Występujący również w literaturze pod nazwą Zagłębie Staropolskie. Największy i najstarszy na zie-
miach polskich rejon, na którym ze względu na występujące bogactwa naturalne, rejon górniczo-hutni-
czy z przemysłem metalurgicznym zlokalizowany na terenie północnej i wschodniej części obecnego re-
jonu świętokrzyskiego. Do SOP zaliczano część województw mazowieckiego i łódzkiego. 

4 5 lutego 1937 r. Sejm przyjął plan budowy największej inwestycji gospodarczej Polski międzywojen-
nej położonej w widłach Wisły i Sanu w tzw. „trójkącie bezpieczeństwa”

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Kwiatkowski, z dn. 12.11.2018 r.
6 http://gdynia.naszemiasto.pl/tag/gdynia-liczba-mieszkancow-2030.html, z dn. 12.11.2018 r.
7 https://www.gdynia.pl/bip/dane-podstawowe,1762/mieszkancy-demografia,364773, z dn. 12.11.2018 r.
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      Tabela 2. Migracje wewnętrzne ludności na pobyt czasowy i stały

     Źródło: https://www.gdynia.pl/bip/roczniki-statystyczne-gdyni,1817/rocznik-
statystyczny-gdyni-2016,496035, z dn. 12.11.2018 r.
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Kolejną pozycję zajmuje Mały Kack - z liczbą 210 oraz Wielki Kack, w którym 172 
osoby odebrały swój prezent meldunkowy8. W tabeli za „Rocznikiem Statystycznym 
Gdyni 2016”9 opracowanym przez Urząd Statystyczny w Gdańsku we współpracy i 
na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni, przedstawiono statystykę migracji wewnętrznej 
w latach 2011–2015 oraz migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały według 
województwa poprzedniego i obecnego zamieszkania w 2015. W województwie 
pomorskim obserwuje się znacznie większą ruchliwość ludności na tle innych 
województw. 

Na wykresach 1 - 4 za trojmiasto.pl przedstawiono zestawienie, skąd pochodzą 
mieszkańcy Gdyni. Komentarza wymaga wykres 1, gdzie osoby z Sopotu są na 

8 https://www.gdynia.pl/witaj-w-gdyni,7722/juz-ponad-2500-mieszkancow-odebralo-swoj-pakiet-powitalny,530006, 
z dn. 12.11.2018 r.

9 https://www.gdynia.pl/bip/roczniki-statystyczne-gdyni,1817/rocznik-statystyczny-gdyni-2016,496035, 
z dn. 12.11.2018 r.
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     Źródło: https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Skad-pochodza-mieszkancy-
Gdyni-i-Sopotu-n101495.html, z dn. 12.11.2018 r. 

czwartym miejscu – 2,4 tys., co spowodowane jest brakiem „porodówki” w mieście. 
Analizując tabele i wykresy można z całą pewnością stwierdzić, że wyjście z 

„dołka” demograficznego będzie procesem trudnym i długotrwałym. 

Badania własne

Każde miasto poszukuje zasobów osobowych. W pierwszej kolejności kusi się 
obywateli innych regionów, najczęściej ze „ściany wschodniej”, w dalszej kolejności 
można sięgnąć po emigrantów. W artykule postawiono tezę: Czy można sięgnąć do 
zasobów ludzkich z rejonów, które budowały Gdynię miasto marzeń i snów? Czy 
pojawi się taki drugi trend, który przyciągnie ludzi? W tym celu postanowiono 
przebadać grupę młodych mieszkańców Podkarpacia. 

Zasadniczym celem badań było sprawdzenie, jakie opinie mają studenci dwóch 
największych podkarpackich uczelni, czyli Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki 
Rzeszowskiej na temat tego, czy miasto Gdynia może stanowić kierunek migracyjny 
dla młodych ludzi, kończących studia w Rzeszowie.

Tabela 3. Płeć, uczelnia i miejsce zamieszkania badanych

Kategorie
Ogółem 

dla N=112=100%
N %

Płeć Kobiety dla N=60=100% 60 53,6
Mężczyźni dla N=52=100% 52 46,4

Uczelnia

Uniwersytet dla 
N=45=100%

45 40,2

Politechnika dla 
N=67=100%

67 59,8

Miejsce 
zamieszkania

Wieś dla N=38=100% 38 33,9
Miasto do 100 tys. 
mieszkańców dla 
N=34=100%

34 30,4

Miasto od 100 do 500 
tys. mieszkańców dla 
N=40=100%

40 35,7

Źródło: Badania własne na podstawie kwestionariuszy.

Badania zostały przeprowadzone w listopadzie 2018 r., a objęto nimi 112 studentów 
(45 z uniwersytetu i 67 z politechniki). Studenci uniwersytetu, jak i politechniki 
rekrutowali byli na różnych kierunkach studiów. Dobór próby miał charakter losowy. 
Uniwersytet reprezentowało 28 studentek i 17 studentów, politechnikę z kolei 32 
kobiety i 35 mężczyzn. Ankietowana młodzież akademicka deklarowała pochodzenie 
z miejsc o różnym stopniu zurbanizowania środowiska, i tak: na uniwersytecie 19 
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osób reprezentowało wieś, 9 – miasto do 100 tysięcy mieszkańców, a 17 – miasto 
od 100 do 500 tysięcy. Nieco inaczej wyniki w analizowanej kwestii rozłożyły się na 
politechnice, odpowiednio: 19, 25 i 23 respondentów. Procentowe wyniki ogółem 
zamieszczono w tabeli nr 3.

Jedno z pierwszych pytań, które autorzy zadali badanym, było dowiedzenie się, 
czy w rodzinach studentów byli tacy, którzy związali swoje losy z miastem Gdynia. 
Odpowiedzi skorelowano z płcią badanych, a uzyskane wyniki przedstawiono w 
tabeli. 

Tabela 4. Czy ktoś z Pani/Pana bliskich lub znajomych związał swoje życie z Gdynią?

Czy ktoś z Pani/Pana bliskich lub 
znajomych związał swoje życie z Gdynią?

Płeć badanych
Kobiety 

dla N=60
Mężczyźni 
dla N=52

Ogółem 
dla N=112

N % N % N %
a) tak

Jeśli tak, to proszę podać kto?
10 16,6 8 15,4 18 16,1

b) nie 43 71,7 39 75 82 73,2
c) trudno powiedzieć 7 11,7 5 9,6 12 10,7

Źródło: Badania własne na podstawie ankiet.

Uzyskane wyniki wskazują, że znakomita większość badanych (ponad 73% ogółu) 
niezależnie od płci zadeklarowała, że nikt z ich najbliższych nie związał się na stałe 
z Gdynią, jako miastem docelowym w swoim życiu. Wśród respondentów, byli też i 
tacy, którzy nie potrafili na zadane w kwestionariuszu ankiety pytanie odpowiedzieć 
(ok. 11%). 

Ponad 16% ankietowanych studentów stwierdziło, że w ich rodzinach byli tacy, 
którzy wyemigrowali na Pomorze, a ich wybór padł właśnie na Gdynię. Najczęściej 
byli to wujowie i ciotki (zarówno ze strony ojca, jak i matki), czasami również 
dziadkowie, a w trzech przypadkach - rodzeństwo. 

Wniosek wydaje się tutaj dość oczywisty, a mianowicie, pomimo atrakcyjnej lokacji 
miasta (położonego nad samym morzem), większość osób bliskich ankietowanych 
nie była do końca przekonana do tego, by wiązać się z tym miastem i regionem na 
stałe.

Następne pytanie skierowane do respondentów dotyczyło tego, czy w ich 
opiniach Gdynia może być atrakcyjnym kierunkiem migracji docelowej. Rezultaty 
skorelowano tym razem z typem uczelni, na której studiują badani.

Hanna Sommer, Hubert Sommer, Grzegorz Zakrzewski

Tabela 5. Czy Gdynia jest dla Pani/Pana atrakcyjnym kierunkiem migracji?

Czy Gdynia jest dla 
Pani/Pana atrakcyjnym 
kierunkiem migracji?

Typ uczelni

Uniwersytet  
dla N=45=100%

Politechnika
dla N=67=100%

Ogółem 
dla 

N=112=100%
N % N % N %

a) zdecydowanie tak - - 5 7,4 5 4,4
b) raczej tak 4 8,9 7 10,4 11 9,8
c) trudno powiedzieć 29 64,4 36 53,9 65 58,2
d) raczej nie 8 17,8 13 19,4 21 18,7
e) zdecydowanie nie 4 8,9 6 8,9 10 8,9

Źródło: Badania własne na podstawie ankiet.

Zarówno studenci uniwersytetu, jak i politechniki nie do końca potrafili zająć 
stanowisko w analizowanej kwestii (odpowiednio: 64,4% i 53,9%), co można 
tłumaczyć tym, że mają oni raczej znikomą wiedzę na temat historii, roli i znaczenia, 
jakie ma Gdynia dla naszego kraju. Blisko 20% ogółu badanych niespecjalnie potrafi 
dostrzec atrakcyjność migracji w jej kierunku. Warto również odnotować, że dla pięciu 
respondentów z politechniki (7,4%) przenosiny do Gdyni byłyby bardzo interesującą 
alternatywą (tak uważających studentów z uniwersytetu nie odnotowano).

Argumenty na rzecz ewentualnej migracji w kierunku Gdyni przedstawiono 
poniżej. 

Tabela 6. Powody ewentualnej chęci migracji do Gdyni

Proszę podać 
powody 

ewentualnej chęci 
migracji do Gdyni:

Miejsce zamieszkania

Wieś dla N=38
Miasto do 100 
tys. dla N=34

Miasto od 100 
do 500 tys. 
dla N=40

Ogółem
dla N=112

N % N % N % N %

a) Możliwość 
bezproblemowego 
znalezienia dobrze 
płatnej pracy 

9 23,6 3 8,8 - - 12 10,7

b) Chęć zdobycia 
nowych doświadczeń - - - - - - - -

c) Sytuacja osobista, 
rodzinna 6 15,8 3 8,8 3 7,5 12 10,7
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d) Zamiar podjęcia 
nauki, studiów 
(uczelnie związane z 
przemysłem morskim 
i stoczniowym)

2 5,3 - - 1 2,5 3 2,7

e) Czyste, zdrowe 
powietrze 13 34,2 19 55,8 9 22,5 41 36,6

f) Walory 
krajobrazowe, bliskość 
morza

35 92,1 29 85,2 37 92,5 101 90,2

g) Dogodna baza dla 
turystyki klasycznej i 
morskiej

11 28,9 1 2,9 13 32,5 25 22,3

h) Sentyment do 
najnowszej historii 
Polki

- - - - - - - -

i) Folklor Kaszubów - - - - - - - -

j) Inny powód, jaki? - - - - - - - -

Źródło: Badania własne na podstawie ankiet.
Uwaga: suma procentowa nie jest równa 100, ponieważ respondenci mogli wybrać więcej niż jedną 

odpowiedź.

Jeśli coś mogłoby skłonić badanych do ewentualnej przeprowadzki na Pomorze, 
to byłyby to niezależnie od ich miejsca zamieszkania walory krajobrazowe i bliskość 
Morza Bałtyckiego. Ponad 90% ogółu ma właśnie takie zdanie w tej kwestii. Wysoko 
pozycjonowane są również takie aspekty jak: czyste i zdrowe powietrze (ponad 36% 
ogółu respondentów) i dogodna baza dla turystyki klasycznej i morskiej (ponad 
22%). Studenci całkowicie zignorowali w swoich wypowiedziach nie tylko sentyment 
do najnowszej historii Polski, ale również kaszubski folklor czy chęć zdobycia nowych 
doświadczeń. Warto dodać, że w ich opiniach Gdynia nie jest specjalnie atrakcyjnym 
miejscem do znalezienia dobrze płatnej pracy – zaledwie 12 osób wybrało tę kategorię 
odpowiedzi (ok. 11% ogółu).

Jak wskazują uzyskane wyniki, Gdynia jest miastem traktowanym przede 
wszystkim jako atrakcyjny ośrodek turystyczny i wypoczynkowy, którego położenie 
w bezpośredniej bliskości morza powoduje, że warto je odwiedzać i spędzać w nim 
czas wolny. Tu jednak należy nadmienić, że miasto to, nie stanowi w opiniach 
studentów ośrodka, w którym można na stałe zamieszkać ze względu na dobrą 
pracę czy chęć podjęcia ewentualnej nauki. Z powyższego wynika, że według 
podkarpackich studentów do Gdyni przylgnął raczej stygmat wakacyjnego kurortu 
morskiego aniżeli miasta, w którym można uczyć się, pracować i zamieszkać na 
stałe. 

Hanna Sommer, Hubert Sommer, Grzegorz Zakrzewski

Zapytano również studentów o to, czy ewentualne zawarcie związku małżeńskiego 
mogłoby być przyczyną przemeldowania się ich wraz ze współmałżonkiem do Gdyni?

Tabela 7. Czy zawarłaby/zawarłby Pani/Pan związek małżeński z perspektywą 
przemeldowania się do Gdyni?

Czy zawarłaby/zawarłby 
Pani/Pan związek

małżeński z perspektywą 
przemeldowania się do 

Gdyni?

Pleć badanych

Kobiety 
dla N=60=100%

Mężczyźni 
dla N=52=100%

Ogółem 
dla 

N=112=100%

N % N % N %

a) tak 14 23,3 1 1,9 15 13,4
b) nie 29 48,3 41 78,8 70 62,5
c) trudno powiedzieć 17 28,4 10 19,3 27 24,1

Źródło: Badania własne na podstawie ankiet.

Uzyskane wyniki można uznać za interesujące. Okazało się, że większość badanych 
(62,5%) nie przemeldowałoby się do Gdyni, nawet po zawarciu związku małżeńskiego. 
Warto jednak zauważyć, że zdecydowanie rzadziej uczyniłyby to ankietowane 
kobiety niż mężczyźni (odpowiednio: 48,3% i 78,8%). Ze statystycznego punktu 
widzenia dla ponad 23% respondentek nie byłoby żadnym problemem przeniesienie 
się z Podkarpacia na Pomorze w momencie zamążpójścia. Badani studenci taką 
chęć wyrazili zaledwie w ok. 2%. Można wywnioskować, że ankietowane studentki 
wykazują się zdecydowanie większym romantyzmem niż ich pragmatyczni koledzy. 

Kolejne pytanie miało dać odpowiedź skąd badani czerpią wiedzę na temat Gdyni?

Tabela 8. Skąd ankietowani czerpią wiedzę na temat miasta Gdyni?

Skąd czerpie Pani/Pan wiedzę 
na temat miasta Gdyni?

Typ uczelni

Uniwersytet  
dla N=45=100%

Politechnika
dla N=67=100%

Ogółem 
dla 

N=112=100%

N % N % N %

a) TV 8 17,8 14 20,9 22 19,7
b) Internet 29 64,4 41 61,3 70 62,5
c) Literatura 6 13,4 9 13,4 15 13,4
d) Wyjazdy do Gdyni 2 4,4 3 4,4 5 4,4
e) Inne, jakie? - - - - - -

Źródło: Badania własne na podstawie ankiet.
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Niezależnie od typu uczelni, na której studiują badani, głównym źródłem ich 
wiedzy na temat Gdyni jest Internet. Zadeklarowało to ponad 64% studentów 
uniwersytetu i 61,3% żaków rzeszowskiej politechnik. Wśród ogółu badanych 
niemały jest odsetek tych, którzy swą wiedzę czerpią z telewizji (niecałe 20%) bądź 
też z istniejącej na ten temat literatury (ponad 13%). Nikt z badanych nie podał przez 
siebie innych źródeł informacji na rzeczony temat. Wygoda podanych gotowych 
odpowiedzi tradycyjnie niejako wzięła górę.

Refleksja i w tym wypadku jest dość oczywista, a to dlatego, że nie od dzisiaj 
wiadomo, iż Internet powoli staje się najważniejszym środkiem masowej komunikacji 
i tzw. „artykułem pierwszej potrzeby”, po który sięgamy, by zaczerpnąć w miarę 
szybko interesującej nas wiedzy. Nie może więc dziwić fakt, iż dokładnie w taki sam 
sposób postępują również respondenci. 

Czas potrzebny do zasymilowania się z nowym otoczeniem, w tym wypadku 
miastem Gdynią stał się kolejną ważną kwestią, o którą spytano studentów dwóch 
największych podkarpackich uczelni. Wyniki przedstawiono poniżej.

Tabela 9. Jaki czas jest potrzebny do zasymilowania się z miastem?

Jaki czas jest 
potrzebny do 

zasymilowania się 
z miastem?

Miejsce zamieszkania

Wieś dla N=38
Miasto do 100 
tys. dla N=34

Miasto od 100 
do 500 tys. 
dla N=40

Ogółem
dla N=112

N % N % N % N %
a) do 1 roku 13 34,2 19 55,9 21 52,5 53 47,3
b) 2-5 lat 17 44,7 11 32,3 14 35 42 37,5
c) 6-10 lat 3 7,9 - - 4 10 7 6,3
d) więcej niż 10 5 13,2 4 11,8 1 2,5 10 8,9

Źródło: Badania własne na podstawie ankiet.

Ankietowana młodzież akademicka wykazuje się optymizmem. Ponad 47% ogółu 
badanych uważa, że w ciągu roku można bez problemu zasymilować się z nowym 
miejscem zamieszkania. Najmocniej akcentują to respondenci na stałe zamieszkujący 
w miastach średniej wielkości, nie przekraczających 100 tysięcy mieszkańców (blisko 
56%). Studenci pochodzący ze wsi stwierdzili, że na pełną asymilację z nowym 
otoczeniem potrzeba minimum 2-5 lat (44,7%). Najmniej wskazań, jeśli chodzi 
o ogół ankietowanych, ma ta kategoria odpowiedzi, według której 6 do 10 lat jest 
potrzebne na rzetelne zaadaptowanie się do życia w nowych warunkach. 

Analizując problematykę asymilacji, zapytano respondentów o to, czy gdyby 
zamieszkali w Gdyni na stałe, to w jakim procencie zunifikowaliby się z tym 
miastem. 

Hanna Sommer, Hubert Sommer, Grzegorz Zakrzewski

Tabela 10. W jakim stopniu ankietowani zasymilowaliby się z miastem „morza i snów”?

W jakim stopniu Pani/Pan
zasymilowałaby/
zasymilowałby

się z miastem morza i snów?

Pleć badanych

Kobiety 
dla N=60=100%

Mężczyźni 
dla N=52=100%

Ogółem 
dla 

N=112=100%
N % N % N %

a) w 100% 2 3,3 7 13,4 9 8,1
b) w 70% 13 21,7 14 26,9 27 24,1
c) w 50% 29 48,4 21 40,4 50 44,6
d) w 30% - - 5 9,6 5 4,4
e) w 10% 11 18,3 4 7,7 15 13,4
f) nie ma takiej możliwości 5 8,3 1 1,9 6 5,4

Źródło: Badania własne na podstawie ankiet.

Ciekawe są wyniki zamieszczone w tabeli 10. Zmienną w tym wypadku była 
płeć respondentów. I tak, odsetek kobiet, które w 100% zintegrowałyby się z 
nowym miejscem do życia, jest wyraźnie niższy, aniżeli ankietowanych mężczyzn 
(odpowiednio: 3,3% i 13,4%). Z powyższego można wysnuć wniosek, że podkarpackie 
studentki są bardziej sentymentalne i mocniej związane z „ojczyzną prywatną” niż 
ich koledzy. Dominującą kategorią odpowiedzi jest asymilacja w 50% - blisko 45% 
wskazań ogółu ankietowanych. Wśród respondentek jest również dość znaczący 
odsetek i takich, które nie widzą żadnej możliwości zintegrowania się z miastem 
„morza i snów” (8,3%). Odsetek mężczyzn jest w tym wypadku iluzoryczny, stąd 
trudno snuć głębsze uogólnienia. 

Kolejną kwestią, na którą zwrócono uwagę, była tradycja wyniesiona z 
regionu, z której respondenci nie chcieliby nigdy zrezygnować. Pytanie to 
miało charakter otwarty, stąd też pojawiło się wiele różnych odpowiedzi, które 
pogrupowano w kilka zasadniczych zespołów. I tak blisko 59 osób z ogółu 
badanych (52,7%) stwierdziło, że nawet po przeprowadzce do innego regionu (tu 
mamy na myśli oczywiście Gdynię) nigdy nie zrezygnowaliby z podniosłości w 
celebrowaniu świąt (zwłaszcza Bożego Narodzenia i Wielkanocy), tradycyjnych 
podkarpackich potraw, familijnej atmosfery podczas spotkań (zarówno z 
rodziną, jak i przyjaciółmi). Z kolei 31 respondentów (27,7% ogółu badanych) 
mocno akcentuje religijność, sentymentalność i ludyczność, a także gościnność, 
które to elementy podkarpackiej obyczajowości z pewnością kultywowaliby w 
nowym miejscu zamieszkania. Należy też nadmienić, że w ankietowanej grupie 
byli i tacy (22 studentów – 19,6% ogółu), którzy nie zrezygnowaliby nigdy z 
tradycyjnej muzyki ludowej (podkarpackiego folkloru), w tym również dożynek i 
obrzędów ludowych oraz charakterystycznej, podkarpackiej gwary (przykładowe 
powiedzenie charakterystyczne dla Podkarpacia i Małopolski to: idziemy na pole, a 
nie: idziemy na dwór).
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Kolejne otwarte pytanie dotyczyło tego, z czym badanym respondentom kojarzy 
się przede wszystkim Gdynia (studenci mogli wysunąć 3 dowolne propozycje). 
Uzyskane wyniki można uznać za stosunkowo nietrudne do przewidzenia. Okazało 
się, że dla 67 badanych z ogółu ankietowanej populacji (59,8%), Gdynia to 
głównie kojarzy się morzem, plażą i Bulwarem Nadmorskim. Wyraźnie mniejszy 
jest odsetek tych, dla których miasto kojarzy się z Akwarium Morskim, Muzeum 
Marynarki Wojennej oraz jednym z największych portów w Polsce (29 osób, czyli 
25,9% ogółu). Jeszcze mniejszą grupę stanowią studenci, dla których Gdynia 
to przede wszystkim klub piłkarski „Arka”, stocznia czy skwer Kościuszki (13 
czyli 11,6%). Zaledwie 3 osoby (2,7%) wymieniły tak ważną instytucję jak Muzeum 
Oceanograficzne, polski niszczyciel ORP Błyskawica, czy jeden ze znanych żaglowców 
– Dar Pomorza, stanowiący obecnie obiekt muzealny, podobnie, jak wspomniany 
okręt wojenny.

Kolejną kwestią, o którą zapytano respondentów, dotyczyła środków lokomocji, 
którym wybraliby się, aby dotrzeć do Gdyni.

Tabela 11. Jaki środek lokomocji wybraliby badani, aby przyjechać do Gdyni?

Jaki środek lokomocji 
wybrałaby/wybrałby Pani/

Pan aby przyjechać do 
Gdyni?

Typ uczelni

Uniwersytet  
dla N=45=100%

Politechnika
dla N=67=100%

Ogółem 
dla 

N=112=100%
N % N % N %

a) samochód osobowy 11 24,4 29 43,3 40 35,7
b) autobus, bus 6 13,4 8 11,9 14 12,5
c) pociąg 27 60 23 34,4 50 44,6
d) samolot 1 2,2 7 10,4 8 7,2

Źródło: Badania własne na podstawie ankiet.

Okazało się, że istnieją wyraźne rozbieżności wśród badanych studentów 
na temat tego, którym środkiem lokomocji dotarliby do Gdyni. Dla studentów 
uniwersytetu najłatwiej przyjechać na Pomorze pociągiem (60%) bądź też 
własnym samochodem (24,4%). Najmniejszy odsetek stanowią ci, którzy 
wybraliby samolot (zaledwie 1 osoba, co stanowi 2,2%). Studenci politechniki 
wybraliby własny samochód (ponad 43% badanych), a pociąg 34,4%, autobus, bus 
- 11,9%. Tu warto jednak przede wszystkim odnotować, iż wśród ankietowanych 
ponad 10% stanowili ci, dla których najrozsądniej i najszybciej można dostać się 
do Gdyni samolotem.

Czy połączenia komunikacyjne z Gdynią są według studentów na dobrym 
poziomie i czy nie przeszkodzi to w utrzymaniu kontaktu z rodziną po ewentualnym 
osiedleniu się na Pomorzu? - zapytano w kolejnym pytaniu.

Hanna Sommer, Hubert Sommer, Grzegorz Zakrzewski

Tabela 12. Ocena przez respondentów połączeń komunikacyjnych z Gdynią
Jak ocenia Pani/
Pan połączenia 

komunikacyjne z 
Gdynią? (Czy w 

Pani/Pana ocenie 
komunikacja nie 
będzie stanowiła 

przeszkody 
w utrzymaniu 

kontaktu z rodziną 
po osiedleniu się w 

Gdyni?)

Miejsce zamieszkania

Wieś dla N=38
Miasto do 100 
tys. dla N=34

Miasto od 100 
do 500 tys. 
dla N=40

Ogółem
dla N=112

N % N % N % N %

a) zdecydowanie 
dobrze 5 13,2 7 20,6 7 17,5 19 16,9

b) raczej dobrze 15 39,4 11 32,4 17 42,5 43 38,4
c) trudno 
powiedzieć 9 23,7 5 14,7 7 17,5 21 18,7

d) raczej źle 7 18,4 2 5,9 7 17,5 16 14,4
e) zdecydowanie 
źle 2 5,3 9 26,4 2 5 13 11,6

Źródło: Badania własne na podstawie ankiet.
 

Wyniki wskazują, że ok. 40% ogółu ankietowanych ocenia połączenie 
komunikacyjne Podkarpacia z Gdynią na przyzwoitym poziomie. Dlatego 
ewentualna migracja do tego miasta nie stanowiłaby problemu w kontaktowaniu się 
z rodziną. Wśród studentów pochodzących z tak zwanych miast średniej wielkości 
(do 100 tys. mieszkańców) duży jest odsetek i takich, którzy mają w tej kwestii 
zdecydowanie krytyczne zdanie (26,4%). W tej populacji niemałą grupę (20,6%) 
stanowią ci, dla których nie ma żadnych przeszkód w sprawnym połączeniu Gdyni 
z Rzeszowem, dlatego osiedlenie się w tym mieście nie byłoby żadnym problemem 
w komunikowaniu się z najbliższymi. Warto też zwrócić uwagę na to, że wśród 
ogółu badanych studentów, 18,7% nie potrafiło w analizowanej materii zająć 
stanowiska. 

Zapytano również ankietowaną młodzież akademicką o to, czy Gdynia może 
być zaliczana do miast o wysokim komforcie życia? Warto zaznaczyć, że studenci 
reprezentują uczelnie mieszczące się w mieście, które od wielu lat zajmuje czołowe 
miejsca w rozlicznych, ogólnopolskich rankingach i to w zasadzie w każdej kategorii 
życia. Wyniki przedstawiono poniżej.
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Tabela 13. Ocena poziomu komfortu życia w Gdyni w opinii badanych

Czy można Pani/Pana 
zdaniem zaliczyć Gdynię do 
miast o wysokim poziomie 

komfortu życia?

Pleć badanych

Kobiety 
dla N=60=100%

Mężczyźni 
dla N=52=100%

Ogółem 
dla 

N=112=100%
N % N % N %

a) tak 9 15 13 25 22 19,6
b) trudno powiedzieć 39 65 28 53,8 67 59,8
c) nie 12 20 11 21,2 23 20,6

Źródło: Badania własne na podstawie ankiet.

Na zadane w ankiecie pytanie blisko 60% ogółu badanych respondentów nie 
potrafiło udzielić sensownej odpowiedzi. Może to świadczyć o tym, iż miasto 
Gdynia jest im nieznane, dlatego nie potrafią się odnieść do analizowanej kwestii. 
Wypada zaznaczyć, że dla 20% kobiet Gdynia nie stanowi miasta, które może 
się w jakikolwiek sposób wyróżniać komfortem życia mieszkańców. Podobnego 
zdania jest 21,2% ich kolegów, którzy jednocześnie w 25% twierdzą, że Gdynia 
może stanowić miasto o wysokim standardzie życia. Tu jednak należy pamiętać 
(o czym wspomniano już powyżej), iż ankietowani studiują w Rzeszowie, który 
od wielu lat stanowi wzór dynamicznego rozwoju dla wielu ośrodków miejskich 
w Polsce. 

Kolejne pytanie dotyczyło ewentualnej zamiany swojego miejsca zamieszkania na 
Gdynię. Wyniki skorelowano z miejscem zamieszkania badanych.

Tabela 14. Czy zamieniłaby/zamieniłby Pani/Pan swoje miasto na Gdynię?

Czy zamieniłaby/
zamieniłby Pani/
Pan swoje miasto 

na Gdynię?

Miejsce zamieszkania

Wieś dla N=38
Miasto do 100 
tys. dla N=34

Miasto od 100 
do 500 tys. 
dla N=40

Ogółem
dla N=112

N % N % N % N %
a) zdecydowanie 
tak 1 2,6 1 2,9 - - 2 1,8

b) raczej tak 7 18,4 1 2,9 - - 8 7,1
c) trudno 
powiedzieć 17 44,7 21 61,9 13 32,5 51 45,6

d) raczej nie 4 10,6 2 5,9 6 15 12 10,7
e) zdecydowanie 
nie 9 23,7 9 26,4 21 52,5 39 34,8

Źródło: Badania własne na podstawie ankiet.
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Podkarpaccy studenci (jak wskazują powyższe wyniki badań) charakteryzują 
się lokalnym patriotyzmem niezależnie od tego, gdzie zamieszkują, choć występują 
pewne, istotne statystycznie różnice. Wśród studentów na stałe zamieszkujących w 
małych miejscowościach ponad 21% stanowią ci, którzy w przyszłości potrafiliby 
opuścić dom rodzinny i zamieszkać w Gdyni (zdecydowanie zgadza się z tym 2,6%, 
raczej – 18,4%). Największy odsetek (44,7%) stanowią badani, którzy nie potrafili 
zająć w tym wypadku stanowiska. Wśród respondentów reprezentujących średnie 
miasta prawie 62% nie udzieliło konkretnej odpowiedzi na zadane w ankiecie pytanie. 
Ponad 26% nie wyobraża sobie w żadnym wypadku wyjazdu z rodzinnego miejsca 
zamieszkania. Interesująco prezentują się odpowiedzi respondentów, którzy na stałe 
mieszkają w dużych aglomeracjach miejskich,  w tym przypadku o Rzeszów. Wśród 
nich ponad 52% nie bierze w ogóle pod uwagę przenosin do Gdyni, zdecydowanie 
swoje losy wiążą z Podkarpaciem i przede wszystkim z Rzeszowem. Godne 
zauważenia jest również to, że nie odnotowano w tej grupie ani jednej odpowiedzi, z 
której wynikałaby chociaż minimalna chęć wyjazdu na Pomorze. 

Wynika z tego, że rzeszowscy studenci mieszkają i studiują w mieście interesującym 
pod każdym względem, bezpiecznym, czystym, z ogromną dynamiką rozwojową, 
przy którym Gdynia nie stanowi jakiejś atrakcyjnej alternatywy. Dlatego trudno 
byłoby oczekiwać, że miasto to przyciągnie liczną grupę absolwentów rzeszowskich 
uczelni.

Osobną kwestią było sprawdzenie, czy w opiniach studentów Gdynia może kojarzyć 
się ze spożyciem większej ilości ryb niż ma to miejsce w innych miastach w Polsce.

Tabela 15. Czy Gdynia może kojarzyć się ze spożyciem większej ilości ryb niż ma 
to miejsce w innych regionach kraju?

Czy Gdynia może kojarzyć 
się ze spożyciem większej 

ilości ryb niż ma to miejsce w 
innych regionach kraju?

Typ uczelni

Uniwersytet  
dla N=45=100%

Politechnika
dla N=67=100%

Ogółem 
dla 

N=112=100%
N % N % N %

a) tak 37 82,2 59 88,1 96 85,7
b) trudno powiedzieć 7 15,6 5 7,5 12 10,7
c) nie 1 2,2 3 4,4 4 3,6

Źródło: Badania własne na podstawie ankiet.

Wyniki zdają się być aż nazbyt czytelne. Okazuje się, że dla blisko 86% ogółu 
rzeszowskich studentów Gdynia, to miasto, w którym spożycie ryb na jednego 
mieszkańca jest większe, aniżeli ma to miejsce w innych ośrodkach w Polsce. 
Znaczące jest to, że panuje niemal idealna zgodność w tej kwestii między studentami 
uniwersytetu i politechniki (odpowiednio: 82,2% i 88,1%). Warto również nadmienić, 
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iż wśród tych pierwszych 15,6% nie potrafiło zająć w analizowanej kwestii stanowiska. 
Nie zgodziło się z tym twierdzeniem zaledwie 3,6% ogółu badanych w populacji.

Ostatnie pytanie o charakterze otwartym, które zadano studentom dotyczyło tego: 
czym Gdynia może przyciągnąć nowych mieszkańców? Ankietowani respondenci 
mogli zaproponować odpowiedzi. 82 z ogółu badanych (73,2%) stwierdziło, że są to 
przede wszystkim walory turystyczne: piękne krajobrazy, bliskość morza, czystość 
powietrza, jod, plaża itp. Dla 21 (18,7%) były to: dobrze rozwijający się przemysł 
stoczniowy, który stworzy nowe miejsca pracy, nowoczesna infrastruktura, a także 
imprezy plenerowe o charakterze masowym (m.in. Open’er Festival). Z kolei 9 
ankietowanych (8,1%) uważało, że będą to: zamożność miasta, wysoki standard życia, 
duża liczba bogatych obcokrajowców, którzy odwiedzają to miasto zostawiając tysiące 
euro w gdyńskiej kasie. Z powyższego wynika, że najważniejsze dla ankietowanych są 
atrakcje turystyczno-rekreacyjne proponowane przez miasto i jego położenie, które 
zdecydowanie temu sprzyja zwłaszcza w okresie wakacyjnym. 

Po przeprowadzonych badaniach wśród rzeszowskiej młodzieży akademickiej 
mogą nasunąć się następujące wnioski. 

Dla ankietowanych studentów Gdynia stanowi interesujące miasto na mapie 
Polski, w którym warto spędzić czas wolny. Ze względu na walory turystyczno-
krajoznawcze miasto to zawsze będzie przyciągać turystów w zasadzie z całego świata, 
oferując różnorodne atrakcje, zwłaszcza w czasie wakacji. 

Gdynia jest ważnym ogniwem aglomeracji trójmiejskiej, co wpływa znacząco na 
jej atrakcyjność również pod względem ewentualnej pracy, nie tylko w przemyśle 
stoczniowym. 

Dla młodych ludzi studiujących w Rzeszowie inne miasto jest za mało atrakcyjne, 
by wiązać z nim na stałe swoje życie. 

Wspomniane wyżej argumenty zdają się być niezbyt przekonujące dla większości 
ankietowanych. Dostrzegają oni atuty Gdyni, niemniej jednak studiują w Rzeszowie, 
które to miasto stanowi pewien paradygmat dla wielu ośrodków miejskich w Polsce ze 
względu na swoją progresję, jaką przeszedł w ostatnich latach. To mogło wpłynąć na 
uzyskane rezultaty badawcze. Na taki stan rzeczy wpływa także atrakcyjność samego 
Województwa Podkarpackiego, które podobnie jak Pomorze ma do zaoferowania 
potencjalnym turystom wiele atrakcji nie tylko o charakterze turystycznym. Młodzi 
ludzie w tym regionie kraju charakteryzują się sentymentalizmem i co się z tym wiąże 
przywiązaniem do tzw. „ojczyzny prywatnej”, czyli ziemi ojców i dziadów. Dlatego 
nie może dziwić fakt deklarowania przez nich tak rzadko i tak niechętnie zmiany 
ewentualnego miejsca zamieszkania. 

Warto też odnotować, że Gdynia leży ponad 650 kilometrów od Rzeszowa, co 
stanowi sporą barierę dla rzeszowskich żaków przy ewentualnej migracji do tego 
miasta. Rozstanie z najbliższą rodziną, którą będzie można w najlepszym razie 
odwiedzać kilka razy w roku, jest w tym wypadku decydującym argumentem 
przenosin na Pomorze. Opierając się na przeprowadzonych badaniach można 
zauważyć pewną zależność związaną z chęcią przeprowadzenia się z Podkarpacia do 

Gdynia jako kierunek migracji w opinii młodych mieszkańców Podkarpacia

Gdyni. Wśród tych respondentów, którzy zaznaczyli, że ktoś z bliższej lub dalszej 
rodziny zamieszkuje już w Gdyni, prawie 70% wyraziło chęć zamieszkania w tym 
mieście. Można więc sądzić, że bliskość rodziny oraz dobrze znane warunki życia, jak 
też możliwości, które oferuje Gdynia, skłoniły badanych do takich deklaracji.

SUMMARY

Gdynia as a migration destination for young residents of the Podkarpackie 
region

The researchers’ main goal was to check the opinions of  students from two main 
universities in Podkarpackie region (University of Rzeszow and Rzeszów University 
of Technology) whether the city of Gdynia was a good migartion destination for 
young graduees from Rzeszow.
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Organizacja morskich badań rybackich i oceanograficznych 
w II Rzeczypospolitej - w stulecie odzyskania niepodległości

Wstęp

Odbudowa państwa polskiego po stu dwudziestu trzech latach zaborów nie 
była łatwa. Podobnie jak gospodarka, szkolnictwo, również rozwój nauki wymagał 
stworzenia jednolitych zasad działania i odpowiedniej organizacji, niezbędnych do 
rozwoju pracy naukowej. 

W oparciu o wzorce zachodnioeuropejskie w II Rzeczypospolitej tworzono 
lub kontynuowano działalność uniwersytetów i politechnik, m. in. w Warszawie, 
Krakowie, Poznaniu, Lwowie czy Wilnie. Pojawiały się także instytucje popierania 
nauki. W odróżnieniu natomiast od innych państw Europy Zachodniej, nauka 
w odrodzonej Polsce miała nie tylko charakter utylitarny, ale także stanowiła 
demonstrację siły i zdolności narodu. Sprzyjała jej nie tylko działalność państwowa, 
ale także samorządowa, społeczna oraz – aktywność polskiej inteligencji i 
intelektualistów.

Każda działalność naukowa jest zależna od finansowania. Największy wpływ na 
sytuację nauki w II Rzeczypospolitej miała sytuacja gospodarcza kraju, czyli stan 
finansowo-ekonomiczny państwa. Większość wydatków pochłaniała integracja 
gospodarcza i społeczna ziem dawnych trzech zaborów. Na kondycję ekonomiczną 
kraju miały wpływ też czynniki zewnętrzne, jak np. światowy kryzys gospodarczy 
z lat 1929-1933. Mimo ograniczonych możliwości finansowych osiągnięcia 
techniczno-gospodarcze w  kraju wpływały dodatnio na ogólną atmosferę, 
zwłaszcza gdy zaczęły przenikać do życia i funkcjonowania społeczeństwa. W 
tworzeniu i organizowaniu ośrodków nowoczesnej techniki bardzo ważną rolę 
odgrywali uczeni i technicy polscy, wsparci przez rządowe programy inwestycyjne. 
Znaczącą rolę w życiu społeczeństwa polskiego odegrał rozwój infrastruktury 
transportowo-komunikacyjnej oraz powstanie gospodarki morskiej w związku 
z uzyskaniem przez Polskę dostępu do morza. Budowa portu w Gdyni poza 
oczywistym sukcesem gospodarczym, była także ważnym wydarzeniem dla życia 
intelektualnego Polaków1.

1 Historia nauki polskiej, pod red. B. Suchodolskiego, t. V 1918-1951, cz. I, Wrocław 1992, s. 11–17.
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Wraz z rozwojem nauki w II Rzeczypospolitej następowały także zmiany w 
strukturze społecznej kraju. Inteligencja w okresie międzywojennym rozwijała 
się liczebnie i nabierała prestiżu społecznego wraz z upadkiem przywódczej 
roli arystokracji i ziemiaństwa. Pod zaborami działalność naukowa należała 
do trudno dostępnych (za wyjątkiem zaboru austriackiego) i dlatego ci, którzy 
pragnęli rozwijać się naukowo, emigrowali. Wraz z odzyskaniem niepodległości 
uczeni polscy stanęli przed wieloma problemami, związanymi z odbudową i 
rozbudową szkolnictwa wyższego i rozwojem nauki. Z inicjatywy środowisk 
naukowych powstały nowe instytuty, łączące prace badawcze z aktualnymi 
potrzebami państwa, archiwa, biblioteki i specjalistyczne towarzystwa naukowe. 
Znaczny rozwój instytucji naukowych w okresie międzywojennym był widoczny 
zwłaszcza w obszarze nauk przyrodniczych i technicznych. W dużej mierze była 
to zasługa uczonych, przebywających w okresie zaborów na terenie kraju oraz 
tych, którzy powrócili z emigracji. Pracownicy nauki, w liczbie 3,6 – 6 tysięcy, 
dzięki wykształceniu i kwalifikacjom stanowili najwyższy poziom wśród warstw 
inteligencji II Rzeczypospolitej2. 

W niepodległej Polsce działało kilka bardzo silnych ośrodków naukowych. Jednym 
z nich był Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, do 
którego w 1927 r., dołączono na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, 
kilka innych placówek naukowych, w tym między innymi Morskie Laboratorium 
Rybackie na Helu (dalej: MLR)3. 

Zarys morskich badań rybackich i oceanograficznych przed 1918 r.

Początki badań oceanograficznych i rybackich na ziemiach polskich, a właściwie 
badania Bałtyku, nie miały charakteru instytucjonalnego czy państwowego. Za 
pierwszego badacza morza i ichtiologa uznaje się gdańszczanina Jakuba Teodora 
Kleina (1685-1759), który wydał w pierwszej połowie XVIII w. takie dzieła jak: 
„Descriptiones tubulorum marinorum” (Gdańsk 1731), „Naturalis Dispositio 
Echinodermatum” (Gdańsk 1734) czy „Historiae piscium naturalis” (Lipsk 1744). 
Innym interesującym badaczem morza był ks. Jan Krzysztof Kluk (1739-1796), 
wydawca 12 tomowego dzieła przyrodniczego „Zwierzęta domowe i dzikie, osobliwie 
krajowe, historie naturalne początki i gospodarstwo”, którego tom III „O gadach i 
rybach” dotyczył ichtiofauny (w tym ryb Bałtyku)4. 

Wiek XIX był na świecie okresem powstania oceanografii, jako obszernej i nowej 
dziedziny nauki. Ówczesne badania oceanograficzne prowadzono podczas licznych 
wypraw naukowych. Polacy, pozbawieni własnego państwa, brali w nich także udział. 

2 Tamże, s. 20–31.
3 Więcej na temat ośrodków naukowych w II Rzeczypospolitej zob. Historia nauki…, s. 59–139.
4 W. Mańkowski, Oceanograficzno-biologiczne badania w naszym tysiącleciu, [w:] Sesja naukowa Za-

kładu Oceanografii Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, poświęcona dorobkowi polskich badań oce-
anograficznych dla uczczenia XX – lecia PRL na morzu, Gdynia 1967, s. 8–9.
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Do najsłynniejszych należeli Henryk Arctowski (1871-1958)5 i Antoni Bolesław 
Dobrowolski (1872-1954)6. Obaj wzięli udział w wyprawie belgijskiej na Antarktydę, 
na statku „Belgica”. Do grona wybitnych uczonych polskich XIX i początku XX w., 
którzy prowadzili badania naukowe morza i organizmów morskich można zaliczyć: 
Benedykta Dybowskiego (1833-1930) uważanego za jednego z ojców limnologii7, 
Szymona Syrskiego (1829-1882)8, Emila Godlewskiego młodszego (1875-1944)9 czy 
autora ok. 20 prac z zakresu oceanografii w języku włoskim i niemieckim Kazimierza 
Kwietniewskiego (1873-1942)10, profesora uniwersytetów w Padwie, Pizie i Lwowie, 
znawcę ukwiałów i koralowców. 

Druga połowa XIX stulecia charakteryzowała się systematycznym rozwojem 
badań środowiska morskiego, jego fauny i flory. Polska nie istniała jako państwo i nie 
uczestniczyła w tym procesie. Od kwietnia 1872 r. na Helu funkcjonowała tak zwana 
stacja obserwacyjna (Beobachtungsstation) Komisji Naukowej Badań Niemieckich 
Mórz (Commission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere), 
powołanej do życia przez władze pruskie w 1870 r. Druga taka stacja powstała 
niebawem w Wisłoujściu11. Na przełomie XIX i XX w. pojawiły się pierwsze polskie 
książki z oceanografii fizycznej i biologii morza, m. in. Maurycego Rudzkiego (1862-
1916)12.

Organizacja morskich badań rybackich i oceanograficznych w okresie 
międzywojennym 

Już w 1919 r. rozpoczęła się dyskusja nad projektem stworzenia na polskim 
wybrzeżu placówki oceanograficznej, mającej między innymi wesprzeć badaniami 
gospodarkę odradzającego się państwa (posiedzenie Komisji Ochrony Przyrody  

5 J. Machowski, Henryk Arctowski (1871-1958), „Polish Polar Research” 1998, t. 19, s. 7-10. 
6 H. Krzyżaniak, Antoni Bolesław Dobrowolski (6 VI 1872 - 27 IV 1954), “Polish Polar Research” 1980, 

t. 1, s. 153-154.  
7 G. Brzęk, Bajkalska szkoła Benedykta Dybowskiego, „Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii 

Umiejętności” 2000, t. 2, s. 57-60. 
8 R. Towarnicki, Szymon Syrski mało znany zoolog polski w 90. rocznicę śmierci, „Przegląd Zoologiczny” 

1974, t. 18, s. 7-24; W. Kinastowski, Syrski Szymon, [w:] Słownik biologów polskich, pod red. S. Feliksiaka, 
Warszawa 1987, s. 517-518.

9 S. Smerczyński, Wspomnienia pośmiertne: Emil Godlewski jun. (1875-1944), „Roczniki Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego” 1938-1945, t. 31-38, s. 187-189; Z. Srebro, K. Dubis, Emil Godlewski Junior 
(1875-1944), [w:] Złota księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Cz. 1 Biografie uczonych, pod red. A. 
Zemanka, Kraków 2000, s. 175-180. 

10 K. Kowalska, Zoologia, [w:] Zarys dziejów nauk przyrodniczych w Polsce, pod red. K. Maślankiewicza, War-
szawa 1983, s. 373; J. Pawłowski, Szkic rozwoju zoologii na ziemiach polskich, „Kosmos” 2006, t. 55, nr 1, s. 21. 

11 A. Ropelewski, Morski Instytut Rybacki. Ludzie i wydarzenia 1921-2001, Gdynia 2001, s. 10. 
12 K. Siudziński, History of Polish Biological Oceanographic Research, [w:] Oceanography: The Past, pod 

red. M. Searsa, D. Merrimana, New York 1980, s. 488-489.
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w Warszawie). W 1920 r. profesor Stanisław Pawłowski (1882-1940)13 z Uniwersytetu 
w Poznaniu sformułował memoriał o potrzebie stworzenia placówki oceanograficznej, 
który złożył na ręce ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a grupa 
warszawska z dr. Eugeniuszem Kiernikiem przedstawiła w grudniu 1919 r. propozycję 
pracy w tym zakresie. 10 lutego 1920 r. poseł Aleksander de Rosset przedstawił w 
Sejmie wniosek w sprawie utworzenia stacji doświadczalno-naukowej i morsko-
rybackiej nad Morzem Bałtyckim. Wniosek uzyskał poparcie Sejmu, a realizację 
projektu powierzono specjalnie powołanej Komisji Morskiej. 18 czerwca 1921 r. 
ogłoszono dekret o utworzeniu przy Morskim Urzędzie Rybackim (dalej: MUR), 
laboratorium, które prowadzić miało badania biologiczne i techniczne w zakresie 
rybołówstwa morskiego14. Placówka miała powstać na Helu, największym ośrodku 
rybackim w ówczesnej Polsce. 

Pierwszym kierownikiem Morskiego Laboratorium Rybackiego na Helu został 
zoolog, prof. Antoni Jakubski (1885-1962)15 z Uniwersytetu w Poznaniu. Jego zastępcą 
został prof. Stanisław Pawłowski. Laboratorium miało zajmować się badaniami, 
służącymi podniesieniu poziomu ekonomicznego rybołówstwa, a także szeroko 
pojętą nauką o morzu. Jako że A. Jakubski nie przebywał na stałe w MLR, więc rok 
1922 upłynął pod znakiem prac organizacyjnych w nowej placówce badawczej16. 

Systematyczną działalność MLR rozpoczęło w następnym roku, kiedy 7 kwietnia 
1923 r. w towarzystwie dr. Franciszka Lubeckiego (1883-1949)17 z MUR przybył do 
Helu Kazimierz Demel (1889-1978), który stał się pierwszym, stałym pracownikiem 
naukowym MLR, osiadłym na miejscu. Został on zatrudniony na stanowisku adiunkta. 
Był to pierwszy polski naukowiec, który objął stanowisko w polskiej placówce naukowej 
przeznaczonej do prowadzenia badań oceanograficznych i rybackich Bałtyku. 
Kazimierz Demel z badaniami mórz i badaniami rybackimi zetknął się jeszcze przed 
pierwszą wojną światową w stacji badawczej w Villefranche oraz w Murmańsku już 
w czasie trwania wojny. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę Demel pracował 
naukowo w Stacji Limnologicznej (Hydrobiologicznej) na Wigrach18.

Nowy pracownik MLR rozpoczął przygotowywanie placówki do badań. Jeden z 
13 Więcej na temat osoby profesora zob. A. Kostrzewski, Stanisław Pawłowski 1882-1940, Poznań 2016. 
14 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 18 czerwca 1921 r. o utworzeniu Morskiego 

Urzędu Rybackiego w Pucku (Dz. Urz. Min. b. Dz. Pr. nr 23, poz. 150), 1921, s. 334-335.  
15 Zob. G. Brzęk, Jakubski Antoni Władysław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Warszawa 1962-1964, 

t. 10, s. 397-398.
16 H. Ganowiak, 90 lat Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. Powstanie Morskiego Laboratorium Ry-

backiego w Helu, „Zeszyty Gdyńskie” 2011, nr 6, s. 93. 
17 Pierwszy etatowy pracownik MUR, w latach 1922-1924 naczelnik MUR, następnie naczelnik Wy-

działu Rybackiego w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, po wojnie kierował resortem rybołówstwa mor-
skiego w Ministerstwie Żeglugi. Zob. J. Pieczara, Franciszek Lubecki – twórca i organizator, Gdynia 1999. 

18 Kazimierz Demel w następnych latach stanie się wybitnym ekspertem i badaczem Bałtyku, a w przy-
szłości profesorem i nestorem badań oceanograficznych i rybackich w Polsce. Zob. A. Ropelewski, Ka-
zimierz Demel. Żołnierz - badacz morza – nauczyciel, Gdańsk 1978; R. Wojtusiak, Prof. dr Kazimierz De-
mel, „Wszechświat” 1979, nr 1-2, s. 35. 
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pokoi przeznaczono na okazy muzealne, inne - na pracownię biologiczną, a jeszcze 
inne na bibliotekę i kancelarię. Do dyspozycji Laboratorium oddano motorówkę 
Zorza. Uczeni mogli korzystać także z kutra MUR – Trytona, na którym Kazimierz 
Demel wyruszył w swój pierwszy rejs w maju 1923 r.19. 

W chwili powstawania MLR niewiele wiedziano o Bałtyku. Należało poznać skład 
ichtiofauny, jego materiał biologiczny. Owocem tej pracy poznawczej, trwającej 
przez pierwsze dwa lata, były publikacje opisujące 50 gatunków ichtiofauny, 
analizę biologiczną i zoogeograficzną, przedstawiły wykaz łowisk przybrzeżnych i 
sezonowość połowów w okolicach Helu20. 

W 1923 r. personel naukowy laboratorium liczył tylko 4 osoby (1 października 
1923 r. z funkcji kierownika MLR zrezygnował A. Jakubski, zastąpił go K. Demel). 
Wszystkie podejmowane badania wnosiły coś nowego do ówczesnej wiedzy o 
Bałtyku. W 1924 r. ukazały się pierwsze publikacje K. Demela, poświęcone metodom 
i narzędziom połowu oraz ichtiofaunie południowego Bałtyku. 

Kazimierz Demel przez długie lata był jedynym stałym pracownikiem naukowym 
MLR na Helu. Jego publikacje wkrótce objęły wszystkie dziedziny związane z 
morzem: oceanografię, biologię, ekologię, ichtiologię itp. Prace K. Demela odnosiły 
się do ras śledzia, połowów dorsza, wpływu Wisły, wiatrów i stanu wody na połowy 
łososia, sezonowości połowów i prognozy rybackie. Szczególnie znane stały się 
jego prace nad fauną denną Bałtyku. Kazimierz Demel wychował grono młodych 
biologów morza oraz stworzył bogatą literaturę, która jest źródłem zarówno 
encyklopedycznej i szerokiej wiedzy o morzu dla uczonych, studentów i hobbistów. 
Jedną z najważniejszych jego prac była Biologia morza, wydana w 1927 r., pierwsza 
polska publikacja oceanologiczna.

W lipcu 1929 r., Kazimierz Demel rozpoczął również, organizowanie letnich, 
naukowych kursów biologii morza. Pierwszy z nich przeznaczony był dla 
studentów Uniwersytetu Jagiellońskiegh. W kursach uczestniczyli m. in. także, jako 
współprowadzący prof. Michał Siedlecki i prof. Karol Starmach. Zajęcia prowadzono 
w laboratoriach, salach Laboratorium i na morzu na kutrze Ewa. Drugi kurs odbył się 
w 1931 r. i wzięli w nim udział studenci ze Lwowa. Trzeci kurs w 1933 r. organizowała 
już Stacja Morska i od tej pory w kursach, których w sumie było sześć, uczestniczyli 
studenci z różnych uniwersytetów, a nawet nauczyciele ze szkół średnich (1936 r.).

Kazimierz Demel był także inicjatorem powstania w 1923 r. muzeum przy MLR. 
Były tam eksponowane odpowiednio spreparowane okazy fauny morskiej Bałtyku, 
ptaków i kolekcje biologiczne zespołów dennych. W 1932 r., po przekształceniu MLR 
w Stację Morską, zbiory trafiły do nowego budynku w Kolonii Rybackiej. Od tego 
czasu zwiedzający mogli oglądać także narzędzia połowowe i przyrządy do badań 
naukowych. Kiedy później przeniesiono Stację i muzeum do Gdyni, eksponaty 

19 A. Hryniewicki, Rybołówstwo morskie na polskim Bałtyku, „Archiwum Rybactwa Polskiego” 1925, 
t. 1, z. 6-7, s. 299-300. 

20 K. Demel, Z historii polskich badań na Bałtyku, [w:] Prace Morskiego Instytutu Rybackiego. Tom jubileuszowy, 
Gdynia 1971, s. 21. 
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doczekały tu wybuchu wojny, podczas której zostały zniszczone.
Wyjątkowe zasługi dla badań oceanograficznych w Polsce położył  Michał 

Siedlecki (1873-1940) profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego21. Przed pierwszą wojną 
światową zajmował się pierwotniakami pierścienic morskich. Pracował w wielu 
stacjach morskich Europy, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, stał się 
rzecznikiem powołania takiej w kraju. Kiedy Polska wstąpiła do Międzynarodowej 
Rady Badań Morza (ICES) w 1923 r. stał się stałym delegatem rządu w tej organizacji. 
W tym czasie pojawiła się inicjatywa włączenia badań MLR do prac ICES, którą 
popierał profesor Michał Siedlecki, widzący Laboratorium Morskie, jako placówkę 
dającą naukowe podstawy rybactwu, a jednocześnie ośrodek czysto naukowej pracy 
i kursów pedagogicznych.

W okresie międzywojennym profesor M. Siedlecki opublikował ponad 30 prac 
dotyczących rybołówstwa morskiego, ochrony ryb i wielorybów oraz potrzeb nauki 
polskiej w zakresie badań morza (Skarby wód; Obrazy z nadmorskich krain; Ryby 
morskie częściej poławiane na Bałtyku i północnym Atlantyku). Jesienią 1924 r. prof. 
Siedlecki po raz pierwszy osobiście odwiedził MLR w Helu, gdzie spotkał się z K. 
Demelem i wyraził wsparcie dla nowo powstałej polskiej placówki do prowadzenia 
badań morskich22. 

W 1925 r. MLR znalazło się organizacyjnie w ramach Państwowego Instytutu 
Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, jako Dział Biologiczno-Morski (w praktyce 
używano jednak starej nazwy MLR) i wtedy jego zadania zostały określone dokładniej: 
MLR miało wykonywać badania biologiczne i hydrobiologiczne w porozumieniu 
z ICES w Kopenhadze, badania z zakresu biologii poszczególnych gatunków ryb 
użytkowych, z uwzględnieniem wędrówek ryb, czasu i miejsca tarła, jakości pokarmu 
i warunków odżywiania oraz szybkości wzrostu, dostarczanie materiału naukowego 
instytucjom naukowym w Polsce, organizowanie kursów metodyki badań morskich, 
badanie zagadnień techniki rybackiej23.

W 1926 r. w oddziale bydgoskim Instytutu w Puławach powstał Dział Ekonomii 
i Organizacji Rybactwa, którego zadaniem były badania naukowo-przemysłowe 
w dziedzinie rybołówstwa morskiego i słodkowodnego. Działem kierował Józef 
Borowik (1891-1968)24, a pomagał mu Borys Dixon (1873-1955)25, hydrobiolog i 
ichtiolog, specjalista zagadnień łososiowych i szprotów, jeden z czołowych badaczy 
morza okresu międzywojennego. Do Polski przybył z Rosji i  w 1922 r. zaczął pracę w 
MUR w Wejherowie. Zajmował się tam opracowywaniem planu prac zarybieniowych. 
W pracach w MUR towarzyszyli J. Dixonowi dr Franciszek Lubecki i Antoni 

21 Zob. Z. Fedorowicz, Michał Siedlecki (1873-1940), Wrocław-Warszawa-Kraków 1966. 
22 Tamże, s. 131.
23 A. Ropelewski, Morski Instytut…, s. 15. 
24 Zob. Borowik Józef, „Technika i Gospodarka Morska” 1968, nr 6, s. 266; M. Boduszyńska-Borowiko-

wa, Życie jak płomień. O życiu i pracach Józefa Borowika. Gdańsk 1972.
25 Więcej na temat osoby wybitnego ichtiologa Borysa Dixona zob. P. Dorszewski, Profesorowie w historii 

MIR, Gdynia 2011, s. 40-54. 
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Hryniewicki, wysokiej klasy znawcy zagadnień rybołówstwa. Od jesieni 1923 r.  
B. Dixon pracował równocześnie w Wydziale Rybackim Departamentu V 
Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych. W ramach zatrudnienia w Warszawie 
badał warunki połowu tarlaków łososi na Dunajcu26.

Od początku 1926 r. działalność MLR skierowała się w większym stopniu ku 
zagadnieniom rybołówstwa w praktyce – badaczy interesowały warunki życia 
ryb użytkowych, np. szprotów, płastug, łososi i śledzi. Podjęto badania nad 
ich rozrodem, wiekiem, wzrostem, pożywieniem i wędrówkami. Rozpoczęto 
kontrolę ich długości, wieku i ciężaru. Badania te umożliwiały rejsy badawcze. 
Od 1928 r. zaczęto badać rasy śledzi poławiane u polskich wybrzeży – jesiennej i 
wiosennej. Równocześnie z badaniami rybackimi prowadzono nadal obserwacje 
hydrograficzne na Bałtyku (zgodnie z zaleceniami ICES) – podjęto obserwacje 
warunków termicznych, wahań poziomu morza i prądów, w powiązaniu z 
czynnikami meteorologicznymi, takimi jak wiatr. MLR pozostawało w ścisłych 
kontaktach  naukowych z wieloma instytucjami polskimi i zagranicznymi ze 
Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy. 

3 grudnia 1928 r. w Warszawie powołano do życia stowarzyszenie o nazwie Morski 
Instytut Rybacki (dalej: MIR), z którym MLR nawiązało ścisłą współpracę i które 
miało się przyczynić do rozwoju gospodarki rybackiej w odrodzonym państwie. 
Stowarzyszenie zakupiło w Danii dwa nowoczesne kutry rybackie, jednym z nich był 
kuter Ewa, którego adaptacją i wyposażeniem w potrzebny sprzęt zajął się Borys Dixon. 
Wejście do użycia tej jednostki zapoczątkowało regularne morskie badania rybackie 
i połowy na odleglejszych wodach Bałtyku – na Ławicy Słupskiej i Środkowej oraz 
na Głębi Bornholmskiej. Ewa była okresowo wykorzystywana przez MLR do rejsów 
badawczych. Rejsami kierowała specjalna komisja w oddziale bydgoskim Instytutu 
w Puławach (Józef Borowik, Borys Dixon, Antoni Hryniewicki, Franciszek Lubecki 
i prof. Michał Siedlecki). Prezesem stowarzyszenia został prof. Michał Siedlecki, a 
bieżące sprawy prowadził naczelnik MUR, Antoni Hryniewicki. Od 1935 r. siedzibą 
stowarzyszenia została Gdynia. Stowarzyszenie pomagało ekonomicznie rybakom, 
organizowało szkolenia oraz wydawało fachowe publikacje27.

W 1931 r. trudności ekonomiczne młodego państwa doprowadziły do likwidacji 
MLR. W 1932 r., dzięki staraniom wielu uczonych, zwłaszcza profesora M. Siedleckiego, 
na miejsce Laboratorium powstała nowa placówka badawcza, którą nazwano Stacja 
Morska. Była ona podporządkowana Instytutowi Biologii Doświadczalnej im. 
Marcelego Nenckiego w Warszawie. Instytut ten, utworzony w 1918 r., najwyższą 
aktywność wykazywał w zakresie badań hydrobiologii śródlądowej i morskiej. W jego 
gestii znalazły się trzy stacje terenowe – wigierska, poleska i helska. Kierownikiem 
Stacji Morskiej na Helu  został zoolog prof. Mieczysław Bogucki (1884-1965)28, a 

26 Tamże. 
27 M. Kuklik, Helski początek polskich badań morza,  Hel 2013, s. 26 - 28 
28 P. Dorszewski, dz. cyt.., s. 9-22. 
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przewodniczącym rady naukowej – prof. Michał Siedlecki.
Profesor Mieczysław Bogucki stał się postacią ważną dla polskich badań morza 

i to nie tylko dzięki swoim badaniom, ale i pracom organizacyjnym. Absolwent 
Sorbony, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Instytutu Biologii 
Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, ze sprawami badań morskich zetknął 
się już w latach 20. i 30. XX w. W 1930 r. wziął udział w ciekawej ekspedycji kutra 
badawczego Ewa do portów nadbałtyckich, w celu zapoznania się z organizacją 
rybołówstwa morskiego. Uczestniczył także w posiedzeniach Międzynarodowej 
Rady Badań Morza (ICES), a w jej ramach w Komisji Bałtyku. W 1932 r. po objęciu 
kierownictwa Stacji Morskiej zorganizował zespół ludzi, który prowadził szeroko 
pojęte badania oceanograficzno-rybackie: hydrografią zajął się Stanisław Kijowski, 
botaniką morską – Adam Bursa, ichtiologią – Walerian Cięglewicz (1909-1996)29, 
fauną denną – Zygmunt Mulicki (1908-1965)30, a zooplanktonem – Władysław 
Mańkowski (1910-1978)31. Pracę w Stacji otrzymali także Borys Dixon (prowadził 
swoje badania w Gdyni, gdzie stworzył Oddział Rybacki Stacji Morskiej, który 
zajmował się ichtiologią, a placówka na Helu zajmowała się także hydrologią) i 
Kazimierz Demel, który w 1938 r. obronił doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Jego praca doktorska Studia nad fauną denną i jej rozsiedleniem w polskich wodach 
Bałtyku była jedyną pracą z biologii morza, obronioną na tej uczelni w okresie 
międzywojennym, zaś K. Demel był pierwszym pracownikiem naukowym Stacji, 
który uzyskał stopień naukowy doktora w niepodległej Polsce. Promotorem jego 
dysertacji był prof. Michał Siedlecki32. 

Stacja Morska na Helu prowadziła badania oceanologiczne i ichtiologiczne, nie 
stroniąc od rozwiązywania problemów praktycznych, dotyczących ryb użytkowych. 
Badania dotyczyły dorszy, fląder, szprotów, śledzi i łososi. Analizowano wędrówki, 
tarło, rozwój i pokarm ryb, a także faunę pasożytniczą fląder, skład planktonu 
zwierzęcego i roślinnego, rozmieszczenie fauny dennej u polskich wybrzeży oraz 
glonów osiadłych, wpływ zmian stężenia i składu chemicznego środowiska wodnego 
na organizmy. Zajmowano się fauną przybrzeżną i bentoniczną, a także termiką wód 
oraz pływami. Śledzono cykl rozwojowy meduzy i tasiemca. Badania algologiczne 
zapoczątkowane zostały pracą A. Bursy nad glonami osiadłymi. 

 Liczba punktów do badań hydrograficznych poboru próbek, z których jednocześnie 
pobierano plankton do badań w 1936 r., wzrosła do 7 w Zatoce Puckiej i do 5 w Zatoce 

29 Walerian Cięglewicz – w latach 60. i 70. XX w. wiceprzewodniczący Międzynarodowej Rady Badań 
Morza (ICES) oraz pierwszy Polak sprawujący funkcję prezydenta tej międzynarodowej organizacji, 
przyszły profesor Morskiego Instytutu Rybackiego. Zob. P. Dorszewski, dz. cyt., s. 30-39.  

30 Zygmunt Mulicki – ichtiolog, specjalista od fauny dennej Bałtyku, późniejszy profesor Morskiego 
Instytutu Rybackiego. Zob. P. Dorszewski, dz. cyt., s. 75-81.  

31 Władysław Mańkowski – biolog i ekolog morza, autor podręczników z zakresu oceanografii i ich-
tiologii, późniejszy profesor MIR, w 1970 r. powołany na stanowisko dyrektora Instytutu Oceanografii 
Uniwersytetu Gdańskiego. Zob. P. Dorszewski, dz. cyt., s. 66-75. 

32 A. Ropelewski, Morski Instytut..., s. 24. 
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Gdańskiej, poza polskimi wodami terytorialnymi. Mieczysław Bogucki kontynuował 
swoje badania nad regulacją ciśnienia osmotycznego krwi bezkręgowców wodnych 
w zależności od składu jonowego środowiska. Duże znaczenie miały także prace 
Zdzisława Raabego, współpracownika Stacji, dotyczące pasożytów skrzeli i przewodu 
pokarmowego mięczaków.

 Władysław Cięglewicz był pierwszym polskim pracownikiem naukowym Stacji, 
który wypłynął poza Bałtyk. Wziął mianowicie udział w  rejsie kutra „Orkan” na 
wody Cieśniny Skagerrak. Cięglewicz był też przedstawicielem pierwszego pokolenia 
biologów, wykształconych na polskich uniwersytetach w odrodzonym państwie, 
którzy podjęli pracę badawczą na morzu. W 1938 r. odbył praktykę w laboratoriach 
technologicznych przetwórstwa rybnego w Szkocji, Danii i Holandii. Po powrocie 
planował tematykę przetwórstwa wprowadzić do prac badawczych Stacji Morskiej. 
Plany te pokrzyżował wybuch II wojny światowej.

 Mimo ograniczonych środków budżetowych ze strony władz polskich Stacja 
Morska na Helu rozwijała się pod względem osobowym, jak również pod względem 
wyposażenia w sprzęt i narzędzia służące do prowadzenia badań morskich. 
Z cenniejszych przyrządów, posiadanych przez Stację, należy wspomnieć o 
sondzie Lucas’a, czerpaczach wody, chwytaczach mułu Petersena, termometrach 
głębinowych, pradomierzu Eskmana (hydrografia); dwóch mikroskopach, 3 
binokularach, aparacie Oedingera, 3 termostatach, mikrotomie Minot’a (badania 
mikroskopowe); wadze analitycznej, wirówce elektrycznej i ręcznej, kolorymetrze 
(Buercker’a, łaźniach wodnych, suszarce, komplecie przyrządów do analiz 
chemicznych, biuretach precyzyjnych do oznaczeń mikrochemicznych (chemia); 
komplecie sieci do połowów dennych i połowów planktonowych; krioskopie 
Deckhuyzena i kimografie z napędem zegarowym33. W 1936 r. Stacja Morska 
otrzymała nową, własną motorówkę zbudowaną w Turku w Finlandii, której nadano 
nazwę Meduza. Miała 10,20 m długości i silnik o mocy 15 KM. Przeznaczono ją do 
prac na wodach przybrzeżnych.

Rok 1936 był korzystny dla Stacji. Znacznej poprawie uległa sytuacja lokalowa jej 
Oddziału Rybackiego w Gdyni. Dzięki pomocy stowarzyszenia MIR oddział uzyskał 
trzy pomieszczenia laboratoryjne oraz salę do prac o charakterze technicznym w 
budynku hali i chłodni rybnej w Gdyni34.  

Z biegiem czasu Stacja Morska rozpoczęła współpracę z różnymi ośrodkami 
naukowymi, której pracownicy mogli korzystać z jej pomieszczeń i sprzętu i 
skąd otrzymywali materiały do prac badawczych. Zaowocowało to m. in. rejsami 
badawczymi polskich uczonych u wybrzeży Łotwy (1936), w rejonie Zatoki Ryskiej 
(1937), które służyły rozpoznaniu możliwości połowowych ryb.

33 M. Bogucki, Stacja Morska na Helu, „Wszechświat” 1933, t. 2, s. 62-64.
34 A. Ropelewski, Morski Instytut..., s. 23.
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Wyniki swoich morskich badań rybackich i oceanograficznych pracownicy Stacji 
publikowali w wydawanych czasopismach: Prace Stacji Morskiej na Helu, a następnie 
Biuletyn Stacji Morskiej na Helu. 

Biblioteka Stacji w końcu lat 30. XX w. liczyła około 700 książek, 817 woluminów 
czasopism (101 tytułów) i 1600 nadbitek35. 

Wspomniany wcześniej rok 1936 był dla Stacji także owocny z innego względu. 
Wtedy właśnie dzięki zabiegom Ministerstwa Przemysłu i Handlu wprowadzono 
do państwowego planu inwestycyjnego odpowiednie środki na budowę nowego 
gmachu Stacji Morskiej, który przewidziano, że powstanie w Gdyni. Opracowanie 
projektu nowej siedziby zlecono dwóm warszawskim architektom. Plany nowego 
budynku opracowano w 1937 r. i w tym roku rozpoczęły się prace budowlane. Jako 
miejsce wybrano molo południowe portu gdyńskiego (budynek obecnego Akwarium 
Gdyńskiego). W 1938 r. przed Bożym Narodzeniem budynek został oddany do użytku 
i rozpoczął się proces przenoszenia Stacji z Helu do nowej siedziby w Gdyni. W 1939 
r. Stacja liczyła 9 pracowników naukowych i 15 osób personelu pomocniczego.

Wybuch II wojny światowej przerwał polskie prace oceanologiczne i rybackie. Po 
zakończeniu wojny tradycje Morskiego Laboratorium Rybackiego, Stacji Morskiej i 
Stowarzyszenia Morski Instytut Rybacki przejął powstały w 1949 r. instytut naukowy 
–Morski Instytut Rybacki w Gdyni.

Podsumowanie

Proces organizacji morskich badań rybackich i oceanograficznych w II 
Rzeczypospolitej był trudny i skomplikowany. Niestabilna sytuacja finansowa 
państwa, brak zabezpieczania odpowiednich środków finansowych w budżecie, 
ograniczone możliwości działania w kontekście warunków lokalowych, aparatury, 
narzędzi, sprzętu badawczego, odpowiednich pracowników naukowych, to sytuacje 
z którymi musiały mierzyć się osoby prowadzące lub zarządzające morskimi 
badaniami rybackimi. Kolejnymi istotnymi czynnikami mającymi wpływ na 
działalność i losy takich placówek jak Morskie Laboratorium Rybackie na Helu 
czy Stacja Morska na Helu/Gdyni, które zajmowały się badaniami Bałtyku, był 
brak spójnej wizji rozwoju polskich badań morskich wśród władz państwowych 
oraz zmiany organizacyjne tych placówek naukowych. Często było tak, że sprawy 
badań morskich najpierw podlegały jednemu ministerstwu, aby następnie przejść 
pod skrzydła innego, co prowadziło do zmiany koncepcji funkcjonowania danej 
placówki i zawirowań organizacyjnych (utworzenie Laboratorium przy Morskim 
Urzędzie Rybackim, podporządkowanie MLR na Helu Państwowemu Instytutowi 
Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, następnie likwidacja MLR i powołanie Stacji 
Morskiej). Jednak wszystkie te ograniczenia zdołano w różnym stopniu pokonać 

35 M. Kuklik, dz. cyt., s. 41.

Małgorzata Grabowska-Popow, Przemysław Dorszewski

dzięki staraniom i dążeniu do celu naukowców i ludzi zainteresowanych morskimi 
badaniami rybackimi. Warto wspomnieć zasłużonych pionierów i organizatorów 
tych badań w okresie międzywojennym: prof. Michał Siedlecki, prof. Mieczysław 
Bogucki, prof. Kazimierz Demel, Józef Borowik, Borys Dixon, Antoni Jakubski, 
Stanisław Pawłowski, Franciszek Lubecki, Antoni Hryniewicki. 

SUMMARY

Marine fisheries and oceanographic research organization in the Second 
Polish Republic - to celebrate the 100th anniversary of independence

The process of marine fisheries and oceanographic research organization in the 
Second Polish Republic was difficult and complicated. The unstable financial situation 
of a young state; the need for three parts of a Polish territory that formerly had been 
under Russian, German and Austrian rules to be united; the limited possibilities of 
acting resulting from the lack of space, equipment, appropriate researchers, as well as 
the consistent vision of Polish marine studies caused many problems to confront for 
persons conducting or managing marine research. 
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Marynarka Wojenna w polskiej przestrzeni historycznej 
w stulecie jej utworzenia

Każdemu panu i narodowi więcej na 
morskim państwie zależy, niźli na 
ziemskim. Kto ma państwo morskie, 
a nie używa go albo je sobie da 
wydzierać, wszytkie pożytki od siebie 
oddala, a wszytkie szkody na się 
przywodzi, z wolnego niewolnikiem 
się stawa, z bogatego ubogim, z 
swego cudzem1.

Historie społeczeństw od najdawniejszych czasów zdominowane są dążeniami 
organizmów państwowych do opanowania wybrzeża morskiego i utrwalenia na nim 
swojej obecności2. Nie inaczej było u zarania polskiego państwa. Mniej lub bardziej 
świadomie ośrodki władzy w Poznaniu i Gnieźnie dążyły do pozyskania ówczesnych 
nadmorskich grodów, które stawały się najlepszą drogą dla prowadzenia handlu w 
obszarze basenu Morza Bałtyckiego i Północnego. W tym działaniu, za panowania 
Mieszka I, państwowość polan przekroczyła nawet linię Odry. Także w kolejnych 
latach historii Polska wielokrotnie opierała swoją państwowość o wybrzeża Bałtyku. 
Za panowania Bolesława Krzywoustego granica morska przebiegała od Gdańska przez 
Pomorze Szczecińskie, aż do wyspy Rugii z grodami: Kołobrzeg, Kamień, Wolin, 
Szczecin oraz wyspą Uznam (1121). Po jego śmierci granic tych nie udało się jednak 
utrzymać. Pomorze Zachodnie stopniowo przechodziło pod wpływy niemieckie i 
ostatecznie przy Polsce pozostało jedynie Pomorze Gdańskie3.

1 Rozmowa kruszwicka, 1573 abp Jan Dymitr Solikowski sekretarz królewski Zygmunta Augusta i 
Stefana Batorego.

2 Najpełniej, w zakresie kwestii bałtyckiej, wypowiedział się Władysław Konopczyński w swoich dzie-
łach naukowych z zakresu historiografii, które w 2014 r. zostały zebrane w jeden tom przez Ośrodek My-
śli Politycznej Muzeum Historii Polski w serii Biblioteka Klasyki Historiografii. Patrz: W. Konopczyński, 
Kwestia Bałtycka, Kraków – Warszawa 2014 (passim).

3 K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Warszawa 1993, s. 78-79; Historia Pomorza, t. I, Do roku 
1466, cz. I, pod red. G. Labudy, Poznań 1969, s. 307-326, 536-543; Historia Pomorza, t. I, Do roku 1466, 
cz. II, pod red. G. Labudy, Poznań 1969, s. 58-65, 68-72; M. Rębkowski, Chrystianizacja Pomorza Za-
chodniego. Studium archeologiczne, Szczecin 2007, s. 221 i kolejne.
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Następcy Bolesława Krzywoustego, nie przywiązywali znaczenia do polityki 
morskiej (bałtyckiej), a podejmowane przez nich decyzje (Władysław Łokietek 
utracił Gdańsk w 1308 r.) odsunęły Polskę od morza na półtora wieku. Dopiero 
zwycięstwa i dążenia Jagiellonów przypieczętowane II Pokojem Toruńskim (1466) 
przywróciły Polsce Gdańsk i część Pomorza. W czasie „wojny trzynastoletniej” 
(1454-1466) z osiadłym w Prusach Zakonem Krzyżackim walczyła polska flota 
kaperska. W walkach z flotą krzyżacką, zwłaszcza w bitwie na Zalewie Wiślanym 
(1463), okręty gdańsko-elbląskie zadały jej klęskę, osłabiając tym samym w sposób 
znaczący państwo zakonne. W sumie, w czasie tej wojny flota kaperska stoczyła 
21 bitew i potyczek morskich, w większości zakończonych sukcesem. Wydarzenia 
„wojny trzynastoletniej” pokazały królewskiemu establishmentowi znaczenie morza 
i potrzebę posiadania na nim własnej siły zbrojnej. Jednocześnie jednak Gdańsk, a w 
konsekwencji handel straciły swój polski (królewski) charakter, co przypieczętowała 
decyzja Kazimierza Jagiellończyka nadająca miastu tzw. „Wielki Przywilej” (1457). 
Polski król „zrzekł się” korzyści z odzyskanego dostępu do morza, a żegluga i handel 
na Bałtyku oraz na Wiśle stały się wyłącznymi atrybutami Gdańska4. W tym samym 
czasie nastąpił stopniowy upadek królewskiej floty kaperskiej.

Niepodejmowanie zdecydowanych kroków w polityce morskiej przez kolejnych 
władców Królestwa Polskiego, osłabiło pozycję państwa nad Bałtykiem. Brak inwestycji 
w budowę floty handlowej i wojennej pozwoliło wzmocnić w znaczący sposób pozycje 
sąsiadów, zwłaszcza Szwecji i Danii, które nie zaniedbywały działań w tym zakresie. 
W drugiej połowie XV w. i w pierwszej połowa XVI w. ugruntował się stan rzeczy 
w tworzącej się Rzeczypospolitej5. Wprawdzie za Zygmunta Starego, wobec wojny z 
Wielkim Księstwem Moskiewskim, powołano flotę kaperską, ale była ona stosunkowo 
nieliczna i tylko w niewielkim stopniu wywiązała się z utrzymania skutecznej blokady 
żeglugi narewskiej6. Przełomem stała się dopiero wojna królestwa z Moskwą o Inflanty. 
Ogłoszony przez króla Zygmunta Augusta manifest o zaciągu do floty kaperskiej (1561) 
stanowił istotny krok do wyjścia państwa na Morze Bałtyckie. Jednocześnie obradujący 
w Lublinie Sejm zatwierdził powołanie do życia Komisji Morskiej (1568) - pierwszego 
w dziejach Polski organu władzy administracyjnej na morzu. W efekcie tych działań, 
ponownie powstała flota kaperska, która w sześć lat po ukazaniu się królewskiego 
manifestu liczyła trzydzieści okrętów. Kaprowie znakomicie wywiązywali się z zadania 
przecinania linii komunikacyjnych do Narwy, w wyniku czego wojna z Moskwą 
przybrała pomyślny obrót dla Polski7. Późniejsze okoliczności sprawiły jednak, że 
panowanie na Bałtyku przeszło w ręce szwedzkie.

4 M. Biskup, Gdańska flota kaperska w okresie wojny trzynastoletniej (1454-1466), Gdańsk 1953, s. 20-29; 
Historia Pomorza, t. I, cz. I, s. 720-740; W. Zarzycki, Kaprowie i piraci polscy, Warszawa 1997, s. 23-25.

5 M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek produkcyjny XIV-XVII wieku, Warszawa 1962, s. 41 i następne; 
Historia Pomorza, t. II, Do roku 1815, cz. I, 1464/66-1648/57, pod red. G. Labudy, Poznań 1976, s. 271.

6 K. Lepszy, Dzieje floty polskiej, Gdańsk 1947, s. 45-50; W. Zarzycki, dz. cyt., s. 25-27.
7 Historia Pomorza, t. II, cz. I, s. 386-390; K. Lepszy, Dzieje..., s. 68-102, 209-210; W. Zarzycki, dz. cyt., 

s. 28-34.
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Większość polskich królów elekcyjnych doceniała znaczenie dostępu do morza 
oraz istnienia floty, zarówno handlowej, jak i wojennej, ale sytuacja polityczna, 
a przede wszystkim długotrwała wojna ze Szwecją o Dominium Maris Baltici 
utrudniła rozwój sił morskich. Próbę kontynuacji działań promorskich podjął, 
w sytuacji konfliktu władzy królewskiej z Gdańskiem, Stefan Batory. Dopiero za 
panowania Zygmunta III Wazy zainicjowano ważne decyzje o budowie okrętów 
wojennych w Gdańsku i Pucku, w ramach pierwszego w dziejach Polski „programu 
morskiego”. Decyzją króla powstała Komisja Okrętów Królewskich (1625), 
nawiązująca do istniejącej już Komisji Morskiej Zygmunta Augusta. W trakcie 
długoletniego konfliktu ze Szwecją, flota królewska odniosła zwycięstwo w bitwie 
pod Oliwą (1627), gdzie rozbiła blokującą Gdańsk eskadrę szwedzką. Był to jednak 
„łabędzi śpiew” floty, która w następnych latach przestała de facto istnieć8.

Największą szansę na zmiany dawało panowanie Władysława IV. Wtedy Sejm 
zdecydował o wyasygnowaniu specjalnych środków na rzecz utrzymywania floty 
wojennej (1637). Był to pierwszy w dziejach Rzeczypospolitej akt uchwalenia przez 
organ ustawodawczy środków na siły morskie państwa. Następca Zygmunta III 
Wazy wybudował także forty we Władysławowie i Kazimierzowie na Półwyspie 
Helskim, których zadaniem była obrona wybrzeża9. Jednak, zainspirowane 
prośbą Gdańska, obawiającego się utraty dominującej w morskim handlu 
Rzeczypospolitej pozycji, militarne działania Danii zniweczyły podjęty przez 
króla trud. W kolejnych latach konflikty, które wstrząsnęły Rzeczpospolitą - 
wewnętrznych (powstanie Chmielnickiego 1648, Rokosz Lubomirskiego 1665-
1666 i inne), a także zewnętrznych, w tym przede wszystkim ze Szwecją („potop 
szwedzki” 1655-1660) i państwem Osmanów (1672-1676, 1683-1699) - zmieniły 
optykę polskich królów na sprawy morskie. Polska została odepchnięta od 
morza wskutek utraty własnej floty zabezpieczającej jej pozycję, a morska racja 
stanu zapadła w wieloletni letarg, z którego wyrwało ją dopiero odzyskanie 
niepodległości w 1918 r.

W czasach panowania króla Jana III Sobieskiego, a zwłaszcza Augusta II Mocnego 
oraz Augusta III podejmowane były próby reaktywowania floty, ale wobec trudności 
wewnętrznych i politycznych nie dały one pożądanych rezultatów. Nastąpił faktyczny 
regres wszelkich przejawów polityki morskiej państwa. Pierwszy rozbiór i odcięcie 
Polski od Morza Bałtyckiego w rejonie ujścia Wisły (1772) pogłębiły istniejący stan 
rzeczy10.

8 K. Lepszy, Zarys dziejów floty polskiej, Kraków 1947, s. 24; E. Koczorowski, Flota polska w latach 
1587-1636, Warszawa 1973, s. 32-44; Historia Pomorza, t. II, cz. I, s. 480-487, 496-498; W. Zarzycki, dz. 
cyt., s. 35-38.

9 Historia Pomorza, t. II, cz. I, s. 512-515; W. Zarzycki, dz. cyt., s. 39.
10 K. Piwarski, Polityka bałtycka Jana III Sobieskiego w latach 1675-1679, [w:] Księga pamiątkowa ku 

czci prof. dra Wacława Sobieskiego, t. I, Kraków 1932, s. 197 i następne; Historia Pomorza, t. II, Do roku 
1815, cz. II, (Pomorze Wschodnie w latach 1657-1815), pod red. G. Labudy, Poznań 1984, s. 154-155, 
167-173; J. Trzoska, Kaprzy króla Augusta Mocnego /1716/1721/, Gdańsk 1993 (passim). 
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Starania o odrodzenie polityki morskiej podejmowano w okresie powstań 
narodowych. Wobec dążeń Polaków by z bronią w ręku uwolnić się spod jarzma 
niewoli zaborców, szukano dróg transportu ochotników, uzbrojenia i wszelkich 
dostaw dla powstańców. Optymalną drogą okazały się szlaki morskie. Pierwszą 
próbę, nieudaną, podjęto w powstaniu listopadowym. Następna, w powstaniu 
styczniowym, również zakończyła się niepowodzeniem. Przeprowadzenie desantu 
morskiego na polskie wybrzeże pozostało wówczas w sferze planów. Do sukcesów 
należy natomiast zaliczyć utworzenie przy kierownictwie powstania styczniowego 
w Paryżu polskiej admiralicji - Organizacji Głównej Sił Narodowych Morskich 
(1863)11. W przypadku zwycięstwa powstania byłaby ona zalążkiem władzy 
(urzędu), której celem byłoby utworzenie polskiej floty wojennej. Upadek powstań 
narodowych zamknął okres nadziei na utworzenie sił morskich. Coraz częściej 
zaczęto zdawać sobie sprawę, że istnienie marynarki wojennej ściśle związane 
jest z funkcjonowaniem państwa posiadającego dostęp do morza. W oficjalnym 
dyskursie wskazywano, że tysiącletnie dzieje walk o polski byt narodowy zawsze 
ściśle połączone były z zabiegami o utrzymanie dostępu do morza. Historia 
Rzeczypospolitej i doświadczenia powstańcze zaowocowały usilnymi staraniami o 
polskie wybrzeże w latach 1918-1919. Widoczne były również w działaniach lat 
1944-1945.

W krótkim czasie po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości, dekretem 
z 28 listopada 1918 roku, naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał do życia 
Marynarkę Polską. Pierwsze jednostki marynarki sformowano w porcie śródlądowym 
w Modlinie. W skład Flotylli Rzecznej, Oddziału Zapasowego Marynarzy i Batalionu 
Morskiego weszli marynarze z byłych flot zaborczych. 10 lutego 1920 r. Batalion Morski 
wraz z generałem Józefem Hallerem, zaślubił Polskę z Bałtykiem. Na mocy traktat 
wersalskiego przyznał Polsce tylko 70 kilometrów wybrzeża morskiego z małymi 
portami w Helu i Pucku. Bazą rodzącej się floty wojennej stał się ten ostatni. Pucki port 
nie spełniał wymogów bazy morskiej. Tu jednak stacjonował pierwszy polski okręt 
wojenny ORP „Pomorzanin” i kolejne okręty tworzonej od podstaw floty. Rozwijająca 
się Marynarka Wojenna natrafiła na regres spowodowany wojną, którą toczono z 
bolszewicką Rosją. Na lądzie walczyło 2,5 tysiąca marynarzy z Pułku Morskiego, 
Flotylli Wiślanej i Flotylli Pińskiej12. Po zakończeniu wojny polska flota „urosła” o 
6 poniemieckich torpedowców, przyznanych Polsce decyzją Rady Ambasadorów 
państw Ententy z 9 grudnia 1919 r., z podziału Kaiserliche Marine, których łączny 
tonaż dla Polski miał nie przekraczać 1200 ton. Okręty miały być przeznaczone do 

11 A. Kotecki, Powstanie styczniowe na morzu, „Niepodległość i Pamięć” 2015, nr 2 (50), s. 2011.
12 D. Nawrot, Miejsce i rola Polskiej Marynarki Wojennej w walce o dostęp do morza w latach 1918-

1920, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1995, t. XXXVII, s. 1; J. Przybylski, Marynarze w 
walce o niepodległość Polski 1918-1920, Warszawa 1999, s. 9-10.
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przybrzeżnej służby patrolowej i szkolenia przyszłej kadry Marynarki Wojennej13. Do 
linii trafiły również zakupione w Finlandii dwie kanonierki OORP „Generał Haller” 
i „Komendant Piłsudski”14 oraz cztery niemieckie trałowce typu FM, które weszły do 
służby w marcu 1921 r. jako OORP „Czajka”, „Jaskółka”, „Mewa” i „Rybitwa”15.

Znaczący rozwój floty i jej unowocześnienie przyniosła druga połowa lat 20. 
Wówczas podjęto decyzję o zainicjowaniu budowy nowych okrętów we Francji, 
Anglii i Holandii. Równocześnie z rozbudową floty, dzięki inicjatywom Kierownictwa 
Marynarki Wojennej w osobach wiceadm. Kazimierza Porębskiego, kontradm. 
Jerzego Świrskiego i Dowódcy Floty kontradm. Józefa Unruga rozpoczął się rozwój 
infrastruktury lądowej Marynarki Wojennej. Powstały porty wojenne w Gdyni i na 
Helu. Jednocześnie na polskich wodach pojawiły się nowoczesne okręty wojenne – 
kontrtorpedowce (niszczyciele): OORP „Wicher”, „Burza”16, „Grom”, „Błyskawica”17, 
stawiacz min ORP „Gryf ”18, okręty podwodne: OORP „Żbik”, „Ryś”, „Wilk”19, „Sęp” 
i „Orzeł”20. W krajowych stoczniach zbudowano serię 6 nowoczesnych minowców 
zaprojektowanych i zbudowanych całkowicie w Polsce: OORP „Czajka”, „Jaskółka”, 
„Mewa” i „Rybitwa”, „Czapla” i „Żuraw”21. Loty nad morzem prowadziły samoloty 

13 M. Kochan, Przyznanie i remont torpedowców w Wielkiej Brytanii oraz ich rejs do Polski, „Okręty Wo-
jenne” 2001, nr 4, s. 22; J. Bartelski, Sprowadzenie poniemieckich torpedowców do Polski, „Morza, Stat-
ki i Okręty” 2009, nr 6, s. 31; W. Wierzykowski, Od kanonierki do fregaty. Okręty spod biało-czerwonej i 
ich dowódcy 1920-2011, Świnoujście 2012, s. 16; L. Trawicki, Pierwsze 1000 mil, „Morza, Statki i Okrę-
ty”, 2004, nr 6 (48); Tenże, Pierwsze 1000 mil (dokończenie), „Morza, Statki i Okręty” 2005, nr 1 (49).

14 M. Twardowski, Kanonierki Generał Haller i Komendant Piłsudski, „Morza, Statki i Okręty”, 1998, 
nr 3, s. 19-22; J. Bartelski, Zakup kanonierek w Finlandii w 1920 roku, „Morza, Statki i Okręty” 2007, nr 
12, s. 44-51.

15 Polska zakupiła je od Finlandii (za pośrednictwem duńskiej firmy) 24 września 1920 roku za kwotę 7 
200 000 marek niemieckich. Patrz: J. Janik, Dywizjon Ćwiczebny 1920-1930, „Okręty Wojenne” 2011, nr 
2, s. 27; J. Miciński, Księga statków polskich 1918-1945, t. 1, Gdańsk 1996, s. 255-256, 259.

16 J. W. Dyskant, Polska Marynarka Wojenna w 1939 roku, cz. 1, W przededniu wojny, Gdańsk 2000, s. 
21–22; J. Pertek, „Burza” weteran atlantyckich szlaków; W. Koszela, Niszczyciele Polskiej Marynarki Wo-
jennej, Warszawa 2013, s. 55–66; M. Twardowski, Niszczyciele typu Grom, cz. 1, cz. 2, „Grom”, „Błyska-
wica”, seria: Encyklopedia Okrętów Wojennych, nr 24, Gdańsk 2002 (passim); S. M. Piaskowski, Kontr-
torpedowce „Wicher” i „Burza”, seria: Okręty XX-lecia Polskiej Marynarki Wojennej, z. nr 1, Albany NY 
1984 (passim).

17 M. Twardowski, Niszczyciele...; J. W. Dyskant, Polska Marynarka…, s. 21–22.
18 Tamże.
19 M. Twardowski, „Podwodne drapieżniki” – stawiacze min typu Wilk, „Morza, Statki i Okręty”, 1998, 

nr 3, s. 23–26; C. Rudzki, Polskie Okręty podwodne 1926–1969, Warszawa 1985 (passim).
20 J. W. Dyskant, Polska Marynarka..., s. 21–22; J. Pertek, Dzieje ORP „Orzeł”, Gdańsk 1998 (passim); 

C. Rudzki, dz. cyt.; S. M. Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej 1920-1946, seria: Miniatury Mor-
skie, nr 147, Gdańsk 1996, s. 107.

21 S. M. Piaskowski, Okręty…,. s. 44, 96-99; J. Pertek, Wielkie dni małej floty, Poznań 1976, s. 46, ; E. Ko-
siarz, Wojna na Bałtyku 1939, Gdańsk 1988, s. 42-43; Idem, Flota Białego Orła, Gdańsk 1989, s. 26-27.
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Morskiego Dywizjonu Lotniczego z Pucka22. Na wschodzie kraju stacjonowały, jako 
część składowa Marynarki Wojennej, monitory Flotylli Rzecznej, bazujące w porcie 
w Pińsku na rzece Pinie23.

Agresja hitlerowska zastała Polską Marynarkę Wojenną w fazie formowania. 
W zetknięciu z potęgą przeciwnika mogła ona jedynie prowadzić tylko działania 
obronne, i to w ograniczonym zakresie. Pozostając w kraju w całości zostałaby 
zniszczona. Dlatego tuż przed wybuchem wojny do portów brytyjskich, w ramach 
planu „Peking”, przebazowano trzy najnowocześniejsze okręty, niszczyciele: OORP 
„Błyskawica”, „Burza” i „Grom”. Stały się one zalążkiem Polskiej Marynarki Wojennej 
u boku aliantów. W tym czasie w kraju i na polskim wybrzeżu trwała walka z 
wojskami hitlerowskimi. Pomimo szczupłych sił i przygniatającej przewagi wroga 
lądowa i morska obrona wybrzeża, kierowana przez dowódcę Floty kontradm. 
J. Unruga, przetrwała do 2 października 1939 r.24. Marynarze walczyli także o 
utrzymanie mostów i przepraw na dolnej Wiśle25 oraz na Prypeci26, jak również w 
składzie Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, w ramach której wzięli udział w 
ostatniej bitwie Kampanii Wrześniowej pod Kockiem27.

W latach 1939-1947 Marynarka Wojenna funkcjonowała jako część składowa 
polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, wchodząc w podporządkowanie królewskiej 
marynarce brytyjskiej. Oprócz okrętów przybyłych z kraju, Polska Marynarka 
Wojenna w czasie wojny dzierżawiła od Wielkiej Brytanii szereg jednostek, głównie 
niszczycieli i okrętów podwodnych, a także dwa krążowniki, na pokładach których 
polscy marynarze dokonali wielu znaczączych czynów bojowych. Od pierwszego do 
ostatniego dnia II wojny światowej polscy marynarze uczestniczyli we wszystkich 
najważniejszych operacjach morskich u boku aliantów. W tym czasie polskie 
okręty działały na Oceanie Atlantyckim oraz Morzach: Śródziemnym, Północnym 
i Arktycznym, biorąc udział m.in. w konwojach atlantyckich i arktycznych oraz 
operacjach desantowych: pod Narwikiem (1940), w Afryce Północnej (1942), 
na Sycylii i pod Salerno (1943), a także w Normandii (1944). Łącznie okręty pod 
polską banderą przebyły około 1,21 mln mil morskich, eskortowały 787 konwojów 
oraz przeprowadziły 1162 patrole i operacje bojowe. Marynarka Wojenna poniosła 

22 R. Kaczkowski, Lotnictwo w działaniach na morzu, Warszawa 1986, s. 82-90; A. Morgała, Samoloty 
w polskim lotnictwie morskim, Warszawa 1985, s. 133-137; A. Olejko, Lotnictwo morskie II Rzeczypospo-
litej, Warszawa 2010 (passim); E. Kosiarz, Wojna..., s. 48-50.

23 J. Dyskant, Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej 1919-1939, Wyd. I. Warszawa 1994 (passim).
24 E. Kosiarz, Wojna..., s. 346-347 (passim); E. Kosiarz, Flota..., s. 54-88; E. Kozłowski, Wojsko Polskie 

1936-1939, Warszawa 1964, s. XX.
25 J. Pertek, Wielkie..., s. 175-177; J. Dyskant, Oddział wydzielony „Wisła”. Zarys działań bojowych OW 

„Wisła” Flotylli Rzecznej we wrześniu 1939 roku, Warszawa 1982, s.104-120; Tenże, Wojenne flotylle wi-
ślane 1918-1939, Warszawa 1997, s. 150-177.

26 J. Pertek, Wielkie ..., s. 190-194.
27 J. Pertek, Marynarze generała Kleeberga, Warszawa 1986, s. 18; Tenże, Wielkie..., s. 197-201. Maryna-

rze Flotylli walczyli również w składzie Grupy KOP gen. bryg. Wlhelma Orlika-Rűckemanna.
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w trakcie działań wojennych wiele bolesnych strat osobowych i sprzętowych. 
Zatopieniu uległy m.in. OORP „Wicher”, „Gryf ”, „Orzeł”, „Grom”, „Jastrząb”, „Orkan”, 
„Kujawiak” i „Dragon”. Polska Marynarka Wojenna w Wielkiej Brytanii zakończyła 
działalność 31 marca 1947 r. Większość marynarzy pozostała na emigracji, tylko 
nieliczni zdecydowali się na powrót do kraju28.

W powojennej Polsce Marynarkę Wojenną powołano 7 lipca 1945 r. W tym 
czasie wszystkie porty i stocznie były zniszczone i zaminowane. Podstawowym 
zadaniem marynarzy stało się usuwanie zniszczeń oraz ochrona 500 kilometrowej 
granicy morskiej. Do kraju powróciły niektóre przedwojenne okręty. Wznowiono 
odbudowę floty, sformowano jednostki logistyczne oraz reaktywowano system 
szkolenia personelu. Tworzona w powojennych realiach geopolitycznych Marynarka 
Wojenna rozwijała się w ścisłym powiązaniu ze Związkiem Radzieckim. W związku 
z tym wszystkie istotne dla jej przyszłości decyzje podejmowane były w następstwie 
uzgodnień dokonywanych między Dowództwem Wojska Polskiego a Dowództwem 
Armii Radzieckiej. Jej siła w znacznym stopniu oparta była o sprzęt i wyposażenie 
produkcji ZSRR lub pochodzący z kontyngentu aliantów. Państwo rozbudowywało 
i unowocześniało flotę również w oparciu o krajowy przemysł stoczniowy. W 
czasach, gdy Polska wchodziła w skład Układu Warszawskiego, Marynarka Wojenna 
przygotowywała się do operacji desantowej w rejonie cieśnin duńskich. Wobec tak 
postawionych zadań, do trzonu floty wcielano okręty desantowe. Uzupełnienie 
stanowiły siły lekkie w postaci kutrów torpedowych i rakietowych oraz trałowców. 
Do składu floty zaliczały się także niszczyciele i okręty podwodne oraz samoloty 
myśliwskie, rozpoznawcze i bombowe oraz śmigłowce29.

Po przemianach przełomu lat 80. i 90. oraz zmianie polityki obronnej kraju 
Marynarka Wojenna zintensyfikowała współdziałanie z flotami państw Sojuszu 
Północnoatlantyckiego, które realizowano pod auspicjami programu „Partnerstwa 
dla Pokoju” (od 1994 r.) oraz na mocy porozumień międzynarodowych. Pierwszym 
sprawdzianem polskich sił morskich był udział dwóch okrętów w operacji „Pustynna 
Burza” (1991 r.). Okręt szpitalno-ewakuacyjny ORP „Wodnik” i okręt ratowniczy 
ORP „Piast” jako pierwsze polskie okręty w powojennej historii Polski uczestniczyły 
w działaniach alianckich związanych z USA i NATO. Następne lata skutkowały 
rozbudową i modernizacją floty, dostosowaniem programów szkolenia do wymagań 
NATO, ćwiczeniem procedur, wspólnymi manewrami, wymianą doświadczeń i 
unowocześnianiem infrastruktury logistycznej. Jeszcze przed sformalizowaniem 
programu „Partnerstwa dla Pokoju”, Marynarka Wojenna uczestniczyła w 
międzynarodowych manewrach na Bałtyku pod kryptonimem „US Baltops 93”30. Tym 
samym zainicjowała udział polskich sił zbrojnych w ćwiczeniach z państwami Sojuszu 

28 E. Kosiarz, Flota..., s. 630-634.
29 A. Drzewiecki, M. Kardas, Z. Wojciechowski, Marynarka Wojenna PRL w życiu społeczno-politycz-

nym i gospodarczym Pomorza w latach 1945-1989, Gdynia 2018 (passim).
30  http://www.mw.mil.pl/index.php?akcja=archiwum&years=2002&months=&id=1058; http://www.3fo.

mw.mil.pl/index.php?vhost=3fo&akcja=news&filter=&id=978&limes=.
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Północnoatlantyckiego. Do czasu, w którym Polska została członkiem NATO (1999), 
Marynarka Wojenna obecna była we wszystkich ćwiczeniach międzynarodowych 
organizowanych na Bałtyku przez państwa Sojuszu oraz w ramach wspomnianego 
już „Partnerstwa dla Pokoju”.

W związku ze zmianą doktryny obronnej po roku 1990 zaczęto stopniowo 
wycofywać środki desantowe i lekkie siły uderzeniowe oraz zlikwidowano lotnictwo 
taktyczne. Od 1992 do 1995 r. wybudowano 3 niedozbrojone okręty rakietowo-
artyleryjskie typu „Orkan”, które dopiero w połowie kolejnej dekady przyjęły na 
wyposażenie nowoczesne rakiety przeciwokrętowe firmy SAAB typu RBS-15 Mk 
3 (2007). W latach 2000-2005 udało się wprowadzić do służby, podarowane przez 
Stany Zjednoczone dwie fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry (OORP „gen. 
K. Pułaski” i „gen. T. Kościuszko”) i przez Norwegię okręty podwodne typu Kobben 
(OORP „Sokół”, „Sęp”, „Bielik” i Kondor”), które zastąpiły radzieckie jednostki 
starszej generacji31. Do służby w lotnictwie morskim weszły nowe samoloty M-28 
„Bryza” w wersji patrolowej, transportowo-desantowej, medycznej i monitoringu 
ekologicznego, nowe śmigłowce: ratownicze „Anakonda”, transportowe Mi-17 i Mi-8 
oraz zmodernizowane do zwalczania okrętów podwodnych Mi-14 PŁ, a także typu 
SH-2G „Super Seasprite” operujące z pokładu fregat rakietowych. Do eksploatacji 
wprowadzono nowoczesne systemy obserwacji i łączności, systemy dowodzenia i 
specjalistyczne wyposażenie jednostek brzegowych (Morska Jednostka Rakietowa). 
Unowocześniono systemy logistyczne baz morskich i lotniczych tak, aby spełniały 
wysokie standardy NATO.

Po wejściu Polski do Paktu Północnoatlantyckiego (12 marca 1999) polskie 
okręty, samoloty i śmigłowce lotnictwa morskiego ok. 400 razy brały udział w 
międzynarodowych manewrach, z czego 47 razy w pierwszym roku członkostwa. 
W czerwcu 1999 r. Baza Morska w Gdyni po raz pierwszy była gospodarzem 
ćwiczenia NATO okrętów podwodnych pod kryptonimem „Coperative Poseidon”32, 
a w listopadzie tego roku Marynarka Wojenna pierwszy raz organizowała 
ćwiczenia okrętów podwodnych Sojuszu pod kryptonimem „Baltic Porpoise”33. 
Zmodernizowane, unowocześnione i dostosowane do standardów NATO polskie 
okręty i samoloty lotnictwa morskiego rozpoczęły udział w międzynarodowych 
ćwiczeniach morskich i lotniczych na Bałtyku i poza jego granicami. Obecnie, każde 
ćwiczenia państw Sojuszu na Atlantyku i Morzu Północnym odbywają się z udziałem 
okrętów i lotnictwa polskich sił morskich. Jednostki Marynarki Wojennej są na stałe 
włączone do elitarnych Sił Odpowiedzi NATO oraz uczestniczą w większości operacji 
Sojuszu, m.in. w antyterrorystycznej „Active Endeavour” na Morzu Śródziemnym34 

31 W. Zawadzki, Okręty podwodne Typu 207, „Nowa Technika Wojskowa” 2002, nr 7, s. 67-70.
32 http://mw.mil.pl/index.php?akcja=news&filter=&id=576&limes=370.
33 http://www.mw.mil.pl/index.php?akcja=zadmiedzy1999.
34 W lipcu 2016 roku na szczycie NATO w Warszawie podjęto decyzję o przekształceniu misji „Active 

Endeavour” w misję „Sea Guardian”, która miała wesprzeć operację UE „Sophia” zajmującą się zwalcza-
niem przemytu ludzi oraz walką z kryzysem migracyjnym na Morzu Śródziemnym.
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oraz stałych zespołach antyminowych (obecnie pod nazwą Standing NATO Mine 
Countermeasures Group One - SNMCMG1)35.

Po 1918 r. nie byłoby Marynarki Wojennej bez zaplecza portowego (logistycznego). 
Początkowo jako port wojenny wskazywano Puck. Nie spełniał wymogów morskiej 
bazy dość szybko rozrastającej się polskiej floty. Także ze względu na warunki 
hydrograficzne i techniczne nie miał szans na rozbudowę w kierunku potrzeb 
tworzonej Marynarki Wojennej. W basenie portowym (przystani) mogły cumować 
jednocześnie tylko dwa niewielkie okręty. Postoje okrętów ograniczano w czasie, by 
umożliwiać korzystanie z przystani kutrom rybackim.

Pierwsze decyzje o budowie portu wojennego oraz handlowego zapadły w 
1920 r. Jako najlepszy teren pod tę inwestycję wskazano dolinę pomiędzy Oksywiem 
i Redłowem. Pierwszy „Bożą Zatoczkę” u ujścia Chylonki wskazał już Fryderyk 
Getkant, artylerzysta, inżynier wojskowy, a przede wszystkim kartograf, w trakcie 
swoich pomiarów wybrzeża w 1634 r., gdy szukał najlepszego miejsca do bazowania 
ówczesnej królewskiej floty kaperskiej36. Budowa portu wojennego dla Marynarki 
Wojennej rozpoczęła się w 1923 r. w Gdyni. Początkowo, port w formie drewnianej 
palisady, zaczął funkcjonować jako „Tymczasowy Port Wojenny i Przystań dla 
Rybaków”. Uroczyste otwarcie tymczasowej przystani w Gdyni nastąpiło 29 kwietnia 
1923 r. Wzięły w nim udział wszystkie okręty ówczesnej polskiej floty37. Tempo 
budowy było duże i trzy lata później komendę portu wojennego przeniesiono z Pucka 
do Gdyni. Po tym czasie gdyński port stanowił główną bazę logistyczną Marynarki 
Wojennej okresu międzywojennego. W 1939 r. Komendzie Portu Wojennego Gdynia 
dowodzonej przez kmdr por. Mieczysława Adamowicza podlegały: - Służby i 
oddziały: techniczna, intendentura, uzbrojenia, broni podwodnej, zaopatrzenia 
nawigacyjnego, łączności, samochodowa oraz służba zdrowia,  okręt-hulk ORP 
„Bałtyk” jako siedziba Centrum Wyszkolenia Floty,  baza nurków  ORP „Nurek”, 
- okręt szkolny ORP „Mazur”,  okręt hydrograficzny ORP „Pomorzanin”,  Kadra 
Floty i Szefostwo Budownictwa Wybrzeża Morskiego,  Warsztaty Portowe 
Marynarki Wojennej, Szpital Marynarki Wojennej,  Komenda Obsługi Portu 
oraz  holowniki i inny tabor pływający38. Obok Gdyni rozpoczęto rozbudowę 
infrastruktury przy porcie wojennym na Helu (1935), który na czas wojny stał się 
główną bazą floty39.

35 http://www.3fo.mw.mil.pl/index.php?vhost=3fo&akcja=news&filter=&id=978&limes=.
36 W 1625 r. wykonał plan umocnień Pilawy (Bałtijsk), który zaktualizował w 1626 r. po zajęciu jej przez 

Szwedów. Wymieniony w 1634 r. przy przygotowaniach do wojny ze Szwecją, gdy wykonał plan okolic 
Pucka i Tczewa. Autor m.in. mapy Zatoki Puckiej z 1637 r. z fortyfikacjami Władysławowo i Kazimierzo-
wo. Patrz: A. Czołowski, Marynarka w Polsce, Lwów 1922, s. 156; K. Lepszy, Dzieje..., s. 152.

37 J. Bartelski, Zakup..., s. 44-51.
38 http://kpwgdynia.wp.mil.pl/pl/8.html.
39 Z. Wojciechowski, Półwysep Helski – od odzyskania niepodległości do wybuchu II wojny światowej, 

[w:] Półwysep Helski. Historia orężem pisana, pod red. A. Drzewieckiego, M. Kardasa, Toruń 2009, 198-
202.
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W 1945 r. Polska znalazła się w nowej sytuacji geopolitycznej. Uzyskany w wyniku 
decyzji jałtańskich brzeg Bałtyku, z dużą ilością małych i dużych portów, gwarantował 
nieskrępowane wyjście gospodarcze i wojskowe Polski na morze. Wiadomym stawało się, że 
Gdynia, ze swoim zbudowanym przed wojną portem, sama nie zdoła obsłużyć odradzającej 
się ze zniszczeń wojennych polskiej gospodarki i zabezpieczyć spraw bezpieczeństwa 
morskiego. Będzie musiał dołączyć do niej Gdańsk, Szczecin i inne, mniejsze ośrodki 
portowe w miarę ich uruchamiania. W czasie planowanej odbudowy duży nacisk położono 
na odbudowę i rozbudowę zniszczonego działaniami wojennymi Gdańska. Programowe 
wielkie zmiany miały bardzo ważny oddźwięk polityczno-propagandowy. Wszak miała 
to być odbudowa miasta, które wróciło do macierzy. Na tle tego zrujnowanego „diamentu 
w koronie Rzeczypospolitej” inaczej wyglądała sąsiednia Gdynia. W czasie działań 
wojennych miasto nie uległo dużym zniszczeniom40, a w samej zabudowie zaszły tylko 
niewielkie zmiany. Działania wojenne w 1945 r. zniszczyły Gdynię w ok. 20%, ok. 40% sieć 
komunikacyjna. Najgorzej pod tym względem wyglądał port. Oddziały niemieckie dokonały 
w nim znacznych dewastacji. Nabrzeża portu handlowego były zrujnowane i niezdatne do 
użytku ze względu na liczne niewybuchy i miny. W kanałach, najczęściej zaminowanych, na 
najważniejszych wodnych liniach komunikacyjnych i w basenach portowych tkwiło szereg 
mniejszych i większych wraków. Uniemożliwiało to funkcjonowanie portu gdyńskiego 
zarówno dla handlu pełnomorskiego, jak i przybrzeżnego. W podobnym stanie był port 
wojenny na Oksywiu oraz pozostałe porty wybrzeża polskiego, przez co w pierwszych 
powojennych latach również okręty Marynarki Wojennej miały utrudniony do nich 
dostęp. W 1945 r. w gremiach rządowych i Dowództwa Wojska Polskiego w dalszym ciągu 
przewidywano, że prymat w zagadnieniach morskich, również w zakresie wojskowym, 
pozostanie przy Gdyni41.

Jednym ze stymulatorów rozwoju gospodarki morskiej, w tym powstawania 
Gdyni, w okresie międzywojennym była budowa portu handlowego i - co ważne 
dla tego rozważania – portu wojennego, z potrzebną dla ich funkcjonowania 
infrastrukturą. Budowa stoczni (Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej) i 
urządzeń portowych, mieszkań niezbędnych dla marynarzy i ich rodzin, a także 
wszystkich tych, którzy stanowili obsługę floty oraz infrastruktury obronnej dla 
miasta, było bodźcem wspomagającym procesy miastotwórcze42. Ważną rolę dla 

40 Przed zniszczeniami Gdynię uratowali żołnierze i harcerze podziemia z Tajnego Hufca Harcerzy do-
starczając Dowództwu Armii Czerwonej w ramach tzw. Akcji B-2 wykonane przez siebie plany obrony Fe-
stung Gotenhafen. O działalności THH patrz szerzej: B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, K. Steyer, Polska 
podziemna na Pomorzu w latach 1939-1945, Gdańsk 2005, s. 106-107; L. Lubecki, Z. Tanaś, Tajny Hu-
fiec Harcerzy, [w:] Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945, t. II, Warszawa 1988, s. 161-185; A. Śmierzchalski, 
Spod znaku lilijki. Gdyńskie harcerstwo II Rzeczypospolitej, Gdynia 2011 (passim); M. Kardas, Harcerze 
Tajnego Hufca w Gdyni w walce z okupantem hitlerowskim w latach 1939-1945, Zarys problematyki, [w:] 
Barbarzyńcy u bram, Toruń 2012, s. 500-505.

41 A. Drzewiecki, M. Kardas, Z. Wojciechowski, dz. cyt., s. 161-165, 177-176 i in.
42 Jest o tym przekonana większość autorów piszących o procesach miastotwórczych przedwojennej 

Gdyni. Patrz chociażby: Dzieje Gdyni, pod red. R. Wapińskiego, Wrocław 1980 (passim), M. Wider-
nik, Główne problemy gospodarczo-społeczne miasta Gdyni w latach 1926-1939, Gdańsk 1970, s. 21 i in.

Mariusz Kardas

tego miasta i portu przewidywano w dokumentach przygotowywanych przez władze 
wojskowe „rządu londyńskiego” i krajowego podziemia43. Potrzeby morskich sił 
zbrojnych wpływały na rozwój Gdyni (stopniowo rozszerzając się na pozostałe 
obszary wybrzeża) również po II wojnie światowej44. Związki Marynarki Wojennej 
z miastem ugruntowały się i znacznie rozwinęły. Marynarka Wojenna wrosła w 
organizm miejski i jego infrastrukturę, tym bardziej że utrzymała status głównej bazy 
floty45. Gdynia pozostawała przestrzenią zurbanizowaną o szczególnym znaczeniu 
dla wojska, zwłaszcza dla morskiej siły zbrojnej przez okres PRL. Na stałe w Gdyni 
zadomowiło się Dowództwo Marynarki Wojennej i Komenda Garnizonu oraz wiele 
jednostek morskich Marynarki Wojennej, a także składnice, składy, magazyny i 
warsztaty. Gdynia stała się również miejscem stacjonowania innych instytucji 
wojskowych, takich jak: Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej, 
Klub Marynarki Wojennej „Riwiera”, Orkiestra Garnizonowa, Zespół Estradowy 
„Flotylla”, okręt-muzeum „Błyskawica” wraz z Muzeum Marynarki Wojennej, 
Wojskowy Klub Sportowy „Flota”, Hotel Garnizonowy, Szpital Marynarki Wojennej, 
wojskowe przychodnie lekarskie, Wojskowy Sąd Garnizonowy i Sąd Marynarki 
Wojennej. Ważnym elementem kulturotwórczym budującym pozytywne relacje 
pomiędzy MW a społeczeństwem wybrzeża, było pozostawienie w Gdyni redakcji 
periodyków wojskowo-morskich „Przeglądu Morskiego” i „Bandery”46.

Z biegiem lat również pozostałe garnizony Marynarki Wojennej, rozlokowane 
w poszczególnych miejscowościach polskiej strefy wybrzeża Bałtyku, wrastały 
w historię, infrastrukturę poszczególnych nadmorskich organizmów miejskich, 
wnosząc swój wkład w gospodarczy i urbanistyczny rozwój strefy brzegowej. 
Zwłaszcza dotyczy to Świnoujścia, które w latach następnych, wraz ze stopniowym 
opuszczaniem portu przez Flotę Bałtycką ZSRR, dołączyło do Gdyni jako drugi port 
dla polskiej floty47. Do Świnoujścia, Szczecina, Kołobrzegu oraz Helu pododdziały 
morskiego rodzaju sił zbrojnych przybyły dopiero w połowie 1946 r. Od razu 
włączyły się aktywnie w przywracanie w tych miastach życia społecznego. Wraz z 

43 W latach II wojny światowej trwały studyjne opracowania rozbudowy miasta i portu przewidy-
wane do realizacji po jej zakończeniu. Patrz: B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, K. Steyer, dz. cyt., 
s. 219-225; MMW, sygn. 31, 32, A. Potyrała, Wspomnienia dotyczące spraw Marynarki Wojennej, 
Gdynia 1960.

44  J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej stymulatorem rozwoju Gdyni, [w:] Marynarka Wojenna w 
dziejach Gdyni, Materiały z sympozjum naukowego 26 czerwca 1996 r., pod red. J. Przybylskiego, B. Za-
lewskiego, Gdynia 1997, s. 7.

45 Można zgodzić się z określeniem J. Przybylskiego, że stała się swoistą „stolicą wszystkich wojskowych 
sił morskich w Polsce”. Patrz: J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej…, s. 14.

46 W. Pater, Gdyński Garnizon Marynarki Wojennej w latach 1920-1989, [w:] Marynarka Wojenna w dzie-
jach Gdyni, Gdynia 1997, s. 73; G. Grzenia-Romanowski, Niektóre problemy rozwoju Marynarki Wojennej w 
20-leciu Polski Ludowej, „Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych Marynarki Wojennej” 1964, nr 
2, s. 12.

47 R. Techman, Przejmowanie portu szczecińskiego przez polskie władze w latach 1945-1947, „Zeszyty 
Odrzańskie” 2000, nr 18-19, s. 124-125.
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utworzeniem garnizonów, wzrosło poczucie bezpieczeństwa wśród osiedlającej się 
ludności zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim. Okręty marynarki przystąpiły również 
do czynności udrożniających szlaki wodne i baseny portowe tych miast poprzez 
podjęcie prac trałowych48.

Polska Marynarka Wojenna od chwili swojego powstania, obok wykonywania 
zadań ściśle związanych z obroną wybrzeża i szlaków morskich, wypełniała ważne 
zadania polityczne, społeczne i propagandowe. Zarówno w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego, jak i po 1945 r., funkcjonowała w ściśle określonych warunkach 
ideowo-politycznych. W okresie do wybuchu drugiej wojny światowej należy jednak 
wskazać ukierunkowanie propaństwowe, czy chociażby – zgodnie z kierunkami 
ówczesnej propagandy – nacechowane silnymi elementami działania progdyńskiego. 
Po wojnie kierunek propaństwowy silnie przemieszany był z elementami indoktrynacji 
komunistycznej. Jak się wydaje, znaczenie społeczne Marynarki Wojennej wzrosło 
zwłaszcza po drugiej wojnie światowej. Przykładem bezpośredniego zaangażowania 
się wojskowych, w tym marynarzy, w życie polityczne kraju, w pierwszym okresie 
po zakończeniu działań wojennych było – chociaż z dzisiejszej perspektywy jest to 
różnie oceniane – delegowanie oficerów Marynarki Wojennej w struktury władzy 
lokalnej. Inaczej niż w okresie międzywojennym, powojenne ustawy samorządowe49 
umożliwiły na drodze kooptacji włączenie w prace gminnych gremiów 
uchwałodawczych poszczególnych przedstawicieli wojska służby czynnej. Z tego 
uprawnienia skorzystała również Marynarka Wojenna delegując kmdr. Zdzisława 
Boczkowskiego do pracy w Miejskiej Radzie Narodowej miasta Gdyni w czerwcu 
1945 r. 50, a w lutym 1946 r. na jego miejsce kmdr. Adama Mohuczego51. W kolejnych 
latach w gremium decyzyjnym miasta, już to na drodze delegacji lub wyborów (od 
1954 r.) Marynarka Wojenna praktycznie zawsze miała przedstawiciela. W cywilnym 
działaniu realizowała się również kadra zawodowa floty przechodząca do rezerwy. 
Taki status miał m.in. Mieczysław Wójcik, długoletni (1959-1968) przewodniczący 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni. Podobnie widzimy to w innych 
miastach wybrzeża, gdzie Marynarka Wojenna miała swoje garnizony52.

48 AMMW, sygn. 290, K. Miładowski, Początki odrodzonej Marynarki Wojennej PRL. Relacja z okresu 
31.01.1945 do 1.07.1946, Gdynia 1972, s. 37-39; M. Kardas, Półwysep Helski w pierwszym dwudziestole-
ciu powojennym 1945-1965), [w:] Półwysep Helski. Historia orężem pisana, pod red. nauk. A. Drzewiec-
kiego, M. Kardasa, Toruń 2009, s. 343.

49 Ustawa o organizacji i zakresie działania rad narodowych z 11.09.1944 r. Dz. U. RP (Nr 5, poz. 22); 
Rady Narodowe. Wykład o ustroju i komentarz do ustawy, oprac. K. Biskupski, J. Starościak, Warsza-
wa [b.r.w], s. 21, 44; Dekret o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego z 23.11.1944 r. 
„Dziennik Ustaw RP” 1944, nr 14, poz. 74.

50 APG o/Gdynia, sygn. 38/1a, Zarząd Miasta i Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni, Protokół nr 2 z po-
siedzenia MRN m. Gdyni 25 VI 1945, k. 28.

51 Tamże, Protokół nr 13 z posiedzenia MRN m. Gdyni z 14 II 1946, k. 26.
52 Marynarka Wojenna, Gdynia 1967, s. 55, 66.
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Szczególną rolę dla morskiego komponentu sił zbrojnych państwa odgrywała 
Gdynia, gdzie umiejscowiono siedzibę jej dowództwa, poszczególne jednostki floty 
oraz najważniejsze instytucje i zakłady związane z siłami morskimi. W strukturze 
tej pełniło służbę, a co za tym idzie w przeważającej swej masie zamieszkało w 
Gdyni do 1950 r. ponad 1.200 żołnierzy zawodowych, którzy wraz z rodzinami oraz 
marynarzami i podoficerami służby zasadniczej, a także pracownikami cywilnymi 
stanowili w latach 50. prawie 8% stałych mieszkańców miasta53. Stan osobowy 
zmieniał się wraz z rozwojem Marynarki Wojennej, by w 1989 r. zbliżyć się do liczby 
10 tys. osób pracujących dla polskiej floty wojennej, co stanowiło około 13% ogółu 
mieszkańców miasta. Z tej grupy społecznej osoby związane ze służbą zdrowia, 
stanowiły średnio 35% zatrudnionych w tym mieście lekarzy i stomatologów. 
Podobny procent stanowili wśród zatrudnionych w Gdyni nauczyciele (zarówno 
akademiccy z Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (1955 r.), a następnie Akademii 
Marynarki Wojennej (1987 r.), jak i niższych poziomów kształcenia). Również po 
przemianach ustrojowych (1989 r.) Gdynia pozostała głównym centrum dowódczym 
i logistycznym Marynarki Wojennej oraz ważną składową życia społecznego miasta.

Obecnie, z punktu widzenia wojskowego, Gdynia jest przede wszystkim 
zapleczem infrastrukturalnym Marynarki Wojennej, której portem zarządza 
oddział logistyczny Komendy Portu Wojennego Gdynia, zabezpieczającym okręty 
w nim stacjonujące. Port wojenny Gdynia jest główną bazą morską dla 3 Flotylli 
Okrętów, w której skład wchodzi również oddział logistyczny Punktu Bazowania 
Hel, zabezpieczający funkcjonowanie jednostek w garnizonach Hel i Władysławowo.  
W Świnoujściu zaś stacjonuje 8 Flotylla Obrony Wybrzeża, jeden z dwóch związków 
taktycznych Marynarki Wojennej. Port w Kołobrzegu stanowi natomiast obecnie 
punkt bazowania okrętów, którym zarządza oddział logistyczny Komendy Portu 
Wojennego w Świnoujściu.

Marynarka Wojenna była zawsze ważnym elementem regulującym sytuację 
polityczną na wybrzeżu. Wpływ na to miała powszechna i masowa propaganda 
głoszona na rzecz Gdyni i pracy dla morza jeszcze w okresie międzywojennym 
przez gremia rządowe i powiązane z nim organizacje, np. Ligą Morską i Kolonialną. 
Pozytywny odbiór w pamięci społecznej miała również nieugięta postawa „małej 
floty” w działaniach bojowych na morskim teatrze zmagań ostatniej wojny. 
Akceptacja takiego obrazu w świadomości Polaków pozwoliła na zaciągnięcie po 
1920 r., a zwłaszcza po zakończeniu II wojny światowej, wyjątkowych więzi pomiędzy 
tym szczególnym rodzajem polskich sił zbrojnych a ludnością wybrzeża, która 
w swej większości – w wyniku działań migracyjnych po 1945 r. - miała niewielkie 
pojęcie o tzw. uprawie morza. Dzięki temu marynarzom było łatwiej, niż żołnierzom 
innych jednostek Wojska Polskiego w pozostałych regionach kraju, uczestniczyć we 
współtworzeniu życia społeczno-gospodarczego na Pomorzu w okresie powojennym. 
Przez to działalność Marynarki Wojennej w obszarze cywilnym w latach 1945-1989 

53 J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej…, s. 15, 16-17.
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należy do najlepszych kart w historii morskiego rodzaju sił zbrojnych. Marynarka 
Wojenna wpisała się niestety również - w wymuszone na niej jak się dzisiaj wydaje 
– działania mające na celu umocnienie władzy ludowej. Błędem byłoby jednak 
przypisywanie jej roli zwykłego „utrwalacza”, jak to niejednokrotnie miało miejsce 
w dość powszechnym odbiorze przez mieszkańców wybrzeża. W żaden sposób nie 
można jej przypisać w tym zakresie tego samego znaczenia, co innym jednostkom 
wojskowym, wywodzącym się np. z jednostek Korpusu Bezpieczeństwa Wojskowego, 
którego działanie, zwłaszcza w epoce stalinowskiej, kładzie się cieniem na relacjach 
ze społeczeństwem w omawianym okresie PRL. Niewyjaśniona (nietransparentna) 
do końca pozostaje jednak postawa Dowództwa Marynarki Wojennej w momentach 
tzw. przesileń roku 1968, a zwłaszcza Grudnia ‘70 i wreszcie wprowadzenia stanu 
wojennego w 1981 roku, co zamazuje rzeczywisty wizerunek Marynarki Wojennej 
lat 1945-1989.

Obecnie Marynarka Wojenna stanowi jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jej głównym zadaniem jest obrona interesów państwa 
na polskich obszarach morskich, morska obrona wybrzeża oraz udział w lądowej 
obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych RP, w 
ramach strategicznych działań obronnych. Na podstawie umów międzynarodowych, 
Marynarka Wojenna zobowiązana jest do utrzymywania zdolności do realizacji 
zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarach morskich, 
zwłaszcza w basenie Morza Bałtyckiego. Podstawowym zadaniem Marynarki 
Wojennej jest obrona i utrzymanie morskich linii komunikacyjnych państwa podczas 
wojny lub innego kryzysu wymagającego sięgnięcia po rozwiązania militarne 
(zadania antyterrorystyczne), a także niedopuszczenie do blokady kraju na morzu. W 
czasie pokoju Marynarka Wojenna wspiera działania Straży Granicznej na obszarze 
polskich wód terytorialnych oraz wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej. 
Trzon organizacyjny Marynarki Wojennej tworzą dwie flotylle okrętów, Brygada 
Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia 
działań, a także ośrodki szkoleniowe54. Cieniem na jej działaniu kładzie się od wielu 
lat kwestia jej unowocześnienia, poprzez zaniechanie przez kolejne rządy inwestycji 
w nowoczesne okręty.                                                                                                       

SUMMARY

100 years of Polish Navy in the Polish  history

History of Polish Navy with particular meaning of is role in three periods; between 
First and Second World Wars, during the II World War and Communism, when 

54 http://dgrsz.mon.gov.pl/dowodztwo/artykul/departamenty/jednostkiinstytucje-bezposrednio-po-
dlege-1032549/.
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belonged to Warsaw Pact. In addition, article describes present condition of Naval 
Forces, its contribution to NATO structures and commitments. Article underlines 
today’s armament and utility infrastructure of Polish Navy, describing it negatively. 
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Chwarzno i jego właściciele - stan badań

Chwarzno, malownicza dzielnica Gdyni, otoczona lasem, leżąca nieopodal rzeki 
Kaczej, niegdyś stanowiło część majątku Kolibki. Franz Schultz1 pisał, że pojawiło się 
w dokumentach jako osobna miejscowość dopiero w XVIII w., ale de facto ostateczne 
wydzielenie w charakterze osobnej jednostki administracyjnej nastąpiło dopiero w 
XIX w. Na temat Chwarzna pisali między innymi tacy autorzy, jak: badacz gdyńskich 
dzielnic Tomasz Rembalski2, Kazimierz Małkowski i Dariusz Małszycki3, autorzy m.in. 
Nowego Bedekera Gdyńskiego. Informacje o wzmiankowanej lokalizacji znajdują się 
również w słownikach geograficznych i innych monografiach poświęconych historii 
Pomorza4. Badania nad historią miejscowości warto byłoby poszerzyć o analizę 
zbiorów archiwalnych i prywatnych.

Tomasz Rembalski w pracy pt: Gdynia i jej dzielnice przed powstaniem miasta 
(XIII-XX wiek) informuje, że prawdopodobnie do XIII w. Chwarzno, którego 
częścią było również Skrobotowo i zachodnia część Witomina, należało do 
księcia Świętopełka, który podarował je zamożnym mieszczanom gdańskim: 
Arnoldowi i Jakubowi5. Pierwszym dokumentem, w którym wymieniono 
tereny Chwarzna, był wystawiony przez biskupa włocławskiego Wolimira 31 
października 1253 r. Potwierdzał on przynależność Skrobotowa do parafii na 
Oksywiu. W chwili wystawienia dokumentu biskup przebywał w Gdańsku. W 
1277 r. Mściwoj przekazał Skrobotowo biskupowi włocławskiemu Albierzowi 
jako pokrycie długu w wysokości 158 grzywien. W Polskim Słowniku 
Biograficznym podano, że biskup ten pochodził z rodziny mieszczańskiej i 
początkowo był kapelanem biskupa włocławskiego Michała. W następnych 

1 F. Schultz, Dzieje powiatu wejherowskiego i puckiego, Gdańsk-Puck - Wejherowo 2011, s. 575.
2 T. Rembalski, Gdynia i jej dzielnice przed powstaniem miasta (XII-XX wiek), Gdynia 2011, s. 21-25.
3 K. Małkowski, D. Małszycki, Nowy Bedeker Gdyński, Gdynia 2013, s. 53-56.
4 Słownik Państwa Polskiego i Ziem Historycznie z Polską Związanych, Pomorze Polskie, Pomorze za-

chodnie, Prusy Wschodnie, t. 1, z. 9, Warszawa 1936, s. 1015-1016; M. Gawron, Kościół w Gdyni Orło-
wie, Gdynia 2006, s. 11-13; S. Kitowski, M. Sołtysik, Orłowo perła Gdyni. Dzieje, krajobraz architektura, Gdynia 
2015, s. 15-30.

5 T. Rembalski, dz. cyt., s. 21.
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latach osiągał kolejne szczeble kariery: pełnił funkcję archidiakona, dziekana, 
a od 1275 r. - biskupa. Albierz brał aktywny udział w rozstrzyganiu różnorakich 
sporów, które dotyczyły księcia pomorskiego, a którego stroną często bywali 
Krzyżacy6. W 1283 r. do przekazanego Skrobotowa książę pomorski dołączył 
jeszcze zachodnią część Witomina. Jan Powierski w pracy Ziemia wejherowska 
podaje, że w 1282 r. Witomino zostało przez biskupstwo utracone7. Podczas 
wojny z Brandenburgią w XIII w., właściciele Skrobotowa zdradzili księcia 
pomorskiego Mściwoja II i zostali za to skazani na wygnanie, natomiast ich 
posiadłości skonfiskowano i przeszły pod jurysdykcję książęcą. Po 1294 r. 
właścicielem dóbr w Chwarznie ponownie został książę pomorski Mściwój II, 
który Chwarzno i zachodnią część Witomina przekazał rycerzom Stefanowi i 
Wojciechowi, synom Chwalimira.

W Polskim Słowniku Bibliograficznym podano, że Stefan w latach 80. XIII w. 
występował jako giermek księcia Mściwoja, towarzysząc mu w objazdach Pomorza 
Gdańskiego i w podróżach poza granice księstwa (np. do Byszewa w roku 1286). 
W 1294 r., wspólnie z bratem Wojciechem, zamienił z biskupem włocławskim 
Wisławem wieś Juszkowo na Witomino i Chwarzno. Wówczas Mściwoj II  nadał 
mu godność stolnika gdańskiego. W 1296 r., po śmierci króla Przemysła II, Mściwój 
poparł pretensje do księstwa pomorskiego, księcia inowrocławskiego Leszka 
Siemomysłowica, konkurującego ze stryjem, księciem kujawskim Władysławem 
Łokietkiem. Kiedy wygranym w tej rywalizacji okazał się W. Łokietek, uzyskał 
amnestię z zachowaniem urzędu. W 1300 r., jako poseł króla Wacława II, był 
uczestnikiem rokowań, dotyczących przejęcia Pomorza przez władcę Czech. Kiedy 
w 1306 r. wrócił na swoje włości, dochował wierności królowi Władysławowi 
Łokietkowi. W 1308 r., podczas najazdu wojsk Brandenburgii na Pomorze, był 
jednym z dowódców obrony grodu gdańskiego8, o czym informuje Wiesław 
Długokęcki w artykule dotyczącym dziejów średniowiecznego Pruszcza9. Fakt ten 
nie został jednak ostatecznie potwierdzony. Kiedy w Warszawie w 1339 r. toczył 
się proces polsko-krzyżacki, były wojewoda tczewski Świętosław z wielkopolskiego 
rodu Pałuków twierdził, że w gronie dowódców grodu gdańskiego był między 
innymi wspomniany Stefan z Pruszcza, który z załogą polską przez miesiąc stawiał 
opór wojskom margrabiów brandenburskich. Będąc u kresu sił zwrócił się w końcu 
o pomoc do Krzyżaków. Kiedy wojska krzyżackie przybyły na odsiecz, zajęły 
Gdańsk, a Stefan został na początku listopada 1308 r., wraz ze swoim wojskiem, 
usunięty z grodu. O dalszych losach Stefana niewiele wiadomo, prawdopodobnie 

6 P. Czaplewski, Albierz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. I, Warszawa 1935, s. 46.
7 Ziemia wejherowska, Gdańsk 1980, s. 69.
8 Stefan, syn Chwalimira, Internetowy Słownik Biograficzny, ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/stefan-z-

pruszcza, z dn. 12.12.2018 r.
9 W. Długokęcki, Uwagi o dziejach Pruszcza Gdańskiego w średniowieczu, „Zapiski Historyczne” 2012, 

t. LXXXVI, s. 118.
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nie przeszedł z częścią załogi do Gdańska i dzięki temu nie stał się ofiarą krzyżackiej 
rzezi10.

Nie wiadomo do kiedy wyżej wymieniani potomkowie rodu 
rycerskiego Chwalimira byli właścicielami terenów Chwarzna. Już w  
XVI w. Chwarzno posiadali gdańszczanie. Jako właścicieli wsi w latach 1598-
1656 wymienia się znaną rodzinę mieszczan gdańskich - Rosenbergów, z 
której pochodził między innymi Jerzy, burmistrz Gdańska. Na temat rodziny 
Rosenbergów pisał ks. dr Mirosław Gawron w książce poświęconej historii parafii w 
Gdyni Orłowie. Wspomina między innymi, że rodzina Rosenbergów pochodziła z 
Czech i Śląska i należała do znamienitych rodów patrycjatu gdańskiego obok rodzin: 
Czirenberg, von Holten, van der Linde, Brandes. Nie ustalono jednak, kiedy osiedlili 
się w Prusach Królewskich. W XVI w. byli już rodziną zasiedziałą na tych terenach11. 
Rosenbergowie odgrywali bardzo ważną rolę w Gdańsku w XVII w., gdyż pełnili 
urzędy rajców, syndyków, sędziów, bibliotekarzy, sekretarzy Rady Miejskiej, a także 
radców królewskich12.

W 1682 r. właścicielem Chwarzna i Kolibek był Daniel Ernest Cyremberg,  o 
czym informują Sławomir Kitowski i Maria Jolanta Sołtysik w pracy Orłowo - perła 
Gdyni. Dzieje, krajobraz, architektura. Nowy właściciel pochodził  ze znamienitego 
rodu mieszczan gdańskich. Zarówno ojciec, jak i syn pełnili urząd burmistrza. 
Oprócz Chwarzna i Kolibek Cyrembergowie posiadali we władaniu również Cisowę, 
Chylonię i Redłowo13. W 1685 r. cały klucz dóbr kolibkowskich, wraz z Chwarznem 
nabył król Jan III Sobieski. Po jego śmierci odziedziczyła je królowa Maria Kazimiera 
z królewiczem Aleksandrem Benedyktem Sobieskim. Zmiana właściciela, jak pisze 
Jerzy Dygdała w rozdziale poświęconym Przebendowskim w pracy zbiorowej pt. 
Najstarsze dzieje Wejherowa, nastąpiła w 1720 r., kiedy to majątek nabył kasztelan 
elbląski Jakub Przebendowski, pułkownik wojsk koronnych i starosta mławski14. W 
1734 r. dobra Jakuba zostały splądrowane przez armię rosyjską. Jej zadaniem było 
pojmanie króla Stanisława Leszczyńskiego, ukrywającego się wówczas w Gdańsku w 
oczekiwaniu na pomoc armii francuskiej. Przemysław Pragert w Herbarzu szlachty 
kaszubskiej15 nadmienia, że w 1753 r. zarówno Kolibki, jak i Chwarzno przeszły na 
własność syna Jakuba - Józefa Antoniego, który w latach 1784-1765 był chorążym 
pomorskim, później generałem lejtnantem wojsk koronnych, następnie pruskich. 
Dla mieszkańców i wiary katolickiej zasłużył się między innymi budową kościoła 

10 Polski Słownik Biograficzny, dz. cyt.
11Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego powiększony dodatkami późniejszych autorów, rękopisów, dowo-

dów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, t. VIII, Lipsk 1841, s. 150.
12 M. Gawron, dz. cyt., s. 11-12; Tenże, Ogniwa z dziejów prezbiterium poewangelickiej świątyni w Gdy-

ni Orłowie, Gdynia 2006, s. 4-6.
13 S. Kitowski, M. Sołtysik, dz. cyt., s. 19.
14 J. Dygdała, Przebendowscy – osiemnastowieczni magnaci w Prusach Królewskich, [w:] Najstarsze dzie-

je Wejherowa, pod red. S. Gierszewskiego, Wejherowo 1988, s. 79-80.
15 P. Pragiert, Herbarz szlachty kaszubskiej, t. IV, Gdańsk 2015, s. 238-239.
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w Kolibkach, który został opisany we wspomnianej pracy Sławomira Kitowskiego 
i Marii Jolanty Sołtysik16. Dane dotyczące liczby mieszkańców, ich powinności 
oraz majątek zostały spisane w wyniku zarządzonego przez Prusaków katastru 
kontrybucyjnego w roku 1772. Jego odpisy znajdują się w Archiwum Państwowym 
w Toruniu, a należą do zbiorów Towarzystwa Naukowego w Toruniu17. Stefan 
Cackowski, pochylając się nad genezą owych spisów w pracy Z dziejów polityki 
ekonomicznej pruskiego absolutyzmu, informuje, że były one przeprowadzone na 
polecenie Fryderyka II, a miał nimi kierować tajny radca Rembert Roden. Celem 
oszacowania dochodów ludności było wprowadzenie na tych terenach pruskiego 
systemu podatkowego. W latach 1772-1773 nad zadaniem tym pracowały trzy 
komisje, w skład których wchodziło około 60 urzędników i 40 mierniczych. Dla 
każdej miejscowości opracowano wzór kwestionariusza zawierającego 91 punktów18. 
Tomasz Rembalski podaje, że wówczas na terenie Chwarzna mieszkały 53 osoby, w 
tym 9 rodzin, strażnicy leśni i czynszownicy. Zarządcą folwarku był niejaki Labandt. 
Powierzchnia miejscowości wynosiła 118 hektarów pól uprawnych, 12 łanów lasu, 6 
łanów nieużytków i łąk. Mieszkańcy w swej większości byli katolikami19. W 1782 r. 
Chwarzno przeszło na własność Jana Nepomucego Przebendowskiego. W Polskim 
Słowniku Biograficznym podano, że nowy właściciel był kapitanem wojsk saskich i 
szambelanem pruskim20. 

Po wkroczeniu na te tereny wojsk pruskich Przebendowscy byli uwikłani w 
walki o Gdańsk, który ostatecznie został zdobyty w 1893 r. Jednym z generałów był 
nowy właściciel Chwarzna i Kolibek, Wilhelm Magnus von Brunneck, który kupił 
ten majątek od Przebendowskich w 1793 r. Literatura niemiecka, między innymi 
Leksykon biograficzny wszystkich bohaterów i osób wojskowych dostarcza wiadomości 
biograficznych o nowym właścicielu Chwarzna i Kolibek. Wilhelm Magnus von 
Brunneck urodził się w Bellschwitz. Konsekwentnie zdobywał kolejne szczeble 
kariery wojskowej. Walczył w wojnie siedmioletniej w bitwach pod Rassbach, Torgau 
i Reichenbach. W randze kapitana dowodził kampanią pod Torgau, za co otrzymał 
od króla pruskiego Order Por de Marite, najwyższe odznaczenie, jakie można było 
otrzymać w Królestwie Pruskim. W 1785 r. został mianowany generałem generalnym, 
a 5 lat później generałem porucznikiem. Wówczas  otrzymał kolejne odznaczenie, 
Order Czarnego Orła. Sprawował również urząd gubernatora Królewca i Memla, 
a także urząd inspektora piechoty Prus Wschodnich. Przebywając w Królewcu 

16 S. Kitowski, J. Sołtysik, dz. cyt., s. 21.
17 Archiwum Państwowe w Toruniu, sygn. 378, Zbiory Towarzystwa Naukowego, Odpis katastru kon-

trybucyjnego 1772.
18 S. Cackowski, Z dziejów polityki ekonomicznej pruskiego absolutyzmu. Kataster podatkowy z r. 

1772/73 dla ziem pierwszego zaboru pruskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu” 1967, t. 24, s. 41-76.

19 T. Rembalski, dz. cyt., s. 24.
20 Jan Nepomucen Przebendowski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVIII/4, Warszawa-Kraków 

1994, s. 648-649.
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zapoznał się z filozofią Emanuela Kanta i był zdecydowanym jej zwolennikiem. 
Znany był również jako posiadacz ziemski, wprowadził w Prusach Wschodnich 
hodowlę merynosów, czyli karakułów21. Czesław Biernat w pracy dotyczącej historii 
Gdańska informuje, że miasto, w wyniku realizacji drugiego traktatu rozbiorowego 
w 1793 r., miało zostać zajęte przez wojska pruskie w wyniku zaskoczenia. Generał 
Wilhelm Magnus von Brunneck, który miał dowodzić natarciem, bardzo dobrze 
znał obwarowania miasta, a także jego uzbrojenie. Po wstępnej ocenie radził jednak 
w raporcie do pruskiego naczelnego kolegium wojskowego, aby Gdańsk zdobyć w 
drodze negocjacji i perswazji. Ostatecznie miasto się poddało w zamian za utrzymanie 
dotychczasowych przywilejów i władz22. 

W tej samej publikacji Jerzy Stankiewicz informuje, że Kolibki, a wobec tego 
również dobra chwarznieńskie, nabyła gdańska rodzina Frantziusów, podając błędnie, 
że miało to miejsce w 1793 r.23, co prostuje między innymi Rembalski, mówiąc o 
dekrecie sądowym nabycia praw własności w 1804 r. Ówczesnym właścicielem 
został Daniel Gotthilf von Frantzius, który szybko zbankrutował i majątek został 
zlicytowany w 1882 roku. Sławomir Kitowski podaje, na podstawie jednego z 
najstarszych przewodników po Sopocie24, że w tym czasie współwłaścicielem majątku 
był spokrewniony z Danielem Theodorius Christian Frantzius. W Encyklopedii 
Gdańskiej podano zaś, że był on kupcem i armatorem. Przybył do Gdańska około 
1760 r., nabywając później prawa obywatelskie. W 1790 r. został nobilitowany na 
sejmie czteroletnim, uzyskując znak herbowy Taczała. Otrzymał również od króla 
polskiego tytuł tajnego radcy handlowego. Po włączeniu Gdańska do Prus był radcą 
handlowym w gdańskim Królewskim Sądzie Handlowo-Morskim. Przyczynił się 
również do rozwoju floty gdańskiej, budując w latach 1764–1793 na swój rachunek 
19 statków, a później zwiększając ich liczbę do 30 żaglowców. W 1804 r. – wraz z 
synami dostał tytuł szlachecki, nadany przez króla Prus25. Niestety zbankrutował, w 
efekcie czego Kolibki i Chwarzno zostały sprzedane na licytacji w 1822 r. 

Nowym właścicielem został porucznik Alexander Manns wraz z małżonką - 
Amalią Henriettą z domu Neumann, co odnotowane zostało w księgach wieczystych. 
Majątek został kupiony za sumę 45.800 talarów reńskich26. Zarówno poprzedni 
właściciel, jak Aleksander Manns, ulepszali i dobudowywali nieruchomości w 

21 Biographisches Lexikon aller Helden und Militairpersonen, welche sich in Preußischen Diensten berüh-
mt gemacht haben, Berlin 1788, s. 26.

22 C. Cieślak, Zabór Gdańska przez Prusy i prawnoustrojowe tego konsekwencje, [w:] Historia Gdańska, 
t. III/2 (1793-1815), Gdańsk 1993, s. 17-26.

23 J. Stankiewicz, Przemiany przestrzenne i demograficzne w latach 1793-1807, [w:] Historia Gdańska, 
t. III/2 (1793-1815), Gdańsk 1993, s. 12.

24 Die Seebadenstalt zu Zoppot bei Danzing 1823, s. 30-33, [w:] S. Kitowski, M. Sołtysik, dz. cyt., s. 27.
25 Encyklopedia Gdańska, Gdańsk 2012-2015, wydanie internetowe; https://www.gedanopedia.pl/gdan-

sk/?title=FRANTZIUS_THEODOSIUS_CHRISTIAN, z dn. 1.12.2018 r. 
26 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni, Grundbuch Koliebken, Band I, Blatt 155, [w:] 

S.  Kitowski, M. Sołtysik, dz. cyt., s. 30.
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majątku. Między innymi w tym czasie wybudowano dwór i stajnię kolibkowskie, 
nie ma natomiast informacji dotyczących zabudowań w Chwarznie. Kolejną 
transakcję kupna - sprzedaży księgi odnotowują w 1862 r. Wówczas właścicielem 
został Herrmann Bethe, który nabył dobra za sumę 209.233 talarów reńskich27. Frans 
Schultz  wymienia następnego właściciela Chwarzna, który nabył te tereny wraz z 
częścią Cisowej. Była to  firma Gebrüder Völtz zu Ueckermünde. Wówczas to, ze 
względu na trudności w wymowie nazwy miejscowości przez Niemców, zmieniono 
ją na - Völtzendorf28. Wtedy też nastąpiło administracyjne odłączenie od Kolibek. 
O samej firmie wiadomo z opisu Tomasza Rembalskiego, że była to współwłasność 
czterech osób z rodziny Völtz. Było to przedsiębiorstwo armatora, który miał swoją 
siedzibę na terenie Prus, natomiast prowadził też oddziały, a jeden z nich znajdował 
się w Gdańsku. Wiadomo również, że firma ta dokupiła do swoich chwarznieńskich 
ziem folwark Zielenisz, co miało miejsce w 1874 r.29. Shultz informuje również, że 
wówczas Chwarzno oddzielono administracyjnie od majątku Kolibki, co pozwoliło 
ogłosić je samodzielnym obszarem dworskim30. 

Kazimierz Małkowski i Dariusz Małszycki w Nowym Bedekerze Gdyńskim podają, 
że w 1885 r. samodzielnym właścicielem majątku Chwarzna i Zielenisza został Paul 
Völtz. Majątek łącznie liczył 875 ha. Wówczas to prawdopodobnie wybudowano 
dwór i zabudowania31. Statystycznych informacji dotyczących mieszkańców 
miejscowości z tego okresu dostarczył Stefan Ramułt w pracy: Statystyka ludności 
kaszubskiej. Ówczesne Chwarzno zamieszkiwało 102 Kaszubów-katolików, 2 
Kaszubów-ewangelików i 14 Niemców-ewangelików – łącznie 119 osób32. W 1904 r. 
majątek nabył Hans Göldel z Sopotu, właściciel dóbr sopockich, a także nadleśniczy. 
W Słowniku Państwa Polskiego i Ziem Historycznie z Polską Związanych, Pomorze 
Polskie, Pomorze zachodnie, Prusy Wschodnie, znajduje się opis położenia Chwarzna 
w dwudziestoleciu międzywojennym: Folwark leży na wysoczyźnie morenowej na 
południe od lasów nadleśnictwa Chylonia 5 km; wysoczyznę rozdzielają krótkie dolinki 
rzeki Kaczej. Ludność wynosiła 111 mieszkańców, spośród nich 38 rodzin robotników 
rolnych. Łącznie na terenie wsi znajdowało się 9 budynków mieszkalnych, były to 
domy murowane. Całość obszaru obejmowała 440 ha, w tym 274 ha gruntów ornych, 
również sady, ogrody i lasy. W folwarku zajmowano się hodowlą trzody chlewnej – 
była 150 sztuk bydła. W Słowniku podano również informację, że na terenie folwarku 
znajdowały się także gorzelnia oraz tartak. Na jarmark i targi mieszkańcy jeździli do 
Gdyni. W miejscowości również znajdowała się jednoklasowa szkoła33.

27 Tamże.
28 F. Schultz, dz. cyt., s. 575.
29 T. Rembalski, dz. cyt., s.24.
30 F. Schulz, dz. cyt., s. 575.
31 K. Małkowski, D. Małszycki, dz. cyt., s. 54.
32 S. Ramułt, Statystyka ludności kaszubskiej, Kraków 1889, s. 20.
33 Słownik Państwa Polskiego i Ziem Historycznie z Polską Związanych, Pomorze Polskie, Pomorze za-

chodnie, Prusy Wschodnie..., s. 1015-1016.
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Tomasz Rembalski podaje, że po I wojnie światowej Chwarzno administracyjne 
stanowiło część wójtostwa Wielki Kack, a od 1933 r. było pod zarządem gminy 
zbiorczej w Chwaszczynie. Przez cały okres wojenny właścicielem był Hans Göldel, 
który w czasie II wojny światowej traktował Polaków bardzo dobrze, często ratując ich 
przed śmiercią czy wywózką do obozów koncentracyjnych. W 1929 r. wieś liczyła 150 
osób. W 1945 r. na terenie Chwarzna toczyły się zacięte walki, w wyniku których został 
zburzony dwór34. W pracy Bolesława Borka i Leona Bieszke pt: Łężyce z przysiółkami i 
krótką wanogą po Wiczlinie, opisany został stan szkoły w Chwarznie w międzywojniu. 
Pieczę nad nią sprawowało do 1939 r. Dowództwo Lądowej Ochrony Wybrzeża, a 
nauczycielem i zarządcą szkoły był Rudolf Ruchniewicz, który po wybuchu wojny 
został aresztowany i zamordowany w lesie piaśnickim. Szkoła ponownie zaczęła działać 
po wojnie. Jej dyrektorem został wówczas Mieczysław Chojnacki. Do zajęć szkolnych 
przystąpiło 15 dzieci35. Po wojnie cały majątek przejął skarb państwa, a folwark, tak jak 
wiele innych tego typu gospodarstw, stał się Państwowym Gospodarstwem Rolnym. 

Eugeniusz Gołąbek w pracy Dzieje okolic Gdańska i Gdyni przytacza wspomnienia 
Leona Bieszka, który opowiada między innymi, że Hans Göldel był jednym z niewielu 
właścicieli niemieckich, którzy, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, zostali na 
tych terenach. Pod koniec życia miał duże kłopoty ze zdrowiem i nie mógł chodzić, 
był wożony bryczką36. Po II wojnie światowej cały majątek ziemski przejął Skarb 
Państwa. Dawny folwark stał się Państwowym Gospodarstwem Rolnym. Chwarzno 
weszło w skład Gromadzkiej Rady Narodowej z siedzibą w Wiczlinie, którą następnie 
włączono do Gromadzkiej Rady Narodowej w Chwaszczynie. W latach 50., jak pisze 
Małkowski, powstały pierwsze plany zabudowy Chwarzna w ramach nowej dzielnicy 
Gdyni. Do 1972 r. miejscowość była połączona z Wiczlinem w jedno sołectwo, a 1 
stycznia 1973 r., na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 20 listopada 1972 r., 
zostało włączone w granice miasta Gdyni37. Warto jeszcze wspomnieć o kościele pw. 
św. Urszuli Ledóchowskiej w Chwarznie. Parafia ta powstała w 1984 r. z wydzielonych 
osiedli parafii pw. Świętego Krzyża na Witominie, św. Wawrzyńca w Wielkim Kacku 
i św. Wojciecha w Kielnie. Obecnie dzielnica prężnie się rozwija, powstają nowe 
osiedla mieszkalne, dynamicznie rośnie również liczba mieszkańców38.

SUMMARY

Chwarzno and its owners – the state of research

Chwarzno  is the most dynamically developing district in Gdynia. The first note 
upon this settlement come from the Middle Ages. Yet, Chwarzno’s history is widely 
unknown and requires further primary research.

34 T. Rembalski, dz. cyt., s. 25.
35 B. Bork, L. Bieszke, Łęczyce z przysiółkami i krótką wanogą po Wiczlinie, Wejherowo 1994, s. 30-31.
36  L. Bieszke, Wspomnienia, [w:] E. Gołąbek, Dzieje okolic Gdańska i Gdyni, Gdańsk 2010, s. 88.
37 T. Rembalski, dz. cyt., s. 25.
38 A. Kitowski, D. Małczyński, dz. cyt., s. 56.

Chwarzno i jego właściciele - stan badań
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„Chopol” - niedocenione narzędzie 
polityki Rzeczypospolitej Polskiej wobec Koreańskiej 

Republiki Ludowo-Demokratycznej 

Podejmując problematykę zaproponowaną w tytule niniejszego artykułu postawiono 
pytanie: co łączy „Chopol” z wiodącym tematem, którym jest Gdynia w stuleciu 
odzyskania niepodległości przez Polskę? W uzasadnieniu wskazuje się zwłaszcza: (1) 
terytorialność – „Chopol” jako podmiot gospodarczy ma siedzibę w Gdyni; (2) ramy 
czasowe – podmiot prowadzi działalność w okresie zakreślonym ramami tematu 
głównego. Do podjęcia badań w obszarze wyznaczonym w tytule tematu przekonuje 
m.in.: (1) zmienność polityki zagranicznej Polski wobec Koreańskiej Republiki 
Ludowo-Demokratycznej (KRLD) od 1948 do 2018 r., tj. przez 70 lat, w ramach 
której osadzona jest działalność „Chopolu”; (2) brak transparentności działalności 
„Chopolu” jako spółki z udziałami Skarbu Państwa; (3) problematyka współpracy 
z KRLD, zwłaszcza w kontekście sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ i decyzjami 
rządu Rzeczypospolitej Polskiej z tym związanymi oraz przemianami zachodzącymi 
w środowisku międzynarodowym pod wpływem tendencji multilateralizmu w 
stosunkach międzynarodowych.

***

Pomimo zauważalnego wzrostu znaczenia podmiotów niepaństwowych w 
środowisku międzynarodowym i relatywnego spadku znaczenia podmiotów 
państwowych, to ciągle państwa dysponują największą zdolnością podejmowania 
decyzji o międzynarodowym znaczeniu w coraz „gęstszej sieci powiązań” i zależności 
w stosunkach międzynarodowych1. Jednym z głównych elementów działalności 
państwa w tym obszarze jest polityka zagraniczna, a w jej ramach międzynarodowa 
współpraca gospodarcza. Powiązania „sieciowe” osłabiają porządek hierarchiczny, 
oparty na przywództwie wielkich potęg, inspirują do wdrażania rozwiązań 
kompromisowych i koalicyjnych, zaś poziom kompromisu warunkują czynniki 

1 Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010, s. 14-15.
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siły wiedzy i moralności podmiotów, dążących do osiągnięcia założonych celów 
międzynarodowej działalności. Jednym z celów polskiej polityki zagranicznej wobec 
państw Azji Wschodniej powinno być utrzymywanie jak najlepszych stosunków 
politycznych umożliwiających rozwój wymiany handlowej i współpracy kulturowej. 
W przestrzeni tej ważne miejsce od czasu zakończenia II wojny światowej zajmowała 
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna.

***

19 listopada 1965 r. rządy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) i Koreańskiej 
Republiki Ludowo-Demokratycznej powołały Koreańsko-Polskie Towarzystwo 
Maklerów Morskich, realizujące zadania w obszarze transportu morskiego. 
Organizacyjnym wzorcem było Chińsko-Polskie Towarzystwo Maklerów Okrętowych 
„Chipolbrok” utworzone w 1951 r. na podstawie Umowy między rządami PRL i 
ChRL. W 1987 r. na mocy porozumienia rządów PRL i KRL-D przedsiębiorstwu 
nadano charakter spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Koreańsko-
Polskie Towarzystwo Maklerów „Chopol” z siedzibą w Pjongjangu, gdzie również 
zarejestrowano statut spółki2, zaś w Gdyni utworzono jej oddział. Głównym 
zadaniem „Chopolu” miał być transport morski magnezytu z Korei Północnej do 
Polski, a w kierunku powrotnym – koksu3. Politycznym celem powołania spółki było 
utrzymanie stałej wymiany handlowej między państwami znajdującymi się w orbicie 
wpływów ZSRR. 

Do statutowych zadań „Chopolu”, poza eksploatacją statków i przewozu ładunków, 
należy także kupno i sprzedaż statków, ich dzierżawa oraz obsługa agencyjna jednostek 
morskich. Zarząd spółki składa się z sześciu członków – każda Strona wyznacza 
trzech. Stanowisko prezesa Zarządu Spółki jest także dwuosobowe, zaś uprawnienia 
równorzędne. Początkowo „Chopol” dysponował dwoma lub trzema jednostkami, 
operującymi głównie na obszarze Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. 
Obsadę jednostek miały tworzyć mieszane polsko-północnokoreańskie załogi, lecz 
w praktyce na statkach zatrudnia się wyłącznie północnokoreańskich marynarzy, co 
prawdopodobnie podyktowane jest względami ekonomicznymi4.

Trudno obecnie wskazać jednoznacznie, jakie powody leżały u podstaw 
zaangażowania strony polskiej w realizację projektu utworzenia „Chopolu” 
właśnie pod koniec 1965 r. Nie ujawniono dotychczas odpowiednich dokumentów 
tego dotyczących. Z pewnością nie mógł to być projekt ekonomiczny, związany z 
prowadzoną przez PRL polityką gospodarczą. Przykładowo, w 1956 r. wymiana 
handlowa między Polską a Koreą Północną wynosiła zaledwie 24 mln rubli i do 
połowy lat 80. XX w. nie wykazywała istotnej tendencji wzrostowej, podczas gdy 

2 M. T. Mencel, Polska a Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna: ogniwa współpracy, [w:] Polityczne i 
gospodarcze problemy współczesnej Azji, pod red. J. Marszałek-Kawy, M. Gołda-Sobczaka, Toruń 2016, s. 132.

3 Chopol, http://www.super.auto.pl/art,Chopol.html, z dn. 9.02.2018 r.
4 M. T. Mencel, Polska a Koreańska Republika..., s .  133.
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handel Polski z państwami Azji w 1956 r. wynosił blisko 140 mln USD5. Bardziej 
przekonuje koncepcja projektu politycznego, wynikającego nie tyle z polityki 
zagranicznej PRL, co raczej z perspektywy Moskwy, która w tym czasie pogłębiała 
się w konflikcie z ChRL, ta zaś w tym okresie wyraźnie przejmowała dominację w 
relacjach z Pjongjangiem. W latach 60. XX w. KRL-D postrzegana była przez Pekin 
głównie jako istotny element polityki „antyradzieckiej” i „antyamerykańskiej”6. 

Koncepcja budowania za pośrednictwem Polski więzi Korei Północnej z 
blokiem państw pod moskiewskim protektoratem mogłaby także usprawiedliwiać 
„niejawność” i brak materiałów dotyczących powołania „Chopolu” i działalności 
tego przedsiębiorstwa, aż do upadku PRL, ZSRR oraz całego bloku państw 
Europy Wschodniej. Niewykluczone, że jednostki „Chopolu” wykorzystywano do 
przewożenia towarów militarnych, skierowanych do Demokratycznej Republiki 
Wietnamu, zaangażowanej w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi. Za takim poglądem 
przemawia to, że w tym czasie Pekin blokował radzieckie dostawy broni dla 
Wietnamu7. 

Ideologiczną podstawę aktywności PRL wobec Korei Północnej mogły nadać 
konkluzje rozmów prowadzonych w kwietniu 1965 r. we Wrocławiu i Warszawie 
kierownictwa PZPR i rządu PRL, którym przewodniczyli Władysław Gomułka i 
Józef Cyrankiewicz, z radziecką delegacją rządowo-partyjną na czele z Leonidem 
Breżniewem, Aleksiejem Kosyginem, Andriejem Gromyko i marszałkiem Nikołajem 
Kryłowem. Podczas rozmów uzgodniono pogląd na sprawę jedności światowego 
ruchu robotniczego. W komunikacie z dnia 8 kwietnia stwierdzono konieczność 
działania na rzecz jedności „całej wspólnoty krajów socjalistycznych w walce 
o pokój”8.   Sugestywny jest także to, że zaledwie 19 dni przed uruchomieniem 
działalności „Chopolu”, 30 października 1965 r. w Białowieży miało miejsce spotkanie 
Władysława Gomułki z Leonidem Breżniewem, podczas którego omówiono problemy 
międzynarodowe, dotyczące głównie sytuacji na Dalekim Wschodzie. Władysław 
Gomułka skonstatował spotkanie koniecznością zacieśniania współdziałania 
krajów socjalistycznych i izolowania Chin, a 16 grudnia uchwała plenum KC PZPR 
usankcjonowała opowiedzenie się po stronie Moskwy w sporze z Pekinem9.

O istnieniu i działalności „Chopolu” nie informowano opinii publicznej przez 
cały okres rządów PZPR. Nawet w gloryfikującej przemiany polityczne i gospodarcze 
Gdyni publikacji pod redakcją Romana Wapińskiego „Dzieje Gdyni”, opublikowanej 
w 1980 r., „Chopol” nie istnieje, pomimo że zamieszczono wzmiankę o „Chipolbroku”: 

5 Kyunam Kim, Stosunki Polski z państwami Półwyspu Koreańskiego w latach 1948-2013, (praca doktorska 
pod kier. dr. hab. Jana Rowińskiego, Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych), 
Warszawa 2015, s. 56, 81.

6 M. T. Mencel, Chiny a Korea: paternalizm i pragmatyzm, [w:] Od pedagogiki do polityki, pod red. J. Mar-
szałek-Kawy,  Toruń 2015, s. 348.

7 A. Skrzypek, Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956-1989, Pułtusk, Warszawa 2010, s. 114.
8 Tamże, s. 114.
9 Tamże, s. 121-122.
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[…] Na ten okres przypada też powołanie do życia 15 czerwca 1951 r. Chińsko-
Polskiego Towarzystwa Maklerów Okrętowych Sp. z o.o. w Tiencinie z oddziałem 
w Gdyni. Przedsiębiorstwo to powstało poprzez zakup różnych jednostek, głównie 
używanych. Jego celem w owym czasie był aktywny współudział w przełamywaniu 
blokady handlowej stosowanej przez państwa kapitalistyczne wobec Chin10. 

O tym, że współpraca PRL z Koreą Północną zorientowana była przede wszystkim 
na cele o charakterze politycznym, wskazuje także inny obszar polskiej aktywności 
– pomocy materialnej i żywnościowej w czasie wojny między obu państwami 
Półwyspu Koreańskiego, co wynikało z przynależności do jednego bloku ideologiczno-
politycznego. Polska udzielała Korei Północnej także efektywnej pomocy humanitarnej, 
przyjmując do ośrodków na terenie kraju północnokoreańskie dzieci, osierocone w 
wyniku działań wojennych. W latach 1953-1959 Polska przyjęła ich ok. 6 tys. Ponadto 
do Polski przyjechało ponad 500 północnokoreańskich studentów, podejmując studia 
głównie na politechnikach i wyższych szkołach rolniczych. W latach 1955-1956 na 575 
studentów obcokrajowców 365 pochodziło z Korei Północnej11.

Polska była także zaangażowana w pomoc Korei Północnej na miejscu. W 1955 r. 
zbudowano szpital ortopedyczny, polscy specjaliści pomagali w odbudowie zakładu 
remontowego parowozów i wagonów w Pjongjangu, w budowie nowej kopalni w 
miejscowości Anju oraz mechanizacji trzech kolejnych. Od 1953 r. pod auspicjami 
Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczęła działalność polska misja medyczna, która 
została rozwiązana w 1956 r. W jej ramach działało 5 zmian – łącznie ok. 60 lekarzy12.

Ważnym przejawem działalności politycznej Polski w Korei Północnej był udział 
polskiego przedstawicielstwa w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych13 (KNPN), 
powołanej 27 lipca 1953 r. na mocy Układu Rozejmowego, podpisanego przez 
przedstawicieli walczących stron14. Do zadań KNPN należał nadzór, obserwacja, 
inspekcja i badania, związane z wymianą personelu wojskowego, uzbrojenia i sprzętu, oraz 
prowadzenie dochodzeń w sprawach incydentów w strefie zdemilitaryzowanej, a także 
składanie Wojskowej Komisji Rozejmowej sprawozdań z prowadzonej działalności15.

Przesilenie w stosunkach polsko-północnokoreańskich miało miejsce 
dwukrotnie. W latach 60. XX w., było konsekwencją konfliktu chińsko-radzieckiego, 

10 Dzieje Gdyni,  pod red. R. Wapińskiego, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1980, s. 277.
11 M. Burdelski, Stosunki Polski z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną. Rys historyczny, [w:] 

Spotkania polsko-koreańskie, pod red. J. Marszałek-Kawy,  Toruń 2008, s. 11-12.
12 K. Knypl, Polska misja medyczna w Korei. Szpital Polskiego Czerwonego Krzyża w Korei Północnej,

cz I, „Gazeta dla lekarzy” 2004, nr 5, s. 25-27.
13 Analizę działalności KNPN przedstawiono obszernie, [w:] Ch. Birchmeier, M. Burdelski, E. Jen-

draszczak, 50-lecie Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei, Toruń 2003.
14 Rozejm został podpisany przez marszałka Kim Ir Sena (KRL-D), generała Penga Dehuei (ChRL), 

generała Marka W. Clarka (USA; głównodowodzący wojsk ONZ). Rozejm nie został podpisany przez 
przedstawiciela Republiki Korei, co było wykorzystywane przez stronę północnokoreańską, wskazującą 
na nieważność takiego dokumentu w relacjach między obu Koreami.  

15 E. Jendraszczak, Udział Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w wygaszeniu kryzysu koreańskiego, [w:] 
Korea: doświadczenia i perspektywy,  pod red. K. Gawlikowskiego, E. Potockiej, Toruń [b.r.w.], s. 127-128.
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którego głównym elementem było przywództwo w bloku państw komunistycznych, 
narzucenie przez Mao Zedonga koncepcji „dwóch wrogów” i drugie, po zrzuceniu 
przez Polskę radzieckiego zwierzchnictwa i wejściu na drogę przemian politycznych 
i gospodarczych po 1989 r. W wyniku tego drugiego władze Korei Północnej zerwały 
kontakty dyplomatyczne z Polską, odwołały ambasadora i zlikwidowały placówkę 
dyplomatyczną w Warszawie. Cofnięto także uznanie udziału Polski w KNPN i 
zmuszono polską misję przy KNPN do opuszczenia terytorium Korei w 1995 r. 
Zmuszono także do powrotu północnokoreańską młodzież studiującą w Polsce16, a 
polską placówkę dyplomatyczną w Pjongjangu opuścił ówczesny ambasador PRL.

Między tymi dwoma okresami, w latach 80. XX w., odnotowano kolejny etap 
„ocieplenia” stosunków między Pjongjangiem i Warszawą, czego efektem były 
wzajemne wizyty na najwyższym szczeblu (27-29 maja 1984 r. w Polsce przebywał 
Kim Ir Sen, zaś we wrześniu 1986 r. z wizytą w Korei Północnej przebywał Wojciech 
Jaruzelski). Kim Ir Sen okazywał sympatię i aprobatę dla polityki PZPR wobec 
Solidarności, zaś PRL oficjalnie poparła dążenia KRL-D do pokojowego zjednoczenia 
Korei17. Na fali tego ocieplenia „Chopol” przekształcono w spółkę prawa handlowego, 
zapewniając jej niemożliwość likwidacji bez zgody obu stron.

Zakończenie „zimnej wojny”, aplikacja i uczestnictwo Polski w strukturach NATO i 
Unii Europejskiej przyczyniły się do zmiany polskiej polityki zagranicznej wobec Korei 
Północnej, która w doktrynie prezydenta Stanów Zjednoczonych George’a W. Busha została 
włączona obok Iranu, Iraku i Afganistanu do tzw. „osi zła” – czyli państw wspierających 
międzynarodowy terroryzm. Mimo tego utrzymano ambasadę w Pjongjangu (KRL-D 
także utrzymuje ambasadę w Warszawie), prowadzono działalność w zakresie współpracy 
gospodarczej i kulturalnej18 oraz utrzymano pomoc humanitarną19. 

Także „Chopol” prowadził nieskrępowaną działalność, mimo że do Polski docierały 
informacje o niejasnej jej formie i podejrzeniach o zaangażowanie w przemycie narkotyków 
produkowanych w Korei Północnej, z którego dochód miał wspierać osobisty budżet przywódcy 
reżimu20. Mimo krytyki działalności północnokoreańskiego reżimu władze Rzeczypospolitej 
Polskiej nie ingerowały w działalność spółki. W maju 2006 r. minister gospodarki morskiej 
w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Rafał Wiechecki stwierdził że „za utrzymaniem spółki 
Koreańsko-Polskie Towarzystwo Żeglugowe „Chopol”  przemawiają względy ekonomiczne i 
społeczne. […] Daje ona zatrudnienie oraz generuje zysk, […] daje szansę na odzyskanie przez 

16 KRL-D otworzyła ponownie swoją ambasadę w Polsce w listopadzie 1998 r.
17 M. Burdelski, dz. cyt…, s. 13.
18 Por. Odpowiedź ministra spraw zagranicznych na interpelację nr 5804 w sprawie stosunków dy-

plomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, http://
orka2.sejm.gov.pl/IZ3.nsf/main/4363A5CF, z dn.10.02.2018 r.

19 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych RP Włodzimierza Cimoszewicza o podstawowych kierun-
kach polityki zagranicznej (przedstawiona na 16. Posiedzeniu Sejmu w dniu 14 marca 2002 roku), http://
www.msz.gov.pl/resource/613f81fb-8145-4595-9012-3a9b13612f16:JCR, z dn.10.02.2018 r.

20 Polskie interesy z Kim Dzong Ilem, http://www.portalmorski.pl/zegluga/2921-polskie-interesy-z-
kim-dzong-ilem, z dn.10.02.2018 r.
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Polskę długoletniego zadłużenia KRL-D wobec naszego kraju, ocenianego na 1,5 mln USD”21.
Do uregulowania kwestii północnokoreańskiego zadłużenia wobec Polski 

doprowadził w 2011 r. rząd Donalda Tuska. W Umowie zawartej przez rządy 
RP i KRL-D z 1 czerwca tego roku uregulowano stan wzajemnych stosunków 
finansowych, a  także uzgodniono udział Polski we wsparciu rozwoju KRL-D, oraz 
dwustronnych stosunków gospodarczych, handlowych i finansowych, opartych 
na zasadzie wzajemnych korzyści i równości, wsparcia finansowego działalności 
„Chopolu”. W związku z zadłużeniem strony północnokoreańskiej, które powstało w 
związku z realizacją umowy między rządem PRL i KRL-D o wzajemnych dostawach i 
płatnościach, w latach 1986-1990 z dnia 28 listopada 1985 r. oraz realizacji Protokołu 
z dnia 30 października 1986 r. o dostawach towarów i płatnościach związanych z 
produkcją śmigłowców Mi-2, ustalono wartość długu KRL-D na kwotę 4 318 355,87 
USD. Z całego długu kwotę 1,5 mln USD Pjongjang zobowiązany był do przekazania 
na rachunek „Chopolu” na zakup statku, zwiększając udziały obu stron po 750 tys. 
USD. Kwotę 200 tys. USD miała otrzymać ambasada RP w Pjongjangu na pokrycie 
kosztu remontu. Pozostała część długu w wysokości 2,618 mln USD miała zostać 
umorzona po wywiązaniu się KRL-D z uzgodnionych zobowiązań22. Obie strony 
wywiązały się z ustaleń w terminach ustalonych w umowie, pomimo że atmosfera 
w stosunkach międzynarodowych stawała się coraz „gęstsza”, w związku z rozwojem 
przez Pjongjang programu budowy broni jądrowej i rakiet przenoszących ładunki 
nuklearne.

Wsparcie finansowe dla „Chopolu” poprawiło negatywny wynik finansowy 
spółki, który wyniósł w 2010 r. -658 703,80 USD. W 2011 r. spółka wypracowała 
zysk w wysokości 6  705,30 USD, pomimo że dysponowała jedynie jednym 
statkiem „JO PPOL 2”, który wykonał w tym roku 11 rejsów, przewożąc 134,6 
tys. ton ładunków, głównie węgla, rudy i nawozów sztucznych między Chinami 
a Koreą Północną23. W maju 2012 r. spółka zakupiła drugi statek „Ryo Myong” 
– 11-letnią jednostkę, zdolną do przewozu towarów o masie do 3,5 tys. ton. 
Osiągnięty w 2012 r. zysk w kwocie 80 tys. USD pozwalał na budowanie planów 
dalszego rozwoju spółki, planowano także zakup kolejnej jednostki24.

21 Koreańsko-Polskie Towarzystwo Żeglugowe Chopol jest korzystne ekonomicznie, http://www.wnp.pl/wiadomosci/
koreansko-polskie-towarzystwo-zeglugowe-chopol-jest-korzystne-ekonomicznie,10517.html, z dn.10.02.2018 r.

22 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demo-
kratycznej w sprawie uregulowania zadłużenia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wobec 
Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Pjongjang dnia 1 czerwca 2011 r., http://www.infor.pl/akt-praw-
ny/MPO.2012.053.0000226,umowa-miedzy-rzadem-rzeczypospolitej-polskiej-a-rzadem-koreanskiej-
republiki-ludowodemokratycznej-w-sprawie-uregulowania-zadluzenia-koreanskiej-republiki-
ludowodemokratycznej-wobec-rzeczypospolitej-po.html, z dn. 10.02.2018 r.

23 Morskie interesy z reżimem Kin Dzong Una gdyńskiej spółki Chopol,https://biznes.trojmiasto.pl/Mors-
kie-interesy-z-rezimem-Kim-Dzong-Una-gdynskiej-spolki-Chopol-n67731.html, z dn.10.02.2018 r.

24 A. Stankiewicz, M. Stankiewicz, Flota Tuska i Kim Dzong Una, http://www.rp.pl/artykul/1001232-
Flota-Tuska-i-Kim-Dzong-Una.html, z dn. 10.02.2018 r.
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Aktywność Korei Północnej w rozwoju badań nad bronią jądrową i rakietami 
balistycznymi zdecydowanie utrudnia, a ostatnie decyzje o sankcjach ONZ 
uniemożliwiają podejmowanie inicjatyw politycznych i gospodarczych przez polską 
dyplomację. Działalność „Chopolu” także została ograniczona do minimum, a minister 
gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk zadeklarował chęć rozwiązania spółki25, 
której środki zgromadzone na rachunku bankowym w Polsce zostały zablokowane26, 
uzasadniając podjęte kroki sankcjami ONZ wobec Korei Północnej27. W takiej 
sytuacji nie można pominąć wypowiedzi dla mediów ministra spraw zagranicznych 
w rządzie PiS Witolda Waszczykowskiego z września 2017 r., w której wskazywał 
na gotowość Polski do pośredniczenia w rozmowach z Koreą Północną w sprawie 
ograniczenia polityki proliferacji28. Jak rząd wyobraża wypełnianie takiego zadania 
przez polską dyplomację. Nie wskazano i trudno rozwijać w tej materii dywagacje, a 
negatywne skojarzenia budzą m.in. takie wypowiedzi, jak wypowiedź posła Wojciecha 
Skurkiewicza, który miał stwierdzić, że Polska miała udział w sukcesie, jakim 
było spotkanie Trump-Kim. Poseł PiS dodał, że Polska jest „praktycznie jedynym 
przedstawicielstwem Korei Północnej w Europie”29. Podejmując się pośrednictwa 
w negocjacjach amerykańsko-północnokoreańskich należy prowadzić co najmniej 
poprawne relacje z obu stronami, podobnie do roli polskiej dyplomacji w kontaktach 
chińsko-amerykańskich, zakończonych nawiązaniem stosunków dyplomatycznych. 
Tymczasem w relacjach z Pjongjangiem likwidacja „Chopolu” mogłaby stanowić 
dostateczny powód konfliktu politycznego między RP a KRL-D lub co najmniej 
całkowitej utraty zaufania, które w dwustronnych stosunkach buduje się latami.
 

***

Zaletami kreatywnego uczestnika stosunków międzynarodowych jest jego 
aktywność i skuteczność w działaniu oraz zdolność do uczestnictwa w rozwiązywaniu 
najistotniejszych problemów oddziałujących na jakość międzynarodowego środowiska. 
Niekoniecznie trzeba być mocarstwem, aby prowadzić rozważną, racjonalną politykę 

25 M. Stankiewicz, Tajemnice Chopolu,  http://www.rp.pl/Zycie-Pomorza/31139858-Tajemnice-
Chopolu.html, z dn.10.02.2018 r.

26 Co z tym Chopolem?, http://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/co-z-tym-chopolem.html, 
z dn.10.02.2018 r.

27 M. Wilgocki, Rada Bezpieczeństwa ONZ nałożyła nowe sankcje na Koreę Północną, http://wyborcza.
pl/7,75399,22823366,rada-bezpieczenstwa-onz-nalozyla-nowe-sankcje-dla-korei-polnocnej.html, z dn. 
22.12.2017 r.; Nowe sankcje nałożone na Koreę Północną, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/
rada-bezpieczenstwa-onz-nalozyla-nowe-sankcje-na-koree-polnocna,771941.html, z dn. 12.09.2017 r.

28 P. Żuchowski, Witold Waszczykowski: Polska może pośredniczyć w rozmowach z Koreą Północną, http://
www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-witold-waszczykowski-polska-moze-posredniczyc-w-rozmowach-z-
,nId,2441167, z dn. 10.02.2018 r.

29 Poseł PiS w TVP: Polska miała udział w sukcesie, jakim było spotkanie w Singapurze,  http://wia-
domosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,23530023,blad-skurkiewicza-w-tvp-polska-jest-jedynym-
przedstawicielem.html, z dn. 26.08.2018 r.
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zagraniczną, rozumiejącą problemy systemowe oraz poszczególnych jego uczestników, 
zdolną do kompromisów. Współczesne przemiany środowiska międzynarodowego 
implikują wzrost znaczenia takich wyznaczników jak współzależność, globalizacja, 
transgraniczność30, te zaś wypierają znaczenie relacji międzypaństwowych szczebla 
rządowego. Nie oznacza to jednak konieczności całkowitej redefinicji polityki 
zagranicznej państwa wobec wszystkich podmiotów, uczestników stosunków 
międzynarodowych. Wobec reżimów takich, jak Koreańska Republika Ludowo-
Demokratyczna, wydaje się właściwe, a nawet celowe, wykorzystywanie narzędzi o 
historycznej legitymizacji, obustronnie aprobowanych, ukształtowanych w latach 
najlepszej koniunktury we wzajemnych relacjach politycznych, gospodarczych i 
kulturalnych31. 

Cechą współczesnego, nowoczesnego państwa jest umiejętność prezentowania 
własnych postaw kulturowo-cywilizacyjnych korzystając z narzędzi soft power, 
zorientowanych na instrumenty ideologiczno-kulturowe, wspieranych instrumentami 
gospodarczymi32. Mechanizmy sankcji wobec Korei Północnej wdrożone przez Radę 
Bezpieczeństwa ONZ są elementem presji krótkoterminowej, która wpłynąć ma na 
zmianę postawy reżimu i nakłonienie do rozpoczęcia programu denuklearyzacji. 
Będzie zatem konieczne, w odpowiednim momencie, ponowne nawiązywanie relacji 
pozapolitycznych represji, uwzględniających stosunki gospodarcze i kulturalne. 
Jednym z elementów tej strategii mógłby stać się „Chopol” – jedyna inicjatywa 
gospodarcza między państwem zachodnim i reżimem północnokoreańskim, której 
korzenie wywodzą się ze współpracy politycznej szczebla rządowego. 

Współpraca zainicjowana w czasach rządów PRL-owskich nie powinien przysłaniać 
pragmatycznej strony polityki zagranicznej obecnego rządu. Jeśli państwa zachodnie nie 
pozostawią sobie żadnych „przyczółków” w przestrzeni współpracy z KRL-D, wypełni ją 
aktywność państw o autorytarnych systemach politycznych, z Chinami i Rosją na czele, 
które nie stawiają warunków wstępnych33. Błędem byłoby porzucanie takiego narzędzia, 
jakim jest „Chopol”, choć o niewielkiej wartości wymiernej, to jednak aprobowanym 
przez stronę północnokoreańską. Czas intensyfikacji relacji z Koreą Północną wydaje się 
zbliżać, o czym świadczy niespotykana od czasu zawarcia rozejmu w 1953 r. aktywność 
obu państw koreańskich na najwyższym szczeblu. Dalsze funkcjonowanie „Chopolu” 
byłoby także ważnym elementem, wypełniającym przestrzeń gospodarczą Gdyni, 
zwłaszcza w kontekście historycznym. W Gdyni bowiem mieści się siedziba polskiego 
oddziału polsko-chińskiej spółki „Chipolbrok”34, która była wzorem organizacyjnym 
unikalnego polsko-północnokoreańskiego przedsięwzięcia gospodarczego.

30 Polityka zagraniczna w przestrzeni teoretycznej, [w:] Polityka zagraniczna. Aktorzy – potencjały – 
strategie, pod red. T. Łoś-Nowak, Warszawa 2011, s. 19.

31 Szerzej: M.T. Mencel, Polska a Koreańska Republika..., s. 128-143.
32 Por. T. Kamiński, Chińska soft power a ambicje globalne Unii Europejskiej, [w:] Współczesne Chiny 

w kontekście stosunków międzynarodowych, pod red. J. Wardęgi, Kraków 2013, s. 73-97.
33 Por. Ł. Firmanty, Afryka we współczesnej polityce Chińskiej Republiki Ludowej, Toruń 2013, s. 59 i nn.
34 Szerzej: J. Wróbel, Chipolbrok. Z dziejów polsko-chińskiego sojuszu morskiego 1950-1957, Łódź 2016.

Pod naciskiem sankcji nałożonych na KRL-D przez ONZ, a zwłaszcza 
aktywnym ich wsparciu przez władze ChRL, gospodarkę Korei Północnej dotknął 
tak głęboki kryzys, jakiego Pjongjang dotychczas nie zaznał. Wartość chińsko-
północnokoreańskiej wymiany handlowej spadła o ponad połowę35, ograniczone 
do minimum zostały dostawy chińskiej ropy naftowej. W sytuacji, gdy Pekin jest 
najważniejszym partnerem gospodarczym Pjongjangu, odpowiadającym za ok. 
90% globalnego handlu zagranicznego KRL-D, Kim Dzong Un zmuszony został 
do odstąpienia od agresywnej polityki proliferacji i budowy nośników głowic 
nuklearnych średniego i dalekiego zasięgu. W dniach 25-28 marca 2018 r. w Pekinie 
miała miejsce niezapowiedziana wcześniej wizyta delegacji północnokoreańskich 
władz z Kim Dzong Unem na czele, którą przyjął szef chińskiego rządu Li Keqiang. 
Pomimo że nie opublikowano wspólnego komunikatu, wydaje się, że rozmowy 
dotyczyły sposobu rozwiązania problemów gospodarczych i politycznych KRL-D. 
W oficjalnej wypowiedzi prezydent Chin  Xi Jinping podkreślił znaczenie tych 
rozmów „dla przyjaźni między oboma krajami”. Pochwalił „pozytywne zmiany”, do 
jakich doszło w 2018 r. na Półwyspie Koreańskim, a których celem – jak podkreślił 
– pozostaje denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego i rozwiązywanie konfliktów 
poprzez dialog36. 

Pod wpływem chińskiej dyplomacji, która rozpoczęła naciski na Pjongjang pod 
koniec 2017 r., nagłemu ociepleniu uległy stosunki między państwami koreańskimi, 
co amerykańska propaganda usiłowała przypisać jako jeden z sukcesów wizyty 
prezydenta USA Donalda Trumpa w Pekinie w listopadzie 2017 r.37. Pierwszym 
efektem działań chińskich polityków była decyzja Seulu i Pjongjangu o wystawieniu 
wspólnej reprezentacji na Zimowe Igrzyska Olimpijskie, przeprowadzone w lutym 
2018 r. w Korei Południowej38, a 27 kwietnia 2018 r. odbyło się historyczne spotkanie 
przywódców obu państw koreańskich – Kim Dzong Una i Mun Dze Ina, podczas 
którego omawiano warunki zbliżenia polityczno-gospodarczego, a zwłaszcza 
formalnego zakończenia stanu wojny między obu państwami i denuklearyzacji 

35 M.Kaczmarczyk, Kim Dzong Un traci grunt pod nogami. Chiny mocno uderzyły w gospodarkę Ko-
rei Północnej,https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/swiat/kim-dzong-un-traci-grunt-pod-nogami-
chiny-mocno-uderzyly-w-gospodarke-korei-północnej/ar-BBJugJP?ocid=spartanntp, z dn. 2.02.2018 r.

36 „Prowadziłem owocne rozmowy”. Kim był w Pekinie, Chiny poinformowały USA, https://www.tvn24.pl/
wiadomosci-ze-swiata,2/chiny-potwierdzaja-kim-dzong-un-byl-w-pekinie,825416.html, z dn. 20.06.2018 r.

37 Por. M. Kokot, Trump w Azji. Próbuje ugadać chińskiego prezydenta Xi w sprawie osłabienia pół-
nocnokoreańskiego reżimu, http://wyborcza.pl/7,75399,22620396,titru-w-azji-probuje-ugadac-chin-
skiego-prezydenta-xi-w-sprawie.html, z dn. 15.11.2017 r.; Misja ostatniej szansy kilka dni po wizycie 
Donalda Trumpa. Chiny nie chcą znaleźć się na „liście wroga” Kim Dzong Una. Specjalny wysłannik 
Xi Jinpinga uda się do Pjongjangu, https://nczas.com/2017/11/15/misja-ostatniej-szansy-kilka-dni-
po-wizycie-donalda-trumpa-chiny-nie-chca-znalezc-sie-na-liscie-wroga-kim-dzong-una-specjalny-
wyslannik-xi-jinpinga-uda-sie-do-pjongjangu/, z dn. 15.11.2017 r.

38 M. Orłowski, Korea Północna i Południowa wystąpią na zimowych igrzyskach pod wspólną flagą,  http://
wyborcza.pl/7,75399,22911134,korea-polnocna-i-poludniowa-wystapia-na-zimowych-igrzyskach.
html?disableRedirects=true, z dn. 26.06.2018 r.
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Półwyspu Koreańskiego39. Ocenia się, że spotykając się z prezydentem Korei 
Południowej Kim Dzong Un liczył zwłaszcza na poprawę wzajemnych stosunków 
politycznych na wszystkich szczeblach oraz gospodarczych, a także na poprawę 
pozycji KRL-D w środowisku międzynarodowym i zniesienie nałożonych 
sankcji, wpływających głównie na, i tak już znacznie ograniczony, poziom życia 
północnokoreańskich obywateli. Władzom w Seulu przyświecał zwłaszcza cel  
obniżenia napięcia militarnego w regionie i zredukowania zagrożenia wybuchu 
wojny, która mogłaby przekształcić się w konflikt ponadlokalny, zwłaszcza z powodu 
zaangażowania Stanów Zjednoczonych, Japonii i Chin, zaś w wymiarze kulturalnym 
– łączenia podzielonych wojną rodzin40.

Zwieńczeniem aktywności polityków obu Korei, Chin, Japonii i Stanów 
Zjednoczonych było ogłoszenie pod koniec kwietnia 2018 r. zamiaru spotkania 
przywódców Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych41, do którego doszło (pomimo 
wielu perturbacji42) 12 czerwca 2018 r. w Singapurze. Mimo, że trwało ono zaledwie 
50 minut, obie strony wyraziły zadowolenie, oceniając je jako „wielki sukces”. 
Spotkanie odbyło się w „cztery oczy” i nie ogłoszono oficjalnego komunikatu. 
W podpisanym dwustronnym dokumencie cztery najważniejsze punkty dotyczą 
wzajemnego zobowiązania USA i Korei Północnej do ustanowienia nowych 
stosunków między tymi krajami zgodnie z pragnieniami obu narodów do pokoju 
i dobrobytu, zbudowania trwałego i stabilnego systemu pokojowego na Półwyspie 
Koreańskim, podjęcia działań na rzecz całkowitej denuklearyzacji Półwyspu 
Koreańskiego oraz wydobycia i odesłania do kraju szczątków osób zaginionych 
w czasie wojny koreańskiej, w tym do natychmiastowej repatriacji osób już 
zidentyfikowanych. Dodatkowo Donald Trump zobowiązał się do udzielenia 
gwarancji bezpieczeństwa Korei Północnej43.

Z punktu widzenia stosunków międzynarodowych najistotniejszy wydaje 
się problem denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, który w ostatnich 
latach przybrał niebezpieczne rozmiary, zwłaszcza w związku z programem 

39 „Dziś rozpoczynamy pisanie nowej historii”. Szczyt dwóch Korei przy granicy, https://www.tvn24.pl/
wiadomosci-ze-swiata,2/polwysep-koreanski-historyczne-spotkanie-przywodcow-obu-korei,832823.
html, z dn. 14.05.2018 r.

40 Por. S. Koziej, Strategiczny manewr Kima, http://koziej.pl/wp-content/uploads/2018/05/Strategicz-
ny-manewr-Kima.pdf, z dn. 30.06.2018 r.

41 „Czas i miejsce spotkania z Koreą Północną ustalane”, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/
donald-trump-rozmawial-z-prezydentem-korei-poludniowej,833254.html, z dn. 20.06.2018 r.

42 Por. J. Moll, Co dalej ze szczytem USA-Korea Północna? Trump znowu zmienił zdanie, https://www.
roeuters.com/articule/us-northkorea-usa-sites/trumph-north-korea-total-denuclearization-started-
officials-see-no-new-moves-iduskbn1jh2qx, z dn. 20.06.2018 r.

43 D. Brunnstrom, J. Oliphant, Trump: North Korea ‘total denuclearization’ started; officials see no New 
moves, https://www.roeuters.com/articule/us-northkorea-usa-sites/trumph-north-korea-total-denu-
clearization-started-officials-see-no-new-moves-iduskbn1jh2qx, z dn. 20.06.2018 r.
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nuklearnym, realizowanym przez Pjongjang, a w jego efekcie przeprowadzone 
przez północnokoreańskie siły zbrojne 4 próby jądrowe i wielokrotne próby 
rakiet średniego i dalekiego zasięgu44. O tym jak trudny jest to problem, świadczą 
wieloletnie, wielostronne międzynarodowe rozmowy najważniejszych aktorów 
wschodnioazjatyckiej sceny politycznej, które od lat 60. XX w. nie doprowadziły do 
stabilizacji sytuacji na Półwyspie Koreańskim45.

Jednym z efektów spotkania Trump – Kim była decyzja amerykańskiego prezydenta 
o zawieszeniu przeprowadzenia manewrów wojskowych oddziałów Stanów 
Zjednoczonych i Korei Południowej46, które corocznie wzbudzały wysoki poziom 
frustracji i niezadowolenia władz w Pjongjangu, które zarzucały Waszyngtonowi 

i Seulowi przygotowania do inwazji na Koreę Północną, co podnosiło napięcia 
we wzajemnych relacjach i miało inspirować Pjongjang do podejmowania decyzji 
zbrojeniowych zmierzających do zapobieżenia ewentualnej agresji47. Przejawem zmian 
w stosunkach amerykańsko-północnokoreańskich są przygotowania do wzajemnych 
wizyt przywódców, o czym poinformowała północnokoreańska Agencja KCNA48, 

44 Szerzej: M. Szybalski, Program nuklearny Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, „Biule-
tyn Centrum Szkolenia OPBMR w SZ RP, Akademia Obrony Narodowej” 2016, nr 1, z dn. 21.01.2016 r.

45 G. Strnad, Rozmowy sześciostronne – dyplomatyczne wyzwanie wobec problemu denuklearyzacji 
Półwyspu Koreańskiego, „Przegląd Strategiczny” 2014, nr 7, s. 293-303.

46 Amerykanie zawieszają wspólne manewry wojskowe z Koreą Południową, https://www.tvp.
info/37705515/amerykanie-zawieszaja-wspolne-manewry-wojskowe-korea-poludniowa, z dn. 8.07.2018 r.

47 Por. J. Kociszewski, USA i Korea Płd. ćwiczą scenariusze wojny z Północą. Jaka będzie odpowiedź 
Kim Dzong Una?, https://wiadomosci.wp.pl/usa-korea-pld-cwicza-scenariusze-wojny-olnoca-jaka-
bedzie-odpowiedz-kim-dzong-una-6157583464126081a, z dn. 15.04.2018 r.

48 Donald Trump odwiedzi Koreę Północną, a Kim Dzong Un – USA,  https://www.tvp.info/37622475/
donald-trump-odwiedzi-koree-polnocna-a-kim-dzong-un-usa, z dn. 20.06.2018 r.
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Źródło: http://www.newsweek.pl/swiat/historyczne-spotkanie-donalda-trumpa-i-
kim-dzong-una,artykuly,428644,1.html, z dn. 5.07.2018 r.
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a w sierpniu 2018 r. doszło do spektakularnego spotkania rodzin rozdzielonych w 
wyniku wojny między obu państwami koreańskimi w latach 50. XX w.49.

Oceniając rozwój sytuacji na Półwyspie Koreańskim światowe Media podchodzą 
sceptycznie do ogłoszonego przez Trumpa sukcesu, a rosyjska prasa wskazuje, że 
szczyt Trump-Kim jest sukcesem tego drugiego. Dyrektor Rosyjskiej Rady Spraw 
Międzynarodowych Andriej Kortunow stwierdził, że  Kim Dzong Un  „przełamał 
izolację międzynarodową kraju i po raz pierwszy w jego historii zdołał spotkać się 
z prezydentem USA”50. Opinia ta wydaje się zasadna, o tyle, że pomimo pierwszych 
„sukcesów” rozpoczynających proces denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, 
w czerwcu 2018 r. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przedłużył 
o kolejny rok sankcje nałożone na Pjongjang, uznając działania i politykę rządu 
Korei Północnej jako nadzwyczajne zagrożenie bezpieczeństwa USA51.

Uzasadnione może być także twierdzenie o „piarowskim” działaniu Kim Dzong 
Una, co zdaje się potwierdzać raport Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej 
(MAEA), w którym wskazuje się, że Korea Północna kontynuuje prace nuklearne, a 
eksperymentalny reaktor w ośrodku badań jądrowych Jongbjon, 100 km na północ 
od Pjongjanu, kontynuuje swój „cykl operacyjny” zapoczątkowany w grudniu 2015 
r.52, co stanowiło pretekst dla D. Trumpa do odwołania drugiej rundy rozmów o 
denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, zaplanowanego na wrzesień53.

Dwuznaczna postawa Pjongjangu nie powinna dziwić. Zbyt głęboko w 
północnokoreańskim społeczeństwie i władzach państwa zakorzeniony jest mit 
zagrożenia ze strony Zachodu i etos narodu będącego w ciągłym stanie wojny. By 
uruchomić właściwe procesy, konieczne są nawiązanie kontaktów, zwiększających 
wzajemne zaufanie, budowa międzykoreańskich więzi gospodarczych, udzielenie 
pomocy humanitarnej krajowi borykającemu się z wieloma trudnościami, 
potęgowanymi niesprzyjającymi warunkami pogodowymi w 2018 r., które przez 
nieurodzaj płodów rolnych doprowadzić mogą ten kraj do nędzy i głodu54. Kim 

49 „Nie płacz i żegnaj!”. Gorzkie pożegnania rozdzielonych koreańskich rodzin, https://www.tvn24.pl/wia-
domosci-ze-swiata,2/gorzkie-pozegnania-rozdzielonych-koreanskich-rodzin,862915.html, z dn. 26.08.2018 r.

50 Prasa na świecie podzielona ws. spotkania Kim-Trump. Niemcy piszą o sceptycyzmie, Węgry o nie-
pewności, a Rosja i Korea Płn. o zwycięstwie Kima,  https://wpolityce.pl/swiat/399337-prasa-na-swiecie-
podzielona-ws-spotkania-kim-trump-niemcy-pisza-o-sceptycyzmie-wegry-o-niepewnosci-a-rosja-i-
korea-pln-o-zwyciestwie-kima, z dn. 26.08.2018 r.

51 Trump przedłuża o rok sankcje nałożone na Koreę Północną, http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/
artykuly/576818,trump-przedluzenie-o-rok-sankcje-korea-polnocna.html, z dn. 28.06.2018 r.

52 Raport MAEA: nie ma oznak denuklearyzacji w Korei Północnej. „Sytuacja bardzo niepokojąca”, 
https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2180847,Raport-MAEA-nie-ma-oznak-denuklearyzacji-w-
Korei-Polnocnej-Sytuacja-bardzo-niepokojaca, z dn. 26.08.2018 r.

53 B.T Wieliński, Trump odwołuje kolejną rundę negocjacji z Koreą Północną, http://wyborcza.
pl/7,75399,23823042,trump-odwoluje-kolejna-runde-negocjacji-z-polnocna-korea.html,  z dn. 26.08.2018 r.

54 Por. Średnia temperatura w sierpniu - 39 stopni, zboża usychają. Korea Północna na skraju kata-
strofy, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/korea-polnocna-na-skraju-katastrofy-prawie-40-
stopni-usychaja-uprawy,860188.html, z dn. 26.08.2018 r.

Marian Tadeusz Mencel

Dzong Un, co nie może dziwić, doświadczony sytuacją Ukrainy ostrożnie przyjmuje 
amerykańskie deklaracje bezpieczeństwa. Dla Korei Północnej jedynym gwarantem 
bezpieczeństwa są Chiny, które zdają się rozgrywać sytuację w regionie w szerszym 
horyzoncie, wykorzystując swoją pozycję w stosunkach z obu państwami koreańskimi 
do ograniczania i całkowitego wyeliminowania roli Stanów Zjednoczonych w 
przestrzeni polityczno-militarnej Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, 
a w dalszej perspektywie także Azji Południowej. Można stwierdzić, że klucz do 
rozwiązania problemu koreańskiego posiada Pekin i użyje go jedynie w warunkach, 
które uzna za korzystne, zwłaszcza z własnej perspektywy55. 

    Od 1965 r. w przestrzeni kulturowo-cywilizacyjnej Gdyni znajduje się polsko-
północnokoreańskie przedsiębiorstwo „Chopol”, które w wyniku sankcji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ może zostać zlikwidowane. W artykule poddano analizie 
dotychczasową działalność podmiotu oraz podjęto polemikę na temat celowości 
zachowania tego przedsiębiorstwa jako istotnego narzędzia polityki zagranicznej RP 
wobec KRL-D.

SUMMARY

“Chopol” - lost tool of the Republic of Poland policy towards the DPRK?

Since 1965, in the cultural and civilizational space of Gdynia, there has been the 
Polish-North Korean company, i.e. “Chopol”, which can be liquidated as a result of 
sanctions of the UN Security Council. The lecture analyses the hitherto activity of the 
entity and discusses the desirability of the company’s behaviour as an important tool 
of the foreign policy of the Republic of Poland towards the DPRK.

55 M. T. Mencel, Chiny a Korea: paternalizm i pragmatyzm…
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Centro-peryferyjność Gdyni. Determinanty polityczne, 
społeczne i gospodarcze

Rozwój społeczeństw jest wynikiem zmian wzrostu ilościowego i  postępu 
jakościowego w  systemach społecznych, przyrodniczych i gospodarczych. Mogą 
one zachodzić w różnych skalach przestrzennych, od lokalnej począwszy, poprzez 
subregionalną, regionalną, ogólnokrajową, w wymiarze międzynarodowym, na 
globalnej kończąc1. Wbrew powszechnym sądom na temat globalizacji, nie trudno 
dostrzec zjawiska skutkujące pogłębianiem się zróżnicowania terytorialnego w 
sferze społeczno-gospodarczej. Świadomie lub mniej świadomie jednostka jest 
obserwatorem rosnących kontrastów między obszarami uznawanymi za centralne a 
tymi, które określa się jako peryferia.

Koncepcja centrum i peryferii dotyczy opisu wybranego fragmentu otaczającej 
rzeczywistości za pomocą modelu asymetrycznych stosunków przestrzennych, 
zachodzących w różnych sferach życia: gospodarczej, politycznej, militarnej, 
kulturowej i innych - charakteryzujących zależność obszarów peryferyjnych 
od dominującego centrum. Według tejże koncepcji świat jest zorganizowanym 
systemem składającym się z podsystemów centralnych - hegemonistycznych oraz z 
podsystemów peryferyjnych2.

Celem artykułu jest próba określenia, czy i w jakim wymiarze miasto Gdynia 
stanowi centrum lub peryferie w odniesieniu do określonych skali przestrzennych. 
Podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu mieszkańcy miasta 
określają centrum lub peryferyjność Gdyni.

Geneza omawianej koncepcji centrum-peryferie sięga drugiej połowy XX w. Wówczas 
to w kręgach naukowców i działaczy polityczno-społecznych w krajach Ameryki 
Południowej podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn dominującej pozycji Ameryki 
Północnej, głównie Stanów Zjednoczonych, wobec krajów półkuli południowej. 
Dążąc do określenia wzajemnych zależności, John Friedman sformułował teorię tzw. 
„spolaryzowanego rozwoju”, w stosunku do której często używa się określenia „teoria 

1 A. Gałązka, Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego – wybrane teorie, czynniki i bariery rozwoju 
regionalnego, „Studia Biura Analiz Sejmowych” 2017, nr 1(49), s. 10.

2 M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003.
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rozwoju zależnego”3. Według Johna Friedmana świat składa się z innowacyjnego 
rdzenia, w którym powstają bodźce rozwoju, i uzależnionych od niego peryferii, 
kopiujących jedynie innowacje i nie mogących wytworzyć własnych czynników 
wzrostu. I tak, w myśl poglądów Johna Fiedmanna, istnieje bogata północ i biedna 
południe, z centrum w postaci Europy Zachodniej i peryferyjną w stosunku do niej 
Europą Środkowo-Wschodnią, istnieje Polska „A” i Polska „B”, Trójmiasto i Kaszuby 
w wymiarze regionalnym, wreszcie w Gdyni można wyznaczyć centrum i peryferie, 
z których część położona jest w śródmieściu miasta. Wciąż trwa dyskurs nad istotą 
zwłaszcza peryferii i nad sposobami ich wydzielania4. Pojęcia „centrum” i „peryferie” 
odnoszone są do różnych zjawisk społeczno-gospodarczych, w tym politycznych, 
kulturowych i militarnych. Mają one zawsze względny charakter - tzn. ten obszar, 
który w wymiarze lokalnym lub regionalnym jest centrum, w perspektywie krajowej 
i globalnej może być peryferią - oraz implikują relację przestrzenną wspomnianego 
już typu przeciwstawnego (wysoki-niski, dynamiczny-statyczny, biedny-bogaty itp.)5. 

Warto zwrócić uwagę na konieczność odróżniania centrów decyzyjnych (miejsc 
sprawowania władzy) od obszarów usytuowanych centralnie. W wielu przypadkach 
tak rozumiane centra pokrywają się, co utrudnia ich rozgraniczenie. Funkcje 
centralne mogą być sprawowane także na obszarach peryferyjnych - np. w odniesieniu 
do spraw związanych z gospodarką morską, do sprawowania funkcji granicznych 
itp. Centrum geograficzne nie musi pokrywać się z centrum komunikacyjnym, np. 
północne regiony Polski stanowią centrum komunikacyjno-gospodarcze na obszarze 
morskim, mimo że są położone peryferyjnie w stosunku do całego terytorium kraju. 
Model centrum-peryferie opisuje rzeczywistość rozpatrywaną w różnych skalach i 
odnieść go można do wielu jej płaszczyzn6.  

Każdy układ przestrzenny stara się dążyć w kierunku kształtowania swojego 
otoczenia jako centrum, gdyż to ono zapewnia nie tylko wyższy poziom egzystencji 
w wymiarze społeczno-gospodarczym, ale również pozwala żyć w świadomości, że 
wszelkie formy aktywności gospodarczej, zawodowej czy społecznej, kierowane są 
na podnoszenie na wyższy poziom wszelkich standardów życia. Żyjąc w centrum 
pracuje się na własny użytek, peryferie zaś istnieją po to, aby zaspokajać wszelkie 
potrzeby centrów. Gdańsk, dąży do utrzymania statusu centrum polityczno-
administracyjnego województwa. Z uwagi na lokalizację w mieście szeregu placówek 

3 J. Friedmann, A General Theory of Polarized Development, Santiago 1967.
4 A. Bajerski, Problemy wydzielania peryferii społeczno-gospodarczych, „Ruch Prawniczy, Ekonomicz-

ny i Socjologiczny” 2008, z. 2, s. 159-166; S. Ciok, Obszary peryferyjne państwa i ich przeobrażenia, Wro-
cław 1994, s. 5-19; Z. Rykiel, Rdzeń i peryferie we współczesnej Polsce, [w:] Region miejski, centrum a pe-
ryferia w okresie transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej, pod red. J. Kaczmarka, Łódź 1994, 
s. 21-29; tegoż, Relacje centrum-peryferie w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej, [w:] Problema-
tyka przestrzeni europejskiej, pod red. A. Kuklińskiego, Warszawa 1997, s. 230-251; T. Zarycki, Peryferie. 
Nowe ujęcie zależności centro-peryferyjnych, Warszawa 2009  i inne.

5 M. Baczwarow, A. Suliborski, dz. cyt.
6 Tamże.

oświatowo-kulturalnych, m.in. uniwersytetów, teatrów, opery, muzeów itp., stara się 
utrzymać rangę centrum oświatowo-kulturalnego regionu. Z kolei Gdynia i Sopot 
skutecznie rywalizują z Gdańskiem o miano centrum rekreacyjno-wypoczynkowego 
Pomorza. Gdynia i Gdańsk rywalizują o status centrum gospodarki morskiej.  

Rozważania w kwestii ustalenia statusu centro-peryferyjności Gdyni 
należy rozpocząć od analizy kryteriów peryferyjności. Peryferie są pojęciem 
wielowymiarowym, obejmującym kwestie geograficzne, ekonomiczne, społeczno-
kulturowe. Można ją zdefiniować jako obszary położone w strefie marginalnej 
w stosunku do określonych struktur terytorialnych. Najprostsze określenie 
obejmować będzie wartościowanie: im dalej od centrum tym bardziej peryferyjnie. 
Zatem w ujęciu geograficznym Gdynia była, jest i pozostanie peryferiami w 
stosunku do reszty kraju. W tym przypadku kategoria peryferii będzie bliska 
kategorii pogranicza. Gdynia to pogranicze w perspektywie geograficznej bowiem 
leży na granicy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest to bynajmniej 
położenie niekorzystne. Uwzględniając procesy globalizacyjne i rosnącą w szybkim 
tempie wymianę międzynarodową, pogranicze zapewnia czerpanie korzyści 
przede wszystkim ekonomicznych i korzystnie wpływa na rozwój gospodarczy. 
W przeszłości przygraniczność Gdyni gwarantowała jej dostęp do szeregu dóbr 
nieosiągalnych bądź osiągalnych z wielkim trudem na pozostałym obszarze kraju, 
także w jego centrach. Przede wszystkim za sprawą kontaktów morskich, miała 
dostęp do dorobku zachodniej myśli społeczno-politycznej i dorobku kultury. Nie 
przypadkowo polska rewolucja „Solidarności” rozpoczęła się na Wybrzeżu. Dzięki 
łatwiejszym kontaktom z Zachodem świadomość społeczeństwa, w tym także w 
sferze potrzeby zmian polityczno-społeczno-ustrojowych, była tu znacznie wyższa 
niż w innych regionach kraju.

Centra regulują dystrybucję zasobów gospodarczych i władzy politycznej, 
hierarchizują i porządkują elementy poznawcze rzeczywistości oraz są regulatorami 
przestrzeni symboliczno-kulturowej. Centrum to kategoria obrazująca taki sposób 
uporządkowania świata, w którym człowiekowi łatwo znaleźć prawdę, dobro i 
piękno. Najważniejszą  cechą „centrum” jest wewnętrzna integracja instytucji idei 
oraz wartości. Integracja zapobiega konfliktom, gdy np. instytucje pchają człowieka w 
innym kierunku niż wartości. Peryferie są kategorią obrazującą stan rzeczy polegający 
na współistnieniu fragmentów prawdy, cząstkowych wartości, często wewnętrznie 
sprzecznych. Peryferie to chaos, a centrum – ład.

Miasto Gdynia, zbudowane w przeciągu kilkunastu lat, stanowiło jedno z 
najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych II Rzeczypospolitej. Budowa była 
spełnieniem idei stworzenia nowoczesnego centrum gospodarki morskiej, którego 
podstawowymi elementami były port i miasto. Na początku lat 20. XX w., Gdynia 
liczyła zaledwie 1300 stałych mieszkańców7 i była peryferyjną wsią rybacko-

7 W 1920 r. wieś Gdynia liczyła zaledwie 473 obywateli. Por. R. Mielczarek, Budowa portu handlowego 
w Gdyni w latach 1924-1939, Gdańsk 2001, s. 68.
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letniskową8. Intensyfikacja budowy gdyńskiego portu począwszy od 1926 r. wraz 
z jednoczesną jego eksploatacją dały 10 lat później rezultat w postaci praktycznie 
w pełni wyposażonego, międzynarodowej rangi portu, mogącego przyjąć 
praktycznie dowolny typ ładunku. Jego status, jako nowoczesnego morskiego portu 
handlowego i jednego z najważniejszych gospodarczo przedsięwzięć inwestycyjnych 
trzydziestomilionowego państwa, podkreśla fakt, że w 1935 r. przez gdyński port 
przechodziło aż 70% obrotu w handlu zagranicznym Polski. Zamykało się to w 
przewozach łączną liczbą 10 mln ton ładunku9. 

Wielkie idee państwowe i projekty inżynierskie urzeczywistnili pracownicy. 
Początkowo w 1923 r. zatrudniano do 100 osób, ale w połowie lat 30. przy samej 
budowie pracowało przeciętnie 1500 osób. O ile budowę portu realizowano zgodnie 
z nakreślonymi planami, to budowa zespołu miejskiego pozbawiona była pełnej 
wizji planistycznej. Opracowując w 1925 r. prognozę rozwoju miasta i pierwszy 
orientacyjny plan rozbudowy Gdyni, znacznie zaniżono granice przyrostu ludności 
miasta na maksymalne 50-60 tys. mieszkańców10. Wątek ten jest o tyle istotny, 
że wśród głównych skutków tych, jak się je nazywało – przeoczeń, pojawił się 
problem szczupłości terenów pozostawionych na budowę śródmieścia. Skutkowało 
to niekontrolowanym rozrostem miasta w kierunkach peryferii, głównie wzdłuż 
istniejącej arterii komunikacyjnej Gdańsk – Reda na długości około 16 km. Na trudną 
sytuację budownictwa mieszkaniowego w Gdyni nałożyły się również spekulacje 
gruntowe. Począwszy od uzyskania przez Gdynię praw miejskich w 1926 r., liczba osób 
planujących osiedlić się tam na stałe wynosiła od 4,5 do 6 tys. rocznie. Ostatecznie do 
Gdyni zjechało ponad 100 000 ludzi11.

Gwałtowny napływ przyjezdnych spowodował, że wokół gdyńskiego centrum zaczęły 
powstawać peryferyjne dzielnice i osiedla. Skutkiem prowizorycznej zabudowy były 
również oryginalne, spontaniczne nazwy tych enklaw. Mianem „Meksyku” określono 
część dzielnicy Chylonia, położonej w rejonie obecnych ulic: Puckiej, Północnej i 
Hutniczej. Na Obłużu, w rejonie ulic: Cechowej, Frezerów i Unruga, zlokalizowana 
była „Stara Warszawa”. Bliżej centrum miasta, w dzielnicach Grabówek i Leszczynki, 
znajdowało się „Wzgórze Bernarda”. Na terenie okolonym przez ulice: Orlicz-Dreszera, 
Kalksztajnów i Dębińskiego, znajdowało się jedno z większych tego typu „osiedli”, zwane 
„Pekinem”. Po południowej stronie miasta, na terenie dzielnicy Mały Kack, zlokalizowana 
była „Drewniana Warszawa”. Prymitywna, pozbawiona mediów i urządzeń technicznych 
zabudowa, zagęściła się tam już w drugiej połowie lat 20. XX w.12.

8 Szerzej patrz: R. Mielczarek, dz. cyt.; J. M. Sołtysik, Gdynia. Miasto dwudziestolecia międzywojennego 
[w:] Urbanistyka i architektury, Warszawa 1993, s. 56-63, 105-108.

9 B. Malisz, Gdynia na tle regionu wybrzeża gdańskiego, „Architektura i Budownictwo” 1936, nr 5,  
140-145.

10 Tamże.
11 A. Orchowska-Smolińska, Problemy mieszkaniowe w budującej się Gdyni, [w:] Mieście poszukiwaczy 

złota, Warszawa 2017, s. 272-273.
12 Tamże, s. 276. 

Część z tych peryferyjnych osiedli tworzyła znaną z przekazów odwiedzających 
to miejsce w latach 20. i 30. XX w. dzielnicę portową. Ten nieduży obszar, 
strategiczny dla rozwoju miasta ze względu na swoje położenie, zwany był „Dzielnicą 
chińską”, czasem też „Pekinem” lub „Hongkongiem”. Rejon ten miał złą sławę i 
stanowił poważny problem dla władz miasta. Inną, sąsiadującą ze śródmieściem 
bieda-dzielnicą był „Budapeszt”, położony w rejonie ulic: Śląskiej, Warszawskiej i 
Witomińskiej.

Większość nielegalnych osiedli, powstałych w okresie międzywojennym przeszła 
radykalne zmiany, które w większości doprowadziły do przekształceń ich w pełni 
umocowane prawnie, wykupione na własność parcele, na których powstały nowe 
inwestycje. Przykładem jest dawna „Stara Warszawa” w dzielnicy Obłuże. Położony 
zaledwie trzy kilometry od centrum Gdyni dawny „Pekin”, jeszcze wiosną 2017 r. 
zamieszkiwało kilkaset osób. Atrakcyjnie położony teren, dobrze skomunikowany 
i w większości z widokiem na morze, pozostał najdłużej w stanie tymczasowego 
substandardu. Uchwalony w 2009 r. miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego13 dla części dzielnic Leszczynki w rejonie dawnego „Pekinu”, 
przewiduje ten teren pod budownictwo mieszkaniowe. Jednak od co najmniej 10 lat, 
podejmowane są nieskuteczne próby eksmisji tamtejszych nielegalnych lokatorów, 
mimo zapewnień miasta o możliwości uzyskania w zamian dopłat do mieszkania 
socjalnego w innym miejscu14.

Jednym z najistotniejszych elementów wyznaczających status centrum jest 
język. Posługiwanie się językiem, który pełni rolę języka światowego, daje krajowi 
i jego mieszkańcom ewidentne korzyści. W dzisiejszym świecie rolę tę pełni język 
angielski, którego znajomość daje olbrzymią przewagę w gospodarce, instytucjach 
międzynarodowych, światowym obiegu informacji. Najwybitniejsze nawet dzieło 
powstałe w kraju prowincji i w jego języku ma znacznie mniejsze szanse na 
wejście do obiegu światowego. Dotyczy to literatury pięknej, dotyczy także nauk 
społecznych i humanistycznych15. W nowoczesnych centrach stawia się na naukę 
języka światowego (angielskiego, mandaryńskiego) i języka narodowego, jeśli nie jest 
nim angielski lub mandaryński. Nauka wszelkich gwar i języków grup etnicznych 
pozostawiona jest zainteresowanym, co najwyżej przy niewielkim wsparciu państwa 
lub samorządu. Porównując Gdynię z powiatami ościennymi, należy podkreślić 
racjonalną i wyważoną politykę władz miejskich i innych instytucji Gdyni w zakresie 
propagowania tzw. języka, a w zasadzie gwary kaszubskiej. 

Problem upowszechnienia w społeczeństwie Gdyni języka angielskiego 
wiąże się z bliską idei centrum i peryferii koncepcją regionu uczącego, której 

13 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdy-
ni, rejon ulic: Orlicz–Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego, Uchwała Nr XXX/668/09 Rady Miasta Gdyni z 
25 marca 2009 r.

14 A. Orchowska-Smolińska, dz. cyt., s. 277-279.
15 M. Ziółkowski, O pojęciu prowincji i różnych relacjach centrum – prowincja, [w:] Transgraniczność
perspektywie socjologicznej, pod red. M. Zielińskiej, B. Trzop, Zielona Góra 2014, s. 48-52.
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ramy pojęciowe opracował między innymi Bengt-Åke Lundvall16. Zgodnie z 
nią, podstawowym czynnikiem rozwoju centrów jest ciągły proces tworzenia 
i  wdrażania innowacji oraz umiejętność dostosowywania innowacji do 
zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Zwolennicy tej koncepcji 
zalecają władzom publicznym wspieranie rozwoju technologicznego poprzez 
tworzenie regionalnego systemu innowacji. Gdy przyjrzymy się bliżej gdyńskiej 
rzeczywistości, odnajdziemy tu, niezwykle ważny dla tworzenia regionu uczącego 
się, odpowiedni klimat społeczny i instytucjonalny dla innowacyjnej działalności 
przedsiębiorców. Tworzą go zasoby naukowe i  badawcze miasta, wysoko 
wykwalifikowane zasoby pracy oraz profesjonalna administracja publiczna. 
Częścią składową jest również dobre wyposażenie w  infrastrukturę techniczną 
i  stosunkowo wysoki standard warunków życia, w tym jakość oświaty, kultury, 
rozrywki, czystość i  dostępność środowiska naturalnego. Istotne znaczenie 
mają także takie wartości społeczne, jak: klimat zaufania i współpracy, tradycje 
przedsiębiorczości regionalnej, obecność wymagającego i   zasobnego rynku 
konsumenckiego, dostępność bazy biurowej i przemysłowej, duże i zróżnicowane 
pod względem kwalifikacji i wymagań zasoby pracy w postaci zarówno kadr słabo 
wykształconych, jak i  wysoko wykwalifikowanych. Istotną rolę we wdrażaniu 
w Gdyni idei regionu uczącego odgrywa aktywna postawa władz publicznych 
posiadających, sprecyzowaną strategię pobudzania przedsiębiorczości 
regionalnej17.

Większość koncepcji naukowych, dotyczących rozwoju regionalnego 
powstałych w okresie od II wojny światowej do początku lat 80. XX w. zakładała 
wiodącą rolę odgórnej, „zewnętrznej” pomocy dla słabo rozwijających się 
obszarów/regionów jako grupy wiodących czynników rozwoju. Wsparcie 
rozwoju „od góry” miało występować w dwóch formach – wsparcia udzielanego 
przez władze centralne oraz dyfuzji rozwoju generowanego w  regionach przez 
wiodące ośrodki (centra, rdzenie). Współcześnie coraz większą popularność 
zdobywają koncepcje rozwoju regionalnego „od dołu”. W  zakresie wiodących 
czynników rozwoju kładą one nacisk na mobilizację wewnętrznych potencjałów 
w  skali regionalnej i  lokalnej, a  interwencję władz publicznych wyższego 
szczebla uznają jedynie za wspierającą działanie oddolnych czynników rozwoju 
(instytucjonalnych, politycznych, społecznych itp.)18. Gdynia, jak niewiele miast 
w Polsce, wpisuje się w tą drugą, oddolną koncepcję. Miasto jest inicjatorem 
szeregu przedsięwzięć, które skutkują, lub będą skutkować, wzmacnianiem 
jego roli jako ośrodka wiodącego (centrum) w przestrzeni tak regionalnej, jak i 
ogólnokrajowej a nawet międzynarodowej.   

16 Por. B.-Å. Lundvall, Growth, Innovation and Social Cohesion: The Danish model, Elgar Publisher, 
Cheltenham 2002; National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learn-
ing, pod red. B.-Å. Lundvall, London 1992.

17 A. Gałązka, dz. cyt., s. 39-40.
18 Tamże, s. 38.

Spektakularnym przykładem jest projekt „Dolina Logistyczna”, którego 
realizację rozpoczęto 27 października 2010 r. To inicjatywa służąca 
zagospodarowaniu rozległego obszaru aktualnie obejmującego 8 sąsiadujących 
ze sobą gmin (Miasto Gdynia, Gmina Kosakowo, Miasto Reda, Miasto Rumia, 
Miasto Wejherowo, Gmina Wejherowo, Gmina Liniewo, Gmina Gniewino) 
jako centrum usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Renta 
położenia w bezpośrednim zapleczu Portu w Gdyni – jednego z trzech głównych 
portów morskich w Polsce – sprzyja rozwojowi sektora usług logistycznych, 
transportowych i produkcji oraz usług towarzyszących. W obszarze znajdują 
się tereny przeznaczone na wielkopowierzchniowe obiekty magazynowe, place 
składowe, parkingi, obiekty przemysłowe, a także obiekty zaplecza socjalnego, 
usługowe i biurowe. W ramach projektu „NORDA – Północny Biegun Wzrostu” 
opracowano dla obszaru dokumenty strategiczne w postaci strategii i programów 
operacyjnych dla jej wdrożenia19.

„Dolina Logistyczna” jest obszarem skupiającym odcinki tzw. „ostatniej mili” 
połączeń lądowych i morskich – drogowych i kolejowych z portem morskim w 
Gdyni i Portem Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz autostradą morską 
Gdynia – Karlskrona. Port stanowi miejsce lokalizacji wielu przedsiębiorstw 
rozwoju innowacyjnego przemysłu morskiego. Bałtycki Port Nowych Technologii 
PSSE skupia na obszarze 10 ha innowacyjne firmy stoczniowe. Na powierzchni 
kolejnych 40 ha rozwijają się pozostałe firmy w tej branży, w tym kolebka przemysłu 
stoczniowego – Stocznia Remontowa „Nauta”. W bezpośrednim otoczeniu 
działalność prowadzi ok. 200 firm sektora TSL20. Najlepiej pracę portu obrazuje 
telewizyjny serial „Port”21.

O aspiracjach Gdyni jako centrum regionalnego (powiatowego) świadczy fakt, 
że z miastem związanych jest wiele osób dojeżdżających z bliżej lub bardziej daleka 
do pracy. Ogółem w 2011 r. do województwa pomorskiego w celu wykonywania 
pracy średnio napływało 158,7 tys. osób22. Do Gdyni dojeżdżało ponad 25 tys. 
osób, co stanowiło ponad 30% dojeżdżających do aglomeracji trójmiejskiej. 
Znaczący udział w tych przepływach stanowili mieszkańcy z miast wchodzących w 
skład aglomeracji. I tak w ogólnej liczbie dojeżdżających do pracy do Gdyni 19,3% 
stanowili mieszkańcy Gdańska i 4,3% - mieszkańcy Sopotu. Jak wynika z rozkładu 
przestrzennego dojeżdżających do pracy w Gdyni, obok przepływów między 
Trójmiastem, zasadniczy rynek podaży zasobów pracy stanowili mieszkańcy gmin 
bezpośrednio sąsiadujących z miastem. W miarę wzrostu odległości od granic 
miast mobilność przestrzenno-zawodowa była coraz mniejsza23.

19 http://www.dolinalogistyczna.net/czym-jest-dolina-logistyczna, z dn. 11.11.2018 r.
20 Tamże.
21 Serial dokumentalny „Port”, Polska 2017, odc. 8/8, TVN Turbo.
22 W. Gierańczyk, Atrakcyjność województwa pomorskiego w kontekście dojazdów do pracy w 2011 r., 

[w:] Elementy rozwoju społecznego  regionów nadmorskich, pod red. W. Szymańskiej, Gdańsk–Pelplin 2014, s. 12.
23 Tamże, s. 15.
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Istotnym kryterium dla centrum jest jego dostępność. Powszechna informatyzacja, 
otwarcie cyberprzestrzeni, szeroki udział mediów w sferze społeczno-politycznej są 
istotnym, ale nie jedynym wyznacznikiem dostępności Gdyni. Wyznacza się ją także w 
wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym miasta. W różnych rankingach i sondażach, 
dotyczących jakości życia w miastach, Gdynia systematycznie zajmuje czołowe 
miejsca. Świadczy to o wewnętrznej dostępności miasta. Najbardziej kompetentni 
w ocenie są jego mieszkańcy. Społeczeństwo Gdyni jakość życia w swoim mieście 
ocenia wysoko lub bardzo wysoko uznając, że jest najlepszym do życia miastem w 
kraju. Gdynianie są przekonani, że mają najlepszą komunikację publiczną w kraju. 
Wiele osób chwali ją za punktualność i przyjazne ceny biletów. Mieszkańcy doceniają 
estetykę miasta. Natomiast są krytyczni w ocenie dostępności żłobków i przedszkoli. 
Uważają, że polityka społeczna nie jest najmocniejszą stroną władz samorządowych. 
Za to Gdynianie przyznają swojemu miastu najwyższe w kraju noty jeśli chodzi o 
rozwój i inwestycje, podobnie w sferze bezpieczeństwa. Społeczeństwo ocenia 
Gdynię najlepiej w kraju pod względem poczucia bezpieczeństwa. Za ogólną ocenę 
jakości życia, spośród 23 największych polskich miast, mieszkańcy Gdyni przyznali 
swojemu miastu pierwsze miejsce24.

Jak pisze jeden z trójmiejskich redaktorów: „Gdynia to fenomen. Choć zalicza się 
do największych miast w Polsce, jest jednocześnie jednym z najmłodszych, ma zaledwie 
87 lat. Do dziś żyją tam ludzie starsi niż samo miasto. Prawdopodobnie stąd bierze się, 
niespotykany gdzie indziej, silny lokalny patriotyzm. Gdynianie kochają swoje miasto, 
bo mają poczucie, że sami je zbudowali, bo tradycja założycielskiego mitu „miasta z 
morza i marzeń” jest tam ciągle bardzo obecna. Wydaje się, że gdynianie lepiej oceniają 
swoje miasto, bo lepiej oceniają jego władze. Darzą je zaufaniem i sympatią, co rzutuje 
na to, że decyzje władz przyjmowane są ze zrozumieniem i akceptacją”25.

Natomiast nieco inaczej przedstawia się sprawa zewnętrznej dostępności 
komunikacyjnej Gdyni. Miasto pod tym względem znajduje się w czołówce miast 
europejskich, według standardów opracowanych przez Unię Europejską. Chybioną 
inwestycją okazało się lotnisko w Babich Dołach, gdyż potrzeby w tym zakresie 
zabezpiecza lotnisko gdańskie. Kompleksowa modernizacja magistrali kolejowej 
łączącej Warszawę  z Trójmiastem, sprawiła że trasa ta pełni istotne znaczenie w 
projekcie „Pendolino”, ale jednocześnie znacznie została skrócona podróż z Warszawy 
do Gdyni innymi rodzajami pociągów26.

24 M. Sandecki, Dlaczego mieszkańcy Gdyni uważają, że żyją w najlepszym mieście w Polsce?, http://
trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35612,15042304,Dlaczego_mieszkancy_Gdyni_uwazaja__ze_zyja-
_w_najlepszym.html, z dn. 12.11. 2018 r.

25 Tamże.
26 Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., Dostępność transportem kolejowym do Portu Gdy-

nia – diagnoza problemów i rekomendacje odnośnie zagwarantowania odpowiedniej przepustowości tego 
połączenia, Warszawa, marzec 2015 r.  

Port Gdynia to dynamicznie rozwijający się kompleks, który w 2017 r. odnotował 
rekordowe 21,2 mln ton ładunków, tj. o prawie 9 % więcej niż dwa lata wcześniej. Taki 
wynik był możliwy między innymi dzięki znacznemu wzrostowi przeładunków węgla 
i koksu oraz paliw płynnych. Wzrósł również przeładunek kontenerów, rudy oraz 
drewna i drobnicy27. Jest to kolejny rok z rzędu rekordowych przeładunków, które na 
przestrzeni ostatniej dekady zostały niemalże podwojone. W dużej mierze za wzrost 
ten odpowiadają dwa terminale kontenerowe zlokalizowane w porcie. Biorąc pod 
uwagę, że standaryzacja jednostek ładunkowych jest światowym trendem w obrocie 
towarów, należy spodziewać się dalszego wzrostu przeładunku kontenerów. Te 
tendencje powinny się utrzymać między innymi z uwagi na fakt, że zatwierdzone są 
już projekty rozbudowy terminali oraz ich układów torowych we współfinansowaniu 
z UE: - liczba przeładowanych rocznie TEU28 w gdyńskich BCT29 i GCT30 miała 
wzrosnąć do 2016 r. z 1,1 do 1,8 mln TEU31.  

Natomiast poważnym mankamentem, mogącym stanowić w kolejnych latach 
istotną barierę rozwoju Portu Gdynia, jest niedostateczna przepustowość linii 
kolejowych, którymi transportuje się ładunki do i z portu. Niska przejezdność szlaków 
kolejowych w rejonie Trójmiasta, częste kolizje interesów przewoźników towarowych 
i pasażerskich, powodujące konieczność oczekiwania pociągów towarowych na 
stacjach celem „przepuszczania” pociągów pasażerskich, powoduje zniechęcanie 
potencjalnych kontrahentów do transportu kolejowego. Ustawie o transporcie 
kolejowym32 stwierdza się jednoznacznie, że pierwszeństwo przy konstruowaniu 
rozkładów jazdy na sieci kolejowej w Polsce mają przewoźnicy pasażerscy. Z kolei w 
ramach przewozów towarowych priorytetem objęte są pociągi międzynarodowe w 
korytarzu transportowym. Długofalowym zagrożeniem jest ograniczenie dostępności 
i wydolności portów, w szczególności portu Gdynia, jako że tylko część towarów jest 
w stanie przejąć transport drogowy, generujący znacznie większe koszty zewnętrzne. 
W zasadzie istnieją dwa komplementarne typy działań na rzecz zapewnienia 
odpowiedniej przepustowości kolei w węźle trójmiejskim. Pierwszy stanowi dalsza 
optymalizacja rozkładów jady pociągów, drugi to dalsze inwestycje, poprawiające 
przepustowość linii kolejowych łączących Gdynię z resztą kraju33.

27 M. Tokarczyk, Port Gdynia chce gonić ten w Gdańsku. Pierwszy krok: remont nabrzeża, „Wyborcza. 
Trójmiasto”, z dn.29.11.2018 r.

28 TEU (twenty-foot equivalent unit) – jednostka pojemności używana często w odniesieniu do por-
tów i statków. Jest ona równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp.

29 BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy (ang. Baltic Container Terminal). Terminal kontenerowy zlo-
kalizowany w Porcie Gdynia.

30 GCT – Gdyński Terminal Kontenerowy (ang. Gdynia Container Terminal). Terminal kontenerowy 
zlokalizowany w Porcie Gdynia. 

31 Urząd Transportu Kolejowego, Analiza zapotrzebowania na przepustowość w węzłach kolejowych w 
Trójmieście i na Śląsku, Warszawa 2014, s. 2.

32 „Dziennik Ustaw” 2007, nr 16, poz. 94.  
33 Urząd Transportu Kolejowego, dz. cyt..., s. 3.
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Centra powstają w zależności od stopnia koncentracji przestrzennej: kapitałów, 
towarzyszącej im infrastruktury technicznej i usługowej, dziedzictwa kulturowego i 
innych dóbr o znaczeniu narodowym i ponadnarodowym. Gdynia spełnia kryteria 
centrum w kwestii koncentracji kapitałów. W dwudziestoleciu międzywojennym, 
potem w Polsce Ludowej, i w III RP miasto z uwagi na swój portowo – stoczniowo 
– morski charakter było i jest miejscem poważnych inwestycji kapitałowych we 
wszystkich jego  formach, tak finansowej, jak i rzeczowej - w postaci maszyn, 
wyposażenia, urządzeń, budynków oraz pozostałej infrastruktury, wreszcie w 
formie niematerialnej, na którą składają się między innymi projekty, rozwiązania 
technologiczne, programy komputerowe, patenty, prawa autorskie i inne. Z 
powyższego wynika kolejny atrybut Gdyni jako centrum, a mianowicie rozwój 
na terenie miasta zróżnicowanej, w tym wysoce specjalistycznej infrastruktury 
usługowej, na którą składają się głównie stocznie, porty i węzły przeładunkowe. 
Gdynia jest miejscem koncentracji dziedzictwa kulturowego, zarówno w wymiarze 
ogólnopolskim jak i regionalnym. Miasto, stocznie i  port są pomnikami niepodległej 
Rzeczypospolitej. Tutaj w sierpniu 1980 r. rozpoczęła się rewolucja, która przyniosła 
Polsce i Polakom wolność w 1989 r. Można stwierdzić, że Gdynia posiada większość 
atrybutów, nadających jej charakter centrum, w wymiarze nie tylko lokalnym czy 
regionalnym, ale w wymiarze ogólnopolskim ponadnarodowym.

SUMMARY

Centre – peripherality of Gdynia.  Political, social and economic 
determinants

The centre and peripheral concept explains a chosen fragment of reality by utilising 
asymmetrical model of social, political, cultural and economic relations in between 
the centre an its peripheries. In this regards, Gdynia is a centre concentrating i.e. 
capital, services’ infrastructure, cultural heritage, significant on a local and national 
level. 

Maciej Szczurowski

Michał Tuszyński

Źródła dobra i zła w świetle protestów 
społecznych z grudnia 1970 r. 

Refleksje w 100. rocznicę odzyskania niepodległości

Kiedy ludzie po raz pierwszy  zamanifestowali swoje nieposłuszeństwo wobec Boga, 
nieświadomie przyjęli na siebie nie tylko boskie dziedzictwo tego, co „było dobre”, a 
więc idealne i piękne na Jego „obraz i podobieństwo”,  ale również to, „co od złego 
pochodzi”. Podstawę takiego myślenia można znaleźć w dominującej dotychczas 
dzisiaj filozofii oświeceniowej, która zmieniła klasyczny porządek oparty o greckie 
podejście do prawdy obiektywnej, etykę chrześcijańską oraz rzymskie normy prawne. 
Filozofia oświeceniowa, pozornie otwierająca nowe drogi dla ludzkiego potencjału, 
odwróciła ten starożytny porządek, który dawał podstawę do odróżniania natury 
dobra od zła. 

Na kanwie filozofii oświeceniowej powstała w XIX w. radykalnie ateistyczna 
dialektyka marksistowska. Człowiek pozostał sam jako twórca własnej cywilizacji. 
Co więcej, powinien był działać tak, jakby Boga (dobra) nie było1. Jej prawdziwe 
skutki poznano realnie w XX w., kiedy stalinowskie słowa, że „w miarę postępów 
socjalizmu walka klas zaostrza się” przybrały formę masowego ludobójstwa. Dobro 
i prawda znikły. Człowiek, którego „wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza”, stworzył 
wyobrażenie pozornie idealnego świata, w którym przyznał sobie prawo do totalnego 
kształtowania losów drugiego człowieka.  W wymiarze nazistowskim było to 
socjalistyczne występowanie przeciwko danej rasie; w wymiarze komunistycznym 
walka toczyła się przeciw innym grupom społecznym. Walka ta zawsze naznaczona 
była uciskiem, płaczem, krwią, cierpieniem, a przede wszystkim bezwzględnym 
ograniczaniem ludzkiej wolności. Powstał i ewoluował bowiem totalitarny system, 
który pod pozorem „uspołeczniania”, czyli włączania wszystkich grup społecznych w 
tworzeniu sprawiedliwego i równego wobec wszystkich systemu, rościł sobie totalnie 
władzę do ludzkiej bytowości, tej społecznej i prywatnej. Nie było przestrzeni, w 
której jednostka lub grupa społeczna mogła działać poza absolutną władzą państwa. 
W praktyce władzą absolutną była partia polityczna, kierowana przez samozwańczą 
grupę osób: albo wtajemniczonych (rewolucjoniści),  albo prawomyślnie urodzonych 

1 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 6.
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(robotniczo bądź etnicznie). Absolut ich władzy stawał się warstwą i wartością 
najwyższą, która mogła realizować swoje cele tylko poprzez ofiarę z wartości 
najniższej (pojedynczej osoby)  i najbliższej (źródła potencjalnego sprzeciwu wobec 
władzy)2. Dlatego też żona powinna donosić na męża, syn winien zdradzić ojca, 
partyzant powinien stać się żołnierzem prześladującym swych dawnych kompanów, 
a onegdaj uciskany obywatel - kierować aparatem represji. Posłuszeństwo wobec 
władzy było ważniejsze od wierności bliskim,  czy wcześniejszym ideałom. Tym 
nieszczęśliwym, którym władza nie znalazła godnego rewolucyjnego zadania, 
mogli jako architekci budować dzieła socrealistyczne, które   po czterdziestu 
latach  nadają się do rozbiórki; bądź jako milicjanci lub funkcjonariusze policji 
politycznej bezpośrednio tłumić eskalującą społeczną niezgodę na niegodziwość i 
brak elementarnej sprawiedliwości.

Zwykle „stachanowcami” tego rodzaju totalitarnej i ateistycznej ideologii byli 
ludzie najgorsi, najmierniejsi, którzy brak jakichkolwiek talentów i kulturowego 
obycia dyskontowali uczestnicząc w aparacie władzy3. Wybierano mniej bystrych, 
choć najbardziej posłusznych i ambitnych. To posłuszeństwo, wierność oraz 
karłowata ideowość dawały bowiem rękojmię utrzymywania się przy władzy. Była to 
jednak tylko iluzja władzy.

Jądrem tej iluzji był bowiem partykularny interes konkretnej grupy dzierżącej 
władztwo, ale i świadomość, że władza ta ukonstytuowała swą legitymizację „na 
piasku”.  Rządzić można było tylko siłą. Użycie siły pociągało jednak za sobą bardzo 
wysoką cenę. Zwykle bowiem posiłkowano się podstępem, manipulacją, grą bazującą 
na emocjach i podstawowych instynktach oraz, w konsekwencji, potęgą wojskowo-
milicyjnej fizyczności.  Zabici, ranni oraz na całe życie psychicznie okaleczeni byli 
tylko bezpośrednim skutkiem iluzji totalitarnego systemu. Pośrednim następstwem 
okazywała się apatia w budowaniu kolejnych zrębów socjalizmu oraz antypatia w 
stosunku do rządzących. Brak pozytywnego nastawienia i szczelność ludzkiej pamięci 
mogły w długim okresie oznaczać jednak kolejny „bunt mas”. Władza zatem sięgała 
do innego narzędzia swojego instrumentarium przeciw „kontrrewolucji”. Rządziła 
poprzez ludzkie potrzeby. 

Władza, trzymając w swoich rękach człowieka, dzierżyła również wszelkie 
środki zaspokajania jego potrzeb. Jeśli pracujesz dobrze i ideowo, a zwłaszcza los 
socjalistycznej ojczyzny leży Tobie na sercu,  otrzymasz profity „na miarę swoich 
możliwości”. Biurokratyczne uprawnienie do nabycia jakiegoś dobra (talonu na 
telewizor, czy pralkę, a więc na dobra luksusowe), czy umożliwienia wyjazdu 
zagranicznego (na urlop, bądź wyjazd stypendialny) miał zwykle swoją cenę w 
postaci wiernopoddaństwa, niezdrowej konkurencji, czy powszechnej nieufności  

2 Ludzie ludziom zgotowali ten los, [w:] Religie o drogach pokoju i bezdrożach wojny, pod red. E. Sakowicza, 
Lublin 1995.

3 A. Karoń-Ostrowska, J. Tischner, Spotkanie. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia A. Karoń-Ostrowska, 
Kraków 2008, s. 36.
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i podejrzliwości4. Wychodzono bowiem  z założenia, że głodnymi rządzi się poprzez 
miarkowanie chleba. W zamian państwo, czyli partia, zapewniały ludziom, m.in. 
powszechny dostęp do nauki  i walkę przeciw analfabetyzmowi, miejsca pracy, 
powstawanie nowych zakładów i fabryk, uspołecznione rolnictwo, powszechną 
opiekę zdrowotną, sprawiedliwość społeczną i walkę z biedą, czy bezpieczeństwo 
wewnętrzne i zewnętrzne. 

Faktycznie jednak  liczba osób z wyższym wykształceniem była niska. Być może 
obawiano się, że znaczący udział elit intelektualnych może stanowić „zarzewie 
kontrrewolucji”. Co więcej, średnia długość życia z dekady na dekadę skracała 
się, podstawowe prawa obywatelskie były regularnie gwałcone, bezrobocie 
było strukturalnie wysokie, ale ukryte; państwowe rolnictwo było głównym 
źródłem patologii społecznych, robotnicy żyli na granicy nędzy, brakowało lokali 
mieszkalnych, państwem rządziła bezduszna i wszechogarniająca biurokracja, a 
produkcja nieustannie spadała i kształtowała „gospodarkę niedoborów”.

Totalna władza zbudowała świat złożony z kłamstw, w które sama wierzyła. 
Siła tych kłamstw była często większa niż siła prawdy. Pomimo tego, że to prawda 
jest wieczna,    to jednak „zło jest romantyczne, a dobro zwyczajne”. Korzystano 
bowiem z propagandy medialnej głoszonej z pierwszych w blokach telewizorów, 
gdzie przedstawiano „rzeczywistość realną” w oczach władzy, ale w sposób rażący 
odbiegającą od życia  w „siermiężnej socjalistycznej rzeczywistości”. Ponadto 
kontrolowano i ograniczano każdą formę ludzkiej aktywności – gospodarczą, 
społeczną, czy wypowiedzi i zgromadzeń. 

Człowiek pozbawiony boskiego punktu odniesienia i uformowany  na 
socjalistyczną i postępową modłę stawał się człowiekiem zniewolonym. Zniewolenie 
miało jednak dwa wymiary – zewnętrzne i wewnętrzne. Pierwsze odnosiło się do 
abstrakcyjnego pojęcia człowieka sowieckiego (homo sovieticus), który ukształtowany 
przez materialistyczną ideologię stanowił tylko klienta komunistycznego systemu. 
Konsumował bowiem tylko te produkty i usługi, które oferował mu system. Ponieważ 
Boga nie było, akcentowano inne wartości ponadczasowe, tzn. pracę, udział we 
wspólnym władaniu krajem oraz bezcenne poczucie godności, dzięki któremu 
wyszedł z burżuazyjnej nędzy. Człowieka sowieckiego uzależniano od władzy i 
pozbawiano nieśmiertelnej „duszy”,   gdyż człowieczeństwo zdobywał permanentnie 
poprzez wykonywanie powierzonego mu odcinka pracy. Jego świadomość zatem była 
„określana przez byt”, czyli innymi słowy jego działalność określała jego własne życie5. 
Ukształtowany i prawdziwie sowiecki człowiek szybciej sprzedałby swoją wolność 
niż oddał kawałek chleba, który się jemu „należy”. Ów człowiek był nowoczesnym 
niewolnikiem, który wykonuje z radością swoją niewolniczą pracę z godnością i 
zwalnia z indywidualnej odpowiedzialności6. Niemniej jednak, im więcej pracuje, tym 

4 R. Przybylski, Gospodarka spod lady, [w:] Najnowsza historia Polaków, Oblicza PRL, 2007, nr 8, do-
datek do „Rzeczypospolitej”.

5 J. Tischner, Etyka solidarności oraz homo sovieticus,  Kraków 2005, s. 186.
6Tenże, Między Panem a Plebanem, Kraków 1995, s. 593.
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jego potrzeby wzrastają. Staje się zatem na bezmiar roszczeniowy, co w konsekwencji 
może doprowadzić do buntu wobec właściciela. Potencjalny bunt był niejednokrotnie 
mitygowany pewnymi „darami władzy”, takimi jak na przykład bezpłatne wczasy, 
bądź też wyjazdy na mecze piłkarskie czy żużlowe. Dary te stanowiły pewien bonus 
i jednocześnie zachętę do identyfikowania się z poczynaniami „wiodącej roli partii”. 
Pomimo tego, że idealny człowiek sowiecki nigdy nie istniał, to stanowi pewien 
archetyp postaci, której amputowano nadprzyrodzoną wolność.

Drugim aspektem zniewolenia człowieka sowieckiego jest jego wymiar 
wewnętrzny, czyli „walka o rząd dusz”. Tworzenie różnych wspólnotowych nowych 
świeckich religii było wszelako oparte o przymus. Nikt nie chciał chodzić na 
„nabożeństwa pierwszomajowe”,  ale brak uczestnictwa w wielkim, międzynarodowym 
pochodzie ludzi pracy mógł być odebrany przez rządzących jako wyłamywanie się ze 
schematu  tworzenia wspólnoty7.  W konsekwencji, dana „jednostka społeczna” była 
skazywana na ostracyzm i wyłączana  ze sztafety materialistycznej konsumpcji. 

Kontrapunktem w walce o dusze był zawsze Kościół rzymskokatolicki, który 
wygrywał tę wewnętrzną rywalizację. Swoją moc czerpał z dobrowolnych aktów 
dobrej woli tak świeckich, jak i duchowych. Stanowił w znakomitej większości 
bastion sumienia  i moralności, „których bramy piekielne nie przemogą.”  Wspólnota 
kościelna  tworzyła się w sposób naturalny i korzystała  z wielowiekowej tradycji, jak i 
powszechności jej instytucji.   Pomimo heroicznych działań wielu księży ewangelicznie 
głoszących, że „zło trzeba zwyciężać dobrem”, Kościół, księża, podobnie jak i wierni, 
nie byli immunizowani na zło. Koegzystencja wspólnoty kościelnej i wspólnoty 
socjalistycznej przybierała formę przymusowej kohabitacji, w której z jednej strony - 
cel uświęca środki, a z drugiej: prawda leży tam, gdzie leży i jest święta. Niemniej jednak 
Kościół, pojęty abstrakcyjnie jako wspólnota wiernych oraz fizycznie jako konkretne 
świątynie (np. Kościół i parafia  pw. Świętej Brygidy  w Gdańsku) stanowił azyl dla 
każdego wewnętrznie wolnego człowieka rozumiejącego paroksyzmy komunizmu. 
Należy przy tym zaznaczyć, że wiara nie była wtedy kryterium przynależności do tej 
wolnościowej wspólnoty. Kościół budował swój autorytet jako instytucja otwarta dla 
wszystkich, w szczególności dla niewierzących  obywateli z lewicy laickiej.  Stanowiło 
to ewidentną antytezę dla socjalistycznej „mądrości etapu”, której otwartość i wolność 
sprowadzała się do posiadania legitymacji partyjnej – klucza do wszelkiego dobra i 
przynależności do wspólnoty.

Równie ważnym aspektem państwa totalnego było wykorzystywanie wydarzeń 
historycznych, rocznicowych, sportowych czy kulturowych w krzewieniu ducha 
socjalizmu. Finansowane  w pełni przez państwo teatr i kino tworzyły kanon mądrości, 
piękna i równości, bazując niejednokrotnie na sentymentach zrewidowanych granic 
po II wojnie światowej; sport stanowił wizytówkę tężyzny socjalistycznej ojczyzny, 
której sukcesy w wielu dyscyplinach były bardziej wynikiem ciężkiej pracy bardzo 
zdolnego i ambitnego pokolenia, niż systemu „polskiej myśli szkoleniowej”; z kolei 

7 PRL w klimacie absurdu, Warszawa 2012, s. 54.
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nowe rytuały typu  czyny społeczne miały stwarzać złudzenie samarytańskich 
poświęceń dla społeczności lokalnych.

Jeśli jednak propaganda kłamstw i niedomówień przestawała działać, a władzy 
brakowało chleba, dokonywano „operacji cenowych”, które miały przerzucić 
odpowiedzialność rządzących za nieudolną politykę gospodarczą na własnych 
współobywateli. Władza zatem za każdym razem znajdowała się w potrzasku. 
Skoro bowiem chleb można mieć tylko wówczas, gdy wypracuje i wyprodukuje je 
sam obywatel, to jak wytłumaczyć obywatelowi, że chleba, który sam wypracował 
po prostu nie ma? To rodziło oczywistą niezgodę  i protest. Raz po raz budziło to 
uzasadniony niepokój, który trzeba było skanalizować w postaci odwetu, swoistej 
vendetty. Była to rekompensata za zrujnowane marzenia, przeżyte poniżenia, czy 
utratę miejsca w społeczeństwie z powodu zakazu pracy.  Suma oczekiwań zrównała 
się ponownie z sumą rozczarowań.  

Pojedynczy człowiek jednakże nigdy sam nie podniósłby ręki na socjalistycznego 
władcę, bo „tę rękę miałby przez władzę odciętą.” Wszelako permanentna sytuacja 
krańcowa doprowadzała do protestów na skalę masową, a strajki wybuchały z równą  
regularnością co cykle koniunkturalne. Co najmniej raz na dekadę. W 1970 r. sytuacja 
społeczno–ekonomiczna Polski była na tyle beznadziejna, że władza nie miała innego 
rozwiązania jak przerzucić ciężar gospodarczej zapaści na „sól ziemi” socjalistycznej, 
czyli „lud pracujący miast i wsi.”  Podwyżka cen  na podstawowe produkty spożywcze, 
które stanowiły ok. 70 % wydatków miesięcznych gospodarstw domowych8, wywołała 
zrozumiałą i burzliwą kontestację społeczeństwa.

12 grudnia 1970 r. ogłoszono w prasie „zmianę cen detalicznych niektórych 
artykułów spożywczych i przemysłowych”, która miała stanowić część nowej reformy 
gospodarczej. Oznaczało to podwyżki. Podniesiono ceny 46 grup towarów, w tym: 
mięsa, mąki, przetworów mlecznych, dżemów, kaszy, czy makaronów. Równocześnie, 
obniżono ceny 40 grup towarów, które nie były towarami pierwszej potrzeby, np. 
pralki, lodówki, odkurzacze. Warto dodać, że o podwyżkach poinformowano 
oficjalnie dopiero wieczorem w przeddzień ich wprowadzenia9. Oznaczało to, że nikt 
nie mógł nabyć towarów (których i tak nie było) w niższych cenach, gdyż sklepy były 
już zamknięte. Podwyżki uderzały w rodziny o najniższych dochodach.

Poza tym kolejna w 1970 r. podwyżka cen została ogłoszona przed Świętami 
Bożego Narodzenia. Stanowi to potwierdzenie tezy, że „operacja cenowa” była 
perfidnie przygotowanym przedsięwzięciem, który miał pokazać robotnikom miejsce  
w szeregu klasowym jako winnych  krwawych zajść10. Gdy według oficjalnych 
danych zginęło ok. 45 osób, a ponad 1400 odniosło rany, ówczesny premier Józef 
Cyrankiewicz nie omieszkał oświadczyć, że „oto bolesne następstwa braku rozwagi 

8 P. Brzeziński, R. Chrzanowski, A. Nadarzyńska–Piszczewiat, Zbrodnia bez kary, grudzień 1970 w 
Gdyni, Gdynia 2010, s. 9-14.

9 J. Eisler, Grudzień 1970, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, nr 12 (121), s. 3.
10 M. Tuszyński, Organizacja strajku w grudniu 1970 r. w Gdyni w relacji Jerzego Kowalczyka, Gdynia 

2015 r.
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i poczucia odpowiedzialności ze strony tych, którzy porzucili pracę i wyszli na ulicę, 
dając okazję mętom, awanturnikom i wrogom do wandalizmu, grabieży i mordów”11. 
Władza robotnicza zamordowała wówczas robotników  w dwójnasób – fizyczna 
pacyfikacja połączona była z ostatecznym odarciem ze złudzeń godności ludzkiej 
pracy. Późniejszy brak właściwego pochówku niesprawiedliwie poległych była 
odwetem władzy i jednocześnie wyrazem strachu, że to „ulica” może zyskać w tej 
politycznej rozgrywce przewagę. 

Wymiar ludzki grudniowej masakry na ulicach polskich miast, znalazł szczególnie 
symboliczny i złowieszczy wymiar sovieticus w prawdopodobnym starciu dwóch ofiar 
socjalistycznego systemu:   26-letniego stoczniowca Józefa Widerlika oraz  45-  letniego 
milicjanta, starszego sierżanta, Mariana Zamroczyńskiego. Prawdopodobnym 
bowiem prawdziwa wersja wydarzeń, jak w przypadku znakomitej większości ofiar, 
jest trudna do ustalenia. 

Józef Widerlik był jednym z wielu młodych robotników, pracujących w tamtym 
czasie w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Pochodził z Lubelszczyzny i planował osiedlić 
się  w Gdańsku na stałe oraz założyć rodzinę. Ciężko pracował, a w wolnych chwilach 
spotykał się  z dziewczyną. Marian Zamroczyński był milicjantem z 21-letnim stażem. 
Był przeciętnym, niespecjalnie wyróżniającym się funkcjonariuszem „o wstydliwym  
i spokojnym charakterze”. Nie był również aktywnym członkiem zebrań partyjnych. 
Cechowała  go bierność i brak inicjatywy.

Ich losy zbiegły się  15 grudnia 1970 r. w Gdańsku, w dniu apogeum robotniczej 
rewolty w tym mieście, kiedy milicja prowokowała starcia uliczne, a władza odmówiła 
rozmów z robotnikami. Marian Zamroczyński wraz ze swoim pododdziałem został 
otoczony przez setki zdesperowanych ludzi. Milicjanci starali się przedostać do 
pobliskiej komendy, ale tłum nie pozwalał im się przedostać. Wówczas  Marian 
Zamroczyński wyciągnął broń i wystrzelił w grupę zbliżających się stoczniowców, 
trafiając w szyję 26-letniego Józefa Widerlika, który zmarł dzień później12. Reakcja 
tłumu mogła być tylko jedna. Oko za oko.  Zamroczyński został zlinczowany i zmarł 
kilkanaście dni później.

  Nie można poddać w wątpliwość faktu, iż ten, który strzelił, był zbrodniarzem, a 
ten, którego zastrzelono, był bohaterem. Obaj jednak są ofiarami tego samego systemu, 
który stworzył z nich nowoczesnych niewolników.  Niewolnicza postawa milicjanta, 
za którym stała cała machina systemu, być może wyzuwała go z jakichkolwiek 
zahamowań  moralnych    i zwalniała z wyrzutów sumienia. Gdy był rozkaz: „strzelać!”, 
to strzelił,  „bo tak kazali”. Strach przed własnym państwem wzmacniał świadomość, 
że jeśli nie strzeli,    to „jego odstrzelą” – z pracy, z komendy, z oddziału. Stoczniowiec 
z kolei zaczął domagać się słusznie należnego chleba, „bo nie dali”, choć obiecali dbać 
o robotników. Brak środków  do życia był formą upodlenia i podkręcał jeszcze tak 
pieczołowicie konstruowaną przez komunizm  roszczeniowość.  W tej beznadziejnej 

11 Przemówienie premiera J. Cyrankiewicza, „Dziennik Bałtycki”, nr 300 (8219), z dn. 18.12.1970 r.
12 T. Słomczyśki, J. Widerlik. 24 lata oraz R. Chrzanowski, Po drugiej stronie, [w:] Pogrzebani nocą,  
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sytuacji Józef Widerlik, tak jak tysiące jemu podobnych, zadawał sobie tylko pytanie: 
„Za co mam zrobić zakupy na Święta?” 

Pogarszający się status robotnika miał po roku 1970 r. negatywne konsekwencje 
dla władzy, jak i braci robotniczej. Wciąż głodni dóbr robotnicy chcieli wziąć sprawy  
w swoje ręce. Byli za to represjonowani, więzieni, dezawuowani, zwalniani z pracy, 
przymusowo wcielani do wojska, internowani, a także bici. Władza natomiast 
stawiała zawsze politykę i mniejsze zło nad etykę i potrzebę solidarności13. Jedni 
chcieli dominować nad drugimi i nie było miejsca na żadne kompromisy. W istocie 
do 1989 r. nie wiele myślano o transformacji ustrojowej w kierunku pluralizmu lecz 
o „socjalizmie  z ludzką twarzą”. 

Dlatego też słynne starcie „solidarności”, która „zawsze musi iść przed walką”,  
z socjalizmem, którego kolejna odsłona wyrażała się w ponownym uchyleniu się 
od odpowiedzialności za katastrofę  gospodarczą i społeczną, stanowiła iluzję 
ideowego sporu o przyszłość kraju. Społeczeństwo, które było pozbawione  praktyki  
i doświadczenia wolności, wyciągało wnioski na temat konfrontacji dobra ze złem 
z okrągłostołowego spektaklu, nadawanego przez jedynie słuszne środki przekazu. 
Solidarność bowiem, która  w tamtym okresie na poziomie emocjonalnym 
oznaczała łączność narodu, myśli,  krwi, ciał,  krajobrazu, a więc w konsekwencji 
odpowiedzialności za bliźniego, została ukształtowana tylko poprzez wspólnotę 
nadziei. Wysnuto wniosek, że skoro wiarą i nadzieją udało się doprowadzić do 
pokojowego zwycięstwa nad komunizmem, w nowej rzeczywistości „dobro wspólne” 
będzie zawsze wygrywać ze „złem”. 

Okazało się jednak, że „solidarność”, o którą walczono w 1970 r., i której sens 
wyrażał się w ewangelicznym passusie „jeden drugiego ciężary noście”, stał się 
środkiem do walki jednych przeciw drugim. Celem tej walki było zdobycie władzy 
dla siebie14. Logika władzy bazuje zawsze na konfrontacji i próbie poszukiwania 
nowego przeciwnika, bądź wroga. Ludzie reprezentujący etos „solidarności”, a więc 
dobrą stronę mocy, zamiast walczyć z problemami i wyzwaniami natury strategicznej, 
skupili się na ucieczce od problemów i walce ze sobą o masę spadkową komunizmu. 
Ubrali się w gorset dawnego systemu, w którym udają, że nosząc demokratyczne 
szaty - próbują zapewnić narodowi dobra, których był wiele dekad pozbawiony. 

Egzemplifikacją tej filozofii działania jest polska Konstytucja RP z 1997 r. Władza, 
zgodnie z treścią ustawy zasadniczej, oparta jest o zasadę jej trójpodziału - władzy 
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Dalsze jej zapisy jednak zaprzeczają                          
tej zasadzie. Władze ustawodawcza i wykonawcza nie są rozdzielone. Posłowie mogą 
być jednocześnie ministrami, a to ugrupowanie, które ma większość, może zmienić 
każde prawo w każdym czasie. Rząd przez to nie ma żadnego hamulca w prowadzeniu 
swoich działań.  Z kolei, trzecia władza, a więc władza sądownicza, mianowana jest 
przez dwuwładzę ustawodawczo-wykonawczą. Sądy zatem, nie mając demokratycznej 
legitymizacji, same regulują swój status i wszelkimi narzędziami bronią się przed 

13 J. Tischner, Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Kraków 2005, s. 13-14.
14 Tenże, Między Panem a Plebanem,  Kraków 1995 s. 583.
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ingerencją w ich władztwo. Ma to szczególne znaczenie  w kontekście działań sądów 
po 1990 r., kiedy każda próba osądzenia zbrodni Grudnia 1970 r. nie doczekała się 
sprawiedliwego finału.

Innym zapisem konstytucji, który zagraża dobru wspólnemu jest zapis  art. 58 
konstytucji, zakazujący zrzeszania się organizacjom, których cel jest sprzeczny  z 
obowiązującym prawem. Prowadzi  to do paradoksu, iż działalność na rzecz dobrych 
zmian w prawie może zostać przez sąd oceniona jako działalność bezprawna, bądź 
antypaństwowa15. 

Skutkami braku solidarności i dbałości o sprawy dobra wspólnego  są w 
Polsce w 2018 r. istotne bariery rozwojowe natury systemowej i strukturalnej. 
Należą do nich m.in.: niestabilność ładu prawnego, wybór krótkowzrocznych 
rozwiązań, upartyjnienie struktur państwowych, ograniczenie dialogu społecznego. 
Długookresowym skutkiem tych zjawisk może stać się dalsza atomizacja wspólnoty 
narodowej16. W niedługim czasie brak równowagi ekonomicznej może doprowadzić 
dzisiejsze, wybitnie konsumpcyjnie nastawione społeczeństwo do burzliwej 
kontestacji rzeczywistości.

Roztropna dbałość o sprawy wspólne  powinna zatem być oparta o uniwersalne 
wartości, jakkolwiek górnolotnie to nie zabrzmi - empatii, dobra, wolności i potęgi 
sumienia, a także służyć cierpiącym i niezdolnym do samodzielnej egzystencji. 
Zasadniczym  zaś celem działań  na rzecz dobra wspólnego, w demokratycznym 
państwie opartym na duchu  i literze prawa, a więc działań politycznych, winno 
być tak zbilansowane zorganizowanie przestrzeni życia, aby jeden człowiek 
pomagał drugiemu bez zbędnej ingerencji państwa. Tylko na tak ukształtowanej 
fundamentalnej prawdzie można budować wspólnotę, pomną trudnego dziedzictwa 
pamięci totalitarnego systemu.

Ponadczasowe wartości oraz prawda powinny zatem stanowić kanwę nowo 
powstałej Konstytucji, która byłaby wyrazem dążeń, aspiracji i potencjału Narodu.     
Jej powstanie oraz zapisy mogłyby być poprzedzone konsultacjami z różnymi 
grupami społecznymi. Ustawa zasadnicza bowiem ze swojej istoty  powinna być 
inkluzyjna i posiadać rangę konstytucyjną ze swojej treści, a także uosabiać ducha 
stanowionych praw  i obowiązków. Normy konstytucyjne, zgodnie z klasyczną 
redakcją prawodawczą,  winny być precyzyjne i jasne.

Innym ważnym aspektem kształtowania polskości w oparciu o prawdę jest 
edukacja dzieci i młodzieży oraz krzewienie postaw pronarodowych  i patriotycznych 
w przedsięwzięciach kulturowych i edukacyjnych.  Młodzi ludzie bowiem powinni 
uczyć się szacunku do przeszłości poprzez interakcję ze świadkami historii oraz jej 
naukę w szkole: ogniskującej historyczne losy Polski wokół dobrze opanowanego 
materiału  z ostatnich 200 lat (kluczowych dla obecnej pozycji kraju), przedmiotów 
klasycznych (łacina, greka, filozofia, matematyka), przedmiotów społecznych i ścisłych 
(ekonomii   oraz matematyki, fizyki oraz chemii), a także artystycznych (muzyka i 

15 M. Wojciechowski, Konstytucja sprzeczna z konstytucją, „Rzeczpospolita”, z dn.16.08.2018 r.
16 J. Hausner, A. Malinowski, Rocznica minęła, problemy zostały, „Rzeczpospolita”,  z dn.15.11.2018 r.
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taniec). Wysokie wymogi rekrutacji na każdym etapie kształcenia pozwoliłyby na 
uformowanie przyszłej polskiej elity, bez narażania statusu inteligencji na deprecjację.

Kluczowym jest również zrozumienie potencjału Polaków,  w szczególności 
ich cech narodowych, tj.  pracowitości, przedsiębiorczości, wierności tradycyjnym 
wartościom, inteligencji, tolerancji, inicjatywy, fantazji, a także ciągłej potrzebie 
swobody. Warto bowiem pamiętać, że brak ciągłości państwowej nigdy nie złamał 
polskiego ducha wolności. W czasach zaborów polskość przetrwała nie tylko dzięki 
tradycji  oraz przywiązaniu do Kościoła, ale przede wszystkim dzięki pozytywistycznej 
pracy  u podstaw wielu właścicieli ziemskich oraz arystokracji, a także działalności 
literackiej polskich twórców, takich jak m.in.: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, 
Adam Asnyk, Cyprian Kamil Norwid, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz. W ich 
dziełach przetrwała prawda o Polsce i Polakach oraz język polski, jedyny zwornik 
łączący różne grupy etniczne po 123 latach niewoli. Ich książki bowiem ukształtowały 
ojców założycieli Państwa Polskiego w 1918 r., m.in. członków Rady Regencyjnej 
(kard. Aleksandra Kakowskiego, Zdzisława Lubomirskiego i Józefa Ostrowskiego), 
Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego oraz Józefa 
Piłsudskiego. Romantyczne  i pozytywistyczne dzieła literackie weszły również do 
polskiego kanonu literatury bez względu na panujący ustrój polityczny Polski. Można 
je, nawet obecnie, odczytywać na nowo. 

Niezwykle aktualne wydają się być słowa ks. prof. Józefa Tischnera: „Wiele w tym 
życiu człowiek musi zrobić, ale nie musi czynić zła. Nawet jeśli jakaś siła, jakiś strach, 
zmusza nas do czynienia zła, to nie zmusi nas, byśmy tego zła chcieli. (…) W każdej 
chwili możemy wznieść się ponad siebie i zacząć wszystko od nowa”17. 

SUMMARY

Of good and evil in light of December 1970 social protests. Reflections upon 
Centennial Anniversary of Poland’s regaining independence

Communism as an atheist ideology created a man’s role model called ‘homo 
sovieticus’. This ‘Soviet Man’ in Poland effected dramatically in blood shed and lost 
hopes whilst blue collars’ protests   in December 1970. Today, years after the fall of 
this ideology, Poland still suffers its aftermath,yet Poland’s regaining independence 
anniversary bring some hope for future generations.

17 D. Zańko, J. Gowin, Przekonać Pana Boga, Kraków 2010, s. 228.
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Wychowanie patriotyczne - odrębność 
czy przynależność Kaszub do Polski

Wychowanie patriotyczne w obecnych czasach nie jest łatwe, gdyż wymaga 
ukształtowania młodego człowieka w taki sposób, aby stał się on wrażliwy na potrzeby 
ojczyzny i współobywateli, żyjących w zglobalizowanym świecie. 

Zabiegi wychowawcze w tym zakresie powinny obejmować naród, jako 
całość wspólnoty żyjącej na danym terytorium oraz wartości kształtowane przez 
społeczności  lokalne, gdzie cechy ogólnonarodowe uzupełniane są kulturą i 
zwyczajami panującymi w  „małych  ojczyznach”.   

W takim rozumieniu patriotyzmu specyficzną  grupą  jest społeczność kaszubska, 
gdzie wychowanie patriotyczne uwidacznia się w postaci dualnej. Z jednej strony 
Kaszubi czują silną więź z Polską, zaś z drugiej  przejawiają głęboką miłość i oddanie 
wobec własnych tradycji, obyczajów i kultury regionu. Dlatego też wychowanie 
patriotyczne na Kaszubach jest interesującym zagadnieniem i zasadne jest poznanie 
opinii społeczności kaszubskiej na podjęty w opracowaniu temat. Pozwoli to na 
pogłębienie wiedzy o Kaszubach, zrozumienie ich tożsamości i funkcjonowania 
we współczesnym świecie, w świetle 100. rocznicy odzyskania niepodległości i 
przynależności tego regionu do Polski.

 
Kształtowanie postaw patriotycznych
  
Wychowanie patriotyczne nie jest odizolowanie od procesu wychowawczego, 

ale  łączy wszystkie jego elementy, gdyż zawiera części wychowania: moralnego, 
kulturowego,  społecznego, jak również obywatelskiego1. Profilowanie zaś postaw w 
duchu patriotyzmu wymaga nie tylko nieustannych zabiegów państwa, ale przede 
wszystkim takich samych działań w rodzinie, gdzie pojawią się pierwsze elementy 
szacunku i przywiązania do domu rodzinnego-ojcowizny, a w dalszej perspektywie 
do umiłowania ojczyzny. 

Wielu badaczy podkreśla zależności wychowania patriotycznego i religijności, 
wykazując, że patriotyzm jest głęboko wpisany w uniwersalny nakaz miłości 

1 S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki,  Warszawa 2004, s. 22-23.
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bliźniego. Międzypokoleniowa solidarność, odpowiedzialność za los najsłabszych, 
codzienna obywatelska uczciwość, gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra 
wspólnego, które ściśle łączą się z patriotyzmem, są  realizacją ewangelicznych 
zasad. Dla chrześcijanina służba ziemskiej ojczyźnie, podobnie jak miłość własnej 
rodziny, pozostaje zawsze etapem na drodze do ojczyzny niebieskiej, która dzięki 
nieskończonej miłości Boga obejmuje wszystkie ludy i narody na ziemi, a ojczyzna 
jest dziedzictwem posiadania nie tylko w znaczeniu materialnym, ale również 
duchowym2. 

Kształtowanie postaw patriotycznych jest również związane z wychowaniem 
obywatelskim, gdzie głównym zamiarem oddziaływań wychowawczych jest 
wdrażanie młodego pokolenia do wychowania dla pożytku publicznego, czyli dla 
dobra narodu. W takim procesie jednostka nabywa pewnych kompetencji, dzięki 
którym  jest ona w stanie zaspokoić potrzeby zarówno swoje, jak i społeczeństwa, do 
którego należy, czyli służy dobru indywidualnemu oraz ogólnemu3.
Zabiegi wychowawcze kształtujące postawy patriotyczne są modelowane przez różne 
instytucje państwowe, w pierwszej kolejności przez placówki oświatowe i organizacje 
z nimi powiązane. 

Jednym z zasadniczych fundamentów wychowania patriotycznego jest 
tożsamość narodowa, która stanowi zrozumienie przeszłości danego narodu 
wraz z budowaniem jej przyszłości na trwałych wartościach i historycznych dziejach. 
Dlatego też każdy naród, aby móc w pełni funkcjonować i kształtować patriotyzm, 
powinien być „prawdziwie wolny” bez ograniczeń historycznych i ideologicznych4. 
Powinien mieć możliwość kształtowania wspólnej kultury oraz języka, co pozwala  
na realizowanie właściwej dla danej społeczności podmiotowości oraz tożsamości 
narodowej5. 

Św. Jan Paweł II wskazywał na więzy łączące tożsamość i kulturę narodową z 
moralnym aspektem patriotyzmu poprzez odwołanie do znaczenia słów „ojcowizna” 
oraz „ojcostwo”, twierdząc że miłość do ojczyzny wynika z miłości względem rodziców. 
Dom rodzinny bardzo często utożsamiany jest z ojczyzną jako niepodważalny 
element własnej tożsamości. Natomiast wartości moralne w dużej mierze decydują o 
człowieczeństwie, rozumianym jako wartość duchowa, ukształtowana przez obyczaje 
i tradycje6.

Współczesne wychowanie patriotyczne

Obecnie wychowanie patriotyczne oscyluje pomiędzy teraźniejszością a 
przeszłością, w wyniku czego  napotyka się na liczne trudności i niuanse historyczne.  

2 Cz. S. Bartnik, Teologia narodu, Częstochowa 1999, s. 14.
3 R. Król, Wychowanie patriotyczne, „Wychowawca” 2004, nr 4, s. 10.   
4 M. A. Krąpiec, Państwo, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Tom VII, Lublin 2006,  s. 980.  
5 A. Wielomski, Państwo, [w:] Encyklopedia „Białych Plam”, tom XIV, Radom 2004, s. 50-53.
6  Cz. S. Bartnik, dz. cyt..., s. 17-18. 

Obserwuje się  coraz większe zachwiania tożsamości narodowej, z  wychowaniem 
w duchu patriotyzmu. Pogodzenie pewnych elementów z przeszłości z elementem 
przyszłości budzi nieraz sporo kontrowersji. Powoduje to mylne rozumienie pojęć 
ojczyzna, naród, patriotyzm. 

Poprzez globalizację upowszechniane jest zjawisko braku  przynależności do 
określonego narodu7, zaś sama globalizacja nie ma określonego znaku rozpoznawczego, 
czyli nie da się jej przepisać cech określonego narodu i charakterystycznej dla niego 
kultury. Tożsamość narodowa, a tym samym wychowanie patriotyczne zostaje 
zachwiane i zagrożone. Zaczyna dominować ponadnarodowo - tożsamościowa 
władza, gdzie dany naród tylko w części jest w stanie kontrolować własną tożsamość8. 

Globalizacja kulturowa bardzo łatwo przeistacza się w pewną ideologię 
globalizmu, która powoduje zagrożenie pluralizmu etnicznego oraz zanikanie 
tożsamości narodowej danych narodów9. Taka wielokulturowa tendencja,  panująca 
obecnie w Europie i na świecie, powoduje załamanie się tożsamości jednostki jako 
członka danej społeczności, nie tylko w obrębie państwa, ale również w obrębie 
lokalnej społeczności. 

Poprzez globalizację zatraca się suwerenność oraz niweluje się znaczenie państwa  
narodowego. Wychowanie patriotyczne zanika poprzez wygasanie w jednostce 
tożsamości narodowej10. Problemem w procesie globalizacji i poszerzania się postaw 
kosmopolitycznych może okazać się suwerenność, czyli indywidualizm. Brak 
granic i  wspólna polityka państw Unii Europejskiej wytwarza swoistą strukturę 
stworzenia jednolitego prawa i historycznej świadomości. Jednak nie da się istnieć 
wielonarodowościowo ze wspólnymi prawami i historią oraz jej wartościującymi 
aspektami oraz tradycjami. Problemem dla zachowania własnej tożsamości 
narodowej, a tym samym dla zachowania patriotyzmu wobec ojczyzny, staje się dziś 
Unia Europejska, pomimo wielu atutów wspólnotowych, istnieje obawa o zanikanie 
tożsamości narodowej oraz wzmacnianie tożsamości wspólnoty europejskiej. Powoli 
zostają wchłonięte i zapominane wartości wychowania patriotycznego w obrębie 
jednego narodu, z ich historyczną przeszłością, kulturą, obyczajami i wartościami. 
Jednocześnie następuje pogłębienie wartości wielokulturowości, które są nie częścią 
jednego narodu, ale dziedzictwem wielu narodów, wraz z jej przekazem historycznym, 
kulturowym i wartościami11.

7 K. Denek, Ojczyzna - podstawowa wartość edukacji, kultury, krajoznawstwa i regionalizm,  „Wycho-
wanie na co dzień” 1998,  nr 1-2, s. 4-7.

8 T. Szkołut, Paradoksy globalizacji a tożsamość kulturalna narodu, [w:] Narody słowiańskie wobec glo-
balizacji, pod red. A. Zachariasza,  Rzeszów 2003, s. 38.

9  K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym, Kielce 2006, s. 113.
10  B. Dziemidok, Globalizacja a kwestia tożsamości narodowej, [w:] Globalizacja i my. Tożsamość lokal-

na wobec trendów globalnych, pod red. R. Piekarskiego, M. Grabana, Kraków 2003 , s. 202.  
11 M. Megier, Współczesna tożsamość narodowa jako wytwór działań politycznych i komunikacyjnych, 

[w:] Tożsamość i komunikacja, pod red. L. Dyczewskiego, D. Wadowskiego, Lublin 2011, s. 29-32.
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Obecnie wychowywanie patriotyczne i postawy patriotyczne stają się 
niewygodnym elementem życia w rzeczywistości polskiej. Porównuje się wychowanie 
patriotyczne, które cechują wartości kulturowe, religijne, tożsamościowe, 
historyczne do moralnej niewygody lub niepoprawności politycznej. Wzniosłe 
idee patriotyczne współcześnie towarzyszą jedynie propagandzie politycznej 
lub też manipulacji wyborczej. W młodym pokoleniu pojawiają się postawy 
kosmopolityczne, braku jakiejkolwiek więzi z  narodem. Wartości i tradycje oraz 
kultura przekazywana przez pokolenia zostaje zatracona na rzecz współczesnej 
ideologii konsumenckiej12.

Patriotyzm Kaszubów

Kaszubi to społeczność, którą cechuje własna  kultura, język, a także specyficzna 
mentalność, co wskazuje na odrębność tej grupy od reszty kraju. 

Wśród Kaszubów występuje głęboka świadomość wspólnej egzystencji. Posiadają 
oni wiele cech odróżniających ich od innych społeczności. Są to między innymi 
wartości identyfikacyjne, symboliczne oraz rodzinne, jak również kultura, obrzędy, 
tradycje, język13. Na tej podstawie Kaszubi są uznawani za grupę etniczną, ale 
jednoznaczne skategoryzowanie ich w  tej grupie wydaje się błędem, gdyż Kaszubi 
mają zarówno cechy grupy etnicznej, jak i narodowej, która została ukształtowana w 
dużym stopniu przez  kulturę polską14. 

Mówiąc o cechach identyfikacyjnych Kaszubów należy  wspomnieć o symbolach i 
znakach wyróżniających tę społeczność wśród innych. Posiadają bowiem  herb i flagę, 
a  także hymn, choć w tej kwestii występują pewne spory. Za hymn Kaszub uważa 
się dwie pieśni, a mianowicie „Ziemia Rodna” i „Marsz Kaszubski”15 W  ważnych 
uroczystościach  najczęściej śpiewają ten drugi, w którym występują także elementy 
hymnu polskiego. 

 Znaczącą cechą odróżniającą Kaszubów od rodaków staje się kwestia języka, gdyż 
obok języka polskiego posługują się oni językiem kaszubskim jako macierzystym. 
Kaszubi są więc obywatelami dwóch kulturowości. Z jednej strony umiejętnie 
kształcą się w  języku polskim i wykorzystują go do swojej egzystencji, zaś z drugiej  
posługują się językiem macierzystym, który wyrósł z kultury i tożsamości tego 
społeczeństwa16.

12 J. Kociuba, Tożsamość polska czy polskie tożsamości, [w:] Tożsamość polska..., pod red. L. Dyczewskiego, 
D. Wadowskiego, Lublin 2009, s. 220-221.

13 J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009,  s. 77.  
14  Tamże,  s. 31-40.
15  Tamże, s. 41.
16 M. Cybulski, Praktyczne aspekty „Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku re-

gionalnym”, [w:] Kaszubszczyzna w przeszłości i dziś, Kašëbizna dôwni ë dzys, pod red. J. Tredera, Warszawa 
2006, s. 63-72.

Mimo odrębności społeczność kaszubska nie posiadała aspiracji państwowych, 
co w konsekwencji prowadziło do tego, że język kaszubski nigdy nie urósł do rangi 
języka „ponadplemiennego”. Jak podkreśla Gerard Labuda, w XIX w., gdy państwa 
środkowej Europy budziły się i rozwijały do stworzenia świadomości i odrębności 
narodowej, grupa etniczna kaszubska po pierwsze nie posiadała wystarczających sił 
ani woli, aby stworzyć tę odrębność, a po drugie, co ważne, nie odczuwała potrzeby, 
aby własną wspólnotę etniczną i językową ukierunkować na autonomię narodową 
oraz polityczną17. 

Wychowanie patriotyczne na Kaszubach  jest dość skomplikowaną kwestią, gdyż z 
jednej strony przejawia się patriotyzm wobec „dużej ojczyzny”, czyli Polski, a z drugiej 
- przywiązanie do własnego regionu i umiłowanie „małej ojczyzny”. Nie można przy 
tym pominąć więzów łączących Kaszubów z narodem niemieckim, przenikającym 
tę społeczność za czasów pruskich.  Pomimo tego „w kaszubskim myśleniu jedność 
Polski i Kaszub jest rzeczą naturalną, a społeczność kaszubska nie dąży do autonomii 
wobec własnego narodu”18.

Taka dwukulturowość, polska i kaszubska, jest w pewnym sensie znakiem 
rozpoznawczym społeczności kaszubskiej, co może nieść ze sobą pewne 
konsekwencje społeczne. Występuje tu bowiem akulturacja, czyli pewien zespół 
ściśle powiązanych zjawisk, które są wynikiem bezpośrednich relacji pomiędzy jedną 
a drugą kulturą. Zdzisław Aleksander wskazuje, że zjawisko to może występować w 
dwóch zasadniczych formach: jako kultura dominującej grupy lub jako integralna, 
wspólna kultura, gdzie następuje asymilacja jednych wartości od drugich i na odwrót.  
Jak podkreśla, w tej drugiej formie, może zaistnieć pewna separacja lub integracja19. 
W społeczności kaszubskiej następuje wzajemna ingerencja kulturowa, dzięki czemu 
postawy patriotyczne wobec ogólnokrajowych, stają się dla tej grupy znaczące i 
ważne, gdyż są częścią jej własnej kultury. 

W wychowaniu patriotycznym na Kaszubach niezwykle ważnym  czynnikiem 
staje się  religijność. Elementy kaszubskich obrzędów i kultury wiążą się z wiarą. 
Znaczenie religijności jest również wpisane w cały naród polski, a etos patriotyzmu 
i religijności zakorzenił się głęboko w kulturze polskiej, jak również w kulturze 
kaszubskiej20. 

Znaczenie wiary w społeczności kaszubskiej jest wykazywane w osobistych 
modlitwach i nabożeństwach prowadzonych w języku kaszubskim, obchodzeniu 

17 G. Labuda, Historia Kaszubów na tle historii Pomorza, „Pomerania” 1989, nr 2, s. 7.  
18 N. Doławy- Rybińska, Kaszubski dyskurs narodowościowy- spojrzenie antropologiczne, [w:] Język i kultu-

ry mniejszości w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi,   pod red. N. Doławy-Rybińskiej, Warszawa 2011,  
s. 109. 

19 Z. Aleksander, Sytuacja edukacyjna dziecka kaszubskiego w warunkach dwujęzyczności lub dyglosy 
(rozważania teoretyczne z aneksem empirycznym), [w:] Edukacja regionalna mniejszości narodowych i et-
nicznych, pod red. K. Kossak-Główczewskiego, Gdańsk 1999, s. 119. 

20  J. Maryński, Patriotyzm i religia jako wartości podstawowe w świadomości polskich maturzystów, 
„Studia Płockie” 1997, tom 25, s. 17. 
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różnych uroczystości i świąt w gronie rodzinnym, oraz w całej wspólnocie regionalnej21. 
W kultywowaniu kaszubskiej świadomości równie istotne stają się obrzędy i tradycje, 
które w tej społeczności są dość liczne i często odmienne od polskich. Tradycje te 
w głównej mierze są związane z najważniejszymi świętami religijnymi takimi jak:  
Boże Narodzenie i Wielkanoc. Wśród świątecznych obrzędów najbardziej znana 
jest Gwiôzdkã - grupa przebierańców, która obchodzi domy w dniach świąt Bożego 
Narodzenia, przynosząc szczęście ich mieszkańcom. Natomiast w czasie Wielkanocy  
istnieje Dëgùja, polegająca na oblewaniu  ludzi wodą oraz „dygowanie” gałązką 
jałowca. Zwyczaje i obrzędy są dziś sporadycznie kultywowane, a przekaz treści 
powiązanych pomiędzy tradycją i współczesnością doprowadza do ich odrzucenia 
przez młode pokolenia Kaszubów22. 

Niektórzy badacze interesującego tematu twierdzą, że wpływ innych kultur i 
globalizacji znacznie osłabił znaczenie kaszubskiej tożsamości i przekazywanie treści 
patriotycznych młodemu pokoleniu, zwłaszcza dotyczących tożsamości kaszubskiej i 
jej wartości, ale również tych wartości oraz związanych z narodem polskim23. 

W pewnym stopniu problemem staje się dwujęzyczność, tj. posługiwanie się 
językiem kaszubskim, który jest  niezrozumiały poza Kaszubami. Odmienność 
języka w kaszubskiej społeczności powoduje mieszanie zasadniczych słów i zwrotów, 
zarówno w języku polskim, jak i kaszubskim. Na przykład  Brunon Synak wskazał na 
czynniki przyczyniające się do postrzegania języka kaszubskiego jako degradacyjnego. 
Wśród nich wymienia pewne uwarunkowania edukacyjne związane z pragmatyką 
pedagogiczną24. Głównym zarzutem jest to, że język kaszubski przeszkadza w nauce 
języka polskiego w szkołach. Dylematy są  przede wszystkim związane z tym, czy 
należy przekazywać i kształcić w języku kaszubskim, czy też  przywiązywać większą 
wagę do nauki języka polskiego, który umożliwia na przykład ogólnopolski awans 
społeczny. 

Drugi czynnik, który wymienia B.  Synak, jest związany z uwarunkowaniami 
społecznymi i kulturowymi.  Przez wiele lat język kaszubski uważany był za mowę 
gorszą i był utożsamiany z ludźmi z nizin społecznych, prostymi i zacofanymi. Dlatego 
też patriotyczne postawy wobec własnego regionu wśród młodzieży kaszubskiej 
były postrzegane jako coś, co ich dyskryminuje i powoduje, że są postrzegani jako 
gorsi. Wstyd przed własnym językiem w konsekwencji prowadził do wstydu przed 
własnym regionem, a nawet krajem25. 

21 K. Kleina, C. Obracht-Prondzyński, Społeczność Kaszubska w procesie przemian, [w:] Kultura, Tożsa-
mość, Język, „Zeszyty Kancelarii Senatu” 2012, z. 12, s. 185-186. 

22 Tamże, s. 192-196. 
23 P. Gucwa, Odrodzenie czy łabędzi śpiew? Sytuacja kaszubszczyzny w okolicach Chmielna i Sierakowic. 

Społeczny wymiar użycia języka kaszubskiego,[w:] Catering dziedzictwa kulturowego? Kaszubi i Kaszuby 
w oczach etnologów, pod red. P. Kalinowskiego, Gdynia 2006, s. 95-112.

24 B. Synak, Współczesne funkcjonowanie kaszubszczyzny, [w:] Najnowsze dzieje języków słowiańskich.
Kaszubszczyzna. Kaszebizna, pod red. E. Brezy, Opole 2001, s. 301-310.

25 Tamże,  s. 310-316.

Analizując współczesny aspekt używania języka kaszubskiego, uwidacznia 
się  brak jego zrozumienia przez młode pokolenia, ale również mieszanie się 
znaczeń językowych, czyli mieszanie się słów polskich z kaszubskimi, kaleczenie 
przez Kaszubów zarówno języka polskiego, jak i kaszubskiego.  Wszystko to powoduje 
w pewnym sensie nijakość i zniechęcenie młodych Kaszubów do nauki  języka 
regionalnego, który nie cieszy się popularnością nawet w szkołach z kaszubskim 
językiem wykładowym, możliwym do wyboru na egzaminie maturalnym. 

Wychowanie patriotyczne na Kaszubach wg badań własnych

Skoro więc obecnie  postawy patriotyczne stają się niewygodnym elementem życia 
i w jakimś stopniu utożsamiane są z nacjonalizmem, to interesujące jest poznanie 
ważności wychowania patriotycznego we współczesnym życiu Kaszubów.

W tym celu, w 2018 r. podjęto badania ankietowe wśród mieszkańców Kaszub, 
którzy od urodzenia zamieszkują ten region. Badaniami ankietowymi objęto 126 
osób, wśród których najmłodszy respondent miał 18 lat, zaś najstarszy 91.  Większość 
badanych stanowiły kobiety.

Pierwszym zagadnieniem badawczym było pytanie o znaczenie treści 
patriotycznych we współczesnym wychowaniu. Odpowiedzi na ten temat 
przedstawiono w tabeli. 

Tabela 1. Znaczenie treści  patriotycznych w wychowaniu
Znaczenie treści patriotycznych w wychowaniu 

Odpowiedź 
twierdząca/ 
przecząca 

Wiek respondentów

18-30 lat 31-45 lat 46- 59 lat 60 i więcej lat Σ  i  %

Σ % Σ % Σ % Σ % z 126 osób 
badanych 

Tak 21

72

4%

31 86,1% 28 82,4% 20 74,1% 100 79,4%

Nie 8 27,6% 5 13,9% 6 17,6% 7 25,9% 26 20,6%

Σ   i    % 29 100% 36 100% 34 100% 27 100%
126 100%

Σ   i    % z 126 
osób 29 23% 36 28,6% 34 27% 27 21,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet.
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Z tabeli  wynika, że badani mieszkańcy  Kaszub deklarują ważność treści 
patriotycznych w wychowaniu. Takich odpowiedzi udzieliło 79,4 % ankietowanych. 
Negatywną odpowiedź, a tym samym uznanie nieważności takich treści we 
współczesnym w wychowaniu dzieci i młodzieży, udzieliło 20,6% respondentów.

Ponadto z uzyskanych danych wynika, że osoby w wieku od 31  do  45  lat w 
największym stopniu (86,1%) wskazywały na ważność zagadnień patriotycznych  
w procesie wychowawczym. Na podobnym poziomie znalazły się osoby w wieku 
starszym, zaś respondenci w wieku 18-30 lat w 72,4% uznali patriotyzm jako istotny 
element w wychowaniu młodego pokolenia.  

 Zaskakujące może się wydawać, że 20,6% badanych wskazywało na nieważność 
treści patriotycznych we współczesnym wychowaniu i w tej grupie najwyższy 
odsetek stanowiły osoby najmłodsze.  Taki rezultat wydaje się wynikać z  braku 
świadomości patriotycznej młodych mieszkańców Kaszub,  jak również może 
świadczyć o szybko rosnącym  kosmopolityzmie, co podkreślają inni badacze 
problemu.  Równie zaskakujący jest wynik osób w wieku powyżej 60 lat, gdyż 
negatywnych odpowiedzi udzieliło aż 25,9%  badanych. Być może taka świadomość 
jest następstwem  doświadczenia życiowego, kiedy w czasach PRL Kaszubi byli źle 
postrzegani przez tzw. władzę ludową i mieli odczucie, że stanowią drugą kategorię 
Polaków. Prawdopodobnie są  i inne powody takich postaw, jak np. niezadowolenie z 
obecnej polityki władz publicznych lub pomijanie regionu przez rząd, w ważnych dla 
społeczności lokalnej  inwestycji.  

 Zasadniczą kwestią w oddziaływaniach wychowawczych, a więc także w 
wychowaniu patriotycznym, staje się miejsce i  sposób przekazywania oraz 
kształtowania treści patriotycznych. Zwłaszcza, że  dotychczas takim najważniejszym 
miejscem była rodzina, skutecznie wspierana przez szkołę. Obecnie można 
powiedzieć, że obie te instytucje nierzadko istnieją obok siebie, a czasem bywają nawet 
w konflikcie, gdyż nie zawsze reprezentują identyczne treści wychowawcze. Dlatego 
interesujące było poznanie opinii Kaszubów, gdzie oni dziś widzą najważniejsze 
miejsce do kształtowania postaw wychowawczych, w tym do wychowania 
patriotycznego.  Odpowiedzi na ten temat dostarczają dane z tabeli 2.

Tabela 2.  Najważniejsze miejsca kształtowania postaw patriotycznych

Najważniejsze miejsca kształtowania postaw patriotycznych 

Odpowiedzi na 
pytania  

Wiek respondentów

18-30 lat 31-45 lat 46- 59 lat 60 i więcej lat Σ  i  %

Σ % Σ % Σ % Σ % z 126 osób 
badanych

Wychowanie w 
rodzinie

11 37,9% 13 36,1% 8 23,6% 5 18,5% 37 29,4%

Edukacja w 
szkole 9 31,1% 10 27,8% 12 35,3% 7 25,9% 38 30,1%

Upowszechnianie 
historii i kultury 
narodowej w tv

7 24,1% 11 30,6% 10 29,4% 8 29,6% 36 28,6%

Język ojczysty i 
literatura 0 0% 2 5,5% 1 2,9% 2 7,5% 5 4%

Inne , jakie.... 2 6,9% 0 0% 3 8,8% 5 18,5% 10 7,9%

Σ   i    % 29 100% 36 100% 34 100% 27 100%
126 100%

Σ   i    % z 126 
osób

29 23% 36 28,6% 34 27% 27 21,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet.

Z danych tabeli wynika, że dla badanych szkoła jest najważniejszym miejscem 
wychowania patriotycznego (30,1% odpowiedzi), ale prawie tak samo ważne  jest 
wychowanie w rodzinie, na co wskazało 29,4% ankietowanych. Stosunkowo 
wysoko podkreślono także  potrzebę prezentowania w telewizji programów 
upowszechniających historię i kulturę narodową. Natomiast bardzo nisko oceniono 
literaturę i język ojczysty jako źródło treści patriotycznych. Ze zgromadzonych danych  
wynika, że dla młodych mieszkańców Kaszub to źródło nie ma żadnego znaczenia 
dla wychowania patriotycznego i dopiero grupa respondentów powyżej 60. roku 
życia widzi w czytaniu książek okazję do krzewienia patriotyzmu. Potwierdza to, że 
niskie czytelnictwo dotyczy również Kaszubów, zwłaszcza młodych, ograniczających 
się do przeglądania jedynie krótkich tekstów internetowych.

Znając przywiązanie Kaszubów do tradycji regionalnej, do kościoła i do 
Polski, zasadne było poznanie ich udziału w najważniejszych świętach religijnych, 
regionalnych i państwowych. Obecność na takich uroczystościach jest widocznym 
znakiem przywiązania i podtrzymywania wartości patriotycznych.  Opinię na ten 
temat obrazują wyniki badań zamieszczone w tabeli 3.
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Tabela 3. Najważniejsze rodzaje świąt w opinii mieszkańców Kaszub

Najważniejsze rodzaje świąt w opinii mieszkańców Kaszub

Odpowiedzi 
na pytania  

Wiek respondentów

18-30 lat 31-45 lat 46- 59 lat 60 i więcej 
lat Σ  i  %

Σ % Σ % Σ % Σ % z 126 osób 
badanych

Religijne 1 3,5% 3 8,3% 3 8,8% 7 26% 14 11,1%

Państwowe 7 24,1% 8 22,2% 9 26,5% 5 18,5% 29 23%

Kaszubskie 4 13,8% 5 13,9% 3 8,8% 1 3,7% 13 10,3%

Wszystkie w.w 17 58,6% 20 55,6% 19 55,9% 14 51,8% 70 55,6%

Inne, jakie 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Σ   i    % 29 100% 36 100% 34 100% 27 100% 126 100%

Σ   i    % 
z 126 osób 29 23% 36 28,6% 34 27% 27 21,4% 126 100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet.

Z powyższego zestawienia wynika, że społeczność kaszubska uznaje za 
najważniejsze święta wszystkie z wymienionych, tj. religijne, państwowe i regionalne  
(55,6% odpowiedzi), przy czym respondenci starsi w większości podkreślają 
znaczenie świąt religijnych i podobnie państwowych. Zaskakująco niski  odsetek 
badanych (10,3%) we wszystkich grupach wiekowych, wymienia święta regionalne 
jako ważne w ich życiu i tym samym kształtujące postawy patriotyczne.  

Można stwierdzić, że Kaszubi preferując udział w  świętach  religijnych i 
państwowych, mają wysoką świadomość patriotyczną w pierwszej kolejności w  
stosunku do Polski, a dopiero później do regionu. Jest to o tyle zaskakujące, że obecnie 
niezwykle aktywnie działa Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, powstałe w 1956 r., 
w ramach którego działa wiele organizacji regionalnych, wydawnictw, czasopism, 
instytucji edukacyjnych, portali internetowych, Radio Kaszebe i kaszubski program w 
gdańskiej telewizji.  Ciekawym było zapytanie o udział respondentów w konkretnych 
świętach narodowych. Otrzymane wyniki zawarto w  tabeli 4.

Tabela 4. Najważniejsze święta narodowe w opinii mieszkańców Kaszub

Najważniejsze święta narodowe w opinii mieszkańców Kaszub

Odpowiedzi na 
pytania  

Wiek respondentów

18-30 lat 31-45 lat 46- 59 lat 60 i więcej lat Σ  i  %

Σ % Σ % Σ % Σ % z 126 osób 
badanych

Święto 
Niepodległości

10 34,5% 11 30,6% 12 35,3% 7 26% 40 31,7%

Konstytucja 3 
Maja

13 44,8% 17 47,2% 13 38,2% 10 37% 53 42,1%

Rocznica 
wybuchu i 

końca II wojny 
światowej

4 13,8% 5 13,9% 5 14,7% 6 22,2% 20 15,9%

Inne, jakie 2 6,9% 3 8,3% 4 11,8% 4 14,8% 13 10,3%

Σ   i    % 29 100% 36 100% 34 100% 27 100% 126 100%

Σ   i    % 
z 126 osób 29 23% 36 28,6% 34 27% 27 21,4% 126 100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet.

Z zaprezentowanej analizy wynika, że Kaszubi uważają za najważniejsze święto 
narodowe Konstytucję 3 Maja - takich odpowiedzi udzieliło 42,1% badanych 
osób. Równie ważne  jest Święto Niepodległości Polski, na które wskazało  31,7%  
respondentów. Rocznicę wybuchu i zakończenia II wojny światowej za ważne 
wydarzenie uznało 15,9% ankietowanych.  10,3% respondentów wskazywało na  inne 
święta, a wśród nich były wymieniane te  związane z uroczystościami religijnymi, jak 
na przykład: Święto Najświętszej Marii Panny, obchodzone 3 maja oraz Boże Ciało. 
Warto również podkreślić, iż 1,6% ankietowanych w odpowiedzi „inne” wskazywało, 
że żadne święta narodowe nie są dla nich  ważne. 

Uzyskane odpowiedzi na temat ważności świąt narodowych wskazują, że  
społeczność kaszubska, w każdej grupie wiekowej, charakteryzuje się wyraźnym 
patriotyzmem i deklaruje  udział w najważniejszych świętach państwowych. 
Warto także zaznaczyć, że im starszy wiek respondentów, tym częściej ankietowani 
wskazywali na  święta religijne, powiązane z wartościami narodowymi. 

Wynika z tego, że społeczność kaszubska darząc szacunkiem święta narodowe, 
ujawnia  miłość do ojczyzny i wskazuje na ważność świąt narodowych, celebrowanych 
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w najbliższym otoczeniu. Można więc stwierdzić, że obchodzenie świąt narodowych 
jest dla Kaszubów istotnym elementem wychowania patriotycznego. A skoro tak, 
to czy udział w takich świętach ułatwia społeczności kaszubskiej identyfikację 
narodową?  Szczegółowe odpowiedzi na ten temat przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5. Opina mieszkańców Kaszub dotycząca własnej narodowości
Opina mieszkańców Kaszub dotycząca własnej narodowości

Odpowiedzi 
na pytania  

Wiek respondentów

18-30 lat 31-45 lat 46- 59 lat 60 i więcej lat Σ  i  %

Σ % Σ % Σ % Σ % z 126 osób 
badanych

Polskiej 8 27,6% 11 30,6% 10 29,4% 9 33,3% 38 30,2%

Kaszubskiej 4 13,8% 5 13,9% 6 17,6% 4 14,8% 19 15,1%

Polsko- 
Kaszubskiej 9 31% 12 33,3% 10 29,4% 10 37,1% 41 32,5%

Kaszubsko- 
Polskiej 8 27,6% 8 22,2% 8 23,6% 4 14,8% 28 22,2%

Inne, jakiej 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Σ   i    % 29 100% 36 100% 34 100% 27 100% 126 100%

Σ   i    % 
z 126 osób 29 23% 36 28,6% 34 27% 27 21,4% 126 100%

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie ankiet.

Z przedstawionych danych wynika, że 32,5% ankietowanych zadeklarowało, 
że  jest  narodowości polsko-kaszubskiej, a 30,2% wskazało, że jest narodowości 
polskiej. Natomiast 22,2% respondentów odpowiedziało, że jest  narodowości 
Kaszubsko-Polskiej, zaś 15,1%  wybrało narodowość kaszubską. Tę ostatnią 
możliwość najczęściej deklarowali respondenci w średnim i starszym wieku. W grupie 
najmłodszych badanych narodowość kaszubską wybrało 13,8% ankietowanych.

Analizując dane z powyższej tabeli można wnioskować, że społeczność 
kaszubska mimo deklaracji przynależności do polskiej narodowości wymienia także 
narodowość kaszubsko-polską oraz kaszubską, choć tę ostatnią deklarują głównie 
ludzie starsi. W niewielkim stopniu takie deklaracje złożyli badani z najmłodszej 
grupy respondentów. Może to oznaczać, że podkreślana dualność narodowościowa 
Kaszubów traci swoje historyczne znaczenie i większość mieszkańców regionu, 
mimo swojej odrębności, czuje się Polakami. Pomimo możliwości wyboru 
odpowiedzi dotyczącej innej narodowości, nikt z badanych nie podkreślił, że jest 
np. obywatelem świata i nie interesuje go przynależność do żadnej narodowości. Jest 

to zagadnienie o tyle interesujące, że we współczesnym, zglobalizowanym świecie, 
rozpowszechniana jest swoista moda na bycie bezpaństwowcami, bez jakiejkolwiek 
tożsamości narodowej. Mając na względzie upowszechnianie kosmopolitycznego 
światopoglądu, ciekawe okazały się wyniki przeprowadzonych badań w zakresie 
dzisiejszych trudności w kształtowaniu postaw patriotycznych. Uzyskane dane 
zaprezentowano w poniższej tabeli.  

Tabela 6. Wpływ procesu globalizacji na przekazywanie treści patriotycznych
Wpływ procesu globalizacji na przekazywanie treści patriotycznych 

  

Odpowiedź 
twierdząca/ 
przecząca 

Wiek respondentów

18-30 lat 31-45 lat 46- 59 lat 60 i więcej lat Σ  i  %

Σ % Σ % Σ % Σ % z 126 osób 
badanych 

Tak 12 41,4% 19 52,8% 20 58,8% 13 48,1% 64 50,8%

Nie 17  58,6% 17 47,2% 14 41,2% 14 51,9% 62 49,2%

Σ   i    % 29 100% 36 100% 34 100% 27 100%
126 100%

Σ   i    % z 126 
osób 29 23% 36 28,6% 34 27% 27 21,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet.

Z powyższych danych wynika, że badani mniej więcej w równym stopniu 
dostrzegają i nie widzą trudności w przekazywaniu treści wychowania patriotycznego 
we współczesnym, zglobalizowanym świecie. Na negatywne skutki w tym zakresie 
wskazało  50,8% ankietowanych, a 49,2% respondentów stwierdziło, że globalizacja 
nie niesie zagrożenia dla wychowania patriotycznego.  W tej grupie największy 
odsetek stanowili ludzie młodzi. Natomiast zagrożenia dostrzegają głównie ludzie 
w średnim wieku. Być może wynika to z ich doświadczenia życiowego i większej 
dojrzałości społecznej w rozumieniu współczesnych przemian cywilizacyjnych. 
Prawdopodobnie dla tej grupy tzw. ponowoczesność26 tworzy dziś niekorzystny 
kontekst dla wychowania młodego pokolenia. Bardziej niż młodzi dostrzegają, 
że kultura ponowoczesności jest niska, gdyż odwołuje się głównie do wymiaru 

26 Zob. M. Graban, Nowoczesność i ponowoczesność - dwa oblicza Gdyni, „Zeszyty Gdyńskie” 2007,  nr 
2, s. 135-145, gdzie autor używa określenia ponowoczesność  do opisywania współczesnej rzeczywistości 
społeczno-politycznej, w której zdehumanizowane społeczeństwo jest rozproszone, wzrasta znaczenie 
indywidualnego wyboru, dominuje relatywizm moralny, powszechne stają się nowoczesne technologie 
informacyjne, a życie  ma być oparte na  „wiedzy”, odpoczynku i zabawie.
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cielesnego i emocjonalnego człowieka, kierując go w stronę doraźnych przyjemności.  
W tym kontekście cywilizacyjnym pomijane jest znaczenie ojczyzny, a także wartości 
wychowania patriotycznego. Prawie wszystko jest relatywizowane, z podkreślaniem 
nieograniczonych możliwości człowieka,  przy jednoczesnym niedocenianiu 
zagrożeń, na jakie dziś jest on podatny.  Młodzi ludzie albo tego nie dostrzegają, 
albo zapominają, goniąc za dobrami materialnymi. Obecnie młody człowiek uważa, 
że wszystko mu wolno, że nikt nie może mu niczego zabronić, a więc i wychowania 
własnych dzieci według norm i zasad, które sam wyznaje i stosuje.  

  
Zakończenie

Kaszubi są specyficzną grupą społeczną, charakteryzującą się wieloma cechami 
odrębnymi od reszty kraju. Z przeprowadzonych badań nie wynika jednak, że jest 
to grupa etniczna, która „buntuje” się przeciwko większości i odrzuca tożsamość 
polską. Wręcz przeciwnie, deklaruje żywy  patriotyzm wobec „dużej ojczyzny”, 
nie rezygnując z własnej kultury i tradycji regionalnych.

Ponadto w ostatnich latach wzrósł prestiż społeczności kaszubskiej, głównie 
z uwagi na prawne uregulowanie funkcjonowania mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz  języka regionalnego27.  Z nowych uregulowań hojnie korzystają 
Kaszubi, między innymi prowadząc systematyczną naukę języka kaszubskiego w 
samorządowych szkołach, Kaszubski Uniwersytet Ludowy oraz własne wydawnictwa. 
W regionie przy instytucjach publicznych powiewają kaszubskie flagi,  wywieszane 
także przy prywatnych domach, a na drogach ustawiane są tablice z kaszubskimi 
nazwami miejscowości.   

Pomimo tego Kaszubi czują się zarówno Polakami, jak i Kaszubami. Godzą swój 
indywidualizm z przynależnością do Polski.   Są społeczeństwem, gdzie ważną rolę 
odgrywa religia i związane z nią wartości moralne, przestrzegane w domu rodzinnym 
i wykorzystywane w wychowaniu patriotycznym. Dostrzegają rolę szkoły jako 
kontynuatorki wychowania domowego, które z natury rzeczy ma charakter początkowy. 
Doceniają współczesne środki komunikacji społecznej, którym przypisują ważne 
zadania edukacyjne i kulturalne oraz  rolę we wzmacnianiu i pogłębianiu poczucia 
wspólnoty regionalnej oraz tożsamości narodowej. Pomimo powszechnej obawy, że 
tendencje globalistyczne są dziś zagrożeniem dla kultywowania tradycji regionalnych 
i wartości narodowych, młodzi Kaszubi nie dostrzegają tych zagrożeń i  swoim 
codziennym życiem wydają się podkreślać aktualność stwierdzenia, że  „Nie  ma 
Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polści!”28.

27 Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym „Dziennik Ustaw”, z dn. 
5.01.2005 r., z późniejszymi zmianami.

28 C. Obracht-Prondzyński, Wytyczyli Nowe Drogi 3, „Pomerania” 2012, nr 4, s. 14. 

SUMMARY

Patriotic attitude – individualism or national identification of Kashubians 
with Poland

Authors presents own research about contemporary patriotic attitude and feelings 
of Kashubian minority, who has been living in Kashubia Region. 

Authors analyse the impact of patriotic education of local society in times of 
present globalization and cosmopolitan attitude.

Stela Marszałkowska, Kazimierz Iwaszko Wychowanie patriotyczne - odrębność czy przynależność Kaszub do Polski



Rafał Połeć

Fikcyjne kradzieże samochodów w Gdyni jako przejaw 
przestępczości ubezpieczeniowej

Przestępczość samochodowa, w tym zjawisko kradzieży pojazdów, zajmuje stałe miejsce 
w statystykach organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Analiza przedmiotowych 
danych statystycznych nie napawa optymizmem, zwłaszcza użytkowników samochodów. 
Mimo zauważalnego spadku liczby odnotowywanych zgłoszeń, dotyczących utraty 
pojazdów, wykrywalność sprawców kradzieży samochodów w dalszym ciągu pozostaje 
na niesatysfakcjonującym nikogo poziomie1. Czynności wykrywcze organów ścigania 
w sprawach kradzieży samochodów, ograniczają się zazwyczaj jedynie do sprawdzenia 
(w policyjnych notatkach służbowych nazywanego opatrolowaniem bądź penetracją 
terenu), przyległych miejscu zdarzenia ulic, w celu ujawnienia skradzionego samochodu. 
Równolegle, funkcjonariusze pionu kryminalnego, bądź prewencji, podejmują działania 
zmierzające do ustalenia możliwego do zabezpieczenia zapisu monitoringu, na którym 
mógł zostać utrwalony moment kradzieży samochodu. Wskazane czynności, najczęściej 
nie skutkują uzyskaniem wartościowego materiału dowodowego, mogącego doprowadzić 
do zidentyfikowania sprawcy przestępstwa. Finalnie wydawane jest postanowienie o 
umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw2. Podstawą wydania 
takiego postanowienia jest niewykrycie sprawcy kradzieży. W treści przedmiotowego 
postanowienia zamieszczana jest zazwyczaj informacja, że po umorzeniu dochodzenia 
policja podejmie dalsze czynności w celu wykrycia sprawcy i uzyskania dowodów. 
Dodatkowo, osobę pokrzywdzoną zapewnia się o tym, że jeżeli zostaną ujawnione dane 
pozwalające na wykrycie sprawcy, policja wyda postanowienie o podjęciu na nowo 
umorzonego dochodzenia. W praktyce oznacza to, że jeśli organy ścigania przypadkowo 
nie natrafią na skradziony pojazd, szanse na jego odzyskanie są minimalne.

1 Por. dane statystyczne dotyczące postępowań przygotowawczych w sprawach utraconych pojazdów: 
http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/kradzieze-samochodow/122334,Raport-2017-
utracone-pojazdy.html za 2017 roku i poprzednie lata; z przedmiotowych danych wynika m.in., że od-
notowano spadek wszczętych postępowań przygotowawczych z 15427 w 2012 r. do 9823 w 2017 r., a wy-
krywalność sprawców przestępstw w tym okresie wahała się na poziomie 18% - 25%. 

2  Zob. np.  R. Wojtuszek, Postępowanie policjantów w związku z prowadzeniem dochodzenia i jego umo-
rzeniem w trybie rejestrowym, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 12, s. 133-151.
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Zdarzają się jednak sytuacje, w których wykrycie sprawcy kradzieży od początku 
jednak nie jest możliwe, bo do zgłoszonej kradzieży samochodu… w rzeczywistości 
nie dochodzi. Rzekomy pokrzywdzony, czyli właściciel pojazdu, zawiadamia o 
fikcyjnej kradzieży pojazdu w zamiarze wprowadzenia w błąd przedstawicieli 
organów ścigania, jak również, w większości tego typu przypadków, pracowników 
zakładu ubezpieczeń, w którym samochód jest ubezpieczony. Powody takiego 
zachowania mogą być różne. W większości przypadków sprawcy (zawiadamiający o 
kradzieży – najczęściej jest nim właściciel samochodu bądź jego użytkownik) kierują 
się chęcią osiągnięcia korzyści majątkowych w postaci uzyskania nienależnego 
odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia autocasco (AC) samochodu, 
które jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdu - jego standardowego i dodatkowego 
wyposażenia, od zdarzeń losowych. Zakresem ubezpieczenia może być objęta ochrona 
przed zawinionym przez ubezpieczonego uszkodzeniem bądź zniszczeniem pojazdu, 
jak również ochrona w sytuacjach, w których ubezpieczony nie miał wpływu na 
powstanie szkody, w tym w szczególności kolizji z udziałem innych uczestników ruchu 
drogowego, uszkodzeń spowodowanych w zderzeniach ze zwierzętami, pożaru bądź 
wybuchu, działania zjawisk atmosferycznych, usiłowania, bądź dokonania kradzieży 
pojazdu. Zdarza się również, że powodem zgłoszenia fikcyjnej kradzieży jest chęć 
uniknięcia odpowiedzialności karnej - ukrycia faktu spowodowania przez siebie 
zdarzenia komunikacyjnego noszącego znamiona przestępstwa, np. prowadzenia 
pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości czy doprowadzenia do wypadku 
drogowego. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie ochrony ubezpieczenia 
AC może zostać wyłączona w przypadku zaistnienia określonych w warunkach 
umowy zdarzeń. Wśród takich okoliczności może znajdować się kradzież pojazdu, 
która nastąpiła wskutek lekkomyślnego postępowania kierowcy, szkoda w pojeździe 
spowodowana kierowaniem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających czy 
też szkoda, która powstała w innych okolicznościach niż deklarowane w zgłoszeniu 
zdarzenia.

Zgłoszenie fikcyjnej kradzieży, w celu ubiegania się o uzyskanie odszkodowania 
z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia AC, w tym od ryzyka kradzieży samochodu, 
poprzedzone jest zrealizowaniem przez właściciela pojazdu czynności mających 
uwiarygodnić kradzież3. Z treści zgłoszenia zazwyczaj wynika, że pojazd bezpośrednio 
przed stwierdzeniem kradzieży był użytkowany. Samochód miał poruszać się w 
miejscach publicznych, objętych zasięgiem miejskiego monitoringu. Zgłaszający 
podróżują często z pasażerami (świadkowie zdarzenia), tankują na stacjach paliw 
(zapewnienie monitoringu), odwiedzają centra handlowe z miejscami do parkowania. 
Ma to świadczyć o tym, że samochód był w rzeczywistości eksploatowany i sprawny 
technicznie. W przestępczym procederze istotnym jest również zapewnienie 
„bezpiecznej przyszłości” rzekomo skradzionemu samochodowi. Pojazd może 

3 O przesłankach wskazujących na prawdopodobieństwo zgłoszenia fikcyjnej kradzieży – zob. B. Ko-
lesiński, Kradzieże samochodów – rzeczywiste czy sfingowane, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1996, nr 
4-6, s. 72-74.
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zostać przeznaczony do rozłożenia na części, które są następnie sprzedawane. 
Zazwyczaj jednak zostaje w całości sprzedany, najczęściej obcokrajowcowi, z 
docelowym opuszczeniem terytorium Polski. Zgłoszenie kradzieży następuje 
wówczas dopiero po sprzedaży pojazdu, a niekiedy, w celu utrudnienia procesu 
wykrywczego, dopiero po opuszczeniu przez pojazd terytorium Polski. Zgłoszenie 
kradzieży pojazdu jest również często ostatnim etapem przestępczego procederu, 
polegającego na sprowadzeniu do Polski z zagranicy pojazdu będącego przedmiotem 
przestępstwa kradzieży, zalegalizowaniu go, czyli nadaniu cech autentyczności, w 
krajowym obrocie prawnym, jak również uzyskaniem odszkodowań z tytułu zdarzeń 
komunikacyjnych z udziałem tego pojazdu. Zgłaszający kradzież dostarcza organowi 
ścigania dokumenty pojazdu, a także klucze do jego uruchomienia. Odmianą fikcyjnej 
kradzieży jest zgłoszenie jego utraty, a następnie - po otrzymaniu odszkodowania 
- powiadomienie organów ścigania o odnalezieniu pojazdu, najczęściej w stanie 
poważnie uszkodzonym. Z samochodu wymontowane są bowiem jego zasadnicze 
części i podzespoły. Po odkupieniu od ubezpieczyciela karoserii pojazdu, jest on 
odbudowywany przez właściciela przy użyciu wcześniej rzekomo skradzionych 
elementów4. 

Konsekwencją powiadomienia organów ścigania o fikcyjnej kradzieży samochodu, 
jest możliwość poniesienia przez zgłaszającego odpowiedzialności karnej. Sprawca 
musi się liczyć z możliwością wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie 
zawiadomienia o przestępstwie, którego w rzeczywistości nie popełniono. Zgodnie 
z treścią art. 238 Kodeksu karnego (k.k.), sprawca takiego czynu podlega karze 
grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 25. Składając 
zawiadomienie, zgłaszający przesłuchiwany jest jednocześnie w charakterze 
świadka, będąc tym samym zobowiązanym do złożenia prawdziwych zeznań. Z tego 
względu może również narazić się na poniesienie kary. Jak wynika z treści art. 233 
§ 1 k.k., kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym 
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę 
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat6.  
W przypadku zgłoszenia utraty pojazdu nie tylko organom ścigania, ale także 
zakładowi ubezpieczeń, w którym pojazd jest ubezpieczony od ryzyka kradzieży, 

4 D. Potakowski, Przestępczość samochodowa w Polsce i na świecie oraz jej zwalczenie, Warszawa 2014, 
s. 106-107; por. też K. Buczkowski, Oszustwo asekuracyjne jako jeden z przejawów przestępczości ubez-
pieczeniowej, Warszawa 2015, s. 128-129.

5 Art. 238 k.k. w brzmieniu: Kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ po-
wołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do lat 2; ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, „Dziennik Ustaw”  
1997 r., nr 88, poz. 553 ze zm.

6 Do 14 kwietnia 2016 roku odpowiedzialność karna za przestępstwo składania fałszywych zeznań za-
grożona była karą pozbawienia wolności do 3 lat; zmiana treści art. 233 § 1 k.k. nastąpiła na mocy art. 7 
pkt 13 lit. a) ustawy z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 
innych ustaw , „Dziennik Ustaw” 2016 r., poz. 437.
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konsekwencją zawiadomienia o fikcyjnej kradzieży będzie możliwość poniesienia 
odpowiedzialności karnej z tytułu przestępstwa usiłowania bądź, w przypadku 
uzyskania nienależnego odszkodowania, dokonania oszustwa na szkodę 
ubezpieczyciela. Przestępstwo oszustwa penalizowane w art. 286 § 1 k.k. zagrożone 
jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 87, zaś w typie uprzywilejowanym 
w art. 286 § 3 k.k. (w wypadku mniejszej wagi) karą grzywny, ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2. Wspomnieć w tym miejscu należy również, że 
sąd wymierza karę za usiłowanie oszustwa w granicach zagrożenia przewidzianego 
dla oszustwa.

Praktyka dowodzi, że podejrzenie zgłoszenia fikcyjnej kradzieży pojazdu jest 
najczęściej wynikiem postępowania szkodowego, prowadzonego przez zakład 
ubezpieczeń na podstawie zgłoszenia zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 
Przedmiotowe zdarzenie musi być objęte zakresem umowy ubezpieczenia. 
Wraz ze zgłoszeniem szkody kradzieżowej roszczący wnosi o wypłatę należnego 
odszkodowania. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do weryfikacji zgłoszenia, w celu 
określenia (przyjęcia) odpowiedzialności i ustalenia wysokości odszkodowania. 
W toku postępowania likwidacyjnego zakład ubezpieczeń przeprowadza szereg 
czynności zmierzający do ustalenia stanu faktycznego, w tym okoliczności 
towarzyszących kradzieży pojazdu. Przedmiotowe czynności realizowane są 
również na zlecenie ubezpieczyciela przez wyspecjalizowane w przeciwdziałaniu 
przestępczości ubezpieczeniowej podmioty. Weryfikacja wersji podawanej przez 
roszczącego prowadzi częstokroć do podważenia jej prawdziwości, poczynając 
od zakwestionowania autentyczności pojazdu (tym samym przedmiotu umowy 
ubezpieczenia), a kończąc na wykazaniu nieprawdziwych okoliczności zdarzenia 
przedstawionych przez ubiegającego się o odszkodowanie. Uzyskane informacje 
wskazują często na możliwość zaistnienia przestępstwa usiłowania oszustwa - 
podejrzenia zamiaru wprowadzenia ubezpieczyciela przez roszczącego w błąd co 
do okoliczności zaistnienia zdarzenia i tym samym usiłowania doprowadzenia 
pracowników zakładu ubezpieczeń do niekorzystnego rozporządzenia 
mieniem w celu uzyskania nienależnego odszkodowania. Poczynione ustalenia 
stanowią podstawę do wydania odmownej decyzji w przedmiocie przyznania 
odszkodowania, a zarazem zgromadzony materiał uzasadnia sporządzenie 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 13 § 1 
k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. (usiłowanie oszustwa).

Zgłoszenie kradzieży samochodu z punktu widzenia osoby ubiegającej się 
o nienależne odszkodowanie, musi zostać zakwalifikowane jako dokonanie 
kradzieży z włamaniem, czyli być związane z pokonaniem fabrycznych i dodatkowo 

7 Art. 286 § 1 k.k. w brzmieniu: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do 
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo 
wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
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zainstalowanych zabezpieczeń, mających chronić samochód przed kradzieżą. 
Zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, odszkodowanie przysługuje tylko w 
przypadku stwierdzenia właśnie kradzieży z włamaniem, a nie zwykłej kradzieży (np. 
kradzieży pojazdu przez użytkownika pozostawionego, otwartego, z kluczem do jego 
uruchomienia).

Czy tego typu zachowania są obce właścicielom rzekomo skradzionych 
samochodów w Gdyni? Opisywane w mediach czy na stronach internetowych 
organów ścigania przypadki zdają się świadczyć o tym, że w Gdyni również 
dochodzi do tego typu zdarzeń. Przykład zgłoszenia fikcyjnej kradzieży pojazdu 
dostawczego marki IVECO8, pojazdu marki AUDI9 czy pojazdu marki SUZUKI - 
wszystkie z parkingów w Gdyni Chyloni10, dowodzą, że gdyńscy policjanci muszą 
zwalczać również tę odmianę przestępczości samochodowej, która może przybrać 
odmianę przestępczości ubezpieczeniowej. Odpowiedzi na postawione wyżej pytanie 
należałoby poszukiwać przede wszystkim w danych statystycznych przestępczości, 
gromadzonych przez organy ścigania.

Podstawę analizy stanowiły policyjne statystyki przestępczości, obejmujące 
liczbę prowadzonych w Komendzie Miejskiej Policji (KMP) w Gdyni postępowań 
przygotowawczych o przestępstwa określone art. 278 § 1 k.k. i art. 279 § 1 k.k. (z 
założeniem, że przestępstwa dotyczyły tylko kradzieży samochodów, w głównej 
mierze dokonanych w drodze włamania), w tym liczbę wszczętych postępowań 
przygotowawczych i sposobów ich zakończenia, wśród których wymieniono 
tylko akt oskarżenia, niewykrycie sprawcy i umorzenie z uwagi na brak znamion 
przestępstwa11. Wobec wskazania przez organ ścigania takich kryteriów zakończenia 
postępowania przygotowawczego uznać należy, że przestępstwa upozorowanych 
(fikcyjnych) kradzieży samochodów żadnego z nich nie spełniają. W przypadku 
stwierdzenia tego typu przestępstwa, postępowanie przygotowawcze winno być 
zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa wobec 
stwierdzenia, że czynu nie popełniono bądź uznania, iż brak jest danych dostatecznie 
uzasadniających podejrzenie jego popełnienia. Te wskazane w art. 17 § 1 Kodeksu 
postępowania karnego (k.p.k.) negatywne procesowe przesłanki materialnoprawne 
należałoby interpretować w ten sposób, że dane zdarzenie w ogóle nie miało miejsca 
(czynu nie popełniono) bądź nie zebrano dostatecznych dowodów na potwierdzenie 
jego zaistnienia12.

8 http://www.gdynia.policja.gov.pl/index.php?strona=newsa&id=3250&slowo=zadecyduje#.XBVoI5xKjIV, 
z dn. 21.12.2018 r.

9  https://3miastomoto.pl/28,17938,Fikcyjna-kradziez-pojazdu.html, z dn. 21.12.2018 r.
10 https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Plaga-fikcyjnych-kradziezy-samochodow-w-Gdyni-n31364.

html, z dn. 21.12.2018 r.
11 Dane w posiadaniu autora, uzyskane na podstawie przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej, „Dziennik Ustaw” 2001 r., nr 112, poz. 1198 ze zm. z Komendy Głównej Policji 
w Warszawie. 

12 Kodeks postępowania karnego, Komentarz Lex, t. I, Komentarz do art. 1-424, pod red. L.K. Paprzyckiego, 
Warszawa 2013, s. 109-110.
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Jak wynika z udostępnionych danych statystycznych, w latach 2012-2017 w KMP 
w Gdyni wszczęto13 łącznie 715 postępowań przygotowawczych o przestępstwa 
kradzieży i kradzieży z włamaniem samochodu14.

Wykres 1. Liczba postępowań karnych wszczętych w KMP w Gdyni w latach 2012-
2017 w sprawach kradzieży i kradzieży z włamaniem samochodu  

      
      Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Policji

Dynamikę liczby wszczętych w KMP w Gdyni, postępowań przygotowawczych 
cechuje systematyczna, nieznaczna, ale pogłębiająca się degresja, odnotowana 
pomiędzy 2012 a 2014 r. Największy spadek można natomiast dostrzec w 2015 roku, 
kiedy to wszczęto aż o 47% mniej spraw niż w 2012 r. W 2012 r. wszczęto największą 
liczbę postępowań przygotowawczych – 154. Najgorszym pod tym względem 

13 Wyjaśnić w tym miejscu również należy, że wszczętym postępowaniem przygotowawczym jest po-
stępowanie w związku ze zaistnieniem zdarzenia, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 
jest przestępstwem. Postępowanie prowadzone jest w formie dochodzenia lub śledztwa przez jednostkę 
organizacyjną Policji lub Prokuratury.

14 Ciekawe dane statystyczne, w tym ukazujące liczbę kradzieży samochodów w Gdyni na 10000 miesz-
kańców, można znaleźć na stronie http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/c-7-3/resource/b487bbe7-
a1b8-410f-a894-a89b49780aee, z dn. 21.12.2018 r. Autor dziękuje za życzliwość p. Joannie Buryn i p. 
Małgorzacie Czai z Wydziału Strategii UM w Gdyni.
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był rok 2015, w którym statystyka policyjna odnotowała jedynie 81 postępowań 
przygotowawczych z art. 278 § 1 k.k. i art. 279 § 1 k.k. Po 2015 roku odnotowano 
wzrost liczby prowadzonych spraw z 81 w 2015 r., do 106 w 2016 r. i 112 w 2017 r. 
Stwierdzić jednak należy, że liczba wszczętych spraw, po odnotowanym w okresie 
2016-2017 wzroście, w dalszym ciągu jest znacznie mniejsza niż w poszczególnych 
latach przedziału czasowego 2012-2014. W 2018 r. nieznaczna tendencja wzrostowa 
ma szanse zostać zatrzymana, gdyż w okresie od stycznia do końca czerwca 2018 
roku odnotowano wszczęcie jedynie 39 spraw15. 

W jaki sposób kończone były przedmiotowe postępowania przygotowawcze? Jak 
była efektywność czynności wykrywczych, a w ilu sprawach właściciele pojazdów 
musieli pogodzić się z utratą samochodu? Czy, a jeżeli tak to w ilu sprawach w Gdyni 
zgłoszono fikcyjną kradzież samochodu?

Z uzyskanych danych statystycznych wynika, że przyjęto trzy podstawy 
zakończenia postępowań przygotowawczych, prowadzonych w sprawach kradzieży 
i kradzieży z włamaniem samochodu. Sprawy karne kończono aktem oskarżenia, 
umorzeniem z uwagi na niewykrycie sprawcy przestępstwa bądź umorzeniem z 
uwagi na brak znamion przestępstwa. Wobec przyjęcia w udostępnionych danych 
takich kryteriów finalizowania postępowań karnych zasadnym było uznanie, że 
postępowania karne, w których stwierdzono fałszywe zawiadomienie o przestępstwie 
kradzieży samochodu winny znaleźć się, w stworzonym na potrzeby artykułu, 
kryterium tabelarycznym „Inne”.

Tabela 1.  Sposób zakończenia postępowań karnych prowadzonych w KMP w Gdyni 
w latach 2012-2017 w sprawach kradzieży i kradzieży z włamaniem samochodu  

Art. 278 
§ 1 k.k. i 

art. 279 § 1 
k.k.

Ilość 
zakończonych 
postępowań 

karnych 

Sposób zakończenia
Akt 

oskarżenia
Umorzenie z uwagi 

na niewykrycie 
sprawcy 

przestępstwa

Umorzenie z uwagi 
na brak znamion 

przestępstwa
Inne

2012 156 10 136 5 5
2013 145 11 129 5 0
2014 126 11 111 4 0
2015 85 8 72 4 1
2016 119 3 98 15 3
2017 115 6 97 7 5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Policji

Liczba zakończonych spraw karnych w pewnej mierze odzwierciedla liczbę 
prowadzonych w poszczególnych latach postępowań przygotowawczych. Wartości 
liczbowe są zbliżone, ale nie mogą w pełni arytmetycznie się zgadzać. Wynika to z 
faktu, że część postępowań karnych, wszczętych w danym roku sprawozdawczym, 

15 W chwili przygotowywania artykułu okres sprawozdawczy za 2018 r. nie był jeszcze zakończony. 
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jest kończona w kolejnych latach i tym samym nie może być ujęta w roku, w 
którym wykazywane jest ich wszczęcie. Najwięcej postępowań przygotowawczych 
zakończono w 2012 r. – 156, co znajduje odzwierciedlenie w liczbie wszczętych w 
tym roku spraw karnych, których odnotowano 154. Podobnie wygląda porównanie 
liczby postępowań przygotowawczych, których zakończenia odnotowano najmniej 
-  w 2015 r. zakończono bowiem 85 spraw, a wszczęto 81. Najwyższy wskaźnik spraw, 
zakończonych aktem oskarżenia, a więc postępowań przygotowawczych, w których 
zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na wykrycie sprawcy i skierowanie 
przeciwko niemu aktu oskarżenia, odnotowano w 2015 r. Wskaźnik 9,41% świadczy 
o tym, że praktycznie w co dziesiątej w 2015 r. zakończonej sprawie, udało się 
ustalić sprawcę kradzieży bądź kradzieży z włamaniem samochodu. Najmniejszą 
skuteczność gdyńscy policjanci wykazali w 2016 r., kończąc skierowaniem 
aktu oskarżenia jedynie 2,52% prowadzonych spraw karnych. Średnia spraw 
zakończonych w latach 2012– 2017 aktem oskarżenia również nie jest imponująca 
– wynosi zaledwie 6,64%. 

W analizowanym okresie najwięcej postępowań przygotowawczych kończono 
wydaniem postanowienia o umorzeniu z uwagi na niewykrycie sprawcy kradzieży 
bądź kradzieży z włamaniem samochodu. W 2013 r. w blisko 89% spraw nie 
ujawniono sprawcy zaboru samochodu. Najmniej umorzonych spraw, z uwagi na 
niewykrycie sprawcy, odnotowano natomiast w 2016 r. – 82,35%. 

Tabela 2. Sposób zakończenia postępowań karnych prowadzonych w KMP w Gdyni 
w latach 2012-2017 w sprawach kradzieży i kradzieży z włamaniem samochodu  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Policji
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Jak natomiast przedstawiają się dane dotyczące postępowań przygotowawczych 
zakończonych wydaniem postanowienia o umorzeniu z uwagi na to, że czynu nie 
popełniono bądź wobec uznania, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających 
podejrzenie jego popełniania? W tego typu sytuacjach mamy do czynienia z 
przypadkami, w których organ ścigania dochodzi do wniosku, że podejrzenie zaboru 
samochodu nie znajduje odzwierciedlenia w zgromadzonym materiale dowodowym, 
a z okoliczności towarzyszących zgłoszeniu wynika, iż do kradzieży nie doszło.

Wykres  2. Procentowy udział postępowań karnych, prowadzonych w KMP 
w Gdyni w latach 2012-2017, zakończonych umorzeniem z uwagi na to, że czynu 
nie popełniono lub brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie 
popełnienia przestępstwa kradzieży i kradzieży z włamaniem. 

         
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Policji

Analiza danych statystycznych, obrazujących procentowy udział postępowań 
przygotowawczych zakończonych umorzeniem z uwagi na to, że czynu nie popełniono 
lub brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia 
przestępstwa kradzieży i kradzieży z włamaniem w ogólnej liczbie zakończonych 
postępowań karnych wywołuje ambiwalentne spostrzeżenia. 
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Z jednej strony cieszy brak odnotowanych tego typu przypadków w latach 2013-2014, 
z drugiej wskaźniki z pozostałych lat nie napawają optymizmem. Niepokój potęguje 
zauważalna tendencja wzrostowa w kolejnych latach okresu 2015-2017. W ogólnej 
liczbie wszystkich zakończonych spraw odsetek zakończonych z uwagi na podejrzenie 
zgłoszenia fikcyjnej kradzieży wynosił od 1,17% do 4,34%. W rekordowym natomiast 
pod tym względem 2017 roku, wydaniem postanowienia o umorzeniu z uwagi na to, 
że czynu nie popełniono lub brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie 
popełnienia przestępstwa kradzieży i kradzieży z włamaniem, zakończono 5 postępowań 
przygotowawczych, co stanowiło 4,34% wszystkich spraw. Trudno jest wskazać 
jednoznacznie na przyczyny takiego stanu rzeczy. Tak wysoki wskaźnik odnotowanych 
zgłoszeń fikcyjnych kradzieży samochodów może z jednej strony świadczyć o wzroście 
przestępczych zachowań właścicieli samochodów, a z drugiej o wzroście skuteczności 
czynności wykrywczych organów ścigania. Być może na skuteczność organów ścigania 
wpływ wywarły ustalenia zakładów ubezpieczeń, poczynione w toku postępowań 
szkodowych, o ile takie dane zostały przez ubezpieczycieli udostępnione policji. Uwagę 
zwraca stosunkowo wysoki wskaźnik przedmiotowych spraw odnotowany w 2012 r. 
Umorzeniem z uwagi na stwierdzenie nie popełnienia czynu lub uznaniem, że brak jest 
danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa kradzieży 
i kradzieży z włamaniem, zakończono 5 postępowań przygotowawczych, co stanowi 
3,2% ogółu spraw zakończonych w tym roku. Wypada postawić również pytanie, czy w 
latach 2013-2014 brak odnotowania spraw, w których ujawniono zgłoszenia fikcyjnych 
kradzieży, nie był jednak spowodowany małą skutecznością organów ścigania. Jest 
to o tyle prawdopodobne, że wskaźniki spraw zakończonych umorzeniem z powodu 
niewykrycia sprawców przestępstwa, utrzymują się na wysokim poziomie, a większość 
tego typu postępowań przygotowawczych, prowadzona jest w trybie rejestrowym, gdzie 
aktywność organów ścigania sprowadza się w zasadzie jedynie do przyjęcia zawiadomienia 
o zaistnieniu przestępstwa. W praktyce organ ścigania w ogóle nie weryfikuje zeznań 
złożonych przez zgłaszającego utratę samochodu bądź czyni to w niewystarczającym 
stopniu, przyjmując wersję o okolicznościach kradzieży, uznając ją za wiarygodną.

Ubieganie się o odszkodowanie na podstawie zgłoszenia upozorowanej kradzieży 
ubezpieczonego samochodu jest jednym ze sposobów wprowadzania w błąd zakładu 
ubezpieczeń w celu osiągnięcia nienależnej korzyści majątkowej. Wymaga to od 
sprawcy podjęcia czynności uprawdopodabniających zaistnienie zdarzenia. Poza 
właścicielem samochodu w procederze biorą udział często inne osoby, przybierane w 
celu nadania wiarygodności zgłoszeniu kradzieży bądź mające pomóc w ukryciu czy 
sprzedaży samochodu. Powodzeniu przestępczemu procederowi służy również postawa 
funkcjonariuszy policji, którzy, nie realizują właściwie czynności wykrywczych. 
Poczynione w toku postępowań przygotowawczych ustalenia zazwyczaj nie korelują z 
informacjami zakładów ubezpieczeń, uzyskanymi w toku postępowań weryfikacyjnych 
zgłoszonych szkód. Faktyczny pokrzywdzony przestępstwem ubezpieczyciel jest 
najbardziej zdeterminowany w dążeniu do ustalenia rzeczywistych okoliczności 
zdarzenia ubezpieczeniowego.

Rafał Połeć

Oceniając zjawisko fikcyjnych kradzieży samochodów w Gdyni warto zwrócić 
uwagę na ułomności policyjnych danych statystycznych przestępczości. Statystyki 
nigdy nie będą odzwierciedlać faktycznych rozmiarów przestępczości, bo 
przypadków przestępstw upozorowanych kradzieży należałoby poszukiwać również 
w obszarze postępowań przygotowawczych, zakończonych wydaniem postanowienia 
o umorzeniu z uwagi na niewykrycie sprawcy kradzieży. Spraw, zakończonych z tego 
powodu w trybie rejestrowym, a więc w drodze uznania przez organ ścigania, że 
w określonej sytuacji nie ma realnych szans na wykrycie sprawcy, nie brakuje. W 
żadnej z nich nie zakłada się wersji śledczej wskazującej na możliwość upozorowania 
kradzieży przez właściciela bądź pomocnictwa.

Można stwierdzić, że mimo niedoskonałości, policyjne dane statystyczne, w 
pewnej mierze pozwalają na ocenę zjawiska fikcyjnych kradzieży samochodów 
w Gdyni. Zakładając, że w liczbie postępowań przygotowawczych umorzonych z 
uwagi na niewykrycie sprawcy kradzieży znajduje się również nieujawniona liczba 
fikcyjnych zgłoszeń tego przestępstwa, zasadnym jest uznanie, iż skala zagrożenia 
tego typu zjawiska w Gdyni nie jest symboliczna. Przytoczone w artykule przypadki 
upozorowanych kradzieży świadczą o tym, że inklinacje do popełniania tego rodzaju 
przestępstw nie są obce użytkownikom samochodów w Gdyni. 

SUMMARY

Fictitious car theft in Gdynia as an act of insurance fraud

Applying for insurance due to fictitious car theft is a criminal activity.  Police 
statistics depict a rather worrying social phenomenon in this regards. Numerous 
cases presented in the article put a new light on perpetrators in Gdynia.

Fikcyjne kradzieże samochodów w Gdyni jako przejaw przedstępczości ubezpieczeniowej
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Regaty Niepodległa  z uczelnianym  akcentem

8 września w Toronto, w Port Credit Harbour Marina, trzy polonijne kluby (Yacht 
Klub Polska, Zawisza Czarny i Biały Żagiel), zorganizowały regaty z okazji 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W zawodach wystartowało 14 
jachtów, z tego dwa w trakcie zawodów wycofały się. Była wysoka fala i dwie załogi 
nie poradziły sobie z dość trudnymi (momentami fale miały ok. 2 m wysokości) 
warunkami na jeziorze Ontario. Główną nagrodą był kryształowy puchar ufundowany 
przez Konsula Generalnego RP w Toronto. Trofeum to zdobyła pięcioosobowa załoga 
jachtu „Baltic Blues”.

Z Polski nagrodę Fair Play, ufundowaną przez STAP w Gdyni, przywiózł do Toronto 
prezes tej organizacji  i pełnomocnik rektora WSKS- Kazimierz Iwaszko.   Piękna 
statuetka z wierną ilustracją  żaglowca „Pogoria” powstała na podstawie koncepcji 
graficznej agencji reklamowej „Make me” współpracującej z Uczelnią.

Puchar-statuetka Fair Play przypadła czteroosobowej  załodze kanadyjskiego 
jachtu „Squall D”. W trakcie drugiego wyścigu silna fala zerwała regatową boję i choć 
wspomniany jacht był wówczas na prowadzeniu,  to poczekał, aż komisja techniczna 
zawodów  umieści boję we właściwym miejscu i wówczas załoga zrobi regulaminowy 
nawrót. Czekając na boję załoga nie mogła szybko zrobić zwrotu i na metę przypłynęła 

Puchar Fair Play 
ufundowany przez Sail 
Training Association 
Poland w Gdyni
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dopiero  na trzecim miejscu. I właśnie za tę sportową postawę komisja sędziowska 
wyróżniła” Squalla D” gdyńską nagrodą. Zarówno pierwsza nagroda jak i nagroda 
fair play, są pucharami przechodnimi i ich stałe miejsce będzie w biurze Konsula RP 
w Toronto.

“Pogoria” jest dobrze znana w środowisku kanadyjskich żeglarzy, gdyż kiedyś 
pływała ze studentami kanadyjskiej szkoły pod żaglami, a w 1994 r., tj. w pierwszym 
roku armatorstwa STAP, żaglowiec uczestniczył w amerykańskim festiwalu wielkich 
żaglowców z finałem w Toronto. Mniej wiemy o działalności polonijnych klubów i 
stowarzyszeń żeglarskich, zwykle  wspominanych przy okazji świąt  rocznicowych. 
A przecież są to organizacje, które poza żeglarstwem prowadzą szeroką działalność 
patriotyczną i rozsławiają Polskę na całym świecie.
Dlatego w rocznicę 100. lecia odzyskania niepodległości i regat w Toronto, warto 
przypomnieć  sylwetki niektórych osób szczególnie zasłużonych dla polonijnego 
żeglarstwa w Kanadzie i historię klubów, które  zorganizowały wrześniowe zawody.

Jedną z najwspanialszych postaci polskiego żeglarstwa w Kanadzie był kapitan 
Andrzej Bohomolec, kawalerzysta w Armii Hallera, uczestnik wojny z bolszewikami 
i pracownik przedwojennego ministerstwa spraw zagranicznych. Żołnierz Polskich 
Sił Zbronych na Zachodzie,  m.in we Francji, Wielkiej Brytanii i w Afryce Północnej.
W 1933 r. na  jachcie “Dal” wraz z dwoma towarzyszami (J. Witkowski i J. 
Świechowski) wypłynął z Gdyni do Chicago.  Na oceanie, ośmiometrowy slup z 45m2 
żagli, parokrotnie znajdował się w oku cyklonu i ledwo dotarł do Nowego Jorku. 
Z USA kpt. A. Bohomolec przeniósł się do Kanady, gdzie w 1988 r. zmarł i został 
pochowany na cmentarzu w Edmonton. Natomiast Jacht „Dal” jest eksponatem w 
Muzeum Morskim w Gdańsku.

Inną postacią był kpt. Leszek (Les) Dmowski, żeglarz i szkutnik, który po 1990 r. 
powrócił z Kanady do Polski i tu w 2011 r. „odszedł na wieczną wachtę”. W Kanadzie 
zaś na własnoręcznie zbudowanym jachcie „Bryza” wielokrotnie pokonywał lody 
północnych wybrzeży amerykańskiego kontynentu. Później na malutkiej jednostce 
„Plamka” jako pierwszy polski żeglarz dotarł do Hajfy.
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Konsul Generalny RP 
w Toronto, Krzysztof 
Grzelczyk (pierwszy od 
lewej), wręcza kryształowy 
puchar zwycięskiej załodze 
jachtu „Baltic Blues”. 
Fot. I. Fabiańska-Potapczuk.

I wreszcie kpt.  Ludomir Mączka („Ludek”, „Ludojad”), urodzony w 1926 r. we 
Lwowie, „obywatel świata” i formalnie obywatel Kanady, zmarł w 2006 r. w Szczecinie. 
Na małym  jachcie „Maria” dziewięciokrotnie przepłynął Atlantyk, czterokrotnie 
Pacyfik i trzykrotnie Ocean Indyjski, co  wraz z innymi rejsami daje L. Mączce 
przepłynięcie ok. 170 tys. mil morskich, a to równa się prawie ośmiokrotnemu 
opłynięciu kuli ziemskiej.

Osiągnięcia i legenda żeglarska tylko tych trzech wymienionych osób, była aspiracją 
dla innych, aby zorganizować kluby żeglarskie m.in w Kanadzie. W niniejszym 
opracowaniu przypominamy tylko te, które były gospodarzami regat Niepodległa Cup.

Pierwszy i najbardziej zaangażowany w organizację regat był Polsko-Kanadyjski 
Klub  Żeglarski „Zawisza Czarny” z Hamilton k/Toronto. Klub powstał w 1996 r. i 
został założony m.in przez żeglarzy pływających kiedyś na STS „Zawisza Czarny” 
Ma spore osiągnięcia sportowe i w sail trainingu, tj. szkoleniu młodych żeglarzy 
w zakresie żeglarstwa rekreacyjnego. Członkowie klubu regularnie biorą udział w 
regatach „Lake Ontario 300” i „Susan Hood Tropy Race”. Organizują swoje regaty 
pod nazwą „Zawisza Cup” i są współorganizatorem „Wagner Sailing Rally”. Wśród 
członków klubu są „kophornowcy”, tj. żeglarze, którzy opłynęli świat dookoła.  
Za dotychczasową działalność wyróżnieni zostali nagrodą Polskiego Związku 
Żeglarskiego. Obecnie prezesem klubu jest Jerzy Bulkowski, który był szczególnie 
zaangażowany w organizację pierwszych regat Niepodległa Cup.

Drugim organizatorem imprezy był Polsko-Kanadyjski Jacht Klub „Biały Żagiel” 
z Mississaugi k/Toronto, powstały w 1997 r. jako organizacja non-profit corporation. 
Wcześniej członkowie Klubu działali w nieformalnej grupie nazywanej „Bractwem 
Białego Żagla”.
Klub jest organizatorem regat o puchar ambasadora RP w Kanadzie, festiwalu piosenki 
żeglarskiej i cieszącymi się wielkim powodzeniem corocznych, karnawałowych  
bali kapitańskich. Jest też wydawcą pisma  - „Białe Żagle”.  W 2009 r. „White Sails” 
zorganizował zlot polonijnych żeglarzy z Kanady i USA. Impreza odbyła się na wodach 
jeziora Huron i na Beausoleil Island. Od 2012 r. Klub jest także zaangażowany w 
organizację zlotów  „Wagner Sailing Rally”. Członkowie Klubu biorą udział w wielu 
rejsach pełnomorskich oraz uczestniczą w najważniejszych imprezach sportowych,  
jak np. w regatach Pacyfik Cup z San Franisco na Hawaje czy Tall Ships Atlantic 
Challenge. Obecnie komandorem Klubu „Biały Żagiel” jest Piotr Banasik. W regatach 
Niepodległa Cup „Biały Żagiel” odpowiadał za uroczyste rozdanie nagród i oprawę 
artystyczną imprezy.

Trzecim organizatorem regat „Niepodległości” był Yacht Klub Polski -  Yacht Club 
of Poland Toronto. Statutowymi celami Klubu jest oczywiście szeroko rozumiane 
wychowanie morskie z podkreśleniem dorobku tych „co odpłynęli już na wieczną 
wachtę” oraz działalność na rzecz ocalenia  od zapomnienia wielowiekową,  polską 
obecność na morzach i oceanach. Członkowie Klubu systematycznie biorą udział w 
licznych „ontaryjskich” regatach, a także w zlocie „wagnerowskim” na British Virgin 
Islands. W 2012 r. byli uczestnikami II Polonijnych Mistrzostw Świata w Żeglarstwie 
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w Gdańsku, wydają pismo „Nasze Żagle”. Pierwszym i obecnym  komandorem 
Klubu jest Jan Zamorski, dr geologii, autor i współautor polonijnych wydawnictw 
żeglarskich.

Organizacja regat Niepodległa Cup,  uświetniając 100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości, angażując sporą grupę polskich żeglarzy, skupionych w 
ontaryjskich klubach, była doskonałą okazją także do integracji tego środowiska wokół 
spraw polskich. W tym zakresie sukcesem była obecność na uroczystym rozdaniu 
nagród mer Mississaugi, Bonnie Crombie,  z „polskimi korzeniami” i uświetnienie 
imprezy koncertem zespołu jazzowego kanadyjskiej marynarki wojennej. Ponadto 
regaty w Toronto, obok Rejsu Niepodległości „Daru Młodzieży”, były największą tego 
typu imprezą żeglarską poza granicami Polski.

SUMMARY

Niepodlegla Cup - regattas with School touch

First edition of Niepodlegla cup had place in Toronto, September 2018. Three 
Polish Yacht Clubs organized the race commemorate 100 anniversary of regaining 
independence by Poland. Special trophy, established by STAP, for Fair Play 
achievements went to „Squall D” team. Regattas happened under the patronage of 
Consulate General of Poland in Toronto, with presence of representative of Gdynia 
College of Communication.
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Dr Monika Chojnacka
Zainteresowania badawcze obejmują: dzieje rodzin szlacheckich w Polsce, historię 
regionalną i archiwistykę w kontekście opracowywania archiwów podworskich. 
Starszy wykładowca w Katedrze Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej w 
Gdyni, członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

Dr Przemysław Dorszewski
Historyk, archiwista, pracownik Morskiego Instytutu Rybackiego-Państwowego 
Instytutu Badawczego w Gdyni. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół 
zakonu kanoników regularnych na ziemiach polskich, historii lokalnej, biografistyki 
naukowców związanych z rybołówstwem. Autor monografii: Uposażenie i działalność 
gospodarcza klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie do początku XVI wieku 
oraz Profesorowie w historii MIR.

Ks. dr Mirosław Józef Gawron 
Teolog i politolog. Autor ponad 30. publikacji książkowych m.in.: Kościół w Gdyni 
Orłowie, Ogniwa z dziejów prezbiterium poewangelickiej świątyni w Gdyni Orłowie, Kult 
Maryjny w Gdyni, Z dziejów parafii w Kolbudach i Pręgowie oraz autor biografii ks. prałata 
Jana Majdera i ks. prałata Stanisława Zawackiego. Współpracownik WSKS w Gdyni.

Dr hab. Helena Głogowska (z d. Kozłowska) 
Zainteresowania badawcze i naukowe obejmują zagadnienia narodowościowe i 
etniczne oraz stosunki polsko-białoruskie. Autorka m.in. książek: Białoruś 1914-
1929. Kultura pod presją polityki, Białorusini na Wybrzeżu Gdańskim, Stosunki polsko-
białoruskie w XX wieku, Od Imperium Rosyjskiego do Unii Europejskiej  oraz ponad 
600 artykułów, zamieszczonych w pracach zbiorowych oraz w czasopiśmiennictwie 
polskim i zagranicznym. Członek zespołu redakcyjnego i publicystka miesięcznika 
polsko-białoruskiego „Czasopis”. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii i 
Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
Współpracuje z WSKS w Gdyni.

Dr Michał Graban
Absolwent politologii i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania 
badawcze obejmują filozofię polityki i przeobrażenia cywilizacyjne. W oparciu o 
rozprawę doktorską wydał książkę: Gdynia wobec przeobrażeń cywilizacyjnych XX 
i XXI wieku. Prowadzi własną stronę internetową www.michalgraban.pl. Pracuje w 
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Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, gdzie zajmuje się problematyką gospodarki 
morskiej. Współpracuje z WSKS

Dr Małgorzata Grabowska-Popow
Absolwentka magisterskich studiów historycznych w Uniwersytecie Gdańskim 
i doktoranckich w Instytucie Historii PAN.  Pracuje jako starszy specjalista w 
Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym w Gdyni. 
Stale współpracuje z:  Kwartalnikiem Historycznym, Estudios Latinoamericanos, 
Mówią Wieki, Przeglądem Polonijnym, Tawacin, Bibliotekarz oraz z czasopismem 
Zagadnienia Informacji Naukowej.

Mgr Kazimierz Iwaszko
Absolwent UMCS w Lublinie i UW w Warszawie. Radny RM Gdyni I kadencji. 
Członek Zarządu Miasta i wieloletni Naczelnik Wydziału Edukacji UM Gdyni. 
Obecnie główny specjalista w Wydziale Współpracy i Analiz Samorządowych UM 
Gdyni. Prezes Zarządu  Sail Training Association Poland. Pełnomocnik rektora WSKS 
d.s działalności pozaprogramowej. 

Dr Mariusz Kardas 
Historyk i politolog. Autor artykułów o historii Wybrzeża i Gdyni. Znawca zagadnień 
wojskowości i obronności, ze szczególnym uwzględnieniem obrony Wybrzeża w 
1939 r. Autor książki Jan Wojciech Kiperski, Dowódca 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
AK oraz haseł w Encyklopedii Gdyni. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze 
Historii Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Ks. mgr Wojciech Konkol 
Absolwent Seminarium Duchownego w Gdańsku, gdzie w 2018 r. przyjął święcenia 
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współczesny przedmiot stosunków międzynarodowych. Współpracuje z UG i GWSH 
w Gdańsku. 

Prof.  dr hab. Grzegorz Piwnicki
Historyk i politolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania 
badawcze koncentruje na problematyce europeistycznej, polskiej kulturze politycznej 
w przeszłości i teraźniejszości, historii Polaków na Kaukazie w XIX wieku, a także 
dziejach Polskiej Marynarki Wojennej. W dorobku ma ponad 130 publikacji 
naukowych, w tym 8 książek, m.in Polacy wojskowi i zesłańcy w carskiej armii na 
Kaukazie w XIX i na początku XX wieku, Kultura polityczna kadry Marynarki Wojennej 
RP w procesie współczesnych przemian ustrojowych, Marynarka Wojenna w dziejach 
Polski oraz współautor m.in Tradycje bojowe i dzieje Morskich Pułków Strzelców 1. 
Wejherowskiego i 2. Gdyńskiego, Polski wrzesień 1939 roku w Gdyni. Współpracuje z 
WSKS w Gdyni.

Dr Rafał Połeć
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie. W latach 1992-2013 pełnił służbę w Żandarmerii Wojskowej, zajmując 
m.in. stanowiska: Szefa Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego i Szefa Wydziału 
Kryminalnego. Zainteresowania naukowe obejmują problematykę czynności 
operacyjno-rozpoznawczych i karno-procesowych aspektów prawa policyjnego, a 
także przestępczości ubezpieczeniowej. Autor publikacji z zakresu pracy operacyjnej 
i zwalczania przestępczości zorganizowanej. Członek Polsko-Francuskiego 
Stowarzyszenia Prawniczego oraz Association Internationale de Droit des Assurances 
(AIDA).

Dr Hanna Sommer 
Dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii (socjologia organizacji i zarządzania). 
Stopień naukowy doktora uzyskany na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 
Ukończone studia podyplomowe w zakresu Public relations w badaniach naukowych. 
Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Zarządzania Politechniki 
Rzeszowskiej. Specjalizuje się w socjologii organizacji i zarządzania, komunikacji 
społecznej, technikach negocjacyjnych oraz Public Relations.

Dr Hubert Sommer
Dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Stopień naukowy doktora uzyskany 
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończone studia podyplomowe w zakresu 
Public relations w badaniach naukowych. Jest pracownikiem dydaktycznym na 
Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalizuje się w socjologii 
ogólnej, socjologii kultury, socjologii wychowania i patologiach społecznych.
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Prof. dr hab. Maciej Szczurowski 
Profesor  Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia 
decydowania politycznego, polityki bezpieczeństwa i polityki lokalnej oraz nauki o 
państwie i prawie. Autor licznych prac naukowych, m.in.:  Polacy internowani na 
Litwie 1939-1940, Polscy jeńcy wojenni i internowani z kampanii wrześniowej 1939 
roku w świetle ówczesnego prawa międzynarodowego, Mity, rytuały, symbole a żołnierz 
polski w przestrzeni politycznej II wojny światowej, Symbolika Zjednoczonej Europy w 
kulturze obrzędowości publicznej w Polsce, Miedzy wolnością a zniewoleniem, Kresy 
południowo-wschodnie II RP w 1944-1945.

Dr Michał Tuszyński
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów 
doktoranckich na Wydziale Ekonomicznym UG. Doktor nauk ekonomicznych 
w zakresie ekonomii. Pracownik samorządowy w Wydziale Współpracy i Analiz 
Samorządowych  UM Gdyni, gdzie zajmuje się m.in. problematyką transportową 
i rozwojem gospodarczym miasta. Autor opracowań dotyczących zagadnień 
społeczno-gospodarczych Gdyni. Współpracuje z WSKS.

Dr inż. Grzegorz Zakrzewski
Stopień naukowy doktora n. rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska, 
uzyskał na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we 
Wrocławiu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera nawigacji. Ukończył także  
Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie, uzyskując tytuł magistra inżyniera 
geodezji i urządzeń rolnych. Pracuje w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku.
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