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Słowo wstępne
„Szli krzycząc:
„Polska! Polska!” – wtem jednego razu
Chcąc krzyknąć zapomnieli na ustach wyrazu;
Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna,
Szli dalej krzycząc: „Boże! ojczyzna! ojczyzna!
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,
Spojrzał na te krzyczące i zapytał: „Jaka?”
Juliusz Słowacki, Dzieła, t. I,
Przypowieści i epigrammaty, Lwów 1909
10 lutego 2017 r. w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni odbyła się XII
konferencja poświęcona tożsamości kulturowo-cywilizacyjnej miasta, organizowana
z okazji 91. rocznicy nadania jej praw miejskich, pod patronatem Prezydenta Miasta
Gdyni dr. Wojciecha Szczurka.
Na tegorocznej konferencji wygłoszono 9 referatów, koncentrujących się na
tematyce gdyńskiej wokół wartości patriotycznych gdynian.
Prof. Andrzej Chodubski sięgnął do etymologii pojęcia patriotyzm, by stwierdzić,
że w wymiarze Gdyni nie był on zjawiskiem jednoznacznym. Umiłowanie kraju
tu sprowadzało się do ścierania się interesów polskich i pruskich (niemieckich).
Postawy patriotyczne z reguły przejawiała inteligencja i bogate warstwy społeczne.
Upowszechnił się model romantyczny patrioty. W XIX w. pod zaborami aż do II
wojny światowej patriotami byli zazwyczaj księża rzymskokatoliccy – uczyli języka
polskiego, obyczajów, głosili propolskie kazania. W Gdyni przykładem patrioty działacza może być Antoni Abraham, który szerzył wartości polskie. W 1919 r. w
Wersalu w czasie rozmów pokojowych był przyjęty przez Ignacego Daszyńskiego oraz
przez ówczesną prasę. Głosił pogląd, że Gdynia powinna być w Polsce. Patriotyzm
gdyński wiąże się z przywiązaniem do Polski. Społeczność kaszubska była rozdarta
między polskością a niemieckością – w polskość nie wierzono, a porządek był
niemiecki. Tadeusz Wenda, Eugeniusz Kwiatkowski, Kazimierz Porębski przejawiali
nowy patriotyzm, polegający na budowaniu nowej rzeczywistości, na pracy
organicznej dla miasta. Wszyscy oni pochodzili z zaboru rosyjskiego, ukończyli
rosyjskie uniwersytety. Obecnie można mówić o patriotyzmie lokalnym w wymiarze
przestrzennym, polegającym na przywiązaniu do małej ojczyzny, ale jaki może być
patriotyzm lokalny wśród ludności napływowej, która ciągle stanowi większość
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mieszkańców Gdyni. Allochtoni są silniejsi od autochtonów, dlatego przeszłość
lokalna często podporządkowana jest historii ogólnej. Obecnie głównie dominuje
pojęcie patriotyzmu obywatelskiego, przejawiającego się w tolerancji i rozumieniu
innych.
Dr Monika Chojnacka przedstawiła postać Kazimierza de Sas Topolnickiego (19242016) – budowniczego Gdyni. Urodzony w Krakowie, kierował m. in. budową
falochronów portowych, Bulwaru Nadmorskiego i Skweru Kościuszki w Gdyni.
Dr Michał Graban skoncentrował się na roli endecji w umacnianiu dostępu do
morza. Idea dostępu Polski do morza pojawiła się w myśli politycznej Jana Ludwika
Popławskiego i Romana Dmowskiego. Wynikała ona głównie z ich antyniemieckości,
rywalizacji z Niemcami oraz nacjonalizmu polskiego. W 1922 r. wpływy endecji w
Gdyni były popierane przez połowę mieszkańców. Przejawiały się one głównie w
antyniemieckości, stowarzyszeniach, samorządach, sferze gospodarczej oraz w
antysemityzmie.
Dr Szymon Kawałko przedstawił postać swej babci – Edyty Agnieszki Nalaskowskiej
(1915-2013), która urodziła się w Żukowie, młodość spędziła w Tczewie, a w latach
30. XX w. z rodzicami przeprowadziła się do Gdyni. W 1935 r. podjęła pracę w firmie
„Warta”. W czasie wojny wyjechała do Żukowa, a po wojnie znowu wróciła do Gdyni.
Jest to przykład rodzinnej historii, w której pobudki patriotyczne i miłość do Gdyni
zadecydowały o związaniu się z nią na całe życie.
Prof. Miron Kłusak w wystąpieniu „Obywatel w społeczności lokalnej” mówił o
patriotyzmie uniwersalnym w wymiarze gdyńskim.
Mgr Julian Michaś przedstawił działalność Obozu Zjednoczenia Narodowego w
Gdyni w latach 1936-1939 ze szczególnym uwzględnieniem aktywności OZN w
tworzeniu list przedwyborczych kandydatów do Rady Miasta i Sejmu RP.
Mgr Michał Tuszyński poruszył problem Gdyni w czasie II wojny światowej,
kiedy nazywała się Gotenhafen i była pod zarządem niemieckim. Przeanalizował
dzienniki urzędowe Nadburmistrza Gotenhafen z lat wojny, które udało się
skopiować w bibliotece w Kilonii. Stanowią one ważne źródło informacji o życiu
miasta pod okupacją niemiecką. Można z nich dowiedzieć się, że pierwsze godło
Gdyni powstało w 1942 r., a trolejbusy zaczęły jeździć w kwietniu 1943 r., ze
Śródmieścia do Chyloni.
Prof. Helena Głogowska przedstawiła postać Sergiusza Kiszyckiego, związanego
zawodowo w latach 1969-1994 z Teatrem Muzycznym w Gdyni, w którym kierował
pracownią malarską. Ten Białorusin, wywodzący się z Białostocczyzny, miał
szczęście spotkać na swej drodze życiowej mistrzów: Jerzego Nowosielskiego i
Adama Stalony-Dobrzańskiego oraz Danutę Baduszkową i Jerzego Gruzę.
Dr Mariusz Kardas podjął się nowego, nie badanego jeszcze tematu, a mianowicie
rzemiosła w Gdyni. Rzemieślnicy nie przebili się przez pryzmat wielkich postaci,
choć służyli mieszkańcom Gdyni, czasem przez całe dorosłe życie. Rzemiosło było
jedną z ważnych form działalności gospodarczej. W 1945 r. w Gdyni powstała
Izba Gospodarcza, ale dotychczas nie odnaleziono jej dokumentów. Dr M. Kardas
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wspomniał m.in. zegarmistrza Józefa Kliksa, wskazując na znaczenie gdyńskich
rzemieślników w życiu miasta.
Niemal wszystkie zaprezentowane na konferencji referaty wypełniają 12 „Zeszyty
Gdyńskie”. Publikację uzupełniają także inne teksty mieszczące się w tematyce
przemian kulturowo-cywilizacyjnych miasta: prof. Grzegorza Piwnickiego - o historii
powstania i działalności Baonu Morskiego w Wejherowie w latach 1931-1939 oraz
o znaczeniu tej jednostki w życiu miasta i losach jej dowódców w obronie Wybrzeża
w 1939 r., dr. Piotra Girucia - o finansowaniu sportu i kultury fizycznej w gminie
Gdynia, dr Gracjany Dutkiewicz - o roli lokalnych elit politycznych w kształtowaniu
samorządu terytorialnego Gdyni w latach 2010-2014, mgr. Kazimierza Iwaszko - o
95-leciu portu gdyńskiego, który był i jest nadal jednym z największych pracodawców
w mieście, mgr. Borysa Iwaszki i Jana Goździkowskiego - o powstaniu i działalności
Yacht Klubu Polski w Gdyni, z podkreśleniem roli generała Mariusza Zaruskiego w
propagowaniu wychowania morskiego młodzieży.
W „Zeszytach...” zamieszczono także teksty mgr. Marcina Lemańczyka o
dziejach Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz ks. dr. Mirosława
Gawrona o ks. Maurycym W. F. Sękiewiczu, organizatorze polskich parafii w
Ameryce i pierwszym duszpasterzu portowym w Gdyni. Ponadto o wybranych
przestępstwach ubezpieczeniowych w Gdyni pisze dr Rafał Połeć, mgr Marcin
Biełowieżec przypomina urodzonego w Gdyni Mariana Zacharskiego – słynnego
agenta wywiadu PRL, mgr Katarzyna Skibowska-Bakała i mgr Kazimierz
Iwaszko przedstawiają obraz starzejących się mieszkańców Gdyni w percepcji
współczesnej młodzieży (na podstawie badań przeprowadzonych w IX LO w
Gdyni). Dr Michał Tuszyński przedstawia metody badania efektywności procesu
inwestycyjnego w Gdyni, a mgr Ryszard Toczek – setną rocznicę powstania
„Żeglugi Polskiej”.
W kronice szkoły znalazło się wspomnienie prof. Arkadiusza Żukowskiego o prof.
Andrzeju Chodubskim, zmarłym 6 lipca, a wcześniej współpracującym z WSKS,
inicjatorze i inspiratorze konferencji gdyńskich, organizowanych przez Szkołę.
Wiodący motyw patriotyzmu oscyluje wokół zróżnicowanego rozumienia tego
pojęcia oraz różnych jego odmian. Patriotyzm jako postawa szacunku, umiłowania
i oddania własnej ojczyźnie charakteryzuje się przedkładaniem celów ważnych dla
ojczyzny nad osobiste, gotowością do pracy dla jej dobra oraz poświęcenia dla niej
nawet własnego życia. Może być oparty na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty
kulturowej, solidarności z własną społecznością lokalną, narodem bądź państwem.
Można wymienić kilka typów patriotyzmu: narodowy, regionalny, lokalny,
gospodarczy. Źródłem postaw patriotycznych jest miłość do ojczyzny, szacunek do
przodków i tradycji. Mogą one przejawiać się w obchodzeniu świąt i rocznic, czczeniu
bohaterów narodowych, kultywowaniu pamięci o nich. Postawy patriotyczne mogą
przejawiać się także w pozytywnych działaniach na rzecz wspólnot lokalnych na polu
kultury, polityki i gospodarki.
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Kolejne rocznice nadania praw miejskich Gdyni w tym kontekście mają charakter
patriotyczny, utrwalając przeszłość miejską osady jako szczególny epizod w jej
dziejach, bo związany wyraźnie z polską przynależnością państwową po I wojnie
światowej. Pomniki bohaterów takich, jak: Antoni Abraham, Eugeniusz Kwiatkowski
oraz nazwy ulic gdyńskich i patroni szkół świadczą o realnym patriotycznym
wymiarze społecznym idei patriotyzmu.
Jednym z przykładów działań na rzecz patriotyzmu lokalnego był tegoroczny VII
Weekend Architektury w Gdyni, odbywający się w dniach 24-27 sierpnia1. Mimo
niejednoznacznej oceny modernistycznej zabudowy przedwojennej Gdyni pasjonaci
doszukują się jej pozytywnych elementów, organizując spacery modernistyczne
po mieście oraz „Archiprelekcje”, które poświęcone są także architekturze
modernistycznej w innym miastach Polski oraz świata2. Podczas spacerów zwraca
się uwagę na szczegóły architektoniczne oraz przestrzenne, organizując dodatkowo
edukacyjne quizy, co pozwala bliżej zapoznać się z miastem i jego specyfiką3. Jako
wydarzenie roku 2016 została uznana wystawa Muzeum Miasta Gdyni „Szkło,
metal, detal”. Jedna z jej kuratorek Weronika Szerle stwierdziła, że „Razem z Anną
Śliwą i Anną Orchowską-Smolińską przygotowałyśmy wystawę z prawdziwym
zaangażowaniem i sercem. Miałyśmy wielką przyjemność w wyszukiwaniu
przedmiotów i w odkrywaniu ich historii. (…) Ważne dla nas było dokładne opisanie
tych eksponatów i stworzenie z nich spójnej opowieści. Pokazujemy zewnętrzne
detale, jak tynki i posadzki, ale również wchodzimy do wnętrza. Są więc posadzki z
kuchni i łazienek, klamki, telefon, wanna czy kuchenka elektryczna uchodząca wtedy
za symbol nowoczesności. (…) Nie są to detale przypadkowe, każdy ma własną
historię”4. W tym roku odbyła się też 7. edycja corocznego konkursu fotograficznego
„Gdyński Modernizm w Obiektywie” w siedmiu kategoriach: Forma Modernizmu,
Światło w architekturze, Detal Modernizmu, Architektura i życie miasta, Inspiracje
Modernizmem, Modernizm w podróży, Modernizm od alternatywnej strony.
Na konkurs wpłynęło 28 fotografii, z których najlepsze pokazano na wystawie w
Gdyńskim Centrum Filmowym w dniach 24 sierpnia – 8 września 2017 r.5
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na inne kierunki prac w Gdyni – nowe
inwestycje oraz rewitalizację starych, dotychczas zaniedbanych budynków i dzielnic.
VII Weekend Architektury w Gdyni, „Gazeta Wyborcza”, nr 191, z dn. 18.08.2017 r., dodatek „Gdyński
Szlak Modernizmu”, s. 2.
2
K. Fryc, Bliskie spotkania z architekturą, „Gazeta Wyborcza”, nr 191, z dn. 18.08.2017 r., dodatek „Gdyński Szlak Modernizmu”, s. 2; K. Fryc, Nie tylko o Gdyni, „Gazeta Wyborcza”, nr 191, z dn.
18.08.2017 r., dodatek „Gdyński Szlak Modernizmu”, s. 3.
3 KAF, Modernistyczny spacer po mieście, „Gazeta Wyborcza”, nr 191, z dn. 18.08.2017 r., dodatek
„Gdyński Szlak Modernizmu”, s. 2; K. Fryc, Warto zejść z utartych szlaków, „Gazeta Wyborcza”, nr
191, z dn. 18.08.2017 r., dodatek „Gdyński Szlak Modernizmu”, s. 3.
4
M. Muraszko, „Szkło, metal, detal” - wystawa na medal, „Gazeta Wyborcza”, nr 191, z dn.
18.08.2017 r., dodatek „Gdyński Szlak Modernizmu”, s. 3.
5
K. Fryc, Gdyński modernizm w obiektywie. Konkurs dla fanów fotografii, „Gazeta Wyborcza”, nr
191, z dn. 18.08.2017 r., dodatek „Gdyński Szlak Modernizmu”, s. 4.
1
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Władze Gdyni otrzymały unijne dofinansowanie na budowę węzła integracyjnego
przy stacji SKM Gdynia Chylonia6. Na terenach poprzemysłowych i poportowych
powstanie nowe morskie śródmieście Gdyni oraz krystalizują się wizje zabudowy
Międzytorza7. Dynamicznie rozwijają się dzielnice Chwarzno i Wiczlino, gdzie
powstają nowe osiedla mieszkaniowe z szeroko pojętymi usługami, handlem,
biurami, placówkami edukacyjnymi8.
Na początku 2017 r. (11 stycznia) upubliczniono projekt Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Gdyni, który stał się przedmiotem konsultacji społecznych
do 10 lutego9. Rewitalizacja ma objąć sześć obszarów: zachodnią część WitominaRadiostacji, dwa obszary dzielnicy Chylonia (tzw. Meksyk oraz rejon ulic Zamenhofa
i Opata Hackiego), część dzielnic Oksywie, Babie Doły i Leszczynki (tzw. Pekin)10. Jej
celem będzie budowa dróg, chodników, ścieżek rowerowych, terenów rekreacyjnych,
remont budynków komunalnych i wspólnotowych oraz zagospodarowanie podwórek.
Rozbudowania i modernizacji wymagają też gdyńskie szkoły zawodowe11.
Przykładem zrewitalizowanej budowli jest hala targowa, zaprojektowana przez
Jerzego Müllera i Stefana Reychmana, oddana do użytku w 1937 r. Stanowi klasyczny
przykład architektury modernistycznej; w owych czasach była uznana za jedną z
najnowocześniejszych w Europie. Jacek Debis z Agencji Rozwoju Gdyni, która zajmuje
się wizerunkową reaktywacją Miejskich Hal Targowych, stwierdził: „Chcemy, by na
nowo stała się gdyńską atrakcją, jak znane targowiska w Londynie czy Barcelonie,
gdzie tłumnie ściągają mieszkańcy i turyści”12.
Znakiem patriotyzmu w Gdyni są uroczystości związane ze Świętem Marynarki
Wojennej, które jest obchodzone od 10 lutego 1928 r. i łączy się z historią polskiej
obecności nad Bałtykiem – jako nawiązanie do zaślubin Polski z morzem. Przypada
na ostatnią niedzielę czerwca jako kulminacyjny punkt Święta Morza, nawiązującego
do przedwojennych tradycji podkreślania związku Polski z Bałtykiem. Tegoroczne
Święto Marynarki Wojennej odbyło się 25 czerwca. Zaczęło się od podniesienia
wielkiej gali banderowej na polskich okrętach. Marynarze uczcili pamięć swoich
poprzedników, składając kwiaty na płytach twórców Marynarki Wojennej na
E. Karendys, Powstanie węzeł Chylonia, „Gazeta Wyborcza”, nr 181, z dn. 5-6.08.2017 r., dodatek
„Trójmiasto”, s. 3.
7
E. Karendys, Śródmieście wraca nad wodę, „Gazeta Wyborcza”, nr 46, z dn. 24.02.2017 r., dodatek
„Gazeta o Gdyni”, s. 2.
8
E. Karendys, Gdynia rośnie na zachód, „Gazeta Wyborcza”, nr 46, z dn. 24.02.2017 r., dodatek
„Gazeta o Gdyni”, s. 10.
9
M. Lenart, „Gdynia OdNowa”. Jest jeszcze czas na uwagi, „Dziennik Bałtycki”, nr 10, z dn.
13.01.2017 r., dodatek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 9.
10
K. Fryc, Akcja rewitalizacja, „Gazeta Wyborcza”, nr 46, z dn. 24.02.2017 r., dodatek „Gazeta o
Gdyni”, s. 8.
11
K. Fryc, Szkoły zawodowe jak nowe, „Gazeta Wyborcza”, nr 46, z dn. 24.02.2017 r., dodatek
„Gazeta o Gdyni”, s. 7.
12
K. Fryc, Gdyńska hala – oaza wolnego rynku, „Gazeta Wyborcza”, nr 64, z dn. 17.03.2017 r.,
dodatek „Magazyn Trójmiasto”, s. 8.
6
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cmentarzu na Oksywiu. W kościele Marynarki Wojennej na Oksywiu odbyła się
też msza święta w intencji Marynarki Wojennej. Następnie w Porcie Wojennym
Gdynia odbył się uroczysty apel, podczas którego z pokładu ORP „Błyskawica”
oddano salut świąteczny – 21 strzałów armatnich. Na zakończenie uroczystości
odbyła się defilada pododdziałów oraz pokaz musztry paradnej. Tego dnia w
Porcie Wojennym Gdynia w czasie Festynu Marynarskiego można było zwiedzać
okręt podwodny ORP „Sęp”, fregatę rakietową ORP „Generał K. Pułaski”, korwetę
zwalczania okrętów podwodnych ORP „Kaszub” oraz okręt hydrograficzny ORP
„Arctowski”. Atrakcją był pokaz sprzętu wojskowego, walki wręcz oraz występy
artystyczne Zespołu Wokalnego Klubu Marynarki Wojennej Riwiera oraz artystów
z Klubu 3. Flotylli Okrętów13. Tradycja obchodów Święta Morza sięga przełomu
XVIII i XIX w. i wywodzi się z obrzędów kaszubskich, które miały charakter ludowy,
ale podkreślały związek ludności polskiej z morzem. Pomysł obchodów Święta
Morza zrodził się w 1932 r. z inicjatywy Andrzeja Wachowiaka, członka zarządu
Ligi Morskiej i Kolonialnej, aby pod koniec czerwca każdego roku uroczyście
święcić kutry i łodzie rybackie14.
12 marca 2017 r. Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej nadano imię
prezydenta Lecha Kaczyńskiego, co spotkało się z pewnym rezonansem społecznym.
Gdyński poseł Prawa i Sprawiedliwości uznał, że „to godny patron, jeden z
najbardziej zasłużonych dla ojczyzny Polaków minionego pięćdziesięciolecia. Był
jedynym prezydentem RP, który odwiedził Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni
w latach swojego urzędowania, co jest potwierdzeniem jego związków z uczelnią.
Był profesorem, nauczycielem akademickim z dużym dorobkiem, związanym ze
środowiskiem akademickim Trójmiasta”15.
Otwarta 10 lutego 2017 r. nowa wystawa stała w Muzeum Miasta Gdyni „Gdynia
– dzieło otwarte” w założeniu swym miała pokazanie historii gdynian i ich pamiątek.
Przedstawiono na niej 73 historie gdynian z wykorzystaniem ponad 150 oryginalnych
eksponatów i prawie 1500 zdjęć16. Dyrektor Muzeum Jacek Friedrich mówiąc o
historiach ludzkich losów, stwierdził: „Staraliśmy się wybrać takie, które mówią
coś ważnego o Gdyni. (…) Ciekawych gdyńskich historii jest tak dużo. Pomocą dla
nas było to, że opowieściami o rodzinnych losach podzieliło się z nami wiele osób,
użyczono nam też albo podarowano rozmaite gdyńskie pamiątki. Z tego cieszymy
się szczególnie, bo bardzo zależało nam na tym, żeby opowiadać o dziejach Gdyni
P. Wojciechowski, Święto Marynarki Wojennej, „Gazeta Wyborcza”, nr 145, z dn. 24-25.06.2017 r.,
dodatek „Trójmiasto”, s. 3.
14
Tamże.
15
(TOR), Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni będzie od 12 marca nosić imię
prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Decyzję podjęły władze uczelni, „Dziennik Bałtycki”, nr 52, z dn.
3.03.2017 r., s. 6.
16
G. Antoniewicz, Wystawa „Gdynia – dzieło otwarte”, „Dziennik Bałtycki”, nr 34, z dn. 10.02.2017 r.,
dodatek „Będzie się działo”, s. II.
13
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w oparciu o realne przedmioty, które uczestniczyły w historii”17. Przeprowadzone
przy okazji organizacji wystawy badania socjologiczne na temat tożsamości gdynian
wykazały, że mają oni poczucie, że stworzyli miasto własnymi rękoma. Pamięć
gdynian łączy się z dumą pionierów. Uważają się oni za postępowych, gdyż u podstaw
miasta leży etos nowoczesności. Można zgodzić się z Jackiem Friedrichem, że „Gdynię
traktowano jednak nie tylko jako przedsięwzięcie biznesowe, lecz jako patriotyczny
zryw, osiągnięcie narodowe. (…) Budowa Gdyni była świetnym biznesem dla kraju,
ale dla przeciętnego Polaka aspekt ekonomiczny nie był tak istotny jak emocje,
duma narodowa z tego, że mamy swój port, budujemy flotę, że stąd w świat kursują
polskie transatlantyki. To działało na wyobraźnię. Klucz do rozumienia Gdyni i jej
dzisiejszego tradycjonalizmu to właśnie przedwojenny romantyzm. (…) Wpisanie
budowy Gdyni w siatkę pojęć narodowych, patriotycznych, było majstersztykiem.
Gdynianie uwierzyli, że tworzą coś z niczego, że mają w sobie potencjał kreacji”18.
Helena Głogowska

			

Gdańsk, 25 września 2017 r.

SUMMARY
Introduction
Traditional WSKS scientific conference upon Gdynia took place on 10th February
2017 - Gdynia City Rights granting Day. The event was held under the auspices of
Wojciech Szczurek Ph. D., the President of Gdynia. During the conference focusing
on local patriotism, relevant Gdynia’s identity issues had been undertaken - historical,
cultural and social.

G. Antoniewicz, Tysiące splątanych gdyńskich losów, „Dziennik Bałtycki”, nr 34, z dn. 10.02.2017 r.,
dodatek „Rejsy”, s. 16.
18
Gdynia. Duma pionierów o mieszczańskie wartości (rozmowa D. Karaś z J. Friedrichem), „Gazeta
Wyborcza”, nr 34, z dn. 10.02.2017 r., dodatek „Magazyn Trójmiasto”, s. 4.
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Wartości patriotyzmu lokalnego gdynian
Obserwując współcześnie zachodzące jednocześnie procesy globalizacyjne
oraz dywersyfikujące życie kulturowe, zauważa się ciągłe osłabianie się wartości
lokalizmu1. Jest to wynikiem siły postępu naukowo-technicznego (mechanizacji,
informatyzacji życia kulturowego), rozwiązań prawnych, w tym urzeczywistniania
praw człowieka, nowoczesnej edukacji, zorientowanej na objaśnianie kierunków
rozwoju cywilizacji informacyjnej. Pod ich wpływem następuje zacieranie się granic
między różnymi podmiotami życia kulturowego, jak też w świecie wartości, np.
między państwami, kulturami, informacją a dezinformacją, manipulacją, „swoimi”
a „obcymi”, władzą gospodarczą a polityczną. Tradycyjne wartości zastępuje się
rynkowymi, komercyjnymi, prawdę – użytecznością, kompetencje – medialnością,
demokrację partycypatywną – demokracją autorytarną, autorytet - idolem. Wszelkie
te zjawiska pozostają w nurcie zmienności, tymczasowości, nieprzewidywalności.
Z dużą siłą ujawniają się one w społecznościach lokalnych, w których procesy te
obserwuje się dychotomicznie. Z jednej strony, ujawnia się silne przywiązanie do
odrębności zwyczajów, obyczajów, z drugiej - charakterystyczna jest otwartość na
znaki unifikacji życia kulturowego, zwłaszcza użyteczne w jego praktyce2.
Specyficzna sytuacja w tym względzie ujawnia się w miastach, tworzonych od
podstaw, w których w szybkim tempie wzrasta liczba ludności. Egzemplifikację tej
rzeczywistości stanowi Gdynia. Specyficznym zjawiskiem jest w przestrzeniach tych
patriotyzm lokalny.
Cechami konstytutywnymi społeczności lokalnych są: 1. terytorium – obszar
określony wyraźnymi granicami, na którym zamieszkuje ludność, pozostająca w
różnych interakcjach życia społeczno-gospodarczego, 2. ludność jako wspólnota
terytorialna, identyfikująca się z dziejami politycznymi, osiągnięciami gospodarczymi,
wytworami kultury materialnej i duchowej, 3. kultura – forma więzi, powstających na
gruncie podobieństwa sytuacji zawodowych, korzystania z infrastruktury społecznej
A. Chodubski, Lokalizm pod ciśnieniem unifikacji świata, „Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy”
2002, nr 1, s. 18-29.
2
A. Chodubski, Wartości współczesnej polskiej rzeczywistości kulturowej, „Cywilizacja i Polityka” 2015,
nr 13, s. 11-16.
1
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(edukacji, ochrony zdrowia, sportu, wypracowanych norm obowiązujących w życiu
społecznym, a w tym zwyczajów i obyczajów)3.
W społecznościach lokalnych ważną wartość kulturową stanowi patriotyzm4.
Jest to społeczno-polityczna postawa, wyrażająca się w przywiązaniu i miłości,
do ojczyzny w najszerszym rozumieniu, na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty
i solidarności z własnym narodem. W rozumieniu lokalnym jest to przywiązanie
do przestrzeni terytorialnej, do miejsca urodzenia i wychowania, do miejsca
zamieszkania. W procesie dziejowym powiększał się jego zakres pojęciowy. Przez
stulecia był zobowiązaniem do obrony narodu i państwa; był podporządkowaniem
i poświęceniem dążeń osobistych sprawom narodu i ojczyzny. W XIX w. w polskiej
przestrzeni kulturowej wiązał się przede wszystkim z walką o wyzwolenie narodowe
i społeczne. Po klęsce powstań narodowych, a zwłaszcza po powstaniu styczniowym,
patriotyzm wiązano z zaangażowaniem w rozwój gospodarczy, w edukację i rozwój
naukowo-techniczny. W czasie I wojny światowej i w okresie międzywojennym był
identyfikowany z odrodzeniem narodu i odbudową państwa. Po II wojnie światowej,
z jednej strony był dążeniem do uzyskania wolności i suwerenności, z drugiej zaś dumą z osiągnięć narodu i państwa. Od lat 80. XX w. ujawniły się przewartościowania
w sferze tradycji, dużą nośność zdobyła polityka historyczna5.
Patriotyzm lokalny w Gdyni ma swoją specyfikę, co wynika z jej kształtowania
się na gruncie osady rybackiej, a następnie przekształcania się w krótkim czasie
w najnowocześniejsze miasto w Polsce6. Gdynia jako osada istnieje od ok. 800 lat,
jako miasto od ponad 90 lat (10 lutego 1926 r. rozporządzeniem Rady Ministrów
awansowała do rangi miasta). Od czasu decyzji, kończących I wojnę światową
(Traktatu Wersalskiego), znalazła się w przestrzeni państwa polskiego. Zamieszkiwało
w niej wtedy ok. 1200 osób. Nowa rzeczywistość polityczna spowodowała, że w
1926 r. zamieszkiwało w niej 12 tys. osób, w 1935 r. – 75 tys. i w 1939 r. – 127 tys. Po II
wojnie światowej już w 1945 r. było ok. 75 tys. mieszkańców, w 1950 r. – ok. 105 tys.,
w 1980 r. – ok. 237 tys. i obecnie – ok. 250 tys. Budowa Gdyni jako miasta portowego
w okresie międzywojennym identyfikowana była z wielkim czynem patriotycznym,
jako wyzwanie ojczyźniane.
Patriotyzm lokalny, wyrażający się w walce o włączenie Gdyni do Rzeczypospolitej,
ujawniło wiele osób w końcu XIX i na początku XX w. Wśród nich wymienia się
m.in.: Antoniego Abrahama (1869-1923), Jana Radtkego (1872-1958), księży:
Ernesta Jesionowskiego (1889-1981), Teodora Turzyńskiego (1888-1939), Antoniego
Muchowskiego (1842-1915), Franciszka Łowickiego (1874-1938), Jana Dorszyńskiego
R. Dyoniziak i in., Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej, Kraków-Szczecin-Zielona
Góra 1997, s. 63-67.
4
B. Szmulik, Patriotyzm, [w:] Mały leksykon politologiczny, pod red. M. Chmaja, W. Sokoła, Lublin 1997,
s. 223-225.
5
Ile ojczyzn? Ile patriotyzmów?, pod red. M. Syski, Warszawa 2007; A. Wolff-Powęska, Polacy – Niemcy. Kultura polityczna. Kultura pamięci, Poznań 2008.
6
A. Chodubski, Szczególne cechy kultury w przestrzeni gdyńskiej, „Zeszyty Gdyńskie” 2015, nr 10, s. 33-44.
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(1875-1931), Ludwika Rybkę (1888-1952). Byli oni budzicielami ducha narodowego,
organizatorami nauczania w języku polskim, wskazywania związków polskokaszubskich. Wyjątkowym aktywistą, trybunem polskości i Kaszub był Antoni
Abraham7. Jako apostoł kaszubskiej sprawy pochowany został przy kościele św.
Michała Archanioła na Oksywiu. Na grobie umieszczono napis: „Antoni Abraham –
gorliwy obrońca wiary świętej i polskości na Kaszubach”. W pamięci zbiorowej jawi
się jako wielki patriota.
Postawę patriotyczną wyniósł z domu rodzinnego. Urodził się 19 grudnia 1869 r.
w biednej rodzinie wyrobników (najemców, komorników) wiejskich w Zdradzie pod
Puckiem. Uczęszczał do jednoklasowej pruskiej szkoły w Mechowie. W domu rodzinnym
przywiązywano dużą wagę do życia religijnego (rzymskokatolickiego) oraz budzenia
polskiej świadomości narodowej. Jako młodzieniec ujawnił pasje społecznikowskie, m.in.
wiążąc się ze Związkiem Katolicko-Polskim oraz towarzystwami ludowymi. Organizacje
te były zwalczane przez władze pruskie, które nakładały na nie kary administracyjne.
A. Abraham za uczestnictwo w tych organizacjach doświadczał wielu szykan, był karany
pieniężnie oraz skazywany na więzienie. Biografowie ustalili, że do wybuchu I wojny
światowej wytyczono mu 40 procesów politycznych. Od 1899 r. przez dziesięć lat mieszkał
w Sopocie, a następnie w Oliwie, gdzie wzmogła się jego aktywność narodowo-społeczna.
Uzyskał pracę w charakterze przedstawiciela singerowskiej fabryki maszyn do szycia i
rowerów. Praca ta wiązała się z przemieszczaniem się po różnych miejscowościach Kaszub.
Okoliczność tę wykorzystywał do pracy politycznej, budzenia świadomości narodowej,
m.in. zajmował się kolportowaniem polskiej gazety „Gazeta Gdańska”; organizował
zebrania i wiece; był współorganizatorem towarzystw ludowych, m.in. w Pucku, Redzie,
Kielnie, Wejherowie, Chwaszczynie, Chyloni i Gdyni. Wyróżniał się talentem oratorskim;
był chętnie słuchany przez ludność kaszubską, która niekiedy określała go mianem „króla
Kaszubów”. Po wybuchu I wojny światowej został wcielony do wojska niemieckiego i
skierowany na front francuski. W 1918 r. wrócił na Pomorze, podjął pracę w charakterze
woźnego w banku oraz włączył się w nurt aktywności politycznej i związał się z Naczelną
Radą Ludową w Gdańsku. Ujawnił się jako rzecznik połączenia Pomorza i Gdańska z
Polską. Aktywność ta spowodowała, że w 1919 r. został wydelegowany wraz z trzema
przedstawicielami Kaszub na konferencję pokojową do Paryża. Przywieźli oni ze sobą 4
roczniki czasopisma „Gryf ” oraz książkę telefoniczną Gdańska z 1914 r., w której ponad
9 tys. nazwisk kończyło się na „ski” lub „icz”, co miało być świadectwem ich polskiego
pochodzenia. Delegacja złożyła kilka wizyt w ambasadach różnych państw i redakcjach
gazet (dzienników). Po powrocie do Gdańska A. Abraham kontynuował aktywność
polityczną, m.in. nawiązał współpracę z aliancką komisją dla wytyczania granicy polskoniemieckiej; brał udział w powitaniu wojsk gen. Józefa Hallera (1873-1960) w Wejherowie
oraz uroczystości zaślubin z morzem w Pucku (10 lutego 1920 r.). Cezura ta kończyła
przejmowanie miast pomorskich od władz pruskich.
7

Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1, pod red. S. Gierszewskiego, Gdańsk 1992, s. 17-18.
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W sierpniu 1920 r. przeniósł się do Gdyni, gdzie zajmował się pracą zarobkową
(miał żonę i czworo dzieci) oraz włączył się w nurt spraw publicznych. W 1922 r.
został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski za zasługi w walce o polskość.
Ujawnił duże zaangażowanie, promujące budowę portu gdyńskiego.
Jego działalność okryło wiele legend, m.in. o tym, że w czasie pobytu na konferencji
pokojowej w Paryżu rzekomo miał wypowiedzieć zdanie, uderzając pięścią w stół:
„Pomorza to nam ani kusy purtk (po kaszubsku diabeł) nie odbierze”; że po spotkaniu
z nim prezydent RP Stanisław Wojciechowski (1869-1953) nazwał go największym
wodzem ludowym. W sytuacji braku środków na życie prezydent RP ofiarował mu
miliard marek polskich na utrzymanie (wkrótce na skutek wielkiej inflacji pomoc
ta straciła rzeczywistą wartość). Biografowie podkreślają jego wielki patriotyzm,
np. Władysław Pniewski (1893-1940) w pracy Antoni Abraham (1869-1923). Wielki
patriota z ludu kaszubskiego (1936), a redaktor Tadeusz Bolduan (1930-2005) - w
opracowaniu Apostoł narodowej sprawy (1974).
Charakteryzując patriotyzm lokalny Antoniego Abrahama zauważa się, że
wyraźnie różnił się on od wzorów promowanych przez luminarzy polskiej kultury II
połowy XIX i początku XX w. Nie mieścił się w ramach typowych idei patriotyzmu, a
wyrażał się w poczuciu obowiązku obrony polskości. Nie brał on odpowiedzialności
za los narodu, a był wyrazem potrzeby budzenia świadomości społeczności
kaszubskiej, a w tym jej związków z polskością. Przeciwstawiał się procesom
głębokiej germanizacji ludności kaszubskiej, co wpisywało się w nurt polskiej walki
narodowowyzwoleńczej. Cechowała go odwaga w działaniu politycznym. Ujawniał
przy tym wysoką samoocenę swego działania; w tym utwierdzały go kontakty z
ludnością kaszubską, która postrzegała go jako reprezentanta swoich interesów, w
tym politycznych; nie stronił od kontaktów z oficjalnymi postaciami świata polityki,
m.in. z Ignacym Paderewskim, Józefem Hallerem, Stanisławem Wojciechowskim.
Osobowością zaangażowaną patriotycznie w życie Gdyni na początku XX w. był
Jan Radtke (1872-1958)8. Pochodził z rodziny chłopskiej z Dębogórza na Kępie
Oksywskiej. Urodził się 10 lutego 1872 r. Zgodnie z wolą rodziców zdobywał
zawodowe wykształcenie rolnicze. Przez ok. 20 lat pracował w rolnictwie, m.in. jako
zarządca majątków na Żuławach. W 1910 r. nabył w centrum osady – wsi Gdynia
działkę budowlaną i zbudował na niej piętrową willę (przy obecnym skrzyżowaniu
ulic Świętojańskiej i 10 Lutego), a następnie obok niej zbudował dom dla swoich
sióstr, z przeznaczeniem na przyjmowanie letników. W Gdyni jako 40-latek ujawnił
dużą pomysłowość i energię działania na rzecz jej rozwoju. Za wyzwanie ważne
uznawał uczynienie Gdyni ośrodkiem letniskowym. Przewidywał realizację w niej
budowy kąpieliska. Jego plany spotkały się z poparciem licznych mieszkańców
osady. W sytuacji nastrojów antypolskich w czasie I wojny światowej włączył się w
nurt aktywności propolskiej. 30 września 1919 r. został wybrany sołtysem. Podjął
wtedy działania na rzecz odbudowy różnych znaków polskości, np. do miejscowej
8

Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 4, pod red Z. Nowaka, Gdańsk 1997, s. 29-30.
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administracji wprowadził język polski. W 1922 r. ponownie wybrano go na sołtysa wsi
i wójta gminy Gdynia. Funkcję tę pełnił do końca 1926 r. Głęboko zaangażował się w
budowę portu. Podjął też działania na rzecz przekształcenia osady wiejskiej w miasto.
Po utworzeniu Rady Miejskiej został jej członkiem. W sytuacji sporów politycznych i
wprowadzenia w 1930 r. zarządu komisarycznego przeszedł do opozycji oraz ujawnił
się jako działacz Narodowej Demokracji.
W życiu kulturowym, jako założyciel w 1934 r. Towarzystwa Bazyliki Morskiej w
Gdyni, podjął aktywność w Radzie Parafialnej Kościoła NMP. Do połowy 1934 r. w
jego domu, zarządzanym przez siostry, znajdowała się plebania nowo budowanego
kościoła.
Jego dom był otwarty dla ludzi, związanych z budową miasta. Spotykali się w nim
aktywiści życia politycznego, literaci (m.in. Stefan Żeromski), księża. W czasie II wojny
światowej, w 1941 r. wywieziony został przez Niemców do obozu przesiedleńczego
w Potulicach. Po kilku miesiącach pozwolono mu powrócić w okolice, z których się
wywodził; zamieszkał w Pustkach Demptowskich. W 1945 r. powrócił do Gdyni; w
nowej rzeczywistości ustrojowej doświadczał różnych uciążliwości z tytułu posiadania
okazałej willi. Zmarł w wieku 86 lat; pochowany został na cmentarzu Witomińskim.
Jego patriotyzm lokalny wyrażał się przede wszystkim w przywiązaniu do
przestrzeni nadmorskiej, którą starał się umacniać przez budowę nowoczesnej
infrastruktury, zwłaszcza wypoczynkowej i uzdrowiskowej. W swej działalności
dawał wyraz sprzeciwu wobec panowania pruskiego. Ujawniał odwagę i decyzyjność
w budowie polskości Gdyni. Jego patriotyzm wyrażał się w aktywności w ładzie
instytucjonalnym, jako sołtysa i wójta Gdyni oraz działacza organizacji parafialnych
i politycznych (endecji).
W II połowie XIX i na początku XX w. postawy patriotyczne ujawniali liczni
księża9. Budowali polskość przez rozwój życia oświatowego, społeczno-kulturalnego,
np. na Oksywiu w czasie I wojny światowej ożywioną działalność patriotyczną
prowadził proboszcz ks. Franciszek Łowicki. Na plebanii prowadził nauczanie języka
polskiego dla dzieci w wieku 12-14 lat. Wystawiał polskie sztuki teatralne, prowadził
bibliotekę. W 1918 r. za działalność tę pruskie władze wojskowe aresztowały go. Po
uwolnieniu z więzienia z jeszcze większą siłą propagował polskość, m.in. w ramach
Towarzystwa Przyjaciół Pomorza. Opowiadał się za pilną potrzebą rozwijania oświaty
w przestrzeni kaszubskiej. 3 maja 1924 r. poświęcił kościół pw. NMP Królowej Polski
w Gdyni. Jako młody człowiek należał w czasie edukacji w Collegium Marianum w
Pelplinie do tajnej organizacji filomackiej; ujawniał duże zdolności muzyczne; był
organizatorem i dyrygentem chórów; politycznie związany był z endecją; zajmował
się też publicystyką społeczno-polityczną. Artykuły publikował m.in. na łamach
„Pielgrzyma” i „Słowa Pomorskiego”.
Podobną aktywność patriotyczną ujawniali ks. Jan Dorszyński i ks. Ludwik Rybka.
Dużą wagę przywiązywali oni do nauczania języka polskiego. W pamięci zbiorowej
9
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pozostaje postawa księdza Ludwika Rybki, który w czasie zaślubin Polski z morzem
krótką przemową przywitał w Gdyni wojsko, reprezentujące pierwszą polską władzę.
Mianem patrioty określany był ks. Antoni Muchowski, proboszcz parafii pw. św.
Michała Archanioła na Oksywiu. Funkcję tę pełnił przez 23 lata. Pochodził spod
Kościerzyny. Jako 20-letni młodzieniec był uczestnikiem powstania styczniowego i
zesłańcem syberyjskim. Na zesłaniu przebywał 6 lat. Święcenia kapłańskie otrzymał
w wieku 33 lat, w okresie nasilającej się germanizacji Pomorza. Za ujawnianie
oporu przeciw polityce Kulturkampfu władze polityczne karały go pieniężnie oraz
kilkudniowym aresztem. W 1892 r., tj. w wieku 50 lat, został proboszczem na
Oksywiu. Aktywnie włączył się w nurt budzenia polskiej świadomości narodowej,
zwłaszcza przez tworzenie polskich organizacji społecznych.
Patriotyzm lokalny księży w przestrzeni gdyńskiej wyrażał się przede wszystkim w
budzeniu świadomości polskiej odrębności narodowej; w bezpośrednim uczestnictwie
w nauczaniu języka polskiego oraz organizacji różnych form aktywności społecznokulturalnej; w przeciwstawianiu się polityce władz zaborczych (pruskich) ich
polityce narodowościowej; w aktywnym – przywódczym uczestnictwie w politycznej
instytucjonalizacji życia kulturowego, co nierzadko kończyło się nakładanymi na
nich karami, a w tym więzieniem.
Nowe wartości patriotyczne ujawniły się po włączeniu Gdyni w skład
Rzeczypospolitej Polskiej. Przybywająca do niej ludność, w krótkim czasie uznawała
ją za swoją „małą ojczyznę”. Jej patriotyzm wyrażał się we włączeniu się w budowę
jej oblicza portowego, a następnie stoczniowego. Prymat zdobywało emocjonalne
przywiązanie do niej przed różnymi uwarunkowaniami, np. socjalno-bytowymi
(brakiem infrastruktury społecznej, niezaspokojeniem wielu potrzeb kulturowych)10.
Ważny wpływ na kształtowanie przywiązania do nowo budującego się miasta, miasta
marzeń, mieli przedstawiciele polskiej inteligencji, tzw. ojcowie założyciele11. Wśród
nich wskazuje się przede wszystkim: admirała Kazimierza Porębskiego (1872-1933),
inżyniera Tadeusza Wendę (1863-1948) i inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego
(1888-1974).
Po I wojnie światowej zachodziły przemiany świadomościowe, w tym wiążące się
z określaniem swej przynależności narodowej przez szerokie kręgi ludzi Pomorza,
w tym przez wielu gdynian, zwłaszcza uległych zgermanizowaniu. Były to trudne
sytuacje życiowe. Ujawniała się przy tym konfliktogenność zarówno sąsiedzka, jak
i nierzadko rodzinna. W sytuacji przywiązania do danej przestrzeni i w warunkach
przejęcia władzy prze Polskę wiele zgermanizowanych osób i rodzin dostarczało
świadectw o swym przeciwstawianiu się germanizacji.
W budowie nowej rzeczywistości kulturowej, pojmowanej jako wielki patriotyzm,
ważną rolę odgrywał admirał Kazimierz Porębski12. Do listopada 1918 r. był związany
M. Widernik, Główne problemy gospodarczo-społeczne miasta Gdyni, Gdańsk 1999.
A. Chodubski, „Ojcowie” Gdyni a kształtowanie się jej tożsamości lokalnej, „Zeszyty Gdyńskie” 2011,
nr 6, s. 15-28.
12
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z rosyjską marynarką wojenną. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę z
największym poświęceniem włączył się w kształtowanie polskiej polityki morskiej.
Kierował tworzącą się Marynarką Wojenną. W 1920 r. zainicjował budowę portu
handlowego w Gdyni. Wtedy też zainicjował utworzenie Szkoły Morskiej (której
siedziba przez kilka lat znajdowała się w Tczewie). Rozbudowując flotę wojenną
ujawniał też zainteresowanie kształtowaniem gdyńskiej osady i portu. Przygotował
projekt lokalizacji portu. W 1925 r. został zawieszony w pełnieniu obowiązków
szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej przez ministra spraw wojskowych gen.
Władysława Sikorskiego oraz przeniesiony w tzw. stan spoczynku; miał wtedy
53 lata. W pamięci zbiorowej zachowuje się jego obraz jako wielkiego patrioty;
człowieka starannie wykształconego, doświadczonego w działalności marynarki
wojennej, głęboko przywiązanego do wartości polskiego dziedzictwa kulturowego,
zaangażowanego budowniczego polskiej marynarki wojennej, w tym w kształcenie
jej kadr, jako oddanego budowniczego gdyńskiego portu handlowego. Za działalność
tą odznaczono go najwyższymi orderami.
W 1920 r. przybył do Gdyni jako pracownik Departamentu Spraw Morskich
w Ministerstwie Spraw Wojskowych inżynier Tadeusz Apolinary Wenda13. Jego
zadaniem było rozpoznanie warunków budowy portu na polskim Wybrzeżu.
Przedstawił koncepcję jego budowy w Gdyni, w dolinie potoku Chylonka, płynącego
między Gdynią a Oksywiem. Wiosną 1921 r. przystąpiono pod jego kierownictwem
do budowy portu. W kwietniu 1924 r. nastąpiło jego uroczyste otwarcie. W kolejnych
latach zajmował się ciągłą jego rozbudową. Stawał się on najnowocześniejszym
portem na Bałtyku pod względem zastosowania rozwiązań hydrotechnicznych i
wyposażenia przeładunkowo-składowego.
Obok głębokiego zaangażowania jako budowniczy portu gdyńskiego Tadeusz Wenda
zajmował się dociekaniami naukowymi, dotyczącymi nowych technik budownictwa,
zwłaszcza portowego. Jako człowiek zaangażowany społecznie pełnił funkcję prezesa
Towarzystwa Technicznego i wiceprezesa Polsko-Francuskiego Towarzystwa w Gdyni.
Dużą wagę przywiązywał do kształcenia kadry specjalistów w zakresie budownictwa
portowego. Wartości jego patriotyzmu lokalnego wyrażały się w przywiązaniu do
Gdyni, która stawała się portem znanym w Europie i świecie. Jako przedstawiciel tzw.
pokolenia pozytywistów uznawał za patriotyczny obowiązek solidną pracę, rozwój
nauki i oświaty jako siłę postępu cywilizacyjnego. Wkład w budowę portu w Gdyni
odczytywał jako największy dar, jaki mógł przekazać narodowi i ojczyźnie. W wieku
74 lat rozpoczął życie emerytalne, co go nie satysfakcjonowało, jako że jego celem było
nadal przekazywanie bogatego doświadczenia z zakresu budowy i rozbudowy portów
morskich młodszemu pokoleniu inżynierów. Zmarł w wieku 85 lat.
Swoista legenda trójki „ojców” Gdyni i portu obok Kazimierza Porębskiego
i Tadeusza Wendy okryła Eugeniusza Kwiatkowskiego – protektora w rządzie i
dostarczyciela środków finansowych14. Pochodził z rodziny inteligenckiej z Krakowa.
13
14
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Z wykształcenia był chemikiem. Studia ukończył na Politechnice Lwowskiej i na
uniwersytecie w Monachium. W latach 1920-1922 pracował jako nauczyciel
akademicki na Politechnice Warszawskiej. Ujawniając aktywność w Polskim
Towarzystwie Chemicznym poznał profesora Ignacego Mościckiego, który
zaproponował mu pracę w przemyśle chemicznym. Po kilku latach pracy w
Zakładach Azotowych w Chorzowie, w 1926 r. powołano go na Ministra Przemysłu
i Handlu. Funkcję tę pełnił przez 4 lata. W pierwszych dniach pracy w charakterze
ministra przybył do Gdyni. Stał się jej fanem. Postanowił zbudować w niej flotę
handlową, która miała funkcjonować obok floty wojennej. W 1928 r. przyznano
mu honorowe obywatelstwo Gdyni. W 1935 r. objął obowiązki wicepremiera i
ministra skarbu. Przejął wtedy swoistą pieczę nad rozwojem Gdyni. Po II wojnie
światowej w 1945 r. powierzono mu obowiązki Delegata Rządu do spraw Odbudowy
Wybrzeża. Ujawnił wtedy wizję budowy morskiej potęgi Polski. Zawarł ją w studium
O przyszłość Polski nad morzem (1945). Jednocześnie podjął pracę jako profesor w
Wyższej Szkole Handlu Morskiego. W 1948 r. odsunięty został od pracy politycznej i
akademickiej. Przeniósł się do Krakowa, gdzie zajmował się pracą naukową z zakresu
chemii przemysłowej. Za działalność polityczną i naukową był odznaczony kilkoma
orderami, krzyżami i medalami. W pamięci zbiorowej gdynian pozostaje jako wielki
Polak, który hojnie przyczynił się do rozwoju miasta jako ważnego ośrodka polityki
morskiej. Wzniesiono mu przy ulicy 10 Lutego (między ul. Mściwoja i Władysława
IV) pomnik. Uroczyste jego odsłonięcie odbyło się 3 października 1994 r.
Wskazując na jego patriotyzm lokalny, związany z Gdynią, należy wymienić przede
wszystkim silny jego związek z polską racją stanu, z umiłowaniem narodowym morza;
odwagę w kształtowaniu w niej kultury morskiej; głębokie zaangażowanie w odbudowę
miasta, zniszczonego w czasie II wojny światowej; odważne budowanie wizji miasta,
związanego z polityką morską, a w tym z flotą handlową.
Patriotyzm lokalny wymienionych trzech Polaków – budowniczych Gdyni w
okresie międzywojennym był szczególny, jako że nie wywodzili się oni z tej przestrzeni
geograficzno-przyrodniczej, nie byli reprezentantami jej tradycyjnych mieszkańców
oraz ich więzi społecznych, aczkolwiek pozostawali pod silnym urokiem miasta, które
przez pewien czas było dla nich ojczyzną, dla której bezgranicznie poświęcali swe
zdolności i umiejętności. Byli w niej zakochani, aczkolwiek jak w typowej przestrzeni
nadmorskiej, miłość ta nie spotykała się z wzajemnością. Mimo wielce ważnego
wkładu dla rozwoju miasta, zostali zmuszeni do jego opuszczenia. Było to dla nich
gorzkie doświadczenie życiowe.
W okresie międzywojennym zasłużoną osobistością, krzewiącą wartości
patriotyczne w Gdyni był ks. Władysław Miegoń (1892-1942)15 – kapelan Polskiej
Marynarki Wojennej, pierwsza postać z przestrzeni gdyńskiej, zaliczony w poczet
błogosławionych (beatyfikowany 13 czerwca 1998 r. jako męczennik z lat II
wojny światowej). 1 grudnia 1919 r. jako duchowny rozpoczął służbę wojskową w
15
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Marynarce Wojennej. Jako kapelan był organizatorem zajęć oświatowych, w tym
prowadził kursy dla analfabetów. W 1920 r. brał udział w uroczystości zaślubin Polski
z morzem. Prowadził nauczanie języka polskiego dla oficerów, wywodzących się z
armii carskiej. Podjął działania na rzecz budowy kościoła garnizonowego u podnóża
Kępy Oksywskiej. Pierwszą Mszę świętą odprawił w nim 15 sierpnia 1939 r. Z chwilą
wybuchu II wojny światowej wraz z innymi kapelanami został wywieziony do obozu
w Buchenwaldzie, gdzie 15 października 1942 r. zmarł jako męczennik. Miał 50 lat.
Działalność patriotyczna propolska była brutalnie niszczona po zajęciu Gdyni
przez wojska hitlerowskie we wrześniu 1939 r. Terror i wyniszczenie objęło przede
wszystkim nauczycieli, księży, urzędników, policjantów. W Stutthofie osadzono 234
gdynian, postrzeganych jako członków ruchu oporu16. Mimo surowych represji wiele
osób było zaangażowanych w ruch oporu, m.in. w ramach „Szarych Szeregów”, Armii
Krajowej. Represje i aresztowania z większym lub mniejszym nasileniem trwały do
końca wojny.
W kształtowaniu postaw patriotycznych ważna rola przypadła nauczycielom,
zarówno pracującym w XIX i na początku XX w., w okresie międzywojennym, jak i w
czasie II wojny światowej17 i po II wojnie światowej. Byli oni powszechnie postrzegani
jako entuzjaści pracy edukacyjno-wychowawczej18. Ich patriotyzm wyrażał się w solidnej
pracy dla dobra ogółu, przywiązaniu do tradycji narodowych, ujawnianiu otwartości
na znaki nowoczesności, zwłaszcza w przestrzeni edukacyjno-wychowawczej.
W ugruntowywaniu wartości patriotyzmu lokalnego w Gdyni ważna rola
przypadła Franciszkowi Sokołowi (1890-1956)19. 10 lutego 1933 r. objął on funkcję
Komisarza Rządu w Gdyni. Legitymował się doświadczeniem w administracji
rządowej; był m.in. wicewojewodą w Stanisławowie. W Gdyni w okresie jej
żywiołowego rozwoju przypadło mu zadanie rozwiązywania złożonych kwestii
społecznych i gospodarczych, w tym związanych z szybkim wzrostem liczby
mieszkańców. Skutecznie realizował zadania, zmniejszające dysproporcje w rozwoju
portu i miasta. Zyskiwał szeroką akceptację gdynian dawnych i nowych. We
wrześniu 1939 r. wziął udział w obronie Wybrzeża. Trafił do niewoli, przebywał
m.in. w obozach Stutthof i Mautthausen. Po zakończeniu II wojny światowej powrócił
na Wybrzeże i włączył się w odbudowę ośrodków portowych.
Jego patriotyzm wyrażał się przede wszystkim w traktowaniu miejsca pracy za
obowiązek ojczyźniany służenia narodowi; w pracy na rzecz umacniania wartości dobra
ogólnego, w bezpośredniej zbrojnej walce – obronie Wybrzeża w sytuacji wybuchu wojny.
Współcześnie ok. 40% gdynian jest bardzo zadowolonych z miejsca swego
zamieszkania20. Z nim związana jest ich identyfikacja, funkcjonowanie według
Dzieje Gdyni, pod red. R. Wapińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 221.
U. Wińska, Zwyciężyły wartości, Gdańsk 1985.
18
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19
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20
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współczesnych wzorów życia kulturowo-cywilizacyjnego. Istotną funkcję patriotyczną
pełni też mityzacja tego miasta21.
***
W refleksji uogólniającej można twierdzić, że: 1. szczególna siła polityczna
Gdyni wynika z jej położenia nadmorskiego i urzeczywistniania w niej polityki
morskiej na miarę danego czasu, 2. w przeszłości patriotyzm definiowano tu
jako postawy przeciwstawiające się germanizacji, 3. w okresie międzywojennym
patriotyzm wyrażał się tu w głębokim zaangażowaniu się w budowę portu i miasta,
4. w krzewienie wartości patriotycznych angażowali się działacze społeczni, głównie
stratedzy budowy miasta, księża i nauczyciele, których nazwiska zachowuje się w
pamięci zbiorowej, 5. współczesny patriotyzm lokalny gdynian jest wielowymiarowy.
Wyraża się w głębokim przywiązaniu ich do miasta, zainteresowaniu przeszłością,
zasłużonymi jego budowniczymi, jak i gotowością pracy na rzecz pomyślnego
dalszego jego rozwoju.
SUMMARY
The local patriotic values of Gdynia residents
The article depicts the specificity of the political power in Gdynia stemming from
the seaside location and the up-to-date maritime policy. In the past, a patriot was
defined as being anti – German. In the Interwar period, a patriotic stance concerned
a commitment in building both port and city. The incumbent local patriotism in
Gdynia is considered as multifaceted – on one hand epitomises a deep city devotion,
and on the other hand – presents a vivacious activity for city’s development.
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Rola lokalnych elit politycznych
w kształtowaniu samorządu terytorialnego Gdyni
w latach 2010-2014
Do najważniejszych zadań gdyńskiego samorządu terytorialnego należy
kształtowanie rozwoju społeczno-gospodarczego swojej wspólnoty terytorialnej oraz
wykonywanie zadań publicznych, będących następstwem potrzeb tej wspólnoty.
Działalność ta wynika z nadanych rozwiązań ustrojowych organu stanowiącego i
kontrolnego samorządu terytorialnego, w ramach których miejskie elity polityczne
posiadają rzeczywisty wpływ na stanowienie lokalnej polityki i władzy oraz
podejmowanie w mieście decyzji politycznych, gospodarczych, ekonomicznych itp.
W niniejszym artykule autor stara się odpowiedzieć na następujące pytanie: jaką rolę
odgrywały lokalne elity polityczne w kształtowaniu samorządu terytorialnego Gdyni
w latach 2010-2014.
***
Przez samorząd terytorialny rozumie się zwykle wszystkie zbiorowości społeczne
i wyłonione przez nie organy władzy, powołane na mocy prawa do wykonywania
roli administracji publicznej w formach zdecentralizowanych1. Tak pojęty samorząd
terytorialny w literaturze przedmiotu promuje się jako system administracyjny
dla małych jednostek terytorialnych, który działa w granicach większej struktury
państwowej2.
W świetle powyższego samorząd terytorialny jest postrzegany jako władza właściwa
dla danego obszaru (np. gminy, powiatu, miasta, województwa samorządowego) oraz
jako forma lokalnego lub regionalnego rządu, która nie posiada władzy suwerennej i
jest całkowicie podporządkowana władzy centralnej3.
Z. Leoński, Ustrój i zadania samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania,
pod red. S. Wykrętowicza, Poznań 2008, s. 117.
2
D. Robertson, hasło: Samorząd lokalny, [w:] Słownik Polityki, Warszawa 2012, s. 392.
3
A. Heywood, Politologia, Warszawa 2011, s. 210.
1
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Współcześnie za najważniejsze cechy samorządu terytorialnego uznaje się:
zagwarantowanie ochrony prawnej,
samodzielność, ograniczenie nadzoru,
obligatoryjny charakter, wykonywanie zadań administracji publicznej4.
Samorząd terytorialny tworzy więc wspólnotę, której mieszkańcy zgodnie
z prawem stanowią organizację samorządową, w ramach której niezależnie decydują
o realizacji zadań publicznych będących następstwem ich potrzeb na określonym
terytorium, pod ustawowym nadzorem administracji rządowej. Owa przynależność
do niniejszej organizacji samorządowej kształtuje się zatem na wspólnym terytorium,
które jest podstawą formułowania się wzajemnych więzi, np. politycznych,
geograficznych, demograficznych, ekonomicznych, kulturowych5.
Ważną rolę w każdej tej wspólnocie sprawuje władza samorządowa, wyłaniana
w charakterze zdecentralizowanej administracji publicznej, jako reprezentacja osób,
których zadaniem jest podejmowanie i wykonywanie decyzji w zakresie prowadzenia
polityki, koordynowania rozwoju, kształtowania środowiska i życia społecznogospodarczego, zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz rozwiązywania
problemów.
Do władzy samorządowej należą organy wykonawcze i ustawodawcze samorządu
terytorialnego. Przy czym wskazuje się, że istotnym elementem części składu tej
władzy jest elita polityczna, do której zalicza się osoby decyzyjne, pełniące funkcje
radnego (tzw. elity kadencyjne).
Na tej płaszczyźnie samorząd terytorialny w Polsce tworzy społeczność lokalna
– gmina i powiat (miasto na prawach powiatu) oraz społeczność regionalna –
województwo samorządowe6.
***
Pojęcie elity politycznej definiuje najczęściej osoby, które znajdują się w
strukturach władzy – bezpośrednio lub pośrednio uczestniczą i wpływają na proces
podejmowania decyzji oraz osoby, które zajmują ważne miejsca w systemie władzy –
pełnią istotne role i funkcje.
W znaczeniu powszechnym osoby te zajmują stanowiska w organach
ustawodawczych i wykonawczych państwa, w organach ustawodawczych i
wykonawczych samorządu terytorialnego, w instytucjach politycznych, w
organizacjach ekonomicznych, militarnych, związkowych itp.
Do elit politycznych zalicza się również lokalne elity polityczne jako element
lokalnej struktury społecznej, które poprzez udział i działalność w życiu lokalnym
Z. Leoński, dz. cyt., s. 118.
Por. E. Ochendowski, Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń 1997, s. 22.
6
Por. Z. Bukowski, Źródła prawa w zakresie samorządu terytorialnego, [w:] Ustrój samorządu terytorialnego, pod red. Z. Bukowskiego, T. Jędrzejewskiego, P. Rączki, Warszawa 2013, s. 95-124. Zob. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2009; H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i
działalności, Warszawa 2008.
4
5
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stanowią komponent szeroko rozumianej elity politycznej, pretendującej do
sprawowania władzy na szczeblu wspólnoty samorządowej.
Elity te można interpretować na następujących płaszczyznach: elity politycznej
o niedużym udziale w elitach władzy centralnej, elity politycznej o ograniczonym
terytorialnie wpływie, elity politycznej ograniczonej na określonym obszarze, ale
uczestniczącej w elitach władzy centralnej7. Ponadto w celu ustalenia ich składu
stosuje się trzy metody: pozycyjną, decyzyjną i reputacyjną. Ukazują one ich cechy
społeczno-demograficzne, mechanizmy działania i kryteria przynależności8.
Jak wspomniano, do lokalnych elit politycznych należą władze wykonawcze
samorządów terytorialnych – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast,
starostowie i władze ustawodawcze samorządów terytorialnych – rady stanowiące.
Dodatkowo w ramach zajmowania stanowisk w lokalnym aparacie władzy do elit
tych zalicza się także zastępców organów wykonawczych samorządu terytorialnego,
wiceprzewodniczących organów stanowiących samorządu terytorialnego, w tym
przewodniczących różnych komisji powoływanych przez rady stanowiące oraz
skarbników i sekretarzy jednostek samorządowych9.
Niemniej jednak wskazuje się, że kluczową pozycję na lokalnej scenie politycznej,
w rezultacie rywalizacji wyborczej zajmują radni, którzy w sferze nadanych rozwiązań
ustrojowych organu stanowiącego i kontrolnego samorządu terytorialnego mają
kluczowy wpływ na stanowienie lokalnej władzy i polityki, w tym podejmowanie
decyzji politycznych, społeczno-gospodarczych, ekonomicznych czy kadrowych w
określonych jednostkach samorządowych10.
W związku z powyższym przedstawiciele rady stanowią centrum władzy lokalnej,
kosztem reprezentantów władzy centralnej (sektora państwowego), spółdzielczości
oraz wymiaru sprawiedliwości i aparatu porządku11.
***
Prezentując strukturę organizacyjną Gdyni – jako miasta na prawach powiatu,
należy zaznaczyć, że Gdynia ze względu na rozszerzony katalog wykonywania
(realizacji) zadań publicznych (tj. zadań gminy i powiatu), tworzy specyficzne
K. Mikołajewski, Mechanizmy wejścia i awansu w elitach lokalnych, [w:] Samorząd miejski i jego elity,
pod red. J. Mizgalskiego, J. Sielskiego, Częstochowa 2012, s. 117.
8
J. Bartkowski, Lokalne elity władzy w Polsce w latach 1966-1995. Zmiany składu społeczno-demograficznego na tle przemian opinii publicznej w Polsce w ujęciu porównawczym, Warszawa 1996,
s. 33-34.
9
C. Nowakowski, A. Ptak, Lokalne elity władzy w Polsce u progu zmian ustrojowych, „Samorząd Terytorialny”
2012, nr 6, s. 6.
10
A. Ptak, Rywalizacja polityczna w samorządach lokalnych. Studium wybranych gmin, Poznań-Kalisz
2011, s. 121-122.
11
A. Jasińska-Kania, J. Bartkowski, Kim są przedstawiciele lokalnych elit władzy, [w:] Władza lokalna
po reformie samorządowej, pod red. J. J. Wiatra, Warszawa 2002, s. 30.
7
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połączenie gminy i powiatu12.
Strukturę organizacyjną Gdyni określają: (a) ustawa z 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym13 i ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym14,
(b) ustawa z 13 października 1998 roku – przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną15, (c) ustawa z 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta16, (d) ustawa z 11 kwietnia 2011
roku o zmianie ustaw – o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o
samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie
niektórych innych ustaw17.
W tej perspektywie odnosząc się do gdyńskiej władzy samorządowej ustawa o
samorządzie powiatowym orzeka: „organami władzy lokalnej w miastach na prawach
powiatu są rada miasta i prezydent miasta, (…) miasto na prawach powiatu jest
gminą wykonującą zadania powiatu (…), jej ustrój i działanie, w tym nazwę, skład,
liczebność, powoływanie i odwoływanie oraz zasady sprawowania nadzoru, normuje
ustawa o samorządzie gminnym”18.
Natomiast zakres działania samorządu terytorialnego w Gdyni obejmuje:
„wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami dla
innych jednostek samorządu terytorialnego”19. Do głównych jego zadań należy
m.in. zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprzez wykonywanie zadań
własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań przejętych
na podstawie porozumień20.
Na podstawie przyjętych uregulowań prawnych do zadań samorządu gdyńskiego
zalicza się więc sprawy: ładu przestrzennego; gospodarki nieruchomościami;
ochrony środowiska i przyrody; gospodarki wodnej; miejskich dróg, ulic, mostów,
placów oraz organizacji ruchu drogowego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków miejskich; utrzymywania czystości
i porządku, utrzymywania urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwienia
odpadów miejskich; zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; edukacji
publicznej; promocji i ochrony zdrowia; pomocy społecznej, w tym wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej; polityki prorodzinnej; wspierania osób
niepełnosprawnych; transportu zbiorowego i dróg publicznych; kultury i ochrony
dóbr kultury; kultury fizycznej i turystyki; geodezji, kartografii i katastru; administracji
A. Wierzbicka, Miasto na prawach powiatu - zagadnienia wybrane, „Studia Prawno-Ekonomiczne”
2006, t. 74, s. 27-49.
13
Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.
14
Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.
15
Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.
16
Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.
17
Dz. U. z 2001 r. Nr 45, poz. 497 z późn. zm.
18
Art. 92 ustawy powiatowej.
19
Art. 6 ustawy gminnej.
20
Art. 7 i 8 ustawy gminnej.
12
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architektoniczno-budowlanej; rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; ochrony przeciwpowodziowej,
w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom
życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy; ochrony praw konsumenta; utrzymania obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; obronności; promocji
miasta; wspierania i upowszechniania idei samorządowej; współpracy z organizacjami
pozarządowymi i ze społecznościami lokalnymi oraz regionalnymi innych państw21.
Dodatkowo do tego katalogu zadań przynależy wykonywanie określonych
w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i
straży22 oraz obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i
przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów.
Wracając do samorządu terytorialnego Gdyni organem stanowiącym i kontrolnym
miasta jest rada miasta23, z kolei organem wykonawczym miasta jest prezydent.
Do wyłącznej właściwości rady miasta Gdyni należy:
• uchwalenie statutu miasta, ustalanie wynagrodzenia prezydenta miasta,
stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z
jego działalności, powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta na wniosek prezydenta, uchwalenie budżetu miasta, przyjmowanie sprawozdań
z wykonywania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium prezydentowi miasta, uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i
programów gospodarczych, uchwalenie statutu i zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im mienia do korzystania oraz
zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te
jednostki,
• podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, podejmowanie
uchwał w sprawach majątkowych miasta przekraczających zakres zwykłego zarządu, określanie wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania, podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz powierzenia prowadzenia zadań publicznych w drodze porozumień zawieranych
z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami
lokalnym i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
Art. 7 ustawy gminnej i art. 4 ustawy powiatowej.
Zob. J. Polkowski, Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Warszawa-Kraków 2007.
23
Zob. M. Augustyniak, Organizacja i funkcjonowanie rady gminy, Warszawa 2012.
21
22
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•

uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku
pracy, dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta, podejmowanie uchwał w sprawach znaków miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników, podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla
uczniów i studentów,
• nadawanie honorowego obywatelstwa miasta, powoływanie stałych i doraźnych komisji do określonych zadań, ustalenie przedmiotu ich działań oraz
składu osobowego, stanowienie aktów prawa miejscowego w granicach ustawowego upoważnienia, uchwalenie strategii rozwoju miasta, podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady
miasta24.
W ramach niniejszych kompetencji oraz uprawnień radni są zobowiązani
kierować się dobrem wspólnym mieszkańców, w tym utrzymywać z nimi stałą więź
i z ich organizacjami oraz przyjmować zgłaszane przez nich postulaty i przedstawiać
je organom miasta do rozpatrzenia. Radni są również zobowiązani brać udział w
pracach rady miasta i jej komisjach oraz innych instytucjach samorządowych, do
których zostali wybrani lub desygnowani25.
Natomiast do kluczowych kompetencji prezydenta miasta Gdyni zalicza się
m.in. wykonywanie uchwał i zadań miasta, w tym przygotowywania projektów
uchwał rady miasta Gdyni, określania sposobu wykonywania tych uchwał,
opracowywania programów rozwoju Gdyni, gospodarowania mieniem miejskim,
wykonywania budżetu, zatrudniania i zwalniania kierowników miejskich jednostek
organizacyjnych26. Obowiązki te prezydent Gdyni wykonuje przy pomocy urzędu
miasta, którego jest kierownikiem. Jako kierownik wykonuje on także uprawnienia
zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników
miejskich jednostek organizacyjnych27.
***
W związku z powyższym, do zadań gdyńskiego samorządu terytorialnego
należy kształtowanie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta oraz wykonywanie
zadań publicznych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym zakresie rolę
Art. 18 ustawy gminnej. Zob. B. Dolnicki, Rada gminy i jej kompetencje, Katowice 1990; Samorząd
terytorialny w Europie i w Polsce. Wybrane aspekty, pod red. K. Kociubińskiego, Toruń 2008; S. Wójcik,
Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Myśl Samorządowa historia i współczesność, Lublin 1999.
25
Art. 23 i 24 ustawy gminnej.
26
Art. 30 ustawy gminnej
27
Art. 33 ustawy gminnej.
24
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gdyńskich władz i elit określają normy prawa ustrojowego organu stanowiącego i
kontrolnego samorządu terytorialnego, w granicach których mają oni kluczowy i
realny wpływ na stanowienie lokalnej władzy i polityki, czyli na podejmowanie w
mieście decyzji politycznych, społeczno-gospodarczych i ekonomicznych.
Dlatego należałoby podkreślić, iż rozwój Gdyni dokonuje się pod wpływem
lokalnej polityki rozwoju, którą formułują władze i elity miejskie. Uwzględnia ona takie
walory miasta, jak: warunki geograficzno-administracyjne (położenie miasta), warunki
przyrodnicze, uwarunkowania demograficzne, charakter działalności gospodarczej,
rynek pracy, zaplecze techniczne i społeczne, potencjalne do wykorzystania zasoby,
kluczowe dziedziny rozwoju, cechy społeczności, zwyczaje kulturowe i tradycje28.
Sytuacja społeczno-gospodarcza danej jednostki samorządu terytorialnego
odzwierciedla więc jak władze i elity samorządowe kształtują jej rozwój społeczny,
gospodarczy, przestrzenny, infrastruktury, rynku pracy czy działalności
gospodarczych i użytkowych29.
W tym znaczeniu celem lokalnej polityki rozwoju jest kształtowanie i rozwijanie
działalności społeczno-gospodarczej, usługowej, administracyjnej, tworzenie
nowych miejsc pracy, firm i instytucji, produktów, dóbr i usług, kreowanie nowych
ofert lokalizacyjnych oraz podnoszenie jakości poziomu życia, w tym dostępności
różnych usług30.
W perspektywie tych założeń analiza zjawiska funkcjonowania gdyńskich elit VI
kadencji samorządu, uzupełniona wynikami badań przedstawicieli rady wyłonionych
w elekcji w 2010 r., potwierdziła, iż lokalne elity polityczne pełniły kluczową rolę w
kształtowaniu samorządu terytorialnego Gdyni w latach 2010-2014, jego specyfiki,
działalności na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz determinowały
wizerunek miasta w wymiarze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. W
tym miejscu należy również zanaczyć, że aktywność tego środowiska była ważnym
czynnikiem wpływającym na stanowienie przez lokalne elity polityczne istotnej
grupy tworzącej samorząd Gdyni.
Ta działalność lokalnych elit politycznych polegała m.in. na zaspokajaniu potrzeb
biologicznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych mieszkańców Gdyni, na
realizacji zadań publicznych wynikających z funkcji, roli i uczestnictwa w lokalnym
systemie społeczno-politycznym oraz utrzymywaniu stosunków i zależności z innymi
podmiotami.
Odnosząc się zatem do badań przedstawicieli rady miasta Gdyni kadencji 20102014 dotyczących ówczesnej sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, lokalnej
polityki rozwoju oraz kondycji samorządu, diagnozie i wyjaśnieniu niniejszych
problemów posłużyło kilkanaście pytań postawionych badanym radnym.
28
T. Wołowiec, D. Reśko, Strategia rozwoju gminy jako narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą,
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki” Lublin 2012, nr 5, s. 64.
29
R. Brol, Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce,
pod red. R. Obrępalskiego, Wrocław 1998, s. 11-14.
30
T Wołowiec, D. Reśko, dz. cyt., s. 64.
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Na podstawie przeprowadzonych badań uzyskano wiedzę na następujące
pytania: jak elity polityczne oceniają sytuację społeczno-gospodarczą Gdyni oraz
rozwój kreowany z ich udziałem w latach 2010-2014, jaką rolę pełniły te elity w
kształtowaniu lokalnej polityki rozwoju oraz co podczas ich działalności zostało bądź
nie zostało osiągnięte w ramach tego rozwoju.
Podsumowując zebrane dane ustalono, że gdyńscy radni VI kadencji
samorządu pozytywnie ocenili sytuację społeczno-gospodarczą miasta w latach
2010-2014. W tym zakresie uznali, że „Strategia rozwoju miasta 2003-2013”
była wyznacznikiem ich działania (podejścia) w kształtowaniu lokalnej polityki
rozwoju, głównie dlatego, że służyła miastu i mieszkańcom oraz że sformułowane
w niej kierunki rozwoju zostały osiągnięte. Ponadto byli oni przekonani, że ogólny
rozwój miasta podąża w dobrym kierunku, ponieważ miasto systematycznie
i w zrównoważony sposób się rozwija.
Według badanych radnych zarówno inwestycje lokalne, jak i metropolitalne
oraz projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zrealizowane na
terenie Gdyni w latach 2010-2014 były konieczne i korzystne. Niemniej jednak w
stosunku co do niektórych inwestycji, które budziły dużo kontrowersji (np. budowa
lotniska, Infoboxu, muzeum), opinie te były podzielone. Zdaniem radnych również
współpraca międzynarodowa miasta była pozytywna i korzystna. Pośród najbardziej
potrzebnych kierunków (dziedzin/obszarów) tej współpracy wskazali transport,
wymianę gospodarczą i naukową oraz współpracę w zakresie działań prozdrowotnych
i sportowych.
Natomiast w opinii badanych radnych największym sukcesem miasta w latach
2010-2014 były inwestycje i projekty (np. budowa PPNT) dające nowe miejsca
pracy, efektywne rozwiązanie problemu postoczniowego oraz uzyskanie wysokiej
oceny mieszkańców jakości ich życia. Z kolei największym niepowodzeniem miasta
było m.in. wstrzymanie procedur budowy lotniska, niedostateczna liczba miejsc w
żłobkach i przedszkolach oraz zbyt duże środki wydane na promocję miasta.
SUMMARY
The role of the political elites in forging the local self - government in Gdynia
in years 2010-2014
In this article, the Author scientifically verifies the role of political elites in shaping
the local self - government of Gdynia during the 2010 - 2014 term.
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Obóz Zjednoczenia Narodowego w Gdyni
w latach 1936-1939
Pisząc o Obozie Zjednoczenia Narodowego (OZN) należy koniecznie przypomnieć
sytuację społeczno-polityczną okresu międzywojennego, a szczególnie jego początki.
Był to niezwykle trudny czas dla odradzającego się państwa, charakteryzujący się
walkami o granice, kształtowaniem struktur państwowych, ustrojowych i politycznych,
a przede wszystkim spajaniem trzech różnych systemów prawno-społecznoekonomicznych, co było spadkiem po 146 latach niewoli, począwszy od pierwszego
rozbioru Rzeczpospolitej1, dochodziły do tego ogromne zniszczenia czasu wojny.
Dnia 11 listopada 1918 r. Rzeczpospolita Polska odzyskała niepodległość i ponownie
stała się suwerennym państwem. Parę dni wcześniej 7 listopada powstał Rząd Tymczasowy
Ludowej Republiki Polskiej, na czele którego stanęła Rada Regencyjna, powierzając
dowództwo nad tworzącym się wojskiem polskim Józefowi Piłsudskiemu. Istotną sprawą
tamtych dni było uniknięcie konfliktu z wojskiem niemieckim, którego siła pomimo
przegranej wojny była wciąż znacząca. Władzom odradzającego się państwa polskiego
bardzo zależało, aby ewakuacja tych wojsk odbyła się szybko i bez incydentów. Dlatego
też 12 listopada wydano odezwę do ludności polskiej, w której zawiadamiano, że Józef
Piłsudski objął naczelną komendę nad siłami zbrojnymi Polski i że okupacja zakończyła
się2. Problemy, jakie narosły skutkiem wycofania się wojsk zaborczych, powodowały silne
napięcia społeczne, dezorientację ludności oraz chaos na terenach, które niegdyś należały
do zaborców. Jednym z ważniejszych problemów Polski były nieuregulowane sprawy
wschodniej granicy kraju, gdzie nadal trwały starcia zbrojne o lokalnym zasięgu, będące
wynikiem toczącej się na terenie dawnego imperium rosyjskiego wojny domowej3.
Dotyczy rozbiorów Królestwa Polskiego przez Rosję, Prusy i Austrię w latach 1792-1795 r. do 1918 r.
„Żołnierze niemieccy opuszczają naszą ojczyznę i wyjazd ich musi odbyć się w najzupełniejszym porządku.” Piłsudski wzywał społeczeństwo do zachowania zimnej krwi, do równowagi i spokoju - W. Jędrzejewicz, Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, Londyn 1977, s. 389.
3
Wojna domowa w Rosji 1917-1922 - okres walk wewnętrznych w Rosji, zapoczątkowany zdobyciem władzy przez bolszewików po rewolucji październikowej 1917, a zakończony opanowaniem przez nich Rosji.
Stronami w konflikcie byli bolszewicy zwani „czerwonymi” oraz ich antagoniści „biali”, wspomagani przez:
Wielką Brytanię, USA, Japonię, Francję oraz Włochy. Walkę zbrojną zapoczątkowało tzw. powstanie Kiereńskiego-Krasnowa (próba odbicia z rąk bolszewickich Piotrogrodu) w listopadzie 1917. Przeciw nowym władzom wystąpili także Kozacy dońscy, kubańscy i orenburscy, powstał również Komisariat Zakaukaski, a na
Ukrainie utworzono Ukraińską Centralną Radę. Patrz chociażby: W. Roszkowski, Historia Polski 1914–2004,
Warszawa 2004, s. 23; J. Buszko, Historia Polski 1864-1948, Warszawa 1987, s. 210.
1
2
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Wynikiem tego był kolejny konflikt pomiędzy Rosją bolszewicką a młodym państwem
polskim. Niepodległość państwa polskiego, która została odzyskana po 123 latach, była
ponownie zagrożona4. Odradzający się naród polski był dla bolszewików przeszkodą w
realizacji ich planu rozszerzenia rewolucji w Europie5.
Przełomowym momentem konfliktu polsko-rosyjskiego była Bitwa Warszawska,
stoczona w dniach 12-17 sierpnia 1920 r. Kilkanaście dni wcześniej, 1 lipca, powołano
Radę Obrony Państwa (ROP), na czele której stanął Józef Piłsudski z przedstawicielami
parlamentu, rządu i władz wojskowych. Krótko po tym Piłsudski wydał odezwę do
narodu polskiego, wzywającą wszystkich mężczyzn zdolnych do noszenia broni, celem
wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego. W wyniku Bitwy Warszawskiej oraz następującej
po niej Bitwy nad Niemnem (20-26 września), 15 października 1920 r. delegacje polskie
i sowieckie podpisały w Rydze zawieszenie broni. W marcu następnego roku zawarty
został traktat pokojowy, który do dnia 17 września 1939 r. regulował stosunki polskosowieckie i wytyczył polską granicę na wschodzie6.
W tym okresie ziemie polskie zamieszkiwała ludność o bardzo zróżnicowanym pod
wieloma względami charakterze. Począwszy od wykształcenia, poprzez obyczaje, aż do
kwestii religijnych, a przede wszystkim narodowościowych. Na wschodnich kresach
Polski zaledwie 30% społeczeństwa było narodowości polskiej. Resztę stanowiła ludność
pochodzenia żydowskiego, ukraińskiego, białoruskiego, niemieckiego i litewskiego.
Poziom wykształcenia tych ludzi, prócz mniejszości niemieckiej zamieszkującej
Wołyń, był na niskim poziomie, dość powszechny był wciąż analfabetyzm. Natomiast
w środkowej i zachodniej Polsce edukacja obywateli była na wyższym poziomie,
szczególnie w byłym zaborze pruskim. Układ polityczny w kraju był zróżnicowany,
powstało bądź kontynuowało działalność szereg ugrupowań politycznych, m.in. partie
socjalistyczne, narodowe, komunistyczne. Jednym z większych ugrupowań politycznych
była Polska Partia Socjalistyczna (PPS)7. W grudniu 1918 r. Socjaldemokraci Królestwa
Wojna polsko-bolszewicka (wojna polsko-sowiecka, wojna polsko-rosyjska 1919–1921, wojna polsko-radziecka) – wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Bolszewicką, dążącą do podboju
państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z doktryną i deklarowanymi
celami politycznymi rosyjskiej partii bolszewików. Encyklopedia Popularna, s. 948.
5
R. Pipes, Rosja bolszewików, wyd. polskie, Warszawa 2005 (rozdział 4 – „Komunizm na eksport” i
passim); R. Szubański, Plan operacyjny „Wschód”, wyd. Bellona, Warszawa 1994, s. 7. Patrz szerzej: N.
Davies, Orzeł biały czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, Kraków 1998.
6
J. Michaś, Rola i znaczenie Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w Gdyni w latach 1928-1935,
Gdynia 2013, s. 8, (mpis).
7
Polska Partia Socjalistyczna (PPS) – polska partia polityczna o charakterze niepodległościowym, socjalistycznym i pracowniczym (klasyfikowana w grupie partii lewicowych), założona w listopadzie 1892
podczas tzw. Zjazdu Paryskiego, jako Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich, jedna z najważniejszych w Polsce sił politycznych aż do 1948 roku. W czasach PRL, jako samodzielna partia działała jedynie na emigracji. Patrz szerzej: L. Wasilewski, Zarys dziejów Polskiej Partii Socjalistycznej w związku z historią socjalizmu polskiego w trzech zaborach i na emigracji, Warszawa 1925, T. Jabłoński, Za wolność i lud. Krótki zarys historii Polskiej Partii Socjalistycznej, Warszawa 1947, P.P.S. wspomnienia z lat
1918-1939, t. 1 i 2, Warszawa 1987, J. Tomicki, Polska Partia Socjalistyczna 1892–1948, Warszawa 1983.
4
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Polski i Litwy (SDKPiL) oraz PPS-Lewica połączyły się tworząc Komunistyczną Partię
Robotniczą Polski (KPRP) 8, która w 1925 r. została przekształcona w Komunistyczną
Partię Polski (KPP). Komuniści polscy opowiadali się za rewolucją, nawoływali
do tworzenia rad robotniczych i „dyktatury proletariatu”, Pragnęli nacjonalizacji
przemysłu i likwidacji własności rolnej. Partia ta w 1919 r. została zdelegalizowana w
związku z niedopełnieniem wymogów formalnych oraz stosowaniem terroru, jednak
KPRP (późniejsza KPP) nie zaprzestała swej sabotażowej działalności, dlatego też była
ostro zwalczana przez władze państwowe9.
W początkowym okresie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości istniały
trzy ugrupowania polityczne o charakterze chłopskim – PSL „Piast” i PSL „Lewica”
(dawny galicyjski PSL) oraz PSL „Wyzwolenie” (Królestwo Polskie)10. Po odzyskaniu
niepodległości partie te rozszerzyły działalność na cały kraj – wszystkie popierały
system demokracji parlamentarnej, reformę rolną oraz rozbudowę samorządów.
Najbardziej umiarkowane poglądy głosiło PSL „Piast”, na czele którego stali: Wincenty
Witos, Maciej Rataj i Jan Dąbski. Reforma rolna miała według nich przebiegać
stopniowo i za odszkodowaniem, nie pragnęli także radykalnego rozdzielenia
Kościoła od państwa. PSL „Wyzwolenie” i PSL „Lewica” głosiły radykalny program
reformy rolnej (przymusowa parcelacja, państwo miało wypłacać odszkodowania),
rozdziału władzy kościelnej od świeckiej, przestrzegania wolności obywatelskich i
praw mniejszości. Do zjednoczenia partii chłopskich doszło w 1931 r. – powstało
wówczas Stronnictwo Ludowe (SL)11.

Młodzież wiejska z reguły zrzeszała się w Związku Młodzieży Wiejskiej
„Wici” (ZWM „Wici”), istniał też Związek Ludowo-Narodowy (ZLN), jako
ugrupowanie składające się z przedstawicieli inteligencji i klasy średniej,
częściowo popierane przez drobnomieszczaństwo, chłopstwo, duchowieństwo
oraz ziemiaństwo12.
Jednym z najważniejszych ugrupowań na polskiej scenie politycznej tamtego
okresu była tzw. „Endecja” Narodowa Demokracja (ND), ugrupowanie o charakterze
narodowo-radykalnym. Głównym hasłem Endecji był nacjonalizm nawołujący
do umacniania sił narodu polskiego. Członkowie opowiadali się za solidaryzmem
społecznym oraz zgodą wszelkich grup społecznych w imię narodowego interesu.

Encyklopedia…, Warszawa 1997, s. 390.
M. Łatyński, Nie paść na kolana. Szkice o opozycji w latach czterdziestych, Londyn 1985, Wrocław
2002, s. 99.
10
Polskie Stronnictwo Ludowe „Lewica” – działające od 13 grudnia 1913 do 11 maja 1924 stronnictwo
polityczne o charakterze ludowym. Założycielem stronnictwa był Jan Stapiński. Było to ugrupowanie o
wpływach raczej lokalnych niewykraczających poza granice Galicji, o radykalnym społecznie programie
politycznym. Patrz szerzej: P.P.S. wspomnienia z lat 1918-1939, t. 1 i 2, Warszawa 1987.
11
J. Michaś, dz.. cyt., s.10.
12
Związek Ludowo-Narodowy – polska partia polityczna działająca w II Rzeczypospolitej, zrzeszająca
polityków prawicowych o poglądach narodowych (endecja), a także konserwatywnych i chadeckich. Patrz
szerzej: T. Jabłoński, Za wolność i lud. Krótki zarys historii Polskiej Partii Socjalistycznej, Warszawa 1947.
8
9
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Jako nacjonaliści – endecy sprzeciwiali się przyznawaniu praw mniejszościom
narodowym, opowiadali się za ich asymilacją i polonizacją, szczególnie dotyczyło to
wielonarodowych Kresów Wschodnich. Cechował ich antysemityzm, a także niechęć
głównie do Niemców i Ukraińców.
Zwolennicy Romana Dmowskiego, przywódcy Endecji, opowiadali się za
systemem parlamentarnym i silnym rządem, kosztem ograniczenia uprawnień
sejmu13. Narodowa Demokracja przeciwstawiała się ingerencji państwa w
sprawy gospodarcze, popierając idee liberalne. Dmowski zdawał sobie sprawę,
że nie podoła opanowaniu tendencji rewolucyjnych oraz rosnącemu w siłę
bolszewizmowi. W 1919 r. nie chciał walczyć o władzę, świadom tego, że Józef
Piłsudski był właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Jak się wydaje
przedstawiciele Endecji mieli kompleks Piłsudskiego, stąd brała się obsesyjna
nienawiść do późniejszego Marszałka Polski. Elementem ideologii endeków było
wykształcenie nowych pokoleń młodzieży w duchu narodowym, służyło temu
zakładanie takich organizacji jak Młodzież Wszechpolska (MW)14. Chrześcijańska
demokracja skupiała część drobnomieszczaństwa, inteligencji oraz robotników
w konsekwencji we wrześniu 1919 r. organizacje chrześcijańsko-społeczne
zjednoczyły się tworząc Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji
(PSChD)15, zwane „Chadecją”, oparte na myśli chrześcijańskiej z encykliki
papieskiej „Rerum novarum”. Chadecy opowiadali się za własnością prywatną,
nie zgadzając się jednak na rozwój liberalizmu, a także interwencjonizmu
państwowego. Wierzyli, że majętni właściciele sami wyrzekną się bezwzględnego
dążenia do zysku. Opowiadali się za rozwojem spółdzielczości, a także silnym
powiązaniem państwa z Kościołem.
Największym zagrożeniem, które narastało dla wówczas młodej niepodległej
Polski były partie, które miały w swoich programach inklinacje prosowieckie. Do
takich należały między innymi wspomniana już KPRP czy też KPP, skręcające swoim
programem partyjnym bardzo mocno na wschód. Polska Partia Socjalistyczna (PPS),
z której wywodził się Józef Piłsudski, przeciwstawiała się tym wpływom. Niestety PPS
Roman Dmowski (1864-1939) - wybitny polityk prawicowy, mąż stanu, ideolog polskiego nacjonalizmu i przywódca Narodowej Demokracji. Od 1888 roku członek Związku Młodzieży Polskiej (Zet),
a od 1889 roku Ligi Polskiej. Na początku lat dziewięćdziesiątych odbywał karę za udział w manifestacji, następnie musiał opuścić Królestwo Polskie. W 1893 roku współzałożyciel Ligi Narodowej, wydawca Przeglądu Wszechpolskiego, współorganizator i twórca programu Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. W latach 1907-1909 był posłem do rosyjskiej II i III Dumy Państwowej oraz przewodniczył
Kołu Polskiemu. Encyklopedia…, s. 179.
14
www.historia-polski.klp.pl.
15
Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji (Chrześcijańska Demokracja, PSChD) to ugrupowanie powstałe w 1919 w wyniku połączenia ugrupowań chadeckich z Galicji, Kongresówki i byłego zaboru pruskiego oraz ziem śląskich. Przywódcą był Wojciech Korfanty. Patrz także: W. Trzaska, L.
J. Evert, J. Michalski, Trzaski, Everta i Michalskiego Encyklopedia XX wieku, t. 2, Warszawa 1998, s. 122;
Encyklopedia…, Warszawa 1997, s. 140.
13
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była powiązana z wieloma ugrupowaniami z innych regionów, wśród nich Polska
Partia Socjalno-Demokratyczna (PPSD) Galicji i Śląska Cieszyńskiego.
Pomimo powstania nowych, opozycyjnych partii i różnych innych stowarzyszeń,
PPS pozyskała szerokie poparcie i miała ugruntowaną pozycję. W jej szeregi do 1921 r.
wstąpiło ponad 55 tys. członków. Programem tej partii było pełne zjednoczenie ziem
polskich oraz całkowita kontestacja wobec rozwijającego się ruchu komunistycznego
w kraju. PPS opowiadała się za demokratyzacją parlamentu, rozszerzeniem swobód
obywatelskich, oddzieleniem kościoła od państwa, czy też wywłaszczeniem ziemskim
bez możliwości odszkodowania. Takie rozwiązania były sprzeczne z interesem
prawicy, która popierała wielką własność ziemską, a daleko idącym zagrożeniem dla
PPS była KPRP. Przywódcy tej ostatniej nierzadko działali poza granicami kraju, np.
w Wolnym Mieście Gdańsku, ZSRR czy też w Niemczech16.
Na terenach Wielkopolski i Pomorza, mniejszości niemieckie próbowały
wywierać wśród zamieszkującej ten teren ludności nastroje antypolskie. Dopiero
po usankcjonowaniu się granic terytorium Pomorza i Wielkopolski przypadających
Polsce, sytuacja polityczna uległa zmianie. Mimo to powstał Związek Niemczyzny
dla Ochrony Mniejszości w Polsce, który skupiał nacjonalistyczne ugrupowania
niemieckie. Związek Niemczyzny był wspierany i finansowany przez Rzeszę
Niemiecką, a wytyczne tych partii były jednoznaczne - za wszelką cenę bronić praw
mniejszości niemieckiej, zaskarżając władze polskie do instytucji międzynarodowych
o niewłaściwym i niegodnym ich traktowaniu. Ugrupowanie to zostało w 1923 r.
rozwiązane przez polskie władze. Na polską scenę polityczną duży wpływ miała
też ludność o pochodzeniu żydowskim. Społeczność ta była silnie podzielona
w sprawach politycznych i społecznych, tworzyła struktury określane mianem
ponadpaństwowych czy też światowych. Na takim to podłożu powstał Powszechny
Związek Robotniczy Żydów (PZRŻ), który miał na celu zapewnić Żydom w Polsce
pełne równouprawnienie17. Działalność PZRŻ cechowały ścisłe powiązania i kontakty
z KPRP. Te tendencje przeniosły się na późniejszy okres działalności ugrupowania
o nazwie Wyznanie Mojżeszowe Wszystkich Ziem Polskich, co w konsekwencji
doprowadziło do powstania Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość
Polski.
Brak porozumienia w obozie piłsudczyków, krytyka rządów Józefa Piłsudskiego,
a także zbyt powolny rozwój gospodarczy państwa powodowały powstanie wśród
społeczeństwa nastrojów antyrządowych, wokół osoby Marszałka pojawiły się
postaci silnie go krytykujące, jak chociażby generał Władysław Sikorski, który nie
zgadzał się z Piłsudskim i bezpośrednio protestował przeciwko dyktatorskim rządom
C. Brzoza, Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej (1918-1945), [w:] Wielka historia
Polski, t. 9, Kraków 1993, s. 81; Patrz także: P. Olstowski, Obóz pomajowy w województwie pomorskim w
latach 1926–1939, Warszawa 2008, s. 285. D. T. Nałęcz, Józef Piłsudski - legendy i fakty, Warszawa 1986,
s. 180.
17
www.nowahistoria.interia.pl, A. Jisroel - partia działająca dla Żydów.
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obozu sanacyjnego18.
Przewrót majowy (Sanacja)19 zapoczątkował nowy okres rządów pod
przywództwem marszałka Józefa Piłsudskiego. Przyczyną zamachu była pogarszająca
się sytuacja polityczna kraju oraz seria kryzysów gabinetowych zapoczątkowana w
1925 r.20. Po bezowocnej rozmowie Józefa Piłsudskiego z prezydentem Stanisławem
Wojciechowskim, oddziały wierne Marszałkowi zajęły pozycje przy warszawskich
mostach. Po ultimatum generała Tadeusza Rozwadowskiego, dowodzącego
oddziałami prorządowymi, rozpoczęły się w Warszawie drobne potyczki. W dniach
12 i 13 maja marszałek sejmu Maciej Rataj podjął ostatnie próby negocjacji, które
zakończyły się niepowodzeniem, Piłsudski 14 maja przejął kontrolę nad Warszawą21.
Legalny rząd Wincentego Witosa podał się do dymisji, a prezydent Wojciechowski
złożył swój urząd. Uprawnienia prezydenta przejął zgodnie z konstytucją marszałek
sejmu Rataj, który powołał nowy rząd z Kazimierzem Bartlem na czele. W rządzie
tym Józef Piłsudski został ministrem spraw wojskowych, a także jako potencjalny
wódz naczelny na wypadek wojny - Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych (GISZ).
Dnia 31 maja Piłsudski został wybrany Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej
przez Zgromadzenia Narodowe, lecz godności tej nie przyjął, rekomendując na to
stanowisko profesora Ignacego Mościckiego22.
Zamach stanu nastąpił w momencie, gdy pojawił się zauważalny i odczuwalny
wzrost gospodarczy. Należy zaznaczyć, że wzrost produkcji rozpoczął się już w
styczniu 1926 r., ale zjawisko to zauważono dopiero latem tego roku i dość powszechnie
łączono je z przejęciem władzy przez nową ekipę. Ożywienie gospodarcze, które
miało towarzyszyć Polsce przez najbliższe trzy lata, bardzo korzystnie wpłynęło
na położenie wszystkich grup społecznych i różne dziedziny życia. Nadal rosła
Władysław Sikorski (1881-1943) – polityk, generał, współtwórca organizacji niepodległych, m.in.
ZWC, Związku Strzeleckiego, współtwórca Naczelnej Komisji Narodowej, 1914-1917 w Legionach Polskich, od 1918 w WP, dowódca 5 Armii w wojnie polsko-bolszewickiej, 1921 szef Sztabu Generalnego,
1928-1939 bez przydziału służbowego, 1936 współzałożyciel Frontu Morges, 1939-1943 premier rządu
RP na emigracji i Naczelny Wódz, organizator Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, zwolennik sojuszu
z Francją (1939-1940), następnie z Wielką Brytanią, w 1941 nawiązał stosunki z ZSRR, zginął w katastrofie lotniczej w Gibraltarze. Patrz: Encyklopedia Popularna, Warszawa 1966, s. 184.
19
Sanacja (łac. sanatio, „uzdrowienie”) – w Polsce międzywojennej obóz Józefa Piłsudskiego, pod hasłem uzdrowienia stosunków politycznych i życia publicznego dokonał przewrotu wojskowego w maju
1926 r. rządzącego w Polsce w latach 1926–1939, powstała w związku z głoszonym przez Józefa Piłsudskiego hasłem „sanacji moralnej” życia publicznego, wysuwanym w toku przygotowań i w okresie przewrotu majowego (1926). Słownik Wyrazów Obcych, Warszawa 1980, s. 665.
20
A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867–1935, wyd. Czytelnik, Warszawa 1990, s. 303. Patrz także: A. Garlicki, Piłsudski 1867-1935, wyd. Znak Kraków 2012, s. 534. Patrz także: W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego, Wrocław 1994, t. 2, s. 404.
21
W. Jędrzejewicz, Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, Londyn 1977, s. 224. Patrz także: J. L.
Englert, G. Nowik, Marszałek Józef Piłsudski Komendant – Naczelnik Państwa – Pierwszy Marszałek Polski, Warszawa 1993, s. 192.
22
R. Wapiński, Życie polityczne Pomorza w latach 1920-1939, Warszawa–Poznań-Toruń 1983, s. 128-130.
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produkcja, która niekiedy zbliżała się do poziomu z okresu przedwojennego, a
przykładowo wydobycie węgla kamiennego w Polsce przekraczało wskaźniki z 1913
r. (do czego niewątpliwie przyczyniły się strajki dokerów angielskich, blokujących w
ten sposób eksport węgla z Wielkiej Brytanii). Dla ludności zamieszkującej obszary
miejskie najistotniejsze znaczenie miał spadek bezrobocia, które w 1928 r. osiągnęło
poziom najniższy w dwudziestoleciu międzywojennym.
W 1926 r. po przewrocie majowym rozpoczęły się prace nad powołaniem do życia
partii, która bezpośrednio będzie wspierała dyktatorskie rządy Józefa Piłsudskiego.
W kraju powstał złożony z konserwatystów, wiernych hasłom sanacji moralnej i
ideologii prymatu państwa, Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR). Stał
się on zapleczem przyszłych rządów, nazywanych często „rządami pułkowników”,
współpracujących z Józefem Piłsudskim i do końca jego dni podległych decyzjom
Marszałka. Na czele nowego, apartyjnego ugrupowania stanęli Walery Sławek23,
Kazimierz Bartel24 oraz Kazimierz Świtalski25. Uznawali oni wartość państwa jako
dobra najwyższego, ogólnospołeczny solidaryzm, ograniczenie prawa parlamentu na
rzecz rządu, interwencjonizm państwowy, a także militaryzację gabinetów rządzących.
Grupa ta utrzymywała władzę do śmierci Piłsudskiego, 12 maja 1935 r. Program BBWR
ograniczał się do idei sanacji oraz nadrzędności państwa wobec społeczeństwa i
jednostki26.
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem był stronnictwem rządowym Józefa
Piłsudskiego zgromadzeniem różnorodnych grup popierających Marszałka.
Członkowie BBWR pochodzili ze środowisk radykalnej inteligencji i konserwatystów,
a także księży, masonów i Żydów. Niejednokrotnie byli nimi socjaliści, ludowcy i
przedstawiciele burżuazji, a jednoczył ich autorytet marszałka Piłsudskiego. Główne
założenia, takie jak bezpartyjność, praca dla państwa czy apolityczność, miały
Walery Sławek (1879-1939) - polityk, pułkownik; najbliższy współpracownik Józefa Piłsudskiego.
Od 1900 w PPS, 1902-1905 członek jej Centralnego Komitetu Robotniczego, współorganizator i jeden z
kierownictwa Wydziału Spiskowo-Bojowego PPS. Przegrał rywalizację o objęcie schedy politycznej po
J. Piłsudskim i został odsunięty od władzy. W 1928-1939 poseł i 1938 r. marszałek sejmu. Popełnił samobójstwo 2 V. Encyklopedia Popularna..., s. 784.
24
Kazimierz Bartel (1882-1941) - polityk, matematyk. Od 1913 r. prof. Szkoły Politechnicznej (Politechniki) we Lwowie; podczas I wojny świat, w wojsku austr.; w 1918 r. uczestnik pol.- ukr. walk o Lwów,
m.in. jako organizator 1 pułku saperów kolejowych, oraz w 1919 r. wojny polsko-radzieckiej, podpułkownik. 1919-1920 min. kolei. W 1922-1930 poseł na sejm z listy początkowo PSL „Wyzwolenie”, 1925
protestując przeciwko programowi stronnictwa w kwestii rolnej wystąpił z tej partii i zał. sejmowy Klub
Pracy o nastawieniu propiłsudczykowskim, od 1928 poseł z ramienia BBWR. Jeden z najczynniejszych
polityków związanych z Józefem Piłsudskim, po przewrocie majowym 1926 premier, 1938-1939 senator,
zamordowany przez hitlerowców. Patrz także: Encyklopedia Powszechna..., s. 216.
25
Kazimierz Świtalski (1886-1963) - polityk, legionista, adiutant Józefa Piłsudskiego, związany z tzw.
Grupą pułkowników, 1929 premier, 1933-1935 marszałek sejmu, wojewoda krakowski, uczestnik wojny
obronnej 1939, do 1945 r. w niewoli niemieckiej, po wojnie więziony w kraju 1948-1956. Encyklopedia…,
s. 849.
26
www.historia-polski.klp.pl. Opozycja przeciwko rządom sanacyjnym.
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cechować pracę ludzi tego ugrupowania27.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że Naczelnik Państwa nie miał żadnych
skrupułów w stosunku do swoich bliskich współpracowników. Wychodził z
założenia, „Kto nie idzie ze mną, idzie przeciwko mnie”, efektem czego było
zastraszenie nie tylko przeciwników, ale też własnych zwolenników. Kolejny raz Józef
Piłsudski stanął na czele Armii, tym razem nie przeciw wrogowi zewnętrznemu,
lecz przeciw własnemu narodowi. Dla opozycji był to najcięższy okres w dziejach
II Rzeczypospolitej. Politycy BBWR wychodzili z założenia, że w świetle intryg i
pomówień osoby niewinne powinny być aresztowane. Przykładem tego może być
Bereza Kartuska, miejsce gdzie przebywali przede wszystkim więźniowie polityczni
o różnych przekonaniach. W więzieniach polskich swoje miejsce znaleźli nie
tylko przeciwnicy Józefa Piłsudskiego, ale też komuniści, którzy kierowali ruchem
rewolucyjnym mającym na względzie współpracę z ZSRR28.
W takim klimacie budowała się nowa rzeczywistość II Rzeczypospolitej Polskiej29
tworząc BBWR przez obóz rządzący, gdzie do tej organizacji należeli również ludzie
o poglądach rozbieżnych z Piłsudskim. Część z nich uznała, że dzięki zaangażowaniu
się w rozwój obozu sanacji mieliby szansę zrealizowania własnych ambicji. Dlatego też
ugrupowanie to składało się z właścicieli ziemskich, przemysłowców czy właścicieli
fabryk związanych z rozwojem gospodarczym kraju30. Program BBWR opierał się
na populistycznej wizji osób związanych z wojskiem, które nie miały z polityką
wiele wspólnego. Ich głównym zadaniem było wykonywanie poleceń Generalnego
Inspektora Sił Zbrojnych Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski, które
wydawał w imieniu dobra Polski i jej rozkwitu gospodarczego.
W Gdyni pierwsze komórki organizacyjne Bezpartyjnego Bloku Współpracy
z Rządem powstały po wyborach parlamentarnych w 1928 r. Blok miał na
celu skupienie i uaktywnienie zorganizowanych i niezorganizowanych grup
społecznych, dla których deklarowanym celem było przede wszystkim dobro
państwa. Stanowił on ogniwo wiążące społeczeństwo z rządem. W Gdyni powołano
Radę Grodzką BBWR, a jej prezesem został adwokat (notariusz) Mieczysław
Mosiewicz31. Początkowo gdyńska organizacja BBWR nie przejawiała jednak
większej aktywności.
W sprawozdaniu Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
z 17 stycznia 1929 r. na temat BBWR w Gdyni wynika, iż BBWR żadnej inicjatywy
i pracy nie przejawiał. Mecenas Mosiewicz, odpowiedzialny za prowadzenie prac,
mimo dłuższego pobytu na terenie Gdyni, nie wykazał żadnej inicjatywy dla prac
M. Kardas, J. Michaś, Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem w latach 1928-1935, [w:], „Niepodległość”, 2013, t. LXII, s. 188.
28
J. Borkowski, Józef Piłsudski o Państwie i Armii, Warszawa 1985, s. 167.
29
P. Stawecki, Zarys Dziejów Wojskowości Polskiej w Latach 1864–1939, s. 510. Patrz szerzej: T. Nałęcz,
1904 -1939, Rządy Piłsudskiego i Sejmu, [w:] Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 1995.
30
W. Roszkowski, dz. cyt., s. 57. Patrz także: R. Wapiński, dz. cyt., s. 153-161.
31
R. Toczek, Kalendarium Gdyni 1917–1939, Gdynia 2010, s. 119.
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społecznych czy politycznych, a cała jego działalność ograniczała się do przedłożenia
pewnych memoriałów w kwestiach gdyńskich32.
W czerwcu 1927 r. wydano rozporządzenie Prezydenta RP o popieraniu
rozbudowy i rozwoju gospodarczego Gdyni oraz portu. Stanowiło ono podstawę
prawną do stosowania różnego rodzaju ulg podatkowych wobec powstających
w Gdyni przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych. Rozporządzenie to było
następnie trzykrotnie nowelizowane pod kątem rozszerzenia go na nowe dziedziny
gospodarki morskiej. Tego typu protekcyjna polityka rządu miała niewątpliwie
wpływ na pozyskanie sfer gospodarczych dla obozu rządzącego.
Kampania wyborcza, w której wyeksponowano rozwój gospodarki morskiej,
podkreślając przy tym zasługi rządów pomajowych, uświadomiła społeczeństwu
gdyńskiemu, że dotychczasowy i przyszły rozwój tej dziedziny gospodarki zależy
od rządu. Duże znaczenie miał rozmach kampanii wyborczej prowadzonej przez
rządzących, we wszystkich dzielnicach Gdyni. Próby jakiegokolwiek szerszego
działania stronnictw opozycyjnych były udaremniane przez sanacyjne bojówki.
Władze administracyjne Gdyni w praktyce nie zapewniały żadnej ochrony działaniom
opozycji, a przez to wielu jej członków straciło w tej sytuacji wiarę w sens dalszego
działania33.
Ugrupowanie o nazwie Zjednoczony Blok Pracy, będące na liście wyborczej
numer 3, skupiało działaczy społecznych i gospodarczych z różnych warstw
ludności Gdyni. Wielu przedstawicieli tej partii było członkami BBWR. Na jej czele
znaleźli się znani i szanowani obywatele gdyńscy, tacy jak Wiktor Roszczynialski,
Jan Radtke czy Józef Kawczyński. Kandydaci tej listy reprezentowali przede
wszystkim koła gospodarcze oraz środowiska inteligencji gdyńskiej. Byli wśród
nich także przedstawiciele zawodów związanych z rybołówstwem, a także
środowisk portowych. Byli to ludzie, którzy dostrzegali problemy Gdyni i wiązali
je z ogólnokrajowymi, zdając sobie sprawę ze znaczenia współpracy z czynnikami
rządowymi. Podczas kampanii wyborczej władze Gdyni wykorzystywały
prasę codzienną, między innymi „Dziennik Gdyński”, zamieszczając liczne
artykuły, których autorzy sugerowali ludności głosowanie na listę kandydatów
prorządowych34.
Władze państwowe i samorządowe Gdyni nie przywiązywały większej wagi do
wyborów w 1929 r., uważając, że kadencja nowych władz będzie krótka ze względu
na to, iż w 1930 r. zamierzano wprowadzić ustrój komisaryczny. Dnia 30 grudnia
1929 r. odbyła się w lokalu Centrolewu w Gdyni Akademia Poselska Bezpartyjnego
Bloku Współpracy z Rządem z udziałem posła Mazurkiewicza. Poseł Mazurkiewicz
mówił o powstaniu i rozwoju Konstytucji oraz o stanowisku prezydenta państwa w
tej sprawie. Prelegent zapoznał zebranych z historią walk o niepodległość z okresu
M. Widernik, Życie Polityczne Gdyni w latach 1920-1939, Gdańsk 1999, s. 44.
Tamże, s. 58.
34
R. Toczek, dz. cyt., s. 151. Zobacz także: M. Widernik, Polityczne oblicze Gdyni w latach 1920-1939,
Gdańsk 1977, s. 24; M. Widernik, Życie…, s. 58.
32
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zaborów, w których wybitną rolę odegrał marszałek Józef Piłsudski35.
Praca Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem objęła dziedziny życia społecznego
i zawodowego, przygotowując programowo grunt pod przyszłe wybory. Bardzo
przychylne stanowisko do poczynań ugrupowań prorządowych zajmowała miejscowa
placówka Narodowej Partii Robotniczej i Zjednoczenia Zawodowego Polskiego.
Do udziału w kampanii wyborczej przystąpił aktywnie Związek Strzelecki
oraz Generalna Federacja Pracy (GFP). GFP wydała odezwę do ludu pracującego
polskiego Wybrzeża, apelując o wzięcie udziału w wyborach i oddanie głosów
na listę prorządową. Na terenie Gdyni, podobnie jak w całym kraju, kampania
przedwyborcza do Sejmu i Senatu w 1930 r. przebiegała w atmosferze politycznego
terroru. Najsilniejszym przeciwnikiem BBWR była Endecja i przeciwko niej
skierowane były ataki propagandy sanacyjnej oraz akcje jej bojówek. Bojówki BBWR
przy poparciu władz administracyjnych Gdyni rozbijały wiece przedwyborcze
Endecji lub zamieniały je we własne zgromadzenia36.
Trzecim ugrupowaniem biorącym udział w kampanii wyborczej był Centrolew
(Związek Obrony Praw i Wolności Ludu). Ugrupowanie powstało we wrześniu 1929 r.
i składało się z sześciu partii opozycyjnych, PPS, NPR, PSL „Piast” i PSL „Wyzwolenie”.
Wobec Centrolewu Endecja zachowała życzliwą neutralność, natomiast Sanacja
ostro zwalczała jego zwolenników. Wyniki wyborów do Sejmu przeprowadzonych
16 listopada 1930 r. na terenie Gdyni przedstawiały się następująco: na 12132 osoby
uprawnione do głosowania oddano 8736 (72%) ważnych głosów, w tym na listę BBWR
(nr 1) – 4630 głosów (53%). Na listę Endecji (nr 4) – 2111 głosów (24%), na listę
Centrolewu (nr 7) - 1786 głosów (20%), zaś na listę Mniejszości Niemieckiej (nr 12)
-103 głosy (1%).
Mocną pozycję Sanacji w Gdyni potwierdziły także wybory do Senatu, które
odbyły się 23 listopada 1930 r. Na 6343 uprawnionych do głosowania oddało swoje
głosy 4203 osób, czyli 66% uprawnionych. BBWR uzyskał 64,5% głosów, Endecja 24,6%, Centrolew - 10,2%, Mniejszość Niemiecka - 0,7%.
W styczniu 1935 r. BBWR w Gdyni liczył około 2000 członków, skupionych w 32
kołach znajdujących się we wszystkich dzielnicach miasta.
Rozwiązanie Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego
datuje się na 30 października 1935 r. Założyciele i działacze postanowili zakończyć
dalszą działalność partii, która po śmierci Józefa Piłsudskiego przestała mieć rację
bytu. W maju 1936 r. rozpoczęto prowadzenie rozmów z byłymi działaczami BBWR.
W oparciu o członków Bloku powstał Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZN), który
był organizacją funkcjonującą na zasadach hierarchii wojskowej.
Odsunięta od władzy w państwie grupa pułkowników została w OZN pozbawiona
wpływów, a decydującą rolę odgrywali w nim zwolennicy marszałka Edwarda RydzaAPG o/Gdynia, sygn. 682/2298, Komisariat Rządu w Gdyni, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno Politycznego i Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1929-1931, k. 162.
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Śmigłego37. Zapowiedź powołania nowej partii politycznej obozu rządzącego miała
miejsce w mowie Rydza-Śmigłego z 24 maja 1936 r. wygłoszonej na XIII Wolnym
Zjeździe Związku Legionistów.
Utworzenie OZN zapoczątkowała deklaracja ideowo-polityczna płk. Adama
Koca z 21 lutego 1937 r., która formowała pogląd na ówczesne położenie
Polski oraz program polityczny, gospodarczy, społeczny i narodowościowy.
Deklaracja zwracała się do społeczeństwa polskiego: „Czas najwyższy skupić
wytrwały, codzienny wysiłek, by każdą energię wyzyskać jak najekonomiczniej
i najracjonalniej. Nie wolno tracić czasu, bo gdzie indziej od dawna już zarosły
trawą dróżki i ścieżki ideowych sobiepanów, a natomiast rozlega się żelazny krok
potężnych i zdyscyplinowanych szeregów, prowadzonych jedyną wolą, ku jednemu
celowi”. Hasłem naczelnym OZN była obrona państwa. Zanim przyjęła się nazwa
OZN, funkcjonowały inne, o podobnym brzmieniu: Obóz Czynu Państwowego czy
Obóz Pracy Narodowej38. Struktura organizacyjna OZN była zupełnie odmienna
od struktury BBWR, ale także innych organizacji i stronnictw politycznych w
Polsce i przedstawiała się jak poniżej39.
Centrala - Szef Obozu, któremu podlegała bezpośrednio Rada Naczelna
OZN, Główna Komisja Weryfikacyjna, Biuro Studiów i Planowania oraz Komisja
Rewizyjna. Rada Naczelna (rady okręgowe i obwodowe) były organami doradczymi i
opiniodawczymi Szefa Obozu, który powoływał i odwoływał członków wymienionych
organów oraz kierował ich pracami. Zakres działania i zadania Szefa Obozu, Szefa
Sztabu, Rady Naczelnej oraz pozostałych komórek organizacyjnych Centrali OZN
były szczegółowo omówione w cytowanym rozkazie organizacyjnym. Szef Obozu
posiadał dwóch zastępców.
Na czele OZN stanął płk A. Koc, dowódca Polskiej Organizacji Wojskowej, który
wcześniej piastował funkcję wiceprezesa klubu parlamentarnego BBWR oraz Stefan
Starzyński, przewodniczący Organizacji Miejskiej OZN, równocześnie komisaryczny
prezydent miasta Warszawy. Wśród uczestników obozu byli: Mikołaj Kwaśniewski,
Wincenty Rzymowski, gen. Lucjan Żeligowski, gen. Stanisław Skwarczyński, posłowie
z Pomorza - Józef Kamiński, Roman Stamm, Tadeusz Marchlewski, Stanisław
Michałowski i Stefan Matusiak. Z wielkim trudem tworzyły się sektory wiejskie,
robotnicze oraz miejskie. Mimo nieakceptowania przez wszystkie środowiska,
nawet piłsudczykowskie, OZN w lutym 1938 r. liczył już około 100 tys. członków.
Do OZN przystąpiły: Związek Młodej Polski (ZMP), Zjednoczenie Pracy Wsi i
Miast (ZPWiM) rekrutujące się z dawnego PSL „Wyzwolenie”, Związek Młodych
Narodowców (ZMN), Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny (FPZOO),
T. Jędruszczak, Piłsudczycy bez Piłsudskiego: Powstanie Obozu Zjednoczenia Narodowego w 1937
roku, Warszawa 1963, s. 57–62.
38
Archiwum Akt Nowych, sygn. 70, Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZN), 1937-1939, k. 2.
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AAN, sygn. 70, k. 3., Schemat organizacyjny Obozu Zjednoczenia Narodowego, t. 24, rozkaz organizacyjny nr 1 z 30 XI 1937, t. 2, struktura wewnętrzna Obozu wskazuje na czerpanie pewnych wzorów
z organizacji faszystowskich.
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Związek Strzelecki (ZS), czy też Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP)40.
Do przyspieszonych wyborów OZN poszedł z hasłami nacjonalistycznymi,
które nasilały się wobec mniejszości narodowych, takich jak mniejszość niemiecka,
żydowska czy ukraińska. Po porażce wyborczej w 1935 r., byli działacze BBWR za
wszelką cenę pragnęli odnieść sukces, co też się stało. Sejm został zdominowany przez
OZN, nie miało to jednak zasadniczego znaczenia, gdyż Konstytucja sankcjonowała
rządy dekretami prezydenckimi.
Największe poparcie OZN uzyskał w środowisku wiejskim i na Kresach
Wschodnich, a także na południu Polski. Ogromny wpływ na to miała narodowa
agitacja o integralność i suwerenność Rzeczypospolitej. Oprócz tego powstały
wówczas i inne struktury, jak np. Fundusz Obrony Narodowej (FON), który
doskonale integrował społeczeństwo w dobie zagrożenia wojennego, zbliżającego się
wielkimi krokami41.
Swoje struktury OZN rozwijał na początku 1937 r. Jak w większości całego
kraju tak i na Pomorzu zgłaszały się do działania organizacje kombatanckie, byłych
wojskowych oraz niektóre grupy społeczne czy też zawodowe. Rozwój OZN był
podobny do rozwoju struktur BBWR, wszak wielu działaczy wywodziło się z tej
organizacji prorządowej, choć nie zawsze ich działania odnosiły sukces. Mimo to
zostały powołane okręgi miejskie OZN w Grudziądzu, Toruniu, Chojnicach, jak
również w Gdyni. Swoje struktury próbowały też powołać mniejsze miasta takie jak:
Nowe Miasto, Wejherowo, Brodnica czy Golub, w których to powołano oddziały
organizacji miejskich OZN.
Również w środowisku wiejskim rozpoczęto prace nad tworzeniem struktur
OZN. Zadanie to otrzymał senator Augustyn Serożyński, były działacz BBWR. Swój
udział wniósł w tej kwestii również gen. Andrzej Galica, przewodniczący Organizacji
Wiejskiej OZN. Rozpoczęto również intensywne prace nad rozwojem OZN w
środowisku robotniczym. Szukano kontaktów w Zjednoczeniu Polskich Związków
Zawodowych (ZPZZ), jednakże z marnym skutkiem. W Gdyni, gdzie robotnicy
dostrzegali inne rozwiązania, nie widziano szans rozwoju nowego ugrupowania.
Także Związek Związków Zawodowych (ZZZ) nie zaakceptował OZN ze względu na
radykalne poglądy, jakie miał w swoim programie42.
Na podstawie badań historycznych Obóz Zjednoczenia Narodowego w całości
wypełnił lukę po Bezpartyjnym Bloku Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego.
Z badań materiałów źródłowych wynika, że BBWR z dniem 1 listopada 1935 r.
zlikwidował swoje agendy, co równało się z zakończeniem działalności43. Początki
działalności OZN były jednak bardzo trudne. Na terenie Gdyni dość prężnie
C. Brzoza, dz. cyt., s. 227. Patrz także: P. Olstowski, dz. cyt., s. 291.
M. Leczyk, Druga Rzeczpospolita 1918–1939. Społeczeństwo, gospodarka, kultura, polityka,
Warszawa 2006, s. 448–449.
42
P. Olstowski, dz. cyt., s. 293. Patrz także: C. Brzoza, dz. cyt., s. 228-229; W. Roszkowski, dz. cyt., s. 76-77.
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APG o/Gdynia, sygn. 682/2300, Komisariat Rządu w Gdyni, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-Politycznego i Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1935-1936, k. 68.
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działały Stronnictwo Narodowe (SN) i Polska Partia Socjalistyczna. PPS poprzez
swoich działaczy deklasowała OZN w Związkach Zawodowych i Towarzystwie
Uniwersytetu Robotniczego (TUR) wykazując rzekomą jego wrogość wobec klasy
robotniczej. Forma tych akcji była bardzo ostra, podkreślane były momenty bojowego
przeciwstawienia Obozowi przez PPS. Mimo to szerokie warstwy społeczeństwa
oczekiwały na jakikolwiek ruch Obozu, który by dał sygnał do działania. Osoby,
które za czasów BBWR odgrywały znaczącą rolę, w szczególny sposób narażone były
na nieprzychylne komentarze. Należy podkreślić, że przemówienie Prezydenta RP
z 19 marca 1937 r. pozytywnie odbiło się na dalszej działalności Obozu44. Skłoniło
działaczy do energicznej pracy, efektem czego było zorganizowanie walnego
zgromadzenia przedstawicieli Obozu w Gdyni 23 marca 1937 r. Obóz Zjednoczenia
Narodowego rozpoczął akcję zgłaszania deklaracji wśród wszelkich grup społecznych,
między innymi w Zjednoczeniu Zawodowym Polskim (ZZP) czy wspomnianym już
ZZZ. W dniu 21 marca 1935 r. Związek Towarzystw45 zwołał zgromadzenie publiczne
dotyczące uchwalenia rezolucji związanej z przystąpieniem społecznych organizacji
w Gdyni do OZN. W zgromadzeniu, na którym przyjęto rezolucję o przystąpieniu
do Obozu, wzięło udział około 600 osób, w tym przeważnie członkowie związków
zrzeszonych w Federacji Polskich Związków Obrony Ojczyzny (FPZOO). Tydzień
wcześniej, bo 14 marca, zostali wybrani delegaci z poszczególnych związków, którzy
również przedstawili gotowość do współpracy z Obozem. Stroną organizacyjną OZN
na terenie Gdyni zajął się Hilary Ewert-Krzemieniewski. W tym celu już następnego
dnia, 24 marca zwołał zebranie gdzie przedstawiono listę osób zaproszonych, która
wśród społeczeństwa budziła jednak zastrzeżenia. Osobami tymi byli przedstawiciele
sfer przemysłowych i handlowych, dyrektorzy banków oraz kilku lekarzy. W
oczach zebranych ludzi nie mieli oni żadnego oparcia w społeczności gdyńskiej,
reprezentowali tylko swoje własne osoby. Okazję tę wykorzystali przeciwnicy Obozu
w swojej propagandzie. Takim przeciwnikiem była PPS, która niemal na każdym
zebraniu klasowym związków zawodowych również i TUR atakowała deklaracje
ideowe Obozu46. Mimo że Obóz Zjednoczenia Narodowego powołał struktury
okręgowe w Gdyni, nie wykazywał większej aktywności w terenie. Omawiano
program OZN w poszczególnych zrzeszeniach społecznych, aby urobić pozytywną
opinię o Obozie. Pomimo takich działań następował dalszy spadek zainteresowania
tym ugrupowaniem. Skrzętnie wykorzystywała to opozycja skupiona wokół SN i
PPS uwypuklając negatywną ocenę programu. W ten sposób prowadzono taktykę
ośmieszania działaczy zarządu okręgu miejskiego OZN47.
W dniu 5 kwietnia 1937 r. zostaje oficjalnie powołany Okręg Miejski Obozu
Zjednoczenia Narodowego w Gdyni. Miejscem zebrania była sala w KPW48, do której
Tamże, k. 20.
R. Toczek, dz. cyt., s.141; 439.
46
APG o/Gdynia, sygn. 682/2300…, k. 23.
47
Tamże, k. 30.
48
K.P.W. – gmach Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Gdyni przy ul. Jana z Kolna.
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przybyło ok. 500 osób, a władze OZN w Gdyni powołał Stefan Starzyński, prezydent
Warszawy. Skład nowych władz Okręgu w Gdyni był następujący:
Przewodniczący: notariusz Hilary Ewert-Krzemieniewski
Wiceprezesi:
- Tadeusz Burdecki - prezes Akcji Katolickiej
- Andrzej Cienciała - dyr. P.A.M.49
- Ferdynand Podhorodecki - prezes Związku Rezerwistów RP
Skarbnik: Czesław Nowacki, prezes Korporacji Kupieckiej
Sekretarz: Walery Nagler, urzędnik firmy portowej M.E.W.50
Członkowie Zarządu:
- Jan Grubba, właściciel nieruchomości
- inż. Leszek Kączkowski, prezes P.Z.Z.51
- Stanisław Moszyński, rtm. w st. spoczynku
- Tadeusz Zaleski, dyrektor Szkoły Rzemieślniczej
- Zofia Unrug, żona dowódcy Floty
- Michał Woźniak, robotnik portowy
Okolicznościowe przemówienia wygłosili Stefan Starzyński oraz poseł na Sejm
Tadeusz Marchlewski. Podczas zebrania wielu prezesów organizacji gdyńskich
zgłaszało chęć przystąpienia do Obozu. Mimo tak szeroko zakrojonej akcji i
oficjalnego ogłoszenia składu zarządu gdyńskiego Obozu, społeczeństwo nie
wykazywało zainteresowania ich działaniem. Wręcz odwrotnie, wykazano spadek,
który źle wpływał na morale zarządu Obozu w Gdyni52, który zaobserwowano
również w następnym miesiącu. Obojętność wobec Obozu zapewne miała wpływ
na jego rozwój, do czego w znacznym stopniu przyczyniły się SN i PPS, a w
szczególności ta druga partia, która w bardzo uroczysty sposób obchodziła święto 1
Maja. Nieporozumienia te odbiły się echem w Warszawie, w Radzie Naczelnej, która
wydała polecenie, aby poróżnione strony doszły do porozumienia pod zagrożeniem
ich likwidacji na terenie Gdyni53.
W lipcu 1937 r. nastąpił znamienny przełom w relacjach pomiędzy SN a OZN.
Stało się to po bojkocie sklepów żydowskich zorganizowanym przez SN i Korporację
Kupiecką, mającym na celu zmniejszenie handlu żydowskiego. Pikieciarze jednak nie
wywiązali się ze swoich obowiązków, mimo że byli to bezrobotni opłacani przez SN.
Stwierdzono, że pikieciarze brali podarunki od żydowskich kupców i w końcowym
etapie zaprzestano bojkotu. Profesor Zabrocki ze Stronnictwa Narodowego na
jednym z zebrań zasugerował ewentualną współpracę z Obozem Zjednoczenia
P.A.M. – Polska Agencja Morska Sp z o.o. Gdynia ul. Świętojańska 10, Księga Adresowa ziem Zachodniej Polski, Gdynia Wybrzeże, Województwo Pomorskie, Rocznik 1937-1938, Gdynia [b.d.w.].
50
M.E.W. - Morski Eksport Węgla „Progress” Sp. z o.o. z Gdyni, www.kwidzynopedia.pl.
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P.Z.Z. - Polski Związek Zachodni. www://encyklopedia.pwn.pl/, Związek Obrony Kresów Zachodnich.
52
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Narodowego, mając na uwadze wcześniejsze negatywne stanowisko wobec Obozu54.
We wrześniu 1937 r. usiłowano utworzyć Wydział Robotniczy OZN w Gdyni, lecz
z nikłym rezultatem. Delegaci mieli bardzo dużo zastrzeżeń wobec Wydziału, więc
konferencja porozumiewawcza była nieliczna i miała mizerny efekt. Odmówiono
akcji werbunkowej uzasadniając to tym, że mogłyby zostać osłabione własne związki
zawodowe55. Inicjatorem powołania Wydziału Robotniczego był wiceprezes Okręgu
Gdyńskiego OZN, F. Podhorodecki. Na konferencję 27 października 1937 r. przybyło
zaledwie 6 delegatów. Jeden z nich, przedstawiciel Związku Kelnerów ZZZ Józef
Żórawski zarzucił organizatorowi brak przedstawicieli innych związków. Związków,
które już wcześniej zgłosiłyby chęć współpracy z Obozem. Stwierdzono również,
że Józef Morawski - sekretarz okręgowy ZZZ, który uczestniczył w Warszawie w
obradach dotyczących Wydziału Robotniczego i współpracy z OZN, otrzymał
wytyczne, które nijak miały się z tym, co przedstawił Podhorodecki. Współpraca
miała polegać na spotkaniu ze wszystkimi związkami robotniczymi i w szerokim
gronie osiągnięciu porozumienia. Po wielu negatywnych wypowiedziach,
Podhorodecki zakończył konferencję deklarującą zwołanie następnej według
zaleceń przybyłych delegatów. We wrześniu tego roku następuje również rozłam
Okręgu Miejskiego OZN w Gdyni na sześć Obwodów, podzielonych dodatkowo
na Puck, Kartuzy oraz Tczew, będących w trakcie organizacji. W Gdyni Okręg
liczył 300 członków, natomiast w Kościerzynie 100 i tylu samo w Wejherowie56.
Konflikty w Obozie narastały, przez co nieustająca akcja werbunkowa, przy szeroko
zakrojonej propagandzie dała wzrost liczby członków o zaledwie 50 osób. Okręg
Gdyński Obozu założył, że po utworzeniu obwodów w terenie nastąpi większe
zainteresowanie działalnością OZN. Podkreślić trzeba fakt, że Kongres ZPZZ
odbył się z pominięciem Okręgu Miejskiego OZN w Gdyni, natomiast została nań
zaproszona delegacja robotników z J. Morawskim na czele57. W dniu 25 listopada
1937 r. Okręg Miejski OZN w Gdyni urządził odczyt publiczny. Słuchacze usłyszeli
o wrażeniach redaktora „Kuriera Bałtyckiego” ze zwiedzania Centralnego Okręgu
Przemysłowego58. Z oceny SN wynikało, że w OZN sprawują władzę ci sami ludzie,
co poprzednio w BBWR, a ciągłe zmiany w zarządzie powodują wiele spięć i waśni,
co nie wpływa dobrze na ich wizerunek. W grudniu 1937 r. Okręg Miejski OZN
w Gdyni przystąpił do prac organizatorskich powołania Komitetu Organizacyjnego
Związku Młodej Polski (ZMP). Szczególnie zaangażował się p. Kędzierski, który był
delegatem z Warszawy. Na początek udało mu się zwerbować aż 70 członków. W
lokalu ZMP mieszczącym się przy ul. Władysława IV miał również swoją siedzibę
gdyński ZZZ. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego ZMP został Kazimierz
Morawski, handlowiec bez pracy, notabene brat sekretarza okręgowego ZZZ
Tamże, k. 45.
APG o/Gdynia, sygn. 682/2301..., k. 58.
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w Gdyni. Nie wiedzieć czemu, prace organizacyjne nad ZMP pominęły kierownictwo
Okręgu Miejskiego OZN w Gdyni59.
W życiu społecznym Gdyni zapanował marazm, FPZOO i Związek Towarzystw
podejmowały sporadyczne akcje zaprezentowania się społeczeństwu. Reszta
organizacji prowadziła swą działalność w bardzo skromnych warunkach, wykazując
brak skoordynowania i znaczących inicjatyw. Jedynie Związek Rezerwistów, który
utracił ponad tysiąc członków skutkiem małej aktywności zarządu powiatowego i
silnej konkurencji ze strony związków zawodowych, po wyborze nowego zarządu
rozpoczął bardzo energiczną akcję werbunkową. Pozwoliło mu to odzyskać sporą
część utraconych członków, pozyskać nowych i umocnić znaczenie organizacji.
Ogłoszenie deklaracji ideowej Obozu Zjednoczenia Narodowego wywołało wśród
zrzeszeń i związków spore zainteresowanie, w akcję promującą Obóz zaangażowali
się też prezesi związków byłych wojskowych. Około 100 organizacji zgłosiło chęć
współpracy. Najważniejszymi akcjami były: manifestacja przeciwko stosunkom
panującym w Gdańsku, obchody Święta Państwowego 11 listopada 1936 r., akademia
z 19 marca 1936 r. oraz liczne zebrania zachęcające do współpracy z Obozem
Zjednoczenia Narodowego60.
W lutym 1938 r. OZN organizował zgromadzenia publiczne. Dnia 2 lutego
1938 r. w jednym z takich spotkań uczestniczyło ok. 700 osób. Spotkało się ono
z wielkim zainteresowaniem zarówno zwolenników jak i przeciwników Obozu,
a antagonistycznie nastawieni socjaliści i narodowcy zamierzali rozpędzić
zgromadzenie. Zaproszonym gościem był poseł Leopold Tomaszkiewicz, który
wygłosił przemówienie. Uczestnicy, w większości robotnicy, oczekiwali, że poseł
poruszy problematykę im bliską, ten jednak mówił głównie o konsolidacji środowiska,
co rozczarowało słuchaczy. Jedno ze spotkań odbyło się 25 lutego 1938 r. w sali
KPW. Skierowane było głównie do inteligencji, a uczestniczyło w nim ok. 370 osób.
Pierwszym prelegentem był dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej (IPH) w Gdyni,
Józef Kulikowski. W swoim wystąpieniu omówił sytuację gospodarczą północnych
powiatów Pomorza oraz zależności hurtowej od Gdańska, przemysłu rybnego, floty
handlowej. Nawoływał do wyeliminowania Żydów z życia gospodarczego i podjęcia
samodzielnych inicjatyw społecznych, które rozwiążą powyższe problemy lokalne
bez udziału rządu. Drugim prelegentem był inż. Kazimierz Ślączka, który zreferował
kwestię polityki niemieckiej na terenie Gdańska, przedstawił również program pracy
organizacyjnej OZN61. Wyjaśnił, że w związku ze zorganizowaniem Okręgu OZN w
Toruniu - Gdynia ma być objęta działalnością Koła miejscowego OZN, przy czym
Okręg Miejski OZN w Gdyni ma ulec likwidacji62. W terenie OZN nie przejawiał
żadnych znaczących inicjatyw. Po przeprowadzonej reorganizacji Okręg Miejski
w Gdyni został zlikwidowany, a w jego miejsce powstał samodzielny Obwód w
Tamże, k. 87.
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Gdyni, na którego czele stanął H. Ewert-Krzemieniewski. Na zebraniu 26 kwietnia
1938 r. w lokalu własnym przy ul.10 Lutego, Rada Obwodowa dokonała podziału
organizacyjnego Gdyni tworząc oddziały: Gdynia-Śródmieście, Gdynia-Port,
Gdynia-Orłowo, Gdynia-Mały Kack, Oksywie-Obłuże, Gdynia-Chylonia i RumiaZagórze (powiat morski).
Pierwszym wiceprzewodniczącym Rady Obwodowej został dyr. Kazimierz
Mucha, drugim Józef Jęczkowiak – kombatant, właściciel kamienicy i działacz
społeczny, trzecim Jan Majewski - robotnik portowy. Sekretarzem został Wacław
Majorkowski - urzędnik Banku Gospodarstwa Krajowego. Poza tym do Rady weszli
Jan Grubba - właściciel kamienicy, Wieczorkiewicz - sprzedawca czasopism, Józef
Kulikowski - dyr. Izby Przemysłowo-Handlowej, Czesław Nowacki - prezes Korporacji
Kupieckiej, Tadeusz Burdecki - adwokat i prezes Parafialnej Akcji Katolickiej oraz
inni. Kierownicy poszczególnych oddziałów mianowani zostali w najbliższym czasie.
Na uwagę zasługuje osoba Wieczorkiewicza, którego do OZN wciągnął Ferdynand
Podhorodecki, radny miasta. Według informacji Wydziału Śledczego w Łodzi,
Wieczorkiewicz w tym mieście był sekretarzem oddziału szoferów ZZZ i miał się
dopuścić defraudacji na szkodę Związku. Poza tym znany tam był ze swych skrajnie
lewicowych zapatrywań i sympatii do partii komunistycznej, czego jednak w terenie
nie okazywał. Wieczorkiewicz wespół z Podhorodeckim rozpoczęli kampanię
przeciwko Józefowi Morawskiemu, sekretarzowi Zjednoczonych Polskich Związków
Zawodowych, chcąc mu widocznie w ten sposób uniemożliwić współpracę z OZN.
Wysunęli przeciwko Morawskiemu zarzuty, że stawia on przeszkody w konsolidacji
ZPZZ w ramach OZN, co jednak nie odpowiadało prawdzie63.
Ostatnie uchwały Rady Naczelnej OZN dotyczące rozwiązania kwestii żydowskiej
w Polsce wywołały niepokój wśród owej ludności. Bojkot sklepów żydowskich
prowadzony przez SN potęgował uczucie strachu i niepewności jutra. „Organizacje
żydowskie spodziewając się nasilenia kampanii antyżydowskiej tak ze strony SN jak
i OZN noszą się z zamiarem wystąpienia do władz o ochronę”64. Planowane wybory
do Sejmu i Senatu sprawiły, że działacze zrzeszeni w OZN wykazali się większą
aktywnością. Z dokumentów źródłowych wynika, że ich poczynania nie spotkały
się z większym zainteresowaniem ze strony społeczeństwa. „Na tutejszym terenie
notuje się ciekawy wypadek, że miejscowe prezydium OZN nie współpracuje z
grupą robotniczą zorganizowaną w Zjednoczeniu Polskich Związków Zawodowych.
Przywódca tych związków raczej kontaktuje się i otrzymuje dyrektywy wprost ze swej
centrali warszawskiej. Tutejszy Obóz posługuje się na terenie robotniczym grupą
ZZP, której przewodzi sekretarz Doliński. W związku z wyborami Obóz w dniu 19
września br. urządził pierwsze zebranie informacyjne, na które przybyło 300 osób, w
tym kilkunastu członków PPS i SN. O programie politycznym OZN mówił redaktor
Babiński z Torunia. W sprawie Czechosłowacji przemawiał p. Szynfler, urzędnik z
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Urzędu. Morskiego. Uchwalono specjalną rezolucję w sprawie rewindykacji ziem
zaolziańskich. Następnie, co należy poczytać za zasadniczy błąd, kierownictwo
zebrania zarządziło dyskusję. Wziął w niej udział prelegent SN Walenty Pawlak,
który w pewnym momencie począł gloryfikować Romana Dmowskiego. Powstał
wtedy tumult na sali, którego przewodniczący opanować nie potrafił. Dopiero
odśpiewanie Roty zebranych uspokoiło. Wywody Pawlaka zbijał później Babiński.
Zebrani rozeszli się w spokoju65.
W okręgu 104 OZN (powiat gdyński) mocno zaangażowano się w stworzenie
listy wyborczej kandydatów do Sejmu. Kandydaci zaś starali się zaprezentować
społeczeństwu poprzez uczestnictwo w licznych zebraniach organizowanych przez
Obóz. Prezentowali na nich swoje programy wyborcze usiłując zapewnić sobie
możliwie największą liczbę zwolenników.
Planowano dołożyć wszelkich starań, aby wypromować jednego kandydata z
Gdyni – Feliksa Janickiego i jednego z powiatu morskiego – Antoniego Grotha,
rolnika. Wygrana tych kandydatów zapewniłaby jednego posła z Gdyni i jednego
dla powiatu okręgu 104. Niestety, plan ten nie powiódł się. Dlatego też OZN,
a zwłaszcza Komisja Porozumiewawcza Pracowniczych Związków Urzędników
Państwowych, lansowały kandydaturę Janickiego. W kręgach wojskowych i
wśród organizacji kobiecych prym wiodła kandydatka z Gdyni – Maria Róża
Frankowska. Oboje kandydatów brało czynny udział w ogólnych zgromadzeniach
OZN, istniało zatem uzasadnione przypuszczenie, że głosy wyborców rozdzielą
się na nich.
W zgromadzeniu przedwyborczym 23 października 1938 r. wzięło udział około
3 tys. osób. Wśród nich byli członkowie SN i PPS. Wiec rozpoczął przewodniczący
OZN z Gdyni, H. Ewert-Krzemieniewski, który poruszył kwestię odzyskania Śląska
Zaolziańskiego. Kolejnymi mówcami byli: kierownik propagandy OZN Hyrszler,
M. Frankowska, A. Groth, F. Janicki oraz przedstawiciele związków robotniczych:
Kazimierz Morawski i Eugeniusz Doliński, a także przedstawiciel Komisji
Porozumiewawczej Związków Pracowników Państwowych i Samorządowych Stanisław Mocek. Mówcy wskazywali na mankamenty ordynacji wyborczej, atakowali
opozycję wytykając jej złe nastawienie do planowanych wyborów, powołując się
na deklarację Prymasa Augusta Hlonda zachęcali do głosowania w wyborach,
przedstawiali swoje programy wyborcze.
Drugie z kolei zgromadzenie przedwyborcze OZN odbyło się 30 października w
Hali Powystawowej przy ul. Rybackiej. Uczestniczyło w nim ok. 2 tys. osób i nie obyło
się bez incydentów - T. Hirszler wystąpił w ostrej formie przeciw Żydom. Obecny
na sali członek PPS Józef Ciesielski krzyknął „Kłamstwo! Żydzi z Białegostoku są
zatrudniani przy pracy, a robotnik polski jest bezrobotny”. Wypowiedź ta wywołała
spore zamieszanie, obecni na sali członkowie SN wykorzystali sytuację krzycząc - „nie
dopuścić Żydów do głosowania, usunąć Żydów z Polskiego Radia”. Jeden z krzykaczy,
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Ciesielski został usunięty z sali przez straż porządkową, ponieważ uznano, że
znajdował się pod wpływem alkoholu, Trudno stwierdzić na ile antyżydowskie hasła
miały wpływ na wypowiedź kandydata na posła Janickiego, który opowiedział się za
ograniczeniem praw mniejszości narodowych wrogo ustosunkowanych do Państwa
Polskiego. W czasie przemówienia kandydatki Frankowskiej o potrzebie rozbudowy
portu gdyńskiego ktoś z zebranych krzyknął „baby do garnków, a nie do polityki”.
Kolejnym mówcą był przedstawiciel ZZP Jan Doliński, który zachęcał do wzięcia
udziału w głosowaniu. Niezależnie od tych dwóch zgromadzeń, OZN odbył kilka
zebrań o charakterze dzielnicowym i środowiskowym. Na zebraniach tych przeważnie
występował Janicki, wspierany przez działaczy z Komisji Porozumiewawczej, którzy
uważali go bardziej za swego kandydata jako reprezentanta świata pracy, aniżeli OZN
i wszelkimi siłami starali się przeforsować jego kandydaturę.
Ruch zebraniowy w Gdyni wyglądał następująco:
- ilość zgromadzeń – 5,
- publiczna frekwencja – 3337 osób,
- zebrań zamkniętych brak66.
W sprawozdaniu sytuacyjnym za listopad 1938 r. można przeczytać: „W
ubiegłym miesiącu we wszystkich ugrupowaniach zaznaczyła się wyraźnie
akcja wyborcza do samorządu. Dotychczas wysuwają się trzy grupy, a
mianowicie OZN, SN i PPS. W łonie Komisji Porozumiewawczej Urzędników i
Unii (pracownicy prywatni) jest tendencja pójścia z listą własną. Skłonność ta
wzmocniła się po ujawnieniu nastrojów w łonie prezydium OZN. Jeżeli chodzi
o ugrupowania opozycyjne to przy zestawieniu list będą one cierpiały na brak
poważniejszych kandydatów, szczególnie w okręgach na peryferiach miasta.
Na jednym z zebrań Komitetu Miejscowego P.F.S. desygnowany został szereg
kandydatów, których można określić jako osobistości intelektualne mierne. W
okresie listopada, zwłaszcza w drugiej połowie, Gdynia stała się przytuliskiem
Żydów, uciekinierów z Gdańska, tak obywateli polskich jak też gdańskich.
W stosunku do obywateli polskich są stosowane wszelkie środki, aby zmusić
ich do opuszczenia miasta. Co się tyczy obywateli gdańskich oczekiwane
są instrukcje. Należy zwrócić wszakże uwagę, że cały szereg gdańskich
Żydów bez względu na obywatelstwo rozporządza kapitałami zakładając tu
przedsiębiorstwa wytwórcze względnie eksportowe, [co] może przyczynić
się do wzrostu znaczenia handlowego miasta. Dotyczy to branży śledziowej,
drzewnej i innych. Trudno w tych warunkach władzy administracyjnej brać
na siebie odpowiedzialność za politykę, jaką będzie się stosowało w stosunku
do osiedlających się Żydów i dlatego proponowałbym, aby sprawy te były
rozstrzygane kolegialnie z udziałem zainteresowanych resortów państwowych
i instytucji samorządu gospodarczego. Organ taki miałby za zadanie nie
dopuścić do zażydzenia miasta, a jednocześnie uchronić miasto przed stratami
w dziedzinie gospodarczego rozwoju.
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Ledwie ucichły echa wyborów do Sejmu i Senatu, a OZN skoncentrował swoje
wysiłki na zbliżających się wyborach do Rady Miejskiej w Gdyni. Obóz początkowo
zmobilizował do pracy nie tylko członków i sympatyków, ale postawił również na
współpracę z kołami i organizacjami o podobnej ideowości i stosunku do polityki
państwa. Planowano skonsolidowanie środowiska w oparciu o deklaracje płk. Koca.
Koncepcja ta została porzucona za namową młodych działaczy prezydium
OZN. Uznano, że korzystniej będzie przeprowadzić całą akcję wyborczą opierając
się wyłącznie na członkach Obozu. Założenia taktyczne i szczegóły organizacyjne
opublikowane zostały w komunikacie zamieszczonym w prasie. Władze OZN
oczywiście liczyły się z faktem, że ujawnione plany zapewne zostaną wykorzystane
przez przeciwników politycznych. Spowodowało to jednak pewien rozdźwięk.
Pan Jęczkowiak, kierownik akcji przedwyborczej OZN zrezygnował z tej funkcji
ponieważ uważał, że należy bardziej wykorzystać potencjał społeczeństwa, postawić
na jego dojrzałość i przekonać do własnych racji, a nie sprowadzać wszystkiego do
przynależności organizacyjnej.
Ruch zebraniowy OZN wyglądał następująco: dnia 3 listopada zebranie
przedwyborcze Bolesława Janickiego na Obłużu - obecnych 150 osób. Dnia 4
listopada zebranie przedwyborcze Zjednoczonych Polskich Związków Zawodowych
pod egidą OZN - obecnych 400 osób. Tego samego dnia na odprawie komendantów
bloków OPL67, na którą przybyło około 1200 osób, wszyscy mówcy poza omawianiem
spraw OPL wzywali do gremialnego udziału w wyborach jako nakazu chwili. W dniu
4 listopada na zebraniu przedwyborczym kobiet w śródmieściu - obecnych około
350 osób - wzywano do poparcia kandydatury p. Frankowskiej. Równocześnie
przebiegało zebranie gdyńskiego rzemiosła na Sali Powystawowej - przybyło 170
osób. Przewodniczył Radny Miejski Józef Rataj, rzemieślnik, który raczej posądzany
był o sympatię do SN. Rataj nawoływał do wzięcia udziału w wyborach, poza tym
przemawiał kandydat Janicki.
Dnia 5 listopada odbyło się zgromadzenie przedwyborcze dla robotników
portowych przed lokalem Portowego Pośrednictwa Pracy, obecnych około 400 osób.
Przemawiał Bolesław Janicki, obiecując być rzecznikiem spraw robotniczych w
Sejmie i przeciwstawiając kandydaturę Frankowskiej, którą popierają jego zdaniem
amatorzy. Tego samego dnia odbyło się zebranie przedwyborcze w Domu Społecznym
na Witominie, na które przybyło ok. 50 osób, przemawiała M. Frankowska. Również 5
listopada odbyło się zebranie przedwyborcze w Śródmieściu, zwołane przez Komisję
Międzyzwiązkową Związków Pracowniczych. Większość mówców opowiadała się za
poparciem kandydatury Janickiego. Na wszystkich tych zebraniach zazwyczaj były
również obecne grupy socjalistyczne bądź narodowe. Do żadnych jednak incydentów
w związku z tym nie doszło, grupy te zachowywały się bowiem bardzo spokojnie68.
Z analizy dokumentów źródłowych wynika, że w czasie przed wyborami do
Rady Miejskiej w Gdyni OZN zamierzał utworzyć Blok Narodowo-Gospodarczy,
67
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mający zjednoczyć wszelkie grupy społeczne, które sympatyzowały z ideologią
Obozu. Prowadzono szeroko zakrojone pertraktacje ze związkami zawodowymi,
partiami i organizacjami, próbowano utworzyć jedną wspólną listę wyborczą. Nie
przynosiło to jednak zamierzonego efektu. Związki Pracownicze Pracowników
Umysłowych, Związek Robotników ZZP oraz grupy kolejarskie na początku gotowe
do współpracy, zaczęły wycofywać się z koalicji z OZN i zamierzały wystartować
w wyborach z własną listą. Obóz prowadził również rozmowy ze Stronnictwem
Narodowym. Było ono zainteresowane wspólnym startem w wyborach, jednakże
sukces odniesiony w wyborach samorządowych w innych miastach oraz dużo niższe
notowania Obozu spowodowały, że Stronnictwo w gdyńskich wyborach postanowiło
wystartować samodzielnie. W materiałach źródłowych i literaturze przedmiotu
znajdujemy informacje, że „W Obozie powoli listy kandydatów w poszczególnych
okręgach są uzgodnione i przypuszczać należy, że dojdzie do rozwiązania zaistniałych
trudności”69 . Zewnętrznej agitacji przedwyborczej Obóz jeszcze nie wszczął70.
Do ostatniego momentu przed wyborami OZN prowadził akcję promującą
wybory, na wszystkich zebraniach nawoływał do głosowania. Przyniosło to
zamierzony skutek, frekwencja wyborcza w Gdyni wyniosła ponad 61%. Był to
duży sukces, ale jeszcze większym okazał się fakt, że Gdynia miała posła. Został
nim Bolesław Janicki należący do OZN, który sympatyzował z kołami urzędników i
pracowników umysłowych.
Ostatecznie lista kandydatów OZN do Sejmu w wyborach roku 1938 r. została
zatwierdzona 9 października i znaleźli się na niej: Antoni Groth, Bolesław Janicki,
Konstanty Jacynicz, Tadeusz Burdecki, Maksymilian Kąkolewski, Maria Róża
Frankowska, Florian Poćwiartowski i Juliusz Grzędzicki. Z Gdyni pochodzili: B.
Janicki - urzędnik, K. Jacynicz – kmdr por. w st. spocz., dyrektor biura portowego
GAL71, T. Burdecki – adwokat i wiceprezes OZN w Gdyni oraz M. Frankowska – żona
kmdr. dypl. Stefana Frankowskiego. Franciszek Sokół oceniał, iż duże szanse miał
T. Burdecki, który był według niego dobrym kandydatem. Nie miał najlepszego zdania
o kandydaturze M. Frankowskiej, którą lubił, ale uważał, iż nie ma predyspozycji,
by zostać posłanką. Usiłował wpłynąć na jej decyzję poprzez rozmowę z
przyjacielem, jej mężem, kmdr. S. Frankowskim. Rozmowa spełzła na niczym, gdyż
w tydzień później 16 października 1938 r. o Frankowskiej tak napisał: „Z Frankowską
rozmawiałem o jej kandydowaniu. Baba pali się i ani rusz nie chce ustąpić, chociaż
zdaje sobie sprawę z sytuacji”7 2 - kobieta w polityce dzisiaj nie dziwi nikogo, ale w
tamtych czasach świat polityki zdominowany był przez mężczyzn.
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Dokumenty znalezione w archiwach i literatura przedmiotu dają wiele możliwości,
aby w rzetelny sposób opisać działania Obozu Zjednoczenia Narodowego w
Gdyni. Opisanie wydarzeń z lat odległych, interpretacja faktów nie jest wcale
łatwym zadaniem i stanowi nie lada wyzwanie. Autor starał się zachować dystans
do odnalezionych materiałów i publikacji, aby subiektywnym komentarzem nie
wypaczyć prawdy historycznej. Oczywistym też jest, że temat nie został do końca
wyczerpany. Autor ma nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto na podstawie niniejszego
artykułu zechce poszerzyć badania, odnajdując materiały, źródła czy też inne
informacje, które nie widziały jeszcze światła dziennego.
SUMMARY
The Camp of National Unity in Gdynia in years 1936-1939
After the death of the first Marshall of Poland Józef Piłsudski, a group of his local
“Sanacja” movement activists launched talks to spring a novel political institution
basing on common ideals. In 1936 The Camp of National Unity was established. The
organization draw strength by utilising many military rules.
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Rzemiosła gdyńskiego karta historii mało znana.
Zarys problematyki
Rzemiosło jest jedną z form działalności gospodarczej. W powszechnym odbiorze
społecznym jest kojarzone z tradycyjnymi zawodami, wykonywanymi ręcznie przy
użyciu prostych narzędzi. Obecnie, pojęcie rzemiosła w znaczeniu tradycyjnym jest
niezmiernie trudne do ustalenia. Co więcej, nikt dzisiaj nie utożsamia rzemiosła
z rękodziełem (artystycznym), wykreślenie jednak ścisłej granicy pomiędzy
rzemiosłem a drobnym przemysłem jest już raczej dzisiaj niemożliwe. Od początku
istnienia cywilizacji ludzkiej rzemiosło jest obecne w życiu pojedynczego człowieka,
a także tworzonych przez niego małych społeczności. Wraz z postępem technicznym
i technologicznym ulegało zmianom. Dzisiejsza struktura rzemiosła krajowego i jego
wzorce oparte są na wielowiekowych tradycjach.
Pomimo bogactwa badań nad dziejami Gdyni miejskiej rzemiosło gdyńskie nie
było dotychczas objęte publicystyką historyczną, jeśli nie liczyć kilku wzmianek
z biogramami znanych rzemieślników lub historią ich warsztatów. Według
zachowanych wewnętrznych źródeł archiwalnych, ideę napisania historii gdyńskiego
rzemiosła podjęły w połowie lat 60. władze gdyńskiego Cechu Rzemiosł Różnych.
W efekcie monografia rzemiosła gdyńskiego nie została napisana, ale powstały trzy
bezcenne – z dzisiejszego punktu widzenia - szkice historyczne1. W roku 1970 z
inicjatywy Izby Rzemieślniczej w Gdańsku ukazała się publikacja, która w szerokim
opisie rzemiosła ziemi gdańskiej przyniosła również odniesienia do działalności
rzemieślniczej prowadzonej na terenie miasta Gdyni2.
Celem artykułu jest przedstawienie zarysu genezy rzemiosła gdyńskiego, jego
udziału w dziele budowy miasta portowego Gdyni, losów rzemiosła w tragicznym
okresie wojny i okupacji, w trudnej dla inicjatywy prywatnej rzeczywistości
powojennej, aż do okresu III Rzeczypospolitej. W Gdyni bowiem, jak na
przyśpieszonym w projekcji filmie, można zobaczyć przekształcenie się właścicieli
Archiwum Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni (dalej: ACRzPG), H. Wawrzyniak, Szkic
historyczny na podstawie materiałów archiwalnych, Gdynia 1963 (mpis); ACRzPG, [b.a.], Po wyzwoleniu, [b.m.w.] [b.d.w.] (mpis); ACRzPG, [b.a.], Okres okupacji, [b.m.w.] [b.d.w.] (mpis).
2
K. Kubik, W. Gaworecki, Rzemiosło Ziemi Gdańskiej w latach 1945-1970, Gdańsk 1970.
1
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warsztatów rzemieślniczych w wielotysięczną gdyńską klasę średnią, u której, poza
solidarnością i przedsiębiorczością – cechami właściwymi środowisku rzemieślników –
pojawił się też czynnik obywatelski i patriotyczny, z tragicznym skutkiem w czasie wojny
i w okresie Polski komunistycznej, kiedy - zwłaszcza początkowo - rzemiosło niszczono.
Początki gdyńskiego rzemiosła niełatwo jest wydobyć z mroków historii, gdyż sięgają
przełomu XIII i XIV w. Pomiędzy Gdańskiem a Wejherowem i Puckiem prowadzili
działalność rzemieślniczą przede wszystkim: bednarze, kołodzieje, kowale, sukiennicy,
garbarze i młynarze. Podlegali cechom zorganizowanym w większych miejscowościach,
najczęściej w Pucku, a następnie również w Wejherowie3. Odkąd pojawiły się pierwsze
wzmianki o Gdyni w 1253 r., można przypuszczać, że na obszarze dzisiejszego miasta
mieszkali i działali także rzemieślnicy. Rodzaje ówczesnego rzemiosła to: gorzelnictwo,
młynarstwo, piwowarstwo oraz rybołówstwo, a także kowalstwo pomocne przy budowaniu
łodzi i wytwarzaniu osprzętu rybackiego w obszarze dzisiejszego Oksywia, Kolibek i Orłowa.
Sprzyjające uwarunkowania dla rozwoju wytwórczości stwarzała zwłaszcza dolina rzeczki
Kaczej w Małym Kacku, gdzie powstała i przez stulecia funkcjonowała osada rzemieślnicza.
Działały tam młyny zbożowe, papiernie, cegielnie oraz największe na Pomorzu Gdańskim
skupisko kuźnic żelaza tzw. „hamerni”, a także browary i karczmy4.
Kolejny, XX wiek, należał już jednak do Gdyni. Miejscowość ta, wraz z przyległościami
(Grabówek, Kamienna Góra i Karczma Jana (Johanniskrug), weszła w wiek XX z liczbą
około 1200 mieszkańców, zamieszkujących w ok. 100 domostwach. Ze szczątkowych
informacji wynika, że wśród nielicznych rzemieślników funkcjonował na terenie gminy
Edward Kubale - właściciel założonego w 1900 r. w Gdyni „Zakładu Blacharskiego i
Instalacyjnego”. W 1908 r. z Lubichowa na Kociewiu przybył do Gdyni Józef Nierzwicki
(ur. 1884) z żoną Weroniką. Nabyli domek przy drodze na Oksywie (dzisiejsza ul.
Portowa). To on uruchomił – jak się wydaje - pierwszą piekarnię, przyjmując zasadę,
że przy kupnie trzech bochenków - czwarty był za darmo. Swoje warsztaty prowadzili
krawcy: Borski przy ul. Starowiejskiej i Simon w Chyloni – choć Chylonia w owym czasie
stanowiła odrębną osadę. Dnia 1 IV 1919 r. - Robert i Anna Runkel otworzyli kuźnię
przy ul. Starowiejskiej. To ostatni otwarty warsztat rzemieślniczy w Gdyni, odnotowany
oficjalnie w okresie rozbiorowym, przed uprawomocnieniem się postanowień traktatu
wersalskiego odnośnie przejęcia wybrzeża z Gdynią przez państwo polskie5.
M. Stanzecka, J. Grochowska, B. Kos-Dąbrowska, Historia Cechu Rzemiosł w Wejherowie, Wejherowo
2010, s. 19-20. Raczej nie należeli do korporacji gdańskich, które chroniły rodzimych wytwórców przed
konkurencją obcych wyrobów. Patrz: M. Biskup, Rozwój produkcji rzemieślniczej, [w:] Historia Gdańska,
t. I, do roku 1454, pod red. E. Cieślaka, Gdańsk 1985, s. 425.
4
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich, t. 3, Warszawa 1883, s. 651.
Patrz też: W. Szulist, Zarys dziejów Gdyni za czasów Rzeczypospolitej szlacheckiej, „Biuletyn Nautologiczny”, 1965, nr 10/12, s. 40; Osada rzemieślnicza w Małym Kacku, [w:] Encyklopedia Gdyni, pod red. M. Sokołowskiej, Gdynia 2006, s. 530. Patrz też: B. Ostrowski, Orłowo Morskie (Mały Kack, Orłowo, Kolibki),
„Rocznik Gdyński”, 1982, nr 3, s. 44-45; K. Kubik, W. Gaworecki, dz. cyt., s. 123.
5
ACRzPG, H. Wawrzyniak, op. cit. Patrz też: A. Brzęczek, 80 lat obecności cechów rzemieślniczych w
Gdyni, „Rzemieślnik” Pismo gdyńskich rzemieślników i przedsiębiorców, 2007, R. IV, nr 14, s. 2.
3
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W 1921 r., w Gdyni mieszkało 27 rzemieślników, stanowiąc 13% dorosłej
populacji mieszkańców wioski. Niewielka reprezentacja rzemieślnicza w
okresie przedindustrialnym zabezpieczała wszystkie potrzeby gdyńskiej gminy.
Działali tu m.in.: cieśla, furmani, kołodziej, kowal, krawiec, majster ceglarski
i murarze, piekarze, stolarz, szewcy, ślusarz czy wędliniarze. W tym okresie w
Gdyni pojawili się cieśle – szkutnicy. Do grona osób parających się rzemiosłem
należeli: budowniczy Paweł Rieger, cieśla Teofil Piepka, 2 furmanów – Franciszek
Bujak i Fryderyk Becker, kołodziej Józef Glosa, kowal Dawid Wesołowski,
krawiec Wojciech Schmidtke, krzostkowy Józef Daszkowski, majster ceglarski
Józef Linda, 2 maszynistów, 5 murarzy - Jan Jasmeyer, Augustyn Mosa, Józef
Rietz, Paweł Stemann i Rudolf Stegmann, 3 piekarzy - Józef Nierzwicki, Artur
Puschmann i Józef Schulz, stolarz Karl Lubner, 3 szewców – Julian Bradtke,
Józef Fischer i Augustyn Pierznicki, ślusarz Franciszek Demski, 2 wędliniarzy
- Hieronim Budziński i Hieronim Lukaszewski oraz werkmistrz Alojzy Bigalka.
Niektóre z wymienionych osób, przyznając się do narodowości niemieckiej, po
styczniu 1920 r., korzystając z tzw. prawa opcji, wyemigrowało, przekazując swoje
warsztaty Polakom6.
Reprezentacja rzemieślnicza w Gdyni w okresie przedindustrialnym zabezpieczała
w większości wszystkie potrzeby gdyńskiej gminy w zakresie drobnej wytwórczości.
Bliskość Gdańska czy Wejherowa, rozwiązywała problem zaopatrzenia w wyroby
przemysłowe, więc liczba zakładów rzemieślników mogła być niewielka. Wraz z
budową portu, rzemieślnicy różnych profesji rozwinęli szereg usług dla tworzącej
się gospodarki morskiej, a następnie miasta. Ogłoszenie rządu z kwietnia 1921 r.,
informujące o rozpoczęciu budowy portu w Gdyni określało natychmiastowe
zapotrzebowanie na „50 doskonałych cieśli i poljerów obeznanych z budową dróg
wodnych”. Potrzeba było również „około 300 ślusarzy do warsztatów kolejowych w
Bydgoszczy i Tczewie”7. Niewielu jednak z tych co się zgłosili „załapało się” na pracę
stałą. Posiadanie w tym czasie w Gdyni wyuczonego zawodu nie dawało żadnych
gwarancji zatrudnienia. Działania te miały ogromny wpływ na rozwój rzemiosła
na terenie tworzonego miasta. Od początku lat 20. na terenie Gdyni stale wzrastała
liczba rzemieślników prowadzących swoje warsztaty i punkty usługowe, i to – co
warto podkreślić - nie związane z tworzącą się gospodarką morską. Osiedlający
się rzemieślnicy dość szybko zdominowali rodzimą wytwórczość miejscowości. Po
uzyskaniu praw miejskich w Gdyni funkcjonowało ok. 100 warsztatów, pracowni i
zakładów rzemieślniczych8.
Ich nazwiska nie pojawiają się w kolejnych latach w zestawieniach dotyczących Gdyni.
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy (dalej: APB), sygn. 14787, UWP, Wydział Robót Publicznych,
Pismo Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej z 5 IV 1921, k. 1.
8
APB, sygn. 10084, UWP, Wydział Przemysłu i Handlu, Statystyka rzemiosła, Spis samodzielnych rzemieślników, którzy zgłosili swe przedsiębiorstwo po 1.03.1925, [b.p.]. Rzemiosło gdyńskie, [w:] Encyklopedia Gdyni..., s. 692. Według niepotwierdzonych źródeł liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie Gdyni w 1927 r. wyniosła 71.
6
7
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W tym miejscu warto zauważyć, że wskrzeszenie polskiej państwowości, a
zwłaszcza decyzja o budowie portu, dało na wybrzeżu nowy impuls dla rozwoju
polskiego rzemiosła. Do 1918 r. funkcjonować mogły stosunkowo nieliczne polskie
warsztaty rzemieślnicze. Rząd pruski wspierał tanimi kredytami, zamówieniami
rządowymi i ulgami finansowymi przede wszystkim warsztaty i zakłady drobnego
przemysłu o proweniencji niemieckiej. Dopiero po 1920 r. polscy rzemieślnicy
zaczęli nabywać niemieckie placówki i tworzyć swoje własne, ale bez, niestety,
finansowej pomocy państwa polskiego. Lokalni rzemieślnicy liczyli na pomoc rządu
polskiego, mając nadzieję, że władze centralne Rzeczypospolitej docenią znaczenie
polityczne i gospodarcze tej oddolnej inicjatywy. Nadzieje te początkowo ziściły
się tylko w minimalnym stopniu, a kryzys gospodarczy spowodowany inflacją i
dewaluacją pozbawił polskie rzemiosło wszelkich zasobów obrotowych. W pierwszej
połowie lat 20. rzemieślnicy starali się utrzymać swoje miejsca pracy, nie mając
szans na pozyskanie funduszy dla niezbędnej modernizacji warsztatów i metod
pracy. Sytuację tę pogarszała nieustanna rywalizacja z warsztatami niemieckimi
dofinansowywanymi z zagranicy. By zwalczać tę konkurencję, powiększać swój
stan posiadania oraz doskonalić metody produkcji, trzeba było rzemiosło zasilić
niskooprocentowanymi, udzielanymi na dogodnych warunkach, kredytami. Pożyczki
takie zaczęły być dostępne dla rzemiosła na wybrzeżu po 1925 r. Nie bez znaczenia
okazały się publiczne kredyty dla federacji rzemiosła, przeznaczone na ten cel przez
rząd K. Bartla już w 1926 r., a następnie Bank Gospodarstwa Krajowego w 1928 r.9
W kolejnych latach państwo polskie wspierało drobną wytwórczość następnymi
transzami pożyczek, które jednak i tak okazywały się niewystarczające w stosunku
do potrzeb. W ogólnym zamyśle decydentów sfer rządowych budowę portu i miasta
usiłowano ująć w ramy programowe, przewidując w rozwoju Gdyni również miejsce
APB, sygn. 10060, UWP, Wydział Przemysłowy, Kredyt rzemieślniczy 1928, Pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 15 III 1929, [b.p.]. Patrz też: Gdynia od rzemiosła do przemysłu, Bydgoszcz 2006, s. 10;
M. Widernik, Ludność Gdyni w okresie międzywojennym, „Rocznik Gdyński”, 1986, nr 7, s. 61. Odbudowa ze zniszczeń wojennych w zawodach niewymagających dużych nakładów, tj.: szewstwo, krawiectwo,
rzeźnictwo, usługi budowlane i instalacyjne, a także tam, gdzie sytuacja była o wiele trudniejsza, np. w
zawodach zajmujących się obróbką metali, stała się priorytetem dla młodego państwa polskiego. Pierwszy krok w stronę kompleksowej naprawy tej sytuacji zrobił Sejm. W dniu 30 V 1919 r. udzielił rządowi
w drodze ustawy zezwolenia na udzielanie gwarancji Skarbu Państwa na kredyty dla rzemiosła na warunkach ulgowych, do sumy 50 mln Marek Polskich. Rząd przeznaczył również dla rzemiosła 11 tys. wagonów węgla, sprowadził także z Austrii typowe maszyny produkcyjne. Pomoc ta jednak nie trafiła – jak
się wydaje - na Pomorze. W rezultacie tych działań, liczba warsztatów rzemieślniczych i drobnego przemysłu w Polsce w latach 1919-1921 podwoiła się, dwukrotnie zwiększyło się zatrudnienie, w efekcie czego rzemiosło zatrudniało w tamtym czasie więcej osób niż cały wielki i średni przemysł. W 1921 r. w zasadzie osiągnięto stan liczby warsztatów sprzed wojny. Najwięcej było warsztatów szewskich, krawieckich, rzeźnicko-wędliniarskich, stolarskich, kowalskich, murarskich i ciesielskich. Rozwijało się piekarstwo, wyrób wozów, młynarstwo, włókiennictwo, ślusarstwo, rymarstwo, malarstwo i tapicerstwo, blacharstwo. Patrz: Z. Landau, J. Tomaszewski, Gospodarka Polski Międzywojennej 1918-1939, t. I, W dobie
inflacji 1919-1923, Warszawa 1967, s. 110, 114.
9
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dla inicjatywy prywatnej i to powiązanej nie tylko z wysokonakładowym kapitałem.
Jednak jeszcze wiosną 1928 r. mówiło się, że sfery gospodarcze, poza obszarem portu,
reprezentowane były w mieście tylko przez drobny handel! Dopiero w kolejnych
latach sytuacja unormowała się na tyle, że rzemiosło postrzegane było na równi z
kupiectwem10.
Znamiennym dla Gdyni był rok 1929. Miejscowość zyskała status miasta
powiatowego ze starostą jako reprezentantem władz państwowych, a tym samym,
pomimo niespełnienia warunków ludnościowych, miastem typu prezydenckiego,
co było swoistego rodzaju nobilitacją w skali kraju. Można powiedzieć, że
dopiero administracyjne utworzenie miasta wydzielonego zapoczątkowało ruch
instytucjonalny w Gdyni. W wyniku działań administracyjno-inwestycyjnych władz
warszawskich, narzucających instytucjom państwowym tworzenie w mieście filii i
oddziałów, Gdynia stopniowo zaczęła zyskiwać status wielkomiejski. Nieustanny
napływ ludności do portowego municypium stwarzał korzystne warunki dla
rozwoju usług rzemieślniczych. Wymuszał również zmianę podejścia administracji
państwowej – odgrywającej coraz większą rolę w powstawaniu miasta - do tej sfery
działalności gospodarczej.
Istną plagą na przełomie lat 20. i 30. było otwieranie działalności gospodarczej
bez jej zarejestrowania, zwłaszcza przez bezrobotnych, przyuczonych tylko do
różnych prac właściwych rzemiosłu. Na takie osoby władze miasta nakładały kary
grzywny lub zamykały prowadzone nielegalnie warsztaty11. Lata 30. przyniosły
wzrost liczby wykupowanych przez zakłady rzemieślnicze licencji przemysłowych.
Dnia 3 VII 1935 r. Wydział Administracyjny Komisariatu Rządu w Gdyni wystawił
847. Kartę rzemieślniczą. Kodyfikacja prawna i ujednolicenie legislatury dotyczącej
funkcjonowania w II Rzeczypospolitej zawodów rzemieślniczych, od chwili wejścia
w życie w 1927 r. ustawy o prawie przemysłowem12 zarzuciło bowiem na tę działalność
swoistego rodzaju „kotwicę”, która – zwłaszcza w Gdyni – zaczęła „cywilizować” tego
typu aktywność gospodarczą. O jej dużym znaczeniu dla miasta niech świadczy
10
APB, sygn. 10060, UWP, Wydział Przemysłowy, Kredyt rzemieślniczy 1928, Pismo Magistratu Gdyni
do Dyrekcji Monopolu Tytoniowego z 24 I 1928 r., k. 289. W 1928 r. w województwie pomorskim, liczącym niespełna 1 mln mieszkańców, znajdowało się ok. 12 300 warsztatów rzemieślniczych, zatrudniających ponad 32 tys. osób. Porównanie wypada więc niekorzystnie dla miasta, chociaż należy wziąć pod
uwagę, że od tegoż roku dopiero zaczynał się dynamiczny rozwój miasta. Patrz: H. Mianowski, Podstawy dla eksportu drobnej wytwórczości. Związek Izb Przemysłowo-handlowych R.P., Warszawa 1937, s. 5.
11
APB, sygn. 9931, UWP, Wydział Przemysłu i Handlu, Nauka w Przemyśle 1931-1936, Pisma Komisarza Rządu w Gdyni, [b.p.] (passim). Pojawiają się m.in. nazwiska Stanisława Tabaczyńskiego, Gustawa
Nikiela, Józefa Gieragi, Jana Zygmuntowskiego, Edmunda Świtońskiego, Klary Frontówny, Juliana Feghoffa, Tadeusza Romankiewicza, Bolesława Kryszaka, Stanisława Sieberta czy Władysława Fangrata, a
nawet Piotra Wojtasika, czy inż. Jana Śmidowicza. Patrz też: APB, sygn. 9890, UWP, Wydział Przemysłu
i Handlu, Nauka w Przemyśle 1935-1936, [b.p.] (passim).
12
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem (Dz.
U. RP 1927, nr 53, poz. 468).
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fakt, że na spotkaniu przedstawicieli Komisji Międzyministerialnej dla spraw Gdyni
26 IX 1927 r., gremium to rozważało powołanie osobnej dla miasta Dzielnicy
Żywnościowej i Drobnego Rzemiosła. Miała ona powstać na styku portu i miasta, w
okolicy ul. Portowej i Starowiejskiej13. W 1938 r. w mieście było ok. 1800 warsztatów
rzemieślniczych, szkolących 9000 uczniów i czeladników. Żyjących z rzemiosła było
przeszło 25% ogólnej liczby ludności miasta14.
Nadanie praw miejskich zrodziło potrzebę zinstytucjonalizowania działań
rzemieślniczych. Od 1926 r. wytwórcy podejmowali próby budowania zrzeszeń i
federacji cechowych. W przynależności cechowej upatrywali zabezpieczenie własnych
interesów i praw, a co za tym idzie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Instytucje
cechowe ułatwiały rozmowy z administracją miasta, pozwalały również kontrolować
rozrost niekwalifikowanych usług rzemieślniczych. Umożliwiały podnoszenie
kwalifikacji zawodowych członków cechów, wyzwalały czeladź. Rozwijały także żywą
działalność towarzyską. Wspólne kasy cechowe pozwalały ubezpieczać wszystkich
członków cechu i ich rodziny na wypadek śmierci i od nieszczęśliwych wypadków.
Jako pierwsi – jak się wydaje – w 1926 r. (lub rok później?) próbę utworzenia
wspólnej organizacji w obszarze dzisiejszej Gdyni podjęli rzemieślnicy z Wielkiego
Kacka. Powołano tam Towarzystwo Rzemieślników, którego prezesem został
Józef Brylowski. Kolejna inicjatywa należała do przedsiębiorców z terenu Gdyni.
Połączyła ona wstępnie wysiłki rzemieślników i kupców, a więc osób prowadzących
szeroko rozumianą działalność gospodarczą. Dnia 27 IV 1926 r. odbyło się zebranie
inicjatorów powołania Towarzystwa Kupców Samodzielnych i Przemysłowców w
Gdyni. Towarzystwo nie nosiło znamion organizacji stricte branżowej, było jednak
pierwszą próbą zrzeszania się podjętą przez miejscowe podmioty gospodarcze,
które - wobec błyskawicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej miasta rozumiały, że tego typu stowarzyszenie będzie pomocne w dalszym funkcjonowaniu
na ekonomicznym rynku. Pełniącym obowiązki prezesa został Franciszek Linke. W
1927 r. środowisko kupieckie założyło swoją odrębną organizację – Towarzystwo
Kupców Samodzielnych, które w 1935 r. przekształciło się w Korporację Kupiecką.
Organizacje kupieckie dbały o interesy środowiska, domagały się od władz miasta
przyspieszenia budownictwa, polepszenia jakości dróg i ulic, rezerwacji lokali na
sklepy w nowo budowanych kamienicach i domach. Inwestycje te wprowadzały na
rynek lokalny gotówkę, a to m.in. gwarantowało rozwój handlu15. Z kolei 14 XII 1927
r. odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Przemysłowców i Samodzielnych
APB, sygn. 9891, UWP, Wydział Przemysłowy, Nadzór nad prowadzeniem rzemiosła 1936, Pismo
Komisarza Rządu w Gdyni do Wydziału Przemysłowego UWP z 31 VII 1936, k. 91.
14
ACRzPG, Pismo cechów rzemiosła gdyńskiego do Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła z
19 września 1938 r.
15
A. Tarkowska, Gdynia między wojnami. Opowieść o narodzinach i życiu miasta 1918-1939 r., Łódź
2009, s. 93; R. Toczek, Kalendarium Gdyni 1917-1939, Gdynia 2010, s. 93.
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Rzemieślników w Gdyni16. Natomiast w rok później, w dniu 1 XII 1928 r.
ukonstytuowało się w Gdyni Towarzystwo Rzemieślników Katolickich. Na jego czele
stanął rzemieślnik - mistrz ślusarski Józef Rataj, wieloletni radny miasta Gdyni17.
Swoją organizację rzemieślniczą pod nazwą Związek Rzemieślników Żydowskich
utworzyła również społeczność gdyńska wyznania mojżeszowego. Budowa
portu i miasta przyciągnęła do Gdyni z różnych stron Polski dosyć dużą grupę
przedstawicieli społeczności żydowskiej. Byli to zarówno kupcy, jak i rzemieślnicy,
czy przemysłowcy18. W latach 1929-1939 w Gdyni prowadziło działalność
przynajmniej 267 rzemieślników żydowskich. Blisko połowa z nich prowadziła
pracownie krawieckie lub specjalizowała się w produkcji dodatków krawieckich (ok.
130 osób). Licznie reprezentowani byli kuśnierze, stolarze, szewcy oraz rzeźnicy. W
połowie lat 30. zakłady rzemieślnicze, będące własnością żydowską, stanowiły 4%
wszystkich warsztatów otwartych na terenie miasta19.
Jako pierwszą typową organizację zrzeszającą rzemieślników wskazuje się
powstały w 1927 r. Cech Ślusarski20. Do 1939 r. powołano jeszcze: Cech Mistrzów
Stolarskich, Cech Krawiecko-Kuśniersko-Czapniczy, Cech Fryzjerów Damskich,
Męskich i Perukarzy, Cech Szewców i Cholewkarzy, Cech Garncarsko-Zduński,
Cech Malarzy i Lakierników, Cech Rzeźnicko-Wędliniarski, Cech BlacharskoDekarski, Cech Kowalski, Cech Murarsko-Ciesielski, Cech Szklarski i Cech Piekarski.
Jako ostatni tuż przed wybuchem wojny utworzono Cech Elektryków Rejonu
Nadmorskiego21. Cechy zrzeszały wiele zawodów pokrewnych swojej branży. W 1937
r. w Gdyni – wg niepewnych danych źródłowych - działało 1470 rzemieślników, w
tym tylko 357 członków cechów i aż 1113 niezrzeszonych. W Gdyni działało również
Towarzystwo Rzemieślników Samodzielnych, które skupiało dużą grupę wytwórców
niezrzeszonych w gdyńskich organizacjach cechowych22.
Gdyńskie cechy rzemieślnicze, zgodnie z obowiązującym prawem gospodarczym
II Rzeczypospolitej, zrzeszały się w organizacjach nadrzędnych. Podlegały, w
APB, sygn. 9997, UWP, Wydział Przemysłowy, 1935-36, Statut Towarzystwa Przemysłowców w Gdyni z 14 XII 1927, [b.p.]; W. Ostojski, Towarzystwo Przemysłowców w Gdyni, [w:] I. Wystawa Rzemieślnicza w Gdyni, Jednodniówka poświęcona sprawom zawodowym rzemieślników polskich z okazji Wystawy
Rzemieślniczej w Gdyni 24-go czerwca do 8-go lipca 1934, Gdynia 1934, s. 35; Święto morza i wystawa rzemiosła w Gdyni, „Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza”, nr 28, z 15.07.1935, s. 4.
17
M. Kardas, Gdynia i jej władze w latach 1926-1950. Główne problemy polskiej administracji publicznej miasta, Toruń 2013, s. 192.
18
A. Chmielecka, Społeczność żydowska w Gdyni w latach trzydziestych, „Rocznik Gdyński”, 1998, nr
13, s. 103.
19
Tamże, s. 105.
20
ACRzPG, H. Wawrzyniak, op. cit., s. 3. Według niepotwierdzonych źródeł w 1927 r. powołano Cech
Rzemiosł Metalowych. Patrz: A. Brzęczek, dz.. cyt., s. 2.
21
Kalendarz rzemiosła gdyńskiego na rok 1937, Gdynia [b.d.w.] (passim); XI Sprawozdanie Izby Rzemieślniczej w Toruniu za rok 1936, Toruń 1937, s. 52, 55.
22
APB, sygn. 9997, UWP, Wydział Przemysłowy, 1935-36, Spis Towarzystw Rzemieślników Samodzielnych, [b.p.].
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zależności od branży, Izbie Rzemieślniczej w Grudziądzu, a następnie w
Toruniu23. Tam, przed specjalnie powoływanymi komisjami branżowymi
zdawali egzaminy mistrzowskie, podwyższając w ten sposób swoje umiejętności
i certyfikując je odpowiednimi dokumentami. Przy Izbie Rzemieślniczej w
Grudziądzu funkcjonował instruktor, którego zakres działania w stosunku
do organizacji cechowych był znaczny. Jego rola sprowadzała się m.in. do
prowadzenia statystyk, ankiet i wywiadów, czy wykładów, odczytów i pogadanek.
Brał on udział w posiedzeniach zarządów i zebraniach korporacji, cechów,
instytucji i przedsiębiorstw, prowadził wizytacje, był obecny na spotkaniach
organizacyjnych cechów, monitorował zmiany statutów, działalność organizacji
ubocznych czeladniczych i sądów polubownych24.
Oprócz funkcjonowania gdyńskich rzemieślników w strukturach samorządowych,
ich działalność podlegała także nadzorowi władz państwowych. Swoistą „opiekę”
nad działalnością rzemieślniczą sprawowały wydziały przemysłowe Komisariatu
Rządu w Gdyni i Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego. Do tego ostatniego co
roku składano rejestry cechów rzemieślniczych25. Administracja lokalna, tj. I
stopnia, odpowiedzialna była za wydawanie licencji umożliwiającej prowadzenie
działalności i pobór podatków. Rzemieślnicy w ramach współpracy z gdyńskim
Magistratem współtworzyli m.in. skład osobowy Sądu Przemysłowego, który składał
się z przewodniczącego, 3 zastępców i ławników reprezentujących pracodawców i
pracobiorców26.
Oprócz statutowej działalności organizacyjnej i gospodarczej, gdyńskie
cechy prowadziły wśród swoich członków prace szkoleniowe i kulturalne.
W Gdyni funkcjonowała publiczna dokształcająca szkoła zawodowa
rzemieślniczo-przemysłowa m.in. z wydziałami: ślusarsko-mechanicznym,
elektromontarzu i stolarskim. Uruchomiona została 1 X 1929 r. w budynku
Szkoły Handlu Morskiego i Techniki Portowej. Była to jedna z 12 szkół, które
działały w sześciu powiatach podległych grudziądzkiej, a następnie toruńskiej
Izbie Rzemieślniczej27.
Rzemieślnicy angażowali się w działalność społeczno-polityczną. Licznym
elektoratem rzemieślniczym zainteresowane były działające w Gdyni stronnictwa
Gdynia od rzemiosła..., s. 10. Zob. też: R. Toczek, Kalendarium Gdyni..., s. 140.
APB, sygn. 9998, UWP, Wydział Przemysłowy, sprawozdania instruktorów korporacji przemysłowych, [b.p.].
25
APB, sygn. 9980, UWP, Wydział Przemysłowy, Związek cechów rzemieślniczych 1936-1937, Zbiór
nowych statutów oraz rejestrów cechów rzemieślniczych, [b.p.].
26
Archiwum Państwowe w Gdańsku o/ Gdynia (dalej: APG o/Gdynia), sygn. 682/235, KRG 18871939, Sąd Przemysłowy, Ogłoszenie z 27 XI 1930 r., k. 69-70.
27
APB, sygn. 9995, UWP, Instruktor Korporacyj Przemysłowych 1932-1933, Sprawozdania i potwierdzenia, [b.p.]. Patrz też: Szkoły zawodowe na terenie Izby w roku 1936. XI Sprawozdanie..., s. 35-36. Zob.
też: K. Kubik, W. Gaworecki, dz. cyt., s. 37. Mieczysław Widernik uważa, że omawiana szkoła rzemieślniczo-przemysłowa podlegała ustawowo pod Izbę Przemysłowo-Handlową w Gdyni. Patrz: M. Widernik, Izba Przemysłowo-Handlowa w latach 1931-1939, „Rocznik Gdyński”, 1992-1993, nr 11, s. 110.
23
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polityczne. Drobni wytwórcy wykazywali ogromne zróżnicowanie pod względem
preferowanych opcji politycznych. Początkowo najbardziej popularne były w tym
środowisku poglądy propagujące idee narodowe, czy wręcz nacjonalistyczne.
Przejawiały się one także w postaci antysemityzmu. Dlatego też wielu
rzemieślników indywidualnych oraz organizacje rzemieślnicze oscylowały
w kierunku współpracy z Narodową Demokracją, której przewodził Roman
Dmowski28. Na głosy gdyńskich rzemieślników mogła liczyć w latach 1927-1933
przede wszystkim Narodowa Partia Robotnicza29. W maju 1934 r. usankcjonowano
aktywność rzemieślników przychylnie patrzących na Bezpartyjny Blok
Współpracy z Rządem. Przy Radzie Grodzkiej BBWR utworzono Radę Rzemiosła,
która stała się polem dla współpracy organizacji rzemieślniczych z władzami
komisarycznymi miasta30.
Od 1920 r. wytwórcy mieli praktycznie zawsze swojego przedstawiciela we
władzach gminnych i miejskich. Rzemieślnicze przedstawicielstwo widoczne było
także w Radzie Miasta, w której, po wprowadzeniu w życie tzw. ustawy komisarycznej,
na 20 radnych - 10 było mianowanych przez władze w Warszawie. Wśród
zatwierdzonych w nowej sytuacji prawnej municypium deputowanych, Minister
Spraw Wewnętrznych zaaprobował z kręgów rzemiosła osobę J. Rataja. Do wybuchu
wojny w składzie Rady znalazł się również stolarz Jan Jednac31. W efekcie ostatnich
przedwojennych wyborów samorządowych (luty 1939 r.), w kadencji Rady Miasta
przypadającej na lata 1939-1943, mandat radnego z ramienia rzemiosła uzyskali:
przedstawiciel Cechu Rzeźnicko-Wędliniarskiego Jan Stróżyński, ślusarze Stanisław
Duraj i Antoni Gruszczyński (startowali z listy pepeesowskiej), młynarz A. Kowalski,
cieśla Antoni Słomski oraz rymarz Władysław Jeziorski. Do wybuchu wojny władze
Roman Stanisław Dmowski (1864-1939), współtwórca i przywódca ruchu narodowego, pisarz, polityk: od 1889 r. członek Ligi Polskiej, Ligi Narodowej, sprecyzował zasady ideologii nacjonalizmu 1919
r. delegat na konferencję pokojową w Paryżu, 1923 r. Minister Spraw Zagranicznych, 1926 r. założyciel
Obozu Wielkiej Polski, 1928 r. inicjator powołania Stronnictwa Narodowego. Zob. szerzej: R. Wapiński, Roman Dmowski 1864-1939, Lublin 1989; K. Kawalec, Roman Dmowski 1864-1939, Wrocław 2005.
29
M. Widernik, Życie polityczne Gdyni w latach 1920-1939, Gdańsk 1999, s. 42-43.
30
APG o/Gdynia, sygn. 682/2230, KRG 1887-1939, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno-Politycznego i Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1935-1936, k. 32.
31
Zmiany nastąpiły na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada
1930 r. o ustroju miasta Gdyni (Dz. U. RP 1930, Nr 80, poz. 630). Ze starego ustroju Gdyni pozostała
Rada Miasta, ale funkcjonowała jako organ doradczy i opiniujący przy Komisarzu Rządu. Składała się z
20 radnych, z których 10 pochodziło z wyboru, a 10 mianował i odwoływał na wniosek Komisarza Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu. Pierwszych
dziesięciu radnych pochodzących z wyboru po raz pierwszy wybrano w dniu 5 III 1933 r. Patrz: APG
o/Gdynia, sygn. 682/1060, KRG 1887-1939, Posiedzenia Rady Miejskiej 1936-1938, Protokół z 46 zwyczajnego posiedzenia RM z 21 XI 1938 r., k. 139. Zob. też: M. Kardas, Stefan Franciszek Sokół. Komisarz
Rządu w Gdyni, Pelplin 2002, s. 157; M. Kardas, Gdynia i jej..., s. 344.
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miasta nie zwołały jednak posiedzenia Rady Miasta, która w ten sposób nawet się nie
ukonstytuowała32.
Nieobca była rzemieślnikom działalność pomocowa i charytatywna33. Środowisko
rzemieślnicze angażowało się również w działania proobronne. Uczestniczyli, w
trakcie licznych festynów i ulicznych zbiórek, w kwestach na rzecz Funduszu Obrony
Morskiej prowadzonych pod patronatem Ligi Morskiej i Kolonialnej34. Wrażliwość
rzemieślniczych działaczy w tych sferach życia społecznego miasta nie może dziwić.
Założycielami cechów byli bowiem najlepsi rzemieślnicy, doskonali fachowcy w swojej
branży, doświadczeni, cieszący się nieposzlakowaną opinią i szacunkiem środowiska
rzemieślniczego. Potrafili skupić wokół siebie innych wytwórców i przekonać ich
do współdziałania dla dobra rzemiosła i nich samych. Przed II wojną światową
rzemieślnicy byli już dobrze zorganizowaną grupą działaczy gospodarczych.
Lata wojny przyniosły najtragiczniejszy okres w historii młodej Gdyni. Z
początkiem okupacji niemieckie władze rozwiązały dotychczasowe organizacje
cechowe. Nakazano oddać całą dokumentację, insygnia i sztandary35. Przejęcie
dokumentacji miało m.in. dostarczyć okupantowi danych o rzemieślnikach i
specjalistach różnych branż w celu ewentualnego ich wykorzystania dla gospodarki
niemieckiej. Dla potrzeb bazy Kriegsmarine szczególnie przydatni byli mechanicy,
elektromechanicy i murarze. Około 5 tys. specjalistów wraz z rodzinami otrzymało
dokumenty pozwalające na pozostanie w Gdyni. Duża grupa rzemieślników, z
różnych przyczyn, wpisała się na niemiecką listę narodowościową (DVL). Trudno
jednak dzisiaj ocenić, ilu rzemieślników z tej grupy mogło w mieście dalej prowadzić
działalność gospodarczą i do której kategorii DVL byli przypisani36.
Kilkudziesięciu rzemieślników zostało uznanych przez władze niemieckie
za obywateli litewskich z chwilą wykazania, że ich miejscem urodzenia jest
Wileńszczyzna, która w listopadzie 1940 r. została przez ZSRR przekazana państwu
litewskiemu. Wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji politycznej w obszarze
Działanie ustawy ustrojowej o Komisariacie Rządu dla miasta Gdyni przedłużono na następne 5 lat,
jednak z pewnymi zmianami, które zostały zaproponowane przez radnych miasta. Zwiększono ilość
radnych z 20 do 48, z czego 32 wybierano w wyborach municypalnych, a 16 mianowanych było, na
wniosek Komisarza Rządu, przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu i
Ministrem Przemysłu i Handlu. Czterech z nich miało zostać ławnikami tworzącymi zalążek Magistratu. Patrz: APG, sygn. akt 682/256, KRG 1887-1939, Wyciąg z protokółu posiedzenia połączonych komisji radzieckich z 5 VIII 1937 r.
33
A. Pawelec, Gdy w Gdyni była drewniana Warszawa, „Zeszyty Gdyńskie”, 2010, nr 5, s. 56.
34
S. Kitowski, Gdynia miasto z morza i marzeń, Gdynia 2008, s. 275. Patrz też: M. Kardas, Stefan Franciszek..., s. 280-281.
35
ACRzPG, H. Wawrzyniak, op. cit., s. 13. Patrz też: D. Steyer, Lata okupacji hitlerowskiej, [w:] Gdynia, Gdańsk 1968, s. 123.
36
Problematyka ta wymaga odrębnych badań. Szerzej o DVL patrz: J. Rados, Rehabilitacja na Pomorzu Gdańskim, Gdańsk 1969, s. 35-36; P. Semków, Pobór Polaków z Pomorza do Wehrmachtu, „Biuletyn IPN”, 2006, nr 8-9 (67-68) /passim/. Zob. również: S. Bykowska, Rehabilitacja i weryfikacja narodowościowa ludności polskiej w województwie gdańskim po II wojnie światowej, Gdańsk 2012, s. 185-202.
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państw bałtyckich w latach 1939-1940, także tym osobom wraz z rodzinami
pozwolono pozostać w Gdyni i prowadzić działalność gospodarczą37.
Dla innych przedstawicieli przemysłu drobnego los nie był tak łaskawy. Wielu
rzemieślników straciło życie w Lasach Piaśnickich i Szpęgawsku. Grupa wytwórców
trafiła do KL Stutthof, gdzie zamęczono co najmniej 170 gdyńskich rzemieślników.
Wielu zginęło poza obszarem Pomorza: w obozach koncentracyjnych i zagłady, w
więzieniach na terenie całego kraju, w gettach, w czasie bombardowań, na robotach
przymusowych, w masowych egzekucjach itp. W wielu przypadkach trudno ustalić
datę czy miejsce ich śmierci38. Gdyńscy rzemieślnicy i właściciele małych zakładów
przemysłowych byli także wysiedlani, a ich domy, maszyny, gotowe wyroby,
półprodukty i materiały - konfiskowane. Dobytek ten był przejmowany przez różne
organizacje i indywidualnych treuhänderów, przede wszystkim osoby przesiedlone
z krajów bałtyckich39. Rzemieślnicy w Gotenhafen prowadzący swoją działalność
reprezentowali ponad 70 zawodów i byli zrzeszeni w branżowych stowarzyszeniach
zawodowych (cechach). Nie wszystkie branże miały jednak swoje przedstawicielstwo
cechowe. Nawet najmniejsze zakłady i warsztaty rzemieślnicze produkowały na rzecz
Wehrmachtu i Kriegsmarine40.
Trudno ustalić, ilu polskich rzemieślników oddało życie w walce z hitlerowskim
najeźdźcą. Jedni, wcieleni z poboru do Wojska Polskiego, walczyli w szeregach
Lądowej Obrony Wybrzeża lub w innych jednostkach na terenie całego kraju i poza
jego granicami. Inni, zgodnie z zarządzeniem wojennym Komisarza Rządu w Gdyni,
tworzyli Straż Obywatelską, czy organizowali zaopatrzenie dla walczących. Do chwili
opuszczenia Gdyni przez Wojsko Polskie wiele zakładów rzemieślniczych pracowało
na rzecz władz wojskowych i wojennej administracji cywilnej. Na przykład grupa
krawców gdyńskich współtworzyła szwalnię wojskową41.
37
APG o/Gdynia, sygn. 650/1623, Der Oberbürgermeister der Stadt Gotenhafen, Rejestry, Litauer, k.
129-137.
38
Tylko w dniu polskiego Święta Niepodległości 11 listopada 1939 r. zamordowano w Lasach Piaśnickich 314 mieszkańców miasta. Wśród nich była spora grupa gdyńskich rzemieślników. Patrz: R. Toczek,
Straty osobowe Gdyni w okresie II wojny światowej, Gdynia 2009 (passim). Zygmunt Milczewski (Wejherowo i powiat morski wrzesień 1939 - maj 1945, Rumia 1996, s. 57) uważa, że pierwsza egzekucja miała
miejsce 21 X 1939 r. Barbara Bojarska datuje zbrodnię na 29 X 1939 r. (Piaśnica, Wejherowo 2009, s. 23).
Zob. także: E. Grot, Praca więźniów z przejściowych obozów dla jeńców w Gdańsku, Nowym Porcie i Stutthof na Westerplatte w latach 1939-1941, „Rocznik Gdyński”, 2015, nr 27, s. 49; E. Rojowska, M. Tomkiewicz, Gdynia w świetle źródeł niemieckich i polskich. Aresztowania - Egzekucje - Wysiedlenia ludności cywilnej narodowości polskiej, Gdynia 2009, s. 81-84. Alojzy Męclewski wskazał, że tylko w ciągu listopada
w Lesie Piaśnickim zamordowano ok. 2000 osób polskiej narodowości. Patrz: A. Męclewski, Neugarten
27, Warszawa 1974, s. 117.
39
Patrz zachowane akta: APG o/Gdynia, sygn. 650/1648, Der Oberbürgermeister der Stadt Gotenhafen, Wnioski o przekazanie do użytku majątku i przedmiotów zajętych przez okupanta, k. passim.
40
Die Organisation des Handwerks im Reichsgau Danzig-Westpreußen, Danzig 1941, s. 7-8.
41
L. Synowiec, Gdynia swoim obrońcom. List do ZBOWiD w Gdyni, [w:] Gdynia 1939. Relacje uczestników walk lądowych, pod red. W. Tyma, A. Rzepniewskiego, Gdańsk 1979, s. 623.
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Należy w tym miejscu wspomnieć rzemieślników żydowskich. Duża ich grupa
wyjechała z Gdyni przed wybuchem wojny, w ramach powszechnego dla tej nacji
exodusu. W chwili wybuchu wojny w Gdyni pozostało ok. 700 Żydów. Część z nich
walczyła w szeregach Wojska Polskiego, a następnie na równi z Polakami zapełnili
obozy i podobozy Stutthofu. W większości zginęli. Nie sposób jest ustalić, ilu
gdyńskich Żydów - rzemieślników stało się ofiarami Holokaustu42.
Duża grupa rzemieślników polskich, która pozostała na terenie miasta, starała
się godnie przeżyć okupację. Wielu, narażając swoje życie, przechowało akta,
pieczęcie i księgi, przekazując je - odtwarzanym z niebytu wojennej zawieruchy po
1945 r. - cechom. Piekarze i cukiernicy, pracując w piekarniach zarządzanych przez
treuhänderów, z narażeniem życia wynosili z piekarń i magazynów pieczywo, mąkę
i inne artykuły spożywcze, niosąc pomoc jeńcom i ludności polskiej. Rzemieślnicy
angażowali się także bezpośrednio w działania konspiracyjne. Zasilali szeregi m.in.
ZWZ-AK, TOW „Gryfa Pomorskiego”, czy Polskiej Armii Powstania. Angażowali się
zwłaszcza w pracę wywiadowczą w ramach sieci wywiadu dalekosiężnego ZWZ-AK,
oznaczonych kryptonimami „Stragan” i „Lombard”43.
Grupa rzemieślników podjęła z okupantem walkę w szeregach Tajnego Hufca Harcerzy.
Przykładem niech będzie rodzina rymarzy-tapicerów Leona i Jadwigi Rekowskich. W
ostatnich dwóch latach wojny konspiracyjne spotkania odbywały się w mieszkaniu i
warsztatach, odebranych przez Niemców właścicielom, którzy jednak pracowali nadal
w swoim zakładzie, prowadzonym przez niemieckiego treuhändera. Właśnie tam
zrealizowana została słynna Akcja B-2, polegająca na naniesieniu na mapy niemieckich
pozycji obronnych Festung Gotenhafen. Gdyńscy rymarze uszyli również plecaki z
podwójnym dnem, w których mapy zostały dostarczone dowództwu Armii Czerwonej44.
Gdyńskie rzemiosło wojnę przetrwało. Straty osobowe, które dotknęły
poszczególne branże, były jednak znaczne. W okresie II wojny światowej śmierć
poniosło co najmniej 437 gdynian, mających w okresie poprzedzającym wybuch
wojny status rzemieślnika, czeladnika/pomocnika rzemieślniczego, czy rzemieślnikapracownika instytucji lub przedsiębiorstwa. Ogromnie bolesne było rozproszenie
kadry w ramach wysiedleń gdynian do Generalnego Gubernatorstwa, które trwały
do 1941 r. Nie wszyscy powrócili do miasta, gdy wojenna zawierucha ustała.
J. Drozd, Społeczność żydowska Gdyni w okresie międzywojennym, Gdynia 2007, s. 372-384, 400.
ACRzPG, [b.a.], Okres…, s. 1. Patrz też: B. Breza, W latach okupacji hitlerowskiej, [w:] Historia Rumi
od pradziejów do 1945 roku, t. I, Gdynia 2012, s. 266; B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, K. Steyer, Polska
podziemna na Pomorzu w latach 1939-1945, Gdańsk 2005, s. 164-165; B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, Działalność wywiadowcza Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej w Gdyni (1940-1945), „Rocznik Gdyński”, 1983, nr 4, s. 144-146; B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, Konspiracja gdyńska 1939-1945,
„Rocznik Gdyński”, 1984, nr 5, s. 154. W sprawach wywiadu ofensywnego prowadzonego w obszarze
gdyńskim, Oddział II KG AK współpracował z siecią TOW „Gryf Pomorski”. Zob.: A. Gąsiorowski, K.
Steyer, Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski, Gdańsk 2010, s. 245-246.
44
J. Sieński, 70 lat pomorskiego rzemiosła, Gdańsk 2015, s. 62-63. Patrz także: A. Preyss, Akcja B-2,
„Rocznik Gdyński”, 1985, nr 6, s. 28-29.
42
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W okres powojenny gdyńskie rzemiosło wkraczało – jak już wspomniano - z
ogromnymi stratami osobowymi. Dotknęły je również liczne straty materialne.
Warsztaty rzemieślnicze były wielokrotnie zdewastowane, maszyny i narzędzia
rozkradzione. Pierwsze punkty rzemieślnicze w mieście uruchomiono tuż po
zakończeniu działań wojennych. Ówczesną rzeczywistość charakteryzował brak
surowców, uzupełnianych niejednokrotnie materiałem pochodzącym spoza
oficjalnych dostaw (np. z szabru). Rzemiosło zmuszone było w 80% nabywać surowce
i materiały na wolnym rynku, nierzadko z trzeciej lub czwartej ręki, po bardzo
wysokich cenach. Zmniejszył się dopływ kandydatów na uczniów w rzemiośle, gdyż
obniżyła się ilość tzw. zbędnych rąk do pracy na wsi (wynik strat wojennych i reformy
rolnej z 1944 r.), a szybko odbudowujący się przemysł wchłaniał nadwyżki kadrowe
miasta i okolic podmiejskich. Wymienione przyczyny powodowały drożyznę na
usługi i produkty rzemieślnicze45.
Stopniowo odradzały się gdyńskie cechy, które skupiały w Grodzkim Związku
Cechów. Powstały m.in. cechy: Piekarzy i Cukierników, Szewców i Cholewkarzy,
Zegarmistrzowski i Jubilerski, Krawców i Zawodów Pokrewnych, Rzemiosł
Budowlanych i Mineralnych, Rzeźnicko-Wędliniarski, Stolarski, Instalatorów
Wodnych, Gazownictwa, Centralnego Ogrzewania i Blacharzy, Fryzjerski, a także
Ślusarski, Elektryków i Kowalski oraz wielookręgowe: Malarski i Budowlany46. W
1948 r. rzemiosło gdyńskie liczyło 945 warsztatów rzemieślniczych różnych branż i
zatrudniało 2254 pracowników i 926 uczniów47.
Odtwarzanie struktur cechowych w Gdyni zbiegało się z istotnymi zmianami w
sferze politycznej państwa, a co za tym szło, gospodarczej i prawnej. W stosunku do
rzemiosła powojennego, zastosowano początkowo zasadę wolności przemysłowej.
Ograniczeniem było koncesjonowanie niektórych branż oraz przymus w
przynależności cechowej. Nowa władza od początku była konsekwentna we wcielaniu idei
45
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), sygn. 195/2878, Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Warszawie 1945-1949, Wydział Rzemiosł, Aktualne zagadnienia rzemiosła z 4 XII 1946, k. 30.
46
AAN, sygn. 401/251, Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Warszawie 1951-1958, Gabinet ministra, Koncesjonowanie zakładów przemysłu prywatnego i rzemiosła, Wykaz rzemiosł, które
należy zwolnic od koncesjonowania stan na 30 VI 1957, k. 20-22. Zob. też: ACRzPG, [b.a.], Po wyzwoleniu..., s. 1; ACRzPG, H. Wawrzyniak, dz. cyt., s. 17-18. Patrz też: K. Kubik, W. Gaworecki, dz. cyt., s. 127.
47
AAN, sygn. 195/2928, Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Warszawie 1945-1949, Wydział Planowania, Zaopatrzenie w surowce rzemiosła i przemysłu prywatnego, Mapa cechów województwa gdańskiego z 1 V 1948, [b.p.]. Według ustaleń, na których bazowała dotychczasowa literatura przedmiotu
w 1948 r. w Gdyni funkcjonowały 603 warsztaty w branżach: budowlanej, murarskiej, mineralnej, kamieniarskiej, piekarskiej, krawieckiej, cukierniczej, malarskiej, instalatorskiej, studniarskiej, rzeźbiarstwa bursztyniarskiego, elektrycznej, spożywczej i szewskiej, co wydaje się liczbą zdecydowanie zaniżoną. Patrz: ACRzPG, [b.a.], Po wyzwoleniu..., s. 4, a także: K. Kubik, W. Gaworecki, op. cit., s. 129. Odmienne dane prezentuje Rocznik Statystyczny z 1948 r., według którego w 1946 r. w Gdyni funkcjonowało 1008 warsztatów, w 1947 r. - 1089, a w 1948 r. - 1059. Patrz: Rocznik statystyczny Gdyni 1948, Gdynia 1949, s. 59.
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socjalizmu gospodarczego. Rozpoczął się proces stopniowego oczyszczania rzemiosła
z tzw. elementów kapitalistycznych. Główną intencją władz było jednak zniszczenie
samodzielnej inicjatywy rzemieślniczej, albo – w najlepszym wypadku – ograniczenie
jej do minimum48.
Jednym z rozwiązań wtedy zastosowanych było wprowadzenie zakładów
rzemieślniczych do systemu spółdzielczości pracy. Drobna wytwórczość
zorganizowana w spółdzielniach pracy – wg ówczesnych działaczy partyjnogospodarczych – powołana została do uzupełnienia zadań przemysłu kluczowego
i rozwijania działalności, mającej na celu bezpośrednie zaspokajanie potrzeb
ludności pracującej w zakresie drobnej wytwórczości i usług. Do zakładów
drobnej wytwórczości należało rozwijanie jak najszerszej produkcji „artykułów
bezpośredniej konsumpcji w zależności od specyficznych upodobań i wymagań
regionalnych, uzupełniając w ten sposób przemysł kluczowy nastawiony z natury
rzeczy na produkcję masową, jak również rozwijanie i aktywizowanie działalności
usługowej w takim stopniu, aby zaspokoić całkowicie potrzeby miejscowe”49.
Realizowanie zadań przez drobną wytwórczość, zwłaszcza uspołecznioną, było
z założenia oparte co do zasady na bazie surowcowej materiałów zastępczych
i odpadków produkcji kluczowej oraz na pełnym wykorzystaniu zdolności
produkcyjnej parku maszynowego spółdzielczości pracy. Uspołecznienie zakładów
rzemieślniczych sprowadzało się wielokrotnie do zakamuflowanego pozbawienia
ludzi dorobku ich życia. Nieraz towarzyszyło temu wysiedlenie (administracyjne
lub wymuszone domiarami skarbowymi) do innych regionów kraju. Ograniczenie
drobnej wytwórczości stało się jedną z krzywd wyrządzonych społeczeństwu przez
władzę „ludową”.
Zmuszone do popierania i uczestniczenia w organizacji spółdzielni
rzemieślniczych, zwłaszcza tzw. pomocniczych, cechy musiały dbać o ich charakter
handlowy, by mogły one realizować główne zadania, do których należały organizacja
bazy surowcowo-materiałowej, a także zbytu wytwarzanych przez rzemieślników
produktów. Dopiero na obrzeżach działań tak scentralizowanej wytwórczości
(spółdzielczej) leżało troszczenie się o dobre wykształcenie następców. Inaczej
było wśród rzemieślników, którzy uniknęli uspołecznienia środków produkcji.
W tym czasie cechy, obok dotychczasowej dbałości o rangę i godność zawodową
rzemieślników oraz opiekę nad czeladnikami i uczniami, brały także na swoje barki
AAN, sygn. 401/251, Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Warszawie 1951-1958, Gabinet ministra, Koncesjonowanie zakładów przemysłu prywatnego i rzemiosła, Wykaz rzemiosł, które
należy zwolnić od koncesjonowania stan na 30 VI 1957, k. 20-22. Patrz też: AAN, sygn. 195/2878, Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Warszawie 1945-1949, Wydział Rzemiosł, Pismo do I wiceministra płk.
E. Szyra z 26 VIII 1948, k. 74-75.
49
APG o/Gdynia, sygn. 22/1169, Prezydium MRN w Gdyni, Sprawozdanie Wydziału Przemysłu MRN
w Gdyni z działalności zakładów drobnej wytwórczości 1951, [b.p.].
48
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pośredniczenie w zawieraniu umów z władzami o wykonanie zadań zleconych i
kontrolę ich wykonania50.
Gdy okazało się, że likwidacja drobnej wytwórczości wg wzorca radzieckiego,
tj. przekształcenia zakładów rzemieślniczych w spółdzielnie, to nie do końca
trafiony pomysł, gdyż nie przynosi pożądanych skutków i jest nieefektywne,
rzemiosło zaczęło podlegać konsolidacji cechowej i scentralizowanemu
zarządzaniu. W 1948 r. Grodzki Związek Cechów zlikwidowano, a w jego
miejsce powstał – funkcjonujący do 1953 r. - Okręgowy Związek Cechów w
Gdyni obejmujący swoim zasięgiem Gdynię, Wejherowo, Lębork i Kartuzy. W
tym czasie, by uniknąć samorządowych wyborów kurialnych, wprowadzono
instytucję cechów komisarycznych. W efekcie, w cechach następowały zmiany
personalne zarządów, ustalające władze z nominacji, a nie z demokratycznego
wyboru. Wprowadzono również – jak już wspomniano - przymus przynależności
cechowej51.
Wiosną 1950 r., wraz z iluzją powrotu do samorządu, przywrócono
częściowo zarządy cechowe, tworząc jednocześnie nową strukturę cechów.
Reorganizacji uległy cechy jednobranżowe, które przekształcono w organizacje
wielobranżowe, ekonomicznie bardziej przygotowane do realizacji oczekiwań
rzemiosła. W efekcie tych odgórnych działań, powstało w Gdyni 5 silnych
ekonomicznie cechów wielobranżowych. Dążąc do dalszej centralizacji
organizacji cechowych, z dniem 1 IX 1950 r., utworzono w mieście Cech
Rzemiosł Różnych. Z politycznego bowiem punktu widzenia, stworzenie
jednolitej instytucji cechowej ułatwiało władzom zwierzchnim sprawowanie
nad nimi nadzoru i kontroli52.
Przełom lat 40. i 50. doprowadził do dekompozycji tradycyjnego rzemiosła.
W efekcie nowej sytuacji podatkowej sporą liczbę prywatnych sklepów i punktów
usługowych przejęła spółdzielczość, która była pod kontrolą działaczy PPS i PPR,
a następnie PZPR. Dlatego też rzemieślnicy, samorzutnie likwidowali swoje
warsztaty i wyjeżdżali z terenu Gdyni, przenosząc się do Warszawy, a najczęściej
do województwa krakowskiego. W 1948 r. w mieście prowadziło działalność 945
ACRzPG, [b.a.], Po wyzwoleniu..., s. 1. Także: „Dziennik Bałtycki”, nr 227, 19.04.1946, s. 4-6. O spółdzielniach pomocniczych patrz również: AAN, sygn. 195/2878, Ministerstwo Przemysłu i Handlu w
Warszawie 1945-1949, Wydział Rzemiosł, Pismo wicedyrektora Departamentu Jerzego Staszelisa do wiceministra płk. E. Szyra z 15 XII 1948, k. 80-81.
51
ACRzPG, [b.a.], Po wyzwoleniu..., s. 5. ACRzPG, sygn. 1/4/2, Protokolarz Cechu Rzemiosł Różnych
w Gdyni rok 1951/53, Protokół nr 2 z posiedzenia Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Gdyni z 29
stycznia 1952, s. 40-41 (rkpis).
52
Instytut Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku (dalej: IPN Gd), sygn. 0046/78 t.1, Sprawozdania
miesięczne WUBP za lata 1948-1951, Sprawozdanie miesięczne za m-c czerwiec 1949 r., k. 148. Patrz
też: K. Kubik, W. Gaworecki, dz. cyt., s. 131.
50
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zakładów rzemieślniczych, w 1949 r. 856 warsztatów, a w roku 1950 już tylko 480!53
Do spadku liczby warsztatów rzemieślniczych przyczyniło się również zarządzenie
dotyczące translokacji części przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, które były
uznane za zbyteczne na wybrzeżu, ale które wielokrotnie gwarantowały rzemiosłu w
obszarze podwykonawstwa stały zakres robót. Ponowny wzrost liczby otwieranych
zakładów rzemieślniczych nastąpił dopiero po 1955 r. Liczba warsztatów długo
jednak nie mogła przekroczyć stanu z końca lat 4054.
Ważnym aspektem działalności rzemiosła w Gdyni była idea pozyskania siedziby
dla organizacji cechowych. Już przed wojną różne organizacje rzemieślnicze
zgłaszały potrzebę budowy Domu Rzemiosła55. W 1948 r. samorząd gospodarczy
rzemiosła kupił od Franciszka Schroedera parcelę przy ul. Migały 12, na której
rozpoczęto budowę baraku przyszłego Domu Rzemiosła. Zaangażowani w to
przedsięwzięcie byli: Stanisław Kortylewski, inż. Józef Langiewicz, Wacław Ostojski
i Zygmunt Szymański. Stanowili oni komitet budowy nowej siedziby rzemieślniczej.
Skromny barak, którego budowę ukończono pod koniec 1948 r., przez następnych
16 lat był siedzibą gdyńskich organizacji rzemieślniczych56. Ostatecznie, okazałą
– przemyślaną w swej architekturze, nawiązującą w swej bryle do najlepszych
przykładów modernizmu gdyńskiego - siedzibę wybudowano w 1965 r. przy zbiegu
ulic: 10 Lutego i 3 Maja. Dzisiaj Dom Rzemiosła w Gdyni jest budynkiem, który służy
przede wszystkim gdyńskim rzemieślnikom. Jest siedzibą władz gdyńskiego Cechu
Rzemiosła i Przedsiębiorczości57.
Działalność rzemiosła gdyńskiego w okresie pierwszej dekady lat powojennych
pokazuje, że profesja ta nie należała do najłatwiejszych. Przemiany społecznoAAN, sygn. 195/2928, Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Warszawie 1945-1949, Wydział Planowania, Zaopatrzenie w surowce rzemiosła i przemysłu prywatnego, Mapa cechów województwa gdańskiego z 1 V 1948, [b.p.]. Patrz też: IPN Gd, sygn. 0046/78 t.1, Sprawozdania miesięczne WUBP za lata
1948-1951, Sprawozdanie miesięczne za m-c czerwiec 1949 r., k. 146. Dane źródłowe są jednak niepełne i niespójne. Przykładowo, według protokołu Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Gdyni z kwietnia
1951 r. liczył 600 członków. Nie wskazano jednak ilości warsztatów. Patrz: ACRzPG, sygn. 1/4/1, Protokolarz Cechu Rzemiosł Różnych w Gdyni rok 1950/51, Protokół nr 14 z posiedzenia Zarządu Cechu
Rzemiosł Różnych w Gdyni z 27 kwietnia 1951, [b.p.] (rkpis). A ledwie dwa miesiące wcześniej, w protokole z lutego tegoż roku wskazano, że przymusowej rejestracji za rok 1950 dokonały 621 warsztaty rzemieślnicze. Zob. Ibidem, Protokół nr 9 z posiedzenia Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Gdyni z 31
stycznia 1951, [b.p.].
54
K. Kubik, W. Gaworecki, dz. cyt., s. 131.
55
ACRzPG, Statut Towarzystwa „Dom Rzemiosła Chrześcijańskiego nad polskim Bałtykiem imienia
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni”. Patrz też: Dom Rzemiosła Chrześcijańskiego powstanie w Gdyni,
„Gazeta Gdyńska”, 1939, R. XV, nr 199, s. 4.
56
ACRzPG, [b.a.], Po wyzwoleniu..., s. 6. Patrz też: ACRzPG, sygn. 1/4/2, Protokolarz Cechu Rzemiosł
Różnych w Gdyni rok 1951/53, Protokół nr 26 z posiedzenia Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Gdyni z 28 listopada 1951, s. 20 (rkpis).
57
http://www.cech-gdynia.pl/?id=strony.php&ids=111. Cech, jako właściciel, prowadzi także wynajem pomieszczeń biurowych.
53

Rzemiosła gdyńskiego karta historii mało znana. Zarys problematyki

71

polityczne nie oszczędziły rzemiosła i drobnej wytwórczości doprowadzając
do zniszczenia warsztatów pracy, czasem o kilkudziesięcioletnich tradycjach.
Rzemiosło zaczęło się odradzać w połowie lat 50., by rozwinąć swoją działalność,
dostosowaną do nowych realiów, w kolejnych dekadach PRL-u. Dopiero bowiem
po okresie stalinowskim można mówić o stworzeniu bardziej przychylnego
klimatu dla działalności rzemieślniczej. Liberalizacja przepisów prawa i częściowe
odideologizowanie tej sfery działalności gospodarczej państwa pozwoliły na
stabilizację i rozwój tzw. przemysłu drobnego. Ich działalność miała przynieść
w kolejnych latach ważny wymiar łagodzenia niedoborów rynkowych państwa
„socjalistycznego”. Wspomniana liberalizacja stosunków gospodarczo-prawnych
państwa po „październiku” 1956 r., spowodowała odejście od monolitu w strukturze
organizacji cechowej. W 1957 r. zaistniały w Gdyni dwa cechy: Cech Rzemiosł
Różnych i nowy - Cech Rzemiosł Metalowych, Elektrotechnicznych i Drzewnych. W
dniu 12 marca 1965 r. nastąpiło jednak powtórne połączenie obu organizacji w Cech
Rzemiosł Różnych, który w tej formie dotrwał do przemian ustrojowych przełomu
lat 80. i 90.
W latach 70. odnotowany został nawet duży przyrost liczbowy warsztatów
rzemieślniczych. W roku 1973 gdyński cech zrzeszał 1089 warsztatów, a w końcu
1984 r. liczba ta wzrosła do 2100. Największy stan zrzeszonych notowany był w 1988
r., kiedy to liczba członków wynosiła 2500 osób. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o
działalności gospodarczej58 wprowadziła dobrowolność zrzeszania się w organizacjach
rzemieślniczych, co spowodowało, że na koniec 1989 r. liczba czynnych warsztatów
zamykała się liczbą 1683, które zatrudniały ogółem 5883 pracowników i uczniów59.
We wrześniu 2001 r. Cech Rzemiosł Różnych przyjął nazwę Cech Rzemiosła i
Przedsiębiorczości w Gdyni. Gdyński cech jest największą tego typu organizacją
w regionie, zrzeszającą blisko 360 rzemieślników i przedsiębiorców. Cech zmienił
jednak w sposób zasadniczy swoje cele i zadania. Niezmienna pozostaje opieka nad
gdyńskim rzemiosłem niesiona w różnym wymiarze, np. odnośnie pomocy prawnej.
SUMMARY
An outline of the unknown history of craft in Gdynia
The article presents the history of craft in Gdynia, i.e. craftsmen vital participation
in building the port-city Gdynia, their tragic fate during the Second World War
and German occupation periods, and, lastly, the postwar struggle to trigger private
initiative under communist regime.
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Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324).
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Wstęp
Samorząd zawiera ustalony prawem, zakres kompetencji do samodzielnego
rozstrzygania spraw określonej społeczności. Reprezentuje jej interesy wobec organów
państwa i wykonuje zadania określone przez ustawy, umowy lub porozumienia. W
Polsce członkiem samorządu, staje się z mocy ustawy. Każdy obywatel ma obowiązek
do należenia do samorządu ponieważ jest to warunek wykonywania określonych
działań lub zawodów. Samorząd ma osobowość prawną. Nadzór nad nim sprawują
organy administracji rządowej. Wyróżnia się różne formy samorządu w zależności
od kryterium terytorialnego, gospodarczego lub zawodowego. Samorząd zakładowy
można wyodrębnić wówczas, gdy zakłady działają na zasadach decentralizacji,
wykonują funkcje publiczne. Samorząd realizuje również inne funkcje wykonywane
przez określone grupy społeczne. Istotą samorządu jest bowiem powierzanie pewnych
zadań przez wyższy szczebel władzy bezpośrednio osobom, których te zadania
dotyczą. Dzięki istnieniu samorządów państwo może działać sprawniej i lepiej
odpowiadać na potrzeby swoich obywateli, a także wzmacnia poczucie wspólnoty i
odpowiedzialności za to, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu.
Termin samorząd terytorialny można wyjaśnić jako system organów lokalnych.
W tym znaczeniu to zbiór elementów zależnych od siebie oraz zachodzące między
nimi powiązania. Samorząd terytorialny obejmuje wszystkie osoby zamieszkujące
na terenie określonej jednostki podziału terytorialnego. To forma organizacji
społeczności lokalnych powołana do kierowania i zarządzania sprawami publicznymi,
w interesie mieszkańców. Działa we wszystkich systemach demokratycznych.
W Polsce, w związku z reformą podziału administracyjnego kraju od 01.01.1999
roku nastąpiły zmiany dotyczące samorządu terytorialnego w celu zapewnienia
mieszkańcom większego wpływu na podejmowane decyzje lokalne1. Gmina Gdynia
jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania dotyczące zapewnienia
lokalnej społeczności zaspokajania potrzeb na najwyższym poziomie. Jednym z
nich jest organizacja i finansowanie sportu oraz rekreacji na różnych poziomach
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603).
1
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zaawansowania. Ten właśnie obszar aktywności gminy jest przedmiotem niniejszego
opracowania.
Zadania samorządu terytorialnego
Samorząd terytorialny to wspólnota mieszkańców zamieszkująca określone
terytorium, natomiast władza samorządowa to najbliższy obywatelowi poziom
władzy. Istnienie samorządu terytorialnego zapewnia realizację zasady decentralizacji
i pomocniczości, których nadrzędnym celem jest przekazanie kompetencji w
zakresie zarządzania i podejmowania decyzji organom najbliższym obywatelowi.
Podstawową zasadą, na której opiera się działalność organów samorządowych jest
względna niezależność od władzy rządowej oraz ochrona interesu społeczności
lokalnej. O tym, co będzie dobre dla wspólnoty, najlepiej wiedzą osoby, które
w niej mieszkają i są z nią bezpośrednio związane. Na tym założeniu opiera się
ustrój samorządu terytorialnego w Polsce. Istotą samorządności jest pozostawienie
samym obywatelom jak najszerszego pola decyzyjności i możliwości wyboru oraz
kompetencji decydowania o sprawach związanych z ich codziennym życiem.
Budowa modelu obywatel – właściciel, gdzie mieszkańcy jednostki terytorialnej
współdecydują na temat procesów realizacji polityki lokalnej stanowi podstawę
samorządności2.
Realizacja zadań samorządu terytorialnego nie odbywa się spontanicznie.
Wyodrębnienie trzech jednostek samorządowych: gminy, powiatu i województwa
skutkowało również podziałem kompetencji. Gmina jest podstawową jednostką
samorządu terytorialnego. Przez gminę należy rozumieć prawnie zorganizowany
związek osób nazwany w ustawie jako „wspólnota samorządowa” oraz odpowiednie
terytorium, obszar kraju. Jednostka samorządu terytorialnego, która jest omawiana
gmina, posiada osobowość prawną, a o jej ustroju decyduje samodzielny podmiot
prawa w strukturze organizacyjnej państwa3.
Gmina, jako podstawowa jednostka terytorialna ustawowo, otrzymała nakaz
wypełniania wskazanych do realizacji zadań. Do zakresu zadań gminy należy
realizowanie spraw publicznych na jej terytorium o wymiarze lokalnym. Realizuje
ona również takie zadania, które nie zostały zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy
dla innych organów władz publicznych. Generalnie zadania gminy można podzielić
na dwie grupy4:
− zadania własne,
− zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
J. Anders-Morawska, W. Rudolf, Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem, Łódź 2015, s. 74.
J.P. Tarno, M. Sieniuć, J. Sulimierski, J. Wyporska, Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 2002,
s. 21.
4
E. Ruśkowski, Finanse lokalne w dobie akcesji, Warszawa 2004, s. 162.
2
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Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty5.
Gmina wykonuje zadania własne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność,
ale nie może pozostawić ich bez wykonania. Wypełnianie zadań własnych
finansowane jest z subwencji rządowej (w tym oświatowej) oraz z własnych dochodów
wypracowanych ze sprzedaży lub dzierżawy majątku gminy, jak również z podatków
i opłat lokalnych. Gmina Gdynia, jako jedna z pierwszych samorządów, zdecydowała
się również na emisję obligacji municypalnych, chcąc zdywersyfikować strukturę
wpływów do budżetu lokalnego6.
Wykonywanie zadań zleconych wiąże się zasadą subsydiarności (pomocniczości).
Na tej zasadzie opiera się organizacja współczesnego państwa, a między innymi
idea samorządu terytorialnego. Zasada ta oznacza, że władza w społeczeństwie
konstruowana jest pionowo (od dołu do góry). Oznacza to, iż zadania mogące
być wykonywane przez jednostki organizacyjne niższego rzędu, nie powinny być
powierzane jednostkom wyższego rzędu. Przekazanie zadań i kompetencji na
wyższy poziom może nastąpić wówczas, gdy ich wymiar przekracza możliwości i
kompetencje jednostek poziomu niższego. W tabeli 1 przedstawiono szczegółowo
zakres zadań własnych gminy i obszary ich realizacji.
Tab. 1. Zakres zadań własnych i przykłady ich realizacji
Zakres zadania własnego
gminy

Infrastruktura techniczna

Przykład realizacji
gminne drogi, ulice, mosty, place, wodociągi,
kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków
komunalnych
utrzymywanie czystości, utrzymywanie urządzeń
sanitarnych
wysypiska oraz utylizacja odpadów komunalnych
zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną
komunalne budownictwo mieszkaniowe
lokalny transport zbiorowy
gminne obiekty i urządzenia użyteczności
publicznej oraz obiekty administracyjne
targowiska i hale targowe

A. Bugno-Janik, Dysponowanie miejskimi zasobami przestrzennymi a idee ponowoczesności, M.
Czornik (red.) Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Katowickiego w Katowicach, Katowice 2012, s. 65.
6
D. Korenik, Programy emisji obligacji municypalnych w praktyce banków polskich, [w:] pod red. A.
Harańczyka, Samorząd terytorialny. Zadania – gospodarka – rozwój, Chrzanów 2001, s. 75.
5
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Infrastruktura społeczna

Zapewnienie porządku
i bezpieczeństwa
publicznego

ochrona zdrowia
oświata
kultura
kultura fizyczna
pomoc społeczna
organizacja ruchu drogowego
porządek publiczny
ochrona przeciwpożarowa
bezpieczeństwo sanitarne
planowanie przestrzenne w obszarze gminy
gospodarka terenami gminy
ochrona środowiska

Zapewnienie ładu
przestrzennego
i ekologicznego
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Cisek, A. J. Kozłowski, Samorząd
gminny w Polsce. Czynniki determinujące rozwój lokalny – wybrane problemy,
Warszawa 2016, s. 17-18
Nie można wyróżniać określonych zadań własnych, które preferowane byłyby
przez władze gminy, gdyż wszystkie muszą być wykonywane jedocześnie. Oceniając
jednak wydatki zarezerwowane w budżecie gminy na realizację wybranych zadań
można wnioskować o skłonnościach samorządów do kształtowania oczekiwanych
postaw społecznych. Gmina Gdynia jest takim przykładem miejsca, gdzie sport,
kultura fizyczna oraz rekreacja odgrywa ważną rolę w realizacji potrzeb lokalnej
zbiorowości, czasami kosztem realizacji innych zadań publicznych7.
Zadania własne gminy z zakresu sportu i rekreacji
Rozwój i popularyzacja kultury fizycznej należą do zadań własnych gminy, a
budowanie strategii rozwoju w oparciu o sport staje się coraz bardziej powszechne8.
Każda gmina zobowiązana jest do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców
w zakresie popularyzacji kultury fizycznej i sportu oraz zapewnienia terenów
rekreacyjnych, urządzeń i obiektów sportowych. Obok tworzenia i modernizacji
infrastruktury dla sportu wyczynowego samorządy powinny pamiętać także
o inwestowaniu w zwykłe boiska szkolne (osiedlowe), parki rozrywki, ścieżki
M. Jęczarek, Partykularyzm lokalny – pojęcie, przykłady, zagrożenia, [w:] red. J. Itrich-Drabarek, E.
Borowska, A. Morawski, D. Przastek, Samorząd terytorialny w Polsce – reforma czy kontynuacja, Warszawa 2015, s. 147.
8
J. Hadyński, Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty lokalne i regionalne rozwoju terytorialnego, Poznań
2011, s. 11.
7

Finansowanie sportu i kultury fizycznej w Gminie Gdynia

77

rowerowe czy inne miejsca, na których osoby amatorsko zajmujące się uprawianiem
sportu będą mogły spełnić swój wolny czas. Jednym z elementów takiej aktywnej
polityki samorządu może być ubieganie się o publiczne środki na budowę na jej
terenie popularnych „Orlików”.
Wszystkie zadania w zakresie kultury fizycznej jednostki samorządu terytorialnego
realizują jako zadania własne. W tym celu jednostki samorządu terytorialnego
zobowiązane są do współdziałania z organami administracji centralnej i lokalnej.
Współpraca ta ma szczególne znaczenie przy tworzeniu warunków prawnych,
organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej. Dodatkowo gminy
– we współdziałaniu z organami administracji rządowej, klubami sportowymi oraz
stowarzyszeniami kultury fizycznej i ich związkami – zobowiązane są także do
organizowania działalności w dziedzinie rekreacji oraz tworzenia odpowiednich
warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju. Współpraca samorządów
z innymi partnerami uzasadniona jest przede wszystkim ilością obowiązków w
zakresie kultury fizycznej i sportu, jakie zostały nałożone na jednostki samorządu
terytorialnego9.
Podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie kultury
fizycznej jest klub sportowy. Należy pamiętać, że niezgodne z prawem jest udzielanie
dotacji na finansowanie zadań sportowych, realizowanych przez kluby sportowe – w
oparciu o art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie10. Dopuszczalne jest jedynie finansowanie
klubów na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie11.
Taki zapis prawny nie ułatwia samorządom realizacji zadania finansowania sportu i
wprowadza jeszcze więcej niejasności i kontrowersji.
Szczególnym natomiast rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub
sportowy. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności
uczniowie, rodzice i nauczyciele. Uczniowskie kluby sportowe podlegają wpisowi do
ewidencji, prowadzonej przez starostów właściwych ze względu na siedzibę klubów.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą również przyznawać wyróżnienia,
stypendia i nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerów i działaczy
sportowych. Zawodnicy nieposiadający licencji zawodnika, którzy osiągnęli
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
mogą otrzymywać wyróżnienia i nagrody ze środków budżetu państwa i budżetu
jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku samorządów sportowe stypendia
samorządowe stanowią najczęściej wypłacaną z budżetu gminy pomoc finansową
wspierającą rozwój sportowy zawodnika. Takie stypendia mogą otrzymać zawodnicy
M. Woźniakowski, Sponsoring sportu jako narzędzie public relations w komunikacji marketingowej,
[w:] P. Kuźbik, F. Monterski, Zarządzanie w sporcie. Organizacja – Ludzie – Marketing, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 37.
10
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857).
11
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003
Nr 96 poz. 873, z późn. zm.).
9
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mający miejsce zamieszkania na terenie miasta lub powiatu, którzy reprezentują kluby
sportowe mające siedzibę i działające na terenie właściwej gminy. Ustawa o sporcie
daje możliwość podjęcia uchwał o sposobie przyznawania i pozbawiania stypendiów
sportowych, a także uchwały o sposobie przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia
sportowe12. Rozszerza to wachlarz możliwości, jaki ma do dyspozycji wójt, burmistrz
czy prezydent, aby w sposób godny i co najważniejsze zgodny z przepisami nagradzać
lokalnych sportowców i działaczy finansowo i nie tylko.
Realizacja zadań własnych w obszarze kultury fizycznej i sportu w Gminie
Gdynia
Warunkiem zachęcenia lokalnej społeczności do uprawiania sportu jest atrakcyjna
baza, której sfinansowanie i dbałość o optymalną efektywność wykorzystania należy
m. in. od gminy13. Coraz więcej miejsca w badaniach naukowych poświęca się
uczestnictwu Polaków w sporcie i rekreacji oceniając ich częstotliwość uprawiania
sportu i skłonność do wykonywania ćwiczeń fizycznych14. W porównaniu z innymi
krajami Unii Europejskiej Polska wypada słabo, stąd nie mogą dziwić gdyńskie
inicjatywy w kierunku popularyzacji sportu i rekreacji. W tabeli 2 przedstawiono
stan realizacji zadań własnych w obszarze kultury fizycznej i sportu w gminie Gdynia
w roku 2016.
Biorąc za kryterium podziału aktywność poszczególnych dzielnic Gdyni w
ramach realizacji zadań podnoszenia poziomu infrastruktury służącej zaspokajaniu
potrzeb uprawiania sportu amatorskiego i krzewienia kultury fizycznej osiągane
wyniki nie są zadowalające. Wykonane inwestycje nie rozkładają się równomiernie
na poszczególne dzielnice.
Pomimo wcześniejszych założeń nie udało się zrealizować kilku planowanych
przedsięwzięć. W tabeli 3 przedstawiono szczegółowo zestawienie wykonanych
inwestycji o charakterze sportowym w dzielnicach Gdyni w 2016 roku.
W zależności od wybranego segmentu odbiorców sukcesy miasta w sporcie
mogą stać się powodem do kształtowania odpowiednich, pozytywnych skojarzeń
w ich percepcji15. Rozpoznawalność miasta przez potencjalnych turystów, chcących
odwiedzić np. Gdynię może być związana z wynikami sportowymi sportowców
reprezentujących dane miasto czy region.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857).
A. Sznajder, Marketing sportu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 118 – 120.
14
M. Piątkowska, J. Żyśko, S. Gocłowska, Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji fizycznej w perspektywie dziesięcioletniej – krytyczna analiza badań europejskich, [w:] M. Milecka, Sport, turystyka,
rekreacja jako czynniki rozwoju kulturowego, Lublin 2015, s. 54-55.
15
E. Glińska, Budowanie marki miasta. Koncepcje, warunki, modele, Warszawa 2016, s. 138-139.
12
13
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Tab. 2. Realizacja zadań własnych w obszarze kultury fizycznej i sportu w Gminie
Gdynia w 2016 r.
Obszar
aktywności
Rodzaj działania
Plan
Wykonanie
(%)
gminy
Gdynia

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

obiekty
sportowe

Ogółem

Zadania w
zakresie
kultury
fizycznej
Ogółem
Pozostała
działalność
Ogółem

integracja środowisk
monitoringu
i sieci teletechnicznych
modernizacja i budowa
obiektów sportowych
budowa obiektów
sportowych w ramach
Budżetu Obywatelskiego
budowa siłowni
zewnętrznej
przebudowa zasklepionych
boisk szkolnych przy ul.
Wolności
zakup wyposażenia
na obiekty sportowo rekreacyjne
zakup oprogramowania
na potrzeby przystani
jachtowej Marina

zakup sprzętu
rehabilitacyjnego
zakup kontenerów
socjalnych dla ratowników
wodnych
zaprojektowanie i realizacja
systemu bezpieczeństwa
informacyjnego
zakup samochodu
służbowego
zakup wyposażenia na
kąpieliska morskie
zakup wyposażenia do
Ośrodka Hipoterapii

50 000

0

0,0

3
253 583
1
701 534

1 395 360

42,9

767 301

45,1

66 000

53 499

81,1

44 280

44 280

100

34 000

30 528

89,8

73 800

73 800

100

5
223 197

2 364 768

45,3

9 817

9 817

100

140 583

140 583

100

150 000

105 868

70,6

86 000

70 381

81,8

212 524

181 834

85,6

598 924

508 482

84,9

7 893

7 892

100

7 893

7 892

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie: materiały Urzędu Miasta Gdyni
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KULTURA
FIZYCZNA

Tab. 3. Wykonanie inwestycji w obiekty sportowe w dzielnicach Gdyni w 2016 R.

Dzielnica

Wzg. Św.
Maksymiliana
Chwarzno Wiczlino
Mały Kack

Mały Kack

Rodzaj inwestycji
w obiekt sportowy
budowa siłowni
zewnętrznej
budowa siłowni
zewnętrznej
wykonanie
nawierzchni
boiska przy ulicy
Wieluńskiej
zakup i montaż
ławek na boisko przy
ulicy Wieluńskiej

ogółem

Plan

Wykonanie

%

33 910

24 616

72,6%

9 928

0

0,0%

53 000

0

0,0%

12 000

0

0,0%

108 838

24 616

22,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: materiały Urzędu Miasta Gdyni
Promocja Gminy Gdynia przez sport
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSiR) przeznacza na promocję gminy
Gdynia poprzez sport środki pieniężne, które wydawane są w ramach zamówień
z wolnej ręki. W tegorocznym budżecie na ten cel zarezerwowano 6 milionów 160
tysięcy złotych. Drużyny ligowe otrzymują dotacje w cyklu półrocznym. Gdynia
uznała piłkę nożną za wiodącą dyscyplinę sportową w regionie, a drużynę piłkarską
Arki Gdynia za najlepszą miejską drużynę w minionym roku. Z tytułu promocji
miasto wypłaciło klubowi w sezonie 2016/17 ok. 7 milionów złotych. Trzeba
przypomnieć, że miasto z tytułu promocji przyznało Arce Gdynia ok. 4,6 miliona
złotych w okresie, kiedy zespół uzyskał awans do najwyższej klasy rozgrywek piłki
nożnej. Nie zapomniano też o innym, rozpoznawalnym w Polsce klubie piłki nożnej,
Bałtyku Gdynia. W ramach promocji miasta przez sport klub otrzymał ok. 400 tys. zł
brutto. Gdynia ograniczyła wydatki na sport, ale nadal z tytułu promocji miasta do
piłkarskich klubów sportowych rozpoznawalnych w Polsce, a w przypadku Arki po
zdobyciu Pucharu Polski w sezonie 2016/2017 również i na arenie międzynarodowej.
Środki pieniężne promujące miasto poprzez sport stanowią znaczącą część wydatków
budżetu miasta. Miasto przeznacza ich najwięcej dla drużyn, które występują
w najwyższych klasach rozgrywek ligowych. Ponadto współfinansowane jest
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szkolenie dzieci i młodzieży w 51 sekcjach. Na wykresie 1 przedstawiono strukturę
dyscyplin sportowych, które finansowane są przez gminę Gdynia.
Wykres 1. Procentowy udział dyscyplin sportowych w finansowaniu sportu dzieci i
młodzieży w Gdyni

Źródło: opracowanie własne na podstawie: materiały Urzędu Miasta Gdyni
Miasto przyznaje dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie szkolenia
oraz organizację zawodów i turniejów. Z wykresu 1 wynika, że najwięcej środków
pieniężnych otrzymają takie dyscypliny sportowe jak: piłka nożna czy żeglarze oraz
przedstawiciele sportów walki. Kryterium decydującym o wysokości dofinansowania
są przede wszystkim:
− atrakcyjność programowa oferty (wymiar i cykliczność pozalekcyjnych zajęć
szkoleniowych),
− liczba uczestników szkolenia,
− wyniki sportowe uzyskane w zawodach objętych ogólnopolskim systemem
współzawodnictwa dzieci i młodzieży.
Najwięcej środków pieniężnych trafia do trenujących: piłkę nożną, żeglarstwo,
koszykówkę, piłkę ręczną oraz judo. Na finansowanie mogą liczyć również niektóre
zawody sportowe i turnieje.
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni jest finansowane na mocy
zarządzenia prezydenta miasta. Z tego tytułu kluby sportowe otrzymują środki
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pieniężne na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach
sportowych. Trzeba przyznać, że podział środków nie jest równomierny, a kryterium
uznaniowe uzależnione od zróżnicowanego kryterium. Podział środków pieniężnych
ze względu na przynależność klubową preferuje kluby piłki nożnej Arki i Bałtyku,
z którymi tylko pod względem dotacji może się równać żeglarski klub Yacht Klub
Polski. Szczegółowy podział środków pieniężnych ze względu na rodzaj dyscypliny
sportowej i przynależność klubową przedstawiono w tabeli 4.
Tab. 4. Dotacje Gminy Gdynia dla dzieci i młodzieży w pierwszym półroczu 2017 r.
Środki
Dyscyplina
Klub sportowy
pieniężne

Piłka nożna (270 tys. zł)

Żeglarstwo (200 tys. zł)

Koszykówka (77 tys. zł)

Judo (70 tys. zł)

Pływanie (65 tys. zł)

Arka Gdynia SI

87 000

Bałtyk Gdynia AP

52 000

Arka Gdynia SSA

40 000

Bałtyk Gdynia SKS

33 000

KP Gdynia AP

27 000

Ognisko TKKF Checz Gdynia

9 000

Fundacja Sztorm

7 800

UKS Cisowa

7 200

UKS Iskra

7 000

YKP Gdynia

89 000

MKŻ Arka

74 000

UKŻ OPTI CWM

20 000

Yacht Klub Stal Gdynia

17 000

GTK

35 000

GAK

24 000

GKK Arka SA

16 000

UKS Omega

2 000

UKS Galeon

36 000

WKS Flota

22 000

UKS OPTY

10 000

UKS OMEGA

2 000

KS Delfin

44 000

UKS Siódemka

11 000

ODDZIAŁ PTTK MW

10 000
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GTPR

52 975

UKS Cisowa

10 000

WKS Flota

31 000

Klub Lekkoatletyczny Gdynia

17 000

UKS Azymut

14 000

Gimnastyka artystyczna (45
tys. zł)

Stowarzyszenie Gimnastyki Art.

22 500

UKS Jantar

22 500

Sporty walki (40 tys. zł)

KS Bombardier - boks

26 000

K.S. MAXIMUS - kick boxing

9 000

KS SAKO

5 000

KATS ALPAT

15 000

UKS Gdyńska

12 000

UKS Omega

3 000

RC Arka

17 000

WKS Flota

3 000

Strzelectwo sportowe (20 tys.
zł)

WKS Flota

20 000

Tenis ziemny (16,6 tys. zł)

WKS Flota

13 000

GAT

3 600

KKG - karate tradycyjne

5 600

Klub Karate Tradycyjnego

3 500

GK KYOKUSHIN-KAN KARATE-DO

3 500

PK KARATE KYOKUSHIN

3 400

UKS MDK Gdynia

6 000

WKS Flota

5 500

Tenis stołowy (10 tys. zł)

UKS Orlik

10 000

Hokej na lodzie (10 tys. zł)

Hokejowy UKS Niedźwiadki

10 000

Podnoszenie ciężarów (5,2
tys. zł)

WKS Flota

5 200

Badminton (4 tys. zł)

Badminton SCHOOL

4 000

Cheerleaders (3,8 tys. zł)

UKS ACTIVE 10 GDYNIA

3 800

armwrestling (1,7 tys. zł)

UKS Złoty Tur

1 700

Lekka atletyka (62 tys. zł)

Siatkówka (30 tys. zł)

Rugby (20 tys. zł)

Sztuki walki (16 tys. zł)

Szachy (11,5 tys. zł)

inne

7 200

Źródło: opracowanie własne na podstawie: materiały Urzędu Miasta Gdyni
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W czołówce klubów znalazła się Flota wspierana w różnych dyscyplinach
sportowych takich jak: lekka atletyka, judo, strzelectwo sportowe, tenis ziemny czy
szachy. Na dalszych miejscach znalazły się mniej popularne dyscypliny sportu jak:
judo, boks, karate i kick boxing. Środki finansowe pochodzące z dotacji pomagają
klubom w zakupie sprzętu, organizacji wyjazdów na zawody sportowe, czy
dofinansowaniu działalności bieżącej.
Gmina Gdynia przyznaje również dotacje do przygotowywanych zawodów
młodzieżowych. Liderami są w tym zestawieniu piłkarskie Stowarzyszenie Inicjatywa
Arka, Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki oraz kluby żeglarskie. Właśnie na treningi
adeptów w tych dyscyplinach miasto przeznacza najwięcej środków pieniężnych, choć
znaczące wsparcie finansowe skierowane jest również na rozwój piłki ręcznej, judo
czy gimnastyki artystycznej. Reasumując, ponad milion złotych Gdynia przeznaczyła
na sport dzieci i młodzieży w pierwszym półroczu 2017 r. Kluby sportowe mogą
składać wnioski o dofinansowanie organizacji konkretnych zawodów i turniejów.
Należy pamiętać, że nie jest to jedyne źródło finansowania. Organizatorzy mogą
również ubiegać się o środki pieniężne z tytułu promocji miasta poprzez sport. Na
przykład ostatnio z tej puli SI Arka Gdynia otrzymała 21 tys. zł brutto na turniej Arka
Gdynia Cup 2017.
Podsumowanie
Sposób finansowania lub dofinansowania sportu, jako jedno z zadań własnych
gminy wynika z ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r.
nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest problemem dla wielu samorządów. Ustawa z 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2010 r.
nr 234, poz.1536 z późn. zm.) daje samorządom szereg instrumentów, dzięki którym
mogą one wspierać rozwój kultury fizycznej oraz sportu.
Gmina Gdynia partycypuje w finansowaniu rozgrywek sportowych, klubów
sportowych niezależnie od przepisów wynikających z ustawy o pożytku i o
wolontariacie. Uchwały gminne o finansowaniu rozwoju sportu pozwalają
przyznawać środki pieniężne nie tylko na podstawie konkursu, ale również w sposób
bezpośredniej dotacji na wniosek klubu sportowego. Odpowiednio zredagowana
uchwała określająca „cel publiczny”, jaki powinien dzięki tym dotacjom zostać
spełniony, pozwala gminie Gdynia wspierać własne kluby sportowe, które
wszystkie środki mogą przekazać na realizację zadania i ponoszone z tym wydatki.
Największym beneficjentem jest klub piłkarski Arka Gdynia, który odpłacił się
gminie za finansowe wsparcie zdobyciem Pucharu Polski w piłce nożnej w sezonie
2016/2017.
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SUMMARY
Financing sport and physical culture in Gdynia commune
Every commune is obliged to meet its residents’ needs by popularising physical
culture and providing sport facilities. Local government, apart from creating and
modernizing infrastructure for the professional sport, should also consider investing
in ordinary school playgrounds, fun parks, bicycle lanes or other places. Gdynia
commune provides policy fulfilling local community’s sport needs by organising
and financing sport and recreation on different commune levels.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 12, 2017

Szymon Kawałko

Z biografii urzędniczki gdyńskiej Edyty
Nalaskowskiej (1915-2013)
Edyta Agnieszka Nalaskowska urodziła się 12 marca 1915 r. w Żukowie. Była
córką Marty i Bronisława Bojanowskich. Miała trzech braci: Franciszka, Norberta
i Brunona. Była matką dwojga dzieci Barbary i Daniela. Pierwsze lata dzieciństwa
spędziła wraz z rodzicami i rodzeństwem w Tczewie. Ojciec Edyty jako ochotnik
walk „Cudu na Wisłą” otrzymał pracę w nowo powstałym Urzędzie Celnym, przy
węźle kolejowym między Pomorzem a Niemcami. Edyta Nalaskowska w Tczewie
ukończyła szkołę handlową, w której aktywnie uczestniczyła w pracach Czerwonego
Krzyża. Sekretarzem i skarbnikiem organizacji był jej ojciec Bronisław. Wraz ze
swoimi braćmi brała aktywny udział w pracach chóru „Echo” i klubu mandolinistów,
założonych przez jej ojca. Śpiewano w nich polskie pieśni, świętując odzyskaną przez
Polskę niepodległość.

Fot. 1. Edyta Nalaskowska
wraz z koleżankami
ze szkoły handlowej w
Tczewie, 1932 r. Źródło:
zbiory rodzinne
W 1932 roku jej ojciec został służbowo przeniesiony do nowo
powstałego Urzędu Celnego w Gdyni – miasta rozwoju i wielkiej nadziei.
Jako rodzina, w której tradycja patriotyczna była ważna, postrzegając
Gdynię i rozwijający się port za wizytówkę Polski –przeprowadzili się
z radością do tego miasta. W kolejnych latach z dumą obserwowali dynamiczny
rozwój Gdyni, jako symbolu umacniającej się państwowości niepodległej Polski. Wraz
z rodziną Edyta Nalaskowska zamieszkała w Gdyni przy ulicy Denhoffa 4, w domu
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Urzędu Celnego - w pobliżu Szkoły Morskiej. W tym samym roku, w wieku 17 lat,
rozpoczęła pracę w firmie spedycyjnej „Warta” w Gdyni przy ulicy Rotterdamskiej 3.
Pracowała tam do wybuchu II wojny światowej. Po niedługim czasie od rozpoczęcia
tam pracy, biura firmy „Warta” zostały przeniesione do prestiżowej lokalizacji - nowo
wybudowanego Dworca Morskiego, przy ulicy Polskiej 1.

Fot. 2. Gdynia, ul. 10 Lutego, 1935 r.,
Edyta Nalaskowska wracająca z pracy w
firmie Warta. Źródło: zbiory rodzinne
Nowy Dworzec o powierzchni 2,5 tys. m² wyposażony był w nowoczesne
urządzenia niezbędne do przyjmowania i odprawy pasażerów oraz obsługi celnej i
paszportowej. Przylegał do niego nowoczesny magazyn tranzytowy o powierzchni
5200 m², którego użytkownikami w czasach przedwojennych były firmy „Aukcje
Owocowe” oraz „Warta Towarzystwo Ekspedycyjne1. Edyta Nalaskowska wraz z
innymi pracownikami firmy Warta oraz Marynarki Wojennej, przypływającymi z
Oksywia promem, wracała do domu ulicami Polską lub 10 Lutego.
Wielokrotnie wraz z innymi pracownikami firmy Warta Edyta Nalaskowska
uczestniczyła w uroczystościach witania wracających do Polski statków m/s „Batory”
czy m/s „Piłsudski”. Pracownicy firmy chętnie brali udział w tych wydarzeniach, a
dyrekcja firmy „Warta” pozwalała na przerwę w pracy w tym czasie. Oba transatlantyki
zamówione we włoskich stoczniach, należały do Towarzystwa Żeglugowego „Gdynia
– Ameryka Line” (wcześniej Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe S.A),
1

Źródło: http://mgdynia.blogspot.com/p/gdynskie-zabytki.html - dostęp 06.02.2017

Z biografii urzędniczki gdyńskiej Edyty Nalaskowskiej (1915-2013)

89

obsługującego od 1934 roku wyłącznie linię pasażerską 2. W dniu, kiedy jeden z
nowych transatlantyków przypływał do Gdyni, Dworzec Morski był uroczyście
udekorowany flagami, a orkiestra Marynarki Wojennej grała hymn narodowy. Wraz
z tłumem ludzi przed budynkiem Dworca Morskiego i na nabrzeżu oczekiwano
przybywających pasażerów i członków załogi.

Fot. 3. Gdynia 1938
rok, balkon Dworca
Morskiego w Gdyni –
Edyta Nalaskowska wraz
z innymi pracownikami
firmy „Warta” witająca
przypływający
transatlantyk. Źródło:
zbiory rodzinne

Fot. 4. Gdynia 1938
rok, budynek Dworca
Morskiego w Gdyni
– osoby oczekujące na
wpłynięcie do portu statku
m/s Batory. Źródło: zbiory
rodzinne
Jako osoba przywiązana do wartości religijnych w każdą niedzielę wraz z rodzicami
oraz braćmi uczęszczała do kościoła pod wezwaniem św. Rodziny na Grabówku,
gdzie jej brat Norbert grał na organach, a Brunon służył do mszy, jako ministrant. W
kościele tym 12 stycznia 1938 r., o godzinie 17 zawarła związek małżeński z Alfredem
Nalaskowskim, który urodził się 10 grudnia 1911 r. w Wąbrzeźnie.
2

Jerzy Drzemczewski, Tadeusz Ślebioda, Transatlantyki polskie, Gdynia 2004 r.
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Fot. 5. Zdjęcie ślubne Edyty i Alfreda
Nalaskowskich, Gdynia, 12 stycznia
1938 r. Źródło: zbiory rodzinne
Wraz z poślubionym mężem zamieszkali w Gdyni przy ul. 10 Lutego (róg z
ul. Szkolną, na 5 piętrze, w jednopokojowym mieszkaniu ze wspólną kuchnią i
łazienką). Kilka miesięcy później przeprowadzili się do nowego mieszkania przy ul.
Świętojańskiej 42, vis a vis kościoła Najświętszej Maryi Panny. Alfred Nalaskowski
po przeprowadzeniu się do Gdyni podjął pracę jako deklarant celny – ekspedient w
firmie „Dom Handlowo – Ekspedycyjny Tadeusz Minkiewicz” w Gdyni. Szczegółowe
warunki zatrudnienia zostały wyraźnie określone w poniższym dokumencie.
W lipcu 1938 r. podczas obchodów Święta Morza brat Edyty - Franciszek,
maturzysta gimnazjum nr 803 w Gdyni, zginął próbując ratować dwie uczennice
Szkoły Urszulanek z Gdyni Orłowa. Franciszek, który wraz z przyjaciółmi pływał
jachtem w okolicach portu w Gdyni, usłyszawszy wołanie o pomoc jako jedyny z
Fot. 6. Artykuł z 2
lipca 1938 r., opisujący
wypadek – utonięcie
F. Bujanowskiego,
podczas ratowania
uczennic Szkoły
Urszulanek w Gdyni.
Źródło: zbiory rodzinne
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nich wskoczył do wody i ruszył na ratunek tonącym dziewczynom. Obie uczennice
gimnazjum udało mu się uratować, sam utonął.

Franciszek Bojanowski

Norbert Bojanowski

Brunon Bojanowski

Drugi z braci – Norbert, rok po maturze zgłosił się jako ochotnik na front podczas
II Wojny Światowej. Po zakończeniu wojny był studentem gdyńskiej Szkoły Handlu
Morskiego i Techniki Portowej w Gdyni. Przed 1939 r. była to jedyna w Polsce szkoła
ekonomiczna zawodowa, typu wyższego. W 1957 r. Norbert Bojanowski, jako laureat
drugiej nagrody Festiwalu Jazzowego w Sopocie, otrzymał angaż muzyczny na statku
M/S Batory. Trzeci z braci - Brunon całe swoje życie związany był z Gdynią. W chwili
wybuchu II wojny światowej walczył w obronie Helu, a w późniejszym okresie jako
żołnierz Armii Krajowej. Po zakończeniu II Wojny Światowej był zawodnikiem klubu
piłkarskiego Bałtyk Gdynia.
W lipcu 1939 r. (11.07.1939) – urodziła się córka Edyty i Alfreda, Barbara. 6 tygodni
później wybuchła II wojna światowa. W ostatnich dniach sierpnia, spodziewając się
zbliżającej wojny, zawieźli córkę Barbarę do Smołdzina (pod Żukowem) do babci
i dziadka Edyty – Anny i Ignacego Bisewskich, a sami wrócili bronić ukochanej
Gdyni. Zostawiając w Smołdzinie swoją córkę w przeddzień wybuchu wojny Edyta
Nalaskowska wyznała: „Maryjo, Matko Najświętsza – w miejscu, gdzie znajdę nasze
dziecko, postawię Ci kapliczkę. Proszę uratuj moje dziecko”. Pomimo wieloletnich
starań, dopiero prawie po 50 latach od tego wydarzenia, w 1988 roku ówczesne
władze wydały zgodę na wybudowanie kapliczki, która stanęła na działce obecnych
właścicieli dawnej nieruchomości w Smołdzinie: Elżbiety i Mieczysława Bisewskich.
We wrześniu 1939 r. Edyta Nalaskowska była siostrą Czerwonego Krzyża opatrywała i ratowała rannych żołnierzy. Była aktywną sanitariuszką w rejonie
wiaduktu, przy placu Kaszubskim w Gdyni. Jej mąż Alfred był łącznikiem między
Sztabem Oksywia a Gdynią. W drugim tygodniu walk został aresztowany i
więziony w obozie jenieckim dla oficerów Oflag Itzehoe pod Hamburgiem w
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Fot. 7. Dokument potwierdzający zameldowanie Edyty i Barbary Nalaskowskich, przy
Adolf Hitler Straße (obecna ul. Świętojańska) – 13 lipca 1940 r. Źródło: zbiory rodzinne
X okręgu militarnym. Zdesperowana brakiem jakichkolwiek o nim informacji,
Edyta Nalaskowska w godzinach wolnych od dyżurów w Czerwonym Krzyżu,
wraz ze swoją matką Mieczysławą, poszukiwały rannych członków rodziny i
znajomych w szpitalu i Szkole Morskiej, gdzie skoszarowani byli ranni żołnierze.
Do chwili kapitulacji Gdyni, 14 września 1939 r., aktywnie pomagały walczącym
w obronie miasta. Bezpośrednio po zajęciu Gdyni żołnierze niemieccy przystąpili
do zdecydowanej walki z wszelkimi przejawami polskości, co było częścią
szerszego planu szybkiej germanizacji całego Pomorza. 19 września 1939 r. z
rozkazu Adolfa Hitlera zmieniono nazwę Gdyni na Gotenhafen. W momencie
wybuchu wojny Edyta i Alfred Nalaskowscy mieszkali przy ulicy Świętojańskiej
42, mieszkanie nr 16. (Poniżej znajduje się potwierdzenie zameldowania przy
ulicy Adolf Hitler Straße 42, jak nazywała się ulica Świętojańska w czasie okupacji
niemieckiej).
W kolejnych tygodniach wojny ówczesne władze obwieściły konieczność
natychmiastowego opuszczenia zajmowanych mieszkań przez wszystkich
mieszkańców ulicy Świętojańskiej i 10 Lutego. Klucze do mieszkania należało zostawić
w drzwiach wejściowych, a wolno było zabrać tylko niewiele najpotrzebniejszych
rzeczy. Po tym terminie nie wolno było wracać już do mieszkania. Edyta Nalaskowska
(na pożyczonym rowerze) udała się wówczas do Smołdzina, gdzie przebywała jej
córka i matka. W 1940 r. po powrocie z oflagu męża Alfreda, oboje zamieszkali w
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baraku w Gdyni Chyloni przy Kielauerstrasse nr 61. (gdzie wodę czerpano z pompy,
a toaleta znajdowała się na podwórzu).
20 maja 1941 r. Edyta Nalaskowska otrzymała z urzędu pracy skierowanie do pracy
w biurze „Central-Hotel Gotenhafen” w Gdyni, przy Goten Straße (ul. Starowiejska),
którego właścicielem był Eugen Katt.

Fot. 8. Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie Edyty Nalaskowskiej w
Zentral-Hotel w Gotenhafen w 1941 r. Źródło: zbiory rodzinne
W 1941 r. za nieprzestrzeganie zakazu używania języka polskiego Edyta
Nalaskowska była przesłuchiwana przez gestapo, w ówczesnej siedzibie w Gdyni na
Kamiennej Górze (w dawnym gmachu przedsiębiorstwa żeglugowego „Polskarob”)
przy Prinz Eugenstrasse 8-10 (obecnie ul. Korzeniowskiego). Rok później, za
posługiwanie się fałszywymi dokumentami wraz ze swoją bratową Franciszką
Bojanowską, były przesłuchiwane na posterunku Niemieckiej Policji Państwowej
(Staatspolizei) w Gdyni, przy obecnej ulicy Portowej, a następnie zostały osadzone
w areszcie śledczym w piwnicach byłego Sądu Grodzkiego. Po 4 miesiącach aresztu
zostały skazane i przewiezione do więzienia w Wejherowie, gdzie przebywały do
grudnia 1942 r.
Przez cały ten okres jej mąż Alfred Nalaskowski był poszukiwany przez Gestapo.
W czasie gdy ukrywał się poza Gdynią, jednym ze sposobów komunikacji z pozostającą
w Gdyni żoną były listy, których bogaty zbiór zachował się do dziś (poniżej jeden z
wysłanych listów).
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Fot. 9. Zwolnienie Edyty
Nalaskowskiej z więzienia
w Wejherowie, w grudniu
1942 r. Źródło: zbiory
rodzinne
Alfred Nalaskowski został zatrzymany podczas łapanki w Warszawie i skazany we
wrześniu 1943 roku na 4 lata i 9 miesięcy więzienia w Koronowie pod Bydgoszczą. Było
to jedno z najcięższych więzień zorganizowanych przez Niemców na okupowanych
terenach Pomorza. Do końca wojny zmarło w nim 631 osadzonych.
Edyta Nalaskowska pozostawała wtedy wraz ze swoją córką Barbarą w Gdyni,
mieszkając w Chyloni przy Neustadter Straße 61a (ul. Chylońska). Wielokrotnie
wspominała 1943 rok, kiedy wraz córką przeżyły naloty na Port i centrum miasta.
Podczas jednego z nich schroniły się w piwnicach dawnego kina Warszawa, przy
ulicy Świętojańskiej. Po wyjściu ze schronów, po nalotach RAFu i 8 Floty Powietrznej
USA, zobaczyły zniszczoną Gdynię, a w szczególności dzisiejszą ulicę Starowiejską i
Dwór Kaszubski. Zbombardowane zostały wówczas także rejon portu oraz obecnych
ulic 10 Lutego, 3 Maja i okolice hali targowej.
W połowie 1944 roku Edyta Nalaskowska wraz z braćmi Brunonem i Norbertem
otrzymali wezwanie do stawienia się na posterunku Policji w Gdyni, gdzie wręczono im
druk (Volkslistę) – dla każdej osoby oddzielny wniosek. Były to zalecenia o przyznanie
się do 3 kategorii niemieckiej – Eingedeutschte dla osób autochtonicznych, uważanych
przez Niemców za osoby częściowo spolonizowane tj. Górnoślązacy, Kaszubi
czy Mazurzy. W kolejnych 3 dniach mieli stawić się na Policji z podpisanymi
dokumentami. Aby nie podpisać Volkslisty, za co groziło zesłanie na przymusowe
roboty do Niemiec, obaj bracia Edyty ukrywali się w lasach w Borach Tucholskich, a
Edyta wraz z córką Barbarą znalazła schronienie u rodziny w Żukowie i Smołdzinie,
gdzie ukrywała się do końca wojny.
Po wojnie, przez wiele lat Edyta Nalaskowska wraz z mężem Alfredem oraz
dziećmi Barbarą i Danielem, który urodził się 14 maja 1946 r., mieszkali w Gdańsku
przy ulicy Dmowskiego 14. Do momentu przejścia na emeryturę pracowała ona w
firmie C. Hartwig w Gdyni.
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Fot. 10. Edyta Nalaskowska wraz z przyjaciółmi z pracy przed wejściem do biura
przedsiębiorstwa C. Hartwig w Gdyni. Źródło: zbiory rodzinne

Edyta Nalaskowska,
Gdynia w 2005 r.
Źródło: zbiory
rodzinne
Do Gdyni ponownie przeprowadziła się w 1994 roku, gdzie zamieszkała z córką
Barbarą. Edyta Nalaskowska wiele lat poświęciła zarówno pogłębianiu wiedzy
historycznej, jak również opisywaniu przeżyć związanych z wielką miłością jej
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życia – Gdynią i Ziemią Kaszubską. Przekazała liczne dokumenty i materiały do
Muzeum Stutthof, Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz Instytutu Pamięci
Narodowej. Kultywując zamiłowanie do historii i miasta Gdyni brała czynny udział
w pracach Towarzystwa Przyjaciół Gdyni. W 2005 r. wydała wspomnienia w formie
książki, poświęcone II wojnie światowej.
Była osobą skromną, wrażliwą, głęboko wierzącą, zawsze gotową nieść pomoc
innym. Zmarła 6 lutego 2013 r. w Gdyni, w wieku 98 lat. Pochowana została obok
męża w grobowcu rodzinnym na cmentarzu witomińskim.
SUMMARY
A biography of Gdynia’s clerk Edyta Nalaskowska (1915-2013)
Edyta Agnieszka Nalaskowska was born in 1915 roku in Żukowo. As a child,
she spent her early years with parents and siblings in Tczew. After graduating from a
trade school, she actively participated in the Red Cross endeavors and choir “Echo”,
founded by her father, where she sang patriotic hymns on the eve of Polish newlyborn independence.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 12, 2017

Kazimierz Iwaszko

95 lat Morskiego Portu Gdynia*
Gdyński port jest starszy od miasta o całe cztery lata. I nic w tym dziwnego, gdyż
przyczynkiem do powstania Gdyni była właśnie budowa portu. Decyzja, podjęta
dziewięćdziesiąt pięć lat temu, u zarania narodzin II Rzeczypospolitej, stała się
wielkim symbolem odrodzonego państwa. Gdyński port powstał jako żywa
wizytówka ówczesnej Polski – jej potencjału ekonomicznego i myśli technicznej.
Na Gdynię, jako miejsce „bardzo sposobne” do budowy portu wojennego,
wskazywał królowi Władysławowi IV, hetman Stanisław Koniecpolski i inżynier
królewski Jan Pleitner. Do budowy portu wtedy nie doszło – rozbudowano Puck
i port-warownię na półwyspie Helskim. Inna inicjatywa- bardziej współczesna
– budowy portu we wiosce Gdynia powstała w roku 1893, kiedy to 24 rybaków z
Gdyni i 28 z Oksywia napisało w tej sprawie petycję do władz pruskich. Kolejna
próba budowy portu rybackiego pod Oksywiem przypada na rok 1910. To były
niespełnione marzenia. Dopiero na początku lutego 1920 roku, kiedy Polska objęła
w swoje władanie, przyznane traktatem wersalskim Pomorze i Wybrzeże, powstało
przekonanie, że młode państwo musi zbudować port morski.
***
6 maja 1920 r., kierownik Wydziału Budowy Portów Sekcji Technicznej
Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych, inż. Tadeusz
Wenda wydelegowany został na Wybrzeże, celem sprawdzenia możliwości budowy
nowego portu.
Tadeusz Wenda był doświadczonym inżynierem, budowniczym kolei żelaznych w
Królestwie Polskim i w Rosji oraz bałtyckich portów morskich w Windawie, Rewlu
i Rojen koło Rygi. 20 czerwca 1920 roku Tadeusz Wenda złożył „sprawozdanie z
czynności”. W części drugiej sprawozdania, po zwróceniu uwagi, że na budowę portu
nie nadaje się ani Puck czy Rewa stwierdzał: „ Z innych miejscowości, jakie leżą na
polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego (nie mówiąc o Gdańsku), najodpowiedniejszym
miejscem budowy portu wojennego (jak również w razie potrzeby również
handlowego) jest Gdynia, a właściwie nizina między Gdynią a Oksywiem, położona
w odległości 16 km od Nowego Portu w Gdańsku.
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Plany budowy gdyńskiego portu stały się swoistą wykładnią sytuacji politycznej,
powstałej po podpisaniu traktatu wersalskiego. Powstanie Wolnego Miasta Gdańska
oraz późniejsze ograniczenia w korzystaniu przez Polskę z gdańskiego portu sprawiły,
że 12 maja 1921 roku trzydziestu ośmiu posłów złożyło w Sejmie wniosek, wzywający
rząd polski do przedłożenia w najkrótszym czasie ustawy o budowie portu morskiego
w Gdyni. Rząd zrealizował ten wniosek dopiero w rok później. 23 września 1922 roku
Sejm podjął decyzję o budowie portu w Gdyni. Artykuł 1 ustawy brzmiał: „ Upoważnia
się Rząd do poczynienia wszelkich niezbędnych zarządzeń celem wykonania budowy
portu morskiego przy Gdyni na Pomorzu jako portu użyteczności publicznej”.
Najpierw powstała koncepcja budowy Tymczasowego Portu Wojennego
i Schroniska dla Rybaków. W małym porcie – jak planowano – w ciągu roku
przeładowywać miano około 2,5 mln ton towarów. Takie same były ówczesne
osiągnięcia przeładunkowe Gdańska. W pierwszym kwartale 1923 r. zrealizowano
zespół konstrukcji portowych, składający się z mola głównego o długości 550 m,
falochronu o długości 170 m oraz przystani o długości 150 m i głębokości 7 m.
Uroczystego otwarcia Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków
dokonano 29 kwietnia 1923 roku, w obecności prezydenta Rzeczypospolitej,
Stanisława Wojciechowskiego. Ówczesny port gdyński mógł przyjmować nawet duże
jednostki pływające. Pierwszym statkiem oceanicznym, który gościła Gdynia, był
witany z honorami 13 sierpnia 1923 r., statek francuski „Kentucky”. Jego zawinięcie
do Gdyni było jednak dziełem przypadku - wskutek strajku gdańskich portowców,
zmuszony został do zawinięcia do Gdyni, skąd zabrał ponad 1700 pasażerów,
głównie sezonowych robotników rolnych oraz emigrantów. Zapoczątkował on
funkcjonowanie gdyńskiego portu jako pełnomorskiego portu handlowego.
Kryzys ekonomiczny odrodzonego polskiego państwa przyczynił się do tego, iż
w pierwszej połowie 1924 roku roboty przy budowie portu przerwano. Na szczęście
zainteresowanie budową gdyńskiego portu okazał kapitał francuski, który zainwestował
już w górnośląskie kopalnie węgla i pokrywał francuskie niedobory „czarnego złota”
urobkiem z polskich kopalń. Tak powstało Konsorcjum Francusko-Polskie, mające się
zająć budową gdyńskiego portu. Termin zakończenia prac wyznaczono na rok 1930.
Pobudowano baseny o 320 hektarach wodnej powierzchni. Natomiast długość
nabrzeży wynosiła 11 tysięcy metrów. Zbudowano magazyny o powierzchni 200
tysięcy metrów kw. oraz chłodnię na 1200 wagonów i elewator na 15 tysięcy ton, a także
łuszczarnię ryżu i olejarnię. Na portowych nabrzeżach pracowało 75 dużych dźwigów. Poza
zagospodarowaniem basenów portowych wybudowano także, w 1933 r. Dworzec Morski,
przeznaczony do obsługi dalekomorskiego ruchu pasażerskiego i emigracyjnego.
Wzniesiono gmach Kapitanatu Portu , gmach Urzędu Morskiego i szereg gmachów
administracyjno-gospodarczych, w tym m.in. budynek Dyrekcji Ceł, w którym
obecnie ma swoją siedzibę Zarząd Morskiego Portu Gdynia.
Powstały również liczne inwestycje komunikacyjne – do najważniejszych
należała magistrala kolejowa Herby Nowe – Gdynia. Pozwoliła ona na bezpośrednie
połączenie Śląska z gdyńskim portem, omijając teren Wolnego Miasta Gdańska.
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W ciągu kilku lat, port gdyński stał się największym portem na Bałtyku i jednym
z większych portów Europy, wyprzedzając pod względem wielkości obrotów takie
porty jak: Kopenhaga, Brema, Amsterdam, Genua, Neapol i Triest.
W roku 1931 w książkowej publikacji Instytutu Bałtyckiego zatytułowanej „Port
Gdynia” tak zachwala się jego lokalizację: „ Dzięki szczęśliwemu położeniu geograficznemu
jest doskonale osłonięty od fali otwartego morza półwyspem Helskim, którego daleko
wysunięty w morze cypel osłania zatokę z kierunku północno-wschodniego.(...) Postój
na redzie w każdych warunkach dogodny i bezpieczny. (...) Reda przed portem posiada
głębokość 9-14 metrów, grunt piaszczysty i doskonale kotwiczny”.
***
Rozwój gdyńskiego portu przerwała II wojna światowa. Podczas okupacji
niemieckiej, port gdyński stracił charakter portu handlowego – zdemontowano i
wywieziono urządzenia przeładunkowe. Gdyński port został zmieniony w olbrzymią
bazę Kriegsmarine – przede wszystkim stacjonowały tu i szkoliły się załogi Ubootów.
Wycofujący się z Gdyni Niemcy zamienili port w rumowisko. Falochrony portowe
zniszczone zostały w 90 proc., nabrzeża w 45 proc., w 50 proc. zniszczono urządzenia
przeładunkowe, a 25 proc. magazynów przestało istnieć. Wejścia do portu i basenów
były zatarasowane przez zatopione przez Niemców, statki i okręty. Główne wejście
tarasował wrak pancernika „Gneisenau”. Zniszczony port – mimo trudności
powojennych – już 8 lipca 1945 r. przyjął i obsłużył pierwszy statek. Był to statek
bandery fińskiej o nazwie „Suomi Neito”. Do końca 1945 r., do portu zawinęło
531 statków i przeładowano 563 tysiące ton towarów. W rezultacie odbudowy, a
następnie rozbudowy, gdyński port pod koniec lat sześćdziesiątych, przekroczył
zdolność przeładunkową, jaką posiadał w latach trzydziestych. Z portu o przewadze
ładunków masowych, stała się Gdynia portem przede wszystkim drobnicowym,
wyspecjalizowanym w przeładunku najbardziej pracochłonnych i trudnych grup
towarowych. Gdynia słynęła wówczas z obsługi morskich kolosów, takich jak
chociażby amerykański „Manhattan” o nośności 106 tysięcy DWT, który wówczas
wpłynął do portu z ładunkiem 66,5 tysiąca ton zboża.
Z początkiem lat siedemdziesiątych XX w. gdyński port był pierwszym polskim
portem posiadającym terminal kontenerowy. Już w roku 1975 przeładowano w Gdyni
550 tysięcy ton towarów w kontenerach. Od lat siedemdziesiątych, gdyński port dzierżył
prymat wśród polskich portów morskich w przeładunku kontenerów – w latach
dziewięćdziesiątych XX w. i w pierwszej dekadzie XXI w., ponad 80 proc. kontenerów
trafiających do Polski drogą morską przeładowywano właśnie w Gdyni.
Największą - wręcz sztandarową – inwestycją lat siedemdziesiątych XX w. była
budowa od podstaw Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego (BCT). Za datę otwarcia
BCT przyjmuje się 29 października 1979 r. – dzień, w którym pierwszy statek ro-ro „Baltic
Eagle”, łączący porty Gdyni i Anglii, przycumował przy nabrzeżu Helskim. Obecnie BCT
jest największym terminalem kontenerowym w gdyńskim porcie.
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Dobre wyniki BCT zachęciły innych inwestorów do budowy nowego terminala
kontenerowego. Został nim, jeden z największych na świecie operatorów
kontenerowych, Hutchison Port Holdings Group. Dla potrzeb gdyńskich inwestor
utworzył spółkę – Gdynia Container Terminal S.A. (GCT), która rozgościła się przy
nabrzeżu Bułgarskim. W terminalu GCT, pierwsze kontenery przeładowano w
początku 2006 r. Obecnie, w obu terminalach kontenerowych, roczne przeładunki
sięgają około 2 mln TEU, zaś ich potencjał techniczny stanowi: 14 suwnic
nabrzeżowych (w tym siedem o wysięgu 19-22 rzędów) oraz 34 suwnice placowe.
Obydwa terminale posiadają ponad 54 ha placów składowych i manewrowych oraz
dwa terminale kolejowe o łącznej długości torów 3533 metry.
Obok dwóch nowoczesnych terminali kontenerowych, od 1997 r. funkcjonuje
mały terminal przeładunków masowych, tj. Bałtycka Baza Masowa, utworzona przez
Port Gdynia i Zakłady Azotowe‚ PUŁAWY’ S.A. W ramach działalności tej spółki,
praktycznie funkcjonują dwa terminale przeładunkowo-składowe, jeden do obsługi
ładunków masowych płynnych, drugi do obsługi ładunków masowych sypkich luzem.
Aktualnie Bałtycka Baza Masowa świadczy szeroki wachlarz usług przeładunkowoskładowych jak np.: obsługa eksportu, importu i składowania masowych ładunków
sypkich luzem, w tym prowadzenie magazynu celnego, m.in. do odprawy eksportu
nawozów sztucznych.
***
Port Gdynia był pierwszym polskim portem morskim, w którym rozpoczęto trudny
proces prywatyzacji poszczególnych terminali. Proces ten polegał na sprzedaży udziałów
portowych spółek i zarazem zobowiązywał nabywcę do utrzymania publicznego
charakteru każdego terminala. W strategii rozwoju Portu Gdynia do roku 2015, jednym
z podstawowych priorytetów było przeprowadzenie procesów prywatyzacyjnych spółek
zależnych. O prywatyzacji w porcie gdyńskim napisano już wiele, podkreślając przede
wszystkim ustawowy obowiązek oddzielenia sfery zarządzania od sfery eksploatacji.
Jednak prywatyzacja w „modelu gdyńskim” okazała się przede wszystkim dążeniem
do zwiększenia konkurencyjności i siły kapitałowej sektora operatorskiego portu, a tym
samym tworzenia i utrzymania miejsc pracy. Prywatyzacja w Porcie Gdynia była czasem
trudnego budowania nowego konsensusu menedżersko-związkowego i właścicielskiego.
Rozpoczęcie procesu prywatyzacyjnego zbiegło się z wejściem Polski do
Unii Europejskiej. Wieloletnie kontakty gdyńskiego portu z organizacją portów
europejskich ESPO ugruntowały silną pozycję naszego portu w Regionie Bałtyckim,
co ułatwiło funkcjonowanie firmy w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej.
Z czasem mocna pozycja Portu Gdynia jako portu unijnego wynikła także z
podejmowanych inwestycji, których celem była nowa infrastruktura portowa oraz
poprawa standardów usług, bezpieczeństwa osób, ładunków i ochrony środowiska.
30 maja 2003 r. był jednym z ważniejszych dni w najnowszej historii portu
- był to dzień zakończenia procesu prywatyzacyjnego Bałtyckiego Terminalu
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Kontenerowego. Poprzedziła go długa droga - proces prywatyzacyjny BCT
zainicjowany został we wrześniu 2001 roku w ambasadzie RP w Londynie. Udział
w prywatyzacji BCT zadeklarowało kilku inwestorów – na tzw. krótkiej liście

Fot. 1. Wyjście kontenerowca z portu. Źródło: Archiwum ZMP Gdynia
znaleźli się: CSX World Terminals, International Container Terminal Sevices Inc.,
Maersk Polska i Wolny Obszar Gospodarczy. Najkorzystniej oceniono ofertę spółki
filipińskiej International Container Terminal Services Inc. (ICTSI – jednocześnie
nabywając udziały BCT ICTSI zadebiutowało w Europie. Do najbardziej istotnych
uzgodnień osiągniętych przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia w trakcie rokowań
prywatyzacyjnych z ICTSI należały: najwyższa cena za 100 procent udziałów
nabywanego pakietu wynosząca 155 mln zł i dywidenda za rok 2002 przyznana dla
portu Gdynia, inwestycji i nakładów w wysokości łącznej minimum 20 mln EURO w
ciągu pierwszych 8 lat, jak i wzrostu wielkości przeładunków. Czas dzierżawy terminalu
przez ICTSI wynosi 20 lat. Natomiast pakiet gwarancji pracowniczych zabezpieczył
interesy pracowników BCT przez okres pięciu lat od dnia przejęcia praw własności
przez inwestora – to jest dał gwarancje zatrudnienia, jak również zawierał dodatkowe
zapisy, m.in. wypłatę jednorazowej premii prywatyzacyjnej w wysokości 5 tysięcy zł
brutto dla każdego pełnoetatowego pracownika. Tak więc 30 maja 2003 r. był milowym
krokiem w historii BCT. Tym bardziej, że podpisanie BCT zbiegło się z innym bardzo
istotnym wydarzeniem w życiu terminalu kontenerowego – otrzymaniem certyfikatu
ISO 9001/2000. Gdyński terminal kontenerowy był pierwszym polskim terminalem
posiadającym międzynarodowy certyfikat systemu zarządzania jakością. Kolejną
udaną prywatyzacją było sprywatyzowanie Portowego Zakładu Transportu. W
październiku 2005 r. Komisja Europejska wydała decyzję wyrażającą zgodę na nabycie
przez konsorcjum Wielkopolskich Zakładów Tłuszczowych ADM Szamotuły i
Ceferta B.V. (Holandia), udziałów w Bałtyckim Terminalu Zbożowym, na okres 20 lat
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Fot. 2. Fragment nabrzeża kontenerowego. Źródło: Archiwum ZMP Gdynia
– to jest do roku 2025. Rok później sprywatyzowano Portowy Zakład Techniczny SA.
Udział w tym procesie zadeklarowała kadra menedżerska spółki, która na okoliczność
prywatyzacji założyła spółkę menedżerską z możliwością objęcia w niej udziałów
przez pracowników. Tym samym, każdy pracownik PZT mógł zostać udziałowcem
sprywatyzowanej spółki PZT.
Następną prywatyzacją był zakup 100 procent udziałów MTMG-Morskiego
Terminalu Masowego Gdynia przez spółkę Atic Services z siedzibą w Paryżu, która
specjalizuje się logistyką ładunków masowych – przede wszystkim węgla. MTMG to
obecnie nowoczesny terminal uniwersalny, dysponujący nowymi magazynami oraz
odpowiednio zmodernizowanymi nabrzeżami: Holenderskim i Szwedzkim.
W 2014 r. port sprzedał swoje udziały w BTDG-Bałtyckim Terminalu Drobnicowym,
które nabyła Grupa Kapitałowa OT Logistics. Tym samym BTDG dołączył do grupy
23 spółek OT Logistics, wśród których są takie firmy, jak: C. Hartwig Gdynia, Port
Handlowy Świnoujście, Deutsche BinnenRederai czy Odratrans-Porty. Zmiana nazwy z
BTDG-Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia na OT Port Gdynia, była podkreśleniem
faktu transformacji terminala drobnicy w terminal multimodalny.
***
Początek XXI w. w Porcie Gdynia to okres wielkich inwestycji o wartości ponad
jedenego miliarda złotych. Połowę z tej kwoty stanowiły środki własne, pochodzące
z prywatyzacji portowych terminali. Zanim rozpoczęto boom inwestycyjny, Port
Gdynia – jako pierwszy z polskich portów – dokonał przeprowadzki terminalu ro-ro
z basenu VIII do basenu V portu. Stanowiło to przyczynek do rozbudowy terminalu
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ro-ro: powstały tam m.in. trzy nowe rampy uchylne i zmodernizowano nabrzeża.
Następną inwestycją był terminal promowy , gdzie zbudowano dwupoziomową
ruchomą rampę przeładunkową, z której, bezpośrednio na pokłady promów „Steny
Line”, wjeżdżają oraz wyjeżdżają ciężarówki i samochody osobowe. Przebudowano
także Nabrzeże Holenderskie i pogłębiono basen portowy do 13,5 metra, co umożliwia
cumowanie największych statków. Później przebudowano nabrzeże Szwedzkie wraz
z dostępem drogowo-kolejowym oraz infrastrukturą nadziemną i podziemną.
Ważnym zadaniem było zagospodarowanie rejonów Nabrzeż Bułgarskiego.
Całkowity koszt realizacji tego projektu wyniósł 107 mln zł., a inwestycja miała
na celu zwiększenie możliwości przeładunkowych portu oraz przygotowanie
ponad dwudziestu hektarów nieruchomości na potrzeby działalności logistycznej.
Wybudowano szereg nowych magazynów – począwszy od magazynu na zapleczu
terminali kontenerowych, drugiego w terminalu masowym i magazynu w terminalu
zbożowym oraz magazynu przy ulicy Polskiej.

Fot. 3. Fragment nabrzeża masowego. Źródło: Archiwum ZMP Gdynia
Z budżetu Zarządu Portu zmodernizowano ulicę Janka Wiśniewskiego i
przebudowano ulicę Polską – powstała druga dwupasmowa jezdnia od strony tzw.
Międzytorza. Zmodernizowano ulicę Węglową oraz przebudowano układ drogowokolejowy do wschodniej części portu. Obecnie wszystkie drogi wewnątrz portu i
prowadzące do portu, posiadają nowe nawierzchnie.
Nakłady inwestycyjne umożliwiają zwiększenie zdolności przeładunkowych
portu. W roku 2016 we wszystkich portowych terminalach przeładowano ponad 19
mln ton ładunków, co stanowiło drugi wynik we współczesnej historii portu.
***
Od zawsze port jest istotą i dumą Gdyni oraz szansą na dalszy rozwój miasta.
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Z portem związana jest gdyńska tradycja i perspektywy na przyszłość. To od portu
wszystko się zaczęło i bez portu nie byłoby nowoczesnej Gdyni. Miasta z morza i
marzeń oraz przede wszystkim z portu. Dzisiaj miasto i port to jedna całość. Od
samego początku związki miasta i portu były bardzo silne – oba organizmy nawzajem
się przenikały. Obecnie, kiedy gmina Gdynia stała się akcjonariuszem portu, związki
miasta i portu są jeszcze silniejsze. Trzeba bowiem stale pamiętać, że port to jeden z
największych pracodawców w Gdyni – co piąty czynny zawodowo gdynian, pracuje
właśnie w porcie lub w działających na jego terenie spółkach.
Pomimo ograniczonych terenów rozwojowych i „ odpychaniu portu od miasta”, port
nadal rozwija się. W najbliższym czasie pobudowana zostanie portowa obrotnica, co
umożliwi przyjmowanie wielkich, oceanicznych kontenerowców. Przebudowane będzie
wejście do portu i pogłębiony tor podejściowy oraz główny kanał portowy i poszczególne
jego akweny, do 16 metrów głębokości. W planach inwestycyjnych jest także budowa
nowego terminalu promowego Zwiększy to przeładunki i spotęguje ruch w porcie oraz
w jego sąsiedztwie. W planach inwestycyjnych jest także budowa nowego terminalu
promowego. Konieczna jest więc budowa w mieście tzw. Drogi Czerwonej, jako dostępowej
drogi alternatywnej do portowych terminali.
„W roku 95-lecia Portu Gdynia, otwieramy kolejny rozdział portowych dziejów i na
pewno dobrze zrealizujemy nowe zadania, gdyż mamy w gdyńskim porcie bardzo dobrych
pracowników, którzy związali swój los zawodowy z naszym portem i doskonale orientują
się w potrzebach portu oraz integrują się przy realizacji wspólnych portowych celów”
– podkreślił w okolicznościowym wystąpieniu- Adam Meller, obecny prezes Zarządu
Morskiego Portu Gdynia. Optymizm Prezesa potwierdza także rządowy „Program rozwoju
polskich portów morskich do 2020 r., z perspektywą 2030 r.”. W dokumencie tym, oprócz
założeń rozwojowych dla portów, mówi się również o wykorzystaniu żeglugi śródlądowej
do transportu wodnego oraz stworzeniu krajowego systemu wspierania przewozów
intermodalnych. Podkreśla się przy tym problem integracji infrastruktury drogowej,
kolejowej i rzecznej z europejską siecią transportową TEN-T. Chodzi bowiem o to, aby
szybko i tanio dojechać z ładunkami do portu, jak i z niego wyjechać z dostawą do odbiorcy.
* Opracowanie powstało na podstawie materiałów przekazanych przez Zarząd
Morskiego Portu Gdynia S.A.
SUMMARY
95 years of the Port of Gdynia
The decision to build a port in Gdynia effected not only in establishing a city, but also drawing
a symbol of Polish independence and economic development during the Interwar period. Since
the early begging, both the port and city were bound as one organism. Today, the port play
a potent role in city’s development, let alone being one of the largest employers in Gdynia.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 12, 2017

Michał Graban

Od Romana Dmowskiego do Gdyni - rola endecji
w umacnianiu dostępu do Bałtyku
Poruszana w niniejszym opracowaniu problematyka wpływu Narodowej Demokracji
na proces umacniania dostępu Polski do wybrzeży Bałtyku choć doczekała się szeregu
analiz naukowych, w powszechnej świadomości pozostaje „białą plamą” polskiej
historii. Przeciętny mieszkaniec Gdańska, Gdyni bądź innego zakątka województwa
pomorskiego żyje w świadomości, że politykę morską dla II RP realizował wyłącznie
obóz Józefa Piłsudskiego, a zwłaszcza Eugeniusz Kwiatkowski – zdolny minister
ekipy sanacyjnej, który miał „dobrą rękę do gospodarki morskiej”. Nie odbierając
nic temu ostatniemu z jego rzeczywistych osiągnięć na odcinku morskim, należy
jednak zwrócić uwagę, że co najmniej równie, jeżeli nawet nie bardziej zasłużoną
formacją polityczną dla umacniania polskiego do dostępu do Bałtyku, była Narodowa
Demokracja. To w szeregach tej formacji narodziły się pierwsze programy morskie,
które włączane były do postulatów odzyskiwania niepodległości przełomu XIX i XX
wieku. Silna pozycja endecji w Gdyni, utrzymująca się nieprzerwanie przez cały okres
dwudziestolecia międzywojennego, jawi się prostą konsekwencją pierwotnych zasług
tego ugrupowania politycznego dla odzyskania przez Polskę dostępu do morza.
Od idei do działania - inicjatywy morskie w poglądach Jana Ludwika
Popławskiego i Romana Dmowskiego
Podwaliny pod koncepcję państwa morskiego stawiali protoplaści obozu
narodowego: Jan Ludwik Popławski oraz Roman Dmowski. Stąd koncepcja ta wpisana
była w tradycyjne postulaty endeckiej geopolityki, postrzegającej w Prusach głównego
antagonistę i ciemiężyciela Polski. Z tych dwu mężów stanu, palmę pierwszeństwa
należy przypisać Popławskiemu, zwanemu też ojcem polskiej geopolityki. W pismach
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
Popławski propagował odejście od dominującej w Polsce „polityki jagiellońskiej”,
której istotą było „lądowe” parcie na Wschód (koncepcja Piłsudskiego), a podjęcie
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trudu cywilizacyjnego, związanego z efektywnym zagospodarowaniem naszych
rdzennych obszarów – ziem nadmorskich.
W 1887 roku, w artykule „Środki obrony” Popławski pisał: „Wolny dostęp do morza,
posiadanie całkowicie 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.”1 Jednocześnie Popławski propagował
powrót do Polski nie tylko Prus Zachodnich, ale także Wschodnich. Chodziło
bowiem o uniknięcie sytuacji, w której polskie wybrzeże byłoby klinem wciśniętym
pomiędzy dwa państwa niemieckie.
Tezy programu Popławskiego, rozwijał Roman Dmowski w okresie pierwszej
wojny światowej w swoich pismach, memoriałach oraz działalności dyplomatycznej,
prowadzonej na dworach zachodnich – głównie wśród państw Ententy. Na szczególną
uwagę zasługuje memoriał Dmowskiego z lipca 1917 r., w którym postrzegał Polskę,
jako 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 Wschodnich.2
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 r., już jako przewodniczący Komitetu
Narodowego Polskiego, w swoich notach i memoriałach. Odtąd postulaty te coraz
śmielej zaczęły pojawiać się także w deklaracjach władców mocarstw zachodnich Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Prus.
W próbach zjednania przychylności dla polskich postulatów terytorialnych nad
Bałtykiem ze strony Stanów Zjednoczonych, główną rolę odgrywał współpracownik
Dmowskiego, choć nie powiązany formalnie z endecją – wybitny artysta i polityk
Ignacy Paderewski, który miał osobisty dostęp do prezydenta Wilsona. W swoich
morskich koncepcjach geopolitycznych, Paderewski szedł jeszcze dalej niż Dmowski,
o czym świadczą jego słowa wypowiedziane w 1918 r.: „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
J. L. Popławski, Środki obrony, [w:] tegoż: Naród i polityka. Wybór pism, Kraków 2012, s. 217.
B. Dopierała, Wokół polityki morskiej Drugiej Rzeczypospolitej. Studia historyczne, Poznań 1978, s. 23.
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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”.3Ignacy Paderewski głosił
tu ideę międzymorza, w którym Polska miała spełniać 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. Stąd – jak pisał Romer
– już w czasach piastowskich kierowała ona swą ekspansję zarówno ku Bałtykowi
poprzez pradoliny Odry, Warty i Noteci, jak i na południowy zachód.4 Co ciekawe,
zarówno Romer, jak i jego antagonista geograf Wacław Nałkowski, za najważniejsze
dla Polski obszary uznawali ziemie ulokowane w dorzeczu Odry i Wisły, usytuowane
między Bałtykiem i Karpatami, stanowiące etniczną, historyczną i polityczną
jedność.5 Trudno nie dostrzec związku tych poglądów z tradycyjnymi endeckimi
koncepcjami geopolitycznymi.
Praktycznym przypieczętowaniem tych poglądów była ofensywa dyplomatyczna
Romana Dmowskiego w trakcie Traktatu Wersalskiego zakończona przyznaniem
odrodzonej Polsce okrojonego Pomorza Gdańskiego z krótkim odcinkiem brzegu
morskiego. Na mocy Traktatu Polska uzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego na
odcinku 147 km, obejmującym brzeg Półwyspu Helskiego, brzeg Zatoki Puckiej
oraz 24 km otwartego morza. W jej granicach nie znalazł się jednak żaden większy
port. Gdańsk, miał być Wolnym Miastem, pozostającym pod protektoratem Ligi
Narodów. Powyższe uwarunkowania miały się odcisnąć silnym piętnem na całym
okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce, jak i na naszych relacjach z
Niemcami. To takie warunki zadecydowały o podjęciu decyzji przez polski rząd o
budowie polskiego portu morskiego, który zabezpieczałby nasze potrzeby handlowe
na wypadek problemów z eksploatacją Gdańska. Po wstępnych rozważaniach
różnych wariantów lokalizacyjnych wybór padł na Gdynię. W tej starej kaszubskiej
osadzie rybackiej wybudowano pełnomorski port handlowy, który w latach 30. stał
się drugim największym portem na Bałtyku.
Powyższe uwarunkowania w sposób naturalny skłaniają nas ku pytaniu
dotyczącym roli obozu narodowego w samej Gdyni. Czy endecja zdołała utrzymać
swoje silne przyczółki w nadmorskim mieście polskiej racji stanu? Zanim odpowiemy
na powyższe pytania scharakteryzujemy znaczenie Narodowej Demokracji dla
całego Pomorza, znaczenie wynikające nie tylko z ofensywy programowej, a potem
dyplomatycznej, ojców polskiej niepodległości: Popławskiego i Dmowskiego.
Tamże, s. 25-26.
A. Wątor, Miejsce problematyki morskiej w programach polskich stronnictw politycznych do 1918 roku,
[w:] Morze i problematyka morska w polskiej myśli politycznej (XIX – XXI wiek). Studia i rozprawy, pod
red. T. Sikorskiego i A. Wątora, Szczecin 2014, s. 45.
5
M. Mroczko, Morze jako trwały element polskiej myśli zachodniej, [w:] Morze i problematyka
morska....., dz. cyt., s. 13.
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Przesłanki silnej pozycji endecji na Pomorzu
Prusy Królewskie, na terenie których znajdowało sie Pomorze, jako była
prowincja zaboru pruskiego, były regionem szczególnie podatnym na wpływy
Narodowej Demokracji. Działo się tak z dwóch powodów. Po pierwsze – dzieje walki
z germanizacją i rywalizacja z kulturą niemiecką prowadzoną przez Kaszubów na
Pomorzu, przełożyły się na popularność „stronnictw politycznych o charakterze
narodowym i prawicowej orientacji”6 – jak to ujmuje Roman Wapiński. Doprowadziło
to do konsolidacji narodowej na ziemiach polskich zaboru pruskiego oraz wyczulenia
na sprawy narodowe. Odtąd, na polskim Pomorzu, bardzo silny był aspekt rywalizacji
polsko-niemieckiej, a w tutejszych gazetach dominował wątek zagrożenia czyhającego
na nas ze strony Niemiec. Odzwierciedlały go m.in. zmagania wokół Wolnego Miasta
Gdańska.
Po drugie – rywalizacja z germanizacją nie byłaby możliwa bez akcji polonizacyjnej
i uświadamiającej, prowadzonej na Pomorzu przez organizacje jeżeli nie endeckie,
to ku endecji ciążące; akcji prowadzonej za pośrednictwem szeregu organizacji
kulturalnych, oświatowych, czasopism (np. „Pielgrzym”), a także organizacji
samopomocowych i organizacji o charakterze gospodarczym – np. banków
spółdzielczych, które stanowiły konkurencję dla podobnych organizacji niemieckich
i żydowskich. W powyższym zdaniu celowo dokonano wyszczególnienia organizacji
ciążących ku endecji (a nie endeckich), gdyż jak potwierdzają badania, pomorskie
towarzystwa ludowe nie miały przynależności politycznej. Prawidłowość ta posunęła
nawet Wojciecha Turka do konkluzji, iż „rodzący się pod koniec XIX wieku ruch
narodowy (wszechpolski) – w odróżnieniu od terenów Królestwa Polskiego czy
Wielkiego Księstwa Poznańskiego – nie wywarł znaczącego wpływu na przebieg walki
o uświadomienie narodowe ludności polskiej, zamieszkującej północną część Prus
Królewskich. Liga Narodowa nie posiadała na tym obszarze swoich przedstawicieli”7.
Trudno jednak zaprzeczyć faktowi ogromnego zaangażowania polskich towarzystw
ludowych na Pomorzu, które wzorem Niemiec czy Szwajcarii działały na rzecz
krzewienia kultury rolnej, przedsiębiorczości i oświaty. Zdaniem Krzysztofa Kordy te
działające w duchu pracy organicznej organizacje obficie czerpały z nauki społecznej
Kościoła, a księża – nierzadko jako jedyni reprezentanci warstwy inteligenckiej – byli
najbardziej zaangażowani w prace tych towarzystw8. Przedstawiciele duchowieństwa
będą także aktywnie uczestniczyć w strukturach Narodowej Demokracji na Pomorzu.
Choć zatem działające na Pomorzu na przełomie XIX i XX wieku towarzystwa
Dzieje Gdyni, pod red. R. Wapińskiego, Wrocław 1980, s. 106.
W. Turek, Obóz narodowy w Gdyni w latach 1920-1939, Radzymin-Warszawa 2015, s. 32.
8
Stąd towarzystwa te zrzeszyły się w 1903 roku w Związek Katolicko-Polskich Towarzystw Ludowych.
Por: K. Korda, Praca organiczna polskich towarzystw ludowych na Pomorzu w latach 1891-1920, Źródła i
stan badań, [w:] Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku. Tom III, pod red. J Borzyszkowskiego i C.
Obracht-Prondzyńskiego, Gdańsk 2006, s. 101.
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ludowe9 , formalnie nie były powiązane z endecją, gdyż w owym czasie przynależność
partyjna nie była jeszcze rozpowszechniona, to swoją filozofią działania ku endecji
niewątpliwie ciążyły. W efekcie, jak konkluduje Turek, „omawiane tereny – jako
najbardziej uświadomione narodowo – stanowiły w późniejszym okresie naturalny
rezerwuar wpływów dla powstających organizacji narodowo-katolickich”10.
Już w okresie niepodległości wytężoną działalność na Pomorzu prowadziły
powiązane z endecją organizacje takie jak: Związek Obrony Kresów Zachodnich
(ZOKZ), Polski Związek Zachodni czy Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Aktywnie
wspierały one działalność organizacji piłsudczykowskich na rzecz popularyzacji
spraw morskich takich jak Liga Morska i Kolonialna. Do innych endeckich organizacji
aktywnych na Pomorzu i w samej Gdyni należy zaliczyć: Towarzystwo Robotników
Katolickich, Towarzystwo Katolickich Rzemieślników, Związek zawodowy „Praca
Polska”. Dziennikiem ugrupowania była natomiast Gazeta Gdyńska.
Należy też zwrócić uwagę na dwa wydarzenia symboliczne, które stały się udziałem
działaczy powiązanych z endecją u progu niepodległości. Pierwszym była misja
znanego działacza kaszubskiego Antoniego Abrahama do Paryża w kwietniu 1919
r., gdzie odbywała się konferencja wersalska, a w trakcie której „budziciel polskości
wśród Kaszubów” miał w ostrych słowach zażądać przyłączenia Kaszub do Polski.
Abraham, choć formalnie nie był powiązany z endecją, to kandydował do Sejmu w
1922 r. z list tzw. Chjeno, czyli koalicji Narodowej Demokracji i partii chrześcijańskodemokratycznych, udzielał się także na zebraniach i wiecach tych formacji11. Nie
należy w końcu zapominać, że w zaślubinach Polski z morzem (10 lutego 1920 r.)
wzięli udział, powiązani z endecją, generał Józef Haller oraz ks. Ludwik Rybka, który
prowadził uroczystą procesję. W tym samym dniu powołano w polskim Parlamencie
Komisję Morską, a stało się to z inicjatywy ks. Feliksa Bolta – późniejszego przywódcy
endecji na Pomorzu.
Zanim przejdziemy do charakterystyki aktywności politycznej gdyńskiej
endecji w okresie międzywojennym, warto w paru słowach nakreślić związki
tego ugrupowania ze strukturą zawodową oraz klasową Pomorza i Gdyni. Otóż
praktycznie od początku swojej działalności, endecja reprezentowała interesy klasy
średniej, podobnie jak sanacja – ziemiaństwa. Wypływało to z jej silnego osadzenia
w zaborze pruskim, w którym silne były wpływy modernizacji, i który przynależał
do kultury Zachodu. Jednocześnie powiązanie pomorskiej endecji z konserwatywną
kaszubszczyzną, dawało podstawy solidaryzmu społecznego, które stanowiło dobre
podglebie dla procesów modernizacji. Stąd w Gdyni do endecji należało kupiectwo,
drobnomieszczaństwo, drobni przedsiębiorcy, rzemieślnicy i wolne zawody (krawcy,
szewcy, rzeźnicy, fryzjerzy, stolarze, murarze). Sytuacja ta była także konsekwencją
faktu, iż do Gdyni przyjeżdżało wielu przedsiębiorców z gospodarczo rozwiniętej
Wielkopolski. Nie była to jednak – jak chciał Dmowski – zaplanowana akcja
Tamże, s. 99-123.
W. Turek, Obóz narodowy…, s. 32.
11
Tamże, s. 50-51.
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kolonizacyjna, lecz proces oddolny. Z kolei na stanowiskach zarządzających firmami
gospodarki morskiej, (portu, żeglugi itp.) niewielu było endeków, gdyż były to firmy
państwowe, zarządzane przez urzędników sanacyjnych z Warszawy. Z kolei gdyński
proletariat, którego liczebność radykalnie wzrastała w latach 30., stanowił u schyłku
okresu międzywojennego elektorat Polskiej Partii Socjalistycznej, w nieco mniejszym
zaś stopniu – partii komunistycznej.
Silne zakotwiczenie endecji w terenie, jej popularność wśród ludności kaszubskiej
-przełożyły się na pozycję tego ugrupowania w życiu politycznym Pomorza i
Gdyni. Jeszcze w okresie zaborów endecy z Pomorza byli częstymi delegatami do
Sejmu Pruskiego. Już bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości endecy tworzyli
polskie rady ludowe na Pomorzu w latach 1918-1919 (Tomasz Rogala, Leon JantaPołczyński), przedstawiciele tej formacji politycznej byli też przedstawicielami na
Polski Sejm Dzielnicowy. Stąd powstały w 1919 r. Związek Ludowo-Narodowy w
krótkim czasie stał się jednym z najsilniejszych stronnictw na Pomorzu12.
Rywalizacja z sanacją i walka o głosy gdynian
Pozycję endecji w Gdyni odzwierciedlają wyniki kolejnych wyborów
parlamentarnych i samorządowych. W ramach ich analizy można zwrócić uwagę
na kilka tendencji. Najlepsze wyniki osiągała endecja u progu niepodległości. W
wyborach parlamentarnych 1922 r. blok endecko-chadecki uzyskał 47,6 % głosów,
a w całym województwie pomorskim poparcie to było na poziomie 56 %. Dobry
wynik odnotowała w Gdyni także Narodowa Partia Robotnicza (35,2 %), co pokazuje
skalę przewagi popularności stronnictw o charakterze narodowym nad pozostałymi
stronnictwami na obszarze Gdyni13. Ten stan rzeczy utrzymał się co najmniej do maja
1926 roku, ponieważ zamach majowy spotkał się z nieprzychylnym odzewem na
Pomorzu, utwierdzając ludność w jej dotychczasowym światopoglądzie. Bezpośrednio
po zamachu majowym endecy obawiali się nawet, że zwycięstwo Józefa Piłsudskiego
może zagrozić przynależności Pomorza do Polski. Niemniej wraz z biegiem lat i
postępów w zakresie budowy portu i miasta Gdyni obóz rządzący mógł się poszczycić
wymiernymi rezultatami swojej polityki, a rezultaty te jak nigdzie indziej widoczne
były w Gdyni. Rosła wówczas popularność obozu sanacyjnego, choć jego mandat
do sprawowania władzy w Gdyni nie posiadał demokratycznej legitymacji. Endecja
stawała się wówczas główną siłą opozycyjną.
W wyniku wyborów samorządowych z listopada 1926 roku liście endeckiej
przypadły jedynie 2 mandaty, chadecji – 3, NPR – Prawicy – 414. W wyborach
parlamentarnych z marca 1928 r. lista endecka uzyskała jednak 27,7 % głosów,
natomiast dwie listy rządowe razem wzięte uzyskały łącznie aż 38,4 % głosów (czyli
o ponad 10 % głosów więcej niż endecja), co stanowiło ewenement w skali Pomorza,
M. Widernik, Życie polityczne Gdyni w latach 1920-1939, Gdańsk 1999, s. 41.
W. Turek, Obóz narodowy…., s. 53.
14
Tamże, s . 57.
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gdzie sanacja poniosła klęskę wyborczą, uzyskując zaledwie 9% ogółu oddanych
głosów15. Fenomen ten pokrywał się z naszkicowaną powyżej tendencją, związaną z
budową Gdyni i propagowaniem przez sanację hasła: „Wszystko dla Gdyni”, a także
był konsekwencją napływu do miasta urzędników, przedsiębiorców i specjalistów
związanych z rządem.
Trend, polegający na wzroście popularności obozu rządzącego w Gdyni w jeszcze
większym stopniu dał o sobie znać, w trakcie wyborów parlamentarnych w listopadzie
1930 r., w których lista Stronnictwa Narodowego uzyskała w Gdyni 24,2 % głosów,
podczas gdy sanacyjny Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem uzyskał najlepszy w
okresie pomajowym wynik wyborczy, tj. 53 % oddanych głosów. Jak pokazuje Turek,
w odróżnieniu od Gdyni, w skali Pomorza endecja uzyskała znacznie lepszy wynik,
pokonując BBWR stosunkiem 38 do 21 procent oddanych głosów16. Generalnie
jednak powyższa tendencja, polegająca na wzroście wpływów sanacji w Gdyni
stawała się faktem, a na jej przebieg wpływ wywierały nie tylko sukcesy II RP na
odcinku morskim, ale także przesłanki mniej chwalebne, polegające na odwoływaniu
się przez sanację do środków przemocy i zastraszania przeciwników politycznych
(czyli endecji), które szczegółowo charakteryzuje w swojej monografii Turek17.
Wspieranie postulatów samorządowych i praw ludności kaszubskiej
Należy też podkreślić, iż endecja przez cały okres jej funkcjonowania w Gdyni
popierała postulaty samorządowe, przeciwko centralistycznym tendencjom
sanacyjnego obozu rządzącego. To z tego powodu identyfikowali się z nią często
działacze kaszubscy, którzy po likwidacji gdyńskiego samorządu i wprowadzeniu
rządów komisarycznych, zostali odsunięci od władzy w mieście. Dotyczyło to m.in.
pierwszego wójta Gdyni, Jana Radtkego oraz jej pierwszego burmistrza, Antoniego
Krauzego. Z tych dwu wybitnych kaszubskich działaczy politycznych w większym
stopniu z endecją związany był Radtke.
Zmiana ustroju miasta Gdyni została dokonana zaraz po wyborach parlamentarnych
z listopada 1930 roku, rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej w sposób
arbitralny, znoszącym samorząd w mieście. W miejsce starostwa grodzkiego oraz
Magistratu utworzony został Komisariat Rządu, skupiający całą dotychczasową
władzę państwową i samorządową. Rada Miasta składać się miała z 20 członków,
z których jedynie połowa pochodziła z wyborów, drugą połowę powoływał zaś
Minister Spraw Wewnętrznych. Powyższa regulacja pozbawiała opozycję wpływu na
politykę miasta, mało tego, gwarantowała podległość Gdyni obozowi sanacyjnemu,
niezależnie od wyników wyborów samorządowych.
Wobec zaistniałej sytuacji Klub Narodowy funkcjonujący w polskim sejmie wystąpił
w obronie dotychczasowego samorządu gdyńskiego. Na początku marca 1931 r.
15
16
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endecki poseł Stanisław Rymar zreferował na posiedzeniu Komisji Administracyjnej,
sprawę konieczności cofnięcia rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej w sprawie
ustroju Gdyni, uznając że postanowienia tego rozporządzenie stoją w sprzeczności z
konstytucją. Argumenty te powtórzyli posłowie Rymar wraz z posłem ks. Łosińskim
na posiedzeniu sejmu w dniu 10 marca, argumentując także, iż rozporządzenie
odsuwa miejscową ludność kaszubską od wpływu na władzę lokalną. Jednakże, jak
można się było spodziewać, zdominowany przez sanację parlament wniosek odrzucił.
Generalnie endeckie hasła przywrócenia samorządu wiązały się z głosami sprzeciwu
wobec licznych afer, defraudacji i przypadków nepotyzmu, których autorstwo
przypisywano sanacji w Gdyni. Jej krytyka nie obejmowała jednak polityki morskiej
wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, którego gdyńscy endecy szanowali i
doceniali jego zasługi na rzecz Gdyni i gospodarki morskiej.
Początek lat 30. to w dziejach gdyńskiej endecji okres działalności politycznej
Obozu Wielkiej Polski – dużego prawicowego ruchu politycznego, powołanego już w
grudniu 1926 r. w Poznaniu, przez Romana Dmowskiego, w reakcji na zamach majowy.
Jeżeli chodzi o Gdynię, to powołana pod koniec 1929 r. placówka OWP stanowiła
jednocześnie pierwszą sformalizowaną, lokalną strukturę Obozu Narodowego.
Gdyńskie struktury OWP działały pod przewodnictwem zegarmistrza Alojzego
Sobczaka, dynamicznego działacza narodowego, który konsolidował struktury w
Gdyni i w powiecie morskim. W późniejszym okresie ujawniła się rywalizacja o
przywództwo w Gdyni, pomiędzy Sobczakiem a mecenasem Marianem Zawodnym.
W efekcie, w marcu 1932 roku w Gdyni, funkcjonowało 5 placówek liczących
łącznie 378 członków. Formacja organizowała uroczystości okolicznościowe (m.in.
z okazji rocznicy zaślubin z morzem bądź imienin Józefa Hallera) i działała z dużym
impetem. Jak to ujmuje Turek, w OWP „panowała atmosfera entuzjazmu oraz
chęci podejmowania działań wykraczających poza formułę klubu dyskusyjnego”.18
Według Mieczysława Widernika gdyńska endecja bojkotowała obchody uroczystości
państwowych, które wiązałyby się z rolą sanacji i Józefa Piłsudskiego (w tym 11
listopada). Organizowała natomiast uroczyste obchody zaślubin Polski z morzem
w dniu 10 lutego, argumentując, że był to moment zwrotny nie tylko w dziejach
Pomorza, ale i całej Polski.19
Do kulminacyjnych wydarzeń doszło 10 lipca 1932 r., kiedy to gdyński „Sokół”,
organizacja zdominowana przez endecję, świętował 650-lecie testamentu księcia
Mestwina II (na mocy którego Pomorze weszło w skład państwa polskiego) na
Stadionie Miejskim przy Polance Redłowskiej. W trakcie obchodów doszło do
starć pomiędzy członkami OWP a policją, w efekcie których wywrócono bramę
stadionu, kilku policjantów i cywilów zostało poturbowanych, a jeden z przygodnych
świadków poniósł śmierć na miejscu. W odpowiedzi na powyższe zajścia, władze
sanacyjne przystąpiły do rozprawienia się z OWP. Wielu działaczy organizacji, a
18
19
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w tym przewodniczący Sobczak, zostało skazanych na karę więzienia, a struktury
Obozu zostały zdelegalizowane najpierw na Pomorzu (28 września 1932), a następnie
na terenie całego kraju (marzec 1933).
Osłabiona endecja przystąpiła do wyborów samorządowych w marcu 1933 roku,
w których osiągnęła i tak nienajgorszy wynik, blisko jednej trzeciej oddanych głosów
(30,9%). Listy sanacyjne uzyskały 44 % głosów, natomiast socjaliści uzyskali 20 %,
wyrastając na trzecią, pod względem popularności, siłę polityczną Gdyni. Kandydaci
NPR oraz listy komunizujące nie otrzymali ani jednego mandatu20. Frekwencja w
wyborach wyniosła 57,4 %, co było najlepszym wynikiem, w odniesieniu do innych
wyborów samorządowych w Gdyni.21
Generalnie natomiast, pomimo faktu iż sprawujący w Gdyni władzę od 1933 r.
Komisarz Franciszek Sokół nie był wrogiem endecji, pogłębiał się marazm w stronnictwie
powodowany z jednej strony zawieszeniem struktur OWP, z drugiej zaś powiększaniem
się wpływów sanacji i niemożnością legalnego działania w ramach struktur
samorządowych, których kompetencje były – jak wiadomo – znacznie zredukowane.
Do tego dochodził sceptyczny stosunek wobec endecji w szeregach niektórych
niegdyś endeckich organizacji pozarządowych, jak np. Towarzystwa Młodzieży
Gimnastycznej „Sokół”, które w 1934 r., z organizacji endeckiej, przekształciło się w
organizację piłsudczykowską22. Powodem takiej ewolucji postaw z całą pewnością
były pamiętne wydarzenia na stadionie w Redłowie.
Radykalizacja postaw i wątki antysemickie
Ostatnią próbę zwiększenia wpływów w mieście podjęła endecja, w drugiej
połowie lat 30. Była to próba udana. Jak pokazuje M. Widernik, było to konsekwencją
zwiększenia liczebności w mieście, „tych grup społecznych, które stanowiły główne
pole działania endecji, nastąpił bowiem rozwój warsztatów rzemieślniczych i
placówek handlowych”23. Stronnictwo Narodowe dokonało także zmian personalnych
w kierownictwie organizacji. Długoletniego prezesa Rady Grodzkiej Mariana
Zawodnego zastąpił energiczny działacz przybyły z Wielkopolski, reprezentant sfer
kupieckich - Adam Tomaszewski. Wszystkie te działania wpłynęły na radykalne
zwiększenie liczebności stronnictwa. O ile w maju 1937 roku SN liczył w Gdyni 1400
członków, w lipcu 1938 r. już 3000 członków, skupionych w 14 kołach na terenie
wszystkich dzielnic Gdyni24.
Odbudowa wpływów endecji w Gdyni stała się możliwa także z innych powodów.
W drugiej połowie lat 30. zwiększył się radykalizm organizacji. W okresie tym
Tamże, s . 116.
B. Słobodzian, Rozwój idei samorządowej w Gdyni do II wojny światowej, [w:] Zeszyty gdyńskie nr 1.
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nasiliły się w niej akcenty szowinistyczne. Jak zawsze, ważną rolę odgrywała walka
z propagandą niemiecką, sanacją, a także antykomunizmem poprzez zwalczanie
idei „czerwonej Gdyni”. Przede wszystkim radykalnie wzrósł na znaczeniu jednak
antysemityzm, który stał się hasłem sztandarowym.
W 1937 r., w Gdyni mieszkało blisko 5 tysięcy Żydów, stanowiących ponad
4 procent ludności. Jak zauważa Turek: „Wprawdzie Gdyni było daleko do miast
centralnej czy wschodniej Polski, w których ludność żydowska stanowiła nierzadko
nawet większość mieszkańców, jednak obecność Żydów w mieście dotychczas
‘czysto’ polskim, była zauważalna i – zważywszy energiczną ruchliwość Żydów w
sferze handlu – mogła być traktowana przez kupców gdyńskich jako zagrożenie
oraz niepożądana konkurencja”25. Według Turka źródeł gdyńskiego antysemityzmu
należy się doszukiwać już w 1934 i 1935 r. W maju 1934 r. Stronnictwo Narodowe w
Łodzi odniosło spektakularne zwycięstwo w wyborach samorządowych eksponując
wątki antysemickie. Odtąd krajowa endecja zalecała stosowanie podobnej taktyki na
obszarze całego kraju. W efekcie, w 1935 r. na zebraniach endecji w Gdyni, coraz
częściej pojawiały się akcenty antysemickie, eksponowane m.in. przez duchownych.
Na łamach „Gazety Gdyńskiej” pojawiały się zjadliwie antyżydowskie i obraźliwe
teksty.
Bojkot sklepów żydowskich na ulicach Gdyni zainicjowany został na przełomie
1935 i 1936 r. i od tego momentu akcje pod hasłami: „Polacy nie kupujcie u
żydów”, „Swój do swego po swoje”, realizowane były nieprzerwanie w Gdyni aż do
końca lat 30. W ich ramach umieszczano na transparentach hasła antyżydowskie
i rozdawano ulotki. Nie dochodziło jednak do większych ekscesów, jak to się
zdarzało w innych dzielnicach Polski. W Gdyni akcje antysemickie realizowane
były w granicach obowiązującego prawa. Do takiego przebiegu nawoływali zresztą
kierownicy poszczególnych placówek, którzy podkreślali, by nie stosować w Gdyni
metod rasistowskich ani „hitlerowskich”. Inną formą działań był bojkot towarzyski.
Obejmował on m.in. zakaz wpuszczania Żydów do kawiarni zdominowanych przez
polskich narodowców, gdzie organizowano np. „wieczory czwartkowe”. Ponadto
zwolennicy Stronnictwa Narodowego w środowisku adwokackim podjęli uchwałę o
zerwaniu kontaktów towarzyskich z adwokatami żydowskimi.26 Trudno oprzeć się
wrażeniu, że choć mieszczące się w granicach prawa działania te nosiły znamiona
szowinistycznego „apartheidu”. Dla koordynacji akcji antysemickiej w Gdyni
utworzono „komitet antyżydowski”, złożony z działaczy SN oraz członków Korporacji
Kupieckiej.
Realizowana przez endecję walka z „czerwoną Gdynią” związana była z
popularnością w latach 30. idei lewicowych w mieście, co było z kolei konsekwencją
narastania problemów robotniczych oraz nierozwiązanych przez obóz sanacyjny
kwestii socjalnych: bezrobocia, problemów z budownictwem mieszkaniowym,
25
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pauperyzacji itp. Ważną rolę w środowisku lewicowym odgrywał energiczny
działacz PPS-u Kazimierz Rusinek, dzięki któremu PPS zbliżała się do pozycji
komunistycznych. Symptomem popularności idei lewicowych w Gdyni były
obchody święta 1 maja z udziałem wielotysięcznych tłumów, którym nie mogły
dorównać ani kontrpochody organizowane przez sanację, ani obchody 3 maja
organizowane przez endecję. Głównym forum ożywionej działalności PPS były tzw.
Klasowe Związki Zawodowe, ponadto Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego,
Robotniczy Klub Sportowy „Bałtyk” oraz Czerwone Harcerstwo. Endecja traktowała
walkę z „czerwoną Gdynią” podobnie jak walkę z wpływami żydowskimi. Obu tym
zjawiskom nadawała zresztą wspólny akronim „żydokomuny”. Zbitka ta była o tyle
uzasadniona, iż socjaliści bronili kupców żydowskich w Gdyni, wysuwając m. in.
argument, że kupowanie tańszych produktów leży w interesie robotnika27.
Według propagandy uprawianej przez gdyński PPS, endecja była ugrupowaniem
faszystowskim. Z kolei polityka sanacyjna realizowana na szczeblu ogólnopolskim
zrównywała szkodliwość komunizmu i idei narodowej, co było niewątpliwie
sporą prowokacją, zważywszy na fakt, iż z dniem 21 lutego 1937 r., z inicjatywy
Adama Koca powołano organizację Obóz Zjednoczenia Narodowego, która miała
stanowić syntezę sanacji z endecją oraz podobnie jak narodowcy, eksponować wątki
antysemickie. W każdym razie, w drugiej połowie lat 30., gdyńska endecja podobnie
jak i wcześniej piętnowała nepotyzm, liczne nadużycia i afery, będące udziałem
sanacyjnych dygnitarzy, sprowadzanych do miasta z Warszawy. Przez pewien okres,
narodowcy krytykowali politykę Komisarza Franciszka Sokoła (sprawa zakupu
parceli po zaniżonej cenie oraz sprawa budowy rzeźni i targowiska zwierzęcego),
ostatecznie jednak inicjatywy te nie roztoczyły szerszego zasięgu. Sam Sokół cenił
zresztą różnorodność polityczną Gdyni i z tej perspektywy nie eskalował animozji
wymierzonych w endecję. Jak już było mówione wcześniej, krytyka endecji nie
obejmowała oczywiście polityki Eugeniusza Kwiatkowskiego, którego zasługi na
odcinku morskim ceniła wysoko.
Przyjrzyjmy się w tym kontekście, wynikom ostatnich przedwojennych wyborów
samorządowych 5 lutego 1939 r. Otóż wybory te przyniosły zwycięstwo Polskiej Partii
Socjalistycznej (15 mandatów), co pokrywało się z naszkicowaną powyżej tendencją
wzrostu znaczenia postulatów robotniczych w mieście. Niemniej bardzo dobry wynik
odnotowało także Stronnictwo Narodowe (12 mandatów). Natomiast prorządowy
OZN odniósł spektakularną porażkę, uzyskując jedynie 5 mandatów.28 Choć nowa Rada
Miejska, z powodu wojny, nie zdołała się nawet zebrać to wybory posiadały znaczenie
symboliczne, dzieląc Gdynię na dwie części: narodową i czerwoną. I tak robotnicze
przedmieścia (Grabówek, Chylonia) znajdowały się pod wpływem socjalistów,
natomiast Śródmieście – pod wpływem zwolenników endecji. Na tym tle do obozu
rządowego ciążyło jedynie Oksywie – opanowane przez sanacyjne kręgi urzędnicze.
27
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Warto na koniec przeanalizować stosunek gdyńskiej endecji do III Rzeszy u progu
II wojny światowej. Stosunek ten wpisywał się w tradycyjne paradygmaty endeckiej
geopolityki postrzegającej w Niemczech, jako głównego wroga Polski. To na tej
podstawie krytykowano rządy sanacyjne za politykę zbliżenia polsko-niemieckiego,
za niewystarczającą obronę praw polskiej mniejszości w Wolnym Mieście Gdańsku,
a także za zbytnie faworyzowanie przez polski rząd portu w Gdańsku, kosztem portu
w Gdyni29.
Z drugiej jednak strony ulega się wrażeniu, że pomorska endecja – gdy wojna
wydawała się już nieuchronna - jakby nie była w pełni świadoma ogromu zbliżającego
się niebezpieczeństwa, nie potrafiąc też, choćby w celach propagandowych,
odpowiednio wyeksponować względem władz sanacyjnych faktu, iż była ona tą
formacją, która jako pierwsza przestrzegała przed zagrożeniem niemieckim. Wręcz
przeciwnie, gdyńscy endecy, a także wizytujący Gdynię działacze centralni (Tadeusz
Bielecki, Jędrzej Giertych) w latach 1938-1939, wciąż postrzegali problem żydowski
za główne zagrożenie dla Gdyni, Pomorza i całej Polski i dopiero z tej perspektywy
postrzegali kolejne akordy agresywnej polityki III Rzeszy. Jak słusznie ocenia to
nastawienie Turek: „Wielkomiejski charakter Gdyni i jej położenie nad morzem,
w sąsiedztwie Gdańska, postawiły działaczy w obliczu konieczności wykazania
się nadzwyczajnymi umiejętnościami politycznymi. Tych jednak zabrakło”30. Jako
przykłady powyższej „ciasnoty umysłowej” można przytoczyć np. pozytywne
ocenianie anschlussu Austrii i Czechosłowacji (z uwagi na kwestię żydowską),
ambiwalentny stosunek względem zajęcia przez Polskę Śląska Cieszyńskiego czy w
końcu pochwałę udzieloną przez Edwarda Piszcza względem szybkiego rozwiązania
„kwestii żydowskiej” przez policję gdańską w marcu 1939 r. Już niedługo później
miało się okazać, jakie są prawdziwe intencje naszego zachodniego sąsiada oraz jak
wiele łączyło nastawienie Niemiec względem Żydów i względem Polaków. Patrząc z
tego punktu widzenia gdyńskiej endecji u progu wojny daleko było do zrozumienia
być może oczywistej prawdy, że we wspólnym froncie antyniemieckim być może
sojuszników należało poszukiwać właśnie wśród Żydów. Ironią historii może być
fakt, iż działacze pomorskiej Narodowej Demokracji zapłacili bodaj największą
daninę krwi, będąc bezlitośnie eksterminowani w różnych miejscach niemieckich
kaźni, a w tym w Piaśnicy.
Wnioski końcowe
Zagadnienie wpływu endecji w procesie umacniania dostępu Polski do Bałtyku
można streścić w dwóch zasadniczych konkluzjach. Po pierwsze – proces ten
przechodził wymowną ewolucję, od sfery idei i programów politycznych głoszonych
przez ojców naszej niepodległości Popławskiego i Dmowskiego, przez działania
dyplomatyczne podejmowane głównie na forum międzynarodowym w trakcie
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Pierwszej wojny światowej, po inicjatywy praktyczne, polegające na utrzymaniu
silnej pozycji endecji w Gdyni – mieście polskiej racji stanu, które było konkretną
manifestacją programu morskiego endecji. Patrząc z tego punktu widzenia, do
rangi paradoksu może urastać fakt, iż port w Gdyni wybudowała ekipa sanacyjna,
a nie endecja, która nie miała bezpośredniego wpływu na rządzenie. Silna pozycja
polityczna endecji w Gdyni, utrzymująca się przez cały okres międzywojenny, nie
była jednak czymś przypadkowym, lecz jawiła się prostą konsekwencją znaczenia
myśli morskiej w programie endeckim, działań podejmowanych przez Dmowskiego
na rzecz odzyskania dostępu do morza, czy w końcu konsekwencja preferencji
politycznych i narodowościowych mieszkających nad morzem Kaszubów.
Druga konkluzja posiada mniej chwalebną wykładnię. Dotyczy zmiany akcentów
w inicjatywach endecji, zmianie występującej pomiędzy okresem głoszenia tez
programowych, po okres praktycznych przedsięwzięć realizowanych w Gdyni w latach
30. Niestety te ostatnie nie odwoływały się już do szczytnych ideałów, lecz przepełnione
były fobiami narodowościowymi, silnie eksponującymi wątki antysemickie. Endecja
gdyńska podejmowała oczywiście także tematy istotne dla miasta: popierała ideę
samorządu terytorialnego przeciw centralistycznym tendencjom sanacji, wspierała
Kaszubów, piętnowała nepotyzm elit sanacyjnych, czy w końcu przeciwstawiała się
niemieckiemu ekspansjonizmowi (m. in. w kontekście ograniczania praw mniejszości
polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku). Niewątpliwie bardziej wymowne, nośne
społecznie i tym samym nagłaśniane przez prasę, były jednak akcje antyżydowskie,
sprowadzane głównie do bojkotu sklepów żydowskich. Być może owa zmiana
akcentów, wynikała po jakiejś mierze, z frustracji gdyńskiej endecji, że nie ma ona
realnego wpływu na rządzenie, lecz zmuszona jest asystować swoim konkurentom
politycznym w realizacji programu morskiego. A przecież środowiska endeckie
na szczeblu ogólnopolskim, prowadziły w okresie międzywojennym ożywioną
działalność na rzecz rozwoju idei i gospodarki morskiej. W tym duchu wypowiadali
się m. in. marszałek Sejmu Wojciech Trąmpczyński, a także Stanisław Grabski,
Stanisław Kozicki, Roman Rybarski oraz premier Władysław Grabski, za rządów
którego zainicjowano budowę Gdyni. Dotyczyło to jednak raczej lat 20. W drugiej
połowie lat 30., gdy starych endeków zaczęli zastępować „młodzi gniewni”, tacy jak
Giertych czy Bielecki, także na szczeblu ogólnopolskim coraz częściej dawały o sobie
znać ciągoty autorytarne czy parafaszystowskie, które rozwiązanie skomplikowanych
problemów społecznych czy narodowościowych sprowadzały do prostych, by nie
napisać prostackich recept. Prawidłowość ta z jeszcze większym nasileniem dotykała
Gdyni.
Wszystko to nie jest w stanie jednak zmienić wymowy faktu, dotyczącego
ogromnych zasług endecji na rzecz odzyskania dostępu do morza, zasług w
uświadamianiu narodowościowym Kaszubów oraz budowaniu silnego obozu
politycznego w Gdyni. Pośmiertnie endecja może odczuwać pewną satysfakcję – to
ona jako pierwsza formułowała śmiały program polityki morskiej oraz geopolityczną
reorientację Polski, z kierunku lądowego wschód-zachód, na kierunek morski północ-
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południe. Patrząc z tego punktu widzenia można skłonić się ku tezie, że sanacja wraz
z budową polskiego portu oraz magistrali węglowej zrealizowała program morski
endecji. Warto też zwrócić uwagę, iż pod koniec lat 30., w obliczu coraz bardziej
narastającego konfliktu polsko-niemieckiego, endecja eksponowała w swojej
działalności prawa Polski do wybrzeża bałtyckiego (m. in. w ramach organizowanych
„Dni Morza”), w zdecydowany sposób odpowiadając na niemiecki rewizjonizm. Kres
funkcjonowaniu gdyńskiej placówki obozu narodowego przyniósł wybuch wojny.
Niemiecki terror obejmujący swym działaniem przede wszystkim polskie elity, w
dużej mierze dotknął także działaczy pomorskiej endecji.
SUMMARY
From Roman Dmowski to Gdynia – the role of the National Democracy
movement in strengthening Polish access to Baltic Sea
The potent role of the National Democracy movement in strengthening the access
to Baltic Sea is widely unknown, as the history of Polish Interwar period is dominated
by the first Marshall of Poland Józef Piłsudski and his crucial economy minister
Eugeniusz Kwiatkowski. The article unveils many details of the National Democracy
movement activities in terms of programming the first Polish maritime policy.
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Kazimierz Sas Topolnicki - budowniczy Gdyni
Podczas II wojny światowej Gdynia została częściowo zniszczona, toteż po
1945 r. odbudowa miasta była priorytetowym zadaniem Zarządu Miejskiego w
Gdyni. Problemów było bardzo wiele, przede wszystkim zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych ludności, a także odbudowa gospodarki wodnej i lądowej miasta1. Do
Gdyni powracali jej dawni mieszkańcy, ale przybywali także i nowi, w konsekwencji
zmian granicznych zmuszeni byli do opuszczenia Wilna, Lwowa, ale również
zrujnowanej Warszawy, czy Krakowa. W poszukiwaniu pracy, zgodnej ze swoimi
zainteresowaniami, do miasta przyjechał także Kazimierz Topolnicki, były żołnierz
AK, inżynier budownictwa morskiego. Jako pracownik Hydrobudowy przyczynił
się między innymi do odbudowy infrastruktury morskiej, kierując budową bulwaru
nadmorskiego czy bazy kontenerowej.
Kazimierz Topolnicki pochodził z rodziny szlacheckiej herbu Sas, zamieszkałej
na Kresach dawnej Rzeczypospolitej, głównie w okolicy Sambora. Urodził się 28
września 1924 r. w Lublinie, gdzie pracował jego ojciec Józef Wojciech, zasłużony
działacz, legionista i patriota, którego koleje życia zasługują na bliższą prezentację.
Był on absolwentem wydziału lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizację
chirurgiczną zaś ukończył we Lwowie. W 1908 r. obronił pracę doktorską, otrzymując
stopień doktora nauk medycznych2.
Pracę zawodową Józef rozpoczął już 1 listopada 1898 r. jako lekarz w Szpitalu
Krajowym we Lwowie, 26 listopada 1899 r. do 28 sierpnia 1914 r. był zatrudniony
w Szpitalu Powszechnym w Tarnopolu. W 1900 r. Józef zawarł związek małżeński
z Alfonsyną Zollner. Z małżeństwa tego urodziło się dwoje dzieci: Maria i Tadeusz.
Józef Topolnicki był człowiekiem bardzo mocno angażującym się w życie
społeczne. Działał w Sokole, a także w Towarzystwie Szkoły Ludowej. Przez 8 lat
sprawował funkcję wiceprezesa Związku Okręgowego oraz Koła Tarnopolskiego
Towarzystwa Szkół Ludowych i Związku Okręgowego Wschodniej Małopolski,
kierując pracą oświatową 260 czytelni wiejskich. Szczególnie odznaczył się pracą
Dzieje Gdyni, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 303-309; M. Kardas, Gdynia i jej władze
w latach 1926-1950. Główne problemy administracji publicznej miasta, Toruń 2013.
2
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Wszech nauk lekarskich, wyd.: Uniwersytet Jagielloński 27 październik 1908 r., sygn. JW. 1/3.
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wśród młodzieży, zakładając Stowarzyszenie Niepodległościowe im. Kościuszki
Młodzieży Rękodzielniczej3. Po wybuchu I wojny światowej młodzi ludzie doń
należący wstąpili wraz z Józefem do Legionu Wschodniego. Józef, już na początku
wojny dostał się w 1915 r. do niewoli rosyjskiej. Został wywieziony na Ural, gdzie
pracował do 1918 r. jako naczelny lekarz szpitala dla polskich uchodźców w Kazaniu,
a także podjął pracę w Towarzystwie pomocy ludności polskiej ewakuowanej.
Po powrocie do kraju 1 listopada 1918 r. wstąpił do I Dywizji Legionów w randze
kapitana – lekarza. Został przydzielony do Szpitala Wojskowego w Tarnowie4. 1
czerwca 1919 r. został mianowany pułkownikiem. Służył w Dowództwie Okręgu IX
Korpusu5. Pełnił funkcję szefa sanitarnego Dywizji Litewsko – Białoruskiej, później
Dowództwa Okręgu Etapowego VI Armii Wojska Polskiego6. Po demobilizacji
pozostawał związany z wojskiem, pełniąc funkcje komendanta szpitali, a następnie
w latach 1927 – 1930 szefem sanitarnym IX Korpusu Wojska Polskiego w Brześciu
nad Bugiem7. W międzyczasie 27 stycznia 1923 r. zmarła żona Józefa – Alfonsyna.
25 kwietnia tegoż roku Józef ożenił się ponownie z Anną Marią Milutiną (ur. 8
września 1893 r.), matką Kazimierza, która podobnie jak mąż, również uczestniczyła
w wojnie polsko – bolszewickiej, pracując jako sanitariuszka w szpitalach polowych
Wojska Polskiego, za co została odznaczona Medalem za Wojnę w 1920 r. Józef
cały czas aktywnie uczestniczył w życiu społecznym. Oprócz funkcji już wcześniej
podjętych, był także członkiem Zarządu, a później Prezesem Izby Lekarskiej oraz
członkiem Zarządu komitetu P.C.K., Rady Wojewódzkiej Międzykomunalnej Opieki
Społecznej, prezesem Okręgowego Związku Sybiraków i przewodniczącym Związku
Inicjatywy Gospodarczej w Krakowie.1 kwietnia 1930 r. przeszedł do służby cywilnej
i został powołany na stanowisko dyrektora Państwowego Szpitala im. św. Łazarza
w Krakowie, mieszczącego się ówcześnie przy ulicy Kopernika. Placówka ta była
wówczas największym samorządnym szpitalem w Polsce, złożonym z 16 oddziałów
i klinik z 1350 łóżkami dla chorych.
Kiedy 1 września 1939 r. wybuchła wojna, poproszono Józefa, aby pokierował
szpitalem, ponieważ dotychczasowy dyrektor opuścił placówkę. Okres okupacji
syn Józefa – Kazimierz wspomina: podczas wojny mieszkaliśmy przy Al. Grottgera
24, do wiosny 1941 r. poczym zostaliśmy wysiedleni do dawnej dzielnicy żydowskiej
na ul. Jasną 10/11. W latach 1939 – 1941 ukrywaliśmy w naszym mieszkaniu dwóch
oficerów zawodowych Wojska Polskiego, a mianowicie, naszego kuzyna porucznika
Tamże, Świadectwo przyjęcia w poczet członków Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Rękodzielników
i Przemysłowców we Lwowie, Lwów 1 stycznia 1910 r., sygn. JW. 1/4.
4
Tamże, Karta identyczności Kapitana Lekarza, wyd.: Szpital Wojskowy w Tarnowie, Tarnów 4 listopad 1918 r., sygn. JW. 1/5.
5
Tamże, Pochwała, wyd. Dowódcy Okręgu Korpusu Nr IX gen. Brygady Trojanowskiego, Brześć 7 lutego 1930 r., sygn. JW. 1/8.
6
Tamże, Legitymacja Oficerska, Podpułkownika Lekarza, wyd.: Dowództwo 1 Dywizji Legionów, Kraków 14 lipca 1820 r., sygn. JW. 1/6.
7
Tamże, Kwestionariusz osobowy, sygn. JW. 1/2.
3
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kawalerzystę Jerzego Kotwicz–Tołkacza i majora Adama Sarneckiego. Również w 1940
r. tato uratował, wyciągając z więzienia w Katowicach, skazaną przez gestapo na karę
śmierci, naszą kuzynkę Izabelę Czacką, z domu Fechter.
Józef Topolnicki zmarł w Krakowie 12 lutego 1945 r., został pochowany na
cmentarzu Rakowickim. Za swoje zasługi otrzymał odznaczenia: Medal za Wojnę
1920 r., w 1923 r., Medal 10-lecia, w 1931 r. Łotewski Medal Wojenny w 1925 r.,
Odznakę „WILNO” I Dywizji Legionów, Odznakę Szkoły Oficerów Sanitarnych
Wojska Polskiego, Odznakę 7 Batalionu Wojska Polskiego, Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski8, nadany w 1935 r., Złoty Krzyż Zasługi, nadany dwukrotnie w
1928 i 1938 r., Złoty Medal za zasługi dla szpitalnictwa nadany w 1938 r.9

Kazimierz Sas Topolnicki.
Źródło: zbiory rodzinne
Biografie rodziców Kazimierza Topolnickiego wskazują, że przywiązywali oni
wielką wagę do działalności patriotycznej. Postawę poświęcenia dla ojczyzny starali
się wpoić także swoim dzieciom. Rodzina często zmieniała miejsca zamieszkania.
Kazimierz, jak wcześniej wspomniano, mieszkał z rodzicami w Chełmie Lubelskim
i Brześciu nad Bugiem, następnie przeniósł się do Krakowa. Wspominał potem:
jako młody chłopak, byłem zachwycony wojskiem. najpierw wszędzie chodziłem z
tatą, a potem sam, bo już mnie znali dyżurni. Wchodziłem do jednostki wojskowej –
specjalnie wtedy, jak wiedziałem, że są ćwiczenia z bronią i dzięki temu nauczyłem
się pierwszorzędnie strzelać. Tato dał mi nawet dubeltówkę – miałem własną, mimo
że dopiero skończyłem 15 lat... no i znałem się na broni... To wszystko przydało mi
się potem w partyzantce w 1944 roku.. Przed wybuchem wojny ukończył trzecią
klasę IX Gimnazjum im. Hoene – Wrońskiego w Krakowie. Od 1 do 15 września
Tamże, Świadectwo nadane przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego Orderu Odrodzenia Polski,
wyd.: Kanclerza Jana Kochanowskiego, Warszawa 11 listopada 1935 r., sygn. JW. 1/10.
9
Tamże, Świadectwo Nadania Złotego Medalu za zasługi szpitalnictwa, Warszawa 1939. sygn., JW. 1/10/1.
8
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1939 r. pracował jako ochotnik w szpitalu św. Łazarza w dziale żywienia chorych10, a
następnie w Polskim Czerwonym Krzyżu w Krakowie. W 1942 r. ukończył Państwową
Szkołę Budownictwa i jako technik pracował w firmie drogowo-mostowej na różnych
budowach w Krakowie i Rabce od 1942 r. do połowy 1944 r. W drugiej połowie 1944
r., do rozwiązania Armii Krajowej 15 stycznia 1945 r., brał czynny udział w walkach
w oddziale partyzanckim, wchodzącym w skład 106 Dywizji Piechoty AK kryptonim
„DOM”, pod dowództwem pułk. Nieczuji - Ostrowskiego pseudonim „1000” ,Obwód
Miechów, jako podoficer i łącznik w stopniu kaprala o pseudonimie „KIT” „Jerzy
Haczyński” w II Batalionie „KALINA” kryptonim CC/P/II11, którym dowodził por.
„Kalina” Otto Śmiałek.
Podczas wojny zdarzały się ryzykowne sytuacje. Kazimierz relacjonuje: Na Boże
narodzenie 1944 roku mój ojciec był bardzo ciężko chory. Dowódca puścił mnie na
2 dni do Krakowa. Przyszedłem, było już ciemno, jak to w zimie, godzina policyjna,
siedziałem cichutko... i wyobraźcie sobie, z pierwszego na drugi dzień Świąt, druga czy
trzecia w nocy, nagle dzwonki dzwonią..., Biegnę do drzwi, słyszę: „Polizei, otworzyć!
Weszło pięciu gestapowców – i do mnie... moja pierwsza myśl: Skąd oni wiedzieli, że ja
przyszedłem??? nie było mnie w domu już przeszło pół roku! Mieliśmy kota, który był z
nami 12 lat. Zawsze w zimę – bo to był grudzień – kot sobie spał na dole, pod piecem.
Jak gestapowiec otworzył drzwi, ten kot podskoczył chyba z metr do góry z wrzaskiem,
na co gestapowiec, zaskoczony, krzyknął tylko: „Verfluchte Katze!”.myślałem, że go
zastrzeli, ale na szczęście nie zrobił tego, ale ja oberwałem uderzenie kolbą pistoletu
po plecach. Poszli... Ja byłem mokry po tym wszystkim – na szczęście nie przyszli po
mnie! Okazuje się, ale to wyszło na jaw dopiero teraz, gdy Jan Nowak-Jeziorański wydał
swoje wspomnienia, że oni szukali właśnie jego i jego żony. Wiedzieli, że ukrywa się
w Krakowie i sprawdzali wszystkie miejsca, gdzie mogli być warszawiacy. a właśnie
u nas mieszkali, po Powstaniu Warszawskim, stryj z żoną i jego przyjaciel z żoną
(n.b. Żydówką), którzy po kapitulacji byli zameldowani na dwa miesiące... i tak to kot
rozładował sytuację..
Za działalność podziemną Kazimierz Topolnicki został w dniu 7 kwietnia 1995 r.
odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę Krzyżem Armii Krajowej12. W marcu
1945 r. powołano go do służby w Wojsku Polskim, ale już 30 stycznia 1946 r. został
przeniesiony do rezerwy, później zaś w 1961 r. został mianowany podporucznikiem
Marynarki Wojennej. W 1946 r. przeniósł się do Gdyni, pracując początkowo w
firmach spedycyjnych w Porcie Gdyńskim. Ten okres tak wspominał:. Po wojnie w
1945 zostałem powołany do Wojska Polskiego, byłem w szkole podchorążych, wtedy
nazywało się to „Szkoła Oficerska”, na Bronowicach. Wisiała tam na ścianie lista
wszystkich podchorążych – ja zajmowałem na niej drugie miejsce w strzelaniu... no i
potem zostałem podoficerem broni i miałem znakomite życie przez cały czas..Osobno
spałem, miałem własny pokój – to był wówczas ewenement w latach 1945-46. ale ja i
APT, Zaświadczenie wydane przez kierownika działu żywienia Szpitala św. Łazarza-Janinę Heniszową, 1939.
Zaświadczenie o rejestracji w Armii Krajowej dnia 15 października 1945 r.
12
Legitymacja odznaczenia Krzyżem Armii Krajowej,
10
11
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tak marzyłem, żeby wyjść z wojska, bo to już było inne wojsko... no i udało mi się to.
Po roku, w 1946 skończyłem służbę wojskową i przeniosłem się szybko na Wybrzeże.
Tu mieszkał mój stryj z całą rodziną. Dobrze zrobiłem, bo prawie wszyscy moi koledzy
zostali aresztowani w pierwszych latach powojennych i pewnie mnie czekałoby to samo.
Zacząłem pracować w budownictwie morskim w Hydrobudowie13, czyli Krajowej
Korporacji Przedsiębiorstw Budowlanych. W przedsiębiorstwie tym Kazimierz
Topolnicki był zatrudniony przez 27 lat na różnych stanowiskach w kraju i zagranicą
od kierownika budowy do Głównego Inżyniera. Do najbardziej znanych realizacji
Hydrobudowy należą: Port Północny w Gdańsku, Baza Kontenerowa w Gdyni,
nabrzeża portów rybackich we Władysławowie, Helu, Łebie, Darłowie i Kołobrzegu,
przebudowa ujścia Wisły Śmiałej, obiekty mostowe na autostradzie A2, budowa portu
pasażerskiego EKO-MARINA w Giżycku, przebudowa falochronu głównego w Gdyni.
Kazimierz Topolnicki wspominał, że jedną z najciekawszych spośród prowadzonych
przez niego prac budowlanych był bulwar nadmorski w Gdyni, który nadzorował
przez 4 lata, później kierownictwo przejął jego kolega. Wiadomo że początkowo
na terenie dzisiejszego bulwaru nadmorskiego zbudowano w latach dwudziestych
XX wieku ścieżkę dla spacerowiczów. Głównie związane to było z zabezpieczeniem
stoku Kamiennej Góry. Pierwsza opaska betonowa powstała w latach trzydziestych i
właśnie te prace dały początek dzisiejszej promenadzie. Po II wojnie światowej bulwar
pozostał nietknięty, natomiast w 1949 r. w wyniku sztormu został niemal doszczętnie
zniszczony. Później starano się prowadzić prace zmierzające do umocnienia
między innymi Kamiennej Góry, ponieważ dotychczasowe działania miały tylko
charakter doraźny. Dla mieszkańców Gdyni zabezpieczenia były niewystarczające,
toteż wystąpili oni z inicjatywą społeczną i w 1958 r. powołali do życia Społeczny
Komitet Bulwaru Nadmorskiego. W jego skład wchodzili między innymi dyrektorzy
i kierownicy większych przedsiębiorstw i instytucji w mieście oraz przedstawiciele
organizacji społecznych. Szybko zaczęto opracowywać założenia projektowe, czym
zajmowała się sekcja techniczna. Całość dokumentacji realizowało docelowo Biuro
Budownictwa Morskiego w Gdańsku. Ostatecznie zaakceptowano projekt budowy i
Ministerstwo Żeglugi włączyło inwestycję do swojego planu. Budowa rozpoczęła się w
1963 r. i powierzono ją przedsiębiorstwu, w którym pracował Kazimierz Topolnicki,
wspomnianej już Hydrobudowie 4. Rezultatem prac było powstanie nowego Bulwaru
Nadmorskiego, oddanego do użytku w 1969 roku, praktycznie w takim kształcie, jaki
znamy dzisiaj. Bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego ma długość ponad 1,5
km i szerokość około 10 m14.
Wspomnieć również należy, że w 1947 r. Kazimierz został bezpodstawnie
aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa w Gdyni i bez procesu zwolniony. W latach
1948-1952 Studiował na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Inżynierii LądowoByle do stówy…Rozmowa z inż. Kazimierzem Topolnickim, Biuletyn wewnętrzny Keller Polska sp.
z o.o., nr 2, grudzień 2011.
14
I. Gogolewska,Budowa Bulwaru Nadmorskiego,Rocznik Gdyński 1978/1979 , Gdynia 1979 s. 72-73;
Piękna promenada ku słońcu, Dziennik Bałtycki, nr 17 (17089) 20, 21 styczna 2001 r.
13
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Wodnej, uzyskując w 1952 r. dyplom Inżyniera
Budownictwa Wodnego.. W 1976 r. ukończył pracę
w budownictwie morskimi a zajął się budową dużych
elektrowni w Niemczech i Libii. Następnie został
zatrudniony przy budowie elektrowni jądrowej w
Polsce, gdzie pracował aż do jej likwidacji w roku
1990 r., kiedy przeszedł na odejścia od aktywności
zawodowej. Kazimierz Topolnicki ostatnio pracował
w Firmie Keller Polska w Gdyni. Pracownicy firmy
wspominają, że w 1996 r. był jedynym inżynierem w
naszej firmie, który miał uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń. Pan Kazimierz już w
1990 roku był na emeryturze …, ale cieszył się dobrym
zdrowiem i zapałem do pracy inżynierskiej (jak zresztą
Kazimierz Sas Topolnicki. zawsze). To, z założenia, przejściowe zajęcie w Keller
Źródło: zbiory rodzinne Polska przerodziło się w kolejnych … 17 lat dalszej
pracy! Teraz jednak przyszła kolej na „odłożoną”
wcześniej emeryturę, na którą „też muszę zdążyć”, jak powiedział Pan Kazimierz. Tym
samym 2 sierpnia br. był ostatnim dniem „wypełnienia obowiązku pracy względem
pracodawcy”… ale z pewnością nie ostatnim dniem obecności Pana Kazimierza w
naszym biurze w Gdyni, gdzie zachowa swój „kącik” i gdzie będzie zawsze serdecznie
widziany.. Zmarł 15 października 2016 r. w Gdyni. W Gdyni mieszka obecnie syn
Kazimierza Michał, który również swoje zainteresowania związał z budownictwem.
SUMMARY
Kazimierz Sas Topolnicki - the builder of Gdynia
After the war, the old inhabitants of Gdynia, but also of Vilnius, Lvov, Warsaw
and Cracow started to return to the partially destroyed city. Its reconstruction was a
priority objective for the novel Gdynia authorities. There were a lot of problems to
be resolved, first and foremost, to meet the housing needs of the residents, as well as
rebuilding water and land management of the city. Kazimierz Topolnicki, a former
Home Army soldier and a marine engineer, contributed to the reconstruction of the
maritime infrastructure, being i.e. the building manager of the seaside boulevard as
well as the container base.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 12, 2017

Grzegorz Piwnicki

Baon Morski w pejzażu Wejherowa w latach 1931-1939
Po objęciu Pomorza przez armię generała Józefa Hallera w 1920 r. na obszarze
tym przez ponad 11 lat nie było polskich jednostek wojsk lądowych. Na terenie
znajdującym się w strefie morza było zaledwie kilka małych miast i osiedli. Siedzibą
Powiatu Morskiego było Wejherowo1, w skład którego wchodził prastary Puck,
osiedla Reda i Rumia, a w niedalekiej Gdyni budowano Port i miasto2, Gdańsk
Wejherowo w 1930 r. liczyło 9.512 mieszkańców, w 1938 r. było już 15.184, wśród nich 14.521
katolików i 499 ewangelików, 143 wyznania mojżeszowego i 21 osób innych wyznań. Między ludnością polską a niemiecką istniał rozdźwięk, który z biegiem lat pogłębiał się. Mniejszość niemiecka, liczebnie niewielka, była silna ekonomicznie. Np. w 1935 r. prawie połowa większych zakładów
przemysłowych oraz wiele placówek handlowych i warsztatów rzemieślniczych należało do Niemców. W mieście działało 10 organizacji i stowarzyszeń niemieckich. Po objęciu władzy w Niemczech przez Hitlera w 1933 r. aktywność mniejszości niemieckiej wzrosła wyraźnie. W 1935 r. odbyła się w Wejherowie manifestacja przeciw antypaństwowym zakusom tej mniejszości, zakończona Przechodem ulicami miasta. W 1936 r. starosta rozwiązał wszystkie oddziały Deutsche Vereinigung w Wejherowie i powiecie, gdyż ta organizacja dopuściła się wykroczeń przeciw państwu i
swojemu statutowi, pod pozorem odbywania zajęć gimnastycznych uprawiała politykę antypolską.
2
Gdynia w 1920 r. liczyła około 1.200 mieszkańców, nie była małą rybacką wioską, ale znaną osadą, w której był już na początku XX wieku Dom Zdrojowy, kilka pensjonatów, restauracje, kawiarnia, małe „Łazienki”, molo, do którego cumowały niewielkie statki, dwie filie
banków. Wraz z budową portu liczba ludności gwałtownie rosła, w 1926 r. było już 12.000
ludzi, a w 1938 już 130.000. W 1920 r. podpisano decyzję o budowie „Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków”, w 1922 r. Sejm uchwalił ustawę o budowie portu
morskiego. Jego budowniczym został inż. Tadeusz Wenda, a mecenasem i rzecznikiem tej budowy był minister przemysłu i handlu RP (1926 – 1930), od 1935 r. wicepremier i minister
skarbu, Eugeniusz Kwiatkowski. Budowa portu trwała 9 lat. W 1938 r. Gdynia była najnowocześniejszym portem w Europie i największym na Bałtyku. Wraz z budową portu powstało
nowoczesne miasto. Do Gdyni ściągały z całej Polski rzesze bezrobotnych, ale również ludzi
wykształconych, którzy nadali mu określone intelektualne oblicze. W latach 30. XX w. kwitło
w nim życie kulturalne i naukowe, wydawano kilka gazet, rozbudowano szkolnictwo, w tym
morskie handlowe i wojenne.
1
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pozostawał Wolnym Miastem, a jego senat był wrogo nastawiony do Polski3.
W takich okolicznościach 1 sierpnia 1931 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych
w Warszawie postanowiło ulokować w Wejherowie Baon Morski, którego kadra
zawodowa składać się miała z Kadry Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w
Gródku Jagiellońskim4. 20 września tegoż roku nowo powstała jednostka przeniesiona
została do Wejherowa i zakwaterowana w pięciu budynkach ówczesnego Krajowego
Zakładu Opieki Społecznej na zachodnim skraju miasta.
Ludność kaszubska przychylnie przyjęła Batalion Morski, rozumiejąc że
Wejherowo będzie od tego czasu garnizonem Wojska Polskiego. Wzmocniło to
poczucie bezpieczeństwa wobec prowokacyjnego zachowania się sporej grupy
obywateli polskich narodowości niemieckiej, która nie pogodziła się ze zmianą
granic 1920 r. Na terenie Powiatu Morskiego zamieszkiwał spory odsetek ludności
niemieckiej, która pozostała po I wojnie światowej: byli to ludzie zamożni (kupcy,
ziemianie, przemysłowcy), niechętni polskiej władzy, mający systematyczne kontakty
handlowe i przede wszystkim polityczne w czasie narastania ruchu faszystowskiego,
a następnie rządów Hitlera z Niemcami. Był to okres tworzenia się na pograniczu
polsko-niemieckim V kolumny, która tak tragicznie zapisała się w niedalekiej wojnie
obronnej 1939 r.
Rodzima ludność kaszubska wiązała nadzieje z Batalionem Morskim w kwestii
Wolne Miasto Gdańsk powstało w 1920 r. mocą postanowień Traktatu Wersalskiego. Od początku
jego istnienia narastały w nim nacjonalizm, a po 1933 r. szowinizm hitlerowski. Polska miała w Gdańsku dużo uprawnień, do niej należała formalnie jego polityka zagraniczna. Gdańsk został włączony do
polskiego obszaru celnego, w Radzie Portu i Dróg Wodnych zasiadali po połowie Polacy i Niemcy gdańscy, pod polskim zarządem były koleje, powołano też polski urząd pocztowo-telegraficzny. O podstawowych sprawach faktycznie decydował Volkstag, w którym zasiadało od 7 do 2 Polaków gdańskich i
przede wszystkim Senat jako władza wykonawcza. W 1921 r. zawiązano organizację polskich gdańszczan, Gminę Polską, a w 1933 r. Związek Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku. Do pierwszej organizacji należeli Polacy – obywatele Wolnego Miasta, do drugiej Polacy nie posiadający obywatelstwa gdańskiego. Od 1937 r. obie organizacje połączyły się w jedną: Gminę Polską – Związek Polaków. Polacy powołali swoje organizacje zawodowe, Zjednoczenie Zawodowe Polskie i Polskie Zrzeszenie Pracy, poza
tym Macierz Szkolną, Związek Harcerstwa Polskiego i inne. W 1922 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół
Nauki i Sztuki. Polskie życie polityczne, kulturalne, naukowe i sportowe rozwijało się mimo przeszkód
stawianych organizacjom polskim przez władze gdańskie. Wolne Miasto Gdańsk miało w 1920 r. około
360.000 mieszkańców, z tego około 10 – 15% Polaków. Z upływem czasu ten procent zmalał. Druga wojna światowa zaczęła się w opanowanym przez hitlerowców Gdańsku. Bohaterska obrona Westerplatte i
Poczty Polskiej stała się symbolem wiary w słuszną sprawę, a z kolei Stutthof pozostał symbolem zbrodni niemieckich, które najpierw objęły Polaków gdańskich.
4
Gródek Jagielloński dziś miasto na Ukrainie niedaleko Lwowa. Znane było przede wszystkim jako
miejsce, gdzie zmarł w 1434 r. król Władysław Jagiełło. To on lokował miasto na prawie magdeburskim.
Miasto dobrze prosperowało, było jednym z największych starostw na Rusi, gdzie mieścił się skład soli
ruskiej. Miasto ma wiele zabytków poczynając od kościoła parafialnego z XIV wieku, kościoła franciszkańskiego z zespołem klasztornym z 1730 r., w którym przechowywane jest serce króla Jagiełły, dwie
drewniane cerkwie itd.
3
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ożywienia gospodarczego, jednostka była największym pracodawcą i odbiorcą wielu
produktów w mieście i okolicy. Sprzyjało to rozwojowi miasta, które mogło zarabiać
na dostawach dla wojska oraz znajdować pracę w jednostce.
Nie bez znaczenia było wiązanie nadziei z rozwojem kulturalnym miasta. Przybyli
do niego ludzie wykształceni, (kadra oficerska i podoficerska) z różnych regionów
Polski.

Fot. 1. Jasełka w 1934 r. w Batalionie Morskim. Siedzi od lewej: kpt. Antoni Kasztelan, a pod
obrazem marszałka Józefa Piłsudskiego siedzi kpr. Władysław Gada. Źródło: zbiory autora
Batalion, a następnie Pułk był organizatorem wielu imprez kulturalnych oraz
przede wszystkim patriotycznych. Organizowano uroczystości wojskowo – religijne,
takie jak: przysięgi młodych strzelców, święta państwowe, kościelne oraz regionalne.
Oficerowie, podoficerowie byli w mieście bardzo cenieni.
Pod względem kadrowym batalion był starannie dobierany – kadra zawodowa
reprezentowała poziom wyższy od przeciętnej krajowej. Było to celowo stosowane
z uwagi na pograniczny charakter służby jak również stosunki narodowe na terenie
dyslokacji jednostki. Przydział do Baonu Morskiego uważany był w armii za
wyróżnienie, kryteria rekrutacji szeregowych były zbliżone do wymogów marynarki
wojennej. Świadomość służenia w jednostce uważanej za doborową rodziła zdrową
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ambicję5, co w zestawieniu z dobrym wyszkoleniem tworzyło bardzo dobre walory
bojowe, w jednostce szkolono kadrę i strzelców na przyszłą piechotę morską
wspierającą Polską Marynarkę Wojenną.

Fot. 2. Pamiątka służby w 1
Batalionie Morskim, strzelec
Leon Okrój. Źródło: zbiory autora
Batalion podlegał szefowi KMW wiceadmirałowi Józefowi Świrskiemu. W
lipcu każdego roku uczestniczył w tzw. koncentracji morskiej na Helu, gdzie przy
współudziale jednostek nawodnych marynarki wojennej odbywały się ćwiczenia
na morzu, w sierpniu natomiast brał udział w manewrach letnich w ramach 16
Dywizji Piechoty z Grudziądza, która sprawowała nadzór nad jego szkoleniem
bojowym jako jednostki piechoty. W trakcie tych dwóch miesięcy wszechstronnie
przygotowywano kadrę i strzelców do działań bojowych. Ponadto szkolono część
kadry i żołnierzy w jeździe konnej, na nartach oraz organizowano kursy jazdy
pojazdami samochodowymi, motocyklami oraz w lecie uczono żołnierzy pływać.
Esprit de corps (fr.) – określenie trudne do dosłownego przetłumaczenia i zdefiniowania, z uwagi na
wiele znaczeń, jakie posiada, w tym odnoszące się do wojska. Pojęcie to określa się często mianem „ducha oddziału”, „ducha koleżeństwa” czy też „ducha zbiorowości żołnierzy zawodowych”. Wśród licznych
definicji tego francuskiego określenia, jego polską istotę oddaje Gustaw Łowczowski nazywając „patriotyzmem oddziałowym”. Według Łowczowskiego: W wojskach zaciężnych był on w stanie zastąpić patriotyzm narodowy. Jego źródłem jest kult tradycji oddziału, duma z noszonego munduru, odznaki czy barwy, wiara w obowiązek dorównania tym swym poprzednikom, co krwią pisali historię pułku. Na polu walki ten «patriotyzm oddziałowy» jest uczuciem bliższym żołnierzowi, bardziej zrozumiałym i bezpośrednio
odczuwalnym nawet niż miłość Ojczyzny.
5
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W okresie napiętych stosunków z Wolnym Miastem Gdańsk, 4 marca 1934 r.
jedna kompania strzelecka z plutonem ckm wzmocniła załogę Składnicy Tranzytowej
Westerplatte6. Do 1937 r. Batalion Morski delegował co 6 miesięcy na Westerplatte
pluton wartowniczy.

Fot.3. Ppłk dypl. Karol Kurek przemawia przed wejherowską farą w dniu 3 maja
1935 r., obok niego stoi adiutant por. B. Słomczyński, za nim stoi kpt. K. Mizer,
z lewej strony starosta Powiatu Morskiego S. Wendorff (w latach 1933 - 1936), z
prawej stoi (w cylindrze) T. Bolduan, burmistrz Wejherowa. Źródło: zbiory autora
Skład narodowościowy Batalionu według ustaleń Ministerstwa Spraw Wojskowych
był następujący: 70 % Polaków (w tym 30 % miejscowych i 40 % z rejonu Warszawy i
Półwysep nad Zatoką Gdańską, przy ujściu Martwej Wisły, w obrębie Gdańska. W okresie międzywojennym była tam zlokalizowana składnica tranzytowa wojska polskiego, chroniona przez kompanię wartowniczą (w 1939 r. – 182 żołnierzy dowodzonych przez mjr. Henryka Sucharskiego). 1 września 1939 r. ostrzał artyleryjski Westerplatte o godzinie 4.45 rano rozpoczął II wojnę światową. Mimo
wielokrotnej przewagi wroga (porucznik Szlezwig-Holsztain, pododdziały szturmowe, batalion SS,
lotnictwo szturmowe, formacje obrony wybrzeża, torpedowce, pododdział gdańskiej Schutzpolizei i
in., razem były to siły liczące ok. 3,5 tys. żołnierzy, uzbrojonych w broń ręczną, maszynową i 65 dział
i moździerzy. Składnica broniła się do 7 września, poległo 15 polskich żołnierzy, 50 było kontuzjowanych i rannych. Po stronie niemieckiej straty zabitych i rannych szacuje się na około 450 żołnierzy.
Obrona Westerplatte miała duże znaczenie polityczne i moralne. Niemcom zależało, aby udowodnić
opinii publicznej w świecie, że Polacy to państwo sezonowe i nie będą się bronić, zwłaszcza w tzw.
„Korytarzu pomorskim”, gdzie większością miała być ludność pochodzenia niemieckiego. Celem tego
ataku miało być zdobycie polskiej składnicy w czasie 6 godzin, obrona trwała 7 dni.
6
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Poznania) i 30 % Białorusinów z Rejonowej Komendy Uzupełnień w Baranowiczach7.

Kapral Laskowski z
narzeczoną, 1938 r.

Kpr. J. Kuta, kpr. Laskowski

Por. Wacław Skubik,
poległ w 1939 r.

Te postanowienia zostały pozytywnie potwierdzone w trakcie działań wojennych
i kiedy jednostka stanęła na wysokości i nie tylko wykonała postawione przed nią
zadania bojowe, ale niekiedy stan osobowy pułku walczył do ostatniego tchu nie
szczędząc krwi i życia, co potwierdzają liczne relacje z tamtych czasów8.
10 stycznia 1938 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych zmieniło nazwę Baonu
Morskiego na 1 Morski Batalion Strzelców (1 MBS) oraz ustaliło, że oznakami
formacji będą kotwice noszone na patkach kołnierza munduru i płaszcza, a na
naramiennikach numeracje batalionu.
Dowódcami jednostki w latach 1931 – 1939 byli doświadczeni i wszechstronnie
wykształceni oficerowie. Pierwszym z nich był płk dypl. Karol Kurek (1895 – 1939).
Urodził się 4 listopada 1895 r. w Krakowie, był synem Piotra i Rozalii z domu Panek.
Tam mieszkał do 1914 r., skończył szkołę powszechną, a następnie gimnazjum
im. św. Anny, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości. We wrześniu 1914 r. powołany
do armii austrijackiej, z którą walczył na froncie rosyjskim i włoskim. Będąc przed
wojną studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Praw i Administracji, w
1918 r. został zwolniony z armii w celu kontynuowania nauki na tejże uczelni.
Baranowicze na Białorusi - miejscowość wzmiankowana w 1706 r. rozwinęła się w 2 połowie XIX w.
przy okazji budowy linii kolejowej łączącej Równe z Wilnem. Prawa miejskie otrzymała w Polsce w 1919
r. Przed II wojną światową w Baranowiczach stacjonowały konne oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza (do dziś pozostały budynki ich koszar). W Baranowiczach była Rejonowa Wojskowa Komisja Uzupełnień – gdzie rekrutowano m.in. marynarzy do 1 Morskiego Pułku Strzelców przed wojną. Aktualnie
miasto liczy około 160 tys. ludzi.
8
Wspomnienia płk. Kazimierza Pruszkowskiego, dziennik kpt. Konstantego Mizera.
7
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Fot. 4. Apel w batalionie w 1934 r. Pierwszy od lewej Kmdr dypl. Karol Kurek
ppłk Karol Kurek. Źródło: zbiory autora
W styczniu 1919 r. wstąpił ochotniczo do armii narodowej. Walczył w 1 pułku
piechoty, gdzie został odznaczony orderem wojennym Virtuti Militari V klasy za
walki pod Lwowem – otrzymał krzyż nr 4692.
Po wojnie został oficerem zawodowym i ukończył studia prawnicze na
Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1925 r. skierowany został w drodze wyróżnienia na
kurs dowódców batalionów w Rembertowie, po powrocie wyznaczono go dowódcą
II batalionu w 24 pułku piechoty. Służył między innymi w 25 pułku piechoty, gdzie
był kwatermistrzem, w 1927 r. zawarł związek małżeński w Krakowie z Anną z
Czernobajewów Niestrojewą w kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem św.
Anny. W 1931 r. został mianowany dowódcą nowo powstałego Baonu Morskiego
w Wejherowie, którym dowodził do roku 1935.
Następnie był zastępcą dowódcy 71 pułku piechoty w
Zambrowie do 1939 r. W tym roku został dowódcą 28
pułku piechoty. Zginął śmiercią bohaterską w kampanii
wrześniowej 1939 r.
Drugim dowódcą Baonu Morskiego był płk
dypl. Kazimierz Burczak (1895 – 1940). Urodził się
13 marca 1895 r. we Lwowie, był synem Antoniego
i Bronisławy z domu Jędryków, tam ukończył
gimnazjum i uzyskał świadectwo dojrzałości. Od
1914 r. był żołnierzem 1 pułku piechoty Legionów, w
którym walczył do 1917 r., w międzyczasie 25 maja
1915 r. został ranny pod Kazimierzem nad Wisłą.
Od 1917 r. był komendantem obwodu lubelskiego
Polskiej Organizacji Wojskowej. W pierwszych dniach Płk dypl. Kazimierz Burczak
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listopada 1918 r. ponownie wstąpił do 1 pułku piechoty i z tą formacją walczył na
froncie jak dowódca kompanii, a następnie batalionu. Od 28 grudnia 1918 r. służył
w 5 pułku piechoty, za bohaterskie czyny był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany,
między innymi czterokrotnie Krzyżem Walecznych i orderem wojennym Virtuti
Militari V klasy.
W marcu 1920 r. mianowany został porucznikiem, a w kwietniu kapitanem.
W sierpniu 1924 r. awansowany do stopnia majora. W 1930 r. ukończył wyższą szkołę
wojskową. W styczniu 1931 r. mianowany został podpułkownikiem i wyznaczony
na stanowisko zastępcy dowódcy 1 pułku piechoty Legionów. W marcu 1932 r.
został wyznaczony zastępcą Dyrektora Nauk Centrum Wyszkolenia Piechoty, a dwa
miesiące później Dyrektorem Nauk.
18 marca 1933 r. zawarł związek małżeński z Zofią Józefą Andruszowską. W
lutym 1935 r. wyznaczono go na prestiżowe stanowisko – dowódcę Baonu Morskiego
w Wejherowie. Od listopada 1935 r. był dowódcą 1 pułku piechoty Legionów. W
uzasadnieniu awansu na dowódcę pułku gen. bryg. Stanisław Skwarczyński dowódca
1 Dywizji Piechoty Legionów napisał: cyt. „Pułkownik Burczak to wybitny dowódca
liniowy – wzorowy wychowawca podwładnych, umiejący w najbardziej ciężkiej pracy
wytworzyć wesołą atmosferę wśród otoczenia. Wybitnie pracowity i oddający się
w zupełności służbie wojskowej, którą traktuje ideowo. Osiąga bardzo dobre rezultaty
w pracy.” Z tą opinią zgodził się Dowódca Okręgu Korpusu Nr III w Wilnie gen. bryg.
Józef Kleberg – późniejszy dowódca w kampanii wrześniowej Samodzielnej Grupy
Operacyjnej Polesie, która skapitulowała jako ostatnia 5 października 1939 r. pod
Kockiem.
Pułkownik Burczak dzielnie walczył ze swoim pułkiem na wschodnich granicach
państwa, 14 września 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej. Zamordowany został w
Katyniu w kwietniu 1940 r. Ma symboliczny grób na starym cmentarzu w Wejherowie
pośród mogił żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców
poległych w obronie Wybrzeża
w 1939 r.
Trzecim dowódcą Baonu Morskiego był ppłk dypl.
Czesław Kopański (1898 – ?). Do armii wstąpił jako
ochotnik i służył w Legionach Polskich od 6 sierpnia
1914 r. Otrzymał przydział służbowy do 2 Kompanii IV
Baonu 1 Pułku Piechoty Legionów, gdzie służył do 12
października 1914 r. Następnie do 15 maja 1917 r. służył
w 7 Kompanii II Baonu 5 Pułku Piechoty Legionów.
Od 28 maja 1917 r. już jako kapral był w 5 Kompanii II
Baonu 5 Pułku Piechoty Legionów. Brał udział w wielu
bitwach na polach walk legionów, m. in. walczył pod:
Iwanogrodem, Krzywopłotami, Nidą, Konowami, pod
Ożarowem, Urzędowem, Babinem, nad Wieprzem,
Wysokiem Litewskim, Kostinchnówką itd. Za
Płk dypl. Czesław Kopański swoją działalność wojenną w legionach odznaczony
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został Żelaznym Krzyżem I brygady za wierną służbę. Ukończył przy pułku szkołę
podoficerską. Jego dowódcami byli: komendant kompanii ppor. Leon Winiarski,
komendant baonu por. Błeszyński i komendant pułku mjr Tokanewski.
6 lutego 1918 r. zdał egzamin maturalny przez komisją egzaminacyjną w Samborze
i został uznany za „dojrzałego do studiów na Uniwersytecie”.
Po wojnie został odznaczony na wniosek dowództwa 18 Dywizji Piechoty z 25
grudnia 1920 r. orderem Virtuti Militari. Pozostał w służbie wojskowej jako oficer
zawodowy. Ukończył Wyższą Szkołę Wojenną i został oficerem dyplomatycznym.
W latach 1935 – 1938 był dowódcą Batalionu Morskiego w Wejherowie w stopniu
podpułkownika.
W czasie kampanii wrześniowej był oficerem sztabowym Armii Pomorze na
stanowisku jej kwatermistrza. Z czasów jego dowodzenia Baon Morski otrzymał
ufundowany przez społeczeństwo Powiatu Morskiego swój sztandar w dniu
17 października 1937 r. Wojnę płk Czesław Kopański spędził w niemieckim oflagu.
Po wojnie przebywał w Anglii, gdzie zmarł w Londynie. Przekazał do Instytutu
im. Władysława Sikorskiego miniaturę sztandaru pułkowego (20 cm na 20 cm), którą
otrzymał w Wejherowie w dniu jego nadania9.
Czwartym i ostatnim dowódcą, już 1 Morskiego
Pułku Strzelców przed wojną i w czasie trwania kampanii
wrześniowej był płk. Kazimierz Pruszkowski (1897 –
1969). Urodził się we wsi Żaczki koło Łęczycy, rodzicami
jego byli matka Michalina z domu Leszczyńska oraz
ojciec Lucjan. Prowadzili niewielki majątek ziemski
na Kujawach. Po ukończeniu gimnazjum Rontalera w
Warszawie młody Kazimierz jako ochotnik wstępuje do
wojska polskiego i rozpoczyna służbę 20 listopada 1916
r. w 3 Pułku Piechoty Legionów. W 1917 r. awansował na
kaprala. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Piechoty
w Ostrowi Mazowieckiej jako jeszcze podchorąży został
przydzielony do 7 Pułku Piechoty Legionów, gdzie 10
stycznia 1920 r. otrzymał pierwszy stopień oficerski
– podporucznika. 1 kwietnia 1920 r. awansował na Płk Kazimierz Pruszkowski
porucznika. Z tym pułkiem walczył w kampanii polskobolszewickiej jako dowódca plutonu i kompanii. Po wojnie dalszą służbę pełnił w 23
pułku piechoty im. Pułkownika Lisa-Kuli we Włodziemirzu Wołyńskim i 11 pułku
piechoty w Tarnowskich Górach, gdzie awansował do stopnia kapitana. Następnie
przeszedł do szkolnictwa wojskowego, gdzie był wykładowcą w Szkole Podchorążych
W 1991 r. z inicjatywy kmdr. por. Grzegorza Piwnickiego, który nawiązał kontakt z kustoszem Instytutu kpt. Baranowskim, przysłano do pułku (1991) zdjęcia przedwojennego sztandaru zrobione z miniatury, którą podarował płk Kopański. Na podstawie ich odtworzono historyczny sztandar pułkowy w
1992 r., który weterani na czele z por. Władysławem Gadą wręczyli dowódcy 1 MPS kmdr. J. Krakowskiemu w sali tradycji pułku.
9
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Piechoty w Rawie Ruskiej. Po powrocie do swojego macierzystego 7 pułku piechoty
do Chełma awansował do stopnia majora i pełnił kolejno służbę na stanowisku
kwatermistrza pułku i dowódcy II batalionu. W lutym 1938 r. objął dowództwo 1
Morskiego Batalionu Strzelców (1 MBS)10.
Pułkownik wielokrotnie mówił, że zastał jednostkę dobrze wyszkoloną i
zagospodarowaną, ze wspaniałą kadrą oficerską i podoficerską – określił ją jako
doborową. W krótkim czasie nawiązał kontakt z kadrą zawodową i dał się poznać
jako doskonały dowódca i gospodarz. Podwładni oceniali go równie wysoko.
Był wymagającym, ale sprawiedliwym dowódcą. Zaskarbił sobie szacunek kadry,
żołnierze go lubili. Był oficerem o dużym poczuciu obowiązku, odpowiedzialności i
wysokiej odwadze cywilnej. Wobec przełożonych był wysoce lojalny. 19 marca 1939
r. awansował na podpułkownika, a 23 marca po ogłoszeniu częściowej mobilizacji
powstał 1 MPS. Dowodził pułkiem w kampanii wrześniowej. Po zakończeniu walk
dostał się do niewoli niemieckiej, wojnę spędził w obozie jenieckim.

Fot. 5. Wizyta w 51 batalionie łączności w Wejherowie płk. Kazimierza
Pruszkowskiego w 1957 r. (Pułkownik w czapce i szaliku, obok dowódca batalionu
kmdr por. Kazimierz Łaskarzewski). Źródło: zbiory autora
Po powrocie z obozu w 1945 r. osiedlił się we wsi Wiśniewka powiat Złotów,
gdzie uprawiał ziemię na kilkuhektarowym gospodarstwie; nie był to jego wybór,
ale konieczność wynikająca z ówczesnych czasów stalinowskich. Z pomocą byłych
A. Olkiewicz, Biografia pułkownika Kazimierza Pruszkowskiego dowódcy 1 Morskiego Pułku Strzelców
w Wejherowie, Warszawa – Wejherowo 1989, s. 2.
10
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podkomendnych w 1956 r. przeniósł się do Wejherowa, gdzie ostatnie lata swojego
życia poświęcił pracy społecznej w środowisku kombatanckim.
W 1957 r. otrzymał już w stanie spoczynku awans na pułkownika. Zmarł 1
października 1969 r., został pochowany na Cmentarzu Obrońców Wybrzeża w Gdyni
– Redłowie. Odznaczony był m. in. Krzyżem Virtuti Militari V klasy, (1920 r.) Krzyżem
Walecznych dwukrotnie (1920 r.) i Krzyżem Grunwaldu11 III klasy (1957 r.).

Oddziaływanie patriotyczne Batalionu Morskiego na społeczeństwo
Wejherowa
Batalion Morski, od 1931 r. będący w Wejherowie przyjął wszystkie tradycje bojowe
Pułku Morskiego z okresu wojny polsko-rosyjskiej. W jednostce kultywowano pamięć
o dokonaniach sławnych poprzedników, organizowano dla kolejnych roczników
strzelców pogadanki, prelekcje o wojnie 1920 r. i udziale w niej marynarzy. Kadra
i w dużej mierze żołnierze batalionu identyfikowali się ze swoimi poprzednikami.
Kiedy jednostka miała otrzymać sztandar, postanowiono za zgodą przełożonych,
oficerów pułku i strzelców, że zapisane na nim będą nazwy i daty zwycięskich bitew,
w których brał udział Pułk Morski.

Fot. 6. Zaproszenie na wręczenie sztandaru 1937 r. Źródło: zbiory autora
11

Tamże, s. 13.
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Nazwy miejscowości i daty bitew: Susk, Nowa Wieś – 3 sierpnia 1920 r., Zabiele
– 4 sierpnia 1920 r., Makrew – 8 sierpnia 1920 r., Ćwiklin – 17 sierpnia 1920 r.,
wyhaftowano na sztandarze w pracowni hafciarskiej w Starogardzie Gdańskim.
17 października 1937 r. przy współudziale władz państwowych, duchowieństwa
i licznie zebranych mieszkańców miasta i powiatu odbyła się w Wejherowie podniosła
uroczystość wręczenia sztandaru, który ufundowało społeczeństwo ówczesnego
powiatu morskiego.
W tym czasie na tej samej uroczystości ze zbiórki powiatowego Funduszu Obrony
Narodowej zakupiono 10 ciężkich karabinów maszynowych i przekazano armii.
Uroczystość rozpoczęła się w przeddzień 16 października, kiedy to o godz. 20.00
na placu apelowym Batalionu odbył się uroczysty capstrzyk wszystkich oddziałów
jednostki, a na jego zakończenie przy wtórze werblów odczytano apel poległych za
żołnierzy wojny 1920 r., którzy walczyli i polegli w Pułku Morskim. Tę podniosłą
część uroczystości zakończyła wspólna żołnierska modlitwa. Tego wieczoru była
to wewnętrzna ceremonialna zbiórka wojskowa, w której udział wzięli wszyscy
żołnierze, podoficerowie i oficerowie jednostki bez udziału gości z zewnątrz.

Fot. 7. Generałowie i admirałowie przy ołtarzem polowym przed wręczeniem
sztandaru. Na pierwszym planie minister Spraw Wojskowych gen. dyw. Czesław
Kasprzycki, za nim gen. bryg. Władysław Bortnowski. Źródło: zbiory autora
Dzień 17 października był oficjalnym świętem z udziałem wojska i gości
cywilnych. Rozpoczął się on o godz. 07.00 uroczystą pobudką w koszarach. Od
08.00 do 09.30 przewidziano czas na powitanie dostojników państwowych i licznych
gości. Do jednostki m.in. przybyli: Minister Spraw Wojskowych gen. dywizji Tadeusz
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Kasprzycki12, Dowódca armii Pomorze13 gen. dywizji Władysław Bortnowski, Szef
Kierownictwa Marynarki Wojennej kontradmirał Jerzy Świrski, dowódca floty
kontradmirał Józef Unrug, dowódca Obrony Wybrzeża Morskiego komandor Stefan
Frankowski, Władysław Raczkiewicz wojewoda pomorski14, Antoni Potocki15 starosta
morski, Teodor Bolduan burmistrz Wejherowa16, Edward Łakomy17.
Na uroczystość przybyli również przedstawiciele okolicznych władz, właściciele
Kasprzycki Tadeusz Zbigniew (1891 – 1978). Ukończył studia przyrodnicze, społeczne i prawnicze.
Służbę rozpoczął w Związku Strzeleckim w 1914 r., następnie był legionistą, m.in. d-cą kompanii kadrowej, potem w sztabie I Brygady. Organizował POW w Warszawie i Lublinie. Był adiutantem generalnym
Naczelnego Wodza (1920) i Naczelnika Państwa w stopniu podpułkownika. W latach 1919 – 1921 studiował we francuskiej WS Woj. oraz na studiach dyplomatycznych. W latach 1934 – 1936 był
I wiceministrem spraw wojskowych (gen. dywizji od 19 marca 1936 r.). 17 września 1936 r. otrzymał tekę Ministra Spraw Wojskowych. W czasie kampanii wrześniowej internowany w Rumunii, skąd przez Turcję
w 1944 r. przybył do Anglii. W 1954 r. wyemigrował do Kanady, gdzie zmarł w Montrealu. Odznaczony
m.in. Krzyżem Virtuti Militari V kl., Polonia Restituta 3 klasa, Krzyżem Walecznych 3 razy.
13
Bortnowski Władysław (1891 – 1966). Inspektor Armii i Szkół, generał do prac GISZ, od jesieni
1938 r. dowódca GO „Zaolzie”. W 1939 r. d-ca armii „Pomorze”. Po kampanii wrześniowej w niewoli niemieckiej, po uwolnieniu udał się do Wielkiej Brytanii, skąd w 1954 r. wyjechał do USA, tam zmarł. Odznaczony m. in. Krzyżem Virtuti Militari V kl., Polonia Restituta 2 kl., Krzyżem Walecznych 7 razy.
14
Raczkiewicz Władysław (1885 – 1947), polityk i prawnik, członek Związku Młodzieży Polskiej „Zet.”.
W latach 1914 – 1917 w armii rosyjskiej, a następnie w latach 1918 – 1920 w Wojsku Polskim. W latach
1921, 1925 – 1926 i 1935 – 1936 był ministrem spraw wewnętrznych. W latach 1930 – 1935 marszałkiem senatu, 1936 – 1939 wojewodą pomorskim. Od 27 września 1939 r. pełnił funkcję prezydenta RP
na uchodźstwie początkowo we Francji, a od 1940 r. w Wielkiej Brytanii do śmierci w 1947 r.
15
Potocki Antoni (1890 – 1939). Absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, prawnik. Pełnił między innymi funkcje: Starosty Zamościa (1922), wicewojewody wołyńskiego (1925), starosty Kalisza (1927), wicewojewody łódzkiego (1931). Od 1936 r. był starostą powiatu morskiego w Wejherowie. Brał aktywny
udział w pracach Komisji Regionalnego Planu Zabudowy Północnej Części Województwa Pomorskiego. Walczył z bojownikami niemieckimi. W 1936 r. rozwiązał oddziały Dutsche Vereinigung w powiecie. Był zwolennikiem powołania Uniwersytetu Ludowego w Bolszewie, który otwarto 11 października 1938 r., z czego bardzo niezadowoleni byli Niemcy wejherowscy. We wrześniu 1939 r. został aresztowany, a 11 listopada rozstrzelany w Piaśnicy.
16
Bolduan Teodor (1902 – 1939). Pochodził z ubogiej kaszubskiej rodziny, urodził się w Kościerzynie. Pracował w składzie galanterii skórzanej. W 1920 r. wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego, został
wcielony do Samodzielnego Batalionu Wartowniczego. Ukończył kurs pisarzy sztabowych w Grudziądzu. W 1924 r. jako ekstern zdał maturę, a następnie 3 letni Uniwersytet Ludowy. W 1931 r. przeniesiony został do Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu na stanowisko referendarza, był następnie sekretarzem
wojewody. 1 listopada 1930 r. objął urząd wicestarosty morskiego. We wrześniu 1933 r. otrzymał nominację na komisarycznego burmistrza Wejherowa, gdzie pracował do śmierci w 1939 r. Proponowano mu
również stanowisko prezydenta Grodna, ale odmówił, chciał pracować na Kaszubach. Był bardzo zdolnym, pracowitym i powszechnie lubianym burmistrzem. W 1939 r. został zastrzelony przez Niemców.
17
Łakomy Edward (1894 – 1939). Pierwszy Wójt gminy Wejherowo – Wieś. Ukończył szkołę średnią.
W czasie I wojny zgłosił się do wojska. Za udział w wojnie 1920 r. odznaczony medalem „Polska Swemu
Obrońcy”. Do cywila przeszedł w stopniu majora. Wójtem był od 1935 r., urząd pełnił do września 1939
r. Został rozstrzelany przez Niemców w Piaśnicy w listopadzie 1939 r.
12
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zakładów pracy, księża na czele z Biskupem Morskim Stanisławem Okoniewskim18.
Licznie reprezentowana była ludność Powiatu Morskiego, m. in.: rybacy z Helu,
Hallerowa, Starej Wsi, Wejherowa i okolic. Były kaszubskie zespoły ludowe, strzelcy
kurkowi, ochotnicza straż pożarna, przedstawiciele policji państwowej, harcerze,
uczniowie wszystkich szkół oraz nauczyciele i inteligencja.
Uroczystości rozpoczęto o godz. 9.45 na błoniach wejherowskich przed
koszarami Batalionu, przeglądem zgromadzonego wojska, którego dokonał gen.
Tadeusz Kasprzycki. O 10.00 biskup Okoniewski z udziałem licznie zgromadzonego
duchowieństwa wspólnie z ks. prałatem Edmundem Roszczynialskim19 celebrował
uroczyste nabożeństwo, a następnie wygłosił kazanie z elementami patriotycznymi.
Po Mszy świętej o godz. 11.00 biskup dokonał poświęcenia sztandaru Batalionu
i ciężkich karabinów maszynowych zakupionych przez społeczeństwo powiatu
morskiego.
Następnie dostojnicy państwowi i wybrani żołnierze podeszli do sztandaru
zawieszonego na specjalnym stojaku obok ołtarza i rozpoczęło się wbijanie gwoździ
pamiątkowych w drzewce sztandaru i wpisy do księgi pamiątkowej. Była godz.
11.30, kiedy sztandar wziął w dłonie generał Kasprzycki, podszedł z nim przed

Fot. 8. Biskup Stanisław Wojciech Okoniewski z ks. Teodorem Turzyńskim,
proboszczem par. NMP w Gdyni i ks. prałatem Edmundem Roszczynalskim (po
prawej) proboszczem fary wejherowskiej. Źródło: zbiory autora
Okoniewski Stanisław (1870 – 1944), biskup. W latach 1925 – 1926 koadiutor diecezji chełmińskiej,
a następnie – 1944 r. biskup chełmiński. Od 1939 r. przebywał na emigracji.
19
B. Żurawski, Bogu i ojczyźnie. W 65 rocznicę męczeństwa Sługi Bożego księdza prałata Edmunda
Roszczynialskiego, Pelplin 2004.
18
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front pododdziałów wojskowych Batalionu i w imieniu Prezydenta RP Ignacego
Mościckiego przekazał go dowódcy Batalionu ppłk. dypl. Czesławowi Kopańskiemu,
ten klęcząc ucałował sztandar, a następnie podniósł się, wziął go za drzewce, podniósł

Fot. 9. Biskup Stanisław Wojciech Okoniewski z generałami Kasprzyckim i
Bortnowskim (z prawej) przed uroczystością. Źródło: zbiory autora

Fot. 10. Minister Kasprzycki wbija gwóźdź pamiątkowy w drzewiec sztandaru.
Źródło: zbiory autora

140

Grzegorz Piwnicki

do góry i zaprezentował go w prawo i w lewo frontem do szyku. Dowódca przekazał
sztandar pocztowi sztandarowemu w ręce chorążego Stanisława Mąki i poczet ruszył
do przemarszu przed frontem szyku pododdziałów na czele z dowódcą Batalionu. Po
prezentacji sztandaru o godz. 11.40 wojsko złożyło uroczystą przysięgę na sztandar.
O 11.50 odbyła się druga uroczystość, tj. przekazanie ckm-ów zakupionych ze
składek społecznych dla Batalionu Morskiego. Karabiny poświęcił biskup Okoniewski,
a okolicznościowe wystąpienie wygłosił w imieniu fundatorów prezes Ochotniczej
Straży Pożarnej Antoni Groth z Żelewa, a oto jego przemówienie:
Je taki zakątek Polski, moły, możo nomniejszy, o którym prawie teres bądze barzo
wiele głosno godone, choc dawniej beło mało wiedzone. Wiedzec też beło mało łenim
w ciemnej nocy niewoli wiedzec beło łonim mało wtedy, jak cianżke ran ce najazdów
polskie usta zamekałe, jak z nikąd nadzei, zniką pocechy polski lud tego zakątka
doczekac sę ni mógł, a zdawało sę czasem, że już nijak swiatła wolnoscy ta kraina nie
uzdrzy.A jednak – choc o brzeg tej zabitej – wten czas krainy kaszebskiej, bo o niej tu
je mowa, bjiły szalone burze, choc lud jej ując próbowano w sece chytrej polityki, choc
lud ten był daleko od osrodków polskiej mesli niepodległoscowej, od kuźni zbrojnych
czynów, choc som ze sobą tylko pozostał, wetrwał i przetrwał szetko.
I nic go nie oderwało od pnia polskiego, nic nie wydarło mu mowy jego ojców – nikomu
ten lud nie zaprzedał swoji deszy – skupił sę w sobie, w granitowym konserwatyzmie
polskłoscy – trzymał sę nie posłał ani razu do parlamentu – niemieckiego kogo innego,
jak tylko Kaszebę-Poloka.
Stanął na straży u wrót polskiego honoru i słoją piersą osłenił zagrożoną placówkę
i uratował polskłosc Przymorza.
I taki wszedł lud do Niepodległej Polski. Wszedł, a wdzęczny Naród polski, straż mu
nad brzegiem Bałtyku powierzył.
A nie z cedzego rozkazu, ale z nakazu własnych serc polskich, aby straż tą lepiej
pełnic, me kaszebski lud powiatu morskiego, przed trzema miesiącami skrzyknęli sę, na
wielki czyn, na dobrojenie naszego Batalionu Morskiego.
Uparty, tak jak me przode bele, choc nam w tym roku klęska deszczów a mrozów
plony nasze we większy częscy zniszczęły, choc zemia nasza uboga, me posłuszni na
wezwanie Marszałka Polski hasło obrony narodowej do serca wzęli, przed oczy na
widok codzenny stawili – a dzysaj czynem zatwirdzeli.
Oddając was jednosce, wa nasze karabiny maszynowe 1 Batalionowi Morskiemu,
przekazujemy Wam służyc Polsce długo a wiernie.
Niech z wama jidą te wszestki mesle i uczuca, ta wiara a nadzeja, jakie towarzyszeło
nom, jak me was postanowiele dla Batalionu fundowac, a te mesli i pragnienia, z jakimi
was Batalionowi od dali, me teras pozostaniemy.
A cebie kochany żołnierzu polski prosemy, żebys z nich zrobił stalowy wał, o jaki
rozbijają sę najwiksze sztormy i abys nas – jak tego bądze potrzeba – zawsze wezwał
pod sztandar Tej Matki Boskiej Swarzewskiej, Królowy polskiego morza której me
slubowale, że tego sztandaru nie oddamy jinaczej, jak chyba razem ze życem20.
20

„Gazeta Kaszubska”, z dn. 23.10.1937.
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Po oficjalnych uroczystościach wojsko przegrupowało się do defilady, która
przemaszerowała ulicą króla Jana III Sobieskiego w kierunku kościoła ewangelickiego.
Maszerowały pododdziały Batalionu Morskiego, które konno prowadził
ppłk
dypl. Kopański, dalej przeciągnięto na kołach kutry rybackie z Juraty, Hallerowa,
Starej Wsi i Helu, pododdział straży pożarnej i kaszubskie zespoły ludowe. Defiladę
zakończył występ orkiestry reprezentacyjnej floty wojennej z Gdyni.

Fot. 11. Batalion na zbiórce przed uroczystością wręczenia sztandaru, 17
października 1937 r., Wejherowo. Źródło: zbiory autora

Fot. 12. Cekaemy podarowane batalionowi przez społeczeństwo Powiatu
Wejherowskiego. Źródło: zbiory autora
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Po defiladzie w godzinach od 15.20 – 17.00 zaprezentowano dla gości zaproszonych
i ludności Wejherowa widowisko regionalne na placu przykoszarowym Batalionu.
Zorganizowano również seans filmowy dla młodzieży szkolnej. W tym samym
czasie (godz. 16.00) odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej w celu nadania
Marszałkowi Śmigłemu-Rydzowi Honorowego Obywatela miasta Wejherowo,
decyzję przyjęto jednomyślnie.
Po tej sesji odbył się koncert orkiestry Marynarki Wojennej dla mieszkańców
Wejherowa na rynku. Po godz. 18.00 odbyły się zabawy taneczne w lokalach miejskich
dla wybranych gości za okazywanymi zaproszeniami. Uroczystości dobiegły końca.
Nadanie sztandaru i zatwierdzenie jego wzoru ujęte zostało w Dzienniki Rozkazów
MSWojsk. z 1937 r., nr 9, poz. 108. Przed wybuchem wojny w lipcu 1939 r. podjęto
przygotowania do zabezpieczenia sztandaru. Na rozkaz ówczesnego dowódcy ppłk.
Kazimierza Pruszkowskiego wykonano skrzynię z drzewa dębowego, zakonserwowaną od
wewnątrz pokostem, którą włożono do brezentowego pokrowca. Tak opakowany sztandar
oddano pod opiekę kpt. Tadeusza Deszyńskiego – kwatermistrza, chor. Stanisława Mąki i
sierż. Gliszczyńskiego. Sztandar zaginął bezpowrotnie w kampanii wrześniowej.
W latach 1962 – 1967 płk Pruszkowski poszukiwał sztandaru razem z ppor.
Władysławem Gadą. Według relacji żyjącego wówczas kpt. Deszyńskiego sztandar
zamurowano w szybie wentylacyjnym jednego z domów mieszkalnych na terenie
koszar na Oksywiu. We wskazanym miejscu nie zdołano jednak odszukać sztandaru.
Było jeszcze kilka innych wersji, ale sztandaru nie odnaleziono21.
Batalion Morski był zżyty ze swoim miastem garnizonowym. Nie było żadnej uroczystości
bez wojska. Wyjście i powrót na ćwiczenia były pretekstem do pożegnań i powitań strzelców
organizowania zabaw i festynów. W jednostce odbywały się zawody strzeleckie, uroczyste
przysięgi żołnierskie, a doroczne bale batalionowe ściągały liczne grono oficjeli z miasta i
powiatu. Była to społeczność widoczna z uwagi na umundurowanie, ale też liczebność w 1939
r. 12,3 % całej populacji Wejherowa stanowiło wojsko. Ci żołnierze i oficerowie, którzy służyli w
Wejherowie przed 1939 r., po wojnie chętnie do niego wracali, a zawsze ciepło i sympatycznie
wyrażali się o swoim mieście garnizonowym, nie było negatywnych opinii.
SUMMARY
Marine Batallion in Wejherowo in years 1931-1939
In 1931 the Ministry of Home Affairs installed in Wejherowo a Marine Battalion
as a symbol of Polish presence in numerously German-populated area of the Sea
County. The Kashubian indigenous community applaused the incoming battalion,
having considered its activity as a source of own security in a tense anti-Polish
surrounding. The battalion’s activity had a positive impact on the local economy
because the Polish military unit was the most potent employer in the area and local
products’ receiver.
21

K. Satora, Opowieści wrześniowych sztandarów, Warszawa 1990, s. 177.
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Ks. Mirosław Gawron

Ks. Maurycy Wacław Sękiewicz (1889-1939) - organizator
polskich parafii w USA i pierwszy kapelan portowy w Gdyni.
Męczennik za wiarę i polskość
Od zakończenia II wojny światowej minęły 72 lata i nadal są nieznane pełne straty
osobowe Kościoła katolickiego w Gdyni w okresie okupacji niemieckiej (1939-1945).
W kwietniu 2017 r. ukazała się praca Martyrologia kapłanów diecezjalnych i zakonnych
z Gdyni w latach 1939-19451, w której przedstawiono biogramy 37 duchownych,
zamordowanych przez Niemców. W tej grupie był też ks. Maurycy Wacław Franciszek
Sękiewicz, zamordowany 16 grudnia 1939 r. w Poznaniu.
Na podstawie materiałów uzyskanych z Archives of the Diocese of Manchester
w New Hampshire w USA, Archives Diocèse de Lausanne w Genewie oraz z
Archives Archidiocese of Regina w Saskatchewan w Kanadzie2, można przedstawić
szerzej działalność duszpasterską ks. M. W. F. Sękiewicza w Ameryce i w Gdyni,
zakończoną męczeńską śmiercią w więzieniu, urządzonym przez gestapo w Forcie
VII w Poznaniu3.
Środowisko rodzinne ks. Maurycego Sękiewicza i jego emigracja do USA
Z zebranych materiałów archiwalnych wynika, że ks. M. W. F. Sękiewicz
urodził się 17 września 1889 r. w Dybkowie w parafii Sieniawa4 w diecezji
przemyskiej. Rok później Sękiewiczowie przeprowadzili się do Sieniawy,
gdzie urodziła się Maria Cecylia Sękiewicz (21.02.1891-?) i kolejne dzieci. M.
Sękiewicz miał trzy siostry, a rodzice prowadzili małe gospodarstwo rolne,
M. Gawron, Martyrologia kapłanów diecezjalnych i zakonnych z Gdyni w latach 1939-1945, Gdynia
2017.
2
Materiały archiwalne zgromadzono dzięki pomocy Barbary D. Miles z USA, Nathalie DupréBalmat ze Szwajcarii i Susan Klein z Kanady; za udostępnienie i pomoc w gromadzeniu materiałów źródłowych dziękuję także ks. Brunonowi Lubińskiemu z Pawłowa i ks. Janowi Grzywaczowi z Sieniawy.
3
M. Olszewski, Fort VII w Poznaniu, Poznań 1974.
4
J. Więckowiak w pracy Kościół katolicki w Gdyni (Pelplin-Gdynia 2000, s. 387) przyjął błędnie, że
M. Sękiewicz urodził się w Sieniawie pod Zbarażem.
1
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z którego utrzymywali rodzinę. M. Sękiewicz uczęszczał do publicznej szkoły
ludowej w Sieniawie. Być może pobierał też nauki u dominikanów w Sieniawie bądź
u pijarów w Złoczowie - w parafii pw. Wniebowzięcia NMP.
Od drugiej połowy XIX w. emigracja z Galicji do Ameryki była bardzo popularna.
Uchodźstwo mieszkańców Sieniawy wynikało z biedy i nasiliło się po pożarze miasta.
W czerwcu 1889 r., ogień zniszczył 73 drewniane domy5. Część rodzin opuściła
Sieniawę, a w tym kilku przedstawicieli rodziny Sękiewiczów, przesiedlając się do
Złoczowa w obwodzie lwowskim.
O lepszym życiu w Ameryce mieszkańcy Galicji dowiadywali się z gazet i broszur
kolportowanych przez agentów werbujących do wyjazdu za ocean. W monarchii austrowęgierskiej werbowanie do wychodźstwa było zabronione, ale emigracja - nie. Artykuł
czwarty austriackiej ustawy zasadniczej stanowił, że „państwo ogranicza wolność
emigracji tylko obowiązkiem służby wojskowej”6, w praktyce jednak wychodźstwo
powstrzymywane było ścisłym nadzorem nad towarzystwami żeglugi morskiej.
Z manifestów zamieszczonych w The Statue of Liberty-Ellis Island7 wiadomo, że M.
Sękiewicz udał się 6 czerwca 1906 r. statkiem „Giulia” z portu w Trieście do Nowego
Jorku wraz z Katarzyną Skorny i jej dwoma synami - Edwardem i Michałem. Podróż
trwała czternaście dni. Pomijając chorobę morską, na którą wszyscy pasażerowie
cierpieli, wiele osób, a w tym dzieci K. Skorny, poważnie chorowało. Z tego powodu
po przybyciu do Nowego Jorku takie osoby kierowano do aresztu szpitalnego.
Michał był bardzo ciężko chory i został umieszczony w szpitalu, gdzie zmarł, a
Katarzyna i Edward zostali we wrześniu 1906 r. deportowani do Polski. M. Sękiewicz
10 lipca 1906 r. uzyskał pozwolenie na pobyt w USA.
Patriotyczna współpraca z Eskadrą Kościuszko
M. Sękiewicz ujawnił patriotyczną postawę w
służbie ojczyzny, nawiązując współpracę z Eskadrą
Kościuszko. Po przystąpieniu 6 czerwca 1917 r. USA do
I wojny światowej (przeciwko Niemcom, a 7 grudnia 1917
r. przeciwko Austro-Węgrom) brał on aktywny udział
w siłach zbrojnych polskich i amerykańskich8. Później
Godło 7 Eskadry Bojowej podczas wojny polsko-bolszewickiej pracował z Eskadrą

im. Tadeusza Kościuszki

F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Wawelski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich, Warszawa 1881, Tom II, s. 239. s. 133.
6
M. Pollack, Kaiser von Amerika. Die große Flucht aus Galizien, Wien 2010, s. 10.
7
https://libertyellisfoundation.org/passenger-result, z dn. 23.10.2017 r.
8
Amerykański wkład w przyszłe zwycięstwo był znaczny. Łącznie w czasie I wojny światowej Amerykanie wysłali do Francji 1,1 miliona żołnierzy skupionych w 42 dywizjach. Dodatkowo na morzach pojawiło
się niemal trzysta amerykańskich okrętów, które transportowały przez Atlantyk wszystkie niezbędne towary, a dodatkowo zwalczały okręty podwodne przeciwnika. Na ich pokładach służyło niemal sto tysięcy ludzi.
5
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Kościuszko9, zorganizowaną przez kapitana Cedrica Fauntleroy’a10. Pomysł
utworzenia amerykańskiej eskadry lotniczej w Polsce narodził się w Paryżu,
w środowisku lotników, którzy czekali na demobilizację. W lipcu 1919 r. mjr
Cedric Fauntleroy, sławny lotnik amerykański z okresu I wojny światowej, oraz
kpt. Merian Cooper zgłosili się do przebywającego na konferencji wersalskiej
premiera Ignacego Paderewskiego oraz gen. Tadeusza Rozwadowskiego z prośbą o
udzielenie lotnikom amerykańskim pozwolenia na wzięcie udziału w toczących się
w Polsce walkach. W latach 1916-1918 M. Sękiewicz pracował z jeńcami z Austrii
i Niemiec, kontynuując tę pracę po zawieszeniu broni11.
28 czerwca 1925 r. odbyła się ważna ceremonia, podczas której ks. M. Sękiewicz
został oficjalnie uhonorowany Orderem Mieczy Hal. Nagroda ze strony władz
Polski była wręczona w połączeniu z uroczystością w budynku opery za wybitne
zasługi w czasie I wojny światowej. Podczas swojej posługi ks. M. W. F. Sękiewicz
przyjmował wiele wybitnych polskich osobistości z różnych części jego kraju i ze
stron jego pochodzenia. Był członkiem Amerykańskiego Komitetu wybranego, aby
przywitać Ignacego Jana Paderewskiego w 1929 r., podczas jego ostatniej wizyty w USA.
Był także członkiem Bostońskiego Komitetu powołanego w 1928 r., aby przywitać
transatlantyckich polskich lotników majorów – mjr. Ludwika Idzikowskiego i
mjr. Kazimierza Kubalę, oraz przekazał 500 dolarów na fundusz zakupu nowego
Wiosną 1920 r. Eskadra Tadeusza Kościuszki przeszła pod rozkazy generała Iwaszkiewicza, który dowodził jednym z frontów działań bojowych. 5 marca 1920 r. miał miejsce pierwszy lot bojowy, w którym
doszło do bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem. Rorison zrzucił bomby na stację kolejową, na której znajdowali się żołnierze wrogiego wojska. Kościuszkowcy atakowali stacje, mosty i wszystkie inne
punkty grupowania się bolszewików. Latali do Kijowa z rozkazami. 23 września 1920 r. Amerykanie i
Polacy z 7 Eskadry zakończyli swoje boje na szlaku chwały. Poległych lotników amerykańskich z Eskadry Kościuszki pochowano na Cmentarzu Obrońców Lwowa, gdzie w 1925 r. odsłonięto pomnik, aby
uczcić ich ofiarę z życia. Monument ufundował Związek Narodowy Polski w Chicago. http://www.samoloty.pl/156-archiwum-sp-844/16705-wspomnienie-o-lotniczej-eskadrze-thank-you-mr-kosciuszko
(data dostępu: z dn. 23.10.2017 r.).
10
Cedric Erald Fauntleroy lub Cedric Erald Faunt le Roy (ur. 22 listopada 1890 r. na plantacji blisko Natchez, Missisipi, zm. 1973 r.) – amerykański lotnik wojskowy, pułkownik pilot Wojska Polskiego. Opuścił dom rodzinny w wieku 14 lat, prowadząc żywot podróżnika. Służył w Legii Cudzoziemskiej, a następnie w Amerykańskim Korpusie Ekspedycyjnym (AEF) jako oblatywacz samolotów. Po
I wojnie światowej przyjechał do Polski. Od 1 sierpnia 1919 r. był współorganizatorem i dowódcą 7
Eskadry Lotniczej Pościgowej Polsko-Amerykańskiej im. Tadeusza Kościuszki – jednostki składającej
się z amerykańskich pilotów ochotników. Następnie mianowany dowódcą III Dywizjonu Lotniczego.
30 września 1920 r. został zwolniony z dotychczasowego kontraktu i „w uznaniu jego wybitnych zasług bojowych” został z dniem 1 października 1920 r. przyjęty na kontrakt w stopniu podpułkownika. Znajdował się wówczas w dyspozycji Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 10 maja 1921 r.,
na własną prośbę, zwolniony został ze służby w Wojsku Polskim. W uznaniu wybitnych zasług zwolniony w stopniu pułkownika. Po powrocie do USA współpracował na rzecz Polski z Ignacym Paderewskim i środowiskami polonijnymi. Należał między innymi do założycieli Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku.
11
DAofM, “THE CLAREMONT, NEW HAMPSHIRE DAILY EAGLE” 1934, November 30.
9
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samolotu, kiedy ich samolot rozbił się podczas prób lotów nad Atlantykiem.
Udzielał się aktywnie w sprawy parafii i miasta i w styczniu 1931 r. zainicjował
sprzedaż lokalną cegiełek na pomnik Pułaskiego12.
Powołanie kapłańskie i praca duszpasterska wśród emigrantów z Polski
Powołania kapłańskie są wielkim darem Chrystusowego Kościoła. W rodzinie
Sękiewiczów były dwa powołania kapłańskie – ks. Feliksa Sękiewicza (13.05.18612.04.1920)13 - późniejszego proboszcza parafii
pw. Trójcy Świętej w Rudniku (w diecezji
przemyskiej) i ks. Maurycego W. F. Sękiewicza,
który święcenia kapłańskie otrzymał we
Fribourgu 20 lipca 1919 r. z rąk abp. Dominika
Jaquerta. Można stwierdzić, że wykształcenie
podstawowe uzyskał w rodzinnych stronach,
filozoficzno-teologiczne w Les dominicains
de l’Albertinum à Fribourg w Szwajcarii, a
Ks. Feliks Sękiewicz, Ks. Maurycy Sękiewicz,
studia dyplomatyczne w Rzymie14. W styczniu
1900 r.
1925 r.
1920 r. ks. M. Sękiewicz, wraz z o. Maggi
Antonio z Ticino (Szwajcaria), wypłynęli na statku „Giuseppe Verdi” z Neapolu do
Nowego Jorku, dokąd przybyli 14 lutego 1920 r. Następnie ks. M. Sękiewicz udał się do
archidiecezji Regina w Kanadzie i został skierowany do niemieckiej parafii Vyebank. Po
dwóch latach, z powodów zdrowotnych poprosił władze archidiecezji o inkardynację
do diecezji w Manchesterze w USA.
DAofM, “THE CLAREMONT, NEW HAMPSHIRE DAILY EAGLE” 1932, July 22.
Ks. Feliks Sękiewicz (13.05.1861-2.04.1920), urodził się w Sieniawie, jako syn Karoliny i Tomasza, z zawodu murarza. W latach 1872-1880 uczył się w gimnazjum w Rzeszowie, a następnie w latach 1880-1884 odbył studia w Wyższym
Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął 22.07.1884 r. w Przemyślu z rąk ordynariusza bp.
Łukasza Ostoja Soleckiego. W okresie 24.08.1884–2.04.1920 pracował w parafii Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem
(wówczas diecezja przemyska), gdzie był wikariuszem, a potem proboszczem. Obowiązki proboszcza przyszło mu pełnić
w czasach, które były trudnym okresem w historii miasta. Wielki pożar w Rudniku pozbawił ok. 1,8 tys. mieszkańców dachu nad głową. Następnie wybuchła I wojna światowa, podczas której w 80% zniszczona została zabudowa miasta, łącznie z kościołem i znajdującymi się w nim dziełami sztuki. Kolejnym kataklizmem, po którym miasto musiało się dźwignąć, była wielka powódź w 1916 r., która spowodowała ogromne straty. Ks. Feliks Sękiewicz organizował wówczas komitety, które żywiły pogorzelców i udzielały im wsparcia, niestrudzenie zdobywał fundusze dla parafian, pisząc w dziennikach krajowych i zagranicznych odezwy o pomoc. Z inicjatywy ks. F. Sękiewicza wybudowano w Rudniku przytułek
dla bezdomnych i kalek oraz Seminarium Nauczycielskie Męskie; „Gazeta parafialna wspólnoty Trójcy Świętej w Rudniku”, grudzień 2016, s. 5; Relacja Juliusza Smereki, zam. w Koszalinie, z dn. 17.08.2017 r.
14
Ks. J. Więckowiak przyjmuje, że M. Sękiewicz do 1920 r. kontynuował edukację w USA. Jednak z informacji opublikowanych 22.07.1932 r. na łamach „Claremont Daily Eagle” wiadomo, że Maurycy Sękiewicz kształcił się w rodzinnych stronach i w Szwajcarii, w Rzymie uczęszczał na wyższe studia; J.
Więckowiak, Kościół katolicki…, s. 387; Diocese Archiv of Manchester The Catholic Church in New
Hampshire (dalej: DaofM), “THE CLAREMONT, NEW HAMPSHIRE DAILY EAGLE” 1932, July 22.
12
13
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AEvF. Ms 2.13. Registre des Ordinations 1903-1939. Lista wyświęconych kapłanów
20 lipca 1919 r. we Fribourgu

Osadnicy, przybywający z Polski do USA, najczęściej zatrudniali się w kopalniach
węgla w Pensylwanii. Następnie przemieszczali się na północ, aby osiedlać się w
stanie Nowy Jork. Pochodzący z Polski duchowni diecezjalni i zakonni organizowali
dla nich polskie parafie. Najwięcej takich parafii, bo prawie trzydzieści, powstało
w Buffalo, sporo było w Nowym Jorku, Alabamie, Brooklynie czy Rochesterze.
Wszystkie wchodziły w skład diecezji Ogdensburg.
Posługa duszpasterska ks. M. Sękiewicza w USA trwała 14 lat. Służbę kapłańską
wykonywał głównie wśród osadników, którzy emigrowali z Galicji i Wilna. Dwa lata
posługiwał w parafii św. Jadwigi w Martinsburgu i 12 lat w Claremont w diecezji
Manchester.
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Posługa w parafii w Martinsburgu i w Claremont
Pierwsza posługa duszpasterska ks. M. Sękiewicza miała miejsce w parafii św.
Jadwigi w Martinsburgu. Rozpoczęła się w październiku 1922 r. i trwała dwa lata.
Wspólnota ta dopiero się organizowała. Ksiądz w ciągu dwóch lat zorganizował spis
ludności, zebrał pieniądze i nabył budynek - dawny hotel, który służył jako tymczasowy
kościół dla Polaków. Pierwszym proboszczem tej parafii został ks. M. Sękiewicz. Po
nim parafię przejął ks. Aleksander Konus, który kontynuował wraz z powiernikami Józefem Paczkowskim i Andrzejem Taraskiem - zbieranie funduszy na nowy Kościół.
Ostatecznie świątynia powstała na podarowanej parafii parceli w Houseville i została
konsekrowana 25 września 1927 r.
W maju 1924 r. ks. M. Sękiewicz przybył do
parafii św. Józefa w Claremont15, aby zastąpić
ks. Bernarda Skulika. Bazę lokalową stanowiła
tam sala parafialna wznoszonego kościoła, w
której sprawowano liturgię.
Podczas posługi ks. M. Sękiewicza wzrosło
zainteresowanie
wykończeniem
inwestycji
kościelnej. We wrześniu 1924 r. zaprosił on
na spotkanie parafian, na którym między
innymi
przedyskutowano
przyśpieszenie
prac budowlanych. Później postanowiono o
przeprojektowaniu budowli, wykorzystując
przy tym już wykonane fundamenty i podziemia
przyszłego Kościoła. Koszt nowych prac
oszacowano na 30 tys. dolarów. 6 maja 1925 r. na
posiedzeniu Rady Doradczej ds. Ekonomicznych
diecezji Manchester rozpatrywano petycję ks. M.
Sękiewicza, która dotyczyła wykończenia Kościoła
św. Józefa16. Rada wyraziła zgodę, aby duchowny
wystąpił o pożyczkę bankową w wysokości 20 tys.
dolarów17. Później ks. M. Sękiewicz występował z
kolejnymi, podobnymi petycjami. Niezależnie od
tego organizował zbieranie funduszy na budowę
poprzez różne akcje charytatywne, między innymi
Kościół św. Jadwigi w Martinsburgu, 1927 r. przez funkcjonujący na terenie przykościelnym
bazar handlowy.
Taką działalność parafii wspierało Towarzystwo im. Tadeusza Kościuszki, które
DAofM, St. Joseph’s Church Claremont, Pismo z 19.03.1925 r.; Father Stanley Piwowar, St. Joseph’s
Parish, Claremont, New Hampshire 1926-2001, s. 2-3.
16
DAofM, Pismo z 19.03.1925 r.
17
DAofM, Pismo z 6.05.1925 r.
15
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w celi gromadzenia funduszy na budowę kościoła, zaczęło organizować turnieje
piłkarskie. Dochód z takich imprez pomnażał budżet inwestycyjny. Do wsparcia
finansowego parafii włączyli się także Polacy z sąsiednich wspólnot: Newport, New
Hampshire, Windsor, Springfield, Vermont.
Jesienią 1925 r. budowla w stylu neogotyckim zbliżała się do końca. Towarzystwo
im. Tadeusza Kościuszki zobowiązało się ufundować ołtarz główny. Towarzystwo
Adoracyjne Kobiet ofiarowało ołtarz Matki Najświętszej w lewej nawie świątyni.
Rodzina Stefana Sobola ofiarowała obraz olejny „Dziewicy Częstochowskiej”.
Towarzystwo Miłosierdzia Pańskiego przekazało złoty kielich, duży żyrandol
kryształowy i szaty liturgiczne dla kapłana. Ołtarz Najświętszego Serca w lewej
nawie został ufundowany przez rodzinę Antoniego Szklennika. Ozdoby ołtarzowe
i złote koronki sfinansował Walter Jerasonka. Dwa witraże nad ołtarzem głównym,
przedstawiające „Narodzenie” i „Wniebowstąpienie”, ufundował Aleksander Szyman.
Inne witraże sfinansowali: Marcel Chrostowski, Kazimierz Skill, Józef Nawojcza,
Ernest Nawojcza, Adam Czechowicz i Stanisław Madeja18.

Kościół św. Józefa w Claremont, 1926 r.

W grudniu 1925 r. zakończono budowę kościoła. Pierwsza Msza święta została
odprawiona w Boże Narodzenie. 31 maja 1926 r. Kościół konsekrował bp George A.
18

Father Stanley Piwowar, St. Joseph’s Parish, s. 2-3.

150

Ks. Mirosław Gawron

Guertin19. Z tej okazji przygotowano okolicznościową dedykację:

Obywatele Polonii Stanów Zjednoczonych zawsze byli poruszeni szlachetnymi uczuciami w
duchu religii i miłości do kraju. Konsekracja tego Kościoła dzisiaj będzie pobudzać i zachęcać
ich do dalszego dążenia i do wypełniania ich obowiązku wobec Boga i ich obecnego kraju.
Obywatele ci mieli wspaniałą rolę w tworzeniu Stanów Zjednoczonych, a pamięć o imionach
Kościuszki i Pułaskiego, których posągi zdobiły wspaniały park przed Białym Domem w
Waszyngtonie, przypominają naszym umysłom ich dzielne czyny. Działanie polskich oficerów
i mężczyzn w Armii Kontynentalnej pod dowództwem generała George Washingtona wpisuje
się w jedną z najjaśniejszych stron z początków historii naszego narodu. Jako prawdziwi Polacy,
Rycerze narodów, zainspirowani szlachetnymi tradycjami, nasi współbojownicy wprowadzili
do naszego nowego domu lojalność, pragnienie i motywację, aby w pełni przyczynić się do
wspierania ducha wolności na równi z wolnością, a także zachowując nietkniętego polskiego
ducha rzymskokatolickiego. Dziś poświęcając ten Kościół, obywatele polscy z obrządku
rzymskokatolickiego z Miasta Claremont, w łączności z braćmi tego wielkiego narodu,
poświęcają się na nowo w świętym obowiązku propagowania wiary rzymskiej i katolicyzmu,
a także w ich poświęceniu i oddaniu jako obywateli Stanów Zjednoczonych. Kościół św.
Józefa w Claremont zbudowany w wielkiej ofierze i pokorze jest konsekrowany i poświęcony
dla wielkości i chwalebności Boga oraz do prawdziwego pokoju i szczęścia naszego Narodu.
Polscy obywatele katoliccy z Claremont są dumni ze swojego polskiego dziedzictwa. Ich historia
jest pełna aktów bohaterstwa polskiego rycerstwa. „Za waszą wolność i naszą” brzmi głos
wieków. Ten duch wpłynął na ruch wolności, najpierw w naszym wielkim narodzie, Stanach
Zjednoczonych, a potem w innych krajach na całym świecie. W duchu dziękczynienia Bogu,
naszemu Stworzycielowi i Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski, który najbardziej
cudownie pomagał Ojcu naszemu, poświęcamy ten Kościół św. Józefa, pokornie błagając o
błogosławieństwo Boże - wszyscy tu obecni, parafianie św. Józefa w Claremont i nasze dzieci w
przyszłych pokoleniach, którzy będą pod opieką Opatrzności Bożej, w pokorze wielkich ideałów,
jakie kiedykolwiek lśniły w historii polskich obywateli, że dalej mogą przez dobre życie i przykład,
służyć zarówno dla Kościoła, jak i dla Stanów Zjednoczonych20.

Trudne relacje parafii św. Józefa i św. Marii w Claremont
Każdej posłudze duszpasterskiej towarzyszą różne problemy. Ks. M. Sękiewiczowi
w Claremont przytrafiły się kłopoty, związane ze współpracą z księżmi francuskimi
i irlandzkimi, obsługującymi drugą parafię w tym mieście pod wezwaniem
Najświętszej Marii Panny. Kościół ten został założony dla potrzeb religijnych
katolickich imigrantów, głównie francuskich, którzy przybyli do tego miasta i okolic.
Bp George Albert Guertin (17.02.1869-6.08.1931) był amerykańskim biskupem rzymskokatolickim.
Urodził się w Nashua, w stanie New Hampshire. Po odbyciu nauki w St. Hyacinthe College w Quebecu i
St. Charles College w Sherbrooke, studiował w Seminarium św. Jana w Brighton w stanie Massachusetts.
17 grudnia 1892 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Denisa Mary Bradley’a. Posługiwał w Manchesterze i Libanie, jako pastor kościoła św. Antoniego. 2 stycznia 1907 r. mianowany został przez papieża
Piusa X trzecim biskupem Manchesteru. Jego kadencja trwała przez ponad 24 lata (najdłużej w historii
diecezji w Manchesterze) i obejmowała przemiany przemysłowe z początku XX w., trudności I wojny
światowej, oraz ekonomiczną destrukcję rozwoju gospodarczego. Zmarł w wieku 62 lat.
20
DAofM, Pismo z 8.09.1926 r.
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W parafii nie brakowało także imigrantów polskich i rosyjskich. Odnotowano, że
pierwsze rodziny polskie przybyły do Claremont w 1895 r. i w latach 1902-1912 opiekę
duszpasterską nad nimi sprawował ks. Alfons F. Simard, wikariusz parafii francuskiej. Później
ks. Józef Melancon z tejże parafii poinformował bp. George Alberta Guertina, że rosnąca
wspólnota etniczna Polaków potrzebuje posługi znacznie większej niż prowadzona w
jego parafii.
Mając to na uwadze i dysponując nowym Kościołem, ks. M. Sękiewicz zaczął
odprawiać Msze święte dla wspólnoty francuskojęzycznej, co spowodowało
uszczuplenie parafian w sąsiedniej parafii. Takie działanie spotkało się z listownym
upomnieniem ks. M. Sękiewicza przez bp. G. A. Guertina, który miedzy innymi
napisał:

Naszym obowiązkiem jest poinformować Cię, że (...) otrzymaliśmy silny protest przeciwko
temu, że mówiłeś w języku francuskim w kościele parafialnym. Jeśli mówiłeś o francuskiej drodze
do kościoła parafialnego, drogi ojcze Sękiewicz, nie powinieneś był tego robić również w przyszłości.
Twoja parafia jest wyłącznie polska. Nie chcemy więcej protestów w tej sprawie21.

Następnie pojawiły się kłopoty z funkcjonowaniem w parafii św. Józefa dwóch
księży włoskich (ks. Luigi Salvucci i ks. Garminio Marro), którzy postanowili
przenieść duszpasterską posługę dla Włochów do sąsiedniej parafii22. Ponadto
w gazetach lokalnych pojawiły się treści, w których podżegano Polaków przeciw
proboszczowi nowej parafii i zasiewano wątpliwości, dotyczące sfery materialnej parafii
św. Józefa. Podnoszono kwestie związane z własnością majątku parafii. Grupa parafian
zażądała powołania w parafii specjalnej komisji w celu wyjaśnienia upublicznionych
wątpliwości. Ks. M. Sękiewicz uznał, że działa zgodnie ze statutem diecezjalnym i nie
zgodził się na funkcjonowanie w parafii żadnej komisji. Podkreślał przy tym polski
charakter parafii23.
Konflikt wykorzystali księża francuscy z sąsiedniej parafii, którzy zachęcali Polaków
do korzystania z ich posługi, m. in. przyjmując dzieci do I Komunii świętej bez żadnych
lub za bardzo skromne opłaty. Na protest ks. M. Sękiewicza w tej sprawie władze
diecezjalne odpowiedziały: Zgodnie z ogólnymi regulacjami diecezjalnymi osoby
pochodzenia polskiego, które rozumieją język angielski, mogą opuścić parafię narodową
i oświadczyć, że są członkami parafii, w której mówi się w języku angielskim24.
W tej trudnej sytuacji ks. M. Sękiewicz występował o radę do biskupa, pisząc:
Chciałbym spełnić życzenia Waszej Ekscelencji w zjednoczeniu Polaków. Proszę dać mi radę,
jak to wykonać. Chcę zapewnić Waszą Ekscelencję, że jestem gotowy w tym celu zrobić wszystko,
poświęcić dobro osobiste i kapłańskie. Jeśli Wasza Ekscelencja pragnie zjednoczyć wszystkich
polskich parafian, to wydaje mi się, że ze strony Ekscelencji konieczne będzie poinformowanie
kapłanów kościoła św. Marii, aby ogłaszali w swoim kościele i informowali Polaków, że nie mogą
korzystać z żadnych usług w ich kościele, ponieważ mają własną parafię. Chciałbym również
poprosić Waszą Ekscelencję o sugestię. Co powinienem zrobić, jeśli te skarby nie wspierały parafii w
DAofM, Pismo z 14.07.1925 r.
DAofM, Pismo z 8.02.1926 r.
23
DAofM, Pismo z 29.09.1932 r.
24
Tamże.
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tych latach, czy powinny powrócić? Czy mogę im powiedzieć, że parafia znajduje się w trudnościach
finansowych i prosić o radę? Obawiam się, że ich zapotrzebowanie na komisję parafialną znowu
będzie emocjonalne25.

W tej sytuacji oraz w ciągu następnych lat kondycja parafii św. Józefa pogarszała
się. Ks. M. Sękiewicz po rozmowie z bp. G. A. Guertinem i za jego zgodą podjął w
National Bank w Claremont pożyczkę w wysokości 2500 dolarów w celu zapłaty
zaległych rachunków parafialnych. Trzeba przy tym dodać, że już wówczas parafia
zalegała ze spłatą wcześniejszej pożyczki w wysokości ponad 3500 dolarów.
W 1931 r. bp G. A. Guertin zmarł, a jego następcą wybrany został bp John B. Peterson26.
O trudnej sytuacji finansowej parafii św. Józefa, ks. M. Sękiewicz poinformował nowego
biskupa w liście z dn. 19 września 1932 r.:

Wasza Ekscelencjo! Dziękuję bardzo serdecznie za list z 15 września 1932 r. potwierdzający
korespondencję pomiędzy mną i Wydziałem Sądu Najwyższego. Boli mnie nieporozumienie
spowodowane przez poprzednika Waszej Ekscelencji, który poniżył moje imię w ten sposób.
Zaskakuje mnie, że zmarły biskup śp. Guertin zostawił sprawy dotyczące mnie w taki sposób,
jako że on wcześnie zawsze był przychylny mi, a nawet ostatnim razem, kiedy był w Rzymie,
wyraził się wobec dostojnika Watykanu, bliskiego mojego przyjaciela, w najbardziej serdeczny
sposób.
W mojej ostatniej rozmowie z nim w maju 1931 r. on wyraził się tymi słowami: „Ojcze,
nie martw się, wezmę twoje finansowe trudności pod moją rozwagę i ureguluję je w najbliższej
przyszłości, i myślę, że we wrześniu będzie przeniesiony do nowej parafii”. Niestety Nasz Pan
powołał go po zasłużoną nagrodę w niebie, zanim mógł zrobić cokolwiek dla mnie. Mam nadzieję,
że ten sam duch, który był okazany mi przez czcigodnego poprzednika, będzie prowadził nasze
wzajemne relacje.
Od dnia moich święceń ja zawsze traktuję mojego biskupa jako mojego ojca. Chciałbym przedstawić
Waszej Ekscelencji mój osobisty i parafialny status. Od prawie czterech lat z powodu stagnacji w Claremont
mam bardzo małe dochody. Nie było możliwe dla mnie nie tylko zredukować dług hipoteczny, ale nawet
zapłacić odsetki, sprostać wydatkom i szczerze, to osobiście ja praktycznie przymieram głodem. Przez
wszystkie te lata byłem zmuszony przez te okoliczności pożyczać pieniądze, aby utrzymać siebie i sprostać
parafialnym wydatkom, ale jak Ekscelencja ja nie mogę zrobić tego „ad infinitum”. Nadchodzi czas, kiedy
coś musi być zrobione w tej sprawie. Ja nie mogę iść tą drogą dalej. W następnym miesiącu należy zapłacić
odsetki dochodzące do sumy ok. 1100 dolarów, ubezpieczenie i różne zaległe rachunki. Obecnie jestem w
takiej sytuacji, że jest to niemożliwe zgromadzić jakieś dodatkowe pieniądze, nie tylko dlatego, że ludzie
Tamże.
Bp John B. Peterson urodził się w Salem w stanie Massachusetts. Ojciec był skandynawskim kapitanem marynarki. Matka zaś miała korzenie irlandzkie. Studiował w College’u Handlowym w Bostonie, a
następnie pracował w Pope Manufacturing Company; był też dziennikarzem prasowym. Po podjęciu decyzji o wstąpieniu w szeregi kapłanów wstąpił do Marist College’u w Van Buren w stanie Maine, następnie
studiował w Saint Anselm College’u w Goffstown, w stanie New Hampshire (1893-1895) i w Seminarium
św. Jana w Brighton. Jednym z jego uczniów w St. John był Richard Cushing, który później, jako biskup pomocniczy w Bostonie, wygłosił pochwałę na pogrzebie J. B. Petersona. Bp J. B. Peterson otrzymał święcenia kapłańskie w Archidiecezji Boston 15.09.1899 r. Po dwóch latach studiów w Paryżu i w Rzymie był profesorem, a później rektorem (1911-1926) w Seminarium św. Jana. Był także pastorem kościoła św. Katarzyny z Genui w Somerville. 13.05.1932 r. J. B. Peterson został mianowany biskupem Manchesteru. Kierował Kościołem w trudnym okresie II Wojny Światowej. Zmarł w wieku 72 lat.
25
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nie mają pracy, ale nawet odkąd bazar, który był stratą dla parafii przez to, że był zamknięty przez władze
diecezjalne, moi ludzie mają załamane serca i bez żadnych widoków na przyszłość.
Ponadto francuski ks. Pierre Hevey z kościoła św. Marii w Claremont „per fas et nefas”
próbuje nakłonić moich parafian, aby przyłączyli się do ich kościoła. W większości przypadków
odnieśli sukces, zostawiając mnie z małą wspólnotą. Chciałem bronić dobra mojej parafii, ale z
powodu zarządzania administratora diecezji jestem bezsilny.
Jedyne rozwiązanie parafialnych trudności widzę w przeniesieniu mnie do innej parafii. Może
dobry Bóg da wystarczająco dużo cierpliwości i odwagi mojemu następcy, aby pokonać trudności
istniejące w tej parafii. Osobiście nie wstydzę się stwierdzić wobec Boga i Ekscelencji, że zrobiłem
wszystko, co możliwe, i że nie mogę zrobić nic więcej w obecnych warunkach, tak więc błagam
Ekscelencję, jako mojego przełożonego, dla dobra Kościoła Świętego, który jest naszą Matką
i dla zbawienia dusz moich parafian, o przeniesienie mnie do innego miejsca. Nieważne jest,
jakie miejsce będzie wyznaczone dla mnie. Ja obiecuję, że będę pracował sumiennie, najlepiej jak
potrafię. Proszę o najszybszą i zdecydowaną, najłaskawszą odpowiedź. Posłuszny i wierny sługa,
ks. Maurycy Sękiewicz27.

23 października 1932 r. zabrali głos w sprawie sytuacji w Kościele św. Józefa
działacze polonijni, pisząc w liście do bp. J. B. Petersona:

W 1920 r. zaczęliśmy organizować parafię i kupiliśmy ziemię dla Kościoła. Po kilku latach
trudu i zmagania nasze wysiłki zostały nagrodzone, głównie pod przywództwem ukochanego
ks. Sękiewicza. Nasz kościół został ukończony w 1925 r. Od początku przeciwnicy w tej
parafii sprzeciwiali się temu faktowi, że tytuł własności tej parafii należał do diecezji,
jako że oni chcieli, aby było to własnością korporacji. Nieliczni ludzie pod kierownictwem
skorumpowanego Michała Tolstyki, znaleźli zagorzałych i popierających księży św. Marii.
Wsparcie to było niewątpliwie zdobyte dzięki fałszerstwom i oszustwu. Przez wiele lat ludzie
ci otrzymują stałe poparcie księży kościoła św. Marii i przez to nasza parafia powoli, ale
zdecydowanie ulega ruinie. Jesteśmy świadomi, że księża kościoła św. Marii chętnie dawali
swoją pomoc tym burzycielom w ich parafii, ponieważ oni czerpią z tego stały dochód, który
pokrywa wysoki koszt osobistych wydatków, tzn. samochodów, które muszą być wymienione
po tym, jak były uszkodzone przez damy, które je używały. Jakimi księżmi oni są? Wasza
Ekscelencja ma okazję dowiedzieć się z działania jednego spotkania Klubu Rotariańskiego
(Rotary Club),które było szeroko omawiane w całym mieście Claremont. Wykładowca
prezentował celowość wprowadzenia kontroli urodzeń. Dyskusja na ten temat trwała.
Obecny na tym spotkaniu ksiądz zachowywał się jak widz i nie wykonał żadnego ruchu,
aby zaprotestować podczas całego spotkania. Kiedy zaproponowano mu podpisanie się jako
zwolennik kontroli urodzeń, on po prostu uśmiechnął się zamiast wykorzystać okazję, aby
zaprotestować. To działanie zszokowało obecnych protestantów, ale oni powiedzieli: „No cóż,
to jest katolicki ksiądz parafii św. Marii”. My mówimy to Waszej Ekscelencji, ponieważ księża
kościoła św. Marii głośno wyrażają uwłaczające uwagi nawet tego typu jak „laik” o naszym
ukochanym proboszczu. Wiemy, co to znaczy mieć zdrajców wśród nas. Polska historia
mówi nam, że kilku niezadowolonych Polaków przeszło na stronę wroga i sprzedało swój
kraj w niewolę. Porównując, to samo dzieje się w Claremont. Pewna liczba niezadowolonych
parafian przeszła do parafii św. Marii. Oni publicznie oznajmili, że będą oddawać wszelkie
usługi Polakom. Aby udowodnić prawdę tego stwierdzenia oni zdecydowali się na posłanie od
20 do 30 dzieci do I Komunii świętej w parafii św. Marii. To zdarzenie spowoduje, że Polacy
27
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stracą ich głęboki związek z Kościołem, przygotuje ich do mieszanych małżeństw i rozwodów,
ponieważ wraz ze stratą ich ojczystego języka religia będzie słaba jak doświadczenie w
przeszłości pokazuje.
My, katolicy i Polacy, bardzo chcemy popierać narodowy kościół św. Józefa. Przez ponad
20 lat pomagaliśmy kościołowi św. Marii, kiedy nie mieliśmy swojego własnego. Protestujemy
przeciwko nieuczciwym i obcym godności kapłaństwa akcjom księży kościoła św. Marii. Zawsze
wierzyliśmy, że Kościół katolicki i katolicki biskup są uczciwi i nieuprzedzeni do jakiejkolwiek
narodowości i w związku z tym widząc naszą parafię w kłopocie i nędzy finansowej błagamy i
prosimy o sprawiedliwość Waszej Ekscelencji. Niech księża innych narodowości trzymają ręce z
daleka od naszych parafian i jesteśmy pewni, że jesteśmy uprawnieni w tym czasie kryzysu do
diecezjalnej pomocy finansowej. Jest nam przykro stwierdzić, że ci, którzy przeszli do parafii
św. Marii, są ludźmi najniżej narodowo i religijnie wyedukowani. Ich bogiem jest dolar. Dzisiaj
przeszli do kościoła św. Marii, jutro są gotowi przejść do synagogi, gdyby zobowiązania były
mniejsze. W czasie organizowania parafii św. Józefa oni złożyli przyrzeczenia wspierania tego
kościoła i oni wypełniliby ich obietnice, gdyby księża kościoła św. Marii nie wtrącali się. Oni
opuścili nas w tym samym duchu, jak dezerter armii opuszcza swój posterunek. Dlaczego
dezerterzy armii są karani, a dezerterzy z naszej parafii są nagradzani względami, oblewani
łaskami i przywilejami. Czy to nie jest ten sam Kościół i ta sama religia? Bolszewizm zrujnował
Rosję przez dezorganizację i zniszczenie dyscypliny, co jeśli to samo stanie się z religią katolicką
w USA? Jeśli ta sytuacja będzie nadal istniała w Claremont, na pewno ten powód znajdzie swoją
drogę do gazet. Gdyby nasza parafia zbankrutowała, co na to powie cztery miliony katolików
polskiej narodowości o tej polityce? Mamy nadzieję, że Wasza Ekscelencja jako Najwyższy Pasterz
tej diecezji położy kres tej szkodliwej dla naszej parafii i Świętej Matki Kościoła Katolickiego
nieuczciwej konkurencji pomiędzy księżmi tej samej religii. Prosząc o błogosławieństwo Waszej
Ekscelencji pozostajemy Waszymi dziećmi. Stanisław Witkowski, Michał Chrostowski, Karol
Klementowicz, Jowit Wiltowski, John Nowak28.

Ten i podobne listy w sprawie ks. M. Sękiewicza oraz w obronie wspólnoty Kościoła
św. Józefa nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Z zachowanej korespondencji z
20 kwietnia 1933 r. ks. M. Sękiewicza do biskupa można dowiedzieć się, że diecezja
wzięła na siebie spłatę odsetek od długów, co tylko częściowo złagodziło kłopoty
finansowe parafii. Ponadto biskup uprzedzał proboszcza o możliwości przeniesienia
go do innej parafii i zmianie diecezji, co ks. M. Sękiewicz komentował w liście do
biskupa:

Wykluczenie mnie z diecezji w Manchesterze, której przez tyle lat służyłem w najbardziej
lojalny sposób, nie jest po mojej myśli. Nie popełniłem żadnej zbrodni, której bym się wstydził.
Chociaż jestem gotowy na przeniesienie do innej parafii, to chcę trzymać się mojej diecezji w
Manchesterze. Nie chcę być kapłanem bez diecezji i mam nadzieję, że prawo kanoniczne przez
Waszą Ekscelencję mnie ochroni. Bardzo mi przykro, że zmuszono mnie do zajęcia stanowiska w
takich warunkach, ale myślę, że moim obowiązkiem jest obrona i godność kapłaństwa. Obecnie
nie będę w stanie znacznie poprawić stanu finansowego mojej parafii, ponieważ wielu parafian nie
ma nawet pięciu centów, a niektórzy z nich z mojego miłosierdzia mieli wielkanocną kolację, gdy
dzieliłem się moim skromnym dochodem29.
DAofM, Pismo z 23.10.1932 r.
DAofM, Pismo z 29.04.1933 r.
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W maju 1933 r. interwencję w sprawie parafii podjęli działacze Polskiego Związku
Katolickiego (W. Szczerba, S. Witkowski, J. Wiltowski), którzy w piśmie do biskupa
podkreślili:

Wielkie zło uczynione zostało nam parafianom kościoła św. Józefa przez działania Waszej
Ekscelencji. My nigdy nie spodziewaliśmy się, że będzie to w taki sposób uczynione, mieliśmy dużą
wiarę w Ciebie, ale niestety okazało się inaczej.
Wasza Ekscelencjo! My prosimy o spojrzenie na to nieporozumienie w innym świetle i prosimy
o pomoc w rozwiązaniu problemów po to, aby nasza parafia była pomocą Ekscelencji i aby nie
było rzeczy, które dzieją się obecnie30.

Z materiałów archiwalnych wynika, że bp J. B. Peterson korespondował z ks. E.
Lessardem, proboszczem parafii NMP, aby złagodzić konflikt z sąsiednią, polską parafią
św. Józefa. W jednym z pism w tej sprawie można przeczytać, że biskup apelował do
proboszcza:

Aby Twoi polscy sąsiedzi mieli okazję udowodnić swoją wartość zaakceptuj to, aby
nie zmarnować tych Polaków, których nie potrzebujesz w kościele Mariackim w okresie
Wielkanocy31.
W innym piśmie biskupa do ks. E. Lassarda można przeczytać:
Było wiele rzeczy, których nie miałem czasu na omówienie z Tobą podczas mojej ostatniej
wizyty tematów o szkole sportowej, o waszych katechetach, o polskim sąsiedzie. Chciałem też
porozmawiać z Twoimi wiernymi. Mam zamiar zostać w North Walpole w czwartek, 8 listopada,
i złożyć Ci kolejną wizytę. Tymczasem skieruj prośby do wiernych, o polskie chrzty, małżeństwa i
pogrzeby do odprawiania przez ks. Sękiewicza. Chcę zobaczyć, jaki byłby skutek mojej prośby32.

Mimo poparcia i wielu świadectw solidarności parafian z ks. M. Sękiewiczem
jego sytuacja jako zarządcy parafii w żaden sposób nie poprawiła się. W Niedzielę
Wielkanocną 1936 r. wybuchł w Kościele pożar. Ogień zniszczył część Kościoła i w
całości zakrystię. W takiej sytuacji ks. M. Sękiewicz zrezygnował z prowadzenia parafii
pw. św. Józefa w Claremont.
We wrześniu 1936 r. parafianie i zaproszeni goście pożegnali swojego proboszcza
i podziękowali mu za 12-letnią pracę w parafii, gdzie w posłudze duszpasterskiej kładł
nacisk na pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego wiernych pochodzenia polskiego, a w
tym rodziny, języka ojczystego, tradycji i zwyczajów narodowych. Przebieg uroczystości
opisano w lokalnej gazecie:
Spotkanie zorganizowała wspólnota parafii św. Józefa przy ul. Elm; w sali kościoła
zebrało się 200 osób, księży, członków społeczności lokalnej, włodarzy miasta. Bankiet
zorganizowany był pod patronatem Aleksandra Szymana, w asyście wspólnot kościelnych
i grupy młodzieży żeńskiej. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 19.00 i było poprzedzone
występem chóru dziewczęcego pod kierownictwem ks. Alfonsa Skonieckiego w Turners
Falls. Pod koniec obiadu był ogromny, pięknie przystrojony dla ks. Sękiewicza tort.
Przed kolejnym występem chóru wniesiono duży bukiet kwiatów, prezent od członków
chóru i inne bukiety od Dzieci Maryi. Przewodniczący ceremonii Kundzicz przemawiał
DAofM, Pismo z 5.05.1933 r.
DAofM, Pismo z 8.03.1934 r.
32
DAofM, Pismo z 12.10.1934 r.
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pierwszy i zapowiedział wystąpienie ks. Władysława Manka z Hempstead, który przekazał
gratulacje dla ks. Sękiewicza i życzył mu powodzenia na przyszłość. Po nim, Lord Mayor
Slonina z Chicopee, Mass., ze Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskiego, który wymienił
zasługi i gratulował w dniu imienin ks. Sękiewicza. Potem nastąpiły przemówienia w tym
samym duchu, podkreślając posługę ks. Sękiewicza w parafii. Na liście mówców znaleźli
się: ks. Franciszek Wawra z Bellowa Falls, Vt., ks. Switala z Central Falls, R. I., Charles B.,
urzędnik z Claremont, Alderman Chester Skibiński z Chicopee, Mass., ks. Jarosław Strocki,
który przejechał 400 mil od swojej parafii w Pensylwanii, aby być obecnym, ks. Robert H.
Dunn, rektor kościoła św. Trójcy w Claremont, Anthony Zazowski, sekretarz polskiego
konsula w Montrealu, dr Józef Waszyk z Holyoke, Mass., adwokaci Henry N. Hurd i William
E. Nolin z Claremont, ks. Martin Hanyz z Southbridge, Mass., ks. John Klekotka z Webster,
Mass., ks. Rozewicz z Williamsett, Mass., John Brooks i Frank H. Foster z Claremont, ks.
Alphonse Skoniecki z Turners Falls, Mass. Telegram gratulacyjny z Gov. H. Styles Bridges
z polskiego konsulatu w Nowym Jorku przekazał przewodniczący ceremonii Kundzicz. W
odpowiedzi na gratulacje i życzenia od obecnych przyjaciół, ks. Sękiewicz przemówił po
polsku, a później po angielsku. Wyraził swoją szczerą wdzięczność i głębokie przekonanie,
że zaszczepił w sercach wiernych polskiego pochodzenia troskę, aby Polacy nie odeszli od
wiary w Kościół, cenili miłość do ojczyzny i lojalność wobec Ameryki i amerykańskich
wartości, wolność i rządy prawa. Chór Turners Falls wykonał wybrane przez orkiestrę z
Chicopee, Mass. interpretacje muzyki polskiej. Wieczorny program zakończył się tańcem do
muzyki orkiestry z Chicopee33.

Pierwszy kapelan portowy w Gdyni i proboszcz w Pawłowie
Z listy pasażerów statku „Latvia” wynika, że ks. M. Sękiewicz był na Wybrzeżu
już w 1921 r. i wówczas przebywał w Gdańsku. W zachowanym spisie podróżnych,
przy jego nazwisku widnieje adnotacja, że pochodzi
z Mszany koło Lwowa, jest narodowości polskiej
i płynie do Nowego Jorku jako dyplomata34. 16 lat
później ks. M. Sękiewicz przybył do Gdyni jako
duchowny i dziennikarz współpracujący z „Kurierem
Bostońskim”. Miał pisać i przekazywać do gazety
reportaże o Gdyni, którą wówczas interesowano
się także za oceanem. Ks. M. Sękiewicz zgłosił się
do bp. Stanisława Wojciecha Okoniewskiego,
stawiając swoją osobę do posługi kapłańskiej w
diecezji chełmińskiej. Z uwagi na amerykańskie
doświadczenie duszpasterskie i przede wszystkim
na doskonałą znajomość języka angielskiego,
Ks. Maurycy Sękiewicz, 1939 r. oraz francuskiego, niemieckiego i włoskiego
DAofM, “THE CLAREMONT, NEW HAMPSHIRE DAILY EAGLE” 1936, August 22.
https://libertyellisfoundation.org/passenger-detalis/czoxMjoiMTAwMDc2MDYwMzY2Ijs=/czo4OiJtYW5pZmVzdCI7, z dn. 23.10.2017 r.
33
34
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bp. Okoniewski skierował go do pracy duszpasterskiej wśród marynarzy, licznie
wówczas przebywających w Gdyni z powodu niezwykle dużego ruchu statków w
rozwijającym się porcie. Wówczas duszpasterstwem wśród tej międzynarodowej
„rodziny” marynarskiej zajmowali się wikariusze z Kościoła NMP w ramach kapelanii
portowej, utworzonej przez dziekana gdyńskiego, ks. Teodora Turzyńskiego35. Ksiądz
dziekan wysyłał do portu w Gdyni wikariuszy, ks. Franciszka Bielickiego, a następnie
ks. Stanisława Stefaniaka. Po nich posługę dla marynarzy przejął ks. M. Sękiewicz, ale
już jako samodzielny kapelan portowy, oddelegowany do opieki duszpasterskiej nad
marynarzami i ich rodzinami, stacjonującymi w Gdyni36.
Ks. M. Sękiewicz zajmował się duszpasterstwem marynarzy przez dwa lata. W
maju 1939 r. został mianowany proboszczem parafii św. Mikołaja w Pawłowie pod
Chojnicami37.
Dzieje wspólnoty parafialnej w Pawłowie sięgają XIV w. Przed II wojną światową
tętniło w niej bogate życie społeczno-kulturalne. Mimo, że pierwszy kościół w
Pawłowie pochodził z 1332 r., to dopiero w 1937 r. powstała tam samodzielna parafia,
zarządzana przez ks. Józefa Sobisza. Jego następcą został ks. M. Sękiewicz.
Oprócz Kościoła wpływ na życie społeczności wiejskiej miała miejscowa szkoła
rolnicza, prowadzona przez Pomorską Izbę Rolniczą. Do szkoły posiadającej własne
gospodarstwo rolne uczęszczali uczniowie z powiatu chojnickiego, tucholskiego i
sępoleńskiego. Zarówno proboszcz, jak i dyrektor szkoły38 swoją postawą i codzienną
aktywnością społeczną wpajali mieszkańcom wartości patriotyczne i obowiązek
obrony Ojczyzny. Było to niezwykle ważne na pograniczu polsko-niemieckim, gdzie
latem 1939 r. Niemcy nie kryli antypolskich nastawień i jawnie wyrażali poparcie dla
Adolfa Hitlera.
„Echo Morskie”, nr 196, z dn. 19.07.1937 r., s. 5.
J. Więckowiak, Kościół katolicki…, s. 394; „Wokół ołtarza”, grudzień 2010, nr 12, s. 2.
37
„Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej” 1939, nr 8-9, s. 641.
38
Dyrektorem szkoły był kpt. Jan Teofil Janicki, s. Franciszka i Anny z Lubieńskich, ur. 20.12.1897 r. w Bodzechowie, woj. kieleckie. Członek POW. Żołnierz I Korpusu Polskiego w Rosji, absolwent Politechniki Warszawskiej (1931), inżynier dróg i mostów. Od 1922 r. w WIG: topograf, triangulator, kartograf, szef grupy triangulacyjnej. Odznaczony KN, SKZ. Zamordowany w Lasach Katyńskich koło Smoleńska w 1940 r. Katyń. Księga
cmentarna, Warszawa 2000, s. 223. W 1939 r. - inż. Włodzimierz Felicjan Strada, ur. się 16.02.1911 r. w Chrzanowie jako syn Piotra Strady, nauczyciela w szkole podstawowej w Chrzanowie, i Marii z Kołłątajów. Wraz z rodzicami przeniósł się do Chojnic prawdopodobnie po 1914 r., gdzie jego ojciec otrzymał stanowisko dyrektora
szkoły wydziałowej. Absolwent Chojnickiego Gimnazjum klasycznego starego typu. Egzamin dojrzałości zdał
2 czerwca 1930 r. Student Wydziału Rolno-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego. Studia rozpoczął w roku akademickim 1930/1931. W 1933 r. jego rodzice przeprowadzili się do Poznania. W roku akademickim 1932/1933
Włodzimierz Felicjan Strada otrzymał roczny urlop w celu odsłużenia wojska. Od dnia 13 września 1932 r.
odbywał obowiązkową służbę wojskową w Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy w 65 pułku piechoty.
Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie. W 1936 r. przedłożył na Uniwersytecie pracę
inżynierską. Tytuł inżyniera otrzymał na posiedzeniu Rady Wydziału Rolniczo-Leśnego 27.01.1936 r. Ćwiczenia wojskowe odbywał w 66, 69 pułku piechoty i 1 batalionie strzelców. We wrześniu 1939 r. dostał się do niewoli radzieckiej. Zamordowany w 1940 r. w Katyniu.
35
36
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Aresztowanie i śmierć w niemieckim obozie zagłady
W sytuacji rosnącego napięcia mieszkańcy Pawłowa i okolic przewidywali
zbliżającą się wojnę. W przygranicznych miejscowościach pojawiało się coraz
więcej wojska i ogłoszono powszechną mobilizację. Wojsko z władzami starostwa
powiatowego w Chojnicach, rekwirowało na cele wojenne samochody i konie39.
1 września 1939 r., mieszkańców Chojnic i okolic, zbudziły salwy armatnie
z niemieckiego pociągu pancernego, który o godz. 4.45 podstępnie przekroczył
granicę polsko-niemiecką i wjechał na stację w tym mieście. Desant wojskowy
przywieziony pociągiem zajął częściowo stację kolejową i ruszył w kierunku Rytla.
Odwaga i roztropne działanie polskich strzelców (kolejarzy), zmusiły Niemców
do wycofania się wraz z pociągiem pancernym z miasta. Został on następnie
unieruchomiony i zniszczony na torze między Chojnicami, a wiaduktem nad
szosą do Angowic. Mimo dużej przewagi liczebnej i ogniowej, agresja niemiecka
na głównym odcinku obrony Chojnic, została zatrzymana. 751 batalion strzelców,
dowodzony przez ppłk. Gustawa Zacnego bronił się cały dzień40. Ponowne
natarcie
20.
dywizji
piechoty zmotoryzowanej,
kierowanej
wówczas
przez niemieckiego gen.
Mauritza von Wiktorina,
przełamała
broniący
Chojnic 18 Pułk Ułanów
Pomorskich, który wycofał
się w kierunku Nowej
Cerkwi. W nocy z 1 na 2
września zakończyła się
bohaterska obrona miasta
i powiatu chojnickiego.
Na
ziemię
chojnicką
wkroczyły
wojska
Mapa podziału terenów zajętych przez Niemców,
niemieckie. Dla Polaków
J. Stachulski, Lubichowo, Starogard Gdański 2017, s. 105.
rozpoczęły się lata okupacji
niemieckiej. Polaków z Pawłowa deportowano na teren Generalnej Guberni, a
gospodarstwa ich przydzielono Niemcom41. W 1941 r. pozostałych Polaków
A. Rolbiecki, Zgrupowanie „Chojnice” w historiografii, Chojnice 2005, s. 75; S . Witkowski, Historia
Pawłowa i okolic (maszynopis), Bydgoszcz 2010, s. 54-59 .
40
Chojnice, dzieje miasta i powiatu, pod red. S. Gierszewskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
1971, s. 226.
41
Akcja wysiedleńcza była przygotowana przez specjalne sztaby powiatowe. Listy wysiedleńców wielokrotnie weryfikowano, a gospodarstwa lustrowano pod kątem wymagań rodzin niemieckich. Lista wysiedleńcza przygotowana w październiku 1941 r. dla 38 wsi pow. chojnickiego obejmowała ok. 250 rodzin i 929 osób.
39
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wywieziono do niemieckiego obozu
w Potulicach42, a gospodarstwa ich
przejęli przesiedleńcy niemieccy z
Besarabii 43.
Dla Polaków rozpoczął się okres
aresztowań, które w pierwszej
kolejności dotknęły duchowieństwo,
w tym księży z parafii w Pawłowie44.
Ks. M. Sękiewicz pierwszy raz
został aresztowany przez patrol Patrol niemieckiej żandarmerii polowej, 1939 r.
niemieckiej żandarmerii polowej Źródło: J. Stachulski, Lubichowo, 2016, s. 115.
pod koniec sierpnia 1939 r. Jechał
własnym samochodem z Pawłowa w kierunku Tucholi, gdzie zatrzymali go
Niemcy. Został wówczas zwolniony, ponieważ posiadał obywatelstwo USA. 11
listopada 1939 r. ponownie go aresztowano i przekazano tajnej policji państwowej.
Początkowo był więziony we Wrześni, a ostatecznie umieszczono go w niemieckim
obozie koncentracyjnym, urządzonym przez gestapo w Forcie VII w Poznaniu.
Z tamtego czasu zachował się meldunek szefa niemieckiej administracji cywilnej w
Poznaniu, który następnie znalazł się w raporcie obozowym z następującym wpisem:

Rozkaz dzienny nr 14 (…) 7. Szczególne wydarzenia: (….) Dzisiaj zostali zatrzymani:
rzymskokatolicki ks. Moritz Sienkiewicz urodzony 17 września 1889 r. w Sieniawie (Galicja) zamieszkały
w Pawłowie, pow. Chojnice i Romuald Czyżewski, ur. 25 stycznia 1899 r. w Gnieźnie, zamieszkały
w Gnieźnie, aresztowani i tajnej policji państwowej przekazani. Wymienieni przybyli samochodem
osobowym w kierunku Warszawy. W samochodzie znajdowały się jeszcze trzy żeńskie osoby, które
stanowiły personel usługowy księdza. Podczas przeszukania samochodu znaleziono odezwę do polskiej
ludności Pomorza, która podburzała przeciw Rzeszy i wysławiała polskie wojsko. Autorem tej odezwy był
ks. Maurycy Sienkiewicz. Ks. Sienkiewicz (Sękiewicz) posiadał 5 amerykańskich dolarowych
banknotów i 1 lira włoskiego. Doniesienie z powodu wykroczenia przeciwko zarządzeniu dotyczącego
odnośnie dewiz. Posiadanie obcych walut było wykroczeniem przeciwko obowiązującemu
zarządzeniu45.

Niemiecki obóz przesiedleńczy w Potulicach - Lebrechtdorf - niemiecki obóz koncentracyjny,
zbudowany w 1941 r. , jako podobóz Stutthof (od jesieni 1941 do początku 1942 r.). Założony 1 lutego 1941 r. jako obóz zbiorczy dla polskich rodzin wysiedlanych z Pomorza, a następnie kierowanych
na teren Generalnej Guberni. W styczniu 1942 r. obóz został organizacyjnie usamodzielniony. Szacuje się, że na terenie obozu przebywało około 25 tys. osób. Obóz początkowo mieścił się w budynkach miejscowego folwarku. W okresie od jesieni 1941 do początku 1942 r. pełnił funkcję „wychowawczego” obozu pracy.
43
Besarabia - kraina historyczna położona we Wschodniej Europie między Dniestrem a Prutem, będąca obecnie częścią Mołdawii i Ukrainy.
44
Ks. Bernard Goebel (16.01.1905-2002 USA), przebywał w Stutthofie, Sachsenhausen, Dachau; Ks.
Franciszek Gabrych (16.06.1902-20.11.1941 Dachau), więziony m. in. w Chojnicach, Stutthofie, Sachsenhausen, od 14.12.1940 r. w Dachau.
45
W. Jacewicz, Martyrologium polskiego duchowieństwa, Poznań 1978, s. 541.
42
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Przyjmuje się, że w czasie pełnienia urzędu proboszcza w Pawłowie ks. M.
Sękiewicz nawiązał ścisłą współpracę ze środowiskiem dywersji pozafrontowej na
terenie Pomorza, do którego należeli m. in. konspiratorzy i dywersanci. Pierwszymi
działaczami, którzy weszli do podziemia, byli aktywni działacze Związku Zachodniego
i pomorskiej siatki dywersyjnej (m. in. „Grunwald”)46 oraz nauczyciele. Grupy te w
latach 1936-1939 przeszły szkolenia w zakresie działalności dywersyjnej i sabotażowej
w stanie wojny. Dlatego już w pierwszych dniach okupacji, członkowie tych organizacji
byli szczególnie poszukiwani przez władze niemieckie z powodu ich przedwojennej
działalności patriotycznej.
Prawdopodobnie ks. M. Sękiewicz miał żywy kontakt z takimi organizacjami
i od pierwszych dni okupacji aktywnie włączył się w działalność konspiracyjną.
Pobyt więźniów w obozie w forcie w Poznaniu, zwykle kończył się śmiercią. Ks. M.
Sękiewicz został zamordowany w KL Posen 16 grudnia 1939 r.47.

* * *
Jesienią 1939 r. w diecezji chełmińskiej Niemcy aresztowali 412 (spośród
701) księży, którzy trafili do obozów koncentracyjnych w Auschwitz-Birkenau,
Buchenwald, Dachau, Mauthausen-Gusen, Oranienburgu-Sachsenhausen,
Stutthof. Większość z nich nie wyszła stamtąd żywa. Osoby te, zarówno księża
diecezjalni, jak i osoby zakonne, były ofiarami niemieckiego ludobójstwa.
Pełna lista wszystkich ofiar ciągle nie jest znana. Wśród zamordowanych
były postacie wybitne, szczególnie zasłużone dla społeczności lokalnych i
kształtujący ich tożsamość narodową. Większość z nich poprzez cierpienie
dało niezwykłe świadectwo patriotyzmu i żarliwej wiary katolickiej. Należał
do nich ks. Maurycy Wacław Franciszek Sękiewicz, w którego życiu złożonym i
różnorodnym wystąpił także ważny wkład w duszpasterstwo portowe w Gdyni.
„Grunwald” – pomorska siatka dywersji pozafrontowej tworzona w 1939 r. na obszarze Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII i Wolnego Miasta Gdańska wobec zbliżającej się agresji Niemiec na Polskę (inne nazwy: Tajna Organizacja Konspiracyjna, Lotne Oddziały Bojowe, Milcząca Armia). Siatkę
„Grunwaldu” polskie władze wojskowe (Wydział Specjalny Oddziału II Wywiadowczego Sztabu Generalnego WP) zaczęły organizować od wiosny 1939 r., w oparciu o działaczy takich organizacji, jak: Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej,
Związek Podoficerów Rezerwy, Związek Harcerstwa Polskiego. Ich członkowie przechodzili zaprzysiężenie, specjalne przeszkolenie dywersyjne i wywiadowcze, a następnie byli wyposażani w środki walki
przez sztab DOK nr VIII i przydzielani do 3-osobowych patroli dywersyjnych, które miały prowadzić
działalność przeciwko okupantowi po zajęciu Pomorza przez Niemców. Utajnione komórki „Grunwaldu” powstały w różnych miastach Pomorza, m. in. w Brodnicy, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu, Jabłonowie, Górznie.
47
M. Olszewski, Fort VII w Poznaniu, Poznań 1974.
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Pomniki poświęcone pamięci męczenników w Pawłowie, 2017 r.

W Pawłowie z inicjatywy ks. Brunona Lubińskiego upamiętniono osoby
zamordowane przez Niemców, w tym ks. M. Sękiewicza.
SUMMARY
Father Maurycy Wacław Franciszek Sękiewicz (1889-1939) – Polish perish founder
in the US and the first martyr – pastor of the port in Gdynia
Father Sękiewicz organised Catholic Church facilities for Polish communities
in the US. After returning to Poland, he acclaimed prominence as a deeply devoted
maritime port labour force pastor in Gdynia. In 1939, likewise many local leaders,
Father Sękiewicz was brutally murdered by Nazi – German invaders.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 12, 2017

Marcin Lemańczyk

Historia muzyką pisana - Orkiestra Reprezentacyjna
Marynarki Wojennej na przestrzeni lat
Muzyki można nie lubić, muzyką można się nie interesować, jednak nikt obojętnie nie
przejdzie obok maszerującej ulicami miasta orkiestry dętej. Wynika to pewnie z faktu
wyrażonego m.in. w słowach piosenki Haliny Kunickiej, że „jest w orkiestrach dętych
jakaś siła”. „Jakaś siła” - bliżej nieokreślona i trudna do zdefiniowania, siła powodująca
różnorakie emocje, czasami wyciskająca łzy wzruszenia, wprowadzająca w wesoły
nastrój, uspokajająca czy nadająca powagę danej chwili. Dobrze jak owa „siła” jest
przyjemna dla ucha, jeszcze lepiej jak swoje źródło ma w lokalnej społeczności i się
do niej odnosi. Wspaniale, gdy siła ta pochodzi od osób, którzy muzyką zajmują się
na co dzień, od osób którzy muzyką, dzięki muzyce i dla muzyki żyją.
Myśląc: „Gdynia” i „Orkiestra”, każdy ma przed oczami Orkiestrę Reprezentacyjną
Marynarki Wojennej (dalej zwaną też ORMW), która od wielu lat jest chlubą miasta
i jego jedną z najlepszych wizytówek, w Polsce i na świecie. W wojskowej orkiestrze
dochodzi do niezwykłego połączenia, wojskowej dyscypliny z artystyczną wolnością
i swobodą zarówno co do wyboru repertuaru, jak i sposobu jego przedstawienia.
Z drugiej strony muzycy, będąc reprezentantami wojska, czy danego rodzaju sił
zbrojnych, zobligowani są do wykonywania piosenek wpisujących się w określoną
konwencję czy nawet sytuację polityczną, w tym międzynarodową.
Na muzykach orkiestry wojskowej ciąży wiele obowiązków. Na przestrzeni lat waga
poszczególnych obowiązków znacząco się zmieniała, uwarunkowana była w zasadzie
daną sytuacją w kraju. Patrząc na minione lata – wpierw wspierała niepodległościowe
postawy, motywowała do odbudowy i rozwoju zniszczonego wojnami państwa,
następnie budziła i podtrzymywała postawy patriotyczne, czy wskazywała kierunki
lokowania uczuć w stosunku do innych państw, w tym światowych mocarstw. Na
końcu mogła obudzić w sobie uczucia religijne.
Orkiestra marynarska to orkiestra specyficzna, mająca największy spośród
wszystkich orkiestr kontakt z obcymi kulturami, w tym z muzyką zagraniczną.
Szereg wypraw międzynarodowych pozwala na poznawanie coraz to nowych
brzmień, niektóre z nich z czasem trafiają do repertuaru orkiestry i zaczynają
stanowić jej tożsamość. Marynarski charakter, siłą rzeczy zbliża orkiestrę do muzyki
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marynistycznej i wojskowej, orkiestra dęta czerpie jednak muzyczne inspiracje także
z muzyki krajowej i lokalnej. To połączenie nie jest łatwe, a orkiestra „uczy się” go na
przestrzeni dziesięcioleci.
Otwartość na świat, dynamika, rozwój, profesjonalizm – te określenia pasują
zarówno do Gdyni jak i do Orkiestry Reprezentacyjnej Gdyni, znaczy się do Orkiestry
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Ogromny wpływ na obecny kształt Orkiestry
ma bez wątpienia historia tej formacji, historia początkowo tułacza, po drugiej wojnie
światowej na trwale związana już z Gdynią.
ORMW stanowi jeden z głównych pododdziałów wchodzących w skład
Gdyńskiego Oddziału Zabezpieczenia Marynarki Wojennej. Wspólnie z Kompanią
Reprezentacyjną Marynarki Wojennej, w ramach codziennej działalności, spełnia
rolę asysty wojskowej podczas uroczystości państwowych i wojskowych oraz innych
uroczystości na terenie Gdyni i nie tylko.
Z relacji świadków i kronik wynika, że już w uroczystości Zaślubin Polski z Morzem
w Pucku, jaka odbyła się 10 lutego 1920 r., brali udział marynarze z 1. Batalionu
Morskiego i orkiestra, prawdopodobnie nie była to jednak orkiestra marynarska.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i uzyskaniu dostępu do morza,
przystąpiono do tworzenia orkiestr wojsk lądowych, a w Pucku zaczęto organizować
orkiestrę Marynarki Wojennej. Zadanie to zostało powierzone matowi, Zygmuntowi
Kowalskiemu, zaś nadzór nad organizacją sprawował adiutant dowództwa obrony
wybrzeża w Pucku – por. Jan Grabowski – były kapelmistrz orkiestry carskiej floty
w Jałcie, późniejszy kapelmistrz tworzonej orkiestry. Przy formowaniu orkiestry
największą trudność stanowiło pozyskanie instrumentów muzycznych. Problem ten
przezwyciężono dzięki pomocy bydgoskiej firmy „Kielbich”, która udzieliła kredytu
na zakup i dostarczenie instrumentów.
Za datę powstania ORMW przyjmuje się 15 maja 1920 r. Data powstania tej
formacji, nierozerwalnie związana jest z datą objęcia polskiego Pomorza przez polską
administrację.
Do października 1922 r., Orkiestra funkcjonowała jako pododdział nieetatowy,
składający się z 36 muzyków. Z chwilą przejścia członków Orkiestry na etaty wojskowe,
całkowicie uległy zmianie warunki pracy, co przyczyniło się do podniesienia poziomu
muzycznego poszczególnych muzyków.
Stacjonująca na co dzień w Pucku Orkiestra Marynarki Wojennej występowała
także w malutkiej wówczas Gdyni. 27 czerwca 1923 r. Orkiestra przewodziła
konduktowi na pogrzebie Antoniego Abrahama, zasłużonego działacza
kaszubskiego, którego pożegnanie stało się manifestacją narodową. Orkiestra w
latach dwudziestych uczestniczyła także w innych uroczystościach w Gdyni, w tym
szczególnie w poświęceniach i otwarciach nowych inwestycji, jakich było wówczas w
mieście wiele. Np. w 1925 r., przy akompaniamencie Orkiestry, gdynianie świętowali
doprowadzenie prądu elektrycznego. Po nieszporach w nieukończonym jeszcze
kościele NMP, zebrani udali się pod transformator, gdzie po przemówieniach
włączono prąd do sieci. W tym przełomowym w dziejach Gdyni momencie, nie
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mogło zabraknąć dźwięków marynarskiej orkiestry, która tłumiła okrzyki radości po
włączeniu różnokolorowych lamp.
W 1926 r. Orkiestra uświetniła uroczystość oddania gmachu koszar na Oksywiu,
w którym to przeznaczono także miejsce dla zespołu. Odtąd przyjazdy Orkiestry
do Gdyni wymagały mniejszego wysiłku organizacyjnego. Na stokach Kamiennej
Góry w 1929 r., obok znanego w tamtych czasach hotelu „Kaszubskiego”, zbudowano
muszlę koncertową z amfiteatrem. To miejsce, w latach międzywojennych, stanowiło
częstą scenę dla występów Orkiestry, która pod batutą Aleksandra Dunina grała tam
dla licznej publiczności.
W okresie międzywojennym orkiestra rozwijała się bardzo dynamicznie.
Kapelmistrzami w początkowym czasie byli zarówno urzędnicy państwowi jak i
oficerowie Marynarki Wojennej. W latach 1922 – 1923 funkcję kapelmistrza pełnił
por. Jan Grabowski, w latach 1923 – 1927 będący urzędnikiem państwowym Jan
Pawłowski. Następnie do 1929 r. kapelmistrzem był por. Stanisław Szpulecki.

Fot. 1. Orkiestra Marynarki Wojennej – 1927 r. Źródło: zbiory autora
Na mocy rozkazu dziennego Dowództwa Polskiej Marynarki Wojennej z 14
lipca 1927 r., Orkiestra zmieniła podporządkowanie i nazwę. Orkiestra weszła
w skład Komendy Portu Wojennego w Gdyni i przez całe lata trzydzieste, nosiła
oficjalną nazwę Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Portu Wojennego w Gdyni.
Jednocześnie w tym czasie zespół pełnił funkcję Orkiestry Marynarki Wojennej, tak
też była postrzegana i powszechnie nazywana. Od 1929 r. obowiązki kapelmistrza
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przejął kapitan Aleksander Dulin, pełniący swe obowiązki do 1936 r.
Pod kierownictwem kapitana Dulina Orkiestra wszechstronnie się rozwijała,
zdobywając uznanie społeczeństwa. W okresach letnich koncertowała dla turystów
odpoczywających nad Bałtykiem. Występowała także w innych częściach Polski,
wyjeżdżając w latach 1930 – 1936 dwukrotnie w tournée po rozwijającym się Kraju.
Za organizację koncertów odpowiedzialna była Liga Morska i Kolonialna, której
głównym celem było propagowanie idei Polski Morskiej z silną flotą Marynarki
Wojennej.
W 1938 r. przewodnictwo Orkiestrze przejął kapitan Aleksander Olszewski, który
funkcję kapelmistrza sprawował do wybuchu drugiej wojny światowej. W obliczu
zbliżającej się wojny żołnierze Orkiestry, oprócz prób i występów muzycznych,
przygotowywali się do obrony Rzeczypospolitej. Muzycy zespołu w przededniu
wojny przeszli intensywne szkolenie wojskowe z taktyki i strzelania, byli także
przygotowywani do działań przeciwdesantowych.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej do Gdyni przyjechał wybitny śpiewak
operowy, Jan Kiepura, który wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną Komendy Portu
Wojennego dał wiele koncertów na rzecz Funduszu Obrony Narodowej.
Wraz z wybuchem wojny członkowie zespołu zostali przeorganizowani na
etaty wojenne. Część podoficerów została skierowana na różne stanowiska liniowe,
natomiast marynarze zostali skierowani do ochrony portu. W okresie 19 dni
heroicznej obrony Gdyni, członkowie Orkiestry walczący w składzie Lądowej Obrony
Wybrzeża odznaczali się ofiarnością, męstwem i patriotyzmem, oddając nierzadko
życie w walce z Niemcami. Ci, co przeżyli podzielili los pozostałych żołnierzy Wojska
Polskiego, porozrzucanych po całym świecie: jedni trafili do niemieckich stalagów,
niektórym udało się przedostać na zachód, by kontynuować walkę z najeźdźcą,
jeszcze inni, jak np. kapitan Dulin, wstąpili w szeregi Armii Krajowej.
Początki odrodzenia Orkiestry po latach wojny wiążą się z powstaniem I
Samodzielnego Morskiego Batalionu Zapasowego, który utworzono w Lublinie.
W składzie Batalionu powołano do istnienia również orkiestrę składającą się z 16
osób (6 podoficerów i 10 marynarzy). Na organizatora i pierwszego powojennego
kapelmistrza orkiestry, wyznaczono starszego sierżanta Jana Wiszniewskiego, który
w celu wykonania tego zadania został przeniesiony z Orkiestry Wojska Polskiego.
Na początku, podobnie jak przy formowaniu Orkiestry w latach dwudziestych,
największy problem związany był z brakiem instrumentów muzycznych. Pomoc
uzyskano od prezesa Ligi Morskiej, dzięki któremu Orkiestra mogła rozpocząć swą
działalność.
Zmieniająca się sytuacja na froncie spowodowała zmianę miejsca stacjonowania
Batalionu Morskiego, który został przeniesiony do Włocławka, a w ślad za nim 17
lutego 1945 r. przeniesiono nowo utworzoną ORMW. W czasie krótkiego pobytu
Orkiestry we Włocławku przyjęto w jej szeregi nowych muzyków. Orkiestra otrzymała
mundury marynarskie i już jako 25 – osobowy zespół wystąpiła maszerując ulicami
Włocławka.
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Fot. 2. Zdjęcie pożegnalne kapelmistrza Jana Wiszniewskiego. Źródło: zbiory autora
Z Włocławka Orkiestra wyruszyła w docelową podróż nad Bałtyk, gdzie
pierwszym stałym miejscem jej zakwaterowania stały się koszary w Nowym Porcie.
Tutaj Orkiestra stacjonowała do początku 1947 r.. Witała powracające z Wielkiej
Brytanii do Kraju okręty Marynarki Wojennej, brała także czynny udział w akcji przed
zbliżającym się referendum. Zadaniem orkiestry było pozyskiwanie jak największej
liczby słuchaczy, do których w przerwach koncertów, oficer – prelegent wygłaszał
przemówienia polityczne.
W marcu 1947 r. został zwolniony do rezerwy organizator ORMW podporucznik
Jan Wiszniewski i od marca do maja 1947 r. przewodnictwo nad Orkiestrą
ponownie przejął kapitan Aleksander Dulin (ówczesny kierownik muzyczny
Domu Marynarza). 31 maja 1947 r. obowiązki kapelmistrzowskie objął kapitan Jan
Skonieczko.
Z początkiem 1947 r. Orkiestra została przeniesiona do Gdyni Oksywia,
gdzie rozpoczęła normalną pracę, zarówno w zakresie szkolenia jak i występów
artystycznych. W tym czasie nastąpiła dość znaczna reorganizacja składu zespołu,
część jego członków odeszła, a na ich miejsce przyjęto byłych podoficerów Orkiestry
Marynarki Wojennej z lat międzywojennych, którzy powracali z obozów jenieckich
lub z przymusowych robót z Niemiec. Ci, którzy wrócili po wojnie, stali się niejako
łącznikiem pomiędzy tradycją przedwojennej Orkiestry a zespołem w nowym jego
kształcie.
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Wydawałoby się, że Orkiestra ta sama co wcześniej, jednak jej członkowie już
inni, zmieniły się także zadania i rola zespołu. Zmiana ta wynikała z odmiennego
charakteru politycznego Marynarki Wojennej i Ludowego Wojska Polskiego.
Ważnym zadaniem stało się upowszechnianie kultury muzycznej wśród
marynarzy, ale także w środowisku cywilnym, szczególnie wśród młodzieży szkolnej.
Oprócz licznych koncertów w Trójmieście organizowano wiele występów we wsiach
województwa gdańskiego, jak i w miastach w całej Polsce. W repertuarze przeważała
polska i obca muzyka klasyczna oraz utwory wojskowe. Wielkim sukcesem w
tych latach było trzykrotne zdobycie pierwszego miejsca w konkursach orkiestr
reprezentacyjnych Wojska Polskiego (w latach 1952, 1964 i 1967).
W 1957 r. okręty Marynarki Wojennej zapoczątkowały serię rejsów zagranicznych,
w których uczestniczyła także Orkiestra. W lipcu tego roku, na pokładzie ORP
Błyskawica, ORMW udała się do Sztokholmu, w swój pierwszy zagraniczny wyjazd.
W czasie czterodniowego pobytu zespół występował trzykrotnie. Dwa pierwsze
koncerty odbyły się w największym parku szwedzkiej stolicy, trzeci natomiast na
pokładzie ORP Błyskawica, gdzie Orkiestra zagrała wyłącznie polskie utwory. W
kolejny rejs ORMW wyruszyła w czerwcu 1958 r. do Rostocku, z okazji obchodów
„Tygodnia Bałtyku”. Tam, w czasie dziesięciodniowego pobytu Orkiestra wystąpiła
aż 24 razy, w różnego rodzaju zakładach pracy, parkach, jednostkach wojskowych
oraz w stoczni. Kolejną wyprawą była podróż do portu wojennego w Portsmouth w
Anglii, gdzie ORMW płynęła na okręcie ORP Gryf. Na koncerty, oprócz publiczności
angielskiej, przybywały rzesze polskich emigrantów, których „za serce ściskały” w
szczególności tony hymnu narodowego oraz „Warszawianki”.
Końcówka lat 50. zaowocowała jeszcze dwoma wyprawami – w maju do
Kopenhagi, a w lipcu na niszczycielach ORP Wicher i ORP Grom do portu
wojennego w Breście we Francji. Podczas obydwu pobytów Orkiestra wykonywała
utwory polskie i odpowiednio skandynawskie oraz francuskie. W 1960 r. Orkiestra
odwiedziła Rostock, ponownie Portsmouth oraz Leningrad, z okazji 47. Rocznicy
Rewolucji Październikowej. W 1961 r. zespołu mogli natomiast posłuchać mieszkańcy
Helsinek. W latach 1962 i 1964 ORMW ponownie odwiedziła Szwecję, Anglię i
Związek Radziecki, w maju 1965 r. brała udział w obchodach 20. rocznicy walk o
Narwik i zatopienia ORP Grom.
Podczas zagranicznych występów ORMW ujmowała miejscową publiczność
wysokim poziomem artystycznym, a także bezbłędnie dobieranym repertuarem. Muzycy
nie ograniczali się jedynie do muzyki klasycznej czy piosenek polskich, ale sięgali również
do utworów rodzimych, których wykonanie trafiało do słuchaczy. Potwierdzeniem tego
były takie sytuacje, jak np. ta z Narwiku – gdzie kierownik miejscowej szkoły muzycznej,
w dniu odpłynięcia okrętu z Orkiestrą, poprosił kapelmistrza o przekazanie partytury
hymnu norweskiego, oryginalnie wykonanego właśnie w Narwiku.
W listopadzie 1966 r., kmdr. por. Jan Skonieczko, przeszedł na emeryturę i
przekazał kapelmistrzowskie obowiązki pełniącemu dotychczas rolę II kapelmistrza,
kpt. Stefanowi Pappelbaumowi.
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W 1967 r. Orkiestra witała na płycie lotniska w Pruszczu Gdańskim prezydenta
Francji gen. Charlesa de Gaulle’a, który podczas wizyty w Polsce postanowił odwiedzić
także Trójmiasto. Szef protokołu dyplomatycznego, w imieniu gen. De Gaulle’a,
przekazał Orkiestrze wyrazy podziwu za najlepsze wykonanie hymnu francuskiego
ze wszystkich miejsc jego pobytu w Polsce.
W 1968 r. ORMW brała udział w wizytach okrętów Marynarki Wojennej w
Rotterdamie, Helsinkach, Sztokholmie i Rostocku, a w 1971 r. w Goeteborgu. W 1972
r. Orkiestra została wyznaczona do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr
Wojskowych w Lens we Francji. Formuła tego festiwalu przewidywała paradny
przemarsz gwiaździsty wszystkich orkiestr ulicami Lens, koncert muzyki marszowej
oraz pokaz musztry na placu miejskim. „Jurorami” festiwalu była oklaskująca
występy publiczność, która nie szczędziła braw podczas występu zespołu z Gdyni. Po
zakończeniu festiwalu lokalne władze zaprosiły Orkiestrę do 2-tygodniowego tournée
artystycznego, podczas którego wykonano 10 koncertów oraz 13 przemarszów w
miejscach upamiętniających przelaną krew polskiego żołnierza w czasie II wojny
światowej.
W 1973 r. orkiestra gościła we francuskim porcie wojennym Le Havre. Podczas
tej wizyty uczczono także pamięć żołnierzy spoczywających na cmentarzu Falaise.
W czerwcu tegoż roku, stanowisko I kapelmistrza objął kmdr ppor. Jerzy Barbarski.
Drugim kapelmistrzem został ppor. mar. Ireneusz Stromski. Wraz ze zmianą
kapelmistrzów Orkiestra zmieniła swój styl, sięgając teraz częściej do utworów
współczesnych, w tym do utworów polskich kompozytorów XX wieku. W latach 70.
zespół koncertował m. in. w Tallinnie, Rostocku, Berlinie, Frankfurcie, Londynie,
Kopenhadze, Karlskronie i Portsmouth.
Na X Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu w 1975 r. Orkiestra po
raz pierwszy wykonała musztrę popisową kompanii i orkiestry, co stanowiło
bezprecedensowe wydarzenie w skali wojska. Od tej pory Orkiestra wraz z
pododdziałem kompanii często wykonuje połączone musztry paradne.
Rok później, ORMW wzięła udział w niecodziennym wydarzeniu-na nabrzeżu
Dworca Pasażerskiego w Gdyni, z jej udziałem, kręcono ujęcia i nagrywano muzykę
do filmu „Kochaj albo rzuć”. W tym też roku, podczas I-ligowego piłkarskiego meczu
Arki Gdynia z Lechią Gdańsk, Orkiestra wykonała efektowny pokaz musztry paradnej
w nowym umundurowaniu. Od tego czasu muzycy występują w białych skórzanych
getrach oraz z białymi torebkami marszowymi typu raportówka, z wytłoczoną złotą
kotwicą na czołowej stronie torebki.
Od 1980 r. ORMW ma własną siedzibę w budynku położonym na terenie Portu
Wojennego w Gdyni Oksywiu. Użytkowane sale są w pełni przystosowane do
ćwiczeń orkiestry dętej. W tym samym roku, z inicjatywy Tymczasowego Komitetu
Wykonawczego „Solidarność”, Orkiestra uświetniła uroczystości odsłonięcia
pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku.
Ogłoszenie stanu wojennego zastało ORMW na Centralnej Przysiędze w Centrum
Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce. W czasie nadzwyczajnym dla
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Polski, zespół koncertował w miejscach zgrupowania wojsk, zabezpieczających
realizację stanu wojennego.
W 1985 r., w związku z przejściem na emeryturę zasłużonego dla Orkiestry
kapelmistrza, kmdr. ppor. Jerzego Barbarskiego, funkcję I kapelmistrza objął kmdr
ppor. Ireneusz Stromski. Rok później na emeryturę odszedł chor. sztab. mar. Jan
Sokół – szef ORMW, jej legenda i jedna z najbardziej zasłużonych postaci, który w
Orkiestrze służył od 1949 r., będąc później nauczycielem i wychowawcą młodych
muzyków.
Latem 1988 r. zespół pierwszy raz koncertował w RFN, zaś w 1989 r. uświetnił
wizytę prezydenta Francji Francois Mitteranda na Westerplatte, później grał w tym
samym miejscu dla prezydenta USA Georga Busha. Uroczystości te transmitowały
liczne stacje telewizyjne i radiowe z całego świata.
W okresie PRL, ORMW często występowała z orkiestrami wojsk Układu
Warszawskiego i w porządku dziennym były liczne powitania w Trójmieście
partyjnych dygnitarzy, pochody 1. Majowe, uczestniczenie w obchodach kolejnych
rocznic powstania Armii Radzieckiej, rocznicach Rewolucji Październikowej czy w
Dniach Zwycięstwa. Z kart historii Orkiestry starano się wymazać okres przedwojenny
– rocznice jej powstania liczono od reaktywacji zespołu w listopadzie 1945 r.
Z początkiem tzw. transformacji ustrojowej Orkiestra odbyła jedną z ciekawszych
podróży zagranicznych – do Norwegii, z okazji 50. rocznicy walk o Narvik. Następnie
uczestniczyła w 4-dniowym festiwalu w Szwecji, gdzie w sztokholmskiej hali Globe
Arena, muzycy koncertowali dla 16.000 publiczności. Orkiestra zaprezentowała
tam m.in. pokaz musztry, wzięła także udział w koncercie połączonych orkiestr,
grając z Brytyjczykami, Niemcami i Szwedami. Dotychczasowy program Orkiestry,
wynikający z ceremoniału wojskowego i protokołu dyplomatycznego (witanie
dostojnych gości, okrętów), został poszerzony o utwory patriotyczno – religijne.
Po raz pierwszy w nowej rzeczywistości Orkiestra brała udział w uroczystościach
z okazji 70 – lecia zaślubin Polski z morzem, które odbyły się 10 lutego 1990 r. w
Pucku. Później, niezwykłym wydarzeniem w powojennej historii ORMW stanowiło
wykonanie pełnej oprawy muzycznej Mszy św., podczas odsłonięcia tablicy
poświęconej pamięci żołnierzy 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, w
kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.
Ważnym wydarzeniem 1990 r. była, po raz pierwszy w powojennej rzeczywistości,
wizyta w Gdyni zespołu okrętów USA. Orkiestra powitała gości na nabrzeżu
francuskim oraz wykonała pokaz musztry paradnej.
Innym ważnym wydarzeniem w historii ORMW był koncert w kościele NMP
Wspomożenia Wiernych w Rumi, w związku z odbywającym się tam festiwalem
piosenek religijnych. Nuty często wcześniej granych melodii typu „Zbudujemy nowy
dom” czy „Gdy Polska da nam rozkaz” zastąpiły m.in. „Czarna Madonna” czy „Boże
coś Polskę”…
ORMW pod batutą Ireneusza Stromskiego dała ponad 2 tysiące koncertów w
Polsce i w kilkunastu krajach europejskich. Aktywny był także Big Band (powstał
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w okresie stanu wojennego), który umożliwiał członkom orkiestry, granie muzyki
tanecznej i jazzowej. Big Band uczestniczył w wielu konkursach tanecznych, w tym
także międzynarodowych. Grał na balach Sił Zbrojnych, imprezach kameralnych, zaś
dla gdyńskiej publiczności, w miesiącach letnich koncertował w parku na Kamiennej
Górze.
Jako ukoronowanie bogatej historii ORMW można uznać jej udział, 16
października 1998 r., w jubileuszu 20-lecia pontyfikatu Jana Pawła II w Watykanie,
gdzie Orkiestra wystąpiła jako jedyny zespół muzyczny na tej uroczystości. Był
to z pewnością inny występ niż wszystkie, Orkiestrę ustawiono naprzeciw tronu
papieskiego, w centralnym punkcie Placu św. Piotra. Takie usytuowanie dowodziło, że
ORMW traktowano jako pierwszoplanowy i ważny element uroczystości. Na świętowanie
obchodów przybyło prawie dwadzieścia tysięcy pielgrzymów z Polski, w tym prezydent A.
Kwaśniewski z małżonką oraz prymas Polski, kardynał J. Glemp. Była to nie tylko najbardziej
liczna, ale także najbardziej dostojna publiczność w dotychczasowych występach zespołu.
Czterdziestu dziewięciu muzyków z Gdyni pod dyrekcją kapelmistrza Strońskiego,
po pojawieniu się Papieża na placu zagrało „Pierwszą Brygadę”. Kiedy papież zasiadał
na tronie papieskim, zagrano jego ulubioną pieśń – „Barkę”. Następnie wykonano
m.in. „Ave Maria”, „Ave Verum Corpus”, „Gaude Mater Polonia” i utwory o tematyce
morskiej, w tym m.in. „Hymn do morza”. Po homilii i gratulacjach składanych przez
gości, członkowie orkiestry podeszli do papieskiego tronu, otoczyli Ojca Świętego
i wykonali „Morze, nasze morze”. Kapelmistrz złożył Janowi Pawłowi II gratulacje

Fot. 3. ORMW w Watykanie podczas spotkania z Janem Pawłem II. Źródło: zbiory autora
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i najlepsze życzenia na kolejne lata pontyfikatu, a na koniec zagrano „Góralu, czy ci
nie żal”.
W 1999 r., z okazji przystąpienia Polski do NATO, na Skwerze Kościuszki w
Gdyni odbyła się uroczysta parada i tego dnia Orkiestra, po raz pierwszy, wykonała
publicznie fanfarę „Shape” – oficjalny sygnał NATO. W tymże roku Orkiestra
uczestniczyła w kilku spotkaniach Jana Pawła II z wiernymi. Podczas pielgrzymki
papieża do Polski swą grą uświetniła papieskie uroczystości 5 czerwca w Sopocie, 6
czerwca w Pelplinie oraz 12 czerwca w Sandomierzu.
Kolejnym wydarzeniem wartym odnotowania była uroczystość pożegnania
odchodzącego na emeryturę, po 38- letniej służbie, kapelmistrza, kmdr. por. Ireneusza
Stromskiego. Z tej okazji, 5 września 2000 r. na pokładzie „Błyskawicy” ORMW
zagrała krótki koncert dla kapelmistrza i licznie zgromadzonych przedstawicieli
Marynarki Wojennej, władz miasta, sympatyków i rodziny Komandora. Funkcję
I kapelmistrza przejął ppor. Maciej Budziński, a dla Orkiestry rozpoczął się nowy
rozdział działalności.
Dotychczasowe koncertowanie w kraju i w Europie przekracza kolejne granice.
W 2008 r. Orkiestra wzięła udział w obchodach 60 – lecia niepodległości Izraela.
Następnie podróżowała jeszcze dalej, udając się na występy do Kazachstanu.
Muzycy odwiedzili także Maltę, gdzie w 2013 r. uczestniczyli w uroczystościach
upamiętniających 71. rocznicę obrony wyspy.
Wcześniej, niezwykłego zaangażowania muzyków wymagały uroczystości
pogrzebowe Dowódcy Marynarki Wojennej, admirała floty, Andrzeja Karwety, który

Fot. 4. Orkiestra pod batutą kmdr. por. Macieja Budzińskiego podczas przemarszu.
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zginął w katastrofie smoleńskiej. Dla ORMW szczególnie smutnym wydarzeniem
było ostatnie pożegnanie Dowódcy Marynarki Wojennej admirała floty Andrzeja
Karwety, który zginał w katastrofie smoleńskiej. Ceremonia pożegnalna rozpoczęła
się przy krążowniku ORP „Błyskawica”, z którego, na zakończenie uroczystości,
oddano salut honorowy, a następnie Orkiestra odegrała „Hymn do Bałtyku”. Na
wszystkich okrętach Marynarki Wojennej rozległy się wówczas syreny okrętowe.
W tamtym czasie, ORMW uczestniczyła w wielu uroczystościach pogrzebowych
Ofiar katastrofy oraz brała udział w pożegnaniu trumien z ciałami Prezydenta
L. Kaczyńskiego i Jego Małżonki, odlatujących z Okęcia do Krakowa.
Na przestrzeni lat Orkiestra wychowała i wykształciła wiele zastępów muzyków,
instrumentalistów i pedagogów, którzy nierzadko po przejściu na wojskową
emeryturę, zasilali grono muzyków filharmonii, orkiestr symfonicznych, zespołów
rozrywkowych i tanecznych w całej Polsce. Poprzez udział Polski w NATO,
możliwym stało się nawiązanie współpracy ORMW z orkiestrą „The United States
Navy Band Washington, D.C.” Amerykański zespół jest Orkiestrą Reprezentacyjną
Marynarki Wojennej USA i stanowi wizytówkę orkiestr reprezentacyjnych tego
kraju. Dzięki tym transoceanicznym kontaktom Orkiestra pozyskuje m.in. nuty,
co umożliwia rozszerzanie repertuaru o atrakcyjne utwory we wspaniałych
aranżacjach.
Obecnie, członkowie Orkiestry pracują codziennie i każdy utwór, zanim zostanie
publicznie zagrany, musi być perfekcyjnie opanowany podczas wielogodzinnych
prób. Do tego dochodzą ćwiczenia na placu, gdzie Orkiestra wykonuje musztrę
paradną. Za tę dziedzinę odpowiada tamburmajor, to w rytm podnoszonej przez
niego buławy, muzycy grają i równo wykonują poszczególne części programu.
Najbardziej rozpoznawalne elementy musztry paradnej ORMW to „Kotwica i
”Trójząb Neptuna”.

Fot. 5. ORMW podczas
musztry paradnej „Kotwica”.
Źródło: zbiory autora
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Fot. 6. Musztra paradna
„Trójząb Neptuna”. Źródło:
zbiory autora
ORMW współpracuje i występuje z czołowymi artystami polskiej sceny
muzycznej. Dotychczas występowała m. in. ze Stefanią Toczyńską, Alicją Majewską,
Haliną Frąckowiak, Eleni, Hanną Banaszak oraz Ryszardem Rynkowskim. W 1984 r.,
Orkiestra nagrała swoją pierwszą płytę zatytułowaną „Bałtyckie spotkania”. Następne
nagranie „Bal u Neptuna” powstało w1992 r., a rok później repertuar zapisany został
na płycie pt. Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Kolejne nagrania to
„Dłonie na sterze”, „I póki kropla jest w Bałtyku”.
W działalności ORMW miesza się muzyka poważna z muzyką rozrywkową,
radość ze świąt ze smutkiem uroczystości pożegnalnych i pogrzebowych, wreszcie
patriotyzm i doniosłość z muzycznymi humoreskami. Emocje i uczucia wyrażane
są muzyką, bo muzyka stanowi treść życia pewnie większości, jak nie wszystkich,
członków Orkiestry.
SUMMARY
Polish Navy Orchestra - a history written by music
Polish Navy Orchestra was established on 15th May 1920. On this day, Polish
authorities took power over the Pomeranian Region. Since October 1922, the
orchestra, seated in Puck, had been affiliated as an official army unit. Since the early
begging, it had accompanied numerous historical occasions, such as the nationalmanifesto funeral of the Kashubian King Antoni Abraham or unveiling novel
investments in newly-born city Gdynia.
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Urodzony w Gdyni - Marian (Włodzimierz1) Zacharski
najsłynniejszy powojenny oficer polskiego wywiadu
- wybrane aspekty działalnosci
Zapewne tylko nieliczni gdynianie wiedzą, że najsłynniejszy polski wywiadowca z
okresu PRL, ale też późniejszy generał brygady Urzędu Ochrony Państwa i doradca
Szefa UOP ds. Wywiadu, urodził się w Gdyni i młodość spędził w Trójmieście.
Zatem warto przybliżyć niektóre aspekty działalności gen. M. Zacharskiego
szerszemu odbiorcy, zwłaszcza że on często podkreślał swoje związki z Wybrzeżem
i z sentymentem wspominał o miejscu urodzenia. Pomimo charakteru zajęć,
jakie stanowiły główną treść życia zawodowego, dopiero upływ czasu umożliwia
ujawnienie pewnych zdarzeń, które zostały zdekonspirowane bądź dotyczą okresu,
kiedy Generał był już osobą powszechnie znaną, i co ważne, niezwykle szanowaną w
świecie służb specjalnych.
Najwięcej wiemy o działalności „ nielegała”2 Zacharskiego, na terenie Stanów
Zjednoczonych i ten okres jego aktywności zawodowej, opisany został nie tylko w
publikacjach, ale także spopularyzowany w filmie3.
Jak podaje sam bohater artykułu: „Z moim imieniem sprawa wygląda tak. Od zawsze dla Rodziców
miałem być i byłem Włodzimierzem. Ojciec pomylił kolejność, kiedy mnie rejestrował po urodzeniu, i
tak zostało, ale wszyscy znający mnie na niwie rodzinnej lub prywatnej nazywali mnie Włodkiem. Ja też
się tak czułem i nadal czuję. Tylko wymogi dokumentacyjne czynią ze mnie Mariana”. Za: M. Zacharski,
Rosyjska ruletka, Poznań 2010.
2
Nielegał – oficer wywiadu prowadzący działalność wywiadowczą na terenie obcego, najczęściej wrogiego, państwa bez tzw. „przykrycia dyplomatycznego”, tzn. niebędący zatrudnionym formalnie na etacie oficjalnego przedstawicielstwa dyplomatycznego. W tym ostatnim przypadku, w razie zdekonspirowania, takiemu oficerowi korzystającemu z ochrony, jaką daje immunitet dyplomatyczny, z reguły grozi jedynie uznanie za „persona non grata” i nakaz natychmiastowego opuszczenia państwa uplasowania.
W przypadku nielegałów możliwe są jak najdalej idące konsekwencje prawne z karą dożywotniego więzienia włącznie, co też spotkało M. Zacharskiego (patrz: M. Zacharski Nazywam się Zacharski. Marian
Zacharski. Wbrew regułom, Poznań 2009.
3
Jak chociażby emitowany m.in. przez stację Fokus TV, serial „S jak szpieg”, którego jeden z odcinków
poświęcony jest działalności M. Zacharskiego na terenie USA.
1
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Dopiero po latach dowiadujemy się, że niemalże cała rodzina M. Zacharskiego
ma korzenie gdyńskie. I tak, rodzina ze strony matki późniejszego generała, znaczną
część życia spędziła w Gdyni, przeprowadzając się do tego miasta jeszcze przed
II wojną światową. Dziadek M. Zacharskiego, urodzony pod zaborami, walczył na
froncie I wojny światowej w szeregach armii niemieckiej, natomiast po odzyskaniu
niepodległości uczestniczył w wojnie z Bolszewikami w 1920 r., już jako żołnierz
polski. Wcześniej, jako powstaniec wielkopolski, nie tylko bił się o odzyskanie
niepodległości, ale także przyczynił się do przywrócenia polskiej państwowości,
właśnie na terenach Wielkopolski. Ponieważ urodził się jako poddany pruski,
całą edukację odbył w pruskich szkołach i naturalnie doskonale władał językiem
niemieckim. W Gdyni pracował jako urzędnik pocztowy i ze względu na swój
życiorys, po zajęciu miasta przez Niemców, otrzymał propozycję podpisania
volkslisty. Ponieważ odmówił, podzielił los tysięcy gdynian, którzy zostali wysiedleni
i zmuszeni do wojennej tułaczki. Po wojnie część rodziny M. Zacharskiego powróciła
na Wybrzeże, tym razem osiedlając się na terenie Sopotu.
Ojciec M. Zacharskiego pochodził z Warszawy, był żołnierzem Armii Krajowej i
więźniem Pawiaku. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, nie uczestniczył jednak
w walkach na terenie miasta, gdyż należał do oddziału, który wchodził w skład
zgrupowania „Kampinos”. Po zakończeniu walk podzielił los ocalałych Powstańców i
został wywieziony na roboty w głąb Rzeszy. Po powrocie do Ojczyzny, nie widząc dla
siebie miejsca w Warszawie, postanawia wyjechać na Wybrzeże. W Gdańsku podjął
studia na Politechnice i w tym czasie poznał przyszłą żonę, mamę M. Zacharskiego.
* * *
Marian Zacharski studiował w rodzinnym mieście ojca, w Warszawie, gdzie
został absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Okoliczności
zwerbowania do pracy wywiadowczej przez Departament I MSW4 jeszcze w
okresie studiów, są dziś dość dobrze znane5, podobnie jak działalność szpiegowska
w Ameryce, za którą został w USA skazany na karę dożywotniego więzienia. Po
powrocie do kraju, w wyniku ułaskawienia przez Ronalda Reagana i wymiany
szpiegów (czterech komunistycznych za ponad dwudziestu agentów amerykańskich),
pozostaje oficerem Departamentu I, będąc swoistą ikoną, „wizytówką” polskich służb
specjalnych PRL, intensywnie przy tym wykorzystywaną propagandowo, ale też
jeszcze przez długi czas przez te służby skrupulatnie inwigilowaną. W schyłkowym
okresie PRL-u, będąc „spalonym” oficerem wywiadu, pozostaje na etacie niejawnym,
piastując stanowisko dyrektora Peweksu. Czym było to przedsiębiorstwo, doskonale
wiedzą starsi mieszkańcy dużych miast, a więc i Trójmiasta, gdzie marynarze,
zwłaszcza pływający na obcych statkach, przywozili do domu wynagrodzenie w
4
5

Departament I – Departament Wywiadu MSW odpowiedzialny za wywiad cywilny w okresie PRL.
Opisuje to dość dokładnie sam zainteresowany na kartach swej pierwszej książki, dz. cyt.
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obcych walutach. W sklepach Peweksu można było kupować zachodnie towary
tylko za dolary lub bony towarowe PKO6. Pod tymi sklepami, stale kręcili się tzw.
„cinkciarze”, kontrolowani przez Służbę Bezpieczeństwa, oferujący sprzedaż dolarów
po kursie „czarnorynkowym”.

Wymiana szpiegów na moście Glicnicke w Berlinie. Na pierwszym planie Marian
Zacharski. Źródło: www. wPolityce.pl/”Nazywam się Zacharski. Marian Zacharski”,
dostęp: 17.09.2017 r.
Posiadanie w tamtym czasie towarów z Peweksu, zwłaszcza modnego ubrania,
każdego nobilitowało i wyróżniało w szarym tłumie peerelowskich ulic. Było to
szczególnie widoczne w Warszawie i w Gdyni. Wykonując swoje oficjalne obowiązki
dyrektorskie, M. Zacharski dał się poznać jako sprawny menadżer, który dzięki
Wypłatę w takich bonach otrzymywali pracownicy firm państwowych pracujący na tzw. potocznie
„exporcie”, czyli będąc zatrudnionymi np. przy realizacji różnego rodzaju budów wykonywanych w ramach kontraktów poza terytorium PRL. Kontrahenci zagraniczni, zarówno ze Wschodu jak i Zachodu,
płacili polskiemu rządowi w dolarach – złotówka, jak wiemy, nie była wymienialna, podobnie zresztą
jak i rosyjski rubel poza blokiem państw RWPG – ten zaś, notorycznie cierpiący na deficyt amerykańskiej waluty, dolary gromadził na państwowych kontach wypłacając „eksportowym” pracownikom wynagrodzenie w tychże właśnie bonach stanowiących równowartość pensji liczonej w dolarach. Tyle tylko że bony te honorowane były, rzecz jasna, wyłącznie na terenie PRL i można było za nie zrobić zakupy chociażby właśnie w Peweksie czy sieci sklepów „Baltona”, natomiast poza granicami PRL nie przedstawiały jakiejkolwiek wartości.
6
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ponadprzeciętnej inteligencji, z otwartym umysłem i doświadczeniem wyniesionym
z amerykańskiej misji, uczynił Peweks pełnoprawnym partnerem największych
zachodnich koncernów. Dzięki temu zwiększył obroty firmy i część peweksowskich
towarów trafiało do „normalnych” sklepów, co spowodowało powszechniejszy dostęp
do niektórych towarów, uchodzących wcześniej za luksusowe i reglamentowane.
Aktywność biznesowa i profesjonalizm w zarządzaniu przedsiębiorstwem został
dostrzeżony i doceniony przez władze chylącego się ku upadkowi systemu
komunistycznego. Niemniej, na koniec epizodu biznesowego, w życiu Zacharskiego
pojawiły się kłopoty. Były one związane ze sprowadzeniem do Polski słynnej rewii
Walta Disney’a. Dzięki prowadzonym z wielkim rozmachem widowiskom, polskie
dzieci mogły zobaczyć na żywo swoich ulubionych bohaterów: Myszkę Miki i Kaczora
Donalda7.
* * *
Znacznie bardziej ważny, i z pewnością odciskający większe piętno w życiu M.
Zacharskiego, był okres tzw. transformacji ustrojowej i utworzenia Urzędu Ochrony
Państwa, gdzie Zacharski ponownie staje się „oficjalnym” funkcjonariuszem, tym razem
Zarządu I (wywiad)8. Niemalże od pierwszych dni pracy, z zapałem i bezkompromisowością
realizuje swoją służbę dla niby wolnej już Polski. Służba ta i charakter Zacharskiego oraz
swoiście pojmowany patriotyzm, staną się później powodem jego społecznej i politycznej
banicji. I tę właśnie historię warto opisać dokładniej.
W momencie utworzenia UOP, M. Zacharski pozostaje nadal oficjalnie dyrektorem
Peweksu. Ustawa o UOP, włączając formalnie wywiad cywilny do nowej struktury,
zarazem sankcjonuje likwidację Służby Bezpieczeństwa. To oznacza, iż większość jej
dotychczasowych funkcjonariuszy9, chcąc kontynuować służbę w nowych realiach, musi
M. Zacharski, Rosyjska… dz. cyt.
W ramach UOP, w przeciwieństwie do obecnych struktur, funkcjonowały zarówno wywiad (Zarząd
Wywiadu), jak i kontrwywiad (Zarząd Kontrwywiadu). Obecnie te dwie kluczowe, z punktu widzenia
bezpieczeństwa państwa, służby realizują swoje obowiązki w ramach dwóch odrębnych agend – Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, której zakres kompetencji, wykraczający znacznie poza pracę stricte kontrwywiadowczą, obejmuje również realizację zadań z zakresu kontrwywiadu cywilnego w ramach Departamentu Kontrwywiadu. Na czele obu instytucji stoją Szefowie podlegli bezpośrednio Premierowi. To również odróżnia je pod względem strukturalnym i funkcjonalnym
od UOP, który funkcjonował w ramach ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Taki wyraźny
instytucjonalny rozdział służby wywiadu i kontrwywiadu – a należy pamiętać, że wywiad pozostaje jedyną służbą, której metody działania, zasady naboru, etc. w znaczący sposób odbiegają od form i metod pracy pozostałych służb posiadających uprawnienia do czynności operacyjnych – ma zarówno przeciwników, jak i zwolenników w doktrynie. Wszelako nie jest to głównym tematem niniejszej publikacji.
9
Wbrew powszechnemu mniemaniu, weryfikacji nie zostali poddani wszyscy funkcjonariusze Służby
Bezpieczeństwa MSW. Nie podlegali jej m.in. funkcjonariusze tzw. „Betki”. „Betka” czyli Biuro „B” (na
poziomie Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych czy wcześniej Komend Wojewódzkich Milicji
Obywatelskiej – Wydziały „B”) – wyspecjalizowane komórki odpowiedzialne za obserwację figurantów
na zlecenie wszystkich pozostałych wydziałów i pionów (strukturalnie Biuro „B” było częścią SB, ale realizowało także zlecenia z Wydziałów Kryminalnych czy Przestępczości Gospodarczej).
7
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poddać się procesowi weryfikacji. Dotyczy to również Zacharskiego. Okoliczność bycia
„najsłynniejszym szpiegiem okresu PRL”, w zmienionej rzeczywistości nie jest jego
atutem. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy w kontekście geopolitycznym następuje zamiana ról:
dotychczasowy „wielki brat” staje się państwem numer jeden pod kątem zainteresowania
wywiadowczego i kontrwywiadowczego, a lider wrogiego do tej pory obozu politycznego
i militarnego jest nowym „przyjacielem” . I właśnie m.in. z obozu nowych przyjaciół
zaczynają napływać sugestie, że M. Zacharski powinien otwierać listę funkcjonariuszy,
którzy muszą odejść ze służby. Tym doniesieniom początkowo wydaje się ulegać również
minister Andrzej Milczanowski10, do którego należy decydujące i ostateczne słowo w
przedmiotowej kwestii. Minister nie chce nawet słyszeć, że Polak, który najbardziej
„zalazł za skórę” obecnemu nowemu sojusznikowi – miałby pozostać w służbie –
wszak nowych adeptów FBI11 wciąż „straszy się najsłynniejszym komunistycznym
szpiegiem”. Milczanowski nie zgadza się również na spotkanie i rozmowę „weryfikacyjną”
z zainteresowanym. Nie pomagają argumenty, iż jako oficer wywiadu naukowotechnicznego, M. Zacharski nigdy nie miał nic wspólnego z inwigilowaniem opozycji czy
też środowisk polonijnych w Ameryce. W tym czasie jednymi z pierwszych „pozytywnie
zweryfikowanych” funkcjonariuszy Departamentu I są późniejsi generałowie brygady
UOP: Bogdan Libera i Henryk Jasik. Temu ostatniemu powierzone zostaje m.in. zadanie,
zorganizowania struktur wywiadu w nowych realiach – na miarę zmienionych wyzwań,
oczekiwań i priorytetów. Obu generałom udaje się w końcu przekonać Milczanowskiego
do spotkania z Zacharskim, w czym pomógł przyjaciel ministra, Jerzy Zimowski. Po
rozmowie Milczanowski zdecydował, iż Zacharski pozostanie w gronie funkcjonariuszy
Zarządu Wywiadu. Co więcej, staje się on niejako „człowiekiem do specjalnych zadań”
Szefa UOP, a w późniejszym okresie Ministra Spraw Wewnętrznych12. Zdecydowana
większość tych zadań kończy się większym lub mniejszym sukcesem polskich służb. M.
Zacharski wykorzystuje przy tym nie tylko swój talent, ale i niekwestionowaną renomę
wśród światowych organizacji wywiadowczych. Jednym z bardziej znaczących sukcesów,
nie tyle pod względem splendoru (ten generalnie rzadko staje się udziałem wywiadu)
czy też prestiżu, co w wymiarze bezpieczeństwa państwa jest potwierdzenie kontaktów
jednego z ministrów z osławioną STASI. Polityk ten był m.in. Wiceministrem Spraw
Wewnętrznych, nadzorującym Straż Graniczną w rządzie SLD13.
Andrzej Milczanowski pozostawał na stanowisku Szefa UOP od 1 sierpnia 1990 do 31 stycznia 1992 r.
FBI (Federal Beauro of Investigation) – Federalne Biuro Śledcze, federalna (ponadstanowa) organizacja policyjna w Stanach Zjednoczonych posiadająca oprócz kompetencji stricte policyjnych również
uprawnienia w zakresie m.in. kontrwywiadu cywilnego. Struktura stanowisk służbowych FBI najwyraźniej zainspirowała twórców polskiego Centralnego Biura Antykorupcyjnego – w pierwotnej wersji ustawy o CBA system stanowisk służbowych stanowił praktycznie kopię rozwiązań obowiązujących w FBI.
12
Andrzej Milczanowski pozostawał na stanowisku szefa tegoż resortu od 4 czerwca 1992 do 22 grudnia 1995 r.
13
O szczegółach tej sprawy można przeczytać we wspomnieniach M. Zacharskiego – M. Zacharski, Rosyjska.... Autor wspomina tam, że ów minister w pierwszej połowie lat 90. nadzorował w ramach
MSW Straż Pożarną. Niestety, w okresie rządów SLD w latach 2001-2005 trafił ponownie do MSW i tam
powierzono mu nadzór nad znacznie ważniejszą z punktu widzenia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa służbą, jaką stanowi Straż Graniczna.
10
11
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Potwierdzana, z każdym kolejnym miesiącem służby, lojalność wobec odrodzonej
Rzeczypospolitej i oddanie w pracy wywiadowczej powodują, iż w 1994 r. minister
Milczanowski proponuje Zacharskiemu objęcie stanowiska Dyrektora Zarządu
Wywiadu – Henryk Jasik zostaje bowiem już wcześniej wiceministrem Spraw
Wewnętrznych. W tamtym czasie wielu popiera Zacharskiego na szefa wywiadu
cywilnego, ale pojawiają się też zdecydowani oponenci i zostaje rozpętana na
ogromną skalę kampania medialna przeciwko tej kandydaturze. Czołowe polskie
tytuły i stacje telewizyjne prześcigają się w krytyce propozycji, padają argumenty o
kpinach z amerykańskiego sojusznika, torpedowaniu polskich starań o akcesję do
NATO, itp. Co ciekawe, wśród polityków najbardziej podsycających te negatywne
emocje i będących motorem swoistej krucjaty przeciwko Zacharskiemu są politycy,
którzy jeszcze niedawno zajmowali eksponowane stanowiska w PRL-u lub mający
w tym czasie większe lub mniejsze związki z wywiadem. Kandydaturą nie jest też
zachwycony ówczesny Szef UOP, G. Czempiński. W tej sytuacji Zacharski podejmuje
decyzję o rezygnacji z kierowania wywiadem, pomimo wsparcia czy wręcz nacisków
wielu wpływowych osób, by tego nie robił. Decyzja jest nieodwołalna. W tym
kontekście późniejsze zarzuty, jakie pojawiły się pod jego adresem, po ujawnieniu tzw.
afery „Olina”, jakoby powodem zgromadzenia materiałów obciążających ówczesnego
premiera – Józefa Oleksego była chęć odegrania się za niepowierzenie Zacharskiemu
ważnego stanowiska w Radzie Ministrów, wydają się niewiarygodne i niepoważne.
M. Zacharski przechodzi więc do historii jako jeden z szefów wywiadu, najkrócej
piastujących tę funkcję, bo zaledwie 5 dni od otrzymania oficjalnej nominacji.
Fakt ten, biorąc pod uwagę przebieg wydarzeń i podnoszone zarzuty, wydaje się
dobrze świadczyć o samym Zacharskim i nie najlepiej o jego oponentach, którzy
doprowadzili do rezygnacji ze stanowiska nowego szefa wywiadu. Sytuację tę tak
skomentował amerykański obrońca Zacharskiego, adwokat Edward M. Stadum:
Rezygnacja pokazuje szlachetny charakter. Jego (M. Zacharskiego) pełne elegancji
oświadczenie o ustąpieniu przypomina mi o sprawach, o których od czasu do czasu
mi opowiadał – to deklaracja kogoś, kto naprawdę był zainteresowany służeniem
swojemu krajowi, a także robieniem wszystkiego, co w jego ocenie było słuszne, by ten
cel osiągnąć. Znałem amerykańskich patriotów, takich jak Jack i Bobby Kennedy, ale to
oświadczenie pozwoliło mi spojrzeć na patriotyzm w zupełnie nowy sposób. Uważam,
że był to akt patriotyzmu wart najwyższego szacunku.
W tym kontekście nie sposób nie wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie, jakim
była postawa, niestety znamienna dla wielu innych sytuacji z udziałem byłego
prezydenta, Lecha Wałęsy, który całkowicie odciął się od „awantury” wokół
Zacharskiego twierdząc, że „o niczym nie wiedział”, mając na myśli jego kandydaturę
na szefa wywiadu. Pamiętając sposób sprawowania prezydentury przez byłego
przewodniczącego „Solidarności”, wagę, jaką przywiązywał w jej toku do roli służb,
zarówno wojskowych, jak i cywilnych, tudzież relacje z ówczesnym ministrem Spraw
Wewnętrznych, A. Milczanowskim, każdy może sam ocenić, na ile głos byłego
prezydenta w przedmiotowej kwestii był wiarygodny.
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Tymczasem adwersarze bohatera niedawnych, medialnych wydarzeń, po
początkowej niewątpliwej satysfakcji, musieli w końcu przełknąć „gorzką
pigułkę”: Marian Zacharski, został powołany na doradcę Szefa UOP ds.
Wywiadu. Decyzji tej nie można już było zablokować i nie sprzeciwił się jej
nawet Szef UOP.
Jednym z najważniejszych zadań postawionych wówczas przed Zacharskim było
ustalenie stopnia infiltracji polskich środowisk politycznych, a także kluczowych z
punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, jego instytucji i agend, przez rosyjskie
służby specjalne (SWR14 i GRU15) – w pierwszej kolejności, w zakresie prowadzenia
działalności wywiadowczej z pozycji oficjalnej rezydentury16. Aby móc to ocenić,
niezbędnym okazało się dokładne rozpoznanie potencjału przeciwnika, do niedawna
przyjaciela, w systemie wspólnych przecież działań wywiadowczych. Efekty pracy
Zacharskiego i współpracujących z nim funkcjonariuszy okazały się imponujące rozpracowano kilkudziesięciu dyplomatów, będących ustalonymi oficerami SWR
albo GRU lub, co do których istniały mocno uprawdopodobnione podejrzenia
o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Taki stan rzeczy umożliwił
wytypowanie z tego grona kandydatów do werbunku, czyli „odwrócenia”17. Dziś
wiemy, że dzięki Zacharskiemu udało się pozyskać co najmniej dwa osobowe
źródła z dużej grupy rosyjskich agentów, infiltrujących różne polskie środowiska.
Czytelnik wspomnień generała bez większego trudu zidentyfikuje te źródła, z grona
opisanych tam rosyjskich dyplomatów, objętych polskimi działaniami operacyjnymi.
Współpraca z nimi pozwoliła na uzyskanie dwóch zasadniczych informacji, które
determinowały dalsze kierunki działań i podejmowane przedsięwzięcia. Pierwsza
jednoznacznie potwierdzała kluczową i pierwszoplanową rolę Władimira Ałganowa18
w pozyskiwaniu wysoko uplasowanych w hierarchii państwowej, osobowych źródeł,
SWR – służba (cywilnego) wywiadu zagranicznego FR, następczyni KGB.
GRU – Główny Zarząd Wywiadowczy Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych FR (wywiad wojskowy).
16
Przez działalność wywiadowczą prowadzoną z pozycji oficjalnej rezydentury należy rozumieć czynności o charakterze wywiadowczym podejmowane przez rezydenta i podległych mu pracowników rezydentury uplasowanej w strukturach przedstawicielstwa dyplomatycznego, którzy korzystają z tzw. przykrycia dyplomatycznego, tzn. posiadają status akredytowanych dyplomatów wynikający z piastowania
oficjalnych stanowisk przewidzianych w ramach ambasady czy też konsulatu.
17
Poprzez ten termin rozumie się nakłonienie oficera czy też współpracownika (agenta) obcego wywiadu do współpracy z rodzimymi służbami, głównie, z racji statutowych zadań, z pionami kontrwywiadu. „Odwrócenie” jest naturalną konsekwencją dekonspiracji, która nie zostaje zwaloryzowana procesowo i stanowi rzeczywisty, w przeciwieństwie do oficjalnego zdemaskowania, sukces w pracy kontrwywiadowczej. „Odwrócony” może być wykorzystywany zarówno do pozyskiwania informacji cennych pod kątem wywiadowczym lub kontrwywiadowczym, jak i dezinformacji swoich dotychczasowych mocodawców.
18
W okresie, kiedy uzyskano kluczowe informacje dot. faktycznej roli i pozycji W. Ałganowa pozostawał on już oficjalnie poza strukturami wywiadu FR.
14
15
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jeszcze w okresie PRL19. Druga, ważniejsza, wskazywała na świadome związki
ówczesnego premiera RP – Józefa Oleksego z KGB, a później SWR. Od tej pory, praca
operacyjna zaangażowanych w sprawę funkcjonariuszy wywiadu z Zacharskim na
czele, koncentrowała się na przedsięwzięciach, umożliwiających pogłębienie wiedzy
z tego zakresu, aby ostatecznie potwierdzić lub wykluczyć współpracę J. Oleksego
z Rosjanami. Temu służyła m.in. nieudana próba werbunku W. Ałganowa, mająca
miejsce na Majorce. Celem tych działań nie było tylko „szukanie haków” na
ówczesnego premiera, jak sugerowały niektóre media. Taki tryb postępowania jest
typowy dla wszystkich służb świata. Czy w sytuacji, gdy w zgromadzonych materiałach
pojawiła się osoba czynnego premiera, funkcjonariusze powinni zaprzestać swoich
działań? W tamtym czasie komentarze niektórych dziennikarzy, a przede wszystkim
lewicowych polityków, jasno wskazywały na takie wnioski. Zwłaszcza że przy sprawie
Ałganowa pojawiło się nazwisko A. Kwaśniewskiego i innych prominentów z SLD.
Mimo iż jak wielokrotnie twierdził Zacharski, istniały szerokie możliwości, chociażby
poprzez pozyskane osobowe źródła informacji, akcja mogła być kontynuowana na
płaszczyźnie operacyjnej, to nagle w sprawie podjęta została decyzja o skierowaniu
dotychczas zgromadzonych materiałów do Prokuratury Wojskowej. Decyzja ta
miała podłoże czysto polityczne. W grudniu 1995 r. Polska była już po drugiej turze
wyborów prezydenckich, które wygrał A. Kwaśniewski. Tylko kwestią czasu była
zmiana osoby na stanowisku ministra Spraw Wewnętrznych. Tymczasem sprawa
dotycząca m.in. premiera J. Oleksego, w tym czasie i na tym etapie, nie była w stadium
umożliwiającym skuteczną waloryzację procesową. Niemniej o zgromadzonym
materiale został poinformowany odchodzący prezydent, jak również prezydent-elekt.
To właśnie prezydent L.Wałęsa podjął ostateczną decyzję o zmianie statusu sprawy
na procesowy, poprzez skierowanie oficjalnego zawiadomienia do prokuratury
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dziś można jedynie gdybać, czy była to
bardziej lub mniej niefortunna decyzja, czy też jakie istniały ewentualne alternatywne
scenariusze. Nie zmienia to faktu, iż ten sam L. Wałęsa, po latach, będzie stawał w
obronie byłego premiera. Warto przy tym dodać, że w historii Polski po raz pierwszy
zdarzył się przypadek, że z trybuny sejmowej konstytucyjny minister oskarżył
premiera – swojego szefa, o szpiegostwo na rzecz obcego państwa i zdradę stanu. W
celu zbadania okoliczności sprawy, powstała sejmowa komisja o najdłuższej chyba
19
W tym miejscu warto odnieść się do wielokrotnie lansowanej w Polsce tezy, iż w okresie PRL istniał
zakaz werbowania przez służby do współpracy wysoko postawionych dygnitarzy partyjnych. Nawet jeśli przyjąć, co pozostaje wysoce problematyczne, że zakaz ten był prawdziwy i respektowany przez SB
i WSW, to z całą pewnością nie dotyczył służb ówczesnego ZSRR czy też pozostałych państw Układu
Warszawskiego. Potwierdził to m.in. gen. W. Jaruzelski. Szczególnie aktywna w PRL w latach 80. pozostawała NRD-owska STASI. Jej aktywność nie ograniczała się zresztą tylko do sfery wywiadu politycznego. STASI prowadziła także m.in. ofensywne czynności dot. pozostawionych na obecnym terytorium
RP niemieckich depozytów z okresu II wojny światowej.
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nazwie w historii nie tylko polskiego parlamentu20. Minister Milczanowski, a także
funkcjonariusze pracujący przy aferze „Olina”, bądź ją nadzorujący jak np. Dyrektor
Zarządu Wywiadu, gen. B. Libera oraz M. Zacharski, byli bezpardonowo atakowani
prze kręgi polityczne, z których wywodził się J. Oleksy. Zarzuty spreparowania brudnej
prowokacji, czy też chęci obalenia rządu i nowo wybranego prezydenta, należały do
najłagodniejszych. Śledztwo w sprawie prowadził prokurator wojskowy, Sławomir
Gorzkiewicz – z perspektywy czasu i znajomości całości wydarzeń, bez wątpienia była
to jedna z mniej chlubnych postaci w historii polskiej prokuratury. Pomijając sposób
prowadzenia śledztwa, oceny zgromadzonego materiału i umorzenie postępowania,
po zaledwie pięciu miesiącach dochodzenia, stawia prokuratora Gorzkiewicza
w jednym szeregu z innymi funkcjonariuszami państwowymi w historii naszej
Ojczyzny, którzy dopuścili do sytuacji, jaka w cywilizowanym państwie nie powinna
się nigdy zdarzyć.
Z materiałów „śledztwa” można wyczytać, że np. zespół ekspertów powołany do
przetłumaczenia kluczowego dokumentu o charakterze operacyjnym i dotyczącym
możliwości współpracy J. Oleksego z radzieckim, a następnie rosyjskim wywiadem,
w swym składzie posiadał specjalistę od języka białoruskiego21. Tenże dokument,
pozyskany przez funkcjonariuszy z Zacharskim na czele, został uznany przez
prokuratora za niewiarygodny czy wręcz za taki, którego autentyczność można
kwestionować m.in. na podstawie trudności pozyskania próbki pisma A. Piatina.
Inną okolicznością do umorzenia śledztwa, był brak potwierdzenia wykonania
kopii dokumentu na terenie siedziby zarządu wywiadu. Ponadto w początkowym
okresie trwania śledztwa, prokuratura zarzucała UOP kpiny z jej majestatu, jakoby
oficerowie mieli do niej przesłać czyste nośniki audio, bez jakiegokolwiek zapisu. W
rzeczywistości w prokuraturze nie potrafiono odtworzyć nośników, których poziom
technologiczny okazał się zbyt zaawansowany jak na możliwości techniczne tego
urzędu i umiejętności jego pracowników. Wreszcie, w toku postępowania prokurator
Gorzkiewicz ujawnił Oleksemu dane oficera rosyjskiego, który przekazał UOP
informacje o charakterze wywiadowczym, dotyczące m.in. jego osoby. Zaraz po
tym, w jednym z ogólnopolskich dzienników ujawniono dane osobo-poznawcze
tego oficera. Później, w tym samym dzienniku ukazało się niejawne uzasadnienie
postanowienia o umorzeniu postępowania prokuratorskiego. Pomijając skrajną
nieodpowiedzialność takiego zachowania, prokurator Gorzkiewicz z całą pewnością
wyczerpał znamiona przestępstwa ujawnienia informacji niejawnych (zgodnie z
ówczesną nomenklaturą: informacji stanowiących tajemnicę państwową), jak również
przekroczył swoje uprawnienia, co także stanowi przestępstwo spenalizowane w
polskim systemie prawnym. Ujawnianie informacji niejawnych, notabene, było
Pełna jej nazwa brzmiała: Komisja do zbadania zgodności z prawem działań organów państwowych
dotyczących wniosku o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, skierowanego w dniu 19 grudnia 1995 r. przez Ministra Spraw
Wewnętrznych do Naczelnej Prokuratury Wojskowej oraz realizacji tego wniosku.
21
Być może dlatego oficjalne tłumaczenie dokumentu zawiera przekłamania niezwykle istotne dla oceny jego końcowej wymowy. Być może jednak dopuszczono się tych przeinaczeń celowo, aby umniejszyć
winę osób przechodzących w jego treści.
20
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w toku całej tej sprawy na porządku dziennym – dopuszczał się tego nagminnie
m.in. jeden z członków komisji sejmowej, późniejszy eurodeputowany z ramienia
SLD, na co dzień nauczyciel akademicki. Uwieńczeniem tych poczynań stało się
wydanie tzw. Białej Księgi – zawierającej co prawda tylko wybiórcze materiały ze
sprawy Oleksego – niemniej jednak będącej z pewnością ciekawą lekturą dla obcych
służb specjalnych. W lutym 1996 r. Szefem UOP został A. Kapkowski i on również
dołączył do osób ujawniających tajemnice tamtego śledztwa. Co prawda nie podał
do publicznej wiadomości informacji niejawnych, niemniej udaremniając możliwość
spotkania oficerów wywiadu, a konkretnie M. Zacharskiego, z niezwykle cennym i
wartościowym źródłem osobowym, uplasowanym w rosyjskich strukturach, dopuścił
się, jeżeli nie działania na szkodę państwa polskiego, to z całą pewnością przekroczenia
uprawnień i niedopełnienia swoich obowiązków. Znamienna w tym kontekście była
postawa Z. Siemiątkowskiego, ówczesnego ministra Spraw Wewnętrznych, który
sam wprosił się do domu Zacharskiego na tzw. koleżeńską rozmowę. Rozmowę tę
Zacharski odebrał jako przestrogę, aby nie „dotykać niektórych osób”. W pierwszej
kolejności miało chodzić o „Kata” – A. Kwaśniewskiego. Po tym spotkaniu Zacharski
wyjechał z Polski i jak sam później mówił, opuścił kraj na polecenie polityków lewicy.
Tak, najsłynniejszy po wojnie agent polskiego wywiadu, stał się banitą.
* * *
Po ponad dwudziestu latach od wybuchu afery „Olina”, główny jej bohater, J. Oleksy
już nie żyje. Wg Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, zmarły pojednał się
z Bogiem i został z honorami pochowany na Powązkach, w obecności prezydenta
B. Komorowskiego. A. Milczanowski wydaje się być „wymazany” ze sceny politycznej,
choć w ostatnim czasie wspiera na wiecach KOD. Prokurator Gorzkiewicz, który
szybko umorzył sprawę Oleksego, przeszedł na emeryturę, wynoszącą 19 tys zł.
miesięcznie. A. Kwaśniewski przez dwie kadencje był prezydentem RP. W 2006 r.
nastąpiło formalne rozwiązanie WSI. Opracowany Aneks do Raportu z Weryfikacji
WSI, będący w posiadaniu prezydenta RP, ciągle pozostaje tajny. Natomiast gen. M.
Zacharski- gdynianin z urodzenia- żyje gdzieś na obczyźnie, pisze wspomnienia i
czasem spotyka się z czytelnikami na spotkaniach autorskich.
SUMMARY
Marian Zacharski – the most famous Gdynia - born Polish espionage ace
Marian Zacharski is a former Polish spy and intelligence officer convicted of
espionage against the United States in 1981. After the fall of communism in 1989,
Zacharski became one of the most prominent figures in the Polish intelligence
community. The articles discloses some of numerous clandestine activities of Gdynia
– born officer.
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Słów kilka o przestępczości ubezpieczeniowej w Gdyni
Wyrokiem z 28 września 2016 roku, Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny1,
oddalił powództwo przeciwko jednemu z zakładów ubezpieczeń o zasądzenie
odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia autocasco pojazdu mechanicznego,
który odniósł uszkodzenia w następstwie zdarzenia drogowego. Powód podnosił, że
prowadząc samochód osobowy, w celu uniknięcia zderzenia z bliżej nieokreślonym
samochodem ciężarowym jadącym z przeciwka, który zjechał na zajmowany przez
niego pas ruchu, podjął manewr obronny skręcenia w prawo uderzając kierowanym
pojazdem w przydrożną barierkę. W wyniku zdarzenia pojazd powoda odniósł
uszkodzenia przodu i prawej strony. Powód zgłosił ubezpieczycielowi zaistnienie
zdarzenia ubezpieczeniowego, jednocześnie wnosząc o wypłatę należnego
odszkodowania z tytułu zawartej z zakładem ubezpieczeń umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel, w związku z wątpliwościami dotyczącymi okoliczności powstania
szkody, przeprowadził postępowanie likwidacyjne, w trakcie którego uzyskał
informacje wskazujące na możliwość zaistnienia przestępstwa usiłowania oszustwa
w postaci dążenia do uzyskania nienależnego odszkodowania. W oparciu o
zgromadzony w aktach materiał zakład ubezpieczeń wydał decyzję w przedmiocie
odmowy przyznania odszkodowania. Następstwem otrzymania odmownej decyzji
było skierowanie przez roszczącego sprawy na drogę postępowania cywilnego,
zakończonego finalnie, jak wskazano powyżej, oddaleniem powództwa.
Podstawą wydania przez ubezpieczyciela niekorzystnej dla roszczącego
decyzji, w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania, były poczynione
ustalenia faktyczne, których krytyczna ocena prowadziła do konstatacji, że w
zachowaniu zgłaszającego szkodę należało upatrywać znamion czynu zabronionego,
usiłowania oszustwa. Roszczący w trakcie zgłaszania szkody, a następnie udzielania
ubezpieczycielowi szczegółowych informacji na temat zdarzenia, podawał rozbieżne
informacje. Z treści pierwotnego, telefonicznego zgłoszenia szkody wynikało, że do
zdarzenia drogowego doszło w pobliżu Elbląga, na drodze prowadzącej do Gdyni. W
pisemnym oświadczeniu, sporządzonym w toku czynności weryfikacyjnych szkody,
roszczący podał natomiast, że zdarzenie będące przedmiotem szkody komunikacyjnej,
1

Sygn. akt I C 607/16.

186

Rafał Połeć

zaistniało na trasie pomiędzy Słupskiem a Gdynią. Poza informacją o konieczności
podjęcia manewru obronnego i w konsekwencji uderzenia w przydrożną barierkę,
nie był w stanie podać znaczących innych informacji na temat zdarzenia. Wspomniał
jedynie, że do zdarzenia doszło w późnych godzinach wieczornych, na łuku drogi.
W toku prowadzonego postępowania weryfikacyjnego, ubezpieczyciel uzyskał szereg
innych informacji wskazujących na niewiarygodność przebiegu zdarzenia, jak i
okoliczności mu towarzyszących. Ustalono m.in., że numer telefonu komórkowego
roszczącego, za pomocą którego telefonicznie zgłoszono przedmiotową szkodę,
widnieje jako numer kontaktowy wielu ogłoszeń motoryzacyjnych, których autorstwa
roszczący zaprzeczał.
Zgromadzony przez zakład ubezpieczeń materiał w postaci akt szkodowych,
uzasadniający podejrzenie 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, stanowił
podstawę do sporządzenia i złożenia przez ubezpieczyciela zawiadomienia o
uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, określonego w art. 13 § 1 kk w
zw. z art. 286 § 1 kk (usiłowanie oszustwa)2.
W oparciu o przedmiotowe zawiadomienie i poczynione w toku postępowania
likwidacyjnego szkody ustalenia, w jednej z gdyńskich jednostek organizacyjnych
policji wszczęto postępowanie przygotowawcze, w sprawie możliwości zaistnienia
przestępstwa, usiłowania oszustwa w postaci wyłudzenia odszkodowania na szkodę
pokrzywdzonego zakładu ubezpieczeń. Po blisko 5. miesiącach prowadzenia
czynności procesowych, organ ścigania zakończył postępowanie przygotowawcze
wydaniem postanowienia o umorzeniu dochodzenia wobec braku danych,
dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Postanowienie
nie zawierało uzasadnienia, w związku z czym nie było wiadomo, na podstawie jakich
ustaleń faktycznych organ ścigania wydał niekorzystną dla zakładu ubezpieczeń
decyzję procesową.
Sąd cywilny natomiast, oddalając powództwo, wskazał w uzasadnieniu wyroku,
że w sprawie zachodzi nieusuwalna sprzeczność dotycząca miejsca zdarzenia.
Sąd podkreślił, że niemożność wiarygodnego ustalenia podstawowego elementu
konstrukcyjnego zdarzenia ubezpieczeniowego, jakim jest miejsce wypadku, w
okolicznościach sprawy w ogóle wyklucza możliwość założenia, iż do takiego
zdarzenia ubezpieczeniowego doszło. Przedmiotowa rozbieżność, zdaniem
Sądu, jest całkowicie niewytłumaczalna. Sąd dostrzegł, że w podawanych przez
ubezpieczonego okolicznościach, towarzyszących rzekomemu wypadkowi,
zaskakująco dużo jest dziwnych zbiegów okoliczności. Ubezpieczony w chwili
zdarzenia miał nie posiadać przy sobie telefonu komórkowego, a wypadek miał
miejsce w ciemnościach, poza terenem zabudowanym. W zgłoszeniu telefonicznym
2

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 ze zm.).
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szkody roszczący poinformował, że sprawcą zdarzenia był mężczyzna kierujący
samochodem ciężarowym. Podchodząc krytycznie do oceny tej informacji, sąd
poddał w wątpliwość jej wiarygodność wskazując, że niemożliwym było stwierdzenie
płci kierującego pojazdem ciężarowym w ciemnościach, na łuku drogi. Podawanie się
przez powoda, w toku postępowania likwidacyjnego szkody, za osobę nie rozumiejącą
zasad ubezpieczeń komunikacyjnych nie wytrzymało, zdaniem sądu, krytyki w
świetle słownictwa i terminologii, którymi powód posługiwał się w trakcie zgłaszania
szkody. Sąd doszedł do wniosku, że wskazane okoliczności nie tylko nie potwierdzają
prawdopodobieństwa losowości zdarzenia, przytoczonego przez ubezpieczonego w
pozwie, ale w znaczącym stopniu wskazują na próbę wyłudzenia odszkodowania
poprzez wprowadzenie ubezpieczyciela w błąd.
Wskazać należy, że zachowanie zmierzające do usiłowania czy też samo
uzyskanie nienależnego odszkodowania, stanowi przestępstwo. Pozostawiając na
marginesie rozważania terminologiczne, dotyczące definiowania i kwalifikowania
przestępstw ubezpieczeniowych, czy szerzej przestępczości ubezpieczeniowej, na
potrzeby artykułu zasadnym będzie pojmowanie przestępczości ubezpieczeniowej
w rozumieniu Europejskiego Komitetu Ubezpieczeń (CEA - Comité Européen des
Assurances). Zgodnie z zaproponowaną przez tę instytucję definicją, przestępstwem
ubezpieczeniowym jest żądanie bezpodstawnego odszkodowania albo otrzymanie
takiego odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia drogą oszustwa3. W tym
rozumieniu to umowa ubezpieczeniowa bądź stosunek ubezpieczeniowy stanowić
będą przesłankę kwalifikującą, czy dane przestępstwo należy uznać za przestępstwo
ubezpieczeniowe. Można w związku z powyższym przyjąć, że przestępczość
ubezpieczeniowa to ogół czynów godzących w mienie zakładu ubezpieczeń, ale o
podłożu umowy ubezpieczenia i nastawionych na uzyskanie od ubezpieczyciela
nienależnego odszkodowania lub świadczenia. Przy uwzględnieniu takiego kryterium,
na gruncie polskiego prawa karnego, przedmiotem zainteresowania objęte będą
czyny określone w art. 286 i art. 298 Kodeksu karnego. W art. 286 kk penalizowane
jest klasyczne oszustwo, polegające na doprowadzeniu, w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem - w naszym przypadku
zakładu ubezpieczeń - za pomocą wprowadzenia w błąd jego pracowników.
Zachowanie określone w art. 298 kk, nazywane przez część przedstawicieli doktryny
oszustwem ubezpieczeniowym (asekuracyjnym)4, polega natomiast na powodowaniu,
w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, zdarzenia będącego
podstawą do wypłaty takiego odszkodowania. Przestępstwo oszustwa z art. 286 §
1 kk, zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, zaś w typie
uprzywilejowanym w art. 286 § 3 kk (w wypadku mniejszej wagi) karą grzywny,
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przestępstwo oszustwa
asekuracyjnego z art. 298 kk, zagrożone jest natomiast karą pozbawienia wolności
Comité Européen des Assurances, 2013, The impact of insurance fraud, s. 7, http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/fraud-booklet.pdf, dostęp: 10.08.2017 r., godz. 17.00.
4
Zob. np. M. Malinowski, Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego, Prokuratura i Prawo 2007, Nr 10.
3
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od 3 miesięcy do lat 5. Ustawodawca w art. 298 § 2 kk zawarł klauzulę bezkarności
dla sprawcy, który przed wszczęciem postępowania karnego, dobrowolnie zapobiegł
wypłacie odszkodowania.
Zachowanie sprawcy czynu, będącego przedmiotem postępowania karnego
prowadzonego przez gdyńskich funkcjonariuszy, zostało ocenione w sporządzonym
przez ubezpieczyciela zawiadomieniu jako usiłowanie oszustwa, czyli odpowiadające
kwalifikacji prawnej określonej w art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk. Zasadnym jest
dokonanie analizy, czy tego typu czyny, jak również przestępstwo, określone w art.
298 kk, występują w praktyce gdyńskich organów ścigania. Warto się przyjrzeć, w jaki
sposób postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa ubezpieczeniowe,
są kończone - czy podobnie jak sprawa wskazana na wstępie artykułu wydaniem
postanowienia o umorzeniu, czy też skuteczność organów ścigania w zakresie
uzyskania wartościowego materiału dowodowego jest większa.
Podstawę analizy stanowiły dane statystyczne policji, obejmujące liczbę
prowadzonych w Komendzie Miejskiej Policji (KMP) w Gdyni postępowań
przygotowawczych o przestępstwa określone art. 286 § 1 i 3 kk (z założeniem, że
przedmiotowych oszustw dokonano na szkodę zakładów ubezpieczeń) oraz w
art. 298 kk, liczbę podejrzanych, a także informujące o sposobie zakończenia
spraw karnych5. Wyjaśnić w tym miejscu należy, że wszczętym postępowaniem
przygotowawczym, jest postępowanie w związku z 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. Za podejrzanego, zgodnie z treścią art. 71 § 1 ustawy - Kodeks
postępowania karnego6, uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o
przedstawieniu zarzutów, albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono
zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego.
Jak wynika z danych statystycznych, w latach 2006-2016 w KMP w Gdyni
prowadzono łącznie 38 postępowań przygotowawczych, w których przyjęto w
podstawie wszczęcia postępowań kwalifikację prawną czynu, określoną w art.
286 § 1 i 3 kk lub art. 298 kk. W ogólnej liczbie 38. prowadzonych postępowań
przygotowawczych, w 26. przypadkach zaistniało uzasadnione podejrzenie
Dane w posiadaniu autora, uzyskane na podstawie przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 ze zm.) z Komendy Głównej Policji w
Warszawie. Dane za lata 2006-2012 pochodzą z Policyjnego Systemu Statystyki Przestępczości Temida
(PSSP TEMIDA) według miejsca popełnienia przestępstwa, natomiast dane za lata 2013-2016 zostały
uzyskane przy użyciu Systemu Analitycznego na podstawie danych wprowadzonych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) - według jednostki rejestrującej. Do końca 2012 r. prezentowane
dane zawierają zarówno informacje o postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Policję,
jak również o postępowaniach prowadzonych we własnym zakresie przez prokuraturę (bez udziału Policji). Od początku 2013 r. gromadzone są tylko informacje w oparciu o postępowania przygotowawcze
prowadzone wyłącznie przez Policję.
6
Dz. U. z 1997 r., nr 89, poz. 555 ze zm.
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popełnienia przestępstwa, określonego w art. 286 § 1 i 3 kk, co stanowiło tym samym
68% ich ogółu, a w 12. przypadkach, czynu określonego w art. 298 kk, stanowiących
odpowiednio 32%.
Rys. 1. Postępowania karne prowadzone w KMP w Gdyni w latach 2006-2016 o czyn
z art. 286 § 1 i 3 kk oraz art. 298 kk

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych policji
Przedstawione dane obrazują zdecydowaną przewagę postępowań karnych, o
przestępstwo określone w art. 286 § 1 i 3 kk, nad sprawami o czyn z art. 298 kk, w ogólnej
liczbie postępowań dotyczących przestępstw ubezpieczeniowych, prowadzonych w
KMP w Gdyni. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać przede wszystkim w
konstrukcji treści art. 298 kk, która w istocie odpowiada jedynie karalnej czynności
przygotowawczej do usiłowania oszustwa. Przypomnieć w tym miejscu należy, że
odpowiedzialność karną, zgodnie z brzmieniem art. 298 kk, poniesie ten, kto w celu
uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia powoduje zdarzenie, będące
podstawą do wypłaty takiego odszkodowania. Tym samym zachowanie określone w
art. 298 kk nie może być uznane za usiłowanie wyłudzenia, gdyż nie zawiera elementu
bezpośredniości prowadzącego do dokonania oszustwa. Takim elementem będzie z
pewnością dopiero złożenie wniosku o przyznanie odszkodowania. O kwalifikacji
prawnej z art. 298 kk możemy mówić w sytuacji, gdy zdarzenie będące podstawą do
wypłaty odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, zostanie spowodowane, a
wniosek o odszkodowanie nie zostanie złożony. W rzeczywistości takie zachowanie
sprawcy przestępstwa ubezpieczeniowego stanowić będzie rzadkość. Tak samo
rzadko występować będzie samoistna kwalifikacja prawna czynu z art. 298 kk. Biorąc
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powyższe pod uwagę uznać należy, że mimo zdecydowanej przewagi postępowań
przygotowawczych, prowadzonych o czyn z art. 286 § 1 i 3 kk, liczba dochodzeń w
sprawach o czyn z art. 298 kk nie jest relatywnie mała.
Rys. 2. Liczba postępowań karnych prowadzonych w KMP w Gdyni w latach 2006-2016
łącznie o czyn z art. 286 § 1 i 3 kk oraz art. 298 kk

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych policji
Dynamikę liczby prowadzonych w KMP w Gdyni, w okresie 2006-2016 postępowań
przygotowawczych, w sprawach o przestępstwa ubezpieczeniowe, cechują liczne
wahania. Występujące naprzemiennie tendencje wzrostowe i spadkowe, uzupełniają
okresy stabilizacji. W 2006 r. odnotowano 3 postępowania przygotowawcze. W
następnym roku nastąpił pierwszy spadek, kiedy wszczęto tylko jedno postępowanie
karne. W 2008 r. odnotowano wzrost aż do 5. postępowań przygotowawczych, by w
kolejnym stwierdzić spadek i powrót do stanu z 2007 r. Stan, w którym prowadzone
było jedno postępowanie karne, utrzymywał się również w 2010 r., po czym ponownie
nastąpił wzrost liczby postępowań do 5., trwający do 2012 r. Po nieznacznym
spadku w 2013 r. do 4. postępowań przygotowawczych, w 2014 r. kolejny wzrost;
warto zasygnalizować, że właśnie w 2014 r. odnotowano największą liczbę postępowań
przygotowawczych - prowadzono wówczas 7 postępowań karnych, co stanowi 18,42 %
ogółu. W latach 2015-2016 zanotowano już spadek liczby, odnotowując odpowiednio 4
i 2 postępowania przygotowawcze. Poszukując uzasadnienia dla często występujących
tendencji wzrostowych i spadających, sięgnięto do podstaw wszczynania postępowań
przygotowawczych, doszukując się w tym względzie wzmożonej aktywności lub jej
braku organów ścigania. W 2014 r., kiedy odnotowano najwięcej prowadzonych
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postępowań karnych, tylko jedno z nich zostało wszczęte na podstawie informacji
uzyskanych przez sam organ ścigania, w ramach prowadzonej działalności,
najczęściej w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych (tzw. materiałów
własnych). W 2008 r. odnotowano 3 postępowania, wszczęte na materiałach
własnych na 5 prowadzonych w tym roku. W pozostałych latach, oprócz 2009, 2015
i 2016 r., każdorazowo na podstawie informacji organów ścigania, prowadzono
po jednym postępowaniu przygotowawczym w oparciu o ustalenia własne. W
przypadku pozostałych postępowań przygotowawczych dane statystyczne policji nie
obrazują, na jakiej podstawie były wszczynane, poza lapidarnym stwierdzeniem, w
niektórych z nich, że wszczęcie nastąpiło w wyniku zawiadomienia złożonego przez
instytucję państwową, samorządową lub społeczną. Kryterium podstawy wszczęcia
postępowania, w tym w szczególności wszczęcia w oparciu o materiały własne, nie
przynosi wytłumaczenia wahań w zmieniającej się liczbie prowadzonych postępowań
przygotowawczych.
Rys. 3. Liczba postępowań karnych prowadzonych w KMP w Gdyni w latach 2006-2016
z wyszczególnieniem czynu z art. 286 § 1 i 3 kk oraz art. 298 kk

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych policji
Jak wynika z przytoczonych danych statystycznych, postępowania przygotowawcze
w sprawach o czyn z art. 286 § 1 i 3 kk dominowały, poza 2006, 2007 i 2015 r., nad
postępowaniami karnymi w sprawie o czyn z art. 298 kk. Największa dysproporcja
została odnotowana w 2014 r., kiedy odnotowano 6 postępowań o czyn z art. 286 § 1 i 3
kk, a jedynie jedno postępowanie o czyn z art. 298 kk. Na uwagę zasługują dane z 2007 r.,
kiedy odnotowano tylko jedno postępowanie przygotowawcze i to o czyn z art. 298 kk.
W latach 2009-2010 i w 2016 r. nie prowadzano natomiast postępowań przygotowawczych
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o czyn z art. 298 kk, a jedynie o czyn z art. 286 § 1 i 3 kk w łącznej liczbie 3. W uzupełnieniu
przedstawionych danych statystycznych wskazać należy, że w latach 2006-2008, podstawę
wszczęcia postępowań przygotowawczych w sprawie o czyn z art. 298 kk, stanowiły
materiały własne organów ścigania, co może wskazywać na aktywnie prowadzoną w tym
czasie przez funkcjonariuszy pracę operacyjno-rozpoznawczą.
Tab. 1. Liczba podejrzanych w postępowaniach karnych prowadzonych w KMP w Gdyni
w latach 2006-2016 z wyszczególnieniem czynu z art. 286 § 1 i 3 kk oraz art. 298 kk
art. 286 § 1 i 3 kk
art. 298 kk
Ilość spraw
Podejrzani
Ilość spraw
Podejrzani
karnych
karnych
2006
1
2
2
2
2007
0
3
1
0
2008
3
6
2
2
2009
1
2
0
0
2010
1
2
0
0
2011
3
7
2
0
2012
4
0
1
1
2013
3
3
1
3
2014
6
1
1
0
2015
2
4
2
0
2016
2
0
0
0
Ogółem
26
0
12
8
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych policji
Z przedstawionych danych wynika, że w 26. sprawach o przestępstwo z art. 286
§ 1 i 3 kk występowało 30 podejrzanych. Najwięcej – 7. podejrzanych odnotowano
w 2011 r., kiedy prowadzono 3 postępowania przygotowawcze. W 2008 r. w tylu
postępowaniach wystąpiło 6 podejrzanych, a w 2013 roku już tylko 3 podejrzanych.
W 2014 r. natomiast, aż w 6. postępowaniach przygotowawczych wystąpił tylko
jeden podejrzany. W 2012 i 2016 r. nie było podejrzanych, co oznacza, że w tych
latach wobec żadnej osoby nie wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów,
albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z
przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Zastanawiający
jest fakt występowania w 2007 r. 3. podejrzanych w sytuacji, gdy nie prowadzono
w tym czasie postępowań przygotowawczych. Jak wynika z dodatkowej w tym
zakresie informacji, uzyskanej w Komendzie Głównej Policji w Warszawie, osoby
podejrzane i ewentualne straty finansowe wykazywane są w statystyce, w chwili
zakończenia postępowania przygotowawczego. Domniemywać w związku z tym
należy, że podejrzani wykazani w 2007 r. mogli być uczestnikami postępowań
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przygotowawczych, prowadzonych w 2006 r., a zakończonych w roku następnym.
Większa liczba podejrzanych, od liczby spraw prowadzonych o czyn z art. 286 §
1 i 3 kk, wskazuje na to, że w części spraw karnych występował więcej niż jeden
podejrzany. Świadczy to o możliwości np. wspólnego działania podejrzanych w
dokonaniu czynu lub pomocnictwie czy też podżegania do jego popełnienia. W
12. sprawach o czyn z art. 298 kk występowało natomiast 8. podejrzanych. W 2013
r. odnotowano ich najwięcej – 3, występujących w jednym postępowaniu karnym.
Prawdopodobnie podejrzani działali wspólnie w spowodowaniu zdarzenia,
mającego stanowić podstawę do uzyskania odszkodowania z tytułu umowy
ubezpieczenia. W 7. analizowanych latach – 2007, 2009-2011 i 2014-2016, nie
odnotowano zaś podejrzanych. Warto w tym miejscu wskazać, że w tym czasie,
organy ścigania prowadziły 6. postępowań przygotowawczych o czyn z art. 298 kk.
Przedmiotowe sprawy karne musiały zakończyć się wydaniem postanowienia o ich
umorzeniu.
Tab. 2. Sposób zakończenia postępowań karnych prowadzonych w KMP w Gdyni w latach
2006-2016 o czyn z art. 298 kk
Ilość

art. 298
kk

Sposób zakończenia

zakończonych
postępowań
karnych

Wniosek o akt
oskarżenia bez
przeprowadzenia
procedury z art.
335 kpk i bez
mediacji

Wniosek o akt
oskarżenia po
przeprowadzeniu
procedury z art.
335 kpk i bez
mediacji

Wniosek o
umorzenie
z powodu
przedawnienia
karalności

Wniosek o
umorzenie
z innych
przyczyn
wyłączających
ściganie

Umorzenie
z braku
znamion
czynu
zabronionego

2006

3

-

1

-

1

1

2007

2

1

-

-

-

1

2008

2

-

-

-

-

2

2009

1

-

-

-

1

-

2010

0

-

-

-

-

-

2011

2

-

-

-

-

2

2012

2

1

-

-

-

1

2013

2

1

-

1

-

-

2014

0

-

-

-

-

-

2015

3

-

-

-

1

2

2016

0

-

-

-

-

-

17
3
1
1
3
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych policji
Ogółem

9

194

Rafał Połeć

W analizowanym okresie zostało zakończonych 17 postępowań
przygotowawczych, prowadzonych w sprawach o czyn z art. 298 kk, czyli o 5
więcej niż było prowadzonych. W 2006 roku zakończono 3 sprawy karne, co
w świetle dwóch postępowań przygotowawczych, wykazywanych przez organy
ścigania, jako prowadzone w tym roku, świadczy o tym, że jedno z postępowań
musiało być prowadzone jeszcze w 2005 r., a zakończone w 2006 r. Oznacza to
również, że postępowanie prowadzone w 2005, a zakończone w 2006 r., nie jest
wykazywane jako prowadzone w 2006 r. Podobna sytuacja ma r. w 2007, 2009,
2012, 2013 i 2015 r. Najwięcej postępowań zostało zakończonych, w przywołanych
już 2006 roku i 2015 r. W trzech postępowaniach, zakończonych w 2007, 2012
i 2013 r., skierowany został wniosek o akt oskarżenia, bez przeprowadzania
procedury z art. 335 kpk i bez mediacji. W 2006 r. spośród trzech zakończonych
postępowań karnych, w jednym przypadku skierowano wniosek o akt oskarżenia,
po przeprowadzeniu procedury z art. 335 kpk i bez mediacji7. W 2013 r.
odnotowano ciekawy przypadek skierowania wniosku o umorzenie postępowania
przygotowawczego, z powodu przedawnienia karalności czynu. Świadczy to o
tym, że od czasu popełnienia przestępstwa upłynęło co najmniej 10 lat8. W 9.
postępowaniach przygotowawczych, zakończonych w analizowanym okresie,
wydano postanowienie o umorzeniu, wobec braku znamion czynu zabronionego.
Z kolei w trzech, zakończonych w 2006, 2009 i 2015 r., skierowano wniosek o
Procedura z art. 335 § 1 kpk dotyczy możliwości skazania bez przeprowadzania rozprawy. Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Jeżeli zachodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych wyjaśnień, czynności dowodowych dokonuje się jedynie w niezbędnym do tego zakresie. Prokurator, zamiast z aktem oskarżenia,
występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie
uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających również prawnie chronione interesy pokrzywdzonego. Do wniosku
stosuje się, co do zasady, odpowiednio przepisy dotyczące aktu oskarżenia. Zgodnie z treścią
art. 335 § 2 kpk prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających też prawnie chronione
interesy pokrzywdzonego, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego
nie budzą wątpliwości, oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Z terminologii przyjętej w danych statystycznych wynika, że chodzi o procedurę wskazaną w art. 335 § 2 kpk.
8
Gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata, karalność
przestępstwa, zgodnie z art. 101 § 1 pkt 3 kk ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 10 lat. Czyn
z art. 298 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
7
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umorzenie z innych przyczyn wyłączających ściganie9.
Jak wynika z przytoczonych danych statystycznych, w analizowanym okresie
zakończonych zostało 36 postępowań przygotowawczych. W tym czasie organy
ścigania prowadziły 26 postępowań karnych, z czego wynika, że 10 nie zostało
wykazanych, jako prowadzone w roku, w którym zostały zakończone. Siedmiokrotnie
postępowania zostały zakończone skierowaniem wniosku o akt oskarżenia, bez
przeprowadzenia procedury z art. 335 kpk i bez mediacji. Tyle samo skierowano
wniosków o akt oskarżenia, po przeprowadzeniu procedury z art. 335 kpk i bez
mediacji. Łączna liczba wniosków o akt oskarżenia wynosi 14, co stanowi 38,88% ogółu
zakończonych postępowań w analizowanym okresie. Świadczy to o średnim stopniu
skuteczności organów ścigania. W jednym przypadku, w 2013 r., postępowanie karne
zostało zakończone, skierowaniem wniosku o warunkowe umorzenie postępowania
bez przeprowadzania mediacji. W pozostałych sprawach skierowano 21 wniosków o
umorzenie postępowań karnych – w 13. przypadkach z powodu braku znamion czynu
zabronionego i w 8. przypadkach, z powodu innych przyczyn wyłączających ściganie.
Najwięcej umorzeń z powodu braku znamion czynu zabronionego odnotowano w
2006 r. – na 5 zakończonych w tym roku spraw karnych.
Dokonując analizy danych statystycznych organów ścigania można dojść do
wniosku, że skala zagrożenia zjawiskiem przestępczością ubezpieczeniową w Gdyni
nie jest wielka. Statystyki, mimo że są podstawowym źródłem danych na temat
przestępczości, nie odzwierciedlają jednak w pełni jej faktycznych rozmiarów. Pamiętać
bowiem należy, że statystyki organów ścigania są niedoszacowane i do danych
statystycznych policji można mieć wiele zastrzeżeń. Trudno uznać udostępnione
dane za precyzyjne, biorąc chociażby pod uwagę fakt, że nie rozróżnia się w nich
kryterium popełniania przestępstw ubezpieczeniowych w warunkach zorganizowanej
przestępczości ubezpieczeniowej. Do przedmiotowych danych należy w związku z
tym podchodzić ostrożnie, ze względu na wspomniane wcześniej czynniki, które
niewątpliwie wpływają na ich obraz. Jak słusznie zauważa J.W. Wójcik, opierając się
na policyjnych danych statystycznych, należy mieć świadomość, że jest to tylko pewna
część zdarzeń przestępnych, które dotarły do wiadomości organów ścigania10.
Analizując wszystkie wyszczególnione w danych statystycznych kategorie sposobów zakończenia postępowania w drodze jego umorzenia uznać należy, że do innych przyczyn wyłączających ściganie należy zakwalifikować sytuacje, w których nie wystąpiły podstawy do umorzenia: 1/ wobec okoliczności, że
podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa, a jednocześnie nie wykryto sprawcy; 2/ z powodu niewykrycia sprawcy; 3/ wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu; 4/ z braku znamion czynu
zabronionego; 5/ z braku znamion czynu zabronionego, po wykonaniu czynności w trybie art. 308 kpk,
bez wydawania postanowienia; 6/ z uwagi na niepoczytalność; 7/ z powodu niecelowości orzekania i 8/
w związku ze skierowaniem wniosku o warunkowe umorzenie postępowania po przeprowadzeniu mediacji. Opisane na wstępie artykułu postępowanie przygotowawcze, z uwagi na umorzenie wobec braku
danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, mieści się więc w kategorii
statystycznej „umorzenia z innych przyczyn wyłączających ściganie”.
10
J.W. Wójcik, Główne problemy przestępczości w Polsce z początkiem XXI wieku, Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 2011, nr 3, s. 1.
9
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Tab. 3. Sposób zakończenia postępowań karnych prowadzonych w KMP w Gdyni w latach
2006-2016 o czyn z art. 286 § 1 i 3 kk
art. 286
§1i3
kk

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ogółem

Sposób zakończenia

Ilość
zakończonych
karnych

Wniosek o akt
oskarżenia bez
przeprowadzenia
procedury z art.
335 kpk i bez
mediacji

Wniosek o akt
oskarżenia po
przeprowadzeniu
procedury z art.
335 kpk i bez
mediacji

Wniosek o
warunkowe
umorzenie
postępowania bez
przeprowadzania
mediacji

5
1
3
5
6
2
1
4
3
5
1

1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
2
1
-

1
-

postępowań

Wniosek o
umorzenie
z innych
przyczyn
wyłączających
ściganie

4
2
1
1
-

36
7
7
1
8
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych policji

Umorzenie
z braku
znamion
czynu
zabronionego

4
1
1
3
1
1
2
-

13

Nie ma i nie może w nich być mowy o tzw. ciemnej liczbie przestępstw. Ciemną
liczbą przestępstw określa się liczbę przestępstw nieujawnionych, czyli nie zgłoszonych
i/lub nie zarejestrowanych11. W przypadku przestępstw ubezpieczeniowych, na
ciemną liczbę przestępstw, składa się również liczba przestępstw ujawnionych przez
same zakłady ubezpieczeń, a o których ubezpieczyciele, z różnych względów, nie
informują organów ścigania. Oszacowanie rzeczywistej skali zjawiska przestępczości
jest w związku z tym w zasadzie niemożliwe.
Przestępczość ubezpieczeniowa z punktu statystycznego nie stanowi dużego
zagrożenia. Zupełnie odmiennie sytuację oceniają ubezpieczyciele, dotknięci
zagrożeniem wyłudzania odszkodowań. W analizowanym okresie, zakłady
ubezpieczeń z tytułu przestępstwa określonego w art. 298 kk, według danych
statystycznych policji poniosły stratę w wysokości 55180 zł (w 2008 roku), a z tytułu
oszustwa z art. 286 § 1 i 3 kk stratę w łącznej wysokości 271593 zł (w 2006 roku
106857 zł, w 2007 roku – 6800 zł, w 2008 roku – 145936 zł i w 2011 roku – 12000 zł).
Przedmiotowe wyliczenia nie są jednak pełne i wymierne, z uwagi na to, że za lata
2013-2016 brak jest możliwości wyodrębnienia z danych statystycznych policji strat
na szkodę zakładów ubezpieczeń.
Przestępczość ubezpieczeniowa w rzeczywistości nie jest zjawiskiem i zagrożeniem
marginalnym. Niestety nie jest zaliczana przez organy ścigania do kategorii
11

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2007, s. 227.
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przestępczości poważnej. Wskazać jednak należy, że przestępstwa ubezpieczeniowe
mogą przybrać różną formę, w tym również zagrażać życiu i zdrowiu postronnych
uczestników ruchu drogowego. Do czynników utrudniających przeciwdziałanie
przestępczości ubezpieczeniowej, zaliczyć także należy postawę społeczeństwa,
wyrażającą się w akceptacji dla faktu popełniania przestępstw ubezpieczeniowych.
Wyłudzanie odszkodowań nie spotyka się z należytą krytyką i potępieniem, ale
częstokroć uznawane jest za przejaw zaradności. Ponoszący stratę finansową zakład
ubezpieczeń, nie jest traktowany jako faktyczny pokrzywdzony, z którym należy się
solidaryzować.
SUMMARY
An outline of insurence fraud in Gdynia
Fraudulent acts in insurance processes are not a rare phenomenon. The law
enforcement authorities don’t define them as serious crimes. In consequence, the
society, in general, accept such law infringements.
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Z kart historii YACHT KLUBU POLSKI GDYNIA
Początek działalności
Powołanie w maju 1924 r. Polskiego Związku Żeglarskiego (PZŻ) w Tczewie i
wybór na jego prezesa, skromnego wychowawcy Szkoły Morskiej – Józefa KlejnotTurskiego, nie zostały przyjęte z powszechną aprobatą1. Uważano bowiem, że
przewodnictwo ruchu żeglarskiego powinno znajdować się w stolicy i powinno
być powierzone komuś bardziej związanemu z Gdynią. Warto nadmienić, że
Józef Klejnot-Turski wraz z inżynierem Tadeuszem Tillingerem, był jednym z
najgorętszych orędowników projektu budowy wielkiego portu morskiego w Tczewie,
a nie w Gdyni. Koncepcja ta została wtedy ostatecznie odrzucona, a jej orędownicy
odczuli ją boleśnie. Niezależnie od tego, opierając się na wzorach organizacyjnych
jachtingu francuskiego, który nie miał związku żeglarskiego, a jedynie jachtklub
Francji, skupiający w swoim ręku również krajową władzę żeglarską zastanawiano
się, czy i w Polsce nie przyjąć podobnego modelu. Faktem jest, że po zebraniach,
jakie odbyły się wkrótce po utworzeniu PZŻ, w prywatnym mieszkaniu dyrektora
Ligi Żeglugi Polskiej (LŻP), Juliana Rummla, ukazała się notatka prasowa: Polski
Yacht Klub. Rozwój życia sportowego w Warszawie we wszystkich jego kierunkach
zatacza coraz szersze kręgi. Notujemy w dowód tego faktu powstanie w Warszawie
towarzystwa mającego na celu dbanie o rozwój i popieranie sportu żaglowego i wodnomotorowego. Towarzystwo to powstało z inicjatywy Ligi Żeglugi Polskiej. W skład
komitetu organizacyjnego wchodzą: p. p. Aleksandrowicz jako przewodniczący, Butkis
jako sekretarz, kmdr Pistel, kmdr Petelenc, kmdr Filanowicz, dyr. Szwykowski, rtm.
Mrydz, Grabowski, por. Trzepałko, Podkański i inni. Wstępne prace organizacyjne
zostały ukończone na uchwaleniu projektu statutu Polskiego Yacht Klubu ...”2.
Pertraktacje w sprawie powstania Klubu i nadania mu odpowiedniego kształtu
trwały do późnej jesieni 1924 r. Ostatecznie przyjęto, wzorowaną na francuskiej,
nazwę: YACHT KLUB POLSKI.
W pierwszym, oficjalnym komunikacie prasowym YACHT KLUB POLSKI uznał
za cel swego działania… „rozbudowanie wśród społeczeństwa, prawie zupełnie u nas
nieznanych, sportów żaglowego i motorowego oraz zapowiedział stworzenie bazy w
Protokół z zebrania z dn. 11 maja 1924 r.
Stadion, 1924 r. nr 31, s. 17.
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Warszawie, gdzie członkowie mogliby nabywać podstawowe, niezbędne wiadomości
teoretyczne i praktyczne z zakresu żeglarstwa oraz stworzenie Oddziału Morskiego w
Gdyni, gdzie członkowie klubu z całej Polski będą mogli uprawiać sport żeglarski na
morzu”... Pierwszym komandorem Yacht Klubu Polski został gen. Mariusz Zaruski.
Powstanie Yacht Klubu Polski było wielkim wydarzeniem i jednocześnie po raz
pierwszy wyrazem jasno określonego kierunku morskiego w działalności żeglarskiej
w Polsce.
Rozwinięcie jachtingu morskiego, jachtingu na pełnym morzu, było według M.
Zaruskiego zadaniem wagi państwowej, kwestią racji stanu i rozumnej polityki, a
nie tylko sprawą dobrej woli i ochoty poszczególnych żeglarzy. Myśl zasłużonego
bojownika o wolność i niepodległość, a zarazem człowieka morza od najwcześniejszej
młodości i wszechstronnego sportowca, miała szczególne w owym czasie znaczenie
praktyczne. M. Zaruski, jako adiutant Prezydenta Rzeczpospolitej, stał blisko sfer
rządzących Polską i wyrażał co najmniej w jednej, zasadniczej sprawie kierunek
ówczesnej polityki państwowej: Na morze!
Generał Mariusz Zaruski przekonał decydujące czynniki państwowe, że względy
reprezentacyjne państwa morskiego, za jakie uważa się Rzeczpospolita, wymagają
zainteresowania jej prezydenta najszacowniejszym z krajowych jachtklubów.
W wyniku tych zabiegów, 26 maja 1927 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Ignacy Mościcki wziął udział w podniesieniu bandery YKP, tym samym polski ruch
żeglarski zyskał uznanie i wsparcie władz państwowych. Wsparcie m.in. przejawiało
się w znacznych dotacjach rządowych.
Podstawowym warunkiem wyjścia na morze było posiadanie jachtów
morskich, a tych jeszcze w Polsce nie było. Pierwszym jachtem morskim,
na którym została podniesiona bandera Yacht Klubu Polski był „Carmen”,
zbudowany w Szwecji, jol, długości 13 m i szerokości 3m, wyporności 7 ton
i powierzchni żagla 100 m2, zakupiony z inicjatywy zapalonego żeglarza,
dr. Czesława Czarnowskiego, grupy jego wileńskich przyjaciół oraz kupca
papierniczego z Krakowa, Jana J. Fiszera. Stworzyli oni spółkę armatorską,
która zakupiła „Carmen” w Danii. 10 maja 1925 r. podniesiono banderę i udano
się w rejs do Gdańska. W Gdańsku jacht został doprowadzony do wzorowego
stanu, a następnie przejął go dr Cz. Czarnowski, który jeszcze w tym samym
sezonie odbył rejs pełnomorski na Bornholm.
Drugim morskim jachtem polskim, a pierwszym Klubowym, był nabyty w lipcu
1925 roku slup „Witeź”. Była to jednostka regatowa, starej niemieckiej, narodowej
klasy krążowniczej o powierzchni żagli 75m2 i należąca do gdańsko-sopockiego
klubu Gode Wind.
Pierwszą, pełnomorską wyprawę na „Witeziu”poprowadził gen. M. Zaruski,
zawijając do portów szwedzkich: Karlskrona i Hano oraz na Bornholm. Na uwagę
zasługuje fakt, że rejs na „Witeziu”, był pierwszym w historii jachtingu polskiego,
zaplanowanym przez YKP pływaniem pełnomorskim. Było to już pływanie
zorganizowane, połączone ze składaniem przez jacht polski kurtuazyjnych wizyt w

Z kart historii YACHT KLUBU POLSKI GDYNIA

201

klubach zagranicznych. W rejsie tym wzięli udział: Antoni Aleksandrowicz, Michał
Laudański i Heliodor Sztark.
Rejsy te były morskim początkiem działalności Yacht Klubu Polski i jego Oddziału
Morskiego, którego pierwszym komandorem zostaje ówczesny komandor Marynarki
Wojennej, późniejszy admirał, obrońca Wybrzeża w 1939 roku - Józef Unrug. Jako
dowódca polskiej floty wojennej zwykł mawiać: „Kto potrafi manewrować pod
żaglami zwykłą szóstką, nie będzie miał kłopotów, gdy przyjdzie mu manewrować
krążownikiem”
Następnie Klub zakupił jacht „Gryf ” o powierzchni żagli 75m2, przerobiony z kutra
rybackiego. Na jachcie tym prowadzono szkolenie nie tylko kadry YKP, ale również
młodzieży harcerskiej. Wraz z szybko budującym się portem w Gdyni, rozwijał się,
administrowany jeszcze w Warszawie, Oddział Morski YKP.
14 sierpnia 1925 r., nad Jeziorem Charzykowskim, obradował żeglarski sejmik, na
którym Yacht Klub Polski został przyjęty na członka Polskiego Związku Żeglarskiego,
jako czwarty klub w Polsce. Wkrótce klub buduje przy Basenie Prezydenta własny,
choć niewielki pawilon klubowy oraz większy od niego magazyn na sprzęt żeglarski.
Pełną samodzielność, aktem z dnia 1 marca 1928 roku, uzyskał Oddział Morski
Yacht Klubu Polski w Gdyni, najstarszy Klub na morskim Wybrzeżu.
W tym czasie flota Klubu powiększyła się przez nabycie pięknego, francuskiego
kutra pilotowego, któremu nadano nazwę „Junak”. Na tym jachcie i na „Witeziu”,
członkowie Klubu, pod dowództwem gen. M. Zaruskiego i kmdr. Kilanowicza,
odbywali pływania dalekomorskie do portów: Danii (Kopenhaga), Norwegii
(Bergen), Francji (Calais), Anglii (Londyn), Łotwy (Rygi) i Estonii (Tallin), gdzie
składali wizyty kurtuazyjne w jachtklubach tych krajów, prezentując po raz pierwszy,
polską banderę żeglarską i nawiązując z nimi stosunki międzyklubowe. W skład
załóg tych jachtów wchodzili: inż. J. Rummel, inż. Michał Laudański, dr Hłasko,
kpt.ż.w. Stanisław Kosko, Cezary Tomaszewski oraz oficerowie marynarki wojennej
- członkowie YKP: Bolesław Romanowski, Zbigniew Przybyszewski, Romuald
Tymiński, Edmund Piotrowski, Antoni Sobczyk, Kozubek i Tomaszewicz.
W roku 1931, dzięki aktywności gen. M. Zaruskiego, z Wojskowego Klubu Sportów
Wodnych, po przekształceniach, powstał Oficerski Yacht Klub R.P., z oddziałem
morskim w Gdyni, pododdziałem w Pucku i bazą na Helu. Od samego początku
działalności w Gdyni, oba kluby tj. O.Y.K.P.P i YKP ściśle ze sobą współpracowały,
przenikając się w wielu dziedzinach swojej działalności. Reformy, a zwłaszcza energia
gen. M. Zaruskiego, uruchomiły nowe impulsy sprawiając, że YKP w Gdyni wyrósł
na organizację znaczącą i popularną, przede wszystkim w kołach oficerów Marynarki
Wojennej. W tym samym roku, gen. M. Zaruski przeprowadził w Gdyni dwa kursy,
wyszkolił 90 żeglarzy, a czterem z nich wręczył dyplomy kapitańskie. Byli to: Henryk
Fronczak, Franciszek Bar, Stefan Zastawny i Zygmunt Pankiewicz. Byli to pierwsi
wyszkoleni w Polsce, jachtowi kapitanowie morscy.
W 1931 r. Oddział Morski YKP, przeniósł się z dotychczasowej siedziby z Basenu
Prezydenta (basen nr 1), do nowo wybudowanego swojego pawilonu przy Basenie
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Żeglarskim, udzielając na pierwszym piętrze pomieszczeń Oficerskiemu Yacht
Klubowi R.P. Oba kluby prowadziły wspólne życie żeglarskie i międzyklubowe,
podnosząc corocznie swoje bandery na wspólnej uroczystości. Ten stan rzeczy trwał
aż do wybuchu II wojny światowej.
Z każdym rokiem wzrastała liczba członków Klubu oraz jachtów pływających pod
banderą YKP. Część ich stanowiła własność Klubową, część należała do armatorów
prywatnych. W roku 1935 flotyllę Oddziału Morskiego YKP tworzyło 17 jachtów.
Kadrę szkolącą zaś stanowili: kmdr Józef Unrug, kmdr Władysław Filanowicz,
inż. Michał Laudański i inż. Modest Ziabicki. Klub rozwijał ścisłą współpracę i
współzawodnictwo sportowe z innymi, nowo powstającymi klubami morskimi i
rozszerzał stosunki z klubami zagranicznymi.
W 1933 r. uległ rozbiciu i zatonięciu slup „Nike”, należący do członków YKPbraci Leszka i Zbigniewa Wyleżyńskich. Jacht ten, zakupiony w Szwecji i prowadzony
do Gdyni, uległ podczas sztormu rozbiciu na skałach Gotlandu, koło portu Burgsvik.
Załoga uratowała się bez obcej pomocy. Wymienieni armatorzy nabyli natychmiast
następny jacht, podobny do poprzedniego, nadali mu nazwę „Nike II” i przypłynęli
do Gdyni. Jednostka ta brała udział w licznych i dalekich rejsach morskich.
Można powiedzieć, że żeglarze YKP odczuwali „głód morza” i starali się to morze
„uprawiać”, przez jak najczęstsze pływania zatokowe i pełnomorskie. W rejsach
morskich żeglarze polscy, przy każdym zetknięciu się z portami niemieckimi,
doznawali ze strony władz szykan i przejawów nienawiści, do wszystkiego co polskie.
W kilku przypadkach doznali nawet brutalnego, niezgodnego z przepisami morskimi
i tradycją morską traktowania żeglarzy na morzu.
W roku 1931, dr Czesław Czarnowski, na prowadzonym przez niego jachcie
„Jurand” był zmuszony szukać schronienia podczas sztormu, w należącym wówczas
do Rzeszy porcie Ustka (Stolpmünde). Po pewnym czasie od przybicia, na jacht
wtargnęła policja niemiecka. Zachowując się bardzo brutalnie, aresztowała wszystkich
członków załogi i pod uzbrojonym konwojem przewiozła ich do sądu w Słupsku, w
celu osądzenia w trybie przyśpieszonym za naruszenie przepisów policyjnych. Tym
przekroczeniem było schronienie się w Ustce polskiego jachtu na skutek silnego
sztormu. Na jednostkę nałożono wysoką karę pieniężną.
Inny przypadek miał miejsce na początku września 1933 roku i został opisany
przez gen. M. Zaruskiego w jego książce „Wśród wichrów i fal”.
Odbywający pływanie pełnomorskie pod komendą generała, a należący do inż.
Kałużniackiego jacht „Halina”, w drodze powrotnej do Gdyni, trafił na silny sztorm.
Z powodu dużego wyczerpania załogi i podarcia żagli, jacht szukał schronienia
w niemieckiej Piławie. By - przy panujących napiętych stosunkach politycznych
- nie wchodzić w głąb portu, załoga rzuciła kotwicę zaraz po schronieniu się za
falochronem, na skraju portu. Wówczas przypłynęła motorówka policyjna. Po
kontroli dokumentów i stwierdzeniu, że szukającym schronienia jest jacht polski wydano zarządzenie natychmiastowego opuszczenia portu. Prośba o pozwolenie,
choćby chwilowego, zatrzymania się na kotwicy w celu naprawienia żagli i wysuszenia
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ubrań nie odniosła skutku. Jacht z podartymi żaglami i wyczerpaną załogą musiał
iść w morze, i walcząc z groźnym sztormem, przy pomocy na szczęście sprawnego
motoru, cudem dotarł do Helu.
Poczynając od lat trzydziestych, każdy sezon żeglarski przynosił po kilkanaście, a
potem po kilkadziesiąt rejsów po Bałtyku i Morzu Północnym, w których uczestniczyły
setki żeglarzy, a wśród nich członkowie YKP, będący zawsze w czołówce.
Już w roku 1926, za komandorstwa gen. M. Zaruskiego, zarząd YKP postanowił
zorganizować regaty pełnomorskie na trasie Gdynia - Bornholm - Gdynia.
Postanowienie to zostało zrealizowane dopiero po siedmiu latach, w czerwcu 1933
roku. Pierwsze w historii polskiego jachtingu regaty pełnomorskie miały trasę około
170 Mm i na starcie zgromadziły dziewięć jachtów. Sześć z nich: „Jurand”, „Witeź”,
„Orion”, „Chochlik”, „Halina” i „Flądra” należało do YKP. Po dwóch dobach żeglugi,
pierwszy przekroczył linię mety „Witeź”, prowadzony przez Michała Laudańskiego,
mając za sobą „Juranda”, z kapitanem Czesławem Czarnowskim, „Oriona”, z
kapitanem Zygmuntem Deyczakowskim i „Chochlika”, z kapitanem Ludwikiem
Lichodziejewskim- późniejszym dowódcą słynnego ORP „Błyskawica”. Dwie godziny
później przypłynęły pozostałe jednostki.
Na starcie tych regat, na holowniku „Lech”, zebrało się wyjątkowe towarzystwo.
Był książę Janusz Radziwiłł, ówczesny prezes Zarządu Głównego Yacht Klubu
Polski, wicekomandor Oddziału Morskiego Julian Rummel, komandor Oddziału
Śródlądowego w Warszawie Wacław Szadurski i wielu innych. Komandor Oddziału
Morskiego YKP i dowódca Floty kontradmirał Józef Unrug towarzyszył cały czas
regatom na ORP „Smok”, na którym pracowała komisja regatowa z sędzią głównym,
komandorem Włodzimierzem Steyerem, późniejszym bohaterskim obrońcą Helu.
Głównym specjalistą regatowym w tej komisji był inż. Ernest Fryzendorf, który
przed pierwszą wojną światową organizował regaty długodystansowe na Zatoce
Ryskiej, jako członek tamtejszego jachtklubu.
W drodze powrotnej z regat, pod Rozewiem, w następstwie złamania masztu i
przebicia kadłuba zatonął jacht „Orion”. Załogę jachtu, złożoną z braci Zbigniewa i
Zygmunta Deyczakowskich oraz niewykwalifikowanego żeglarza, uratował i przewiózł
do Holtenau, przepływający w pobliżu miejsca katastrofy, niemiecki parowiec „Albert”.
Obaj bracia Deyczakowscy, oficerowie marynarki handlowej, stali się późniejszymi
bohaterami drugiej wojny światowej. Zbigniew Deyczakowski zginął w 1943 roku
na Atlantyku, jako kapitan statku „Zagłoba” (eks „Robur”VIII), storpedowanego w
alianckim konwoju przez niemiecką łódź podwodną. Jego brat Zygmunt wsławił się
- przedarciem na statku „Poznań”, przez blokadę niemiecką. Dowodząc tym statkiem,
przeszedł bezpiecznie ze szwedzkiego portu Lulea w Zatoce Botnickiej do Newcastle
w Anglii. Z. Deyczakowski był również, przez pewien czas, kapitanem „Batorego”,
służącego w okresie wojny jako transportowiec wojskowy, ewakuujący przed nalotami
Luftwaffe, m.in. angielskie dzieci z Wysp Brytyjskich do Australii.
Od 1934 r. Oddział Morski YKP organizował międzyklubowe regaty do Visby, co
stało się coroczną tradycją. Data regat wyznaczana była tak, aby nie kolidowała z datą,
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organizowanych co drugi rok, regat szwedzkich „Round Gotland”. Rok 1935 był dla
Oddziału Morskiego dużym sukcesem, gdyż przyniósł wiele nagród dla klubowych
załóg startujących w regatach. W tymże roku, należący do dr. Tadeusza Gerwela i dr.
Teofila Bochińskiego jacht „Kneź”, prowadzony przez tego pierwszego, po zakończeniu
regat do Visby, w których zajął drugie miejsce, udał się w dalszy rejs do Sztokholmu,
Helsinek i Tallina. W drodze powrotnej do Gdyni, „Kneź” trafia na sztorm o sile
9-12oBeauforta. W czasie walki z żywiołem, sztormujący jacht doznał podarcia żagli
i innych licznych awarii. Przy końcu piątej doby sztormowania i po zauważeniu w
oddali lądu, dla możliwości odejścia jachtu w głąb morza, załoga wykonała zwrot
przez sztag, podczas którego uległ zerwaniu lewy baksztag przy topie 18-metrowego
masztu. By nie dopuścić do jego złamania, jacht powrócił do sztormowania na
poprzednim prawym halsie, przy czym był skazany podczas kontynuowania kursu na
dryfowanie ku lądowi. O północy 26 czerwca, po stwierdzeniu znacznego zbliżenia
się do lądu, załoga budowała ze sprzętu jachtowego tratwy ratownicze, po czym,
by nie dopuścić, względnie opóźnić zderzenie z lądem, kapitan Gerwel wyrzucił
za burtę kotwicę na całym 60-metrowym łańcuchu. Niestety, przy wykonywaniu
tej czynności został zmyty z pokładu. Pomimo nocy, załoga wydobyła kapitana na
jacht, który po dalszym godzinnym sztormowaniu został rzucony na mieliznę przy
Mierzei Kurońskiej, w pobliżu miejscowości Sarkau, na północ od Królewca. Załoga
uratowała się bez obcej pomocy. Wiadomość o rozbiciu „Knezia” była podawana
przez prasę i radio niemieckie oraz przez prasę polską. O sile sztormu przeżytego
przez załogę jachtu świadczy fakt, że miejscowa policja niemiecka, by zawiadomić
o wypadku polskie władze konsularne w Królewcu, musiały utworzyć sztafetę
rowerową, gdyż między Sarkau a Królewcem sztorm powywracał słupy i porozrywał
druty telefoniczne. „Kneź” po ściągnięciu z mielizny, przyholowaniu do stoczni
jachtowej i po remoncie, w następnym roku ponownie wziął udział w wyprawie do
Visby.
Istotną dla ówczesnej działalności YKP i żeglarstwa, była inicjatywa dwóch
młodych, gdyńskich żeglarzy, Leona i Olgierda Tumiłowiczów, którzy założyli na
wybrzeżu, pierwszy jachtowy warsztat szkutniczy pod nazwą Stocznia Yachtowa w
Gdyni (SYG). Ojciec Tumiłowiczów, inżynier okrętowiec, prowadził jeszcze przed
pierwszą wojną światową, stocznię statków śródlądowych w Odessie. Obaj synowie
ukończyli Szkołę Morską w Tczewie. Ponieważ jednak możliwości pływania w
skromnej wówczas flocie handlowej były ograniczone, wzięli się do remontowania
i budowania jachtów. Pierwszą ich jednostką pływającą był kajak, zbudowany dla
Wacława Korabiewicza w 1935 roku. W roku następnym SYG opuściły dwa balastowe
jachty typu „Mewa” o 10 m2 żagla oraz kilka łodzi żaglowych, typu szpicgat. Natomiast
z inicjatywy Juliana Rummla, współtwórcy polskiej floty handlowej i wicekomandora
Oddziału Morskiego YKP, rozpoczęto w SYG budowę jachtu „Promień”, fińskiej
klasy „Haj”. „Promień” został zwodowany wiosną 1937 roku. Jacht ten był udaną
i niezwykle szybką jednostką. Zapewnił Tumiłowiczom dobrą renomę i liczne
zamówienia. Pomimo nabytego doświadczenia i produkcyjnych sukcesów SYG miała
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trudności finansowe i wtedy zakładem zainteresował się inżynier budowy samolotów
i absolwent Szkoły Morskiej, Czesław Glibowski. Przejął on część udziałów stoczni,
zaangażował specjalistę szkutnika Jerzego Stemniego, Polaka z Łotwy i zapewnił
warsztatowi nie tylko korzystne zamówienia, ale i renomę.
W ostatnich, przed drugą wojną światową, regatach „Round Gotland”, startowało
pięć polskich jachtów. Piękne zwycięstwo odniósł jacht „Admirał”, dowodzony przez
członka Oddziału Morskiego YKP, porucznika Jerzego Juraha-Giedroycia, poległego
we wrześniu tego samego roku . Było to pierwsze duże międzynarodowe zwycięstwo
jachtingu polskiego.
W okresie międzywojennym komandorem wszystkich kadencji Zarządów OM
YKP był kontradmirał Józef Unrug, wicekomandorem - Feliks Kollat i inż. Julian
Rummel, sekretarzem - szef sztabu Mar. Woj. kmdr Eugeniusz Solski, później Jerzy
Juraha-Giedroyć.
Rozwój Klubu nie był oczywiście działaniem tylko tych osób. Na wyniki osiągnięte
w tym czasie złożyły się wysiłki organizacyjne, finansowe i sportowe dziesiątków
członków i działaczy oraz żeglarzy z nimi współdziałających. Nie można w tym
miejscu zapomnieć o poparciu ówczesnych władz i życzliwości społeczeństwa.
Oczywiście gen. M. Zaruski odgrywał szczególną rolę, jako wybitny wychowawca
młodzieży i jako dowódca na lądzie i na morzu. Był autorytetem wielkiej rangi.
Zachęcał do wysiłku i symbolizował polski jachting jako szkołę prawdziwego życia.
Takim pozostał w późniejszej legendzie3.

Fot. 1. Podniesienie
bandery na pawilonie OM YKP
Gdynia w 1938 r. Źródło:
Archiwum YKP
Na podstawie: W. Głowacki, Wspaniały świat żeglarstwa, str.201-288. T. Gerwel, E. Różańska, Chronologiczne zapiski z dziejów YKP w Gdyni 1924-1984 str. 1-12.
3
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Fot. 2. ... i w 1945 r.
Źródło: Archiwum YKP
Czas wojny
Sezon żeglarski 1939 r. był naznaczony sytuacją zbliżającej się groźby konfliktu
zbrojnego. Polskie jachty wyszły jednak na bałtyckie szlaki, uczestnicząc również
w zwyczajowych regatach. Załogi powracających w drugiej połowie sierpnia
jachtów, dowiadywały się o napiętej sytuacji, grożącej niemiecką agresją. Żeglarze,
jak wszyscy młodzi ludzie w tym czasie, otrzymywali karty powołania, spiesząc
prosto z pokładów do wyznaczonych jednostek wojskowych. Jachty wyciągano na
nabrzeże basenu i zabezpieczano na okres zimowy. W portach zakładano zasieki i
stanowiska artylerii, ustawiano działa przeciwlotnicze dla ochrony przed atakami
z powietrza.
Z planowanych na drugą połowę sierpnia i wrzesień rejsów rozpoczęto tylko
niektóre. Ogólna, poufna instrukcja na wypadek wojny mówiła, że jeśli wybuch
wojny nastąpi w czasie trwania rejsu, należy pozostawić jacht w którymś z portów
szwedzkich i przez Finlandię powracać lądem do kraju. W ostatnim tygodniu sierpnia
1939 roku, z 17 jachtów YKP tylko kilka pozostawało na Bałtyku.
W nocy z 13 na 14 września 1939 roku, gdy wiadomo było, że Niemcy zajmą
następnego dnia Gdynię, kilku żeglarzy z klubu żeglarskiego „Gryf ” i kilku oficerów
marynarki handlowej, postanowiło udać się do Szwecji, aby nie poddać się wrogowi.
Na wyprawę wybrano nieuszkodzony nalotami jacht „Strzelec I”. Załogę stanowili:
Edward Skrzypek i Michał Przepieczyński - członkowie „Gryfa”, kapitan Jerzy
Lewandowski oraz oficerowie PMH Krzysztof Grabowski i Wyględacz. Z Gdyni
jednostka wypłynęła nocą na patrolowaną i zablokowaną przez niemieckie okręty
zatokę. Pokonała pole minowe oraz blokadę i szczęśliwie dotarła do Karlskrony. Polski
konsul dzielną załogę wysłał do sprzymierzonej Anglii, a jacht sprzedał szwedzkiemu
jachtsmanowi, który nadał mu nazwę „Polska”, dla wyrażenia swej sympatii do
ojczyzny dzielnych, gdyńskich żeglarzy.
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Większość żeglarzy wojna zastała w szeregach jednostek bojowych wojska
polskiego. Nigdy dotąd nie sporządzono listy poległych we wrześniu 39 r. żeglarzy.
Nigdy nie ustalono listy żeglarzy, którzy wojnę przebyli w niewoli, w obozach
koncentracyjnych czy w więzieniach. Nigdy też nie ustalono, ilu polskich żeglarzy
walczyło i ilu zginęło w bitwie o Anglię, czy na innych frontach drugiej wojny
światowej. Nie spisano też tych, co zginęli w walce podziemnej i w Powstaniu
Warszawskim, ani tych, którzy przeżyli czas okupacyjnego głodu i chłodu, nędzy i
poniewierki w różnych częściach świata.
Dla potrzeb niniejszego opracowania zdołano zbadać losy jedynie niektórych
osób. I tak w walce z najeźdźcą niemieckim zginęli członkowie Oddziału Morskiego
YKP: dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej, kpt.ż.w. Stanisław Kosko, Jerzy JurahaGiedroyć, inż. Witold Iżycki, Mieczysław Mięczyński. W listopadzie 1939 roku w
Piaśnicy zostali zamordowani: Zdzisław Józewicz, Wiktor Karpowicz, Franciszek
Lipke, Stanisław Łęgowski, Włodzimierz Szaniawski. W roku 1943 zginął na
Atlantyku, wraz z dowodzonym przez siebie statkiem „Zagłoba”, storpedowanym
przez niemiecką łódź podwodną, kpt.ż.w. Zbigniew Deyczakowski. W okupowanej
Warszawie został zamordowany, wraz z całą rodziną, inż. Stefan Strokowski. W
obozach koncentracyjnych stracili życie: kmdr Tadeusz Bramiński, Zygmunt Kuźniar,
inż. Modest Ziabicki, kpt.ż.w. Tadeusz Ziółkowski.
Poza krajem – w więzieniu NKWD, w Chersoniu - zmarł twórca polskiego
żeglarstwa morskiego i jego symbol, gen. Mariusz Zaruski.
Od pierwszych dni wojny ginęły też jachty. Już 2 września 1939 r. nalot lotniczy na
Gdynię spowodował olbrzymie straty. Bomby i kule siekły stojące na akwenach jachty,
które podziurawione jak sito lub z wyrwanymi w kadłubach natychmiast zatonęły.
Reżim okupacyjny nie dopuszczał, pod karą śmierci, żadnej polskiej działalności
sportowej. Cały majątek żeglarski uległ konfiskacie. Co nie uległo zniszczeniu w
czasie działań wojennych, przeszło w ręce niemieckie. Część skonfiskowanej polskiej
flotylli morskiej przeprowadzono w okolice Kilonii, gdzie jachty służyły w ośrodkach
jachtingu dla lotników, jako relaks po wykonanych lotach bojowych.
Podczas okupacji liczni członkowie Oddziału Morskiego YKP należeli do organizacji
podziemnej, w tym również do „Alfy” (Marynarka Wojenna w konspiracji), w której
szczególnie czynny udział wzięli: kmdr Konstanty Jacynicz, inż. Michał Laudański,
kmdr Adrian Migurski, dr Tadeusz Gerwel, inż. Jan Morze. W Warszawie, w ramach
tajnego nauczania, prowadzone były szkolenia żeglarskie, w których przywódczą
rolę pełnił Kazimierz Dembowski (Wujcio). W mieszkaniu Tadeusza Gerwela, przy
ulicy Wspólnej 44, corocznie, 15 maja, w obecności przybywających tam członków
Oddziału Morskiego i zaufanych sympatyków morza, odbywała się zakonspirowana
uroczystość podniesienia bandery Yacht Klubu Polski.
Zanim ustały działania wojenne, w miarę wyzwalania miast, rozpoczynano
bezzwłocznie odbudowę życia, zabezpieczano to, co pozostało niezniszczone. Jeszcze
Niemcy byli na Helu i na Mierzei Wiślanej, a już do basenu jachtowego spieszyli
polscy żeglarze, aby ratować to, co pozostało. Wśród przystępujących do odbudowy
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żeglarstwa i OM YKP w Gdyni nie brak było tych, którzy jeszcze niedawno walczyli
na froncie lub w konspiracji. Za walkę w konspiracji zostali odznaczeni: Krzyżem
Grunwaldu - płk Alfred Przybój-Jarecki, Krzyżem Virtuti Militari - dr Tadeusz Gerwel,
Adrian Migurski, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczem - Konstanty Jacynicz, Tadeusz
Gerwel, Krzyżem Walecznych - Tadeusz Gerwel i Adam Smereka. Za walkę na
morzach, Krzyż Virtuti Militari oraz wiele wysokich odznaczeń polskich i alianckich,
otrzymał bohaterski dowódca łodzi podwodnych, kmdr Bolesław Romanowski.
Krzyżem Grunwaldu został odznaczony również kmdr Władysław Salomon, który
po zakończeniu wojny powrócił do kraju, przyprowadzając internowane w Szwecji
polskie okręty podwodne. Order ten otrzymał również kpt. mar. Tadeusz Borysewicz.
Działalność powojenna
Po wojnie odbudowę Oddziału Morskiego YKP początkowo prowadzili:
Tadeusz Gerwel, Lech Dymecki, inżynier Jakiełek, Eugeniusz Jerzman i Władysław
Niedzielko. W pracach nad reaktywacją klubu uczestniczyli również: Stanisław
Bociański, dr Kazimierz Rakowicz, inż. Jerzy Tomaszkiewicz, Tadeusz Borysiewicz,
Adam Smereka, Stefan Zastawny, Wiesław Jankowski, inż. Henryk Proszowski.
Ruiny, z których trzeba było odbudować jachting w Gdyni, zdawały się przekreślać
w ogóle możliwość dokonania tego w dającej się przewidzieć perspektywie. Wszystkie
więc działania w nowej rzeczywistości politycznej wymagały wiary w przyszłość i
niezłomnej siły, że w nowej Polsce da się także żyć.
Już 15 sierpnia 1945 roku odbyło się zebranie Komitetu Organizacyjnego i na
mocy jego uchwały, w dniu 29 września zostało zwołane zebranie konstytucyjne,
przybyłych już na wybrzeże, członków YKP. Właśnie na tym zebraniu postanowiono
reaktywować Oddział Morski YKP w Gdyni, a na pierwszego, powojennego
komandora wybrano Wojewodę Gdańskiego, Mieczysława Okęckiego.
Dzień później podniesiono banderę, na jako tako, odgruzowanym budynku
gdyńskiego YKP. W tej radosnej, choć smutnie wyglądającej uroczystości, wziął
udział twórca Gdyni, delegat rządu do spraw morskich, członek YKP - minister
Eugeniusz Kwiatkowski.
Przystąpiono do poszukiwania zaginionych
jachtów. Sporządzono listę
wywiezionych przez Niemców jednostek i przesłano ją do Komisji Rewindykacyjnej.
Dzięki usilnym staraniom Zarządu YKP oraz pomocy O.U.L.4 w osobach dyrektorów:
Piotra Gliwy i Wacława Ponikowskiego, przydzielono Klubowi piętrowy domek
w Sopocie przy ul. Grunwaldzkiej 17, w którym za otrzymane, dzięki ministrowi
Kwiatkowskiemu, niewielkie subsydium przeprowadzono remont i zakupiono
najniezbędniejsze meble. Prowizorycznie zabezpieczono także zrujnowany pawilon
Okręgowy Urząd Likwidacyjny – organ Głównego Urzędu Likwidacyjnego powołanego na podstawie dekretu z dnia 8 marca 1946 o majątkach opuszczonych i porzuconych. Do zakresu działania należało zabezpieczenie i oddawanie w dzierżawę majątków opuszczonych, sporządzanie ich inwentarza i
sprzedaż nieruchomości opuszczonych.
4
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w Gdyni. Pozostawione przez Niemców jednostki pływające, będące w rozmaitym
stopniu zniszczenia, zostały rozdzielone pomiędzy wszystkie kluby żeglarskie. 15
jednostek przypadło Oddziałowi Morskiemu YKP. Wszystkie wymagały odbudowy,
względnie większych remontów, których klub, z powodu braku środków finansowych
nie był w stanie się podjąć. Zarząd rozdzielił je między nowo utworzone „żeglarskie
spółdzielnie koleżeńskie”, z których każda składała się z kilku członków YKP i
również pomiędzy kilku indywidualnych członków Klubu, zobowiązując jednych i
drugich do całkowitego wyremontowania przydzielonych im jachtów, konserwacji
i szkolenia na nich juniorów i członków YKP - w zamian za ich użytkowanie.
Powierzenie jednostek pływających spółdzielniom, jak i poszczególnym członkom
Klubu zdało wyśmienicie egzamin, gdyż dzięki ich pracy i zebranym przez nich
wkładom pieniężnym, wyremontowano aż 20 jednostek.
W czerwcu 1947 r., w Szczecinie, przekazano przedstawicielowi YKP p.
Jerzmanowi przez Ref. Rewindykacyjny następujące jachty, odnalezione w strefie
okupacyjnej brytyjskiej: „Hetman”- (Niemiecki Dietrich von Bern), „Bożena”(Theodoric), „Orlik” lub „Konik” (?) (Eurs), „Bystry” (Ganter).
Do wyjaśnienia pozostała sprawa jachtu „Mohort”, który był na liście
przysłanej przez PZŻ, a który w 1943 r. był w Travemunde i należał do Luftwaffe
(prawdopodobnie został zabrany przez RAF).
W roku 1946 flotylla YKP liczyła już około 25 wyremontowanych jachtów, z
czego „Doris”, „El Hakim”, „Przygoda”, „Skierka”, „Sztorm” i „Quid Nok” należały do
maszoperii i właścicieli prywatnych. Pozostałe stanowiły własność klubu, znajdując
się pod opieką koleżeńskich spółdzielni żeglarskich. W tym czasie Oddział Morski
liczył 179 członków, w tym 13 kapitanów jachtowych i 38 sterników morskich.
Zdołano zorganizować 126 wyjść w morze, a w czerwcu, na polecenie Okręgowego
Związku Żeglarskiego przystąpiono do organizowania rejsu unifikacyjnego dla
kapitanów i sterników. Rejs miał odbyć się na jachcie „Generał Zaruski”, a na jego
kapitana został wyznaczony wychowanek lwowskiego A.Z.M.5, członek OM YKP
w Gdyni, inż. Gabriel Groch – późniejszy dyrektor Przedsiębiorstwa Połowowego
„Arka” i późniejszy komandor klubu.
4 sierpnia „Generał Zaruski” uczestniczył
we wzruszającej defiladzie,
poprzedzającej otwarcie obrad drugiego, powojennego sejmiku żeglarskiego w
Sopocie. Defiladę przyjmował ustępujący Zarząd PZŻ. Obrady sejmiku rozpoczęły
się właśnie na pokładzie „ Zaruskiego”, a przewodniczył im, jak wszystkim sejmikom
żeglarskim, aż do roku 1951, Bronisław Barylski, od 1946 r. Komandor Zarządu
Głównego Yacht Klubu Polski.
W grudniu 1946 r., Szef Polskiej Misji Reparacji Morskich, kpt.ż.w. Stanisław
Kubina, zawiadomił klub o znalezieniu w portach niemieckich gdyńskich jachtów:
„Zawiszy Czarnego” i „Hetmana”. Ten drugi, w pierwszym etapie holowania do
Gdyni, został czasowo zatrzymany w Szczecinie wraz z odnalezionymi trzema innymi
Akademicki Związek Morski (AZM) założony w roku 1931 w Krakowie. W okresie II Rzeczypospolitej
jego oddziały funkcjonowały w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Lwowie, Poznaniu, Wilnie i Warszawie.
5
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jednostkami: „Orlik”, „Bożena” i ”Bystry”, gdzie bez porozumienia się z Zarządem
OM YKP został przydzielony przez komandora Barylskiego, tworzącemu się
oddziałowi YKP w Szczecinie . Późniejsze starania Klubu gdyńskiego o te jednostki,
nie doprowadziły do sprowadzenia jachtów do Gdyni.
Z końcem grudnia 1947 r. komandorem Oddziału Morskiego YKP został
kontradmirał Włodzimierz Steyer, a wicekomandorami byli: I wicekomandor - dr
Franciszek Gerwel, II wicekomandor - Tadeusz Borysewicz, III wicekomandor Wacław Ponikowski.
Flotyllę Klubu stanowiły wówczas 23 jednostki, z których „Sokół” i „Junior”
zostały wyremontowane na koszt Klubu, reszta przez koleżeńskie spółdzielnie
i indywidualnych członków YKP. Zorganizowano 427 wyjść w morze. Na stopień
żeglarza morskiego przeszkolono 18 Czechów, należących do Praskiej Drużyny
Harcerskiej „Pietka”. Sprawa ta miała szeroki odgłos w prasie czeskiej, gdyż stanowiła
element przyjaźni w rodzinie państw socjalistycznych.
W pierwszych, powojennych regatach YKP do Władysławowa, 28 sierpnia 1948 r.
uczestniczyło 7 jachtów Oddziału, z których 5 zdobyło nagrody, w tym 2 pierwsze.
W roku 1949 liczba członków Oddziału Morskiego wyraźnie zwiększyła się przez
wejście pod banderę YKP, Akademickiego Klubu Żeglarskiego „Wodnik”. Zwiększyła
się też liczba jachtów przez włączenie do flotylli klubu dwóch jednostek: „Włóczęgę”
i „Wodnika”. W tym również roku przydzielono klubowi dwa dalsze jachty tj.
„Marabuta” i „Smyka”. W środku sezonu flotylla Oddziału zmniejszyła się o jacht
„Sokół”, który po zakończeniu kapitalnego remontu, na wniosek rządu, został oddany
Związkowi Radzieckiemu. Zarząd Oddziału czynił starania u odpowiednich władz o
zwrot kosztów remontu jachtu, wynoszących 675.845 zł i stanowiących poważną
pozycję w krytycznej sytuacji finansowej Klubu. Starania te okazały się bezowocne.
Pojawiły się stopniowe ograniczenia samodzielności klubów i zrywanie z wszelką
przedwojenną tradycją życia żeglarskiego. Żeglarstwo korzystało z opieki i pomocy
państwa, które w zamian wymagało umacniania socjalizmu w każdej sferze publicznej
działalności.
Pod pozorem kontroli wykorzystania środków, następował ścisły nadzór
ideologiczny nad działalnością społeczną, rozbudowywano administrację, a z
powodu „zimnej wojny” wprowadzano ścisłą kontrolę pływań morskich i znacznie
ograniczono wyjścia jednostek z portu. A przecież jachting zawsze opierał się
o jednostki zrzeszone w klubie, grupując w ten sposób ludzi z pasją, odwagą, a
nawet szalonych w dochodzeniu do celu. Taka działalność nie mieściła się w nowej
rzeczywistości politycznej. Dla żeglarstwa szukano nowego rozwiazania poprzez
pomysł centralnego jacht klubu z kontrolowanymi oddziałami w terenie.
Koncepcja ta, dzięki swojej zbieżności z istniejącą strukturą Yacht Klubu Polski
spowodowała, że uzyskał on spore poparcie polityczne, co spowodowało jego
czasowy rozwój. YKP rozrósł się do 11 oddziałów terenowych. Niestety, trwało
to krótko, bo w kwietniu 1949 r. Klub jako całość został włączony pod nadzór
socjalistycznych związków zawodowych i przybrał nazwę „Związkowy Yacht Klub

Z kart historii YACHT KLUBU POLSKI GDYNIA

211

Polski”. Klubowi miał udzielać opieki i pomocy finansowej CRZZ. Z ramienia tej
instytucji przydzielono do Zarządu Oddziału w Gdyni, Ryszarda Dobczyńskiego,
który został IV wicekomandorem Klubu. Nie poprawiło to jednak stanu finansowego
organizacji, która w trudnych momentach nadal ratowała się dobrowolnymi
składkami członków. W wielu pracach portowych pomagała Marynarka Wojenna,
za co stale dziękowano jej dowódcy, admirałowi Steyerowi oraz dowódcy floty, kmdr.
Mieszkowskiemu i Komendantowi Portu Wojennego, kmdr. Salamonowi.
W roku 1950, za czasów komandora Ignacego Berezyna, nastąpiła ostateczna
likwidacja klubów żeglarskich, w tym Oddziału Morskiego YKP. Majątek ruchomy i
nieruchomy wraz z flotyllą, przydzielono Lidze Przyjaciół Żołnierza (L.P.Ż), która
podzieliła go między znajdujące się w różnych miejscowościach swoje kluby żeglarskie.
Największą część floty Oddziału Morskiego oraz pozostały majątek wraz z budynkiem
otrzymał klub L.P.Ż. „Gryf ” w Gdyni. W ten sposób, po wielu latach dobrze
zorganizowanej pracy, twórca polskiego żeglarstwa morskiego - Yacht Klub Polski przerwał działalność, a wraz z nim Oddział Morski w Gdyni. Powołana przez państwo
komisja likwidacyjna rozpoczęła likwidowanie majątku i wszystkich spraw Klubu.
Reaktywowanie Klubu
Polityczny przełom 1956 r. stał się zachętą również dla środowiska żeglarskiego do
wznowienia aktywności społecznej. Na początku listopada, z inicjatywy inż. Witolda
Zakrzewskiego, w Warszawie, odbyło się zebranie grupy dawnych członków YKP,
na którym postanowiono reaktywować organizację. Oddziałem w Gdyni zajął się dr
Tadeusz Gerwel. Pod jego przewodnictwem, 25 listopada odbyło się walne zgromadzenie
członków Klubu, którzy w obecności przedstawicieli władz państwowych postanowili
reaktywować YKP i tym samym Oddział Morski w Gdyni. Okazało się bowiem, że
organizacja nie została formalnie zlikwidowana i nadal jest zapisana w odpowiednich
rejestrach państwowych. Na tej podstawie zebrani żeglarze jednomyślnie postanowili:
natychmiast reaktywować Oddział Morski YKP; wybrać Zarząd Oddziału; odnaleźć
i rewindykowć zabrany klubowi majątek; przystąpić do utworzenia na Wybrzeżu
filii/oddziału PZŻ. Uchwały przekazano do wykonania nowemu zarządowi, na czele
którego stanął dr Tadeusz Gerwel, jako komandor klubu.
Starania o odzyskanie majatku Klubu szły bardzo opornie, gdyż władze LPŻ
nie godziły się na jego zwracanie. Zebrania Zarządu Oddziału odbywały się w
mieszkaniu prywatnym kmdra Gerwela i dopiero na początku 1957 roku mogły
być organizowane w małym pomieszczeniu pawilonu w Gdyni. W tym czasie LPŻ
zwrócił kilka zniszczonych, nienadających się do użytku jachtów, tj.„Grumphy”,
„Lotny”, „Wodnik”, „Tajfun” i „Ami”.
W lutym 1957 r. Zarząd Oddziału wysyłał do Ministra Żeglugi, prof. Stanisława
Darskiego memoriał dotyczący odbudowy zniszczonego Basenu Żeglarskiego
i nadanie mu nazwy Generała Mariusza Zaruskiego.
Minister wyraził zgodę na nazwanie basenu imieniem Generała Zaruskiego,
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jak również podał do wiadomości, że basen zostanie natychmiast odbudowany po
otrzymaniu na ten cel potrzebnych funduszy.
2 czerwca 1957 r. w Basenie Żeglarskim odbyła się uroczystość podniesienia
bandery YKP i odsłonięcie, przygotowanej przez Oddział Morski, tablicy z nazwą:
„Basen żeglarski im. Generała Mariusza Zaruskiego”. W uroczystości wzięła udział
wdowa po Generale, Izabella Zaruska oraz minister Stanisław Darski, a także
liczni przedstawiciele władz państwowych i mieszkańcy Gdyni. Propagandowy
sukces Oddziału przyniósł także wymierne korzyści, gdyż Klub otrzymał dotację
w wysokości 330.000zł. na wybudowanie murowanego budynku klubowego. Nieco
później, organizacja dostała także środki na remont jachtów i motorówkę, na której
odtąd m.in. zapewniano bezpieczeństwo, startującej w regatach na małych łódkach
młodzieży.
W sierpniu 1957 r. odbył się pierwszy Międzynarodowy Tydzień Zatoki Gdańskiej,
wielka impreza regatowa jachtów mieczowych i balastowych. Po raz pierwszy po
wojnie, regaty odbywały się w tak wielkiej skali i scenerii. W imprezie, na trasach
olimpijskich w klasach „Finn, „Star” i „Słonka”, żeglarze polscy nie odnieśli sukcesów.
Do regat pełnomorskich wystartowało 12 jachtów, z Polski i NRD. Wyścig odbył się
na 300 - milowej trasie: Sopot - Olands Sodra Grund - Ustka – Sopot, a zwycięzca
walczył o wieczystą nagrodę, ufundowaną przez komandora Szweykowskiego.
Wyścig wygrał jacht „Kapitan”, noszący banderę Yacht Klubu Polski, prowadzony
przez Zygfryda Perlickiego. Drugi był „Szkwał II”, zaś najlepszy jacht „Stoltera” z
NRD, przybył na metę po dobie od zwycięzcy.
Krótko po zakończeniu wielkiego tygodnia regatowego w Sopocie, do Gdyni
zawinęły jachty: „Generał Zaruski” i „Zew Morza”. Na nabrzeżu, na jednostki
oczekiwali przedstawiciele władz państwowych, dowództwa Marynarki Wojennej,
żeglarze, turyści i mieszkańcy miasta. Była kompania honorowa i orkiestra MW.
Po zacumowaniu jachtów, przy opuszczonych do połowy masztów banderach
i dźwiękach orkiestry, komandor rejsu Gabriel Groch (członek YKP w Gdyni),
kapitanowie obu jachtów oraz przedstawiciel PZŻ, wzięli na barki stojące
na pokładzie „Zaruskiego” urny spowite biało czerwoną banderą. W urnach
znajdowała się ziemia z Narviku, gdzie w 1940 r. polegli żołnierze Samodzielnej
Brygady Strzelców Podhalańskich.
Innym wydarzeniem sezonu żeglarskiego 1957 r., były jubileuszowe regaty „Kieler
Woche”, które co roku gromadziły najlepszych żeglarzy z Zachodniej Europy. Po
politycznej odwilży w PRL, pojawiła się możliwość udziału w tej imprezie polskiego
jachtu. Był nim „Kapitan” prowadzony przez Zygfryda Perlickiego, który wziął udział
w wyścigu na trasie około 110 mil, z Kiel dookoła wyspy Fehmarn i z powrotem
do Kiel. Na zwycięzcę czekał okazały Puchar Bałtyku, dotychczas niezdobyty przez
cudzoziemca. Trasa regat była trudna nawigacyjnie i technicznie, a przy panującej
wówczas posztormowej pogodzie, również niebezpieczna. Stare, bawełniane żagle
„Kapitana” budziły uśmieszki komisji regatowej oraz publiczności. Po starcie
nasilił się wiatr i pojawił się szkwał. Kilka jachtów miało awarie i musiało wycofać
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się z regat. Polski „Kapitan”, po okrążeniu wyspy Fehmarn, płynął długimi halsami,
wykorzystując do granic możliwości przybrzeżne głębokości, aby pod osłoną
lądu nie tracić prędkości. Żegluga wymagała coraz większej uwagi i umiejętności
nawigacyjnych. Wielogodzinny wysiłek i napięcie nerwowe naruszyły wprawdzie siły
załogi, ale gra szła o wielką stawkę, którą wygrać mogła tylko załoga najsprawniejsza i
najodporniejsza na zmęczenie czy stres. Było krótko po północy, gdy „Kapitan”, jako
pierwszy z jachtów przeszedł linię mety. Komisja regatowa nie oczekiwała zwycięzcy
o tak wczesnej porze, nie spodziewała się też, że jacht z Polski pokona 66 jachtów,
lepiej przygotowanych do zawodów.
Wiadomości prasowe o zdobyciu przez polski jacht słynnego pucharu, rozeszły
się po świecie lotem błyskawicy, Z. Perlicki i jego załoga stali się bohaterami dnia.
Podkreślano młodość kapitana i jego załogi. Z. Perlicki w chwili zwycięstwa w
Kilonii miał 25 lat i należał do pokolenia, które tajniki wiedzy żeglarskiej zgłębiało
w niełatwych latach powojennych. W tym samym mniej więcej wieku byli pozostali
członkowie„Kapitana”. Należy przy tym dodać, że kilka dni później, w regatach
z Kilonii do Visby, „Kapitan” pokonuje wszystkie jachty w swojej klasie i zdobywa
cenny puchar ufundowany przez Kruppa. Spektakularne zwycięstwa Perlickiego były
również dużym sukcesem powojennego żeglarstwa polskiego.
W 1958 r. Klub otrzymał państwową dotację (252.000 zł), na założenie własnego
warsztatu szkutniczego i z tego powodu przystąpił do skutecznych starań o zwrot
od LPŻ hangaru. Zakupiono używane, lecz jeszcze sprawne maszyny i wkrótce
rozpoczęto remontowanie własnych jachtów oraz budowanie Cadetów. Przystąpiono
także do budowania większych jednostek, jak np. „Świteź” oraz pełnomorskiej
keczy „IX Fala”. Dzięki pracy klubowego warsztatu, kierowanego przez H. Andersza
i jego współpracy z trenerem J. Szareckim, nastąpił dynamiczny rozwój klasy Cadet,
co zapoczątkowało szeroki udział dzieci i młodzieży w uprawianiu sportowego
żeglarstwa.
Pod banderę YKP przeszła sekcja żeglarska MZKS Arka, a zawodnicy trenujący w
Klubie, biorą udział w licznych eliminacjach do ogólnopolskich i międzynarodowych
zawodów, głównie na jachtach typu Hornet.
W 1972 r. Klub otrzymał patronat Polskich Linii Oceanicznych, jednego z
największych wówczas armatorów europejskich. Nastąpiła stabilizacja finansowa
organizacji i powiększyła się klubowa flotylla. Z końcem lat siedemdziesiątych
YKP dysponuje: 16 jachtami balastowymi, 48 jachtami mieczowymi, 12 bojerami
DN, 2 katamaranami klasy Tornado i 3 łodziami motorowymi. Pobudowany
zostaje nowy pawilon przy al. Zjednoczenia (dziś al. Jana Pawła II). Wzrosła liczba
młodzieży wyczynowo uprawiającej żeglarstwo w klasach olimpijskich. W tym
czasie, I wicemistrzem Polski w klasie „470” zostają: M. Chocian i Z. Staniul, a
Adam Listkiewicz zdobywa II miejsce w klasie „Tornado”. Sukcesy w pucharowych
zmaganiach w Polsce, Francji i Niemczech odnosi jacht „Kumpelka” (klasa „Micro”
– T. Komornicki i J. Kaczorowski), a jacht „Aquila” (kapitan Cz.Perlicki), zdobywa I
miejsce w mistrzostwach Polski jachtów kilowych QT.
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Sukcesy lat osiemdziesiątych zatrzymane zostały w latach następnych.
Z początkiem 1990 r., PLO wycofało się ze sponsorowania działalności klubowej i
pojawił się problem z uwłaszczeniem YKP na gruntach zabudowanych pawilonem,
w którym mieściły się sale do szkoleń oraz hangar. Okazało się, że grunt formalnie
należy do PZŻ i właściciel żądał stosownych opłat, których Klub nie był w stanie
udźwignąć. Do tego doszedł problem likwidacji majątku PLO, a więc i jachtów
zakupionych ze środków sponsora. Ówczesny zarząd Klubu stanął przed dylematem:
albo Klub odkupi jachty po cenie określonej przez rzeczoznawcę, albo jachty
zostaną przez likwidatora majątku PLO wystawione na licytację. Postanowiono
jachty kupić, poprzez zbiórkę pieniędzy od członków (zebrano 1/3 potrzebnej
kwoty) oraz kredyt bankowy. Aby możliwie szybko kredyt spłacić, zadecydowano
o sprzedaży niektórych jednostek, zbędnych w bieżącej działalności Klubu.
Do klubu żeglarskiego w Iławie sprzedano 5 jachtów typu „Skipper”, zaś jachty
„Opal”, „Witeź II” i „Tornado” poszły do indywidualnych nabywców. Ten fragment
historii YKP pokazuje, jak tzw. transformacja ustrojowa Polski nie ominęła także
żeglarstwa i zmusiła działaczy klubowych do szybkiej nauki zasad „wolnego rynku”.
Dziś można powiedzieć, że Oddział Morski zdał egzamin z tamtych gwałtownych
zmian społeczno-gospodarczych i z końcem lat dziewięćdziesiątych szkolił ok. 100
młodych zawodników w sekcji sportowej. W tej grupie, połowa trenowała żeglarstwo
wyczynowo, a 11 zawodników objętych było przygotowaniami olimpijskimi i do
startów w kadrze narodowej. W rezultacie tych szkoleń, dwóch zawodników, Marcin
Chocian i Zdzisław Staniul byli reprezentantami Polski na olimpiadach w Barcelonie
i w Atlancie. Później podobny awans objął Marcina Czajkowskiego i Krzysztofa
Kierkowskiego, którzy pojechali na olimpiady w Atenach i w Pekinie.
SUMMARY
From the history books of Yacht Klub Polski Gdynia
The establishment of The Polish Yacht Club in Gdynia in 1924 was a major event
in Gdynia and a first sign of naval activity in Poland. Its first commandant was the
famous general Mariusz Zaruski. Nowadays, the Club promotes sailing as a new style
of modern living within Gdynia’s residents and worldwide.
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Starość w percepcji młodzieży gdyńskiej
Wstęp
Specjaliści od demografii przewidują, że proces starzenia się społeczeństwa w
Polsce będzie przebiegał najgwałtowniej spośród wszystkich krajów UE. Obecnie
współczynnik dzietności jest cały czas poniżej zastępowalności pokoleń i w Polsce
stale wzrasta odsetek osób powyżej 60-tego roku życia.1 Na tym tle nienajgorzej
wygląda sytuacja w całym województwie pomorskim, ale już w samej Gdyni problem
jest poważny.
W 2016 r. miasto liczyło niepełne 235 tys mieszkańców i szacuje się, że co roku
będzie ta liczba maleć. Do tego dochodzi problem z odsetkiem mieszkańców powyżej
60. roku życia, którzy w województwie pomorskim stanowią ok. 18% ludności, zaś w
Gdyni powyżej 24% wszystkich mieszkańców. Odsetek ludzi starzejących się będzie
w Gdyni wzrastał i przewiduje się, że w 2020 r. może wynosić ponad 30% wszystkich
mieszkańców.
Skoro miasto ma tak duży odsetek starzejących się obywateli, warto zorientować
się, jak ta grupa społeczna odbierana jest przez innych, a zwłaszcza przez gdyńską
młodzież. Powszechnie bowiem uważa się, że osoby starsze i młodzież to dwa
zupełnie inne światy, funkcjonujące obok siebie i wzajemnie nie rozumiejący się. A
przecież starość jest nieuchronna i aby ten czas pogodnie przeżyć, warto go poznać i
oswoić, szukając przy tym akceptacji oraz pomocy młodych ludzi.
Starość i starzenie się organizmu
Wszyscy myślimy o swojej starości z większą lub mniejszą obawą. Nie ulega
wątpliwości, iż dla wielu nie jest to upragniony czas zasłużonego odpoczynku
i afirmacji życia, a raczej powód do trosk i zmartwień. Starość ma różne oblicza,
może być uciążliwa, przepełniona bólem, samotnością, ale może też być stosunkowo
pogodna, produktywna i twórcza.
Zagadnienia starzenia się i starości, w obecnych czasach nie są już zagadnieniami
spychanymi na margines, a wręcz przeciwnie, jest to tematyka wzbudzająca spore
1

Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy. Raport z 2016 r.
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zainteresowanie. Wynika to między innymi z faktu, iż społeczeństwa na całym świecie
starzeją się. Dożywamy coraz późniejszego wieku, co jest efektem postępu medycyny,
poprawiających się warunków życia, ogólnie rozumianego postępu cywilizacyjnego.
Taki stan rzeczy wymusił podjęcie różnorodnych badań i działań na rzecz seniorów.
Starość próbujemy zrozumieć, okiełznać, poprawić, ulepszyć. Poprzez analizę sytuacji
osób starszych oraz ich potrzeb, staramy się o stworzenie sprzyjających warunków, by
czas starości nie był kojarzony wyłącznie z marginalizacją społeczną i niedołęstwem,
lecz by był to czas „pogodnej jesieni” naszego życia.
Na gruncie naukowym zagadnieniami starości oraz starzenia się zajmuje się
gerontologia. Jest to nauka interdyscyplinarna, której fundamenty tworzą nauki
społeczne, humanistyczne oraz medyczne. Gerontologia, w przeciwieństwie do
geriatrii, jest dyscypliną stosunkowo młodą. Ta druga, definiowana jako medycyna
starości, zajmuje się problemami zdrowotnymi i profilaktyką wśród seniorów. O
ile geriatria ogranicza się do obszarów ściśle związanych z medycyną, gerontologia
bada warunki życia, potrzeby osób starszych i dąży do zaspokajania tych potrzeb,
analizując rolę i zadania seniorów w społeczeństwie i w rodzinie2.
W obszarze gerontologii powstały liczne teorie starzenia się, które mają na celu
opisanie i wyjaśnienie procesu starzenia się i prawidłowości nim rządzących. Badacze
tej problematyki posłużyli się trzema rodzajami teorii: biologicznymi, socjologicznymi
oraz psychologicznymi. Teorie biologiczne są zbiorem twierdzeń na temat złożoności
procesu starzenia się pod względem procesów i mechanizmów fizycznych i
fizjologicznych. Natomiast badania nad zagadnieniami psychospołecznymi dają
odpowiedź na pytania o przebieg procesu starzenia się oraz jego skutków w kontekście
psychiki jednostki i życia społecznego. Zmierzają do wyjaśnienia procesów starzenia,
biorąc pod uwagę aspekty społeczne, historyczne, kulturowe, gospodarcze, czy też
indywidualnych antycypacji i różnych sposobów przystosowania się człowieka do
sytuacji, która jest dla niego nowa3.
Psychospołeczne aspekty starzenia się
Pogorszenie się sprawności funkcjonowania organizmu, stanu zdrowia,
sprawności i atrakcyjności, jest związane ze starzeniem się biologicznym organizmu.
Oczywiście, starzenie się niesie za sobą wiele zmian w wyglądzie i fizjonomii, ale nie
można też pomijać jego psychospołecznego wymiaru.
Każdy z nas, pokonując kolejne okresy rozwojowe, mierzy się z różnymi
zadaniami, które badacze określają mianem kryzysów. O kryzysie mówimy wtedy,
kiedy człowiek znajdzie się w nowej dla niego sytuacji i by się w niej odnaleźć,
zmuszony jest poszukać koniecznych rozwiązań i właściwych zachowań. Kryzysom
zwykle towarzyszy poczucie lęku, bezradności, a nawet poczucie utraty kontroli
A. Fabiś, J. K. Wawrzyniak, A. Chabior, Ludzka Starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej,
Kraków 2015; https:reader.ibuk.pl/, dostęp: marzec-maj 2017, s. 13.
3
Tamże, s. 16.
2
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nad własnym życiem. Poza fizycznymi aspektami takich sytuacji, osoby w wieku
senioralnym doświadczają wielu kłopotów w sferze emocjonalnej, poznawczej oraz w
sferze zachowania. Kryzysy te często nazywane są stratami, bądź kosztami starzenia
się, a są one jakoby wpisane w okres starości. Do zdarzeń krytycznych okresu
starości zalicza się w pierwszej kolejności pogorszenie stanu zdrowia, co zazwyczaj
wywołuje w człowieku lęk. Nierzadko jest on spotęgowany wieloma chorobami naraz
i systematycznym podupadaniu na zdrowiu. Osoby starsze, schorowane nie chcą być
uzależnione od innych, co powoduje ogromny problem adaptacyjny.
Inny kryzys wywołuje utrata osoby bliskiej, co ściśle związane jest z
wdowieństwem, które częściej dotyka kobiety aniżeli mężczyzn, gdyż to one właśnie
żyją dłużej. Śmierć małżonka jest wielką traumą, zwykle zmuszającą owdowiałą
osobę do wielkiego wysiłku, by w miarę zasobów indywidualnych i społecznych
tę stratę zrekompensować. Utrata małżonka oznacza pogorszenie się sytuacji
materialnej, braku wsparcia najbliższej osoby, oraz pomocy, jaką ta osoba zapewniała.
Jest to również konieczność dostosowania się do zupełnie nowej rzeczywistości –
osamotnionej i pustej. Stres, wywołany przez znalezienie się w tej nowej i trudnej
sytuacji, jest czasami tak wielki, że pierwszy rok po odejściu małżonka uznaje się za
najbardziej niebezpieczny ze względu na możliwość zgonu i drugiej osoby. Dzieje się
tak ze względu na trudne do pokonania problemy emocjonalne. W takich sytuacjach
osoby tracą chęć do życia, nie mają apetytu, popadają w apatię i zapadają na choroby
somatyczne, przed którymi ich organizm nie ma siły się bronić4.
Sytuacja kryzysowa może pojawić się także po opuszczeniu domu przez dorosłe
dzieci. Taką okoliczność nazywamy kryzysem „pustego gniazda”, co wiąże się z
usamodzielnieniem dorosłych dzieci i ich zamieszkaniem poza domem rodzinnym.
Wydarzenie takie szczególnie dotyka tych, dla których sprawy związane z życiem ich
dzieci, odgrywały w ich własnym życiu rolę najważniejszą, którzy odczuwali głęboką
więź z dziećmi, i dla których funkcjonowanie i działanie rodziny było wartością
nadrzędną5.
Osobny problem dla seniorów stanowi samotność i osamotnienie. Przez
samotność najczęściej rozumiemy stan fizyczny, realny brak drugiej osoby, z
którą można dzielić radości i troski. Osoby samotne wymagają opieki, wsparcia,
alimentacji, pomocy w realizacji podstawowych potrzeb. Osamotnienie zaś, to stan
emocjonalny, który odczuwamy jako brak więzi z otaczającymi nas ludźmi i brak
poczucia zrozumienia. Osoby, które mają bardzo obniżoną sprawność, nie są w stanie
funkcjonować bez pomocy z zewnątrz, obawiają się bycia całkowicie skazanym na
czyjąś łaskę i niełaskę. Zjawisko to szczególnie odczuwalne jest w aglomeracjach
miejskich, gdzie mieszkańcy są anonimowi, często niezauważalni przez otoczenie.
Dla niektórych seniorów, sytuację kryzysową może stanowić przejście na emeryturę,
B. Szatur-Jaworska, M. Dzięgielewska, P. Błędowski, Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa
2006, [w:] Ludzka starość, s. 15
5
Tamże, s. 21.
4
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co nazwane jest „śmiercią społeczną”.6 Wykonywanie pracy zawodowej wiąże się z
poczuciem bezpieczeństwa, zarówno pod względem społecznym jak i ekonomicznym,
zadowoleniem z życia i statusu społecznego. Zakończenie pracy natomiast wiąże
się z brakiem prestiżu zawodowego, utratą celu dnia codziennego, wyznaczonych
zadań realizowanych zawodowo, a co za tym idzie powoduje rosnące poczucie
bycia niepotrzebnym. Dlatego wielu seniorów pozostaje aktywnymi zawodowo, czy
to ze względu na utrzymanie kontaktów ze środowiskiem zawodowym, czy też dla
utrzymania dotychczasowego poziomu życia. Taka sytuacja, jeśli tylko pozwala na
to stan zdrowia, jest szczególnie korzystna dla psychicznego i społecznego życia
seniora.
Zmiana miejsca zamieszkania również powoduje sytuację kryzysową, gdy
z różnych względów, osoba starsza jest zmuszona do takiej sytuacji. Może mieć
to miejsce w przypadku konieczności zamieszkania w domu dorosłych dzieci,
bądź w przypadku schronienia w domu opieki społecznej lub w domu spokojnej
starości. Przeprowadzka, niezależnie od miejsca, zawsze wiąże się z koniecznością
odnalezienia się w zupełnie nowej sytuacji, przystosowania się do nowych reguł i
zwyczajów, zrezygnowania z własnych, indywidualnych przyzwyczajeń. Taki stan
rzeczy skutkuje utratą poczucia bezpieczeństwa, intymności i wzmożonego poczucia
osamotnienia.
Szczególnym problemem u osób starszych jest lęk tanatyczny, czyli lęk przed
śmiercią7. Pojawia się on z tym większym natężeniem, im częściej osoby starsze
doświadczają odejścia osób z najbliższego otoczenia. Myśl o nieuchronności śmierci
daje podstawy do rozważań nad własnym życiem, robienia swoistego rachunku
sumienia, czasem z przeprosinami za wyrządzone krzywdy i porządkowaniem
doświadczeń, aby przekazać je najbliższym w rodzinie. Kiedyś, takie sytuacje były
częstym obrazem umierającej osoby starszej we własnym domu i w otoczeniu licznej
rodziny.
Potrzeby seniorów
Z punktu widzenia psychologicznego, zaspokajanie potrzeb, czyli stanu
niedoboru, jest warunkiem właściwego funkcjonowania istot żywych. W kontekście
odczuwania potrzeb, osoby starsze niczym się nie różnią od młodszych przedstawicieli
społeczeństwa, a jednak, z jakiegoś powodu, panuje przekonanie, że im człowiek
starszy, tym jego potrzeby stają się mniejsze.
Ludzkie potrzeby, niezależnie od wieku, nie ograniczają do potrzeb biologicznych,
czy fizjologicznych. Aby człowiek mógł właściwie funkcjonować w społeczeństwie,
prawidłowo się rozwijać, musi zostać zaspokojonych wiele jego potrzeb. Jedną z
J. Tokarz Aktywność zawodowa starszych pracowników w Unii Europejskiej [w:] pod red. B. Tokarz,
Co wiemy o dyskryminacji ze względu na wiek? Głos ekspertów, doświadczenia osób starszych, Warszawa
2005, s. 21.
7
A. Fabiś, J. K. Wawrzyniak, A. Chabior, Ludzka Starość…, s. 73-74.
6
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najważniejszych jest potrzeba bezpieczeństwa, która w kontekście ludzi w podeszłym
wieku, dotyczy stabilności, opieki i wsparcia, poszanowania praw i indywidualności
oraz wolności od lęku. To właśnie lęki i niepokoje są odczuciami szczególnie
nasilającymi się w okresie starości. Potrzeby afiliacji, czyli przynależności i miłości,
obejmują potrzebę odczuwania więzi z osobą bliską, przyjaciółmi czy znajomymi.
Ludzie starsi, w takim samym stopniu jak młodzi, pragną obdarowywać miłością i
tę miłość otrzymywać. Pragną tworzyć związki z ludźmi, być częścią rodziny, mieć
swoje miejsce w grupie. Zaspokojenie tej potrzeby jest równie trudne, co potrzeby
bezpieczeństwa, wziąwszy pod uwagę poczucie osamotnienia wszechobecne wśród
seniorów, oraz ich kurczący się świat towarzyski. Potrzeby szacunku i uznania
sprowadzają się do zaspokojenia potrzeby wysokiej samooceny. Im wyższe zajmuje
się stanowisko, im większym senior cieszy się uznaniem, tym lepszy ma obraz samego
siebie. Potrzeby szacunku i uznania to potrzeby władzy, kompetencji, fachowości,
niezależności, prestiżu, statusu społecznego, chwały, których zaspokojenie jest
warunkiem poczucia własnej wartości, a co za tym idzie dobrej kondycji psychicznej.
I znów, jak w przypadku poprzednich potrzeb, należy wskazać na wysoki stopień
zagrożenia niezaspokojenia tej potrzeby w świecie, w którym starość często oznacza
marginalizację społeczną, niebezpieczeństwo dyskryminacji ze względu na wiek,
szczególnie w zmodernizowanym, zdigitalizowanym i szybko zmieniającym się
świecie8.
Rozpatrywanie tematyki potrzeb osób starszych wymaga również odniesienia się
do pojęcia potrzeb ponadpodmiotowych. Są to potrzeby, których człowiek nie jest w
stanie samodzielnie zaspokajać. Uzależnione są od wielu czynników wewnętrznych
oraz zewnętrznych, takich jak następstwa procesu starzenia się, upośledzenia,
choroby, wypadki losowe, trudne sytuacje życiowe, niezaradność życiowa, czy
postawa zależności9.
Taki podział potrzeb i ich spełnianie służy jako wzorzec do ustanowienia
standardów, wobec których ocenia się jakość usług świadczonych przez instytucje
pomocowe, a więc także i przez społeczność lokalną, w której żyją osoby starsze.
Nie ulega bowiem wątpliwości, że ludzie starzejący się, podupadający na zdrowiu
są w ciągłym zagrożeniu niezaspokojenia potrzeb. Koniecznym wydaje się więc
edukacja społeczeństwa, uświadamianie im potrzeb osób starszych, uczulanie na
fakt, iż starość nie musi być przykra, jeśli tylko będzie miała odpowiednie wsparcie, i
jeśli wszyscy będziemy do niej odpowiednio przygotowani- zarówno do przeżywania
jej, jak i wspierania naszych bliskich. O ileż lepszy byłby świat, gdyby ludzie starsi,
zamiast żalu i smutku doświadczali zainteresowania oraz szacunku w codziennym
życiu.

A. Fabiś, J. K. Wawrzyniak, A. Chabior, Ludzka Starość…, s. 90.
Z. Szarota, Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia na przykładzie Krakowa,
Kraków 2010, s. 100.
8
9
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Postawy społeczne wobec seniorów
Stereotypy, czyli najprościej mówiąc, uogólnione sądy grupy społecznej na dany
temat, mają zazwyczaj charakter pejoratywny. Tak też jest w przypadku stereotypów
związanych ze starością i starzeniem się. O stereotypach wiadomo, że charakteryzuje je
nadmierna sztywność, ogólnikowość i nietrafność, a jednak to właśnie stereotypizacja
od pokoleń stanowi źródło podstawowej wiedzy o otaczającym nas świecie.
Właśnie stereotypy są głównym źródłem negatywnych postaw społeczeństwa
wobec osób starszych i prowadzą do dyskryminacji i marginalizacji seniorów. A
przecież stereotypowy, przerysowany obraz człowieka starego, nie uwzględnia jego
indywidualnych cech. Szczególnie widoczne jest to w świecie mediów, a zwłaszcza
reklam. Seniorzy przedstawiani są w nich, albo jako stali bywalcy kolejek do lekarzy,
albo osoby ciągle połykające leki, bądź jako infantylne babcie i dziadkowie, spędzający
czas na opiece nad ukochanymi wnuczętami.
Natomiast pozytywny stereotyp osób starszych przedstawia sielankowy obraz
beztroskiego emeryta, często uprawiającego sport, otoczonego garstką wnucząt,
przepełnionego dobrem i miłością. Najczęściej mamy do czynienia z trzema
pozytywnymi portretami seniorów: np. „wzorowy dziadek”- czynnie uczestniczący
w codzienności swej rodziny, otwarty, pomocny, spełniony, zadowolony z życia,
cierpliwy i wyrozumiały. Innym jest„mędrzec”- senior, znający bliższą i dalszą
historię, chętnie dzielący się swoją wiedzą, inteligentny, skoncentrowany na zadaniach
wychowawczych, planujący dla siebie i najbliższych wymarzoną przyszłość. Senior
może też być ‘liberalną głową rodziny”, co czyni go przewodnikiem życia rodzinnego,
osobą w pełni dojrzałą, zarówno pod względem emocjonalnym jak i społecznym.
Wśród negatywnych stereotypów opisujących człowieka starego, najczęściej
podkreśla się, że jest on powolny, ma znacznie przytępioną pamięć, jest ubogi,
żyjący ze skromnej emerytury, podatny na oszustwa i często padający ich ofiarą. Bywa
uparty i kłótliwy, zwykle jest naiwny i z trudem porozumiewa się z otoczeniem10.
W opinii współczesnego społeczeństwa obraz człowieka starszego nie
kojarzy się już z życiową mądrością, doświadczeniem i kompetencją. Zastąpiony
został niezaradnością i ciężarem, a nawet stanowi przeszkodę dla postępu i
wszechogarniającej nowoczesności. A przecież wielu młodych ludzi poszukuje
autorytetów, pragnie je uznawać, a z drugiej, mało kto jest w stanie przyznać osobom
starszym uprzywilejowane stanowiska, czy to wewnątrz społeczności rodzinnej, czy
zawodowej. Dzisiaj starsi ludzie są bezużyteczni, nieefektywni, niezaradni. Starzenie
się nie kojarzy się bowiem z aktywnością, rozwojem, ale z zużyciem materiału i
bierną postawą. Kult młodości, witalności, tak bardzo wszechobecny, prowadzi
do wykluczania seniorów z wielu sfer życia, zarówno zawodowej, społecznej jak i
rodzinnej. A przecież starość dotyka wszystkich, także tych, którzy bezmyślnie
wyśmiewają się z seniorów i nierzadko traktują ich jak niepotrzebny mebel.
Z. Szarota Wielofunkcyjna działalność domów pomocy społecznej dla osób starszych, Kraków 1998,
s. 29-30 [w:] A. Fabiś, Ludzka starość… s. 92.
10
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Marginalizacja i dyskryminacja
Czasy, w których żyjemy, wraz z rozwojem cywilizacyjnym przynoszą najstarszemu
pokoleniu także liczne bariery. Szybko zmieniająca się rzeczywistość jest dla nich
trudna, a dotrzymanie jej kroku bywa ogromnym wyzwaniem, stąd też mamy do
czynienia z ograniczeniem udziału osób starszych we współczesnym życiu.
Następuje marginalizacja, a nawet wykluczenie osób starszych z życia publicznego,
które rozumiane jest jako pozbawienie jednostek lub grup, możliwości pełnego
uczestnictwa w różnych formach życia społecznego.
W pierwszej kolejności należy tu wymienić ograniczenie dostępu do instytucji
pożytku publicznego, co jest równoznaczne z ograniczeniem praw społecznych, i
rozumiane jest jako proces wielopłaszczyznowy11.
Marginalizacja i wykluczenie społeczne przejawiają się ograniczeniem pełnego
uczestnictwa w służbie zdrowia, aktywności zawodowej (ograniczenia rynku pracy),
świadczeń ubezpieczeniowych, edukacji i kultury. Wykluczenie ekonomiczne
określane jest jako pozbawienie pełni uczestnictwa w rynku pracy, zarówno w
sensie produkcji, jak i konsumpcji. Natomiast wykluczenie społeczne, to najczęściej
ograniczenie kontaktów z innymi przedstawicielami społeczności, zaś wykluczenie
polityczne to pozbawienie prawa udziału w podejmowaniu decyzji, istotnych dla
osób starszych.
Jakkolwiek problem wykluczenia społecznego, ekonomicznego, czy politycznego
nie byłby rozpatrywany, nie ulega wątpliwości, że wszelkie formy dyskryminacji,
niezależnie od jej źródła, oznaczają pogwałcenie prawa gwarantowanego każdemu
obywatelowi.
Dyskryminacja seniorów widoczna jest w pięciu głównych obszarach. Są
nimi: rynek pracy, służba (ochrona) zdrowia, pomoc społeczna, partycypacja
społeczna, oraz komunikacja i usługi. Dyskryminacja ze względu na wiek może
oznaczać, że na jej skutek można być za starym na to, by zostać przyjętym
do pracy, za starym na to, by mieć zapewnioną właściwą opiekę zdrowotną
i wreszcie za starym, by kandydować np. w lokalnych wyborach. Nagminne
jest, że pracodawcy niechętnie patrzą na kandydatów do pracy, którzy są
w podeszłym wieku. Rozpowszechniane jest przekonanie, że na rynku pracy
osoby starsze niezasłużenie zabierają miejsca pracy młodym. Osoby w wieku
przedemerytalnym zatrudniane są niechętnie, gdyż pracodawcy, tak prywatni jak
i instytucje publiczne, nie chcą ograniczać swoich decyzji kadrowych z powodu
osób będących pod ochroną prawa pracy. Ponadto, osoby w podeszłym wieku,
pomijane są w przyznawaniu awansu zawodowego, co jest jawnym bezprawiem.
Gloryfikacja młodości nie zawsze jest równoznaczna z kompetencjami i
fachowością, niejednokrotnie pracownik w wieku 50+ jest bardziej wartościowym
pracownikiem, aniżeli jego młodsi koledzy.
E. Trafiałek, Profilaktyka wykluczenia społecznego ludzi starych [w:] pod red. B. Matyjas, M. Gościniewicz, Człowiek stary w rodzinie-o trudnym problemie przemocy wobec starszych, Kielce 2011, s. 29.
11
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Kolejnym zjawiskiem, w którym mamy do czynienia z przejawami dyskryminacji
ze względu na wiek - zjawiskiem niezmiernie złożonym i bolesnym, są utrudnienia w
dostępie do ochrony zdrowia. Ciągle brakuje lekarzy-geriatrów i stale powtarza się, że
starszy pacjent to drogi pacjent. Zdarzają się przypadki odmowy udzielenia pomocy
medycznej ze względu na wiek chorego, długie oczekiwanie na karetkę, wielogodzinne
wyczekiwanie na przyjęcie na oddział specjalistyczny w szpitalu. Zdarza się również,
że seniorowi odmawia się wykonania kosztownego badania diagnostycznego i
bywają sytuacje, w których osoby starsze i ciężko schorowane, doświadczają złego
traktowania ze strony personelu szpitalnego, co równa się pogwałceniem ich
naturalnego i ludzkiego prawa do godnego traktowania i należnego szacunku.
Zachowania patologiczne wobec osób starszych – przemoc
Zachowania patologiczne wobec osób starszych, słabych, schorowanych, często
bezbronnych, są zjawiskiem wstydliwym, ale faktycznym. Człowiek stary, wycofujący
się z różnych sfer życia, nienadążający za rozwojem cywilizacyjnym, szczególnie
potrzebuje oparcia, jakie daje rodzina. To w niej realizowane są jego potrzeby i to
w niej senior ma najlepszą szansę do wykonywania zadań, możliwych do realizacji
w tej fazie życia. Deprywacja podstawowych potrzeb bezpieczeństwa, poszanowania
godności, możliwości samorealizacji i samostanowienia, to efekt zjawiska przemocy,
z jaką spotykają się osoby starsze w środowisku rodzinnym12.
Przemoc wobec osób starszych jest zjawiskiem występującym nie tylko w
środowisku domu rodzinnego. Zachowania patologiczne wobec seniorów występują
również w instytucjach o charakterze opiekuńczym oraz leczniczym, w każdym z
nich zaś najczęściej wynikają one z nadużycia władzy i zaufania. Często również
sprawcy dopuszczają się aktów przemocy na osobach niepełnosprawnych- zarówno
fizycznie jak i umysłowo, oraz kobietach.
Przemoc geriatryczna, czyli akt przemocy, jakiego sprawca dopuszcza się na
osobie starszej, przyjmować może różne formy. Najczęściej dotyczy ona przemocy
fizycznej, związanej z celowym zadawaniem bólu i poniżaniem, ale jest nią również
zaniedbanie, dręczenie psychiczne, ograniczanie wolności, czy też agresja fizyczna.
Pomimo że dziś możemy korzystać z wielu udogodnień życiowych, to szczególnie
wyraźnym rodzajem przemocy wobec osób starszych i schorowanych, jest ich
zaniedbanie. Z jednej strony należy zaniedbanie rozumieć jako niedopełnienie
obowiązków w sprawowaniu opieki i zaspokajaniu potrzeb natury fizycznej,
zaś z drugiej chodzi tu o zaniedbanie natury psychicznej. Przez tę drugą formę
zaniedbania należy rozumieć naszą obojętność, chłód emocjonalny, lekceważenie,
a przede wszystkim brak codziennego zainteresowania osobą starszą, nierzadko
taką, która nas urodziła, wychowała i wspomagała niemalże we wszystkim co dziś
posiadamy.
12
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Problem przemocy wobec osób starszych jest sprawą trudną i złożoną. Wynika to
między innymi z faktu, iż jest on często trudny do zdiagnozowania, a ofiary przemocy
pomijają milczeniem haniebne wobec nich postępowanie, pozostają wobec przemocy
bierne i uległe. Seniorzy, którzy doznają krzywdy ze strony najbliższych, godzą
się ze swoim losem w obawie przed koniecznością podjęcia radykalnych kroków,
związanych choćby ze zmianą miejsca zamieszkania. Przerażające i nieludzkie
zdaje się też być, tak zwane „hodowanie emeryta,” czyli utrzymywanie go w swoim
gospodarstwie domowym ze względu na stały dochód, jakim jest jego świadczenie
np. emerytalne. Często jest to jedyne stałe źródło dochodów rodziny i nierzadko
odbywa się to, bez zgody osoby do tych świadczeń uprawnionej.
Rola rodziny we wzmacnianiu więzi międzypokoleniowych w naukach
papieskich
O czci i szacunku wobec ludzi starszych pisał Jan Paweł II w Liście do osób w
podeszłym wieku . Treści w nim zawarte są tak uniwersalne, że warto poświęcić im
chwilę refleksji.
Nauka Jana Pawła II głosi, iż „(…) najbardziej naturalnym środowiskiem
przeżywania starości pozostaje to, w którym człowiek w podeszłym wieku czuje się
«u siebie» — wśród krewnych, znajomych i przyjaciół — oraz gdzie może być jeszcze
w jakiś sposób użytecznym. W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia, a w
konsekwencji także liczba ludzi starych, coraz bardziej konieczne będzie krzewienie
kultury, która akceptuje i ceni starość, a nie spycha jej na margines społeczeństwa”13.
To właśnie rodzina daje osobom starszym poczucie bezpieczeństwa, a pozostałym
jej członkom zapewnia poczucie więzi międzypokoleniowej. W rodzinie młodzi ludzie
uczą się, jak ze starością należy postępować, jak starych ludzi należy traktować i jak
się przygotować do „jesieni” własnego życia. Tylko w prawdziwej rodzinie możemy
nauczyć się, jak należy okazywać sobie wzajemnie serdeczność, opiekuńczość i troskę.
Według Jana Pawła II, „ Czcić ludzi starych znaczy spełniać trojaką powinność
wobec nich: akceptować ich obecność, pomagać im i doceniać ich zalety”14. Akceptować
oznacza przede wszystkim uznawać obecność drugiego człowieka, przy jednoczesnym
zapewnieniu komunikacji i dialogu między osobami. Jest to szczególnie ważne z
punktu widzenia młodego człowieka, który obserwując relacje wewnątrz własnej
rodziny, widząc postawy własnych rodziców, potrafi budować własną osobowość i
kłaść fundamenty pod własną drogę życiową. Czcić, okazywać szacunek, akceptować
należy więc jawnie, gdyż taki stosunek do drugiego człowieka wzmacnia w nim
poczucie własnej wartości i poczucie bycia potrzebnym. Akceptacja osób starszych jest
obustronnym wysiłkiem, ze strony osób młodszych jak i starszych. Aby mogło dojść
do spotkania międzypokoleniowego, potrzebna jest umiejętność obcowania ze sobą,
Jan Paweł II, List do rodzin, nr 15 [w:] M. Brzeziński, O czci i szacunku do osób starszych na kanwie listu
do osób w podeszłym wieku , Rocznik Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, Tom 4 (59), 2012, s. 258.
14
Tamże, s. 264.
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odczytywania wzajemnych potrzeb oraz stawiania sobie samemu wymagań. Rola
rodziny jest ogromna, gdyż właśnie ona jest „pierwszą szkołą człowieczeństwa, która
uczy bycia człowiekiem w każdej sytuacji”15. Relacje międzypokoleniowe w rodzinie
uczą nas dojrzałych relacji w życiu społeczno-politycznym.
Jako drugi aspekt czci i szacunku wobec osób starszych Jan Paweł II wymienia pomoc
osobom starszym. Przez pomoc ma on na myśli zarówno tę fizyczną, jak i emocjonalną
oraz społeczną. Młode pokolenie ma za zadanie traktować starszych wielkodusznie i
z miłością, a pomoc, podobnie jak akceptacja, jest obustronna. Młodzi, towarzysząc
osobom w podeszłym wieku, niejednokrotnie znajdują się w sytuacji, kiedy potrzebują
wsparcia, rozmowy, drogowskazu, i taką właśnie pomoc od starszych otrzymują.
Niesienie pomocy osobom starszym w nauce Jana Pawła II to bycie otwartym na ich
potrzeby, zainteresowanie ich obecnością oraz (między innymi) pomoc w odnalezieniu
się w „nowej rzeczywistości” i sprostaniu nowym wyzwaniom16.
Rodzina powinna wreszcie doceniać zalety osób starszych, a co za tym idzie
uszanować ich prawo do spełniania swojej roli w budowaniu rodziny. Starość nie jest
przecież czasem pozbawionym wartości i znaczenia, wręcz przeciwnie, jest nośnikiem
tego, co w życiu jest szczególnie ważne. Właśnie najstarsi członkowie rodziny są
odpowiedzialni za podtrzymywanie tradycji, zarówno rodzinnych, jak i narodowych,
to oni przypominają pośrednio lub bezpośrednio o tym, jak ważna jest troska o więzi
międzypokoleniowe. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście tempa, w jakim
żyją młodzi ludzie, ich zagubienia i trudności z odnajdywaniem sensu życia. To przecież
starsi – babcie, dziadkowie, z ich ogromną mądrością życiową i doświadczeniem są
doskonałymi nauczycielami dla młodego pokolenia.
Współczesna młodzież a starość
W kontekście młodzieży, jako grupy kłopotliwej w odniesieniu do osób starszych,
należy zwrócić uwagę, że bywa ona „rywalem w dostępie do wielu dóbr, o które
zabiegają także dorośli”17. Młodzież rywalizuje ze światem dorosłych nie tylko o
wartości, ale też o pozycję społeczną, miejsce na rynku pracy oraz w świecie polityki.
Z jednej strony sytuacja młodzieży, wkraczającej dopiero w nowe sfery życia jest
z założenia gorsza. Nie mają jeszcze odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji,
doświadczenia, a jednak stanowią swoiste zagrożenie dla ludzi starszych. Młodzi
są niecierpliwi, chcą mieć wszystko szybko, „tu i teraz”. Zdecydowanie łatwiej
odnajdują się w zmieniających się wymogach pracodawców, mają lepszy aniżeli
starsze pokolenie, dostęp do wykształcenia, bardziej aktualną wiedzę fachową i
lepsze rynkowe kwalifikacje. Łatwiej też jest młodym wyjść naprzeciw wymogom
pracodawcy i uzupełnić wszelkie braki w wykształceniu. Nie boją się zmian, nie
obawiają się nowych wyzwań, przez co na rynku pracy stanowią konkurencję dla
Tamże, s. 266.
Tamże, s. 268.
17
L. Witkowski, Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Studia, eseje, szkice, Warszawa 2007, s. 286.
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osób starszych. Należy przy tym podkreślić, iż młodzież jest grupą społeczną,
która odzwierciedla stan społeczeństwa oraz zachodzące w nim zmiany. Młodzież
łatwiej chłonie innowacje i nowinki, nie tylko te technologiczne, ale też przemiany
zachodzących w sferze obyczajów, wartości, czy ideologii, nierzadko bywając ich
ofiarą. Świat, który otacza współczesną młodzież, jest byle jaki, pozbawiony osobowego
aspektu. Brakuje nam wszystkim dialogu i bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem.
Współczesny młody człowiek, to jednostka nierzadko podejmująca decyzje życiowe
bezrefleksyjnie, automatycznie, co prowadzi często do dramatycznych skutków.
Pomimo że mamy dziś tyle możliwości nawiązywania nowych kontaktów, to młodzi
ludzie narzekają na samotność, twierdząc, że choć mają tysiące znajomych w mediach
społecznościowych, to relacje te są zupełnie bezosobowe i bezbarwne. Zamiast
zbliżać się do siebie, dzięki udogodnieniom technologicznym, ludzie się od siebie
oddalają, często odczuwając tęsknotę za kontaktem z „prawdziwym” człowiekiem.
Dzieje się tak dlatego, że relacje w cyberprzestrzeni są często krótkotrwałe,
powierzchowne i mało wartościowe. Stanowią przyjemność „niskich lotów,” a to jest
cechą charakterystyczną dla „bylejakości”18.
Dramat współczesnych czasów polega między innymi na tym, że lęk przed
zaangażowaniem, odpowiedzialnością i wszelkimi zobowiązaniami prowadzą do
interakcji, które są epizodyczne i powierzchowne. Dlatego też niezwykle ważna staje
się umiejętność prowadzenia dialogu - nauka komunikacji z drugim człowiekiem, w
tym również dialogu międzypokoleniowego.
Według badaczy zajmujących się zjawiskiem kultury, współczesną kulturę można
określić mianem kultury konsumpcji. Mówiąc o konsumpcji, należy wziąć pod
uwagę nastawienie na pogoń za przyjemnościami, pogoń, w której bycie szczęśliwym
staje się obowiązkiem do wypełnienia natychmiast. Kultura współczesna poszukuje
zaspokojenia szybko i skutecznie, stąd też często spotkać można określenia „kultura
typu instant”19. Jest to kultura, w której nie ma czasu na refleksję, wszystko dzieje się
szybko, powierzchownie, mechanicznie. W takim właśnie świecie musi poradzić
sobie współczesna młodzież. Młodzież, która innego świata nie zna, która od
najmłodszych lat nastawiona jest na konsumpcję.
Młode pokolenie nie jest dziś kształtowane przez zjednoczone siły rodziny i
szkoły. Młody człowiek jest dziś w pewien sposób samotny i musi dostosować się
do pędzącej, wirującej rzeczywistości. Żyje życiem pustym i pozbawionym głębi.
Nie jest to jednak życie, które młodzież sama sobie tworzy- takie są czasy, taka jest
obecna sytuacja, w której przyszło młodym ludziom funkcjonować. Młodzież często
jest krytykowana za swoją lekkoduszność, za postawy życiowe, za to, że „my byliśmy
inni”. Należy jednak pamiętać, że każdy młody człowiek jest po części takim, jakim
go wychowamy. Nie można więc obwiniać młodzieży za całe zło, jakie dotyczy ich
świata, skoro my dorośli, niewiele się od młodych różnimy. Dlatego warto zorientować
I. Kiwak Bylejakość w nawiązywaniu relacji osobowych [w:] pod red. A. Gromkowskiej-Melosik, Z. Melosik,
Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: pop-kulturowe (Re)interpretacje, Kraków 2012, s. 218.
19
Tamże.
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się, jak ta dzisiejsza młodzież, odbiera nas-dorosłych, a zwłaszcza ludzi starszych,
spotkanych w autobusie, sklepie czy na ulicy. Jakie cechy dostrzega u seniorów i czego
się może od nich nauczyć? Wreszcie, jakie miejsce w starzejącym się społeczeństwie,
widzi dla tych osób i czy ma świadomość ciężaru, jaki z tego powodu należy dźwigać?
Postrzeganie starości przez licealistów
Badania ankietowe, dotyczące sposobu postrzegania starości przez młodzież
licealną, zostały przeprowadzone w kwietniu 2017 r., w IX Liceum Ogólnokształcącym
w Gdyni. W badaniach wzięła udział 50-osobowa grupa uczniów, pośród których
było 34 dziewcząt oraz 16. chłopców. Wszyscy byli z klasy maturalnej.
Podstawowym problemem, jaki nas interesował, było zagadnienie, jak
młodzież traktuje osoby starsze i czy są w tym zakresie zasadnicze różnice
pomiędzy dziewczętami a chłopcami. Poniższa tabela przedstawia odpowiedzi
na ten temat.
Tab. 1. Sposób, w jaki młodzież licealna traktuje/odnosi się do osób starszych
Płeć
Dziewczęta

Typ odpowiedzi

Ogółem

Chłopcy

N

%

N

%

N

%

Traktuję osoby starsze
zawsze z szacunkiem i
życzliwością

9

18

4

8

13

26

Jestem uprzejmy/a
dla tych, którzy są dla
mnie mili

17

34

9

18

26

52

Odnoszę się z
szacunkiem tylko
do osób starszych
należących do rodziny

2

4

1

2

3

6

Nie zwracam uwagi
na wiek, wszystkich
traktuję jednakowo

6

12

2

4

8

16

Nie przepadam za
osobami starszymi

0

0

0

0

0

0

Ogółem

34

68

16

32

50

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
Najwięcej ankietowanych, bo 26 osób, co stanowi 52% ogółu, odpowiedziało, iż są
uprzejmi dla osób starszych, pod warunkiem, iż te osoby są uprzejmie dla innych. 13
osób, czyli 26% ogółu, w tym 9 dziewcząt (18% ogółu) oraz 4 chłopców (8% ogółu),
okazuje szacunek i życzliwość osobom starszym bezwarunkowo. 3 ankietowanych,
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co stanowiło 6% ogółu, odpowiedziało, że odnosi się z szacunkiem tylko do tych osób
starszych, którzy są członkami ich rodziny, natomiast 4 osoby ( 8% ogółu) uznały, że
wszystkich traktują jednakowo, nie zwracając uwagi na wiek. Żadna z ankietowanych
osób nie zadeklarowała swojej niechęci do osób starszych. Można więc powiedzieć,
że młodzież rzeczywiście odnosi się do osób starszych życzliwie, jednak nie jest to
postawa bezwarunkowa. Z życzliwością i szacunkiem okazują się być traktowane
w szczególności te osoby starsze, które zachowują się podobnie w stosunku do
młodzieży.
W dalszej części ankiety zapytaliśmy o stereotypy charakteryzujące ludzi
starszych i ich wpływ na opinię młodzieży o tej grupie mieszkańców naszego
miasta. Założyliśmy przy tym, że stereotypy mają znaczący wpływ na formułowanie
sądów o gdyńskich seniorach, i że powielana jest o nich negatywna opinia, iż są
ciężarem dla społeczeństwa. Uzyskane na ten temat odpowiedzi nie potwierdziły
założonych hipotez. Zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 30, co stanowiło
60% badanych, w tym 21 dziewcząt i 9 chłopców (odpowiednio 42% i 18% ogółu),
uważa, że stereotypy panujące w społeczeństwie nie mają wpływu na to, jak oni sami
postrzegają osoby starsze. Do tego, iż opinia ma wpływ na ich własną, przyznało się
10 osób, czyli 20% badanych, w tym 9 dziewcząt i jeden chłopiec. Może to oznaczać,
iż młodzież licealna ma świadomość, iż każdy z nich ponosi odpowiedzialność za
to, jak postępuje i opinia społeczeństwa nie stanowi dla nich jedynego, słusznego
wyznacznika opiniotwórczego. Natomiast w odniesieniu do rodzaju stereotypów,
jakie panują w społeczeństwie, najwięcej ankietowanych wskazało na te, mówiące o
seniorach, jako o osobach tracących pamięć, schorowanych i powoli poruszających
się. Na kolejny rodzaj stereotypu, młodzież wskazała ten, mówiący, że ludzie starsi
nie nadążają za postępem technologicznym. Tylko znikomy procent odpowiedzi
dotyczył opinii, iż osoby starsze są bierne społecznie i stanowią znaczny ciężar dla
młodych mieszkańców Gdyni.
Ciekawe okazały się odpowiedzi na pytanie o inne niż stereotypowe czynniki,
kształtujące u młodzieży obraz gdyńskiego seniora. 60% uczniów wskazało, iż ich
opinia o osobach starszych, formułowana jest na podstawie obserwacji zachowań
seniorów w miejscach publicznych (komunikacja, sklepy, urzędy) oraz na podstawie
osobistego kontaktu/rozmowy.
Skoro młodzież samodzielnie i pozytywnie formułuje opinie o osobach starszych,
to z jakich ich cech pragnie korzystać? 78% ankietowanych podało, że jedną z
najważniejszych cech seniorów jest mądrość życiowa i bogate doświadczenie. Takiej
odpowiedzi najczęściej udzielały dziewczęta (50% badanych) i znacznie mniej
chłopców (28% ). Drugą w kolejności pozytywną cechą seniorów, był dla uczniów
spokój wewnętrzny i umiejętność słuchania drugiej osoby oraz poświęcanie czasu
dla innych.
W dalszej części badania usiłowaliśmy się dowiedzieć, jakie cechy charakteru osób
starszych, są dla młodzieży trudne do zaakceptowania. Sądziliśmy, że najgorszą cechą
jest „zrzędliwość” i ciągłe czepianie się spraw nieistotnych. Uzyskane wyniki nie do

Katarzyna Skibowska-Bąkała, Kazimierz Iwaszko

228

końca potwierdzają takie spostrzeżenie, choć istotnie, tzw. „zrzędliwość i ględzenie”
było często podkreślane. Zdecydowana większość badanych uczniów, jako główną
cechę uciążliwą u seniorów, wskazało na ich nietolerancyjność (42% odpowiedzi) i
ciągłe powtarzanie, że „tak kiedyś nie było” lub „kiedyś było to nie do pomyślenia”.
Wśród negatywnych cech seniorów, 10% uczniów wskazało na zbytnie przywiązanie
osób starszych do przeszłości i częste „przypominanie dawnych czasów”. Skoro
gdyńska młodzież raczej pozytywnie oceniała seniorów, to interesujące było pytanie
o miejsce i rolę osób starszych we współczesnym życiu. Szczegółowe odpowiedzi w
tej sprawie przedstawia poniższa tabela.
Tab. 2. Miejsce seniorów w społeczeństwie
Płeć
Typ odpowiedzi

Dziewczęta

Ogółem

Chłopcy

N

%

N

%

N

%

Pełnią istotną rolę w
społeczeństwie

15

30

9

18

24

48

Nie mają znaczącego
wpływu na społeczeństwo

15

30

4

8

19

38

Są ciężarem dla
społeczeństwa

4

8

3

6

7

14

ogółem

34

64

16

32

50

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
Z zestawienia tabeli wynika, że 48% badanych uważa, iż osoby starsze pełnią
istotną rolę w społeczeństwie i mają ważne zadanie do spełnienia. Odmiennego
zdania było 38% ankietowanych, w tym większość stanowiły dziewczęta (30%). Tylko
14% wskazało, że seniorzy są ciężarem dla społeczeństwa i w tej grupie dominowali
chłopcy.
Skoro na wszystkie pytania ankiety uczniowie udzielali odpowiedzi, interesujące
okazały się informacje, czy badana młodzież ma osobisty kontakt z osobami w
starszym wieku. Okazało się, że prawie 80% uczniów ma taki kontakt, choć nie wiemy,
czy jest to kontakt w ich domu, czy też w domu dziadków. W tej grupie, zdecydowanie
wyróżniały się dziewczęta (50%), zaś chłopcy rzadziej wskazywali kontakty z babcią
lub/i dziadkiem. Na końcu ankiety były pytania, dotyczące świadomości młodych
ludzi o nieuchronności własnej starości. Z przedstawionej poniżej tabeli wynika, że
gdyńscy licealiści w większości mają świadomość, iż okres starości jest nieuchronny
i każdy będzie musiał się z nim zmierzyć.
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Tab. 3. Świadomość nieuchronności własnej starości
Płeć
Typ odpowiedzi

Dziewczęta

Ogółem

Chłopcy

N

%

N

%

N

%

Tak

22

44

10

20

32

64

Nie

8

16

4

8

12

24

Nie mam zdania

4

8

2

4

6

12

Ogółem

34

68

16

32

50

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
Pomimo znacznej grupy, mającej świadomość o nieuchronności starości, 24%
badanych odpowiedziało, że nie ma takiej świadomości, a 12% podkreśliło, że nie ma
na ten temat wyrobionego zdania, co można zinterpretować, że ta młodzież jeszcze nie
myśli o tak odległych problemach lub w ogóle nie została wychowana do starości. Grupa
ta nie rzutuje jednak na ogólnie pozytywny stosunek młodzieży do osób starszych.
Czy tak jest w codziennej rzeczywistości to już inna sprawa, gdyż np. deklarowany
szacunek i życzliwość uczniów dla seniorów nie był w przeprowadzonych badaniach
bezwarunkowy. Być może, jest to dowód na to, że dialog międzypokoleniowy, dzięki
któremu młodzi i starzy mają możliwość wzajemnie się poznać oraz dostrzec swoje
potrzeby, jest niezbędny.
Zakończenie
W niniejszym opracowaniu chcieliśmy pokazać wybrane problemy ludzi
starzejących się i postrzeganie „jesieni” życia przez dzisiejszą młodzież. Temat ten
wydaje się szczególnie ważny w Gdyni, gdzie od paru lat rodzi się mniej dzieci, niż
odnotowuje się liczbę zgonów.
Cała Polska starzeje się, ale w naszym mieście, wskaźnik mieszkańców powyżej 60.
roku jest już wysoki i co roku będzie wzrastać. Najbardziej „starzejącą się dzielnicą”
jest Kamienna Góra (ok. 67% mieszkańców powyżej 60. r.ż.) i Śródmieście (ponad
65% seniorów), a najliczniejsza ludnościowo Chylonia, ma prawie 57% starzejących
się mieszkańców. W tej sytuacji, konieczne jest nauczenie się życia młodych ludzi z
seniorami, pomimo że grupy te reprezentują „obce sobie światy”. Badani licealiści,
w zdecydowanej większości, mają w swym życiu codziennym kontakt z ludźmi w
starszym wieku i deklarują, że ów kontakt ma pozytywny wpływ na ich postrzeganie
świata. Pomimo że dzisiejsza młodzież nie zawsze ma świadomość nieuchronnej
starości, to przeprowadzone badania pokazały, że młodzi ludzie deklarują życzliwość
i wyrozumiałość dla osób starszych. Mówią o wrażliwości na potrzeby seniorów i

230

Katarzyna Skibowska-Bąkała, Kazimierz Iwaszko

zdają się dostrzegać je w codziennym życiu. Starają się widzieć w seniorach potencjał,
z którego usiłują korzystać, jednocześnie wykazując gotowość do niesienia im
pomocy. To wszystko pozwala mieć nadzieję, że dialog międzypokoleniowy może
funkcjonować, pomimo że mamy dziś coraz mniej rodzin wielopokoleniowych,
mieszkających pod wspólnym dachem.
SUMMARY
Ageing in perception of Gdynia’s youth
Demography experts foresee the ageing problem will soar most intensively in
Poland of all EU states. Incumbently, the population 65 and more is growing rapidly
in Pomorskie Voivodship, let alone in Gdynia. The articles views the perception of
Gdynia’s youth in terms of the aging city.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 12, 2017

Helena Głogowska

O Sergiuszu Kiszyckim i jego drodze
do Teatru Muzycznego w Gdyni
W monografii Aleksandry Zając-Kiedysz 50 i pięć lat Teatru Muzycznego w Gdyni
1958-2013 (Gdańsk-Gdynia 2015), wydanej z okazji 55. rocznicy Teatru Muzycznego
w Gdyni autorka konstatuje: „Teatr Muzyczny przechodził w swoich dziejach różne
etapy – wspaniałe, wyjątkowe, interesujące, nijakie, mierne, nudne. Narodził się w
epoce głębokiego PRL-u, rozwijał się wbrew czasom i logice – wiele innych teatrów
tego typu ogarnął głęboki marazm, a tu kipiała twórczość, tętniło życie teatralne.
Publiczność ustawiała się w długie kolejki już nad ranem, w dniu, kiedy zaczynała się
sprzedaż biletów na dany miesiąc, by dostać się na cokolwiek. W kilka godzin później
nie było już miejsc na żaden spektakl, chętni mogli liczyć na zwroty lub podjąć walkę
o dostanie do teatru w kolejnym miesiącu. Taki stan utrzymywał się przez długie
lata. Z punktu widzenia badacza teatru to bardzo interesujące, że to właśnie w
Gdyni rozwinął się tak prężny ośrodek teatralny. Być może stało się tak dlatego, że
było to miasto portowe, otwarte na świat, to stąd wypływał „Batory”, tu przybywali
marynarze z różnych stron świata. Wielkie zmiany w działalności instytucji nastąpiły
w 1989 r. – zanim opracowano możliwości funkcjonowania placówek teatralnych,
ich nadzoru i finansowania, upłynęło kilka lat. Ten administracyjny chaos odbił się
na jakości realizowanych spektakli, kształcie polityki repertuarowej, na zespole –
nastąpiły duże redukcje zatrudnienia. Lawinowo rosło zadłużenie, teatr przy pełnej

Fot. 1. Uczniowie klasy
trzeciej szkoły podstawowej
w Gródku (1946 r.). Sergiusz
Kiszycki stoi czwarty od
lewej w trzecim rzędzie.
Źródło: H. Matejczuk,
Byłam konsulem Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej,
Białystok 2015, s. 39.
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widowni nie był w stanie się utrzymać, nierentowny moloch pochłaniał wszystkie
środki – ze względu na gigantyczne rachunki za energię, ogrzewanie, wodę. Starczało
jeszcze na głodowe pensje, na nowe produkcje już nie. Dopiero w 2008 r. Muzyczny
udało się wyprowadzić na prostą, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Dnia 1 stycznia
2008 roku nastąpiła kolejna istotna dla teatru zmiana. Od tej pory był finansowany
wspólnie przez samorząd województwa oraz przez miasto Gdynia. Jeżeli można

Fot. 2. Jeden z projektów
scenografii S. Kiszyckiego.
Ze zbiorów H. Głogowskiej

jakoś podsumować różne etapy działalności Teatru Muzycznego w Gdyni, to chyba
najlepszym określeniem byłoby nazwanie go „teatrem poszukiwań”. Baduszkowa,
Cybulski, Gruza i Korwin próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki powinien
być polski teatr muzyczny. Każda z tych osób wypełniała tę scenę własną treścią,
kształtowała jej charakter w zależności od okoliczności, czasu i uznania”1.
W monografii wspomina się o dyrektorach, reżyserach i aktorach. Poza uwagą
autorki pozostała pracownia malarska, którą przez wiele lat kierował Sergiusz Kiszycki,
pozostając na uboczu działalności Teatru Muzycznego, chociaż bez scenograficznej
ingerencji artystów plastyków nie odbyło się żadne przedstawienie. Dlatego czasem
w programach Teatru Muzycznego z lat 70. i 80. XX w. wymieniano też Sergiusza
Kiszyckiego jako kierownika pracowni malarskiej2.
Jakie drogi zaprowadziły biednego, utalentowanego chłopca z Białostocczyzny
do Teatru Muzycznego w Gdyni? Na początku lat 60. XX w. nieźle zapowiadający
się na Białostocczyźnie artysta plastyk Sergiusz Kiszycki zniknął z tamtejszej plejady
artystów. Po latach jego bytności artystycznej na Białostocczyźnie, nawet w publikacji
wydanej w 2010 r., znawczyni białostockiego środowiska artystycznego, Joanna
A. Zając-Kiedysz, 50 i pięć lat Teatru Muzycznego w Gdyni 1958-2013, Gdańsk-Gdynia 2015, s. 298.
www.e-teatr.pl/pl/programy/2014_01/62525/the_fantastics_teatr_muzyczny_gdynia_1984.pdf.docplayer.
pl/6391773-Ir-i-7yczny-emmeruch-kalman-f-wgdyni-libretto-leo-stein-i-bela-jenbach-jurandot-rezyseria-fritzdietergerhards.html; www.e-teatr.pl/.../ja_kocham_rozie_teatr_muzyczny_gdynia_1990.pdf., z dn. 23.09.2017 r.
1
2
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Fot. 3. S. Kiszycki
szykuje scenografię do
„Kolędy Nocki” w Teatrze
Muzycznym w Gdyni, 1980 r.
Ze zbiorów S. Kiszyckiego

Fot. 4. Wystawa prac dzieci
białoruskich w Polsce,
eMPiK, Białystok 1959 r.
Ze zbiorów S. Kiszyckiego

Tomalska napisała o nim: «najpewniej białostocki plastyk, o którym niewiele dziś
wiemy”3. Taka mglista, niepewna informacja o Sergiuszu Kiszyckim, zmusiła do
poszukiwań informacji o nim. Nieoczekiwanie, dzięki internetowi, ślady zaprowadziły
do Gdyni i odnalezienia jego osoby w dostępnych w nim programach teatralnych z
lat 80. XX w. wśród pracowników pionu technicznego Teatru Muzycznego.
W Teatrze Muzycznym dowiedziałam się, że urodził się 17 sierpnia 1931 r. w WaliłachStacji na Białostocczyźnie4. Był to wystarczający ślad do poszukiwań, gdyż w Waliłach-Stacji
mieszkają znajomi krajoznawcy, którym jednak nie udało się nic ustalić na temat Sergiusz
Kiszyckiego, poza informacją, że rodzina Kiszyckich kiedyś mieszkała w Waliłach-Stacji,
ale nie pozostał nawet ich dom5. Nieoczekiwanie ślad po Sergiuszu Kiszyckim znalazł
J. Tomalska, Pejzaż wymarzony. Twórczość artystów białoruskich w Polsce po II wojnie światowej,
[w:] Białorusini, pod red. T. Zaniewskiej, Warszawa 2010, s. 111.
4
Na podstawie rozmowy z Z. Kado, 2015 r.
5
Na podstawie relacji A. Karpiuka i D. Sulżyk, 2015 r.
3
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Fot. 5. Pracownia malarska
Teatru Muzycznego w
Gdyni, koniec lat 70. (drugi
od prawej S. Kiszycki).
Ze zbiorów S. Kiszyckiego

Fot. 6. Scena zbiorowa z
„Drugiego Wejścia Smoka
czyli Franek Komono Story”,
1984 r. (scenografia wykonana
przez S. Kiszyckiego). Ze
zbiorów S. Kiszyckiego

się dzięki autobiografii Haliny Matejczuk „Byłam konsulem Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej” (Białystok 2015). Odwiedzając autorkę w Gródku na Białostocczyźnie, gdzie
zamieszkała po przejściu na emeryturę, zapytałam o osoby na zdjęciu, opublikowanym
w jej książce, a przedstawiającym uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej w Gródku
w 1946 r.6 Ku mojemu zdziwieniu, jednym z nich był Sergiusz Kiszycki. Dzięki Halinie
Matejczuk udało się do niego też dotrzeć.
Gdy 19 sierpnia 2016 r. odwiedziłam go w Gdyni, opowiedział o swym losie. W
1938 r. zaczął chodzić do polskiej szkoły w Gródku. Od dzieciństwa bardzo lubił
rysować – w szkole rysował po ławkach. Naukę kontynuował po wojnie w 1944 r.
w szkole białoruskiej. W klasie z nim byli: Raisa Sienkiewicz, Józef Sulima, Halina
Łukianiuk, Wiera Karwiel, Tatiana Jarocka, Halina Mieleszko, Borys Giedzicz7.
6
7

H. Matejczuk, Byłam konsulem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Białystok 2015, s. 39.
Na podstawie relacji S. Kiszyckiego, z dn. 19.08.2016 r.
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We wrześniu 1945 r. miał 14 lat i wtedy przyjęto go do klasy trzeciej polskiej
szkoły powszechnej w Gródku. Halina Matejczuk wspomina, że „w szkole nie było
książek ani zeszytów, nie mówiąc o innych pomocach szkolnych. Pisaliśmy na
tapetowym papierze, nieraz zdejmowanym ze ściany. Ktoś odkrył, że w piwnicy
domu doktora Cukiermana, zamordowanego przez Niemców w czasie wojny, jest
mnóstwo kartonowych druków. (…) Zszywaliśmy te znalezione zielone kartki i
pisaliśmy na nich. (…) Każda rodzina miała obowiązek dostarczyć do szkoły opał.
Władze nadleśnictwa przydzielały w tym celu każdej rodzinie odpowiednie działki
leśne do wyrębu”8.
W 1947 r. zmarła matka Sergiusza Kiszyckiego. Ojciec ożenił się po raz drugi.
Macocha nie była dobra dla dzieci swego męża. W 1954 r. Sergiusz Kiszycki wstąpił
do Liceum Plastycznego w Białymstoku. W tym czasie w Gródku nowo wybudowaną
cerkiew malowali znani artyści z Krakowa – Jerzy Nowosielski9 (1923-2011) i Adam
Stalony-Dobrzański10 (1904-1985). Ówczesny proboszcz parafii gródeckiej ks. Bazyli
Doroszkiewicz (późniejszy metropolita), poprosił ich, by zajęli się utalentowanym
chłopcem. Artyści zabrali Sergiusza Kiszyckiego do Krakowa, gdzie kształcił się w
Liceum Plastycznym – był w jednej klasie z Romanem Polańskim. Mieszkał u Jerzego
Nowosielskiego i u Adama Stalony-Dobrzańskiego. Stał się członkiem ich rodzin.
Artyści byli jego „dobrymi wujkami” – jak ich nazywał11. Namawiali go na studia
plastyczne w Krakowie, ale nie miał sumienia nadużywać ich zaufania. Po Liceum
Plastycznym ukończył jeszcze dwuletnie studium scenografii.
W 1959 r. Sergiusz Kiszycki przyjechał do Białegostoku. 1 października rozpoczął pracę
jako grafik w redakcji tygodnika białoruskiego w Polsce „Niva”. Jak wspominał Sergiusz
Kiszycki, w „Nivie” pracowała wówczas jako maszynistka Krystyna Bogdanowicz z Walił,
która namówiła go na pracę w redakcji12. Pracował tam do maja 1962 r. Były redaktor
naczelny „Nivy” Jerzy Wołkowycki we wspomnieniach zaszyfrował go pod inicjałami
„S.K.” (С.К.)13 . Przedtem grafikiem w „Nivie” była Luba Krasowska, która studiowała
sztuki piękne w Bułgarii, wyszła tam za mąż i w 1959 r. tam wyjechała. Zastąpił ją Sergiusz
Kiszycki: “З адыходам Любы Красоўскай удала кроіў графічны касцюм “Нівы”14. W
archiwum „Nivy” nie zachowały się jego dokumenty personalne. Poza wspomnieniami
Jerzego Wołkowyckiego, pamiętają go jego dawni współpracownicy. Ówczesne koleżanki
redakcyjne Janina Czerniakiewicz i Wiera Wołkowyska, wspominają go jako młodego
chłopaka, który „nosił się (ubierał się) artystycznie”15. Razem z Janiną Czerniakiewicz
w pokoju redakcyjnym tworzył dodatek dla dzieci „Zorka”.
H. Matejczuk, dz. cyt., s. 38.
K. Czerni, Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego, Kraków 2011.
10
http://stalony-dobrzanski.info/, z dn. 23.09.2017 r.
11
Na podstawie relacji S. Kiszyckiego, z dn. 19.08.2016 r.
12
Tamże.
13
Г. Валкавыцкі, Віры, Беласток 1991, s. 57.
14
Tamże („Po odejściu Luby Krasowskiej udanie kroił kostium graficzny „Nivy”).
15
Relacje J. Czerniakiewicz i W. Wołkowyckiej, 2016 r.
8
9
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Ze wspomnień Jerzego Wołkowyckiego wiadomo, że w październiku (od 4 do
22) 1959 r. w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki w Białymstoku odbyła się
wystawa plastyczna. Plakat na nią stworzył Sergiusz Kiszycki16. Wystawiono na niej
20 prac młodych białoruskich artystów plastyków: Włodzimierza Karpieniuka,
Arkadiusza Nikonowicza, Agłai Artysiewicz, Henryka Bibiłły, Aleksandra
Suszczeni, Jana Aniserowicza, Mikołaja Nesterowicza17. Na finisażu wystawy artyści
postanowili utworzyć Białoruskie Zjednoczenie Artystyczne (Biełaruskaje Mastackaje
Abjadnańnie). „5 снежня задума ажыццявілася. БМА ўзначаліў ініцыятыўны С.К.
(...) Устаноўчы сход прыняў багаты план дзеяння на 1960 год. Абяцаў ён высокае
прызнанне ў народзе, ды ў адну цяжарную мастацкім ураджаем вясновую раніцу
старшыню аб’яднання пасялілі ў казённым доме – і БМА канула ў Лету” – pisał
Jerzy Wołkowycki18. Po latach Sergiusz Kiszycki nie wszystkich współpracowników
„Nivy” wspomina z sympatią. Uważa, że szczególnie przeszkadzali mu w pracy
dziennikarze: Sokrat Janowicz i Bazyli Barszczewski. Wiadomo, że pierwszy z nich
aktywnie współpracował wówczas ze Służbą Bezpieczeństwa19. Zresztą powstała w
1956 r. „Niva” była pod ścisłym nadzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych20.
Sergiusz Kiszycki z życzliwością wspomina koleżanki z redakcji i kolegę Macieja
Konopackiego21. W czasie krótkiego okresu pracy w redakcji „Nivy” poza graficznym
układem tygodnika i organizacją wystaw, zaprojektował także okładkę kalendarza
białoruskiego na 1960 r.22 Krótki okres działalności BZA charakteryzował się
aktywnością wystawienniczą białoruskiego środowiska plastycznego w latach 1959196123. W 1962 r. plastycy zostali połączeni z literatami w Białoruskie Stowarzyszenie
literacko-plastyczne „Białowieża”. Razem z BZA z krajobrazu białostockiego
zniknął i Sergiusz Kiszycki. Po odejściu z „Nivy” pracował w Muzeum Podlaskim w
Białymstoku, a następnie w przemyśle mięsnym.
„Ніва ”, nr 41, z dn. 11.10.1959 r., s. 1.
Л. Філіпік, У. Юзвюк, Пяць год дзейнасці БГ-КТ, [w:] Беларускі каляндар на 1962 год,
Беласток 1961, s. 112.
18
Г. Валкавыцкі, dz. cyt., s. 57 („5 grudnia pomysł został zrealizowany. Na czele BZA stanął inicjatywny S.K. (…) Na zebraniu organizacyjnym przyjęto bogaty plan działań na 1960 r. Obiecano w nim
wysokie uznanie wśród ludu, ale pewnego brzemiennego artystycznym urodzajem wiosennego poranka przewodniczącego zjednoczenia osadzono w domu państwowym – i BZA przepadło w Letę”);
o powstaniu BZA jest też informacja w „Nivie”: „Ніва ”, nr 51, z dn. 20.12.1959 r., s. 1.
19
K. Pogorzelski, K. Sychowicz, TW „Kastuś” i Służba Bezpieczeństwa a środowisko białoruskie na
Białostocczyźnie, polska1918-89.pl/pdf/tw-kastus-i-sluzba-bezpieczenstwa-a-seodowisko-bialoruskiena-bialosto,5005.pdf, z dn. 23.09.2017 r.
20
A. Pyżewska, Tygodnik „Niwa” w początkowym okresie istnienia – okoliczności powstania i nadzór
ze strony aparatu bezpieczeństwa, [w:] Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom. Aparat represji
wobec środowiska dziennikarskiego, pod red. T. Wolszy i S. Ligarskiego, Warszawa 2010, s. 151-165.
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Relacje S. Kiszyckiego, z dn. 19.08.2016 r.
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Беларускі каляндар на 1960 год, Беласток 1959.
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Białystok 1972, s. 82.
16
17

O Sergiuszu Kiszyckim i jego drodze do Teatru Muzycznego w Gdyni

237

Fot. 7.Ilustracje S. Kiszyckiego
w programie spektaklu
„Ja kocham Rózię” (z
widocznymi na dole jego
inicjałami), s. [8-9], www.eteatr.pl/.../ja_kocham_
rozie_teatr_muzyczny_
gdynia_1990_pdf

W 1964 r. w ramach poszukiwania pracy Sergiusz Kiszycki przyjechał do Gdyni.
Wówczas trudno było o meldunek. „Kupił” go sobie od pewnej Kaszubki, która za
pieniądze zameldowała go u siebie. Pracował jako makler w gdyńskim porcie24.
W 1969 r. otrzymał pracę w Teatrze Muzycznym w Gdyni – został kierownikiem
pracowni malarskiej. Projektował i wykonywał scenografie do wielu spektakli, także
dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku i Teatru Miejskiego w Gdyni. Mieszkał w lokalu
w budynku Teatru25. W 1984 r. dyrektor Teatru Muzycznego Jerzy Gruza zadbał o
mieszkania dla aktorów i pracowników w bloku na Karwinach. W jednym z nich
zamieszkał Sergiusz Kiszycki. 4 stycznia 1989 r. Sergiusz Kiszycki otrzymał srebrny
Krzyż Zasługi za prace scenograficzne. 28 lutego 1994 r. odszedł na emeryturę26.
Sergiusz Kiszycki przepracował 25 lat w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Związał
się też z Gdynią na dłużej – do Gdyni przyjechał w 1969 r. oraz pozostał w niej
po przejściu na emeryturę. Jest przykładem człowieka, którego umiejętności
wykorzystano w Gdyni, a nie potrafiono tego zrobić na rodzinnej Białostocczyźnie,
gdzie został niemal całkowicie zapomniany27.
Relacje S. Kiszyckiego, z dn. 19.08.2016 r.
Tamże.
26
Tamże.
27
Л. Глагоўская, І яны стваралі «Ніву». Сяргей Кішыцкі, “Ніва”, nr 8, z dn. 19.02.1017 r., s. 8.
24
25
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SUMMARY
Sergiusz Kiszycki and his road to Musical Theatre in Gdynia
Sergiusz Kiszycki worked in Musical Theatre in Gdynia for more than 25 years
as a artistic studio manager (in years 1969-1994). He was brought up artistically in
Cracow under the guidance of Jerzy Nowosielski and Adam Stalony-Dobrzyński.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 12, 2017

Ryszard Toczek

100. rocznica powstania „Żeglugi Polskiej”
Zbliżająca się 100. rocznica powierzenia przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego
(powołaną przez niemieckie i austro-węgierskie władze okupacyjne), w dniu 11
listopada 1918 r. zwierzchniej władzy wojskowej i naczelnego dowództwa nad wojskiem
polskim Józefowi Piłsudskiemu, będąca jednocześnie 100. rocznicą odzyskania przez
Polskę niepodległości, zachęca do identyfikacji mniej przypadkowych, a bardziej
programowych podstaw niepodległości Państwa Polskiego.
Z pozycji mieszkańca Gdyni warto podkreślić te, które później szczególnie służyły
Gdyni i służyć mogą w czasach współczesnych.
Jednym z najważniejszych w tamtym czasie przedsięwzięć „morskich”, była
inicjatywa krakowska, zwieńczona 22 grudnia 1917 r. powstaniem „Żeglugi Polskiej”
w Krakowie, jako stowarzyszenia zarejestrowanego z ograniczoną poręką1.
Program działalności organizacji o charakterze gospodarczym, oparty był na
przekonaniach, że żegluga rzeczna, przede wszystkim wiślana oraz żegluga morska,
są warunkiem koniecznym dla niepodległości gospodarczej a więc i politycznej
przyszłego państwa polskiego, a także zamożności jego obywateli.
Powstanie „Żeglugi Polskiej” (spółka nadal figuruje w rejestrze sądowym) i jej
aktywność gospodarcza z czasem otworzyło sekwencję zdarzeń, prowadzących
prostą drogą do powstania portu, a następnie miasta Gdyni. Jest więc kluczowym
czynnikiem wpływającym na gdyńskie dziedzictwo i tożsamość, a także na przyszłość
Gdyni, jeżeli będzie nią silny związek miasta z morzem.
Tydzień po powstaniu „Żeglugi Polskiej” Bogumił Nowotny (Fregattenkäpitan
Marynarki Wojennej Cesarstwa Austro-Węgier), złożył Radzie Regencyjnej memoriał
na temat koncepcji rozwoju dróg wodnych i żeglugi morskiej w odradzającym się
państwie polskim. B. Nowotny niewątpliwie znał i popierał środowisko inicjatorów
„Żeglugi Polskiej”. Wkrótce został współpracownikiem Rady Regencyjnej w zakresie
żeglugi, a więc „Kraków” mógł skutecznie lobbować wiązanie niepodległości Polski z
Wisłą i Bałtykiem – „w Warszawie”.
„Warszawa” była przygotowana na misję B. Nowotnego. Nie brakowało Polaków
- wybitnych specjalistów z zakresu spraw morskich (wysoko usytuowanych w
strukturze wojska i gospodarki Cesarstwa Rosyjskiego), skupionych wokół adm.
1

R. Toczek, Kalendarium Gdyni 1917-1939, Gdynia 2010, s. 18.
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Kazimierza Porębskiego.
Uzgodniono cele polskiej polityki morskiej, sposób jej promocji i wcielania w
życie – m. in. poprzez powołane (1.10.1918 r.) Stowarzyszenia Pracowników na
Polu Żeglugi „Bandera Polska” z siedzibą w Warszawie (przemianowanego później
na „Ligę Żeglugi Polskiej”, a następnie „Ligę Morską i Rzeczną”).
Na czele „Bandery Polskiej” stanął K. Porębski.
Odzyskanie niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada 1918 r. nie
gwarantowało granic terytorialnych, gdyż granice Polski, w tym morską, miały dopiero
ustalić traktaty: w Wersalu i Rydze, ale także wyniki plebiscytów i zbrojnych powstań.
Dwa tygodnie później, Naczelnik Państwa - J. Piłsudski wydał dekret, powołujący
z dniem 28 listopada 1918 r. Marynarkę Polską (wojenną) i B. Nowotnego – jako jej
organizatora2.
Konsekwencją powstania „Żeglugi Polskiej” i jej Sekcji zakładania, organizowania
i prowadzenia przedsiębiorstw zarobkowych, pozostających w związku z żeglugą
śródlądową i morską było utworzenie, przez banki i biznes krakowski (9 listopada
1919 r.) - Towarzystwa Żeglugi Morskiej „Sarmacja” z siedzibą w Krakowie.
Zakupiono w Danii statek, nazwany „Kraków”, na którym natychmiast umieszczono
ręcznie namalowaną polską banderę. To między innymi przez s/s „Kraków” szybko
zorientowano się, przed jakimi wyzwaniami stoją morskie aspiracje Polski. Na pierwszym
planie był brak kadr i brak portu macierzystego, na razie tylko dla jednego statku.
W 1921 r. „Sarmacja” dla swoich planów rozwojowych pozyskała strategicznego
partnera: doświadczoną norweską firmę z Bergen - „Bergenske”. Obie firmy założyły
spółkę akcyjną (z przeważającym kapitałem polskim), której biznesowym celem był
transport morski. Spółka nabyła kolejne statki. Jednym z nich był s/s „Wisła” – pierwszy
polski statek handlowy, który wpłynął do Gdyni. Miało to miejsce 12 maja 1926 r.3.
Firma „Bergenske”, dzięki współpracy z „Sarmacją”, bardzo silnie związała
się z Polską i przede wszystkim z Gdynią. Tu norweska firma wybudowała przy
placu Kaszubskim okazały biurowiec „Bergenske”, który był pierwszym tego typu
budynkiem w Gdyni. Budynek służy do dzisiaj i mieści Komendę Miejską Policji.
Wracając do początków rozwoju żeglugi polskiej trzeba stwierdzić, że rozwój
firm krakowskich i intensywna działalność „Bandery Polskiej” niewątpliwie
zainicjowały polityczne dyskusje, które przyśpieszyły prace nad ustawą o budowie
portu macierzystego dla polskich statków w Gdyni.
Aktywność gospodarcza „Sarmacji” oraz powstanie Polsko-Amerykańskiego
Towarzystwa Żeglugi Morskiej S.A. z siedzibą w Nowym Jorku, a także Departamentu
ds. Morskich w Ministerstwie Spraw Wojskowych z zadaniem „całokształtu zarządzeń
i interesów dotyczących spraw marynarki wojennej i handlowej, portów i żeglugi
morskiej, flotylli rzecznej i składu osobowego”4, rozwijały szerokie zainteresowanie
dla Polski Morskiej. Poprzez konferencje, publikacje prasowe i popularne wówczas
Tamże, s. 23.
J. Miciński, Księga statków polskich 1918-1945, Gdańsk 1996, s. 7.
4
www/bibliotekacyfrowa.eu/libra/dokumenty urzędowe.
2
3
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memoriały, problematyka morska z rozwojem
żeglugi i budowa portu budziła społeczne
zainteresowanie.
W dniu 10 lutego 1920 r. spełniono warunek
wstępny rozwoju żeglugi morskiej: Polska
odzyskała dostęp do morza. Możliwa stała się
realizacja kluczowego warunku dobrobytu
państwa i jego rozwoju gospodarczego.
Warunek ten spopularyzowała w ówczesnym
świecie publikacja amerykańskiego admirała
A. T. Mahana pt. Wpływ potęgi morskiej na
historię.
Dostęp do morza umożliwiał posiadanie
silnej floty wojennej, dobrze rozbudowanej
floty handlowej, samodzielnie prowadzonego
handlu zagranicznego oraz własnych kolonii i
baz morskich.
Tego samego dnia (10.02.1920), Sejm
RP rozdzielił zadania związane z budową
polskiej potęgi morskiej na różne resorty,
Strona tytułowa książki Wpływ potęgi
wykazując zrozumienie kompleksowego, morskiej na historię
„międzyministerialnego” podejścia do spraw
morskich. Ministerstwu Przemysłu i Handlu powierzono zadanie zbudowania floty
handlowej, a Ministerstwu Robót Publicznych – budowę nabrzeży i portów.
Wobec pozostawienia Gdańska poza granicami Rzeczypospolitej, rozpoczęła
się praca od podstaw dla stworzenia alternatywnej infrastruktury obsługi przyszłej
floty – portów morskich i wykształcenia własnych kadr morskich.
W marcu 1920 r. Sejm przyjął ustawę o powołaniu Komitetu Floty Narodowej,
a Magistrat Tczewa ofiarował okazały budynek dla przyszłej Szkoły Morskiej. W
kwietniu powstał Urząd Marynarki Handlowej, a w maju – Kierownictwo Budowy
Portu w Gdyni z inż. Tadeuszem Wendą na czele.
Dynamika odkrywania nowej przestrzeni życiowej Polski poprzez morza
niewątpliwie wynikała z doktryny, na której oparta była inicjatywa powstania
„Żeglugi Polskiej”.
Warto ją przywołać po 100 latach, bo odzyskuje swoją aktualność przez
prostolinijne, pryncypialne stanowisko, nieskażone dzisiejszym relatywizmem,
a nawet kompleksem i uległością wobec globalnych czy innych reguł, godzących
w narodowy charakter gospodarki, w tym w narodową banderę, czy w narodowe
terminale portowe, służące polskiemu handlowi zamorskiemu oraz żegludze
pasażerskiej. Wartością samą w sobie są poglądy krakowian dotyczące roli rzeki
Wisły dla gospodarstwa krajowego.
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Czytając statut Stowarzyszenia „Żegluga Polska” na początku napotykamy trzy
przedmowy założycielskie, które z uwagi na rzeczowość argumentacji i swoista
poetykę, warte są całościowego zacytowania. Pierwszą przedmowę pt. W sprawie
żeglugi śródziemnej i morskiej przygotował prof. Józef Morozewicz5.

Społeczeństwo polskie, chcąc żyć życiem samodzielnem i rozwijać się normalnie, musi
rozpocząć pracę zbiorową od podstaw. Kraje polskie, niszczone od stu lat i zdewastowane
przez obecną wojnę światową, stają dziś przed zupełną ruiną swego życia gospodarczego.
Przemysł w korzeniu swym podcięty, handel suchotniczy, rozwój rolnictwa
intenzywnego stłumiony, środki komunikacji niedostateczne ilościowo, liche w swej
jakości, setki tysięcy gospodarstw większych i mniejszych zburzone…Słowem, morze
krzywdy, stan rozpaczliwy!
Ale naród, pragnący życia i wolności, nie może rąk załamywać rozpacznie. Rąk tych
musi użyć do mozolnej odbudowy swej ojcowizny. Musi ją urządzić celowo i uniezależnić
od obecnych zakusów. Musi stworzyć swój krajowy przemysł i handel, odbudować i
uporządkować miasta, musi podnieść rolnictwo tak, by zaspokajało potrzeby prędko
przyrastającej ludności, musi zbudować dostateczną ilość dróg lądowych i wodnych.
Ogrom zadań na długie dziesiątki lat!
Nie zrażajmy się jednak!
Byle zacząć, byle zrozumieć i przejąć się ideą tej nieodzownej konieczności! Nie
czekajmy końca wojny. Podejmujmy te prace, które dziś już dadzą się wykonać lub
zapoczątkować, nie spuszczajmy jednak oka z ogólnego planu, najważniejszego celu –
odzyskania wolności ekonomicznej!
Oto u stóp Wawelu płynie Wisła płowa. Szerząca się coraz bardziej wstęga jej nurtu
przerzyna łukiem rozwartym jądro ziem polskich, od wnętrza Karpat do Bałtyku,
obejmuje swemi rozłożystemi ramionami lwią część obszaru polskiego. Czy wyzyskano
tę wspaniałą przyrodzoną do celów przemysłu i handlu polskiego? Nie. Wiemy , dlaczego
i przez kogo, nie…
415 km. swego środkowego biegu – od Zawichostu do pruskiej granicy – przebywa
Wisła korytem dzikim, zmiennym, którego nie tknęła jeszcze łopata regulacyjna! O
żegludze racyonalnej – w dzisiejszym słowa znaczeniu – bez ujarzmienia prądu i
uporządkowania dna, nie może być mowy. Jednem z najpilniejszych zadań państwa
polskiego będzie udostępnienie tej najgłówniejszej drogi wodnej dla celów gospodarstwa
społecznego.
Ale zanim to nastąpi, zanim Wisłą i jej dopływami dadzą się spławiać dowolne płody
olbrzymiego dorzecza , można już dziś stworzyć zaczątki żeglugi na tej części Wisły,
która została częściowo uregulowana (w granicach Galicji).
Nowopowstałe Towarzystwo »Żeglugi Polskiej«, pragnąc myśl tę zrealizować,
rozpoczyna od skromnych na razie zadań – od zaopatrzenia grodu podwawelskiego w
tani węgiel.
Kiedy mowa o żegludze i o Wiśle, nie od rzeczy tu będzie w kilku słowach przypomnieć,
że przecież ta królowa rzek polskich spełniała ongiś swe zadanie arterii komunikacyjnej
z morzem. Pradziadowie nasi pomimo wrodzonego wstrętu do „niepewnych fluktów”

J. Morozewicz, mineralog i petrograf, członek Komitetu Geologicznego w Petersburgu, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, twórca i pierwszy dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.
Napisał autobiografię Życie Polaka pod zaborami i w odzyskanej Ojczyźnie.
5
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posługiwali się chętnie Wisłą do spławiania pszenicy i innego ziarna, które szło do
Gdańska, a z Gdańska w świat szeroki.
Nie tylko jednak spławiano zboże, a później drzewo. Szły do Gdańska w wieku XVIXVIII szkuty napełnione potażem, a z płodów górniczych – glejtą i galmanem prażonym,
których kupcom gdańskim olkuscy dostarczali gwarkowie. A w czasach późniejszych
przedsiębiorczy rząd Królestwa Kongresowego wysłał (r. 1826) Wisłą przez Gdańsk
zapasy swojego cynku w ładunku wynoszącym 90.000 centnarów polskich aż do Indyów
Wschodnich, który to ładunek został tam sprzedany za 1,700.000 złp. (Łabęcki).
Nie zbywa więc na tradycyjach żegludze polsko-wiślanej. Odradzające się Państwo
musi tę tradycyę wznowić i uczynić znów z Wisły drogę, wiodącą do morza, dla swych
surowców i fabrykatów. Nie jest to marzenie nieziszczalne. Jest to po prostu warunek
konieczny życia. Trzeba sobie to jasno uprzytomnić i wchłonąć w siebie tę ideologię
wolnego dostępu do morza, jako coś zgoła nieodzownego, jako nakaz kategoryczny…
I jeszcze dalej sięgać mają nasze plany. Musimy stworzyć polską linię oceaniczną i
połączyć się z nią z kilkumilionową rzeszą naszych rodaków amerykańskich. Linia ta
będzie służyć ruchowi emigracyjnemu, dopóki on nie wygaśnie, nadewszystko jednak ma
ona objąć zadanie handlowe między Polską a krajami zamorskimi, o ile możności, bez
obcego pośrednictwa. Linie takie już posiadają lub dążą do ich stworzenia nawet narody
kilkakrotnie od naszego mniejsze6.
Drugą przedmowę pt. Kilka słów o znaczeniu żeglugi przygotował prof. Franciszek Bujak7.
Navigare necesse est, vivere non necesse (Żeglować trzeba koniecznie, żyć nie
koniecznie). Te słowa starożytnego historyka Plutarcha powtarzane były często w
czasach nowożytnych. Teraz i na nas przychodzi kolej powtórzyć te przysłowiowe słowa
i wyciągnąć z nich praktyczne konsekwencje.
Żegluga jest istotnie k o n i e c z n o ś c i ą życia cywilizowanego jako najpotężniejsza i
najdoskonalsza, a po wsze czasy najtańsza forma komunikacyi, która w życiu gospodarczemu,
a osobliwie handlowi daje rozmach i zapewnia wszechstronność i pełnię rozwoju.
Bez żeglugi i handlu każde społeczeństwo jest kulturalnym kaleką i jak kaleka ma we
współzawodnictwie z innemi społeczeństwami gorsze widoki.
Nieuniknionym jego losem jest zależność i ubóstwo.
W takim położeniu kaleki spośród społeczeństw jest od wieków naród polski. Jak
niedołężny kaleka daje się on obsługiwać obcym, zamiast wszystkie swoje potrzeby
zaspokajać i wszystkie zadania spełniać samodzielnie. Jesteśmy obsługiwani na polu
handlu i żeglugi, ale nie my jesteśmy panami, przeciwnie, panami są ci, co nas obsługują,
bo biorą sobie za to sowitą zapłatę, a spełniają obowiązki względem nas w sposób
niedbały i w rozmiarach zwykle niezgodnych z naszym interesem.
Jeżeli się nie możemy obejść bez handlu i żeglugi, jeżeli nie możemy się odciąć
od stosunków z innemi społeczeństwami i sami sobie wystarczać pod względem
gospodarczym i kulturalnym, to przynajmniej , nie dajmy się innym wyzyskiwać.
Żeglować trzeba koniecznie, bo żegluga to wielki gościniec do wszystkich krajów świata,
to dopiero pełne życie nowoczesne.
Statut i książeczka udziałowa, www/bibliotekacyfrowa.eu/libra/
F. Bujak, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu JK we
Lwowie. Twórca polskiej historii gospodarczej, zwłaszcza dziejów wsi. Redaktor czasopisma Roczniki
Dziejów Społecznych i Gospodarczych.
6
7
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Żegluga wykonywana przez członków własnego społeczeństwa zapewni nam daleko
łatwiej i obficiej wszystkie dobra, jakich nam brak u siebie, udostępni nam wszystkie
towary i wpływy kulturalne z pierwszej ręki bez opłaty za cudze pośrednictwa i bez
zmiany i zniekształcenia tych wpływów wskutek pośrednictwa.
Żegluga śródlądowa ułatwia i potęguje wymianę wewnętrzną i daje możność
wyzyskania bogactw naturalnych krajów do najdalszych możliwych granic. Jest ona więc
jednym z najskuteczniejszych środków do podniesienia dobrobytu narodu, a zarazem do
wytworzenia w nim łączności i spoistości wewnętrznej.
Własna żegluga morska ułatwia wymianę zagraniczną i daje sposobność pewnemu
ułamkowi krajowej ludności czerpać środki utrzymania z wywozu i przywozu
zewnętrznego czyli z morza i na morzu, jest więc pewnego rodzaju powiększeniem
rodzimej ziemi. Umożliwia przytem rozwinięcie produkcyi przemysłowej w daleko
wyższem stopniu, niżby to było możliwe bez niej, rozszerza więc i wewnątrz kraju
możliwość zarobkowania.
Dawna Polska historyczna jest najbardziej jaskrawym przykładem, jak fatalne są
skutki zaniedbania żeglarstwa. Oby odradzająca się Polska nie popełniła tego samego
błędu. Hasło wolnego morza i nas dotyczy i my musimy z niego w miarę sił i potrzeb
naszych skorzystać.
Nasza ojczyzna należy do krajów, które najlepiej nadają się w Europie do rozwinięcia
żeglugi wewnętrznej. Popełnilibyśmy najcięższy grzech względem siebie samych i swojej
przyszłości, gdybyśmy natychmiast nie skorzystali z tego i nie zbudowali doskonałego
systemu wewnętrznych dróg wodnych.
Postawił nas los między potężnymi sąsiadami. Jeżeli nie zaczniemy żeglować, nie
zdobędziemy niezależności gospodarczej, nie będziemy także niezależnymi pod względem
politycznym, choćbyśmy byli nimi z imienia. Morze i żegluga jedynie zapewnią wolność
gospodarczą i umocnią rodzącą się w huku armat, w potopie zniszczenia wielkiej wojny,
naszą wolność polityczną8.
Trzecia przedmowa pt. Żegluga polska jest autorstwa pułkownika Bolesława Roja9.
Sprawa żeglugi polskiej należy do jednej z tych, które w obecnej chwili, bez jakiejś
specyjalnej inicyatywy, że tak powiem, same każą się robić.
Były odpowiednie chwile w dziejach Polski dla uruchomienia żeglugi; niekupiecki
jednak naród polski nie doceniał doniosłości tego źródła bogactwa i innych stąd
płynących, także niemateryalnych korzyści. Niezapobiegliwy szlachcic pozwalał się
obsługiwać obcym, co odbijało się na nim, a bardziej jeszcze na kraju całym.
Obecnie, kiedy żegluga światowa w rozwoju swym tak niezmiernie naprzód postąpiła,
a ludzkości tak olbrzymie usługi oddaje, że dziś już najmniejsze państewko i naród bez
niej obejść się nie może i nie chce, nie dziw, że i nasz 28 milionowy naród do morza się
garnie.
Dobrze ktoś przystanie drzwiami i oknem na świat nazwał, bo jak przez nie
powietrze, tak przez przystanie łatwiej dostatek i kultura przypływa. Znamiennym jest

Statut..., dz. cyt.
B. Roja, w 1915 r. pułkownik, od 1918 r. generał, jeden z najsłynniejszych przedwojennych żołnierzy
WP. Twórca i dowódca 4 pułku piechoty Legionów Polskich. Od lipca 1919 r. dowódca Okręgu Generalnego Kielce, później Okręgu Generalnego VIII Toruń. W 1920 r., jako dowódca Pomorskiej Grupy
Operacyjnej, walczył na froncie pod Ostrołęką i Łomżą.
8
9
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gospodarczy i polityczny byt narodów nie posiadających dostępu do mórz otwartych,
jak Polska, Król. Czeskie, Serbia, w porównaniu z tak zasobną i niepodległą Holandią,
Belgią, Portugalią itp.
Słusznie mówi Prof. Uniw. Dr. Fr. Bujak w przedmowie do naszego statutu: „Żegluga…
jest pewnego rodzaju powiększeniem rodzimej ziemi”.
Tak jest, żegluga to nie tylko powiększenie bogactwa narodowego i jednostek, ułatwiony
rozwój kultury, ale faktycznie rozszerzenie ojczyzny i to nie byle jakie, bo jeżeli jeden morg
ziemi naszej przysparza nam rocznie 600 kg. zboża, to jedna tona okrętowa (1000 kg.) daje
w przeciągu roku (licząc po cenach przedwojennych) równej wysokości dochód, bo 120 kor.
Wartość zatem jednego morga równa się pod względem wysokości zysków wartości
tony. To też uważałbym każdy minimalnych rozmiarów (3000-tonowy) okręt, pozyskany
do żeglugi morskiej, za p o w i ę k s z e n i e n a s z e j z i e m i p o l s k i e j o 3000 morgów.
Już nawet obce nam czynniki zrozumiały, że w obecnych czasach Polska koniecznie
musi otrzymać dostęp do morza, bo ono, tworząc 4/5 powierzchni ziemi naszej, jest
przecież wspólną własnością wszystkich ludów.
Licząc się z tą naturalną potrzebą, powołaliśmy do życia Towarzystwo pod nazwą
»Żegluga Polska«.
Zadania, jakie sobie »Żegluga Polska«, postawiła, są:
• Popularyzacya i pouczenie jak najszerszych warstw społeczeństwa o
korzyściach i potrzebie uruchomienia polskiej żeglugi morskiej i rzecznej (Dział ten
prowadzi Prof. Uniw. Jagiell. Dr. Władysław Konopczyński, Dyrektor Towarzystwa Ż.P.).
• Organizacya żeglugi rzecznej, zwłaszcza na Wiśle i dopływach, z oddziałem
budowy galarów i spław węgla na razie dla Krakowa i okolicy, która to akcya dzięki wybitnej
i fachowej współpracy nadradcy inż. Ludwika Regieca przybrała już realne kształty.
• Sporządzenie elaboratu regulacyi Wisły i dopływów.
• Gromadzenie materiałów dotyczących żeglugi morskiej. Gdy jednak
sposobność się nadarzy, nie omieszkamy nabyć odpowiedniej ilości tonaży morskich,
któreby spełniały swe zadanie na razie i w ostateczności choćby pod obcą flagą.
W dziele tym cenne informacye otrzymuje Towarzystwo ze strony zastępcy Żeglugi
Polskiej na Danię, p. J. Kowalczyka w Kopenhadze. (J. J. Kowalczyk, Kopenhagen,
Hovedvagtsgate 2, Pension Thune).
O ile utrzymują, że idziemy na rzeczy, przechodzące nasze siły, że żeglugę państwo
zorganizuje etc., to niezawodnie państwo zajmie się w miarę możności organizacyą już
całej floty, uważam jednak żeglugę rzeczną i choćby kilkuokrętową linię morską, za rzecz
dla prywatnej inicjatywy zupełnie odpowiednią, a nawet za obowiązek dla każdego, kto
jakie takie zrozumienie dla tej sprawy posiada.
Dla przykładu zasługuje na wzmiankę akcya Słoweńców, którzy choć znacznie
mniej liczni od nas w ostatnich dwóch latach wojny nietylko przygotowali organizacyę
swej własnej linii morskiej, ale, co więcej, zebrali na ten cel już sporo milionów.
Stowarzyszenie »Żegluga Polska«, chcąc podołać finansowo zadaniu, zdecyduje się
zapewnie z czasem powołać do życia dalszą organizacyę, względnie przyjąć formę towarzystwa
akcyjnego, a to ze względu na szybko rozszerzający się zakres działania towarzystwa.
W każdym razie jednak sekcya propagandy żeglugi polskiej ze względu na swe
doniosłe zadanie będzie znacznie rozszerzona.
Żeglarstwo polskie powinien każdy rozumny Polak czynnie popierać. Poparciem
takim, to p r z e d e w s z y s t k i e m w s p ó ł p r a c a i p r z y n a l e ż n o ś ć do
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»Ż e g l u g i P o l s k i e j« . K a ż d y u d z i a ł t o c e g i e ł k a i c z y n!10.

Pierwszy zarząd stowarzyszenia „Żegluga Polska” tworzyła DYREKCYJA w
składzie: Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Władysław Konopczyński,
nadradca inż. Ludwik Regiel i pułkownik Bolesław Roja. Prezesem rady nadzorczej
był prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Józef Morozewicz11.
Trwały związek krakowskiego towarzystwa z naszym miastem, nastąpił w 1926 r., po
otrzymaniu przez Gdynię praw miejskich. Dysponowano już sporymi doświadczeniami
w tworzeniu żeglugi handlowej, funkcjonowała Szkoła Morska w Tczewie, która
zapewniała świetną, młodą, pełną entuzjazmu kadrę i był już własny (tymczasowy)
port macierzysty Gdynia. Miasto zaś, skierowane przez min. E. Kwiatkowskiego na
ścieżkę szybkiego rozwoju, powoli zaludniało się przybyszami z całej Polski.
Powstało też przedsiębiorstwo państwowe „Żegluga Polska” z siedzibą właśnie w
Gdyni, której pierwszym dyrektorem został (20 listopada 1926 r.) inż. Julian Rummel.
Temat ten wymaga osobnego opracowania.
Pierwsza siedziba gdyńskiej „Żeglugi Polskiej” mieściła się w domu Jana Radtkego
– pierwszego (od 10 lutego 1920 r.), polskiego sołtysa Gdyni i wójta - przy ul. 10
Lutego. Może kiedyś fakt ten, ważny w historii naszego miasta zostanie upamiętniony
stosowną tablicą pamiątkową.
Z dzisiejszej perspektywy czasu można powiedzieć, że „Żegluga Polska” z Gdyni
osiągnęła wszystkie cele, jakim przyświecała inicjatywa „Żeglugi Polskiej” z Krakowa.
SUMMARY
100th anniversary of the Polish Steamship
The establishment of the company ‘Polish Steamship’ and its economic activity
triggered numerous occurrences determining creation of the maritime port and newborn city Gdynia. The company’s programme underlined an unequivocal significance
of maritime issues on the road to Polish independence and residents’ affluence.
Nowadays, its historical and noble merits effect Gdynia’s heritage and identity.

Statut i książeczka udziałowa, www/bibliotekacyfrowa.eu/libra
»Żegluga Polska«, w Krakowie, stow. zarej. z ogr. poręką zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń zarobkowych, gospodarczych na podstawie uchwały c.k. Sądu Kraj. jako handl. w Krakowie z 3/1 1918.1. cz.
Firm. 1/18/Stow. V. 234. (siedziba – Rynek Gł. l.19).
10
11
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Michał Tuszyński

Znaczenie inwestycji w rozwoju
gminy
Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Gdynia prowadziła
aktywną działalność inwestycyjną. Środki unijne jako źródło zewnętrznego
finansowania, pozwoliły na realizację znakomitej większości inwestycji miasta,
m.in. Trasy Kwiatkowskiego, III etapu ul. Janka Wiśniewskiego, czy rozwoju
proekologicznego transportu zbiorowego (trolejbusy). Skutkowało to wzrostem
majątku gminy, rozwojem infrastrukturalnym gospodarki komunalnej oraz
poprawą jakości życia mieszkańców. Warto więc zastanowić nad zagadnieniem
istoty działalności inwestycyjnej gminy oraz skuteczności inwestycji w kontekście
korzyści osiąganych w lokalnych gospodarkach.
Inwestycja jest potocznie rozumiana jako celowe zaangażowanie w daną sprawę
lub rzecz dla odniesienia określonej korzyści w przyszłości1. Pomimo powszechności
stosowania tego terminu, nie ma jego jednoznacznej definicji. Nie ulega jednak
wątpliwości, że słowo „inwestycja” odnosi się do szeroko rozumianego gospodarowania.
Słownikowa definicja przedstawia określenie tego słowa jako „nakład gospodarczy,
którego celem jest stworzenie nowych lub powiększenie już istniejących środków
trwałych; przedmiot będący wynikiem tej działalności”2. Efektem inwestycji nie muszą
być tylko korzyści majątkowe. Można bowiem inwestować np. w siebie, w wiedzę, w
kadry, w przyszłość, a skutkiem tak pojętego procesu inwestowania będą np.: uzyskanie
stopnia naukowego, wyższe kwalifikacje kadr danej organizacji, czy wymierne korzyści
(pieniężne, majątkowe) w czasie, który ma nastąpić. Inwestowanie jednak zawsze
będzie się wiązać z kosztem, który trzeba ponieść, aby uzyskać zakładany skutek.
Inwestycja zatem pełni istotną rolę sprawczą w życiu człowieka, przyczyniając się
do jego rozwoju, poprawy jakości życia i zaspokajając jego potrzeby. W konsekwencji,
kształtuje sytuację społeczno – gospodarczą społeczności, w której żyje. Inwestycje
jednak powinny być racjonalne i optymalne, a więc zrealizowane i wykorzystywane
Źródłosłów słowa „inwestycja” jest łaciński – investire, czyli odziewać, przykrywać, otaczać: od vestis,
czyli odzież – W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1989, s. 236.
2
Słownik Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1992, s. 806.
1
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zgodnie ze swoim przeznaczeniem (celem).
Rozważając istotę pojęcia „inwestycja” można bowiem stwierdzić, że jej
jednoznaczne określenie zależy od celu, jakiemu ma służyć. Stąd też ukształtowały się
dwa zasadnicze ujęcia inwestycji – ujęcie monetarne (ruchu pieniądza)3 oraz ujęcie
rzeczowe (ruch dóbr)4. Pierwsze ujęcie wynika z efektu obrotu pieniądzem, jakim
jest pomnażanie dochodu. Drugie ujęcie wynika z nakładu pieniądza (środków
finansowych) na czynniki produkcji5, czyli innymi słowy, na zakup dóbr kapitałowych
(maszyn, budynków itp.), które mogą być użyte w procesie produkcji dóbr i usług.
Inwestuje się więc pieniądze w celu przyrostu konkretnych zasobów. Można więc
stwierdzić, że inwestycje kończą jeden i rozpoczynają kolejny proces krążenia
dochodów i dóbr w gospodarce6. W ten sposób definiuje inwestycję Narodowy Bank
Polski. Mając to na uwadze, zasadne jest wyodrębnienie cech charakterystycznych
inwestycji, tj.:
- rezygnacja z bieżącej konsumpcji na rzecz dłuższego zaangażowania kapitału,
- realizacja celu inwestycji w dłuższej perspektywie (czynnik czasu),
- poniesienie większych nakładów na inwestycję niż na codzienne funkcjonowanie
(osoby fizycznej lub prawnej),
- wpływ inwestycji (pozytywny bądź negatywny) na przyszłe działania
inwestującego (inwestora),
- możliwość wystąpienia braku zakładanych efektów inwestycji (czynnik ryzyka).
Inwestycja jest więc ważną kategorią ekonomiczną, która ma swoje ugruntowanie
w procesach gospodarczych. Ma to również odzwierciedlenie w systemie norm
prawnych. Polskie prawo nie wyodrębniło jednak ujednoliconej definicji legalnej
„inwestycji”. Wiele bowiem aktów prawnych przyjmuje własne określenie „inwestycji”
ze względu na przedmiot swoich regulacji. Tym samym, definicje te odnoszą się do
konkretnych rodzajów inwestycji, abstrahując od wieloznaczności tego pojęcia.
Niejednoznaczność definicji „inwestycji” ma swoje konsekwencje w kontekście
stosowania terminów związanych z inwestowaniem (czynnością inwestowania).
W tab. 1. przedstawiono najistotniejsze i najczęściej używane terminy.
Tab. 1. Pojęcia odnoszące się do inwestowania
Lp.
Pojęcie
1.

Decyzja inwestycyjna

Definicja

Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego poprzez wybór rodzajów
i rozmiaru inwestycji, przy uwzględnieniu ryzyka i kryteriów
tego wyboru.

“Investment – placing of money so that it will increase in value and produce an income (…)” – P. H. Collin,
K. Bartnicki, Słownik Bankowości i Finansów, Warszawa 2000, s. 191.
4
Projekty inwestycyjne – finansowanie, projekty, metody i procedury oceny. Praca pod red. T. Gostkowskiej –
Drzewickiej, Gdańsk 1996, s. 11.
5
W klasycznym rozumieniu, czynnikami produkcji są praca, ziemia i kapitał – R. Milewski,
E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Warszawa 2012, s. 6.
6
S. Owsiak, Podstawy nauki finansów, Warszawa 2002, s. 160.
3
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Lp.
2.

3.

Pojęcie
Działalność inwestycyjna

Finansowanie inwestycji

4.

Inwestor

5.
6.

Inwestowanie
Planowanie inwestycji

7.

Popyt inwestycyjny

8.

Projekt inwestycyjny

9.

Proces inwestycyjny

10.

Przedsięwzięcie
inwestycyjne

11.

Skłonność do
inwestowania
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Definicja

Proces decyzyjny dotyczący zakupu rzeczowych środków
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów
rzeczowych
Proces związany z pozyskiwaniem kapitału przeznaczonym na
inwestowanie
Osoba fizyczna lub prawna dokonywająca inwestycji
Alokacja kapitału w celu jego pomnażania
Proces przygotowania decyzji inwestycyjnej
Zapotrzebowanie inwestora na dobra inwestycyjne, wyrażone
poprzez podjęcie decyzji inwestycyjnej
a) szereg wzajemnie zależnych zadań zmierzających do
osiągnięcia celu przedsięwzięcia inwestycyjnego
b) proces związany z uruchomieniem inwestycji (dokumentacja
inwestycyjna)
Zbiór skoordynowanych czynności i decyzji dotyczących
inwestowania6 (proces realizacji inwestycji)
Celowe i kompleksowe działanie odnoszące się do procesu
inwestycyjnego, którego efektem jest inwestycja
Zamiar inwestora do podjęcia inwestycji (inicjatywa
inwestycyjna)

Źródło: opracowanie własne na podst.: K. Dziworska, Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw,
Gdańsk 2000 r., s. 22

Analizując pojęcia w tab. 1 należy stwierdzić, że inwestycja jest wynikiem
złożonego procesu gospodarowania, zwanego procesem inwestowania. Proces ten
rozpoczyna się w momencie, gdy potencjalny inwestor wyraża wolę wydatkowania
środków finansowych w taki sposób, aby osiągnąć swój cel. Podejmując jednak decyzję
inwestycyjną winien już mieć gruntowną wiedzę co do oceny efektywności, ryzyka
oraz zasadności tej decyzji. Wiedza ta musi także obejmować zakres kosztów, które
inwestor będzie ponosił od momentu wykorzystywania (eksploatacji) swojej inwestycji.
W kontekście inwestowania w majątek trwały, proces inwestycyjny jest wielofazowy i
składa się z trzech faz: przedinwestycyjnej, realizacyjnej oraz eksploatacyjnej7.
Faza przedinwestycyjna jest etapem procesu, w którym osoba skłonna do
zainwestowania bada zasadność swojego pomysłu pod względem możliwości
realizacji inwestycji, celowości (przyszłego wzrostu majątku inwestora), finansowania
(wielkości środków finansowych potrzebnych do realizacji inwestycji, źródeł
finansowania, powstania późniejszych zobowiązań finansowych inwestora itp.),
Proces inwestycyjny zwany jest również cyklem życia projektu inwestycyjnego (rozwojowego) – W. J. Pazio,
Analiza finansowa i ocena efektywności projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw, Warszawa 2002, s. 12.
7
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wariantów inwestycji (wybór optymalnego wariantu inwestycji) oraz wykonalności
inwestycji. Innymi słowy, inwestor bada, jakie warunki musi spełnić, aby powstała
inwestycja. Badania te mają jednak charakter ogólny (wstępny). Efektem fazy
przedinwestycyjnej jest studium wykonalności (pre – feasibility study i następnie
feasibility study) i inne uzupełniające studium opracowania (ważne elementy procesu
inwestycyjnego, tj. np. ocena oddziaływania na środowisko, bądź analiza rynków).
Następnie opracowuje się projekt inwestycyjny, w którym opisuje się i uzasadnia
zamiar podjęcia decyzji inwestycyjnej.
Druga faza procesu inwestycyjnego, faza realizacyjna (inwestycyjna), jest
stopniowym urzeczywistnianiem decyzji inwestycyjnej. Jest to faza wykonania
inwestycji8. Projekt inwestycyjny jest przygotowywany pod względem technicznym
(plany techniczne)i prawnym (zawieranie stosownych umów). Po etapie
przygotowawczym następuje budowa przedmiotu inwestycji (budowli, czy budynku).
Aby jednak inwestycja mogła być eksploatowana, potrzebny jest rozruch inwestycji, czyli
podsumowanie techniczne i funkcjonalne inwestycji i umożliwienie jej użytkowania9.
Trzecią i ostatnią fazą procesu inwestycyjnego jest faza eksploatacyjna.
Inwestycja oddana jest do użytkowania. Czas trwania tej fazy uzależniony jest od
stopnia zdolności produkcyjnej inwestycji. Zdolność produkcyjna inwestycji jest
faktycznym stopniem wykorzystania inwestycji w odniesieniu do założeń projektu
inwestycyjnego. Zdolność produkcyjna zależy jednak nie tylko od realizacji
inwestycji zgodnie z projektem, ale również od stopnia właściwej jej eksploatacji
(zgodnej z przeznaczeniem inwestycji). W zależności od tego, co jest przedmiotem
danej inwestycji (przedsięwzięcia inwestycyjnego), kto jest inwestorem, jaki
charakter ma kapitał inwestowany, można dokonać klasyfikacji inwestycji. W
literaturze przedstawiane są trzy podstawowe rodzaje inwestycji, ze względu na
rodzaj aktywów, w które inwestowane są nakłady finansowe. Są to inwestycje
rzeczowe, finansowe (kapitałowe) oraz niematerialne.
W tab. 2 przedstawiono podstawową klasyfikację inwestycji wraz z przykładami
lokat kapitałowych.
Tab. 2. Klasyfikacja inwestycji oraz przykłady lokat kapitałowych
Lp.
Rodzaj inwestycji
Przykłady lokaty kapitałowej
Infrastrukturalne

1.

Inwestycje rzeczowe
Produkcyjne i Lokacyjne

8
9

Nieruchomości
Maszyny i urządzenia
Liniowa infrastruktura transportu
Nieruchomości
Dzieła sztuki
Metale szlachetne
Przedmioty kolekcjonerskie

H. Zadora, Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, Warszawa 2009, s. 293.
Tamże, s. 294.
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Inwestycje finansowe

3.

Inwestycje niematerialne
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Papiery wartościowe
Akcje
Akty własności
Lokaty bankowe
Fundusze inwestycyjne
Własność intelektualna
Badanie i rozwój
Marketing
Inwestycje społeczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M.A. Wiśniewska, Inwestowanie w nieruchomości.
Analiza komparatywna efektywności, Warszawa 2011 r., s. 28

Inwestycje rzeczowe polegają na alokowaniu środków finansowych w rzeczowe
składniki majątku inwestora, tj. np. inwestycje w teren, maszyny, zapasy, bądź
drogę. Ich podstawową funkcją jest zwiększenie majątku inwestora i przyniesienie
inwestorowi konkretnych dochodów w przyszłości10. Są to więc najczęściej spotykane
inwestycje i jednocześnie bardzo kapitałochłonne. Ich cechę charakterystyczną
stanowi długi okres osiągnięcia korzyści przez inwestora z poniesionego kapitału11.
Ponadto, w inwestowaniu rzeczowym ograniczona jest płynność zaangażowanego
kapitału, a potencjalny efekt będzie stanowić przyszły zysk12.
W przypadku inwestycji finansowych (kapitałowych), efekt to wymierna wartość
kapitałowa wyrażona w pieniądzu, m.in. w postaci dywidend czy korzystnej ceny
sprzedaży aktywów. Realizacja inwestycji finansowych polega przede wszystkim na
lokowaniu środków pieniężnych w instrumenty finansowe. Cechą charakterystyczną
tego rodzaju inwestycji jest powierzenie zarządzania kapitałem inwestora
uprawnionemu do tego podmiotowi, np. bank na podstawie umowy z inwestorem
zarządza lokatą bankową.
Inwestycje niematerialne z kolei dotyczą inwestowania w wartości niematerialne,
tj. własność intelektualna (patenty, prawa autorskie, oprogramowanie), inwestycje
w wiedzę, reklamę czy dzieła sztuki. Są to inwestycje, które nie zawsze mają
bezpośrednie przełożenie na sytuację majątkową inwestora. O ile bowiem poprzez
nakłady na sprawność organizacyjną swojej firmy inwestor może zwiększać jej
wartość rynkową, o tyle inwestowanie w reklamę może nie wytworzyć wymiernych
efektów. Innym przedmiotem inwestycji niematerialnej mogą być dzieła sztuki o
charakterze unikatowym. Są one sposobem lokowania kapitału, zwanym inwestycjami
alternatywnymi13.
D. Krzemińska, Finanse przedsiębiorstwa, Poznań 2000, s. 176.
W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Warszawa 2011, s. 275.
12
R. Pastusiak, Ocena efektywności inwestycji, Warszawa 2003, s. 11.
13
„Powszechnie uważa się dzieła sztuki za dobrą formę przechowywania wartości i alternatywną inwestycję (…). Jednakże, „wartość dzieł może być utrzymana jedynie przez wycofanie ich ze sprzedaży
lub rozważenie wartości niematerialnych, na które wpływają czynniki subiektywne.” - B. Krapiński, Dzieła
sztuki jako dobry środek tezauryzacji pieniądza. III Konferencja doktorantów, „Zeszyty naukowe doktorantów
Wydziału Ekonomicznego UG” 2012, nr 2.
10
11
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Innym ważnym kryterium podziału inwestycji jest rodzaj zaangażowanego
w inwestycję kapitału. Rozróżnia się więc inwestycje publiczne, inwestycje
prywatne oraz inwestycje publiczno – prywatne. Inwestycje publiczne dokonywane
są przez podmioty publiczne, np. gminy. Inwestycje prywatne z kolei dokonywane
są przez podmioty prywatne. Przez podmioty prywatne rozumie się przedsiębiorców
(osoby prawne i osoby fizyczne), gospodarstwa domowe oraz osoby fizyczne
(inwestor indywidualny). Szczególną rolę w dokonywaniu inwestycji i wpływaniu na
rozwój gospodarki państwa przypisuje się przedsiębiorcom. Wzrost wartości danej
firmy następuje bowiem poprzez inwestowanie, czyli lokowanie kapitału w składniki
majątku firmy. Inwestycje są warunkiem sine qua non jej rozwoju. Jednocześnie,
podjęcie decyzji inwestycyjnej należy do najtrudniejszych inicjatyw w zarządzaniu
firmą. Kapitał angażowany jest bowiem na długi okres, obciążony ryzykiem i
jednocześnie niepewny co do efektów.
Inwestycją, która łączy przedsięwzięcia inwestycyjne podmiotów publicznych
i prywatnych jest inwestycja publiczno – prywatna. Konieczność korzystania
z tego rodzaju inwestycji wynika najczęściej z braku wystarczających środków
finansowych podmiotu publicznego do zrealizowania przedsięwzięcia
inwestycyjnego. Formuła partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP) polega na
realizacji usług publicznych za prywatne środki finansowe, przy zachowaniu
odpowiedzialności za dostępność tychże usług przez podmiot publiczny14.
Z punktu widzenia podmiotu publicznego (władzy publicznej), inwestycja
PPP jest tańsza i pozwala na oszczędności w wydatkach budżetowych, jakość
oferowanych usług publicznych można określić jako wyższą, inwestycja jest
szybciej realizowana, a część ryzyka przeniesiona zostaje na podmiot prywatny.
Zagrożeniami dla realizacji inwestycji PPP mogą być z kolei: utrata zarządzania
inwestycją PPP przez podmiot publiczny, nieadekwatny podział ryzyka między
partnerami czy upadłość podmiotu prywatnego15.
Należy podkreślić, że bez względu na to, kto będzie inwestorem bądź jak formuła
inwestowania przyczyni się do realizacji inwestycji, podjęcie decyzji inwestycyjnej
wiąże się z wpisaniem zamiaru podjęcia przedsięwzięcia inwestycyjnego do strategii
rozwoju inwestora. Ponieważ strategia jest dokumentem długofalowym, realizacja jej
zapisów wymaga prowadzenia właściwej polityki inwestycyjnej. Prowadzenie tejże
polityki winno być spójne z celami i zadaniami inwestora.
Osiągnięcie zakładanych w strategii rozwoju (i innych, szczegółowych
Partnerstwo publiczno – prywatne to projekty inwestycyjno – eksploatacyjne realizowane na podstawie umowy długoterminowej wspólnie – przez władze publiczne i podmioty sektora prywatnego (podmioty rynkowe), których celem jest stworzenie niezbędnej infrastruktury rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, umożliwiającej świadczenie usług publicznych – Raport o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym w Polsce, pod red. J. Hausnera, Centrum Partnerstwa publiczno – prywatnego, Warszawa 2013, s.10.
15
Tamze, s. 13-14.
14
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opracowaniach realizacyjnych, tj. studium wykonalności inwestycji) efektów
z zaangażowanego kapitału jest przecież celem podstawowym inwestycji.
Inwestor powinien przed podjęciem decyzji inwestycyjnej wiedzieć, czy
przedsięwzięcie inwestycyjne będzie opłacalne finansowo bądź wynikną z
niego pozytywne efekty gospodarcze16. Zatem decyzję tę podejmuje się na
podstawie rachunku ekonomicznego, przy uwzględnieniu zróżnicowanego
otoczenia społeczno – gospodarczego17, a także świadomości ryzyka18. Innymi
słowy, dokonywana jest ocena efektywności inwestycji na podstawie: wartości
liczbowej (porównania nakładów i efektów) oraz opisu (oceny jakościowej
nakładów i korzyści). Przeprowadzenie rachunku ekonomicznego zatem ma
dwa etapy: sformalizowany (polega na kwantyfikacji wartości liczbowych przy
użyciu określonych metod matematycznych) oraz niesformalizowany (polega na
ocenie różnych korzyści społecznych, m.in. ocenie jakości inwestycji lub ocenie
oddziaływania na środowisko). Do oceny opłacalności inwestycji stosuje się
odpowiednie narzędzia.
W tab. 3 przedstawiono rachunek ekonomiczny efektywności inwestycji w ujęciu
mikroekonomicznym (inwestorskim) oraz makroekonomicznym (społecznym).
Tab. 3. Rachunek ekonomiczny efektywności inwestycji
Rachunek ekonomiczny efektywności inwestycji
Dla inwestora
(analiza przepływów finansowych)

Dla społeczeństwa
(analiza kosztów i korzyści)

Metody statyczne:
Metody dynamiczne
- PP
- NPV (1)
- NPV (2)
- ARR
- IRR
Źródło: opracowanie własne na podst.: A. Michalak, Finansowanie inwestycji w teorii i
praktyce, Warszawa 2007 r., s. 85

Metody statyczne abstrahują od wpływu takich czynników jak czas i wysokość
inflacji na wielkość nakładów i kosztów inwestycji, a bazują na rachunkach
księgowych. Znajdują zastosowanie w momencie określania możliwości realizacji i
rentowności inwestycji. Najczęściej używanymi metodami są:
a) okres zwrotu (PP – Playback Period) to czas, po upływie którego wpływy
P. J. Szczepankowski, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 214.
17
Czyli czynników makroekonomicznych (korzyści społecznych) i mikroekonomicznych (korzyści finansowych dla inwestora). Do czynników makroekonomicznych, kształtujących decyzje inwestycyjne zalicza się: wzrost gospodarczy, stopę procentową, kurs walutowy, inflację, bezrobocie, podatki i inne obciążenia publiczno – prawne – T. Gostkowska – Drzewicka, A. Błaszkiewicz, Decyzje inwestycyjne w nieruchomości – uwarunkowania ekonomiczne, cz. II, „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo” 2013 r., nr 3/I/2013.
18
E. Ostrowska, Ryzyko inwestycyjne – identyfikacja i metody oceny, Gdańsk 1999, s. 28.
16
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pokryją nakłady poniesione na inwestycję.
b) księgowa stopa zwrotu (ARR – Accounting Rate of Return) to relacja rocznego,
średniego zysku netto w okresie eksploatacji inwestycji w stosunku do
wielkości nakładów inwestycyjnych.
Metody dynamiczne z kolei, uwzględniają czynnik czasu jako podstawowy element
przedsięwzięcia inwestycyjnego. Metody te bazują na rachunku dyskontowym19.
Umożliwiają porównywanie przepływów pieniężnych w związku z realizacją
inwestycji w kolejnych latach.
W świetle przedstawionych metod badania efektywności procesu
inwestycyjnego, należy podkreślić, że przesłanką działalności inwestycyjnej
gminy jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Przesłanka ta powoduje,
że większość gminnych inwestycji to inwestycje, których wynikiem jest
infrastruktura 20: społeczna i techniczna 21. Infrastruktura społeczna dot.
obiektów budowlanych, w których prowadzona jest działalność z takich
dziedzin jak: oświata, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, administracja
publiczna, handel itp. Infrastruktura techniczna z kolei, to takie obiekty i
budowle, które ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej i wpływają
na jakość funkcjonowania ich użytkowników. Obejmuje ona urządzenia
związane z: transportem ładunków i ludzi (drogi, mosty, linie kolejowe
itd.) oraz przedsiębiorstwami transportowymi (tabor, zajezdnie itd.), siecią
wodociągową i kanalizacyjną, siecią energetyczną i ciepłowniczą, ochroną
środowiska (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów), mieszkalnictwem
(lokale komunalne) czy łącznością 22.
W tab. 4. przedstawiono rodzaje infrastruktury gminnej.
Dyskonto to proces zmiany wartości pieniądza w czasie spowodowany istnieniem stopy procentowej. Według Portalu Edukacji Ekonomicznej NBP, dyskonto to zabieg rachunkowy pozwalający ocenić
bieżącą wartość występujących w przyszłości sum pieniędzy (przychodów, kosztów, etc.) na podstawie
odwrócenia mechanizmu działania procentu składanego - który służy do wyliczania przyszłej wartości sum występujących dziś. Dzięki dyskontowaniu możemy dowiedzieć się, jaka jest dzisiejsza wartość
wpłaty, która będzie miała miejsce w określonym momencie w przyszłości - www.nbpportal.pl – (dostęp
z dn. 1.06.2013 r.). Dyskontowe metody oceny inwestycji wykorzystują stopy procentowe do urealnienia przepływów pieniężnych - R. Pastusiak, dz. cyt., s. 74.
20
Słownik PWN definiuje „infrastrukturę” jako „urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do należytego funkcjonowania społeczeństwa i produkcyjnych działów gospodarki”, wyróżniając infrastrukturę
ekonomiczną („infrastruktura obejmująca usługi w zakresie transportu, komunikacji, energetyki itp.”)
oraz infrastrukturę społeczną („infrastruktura obejmująca usługi w dziedzinie prawa, oświaty, służby
zdrowia itp.”) – na www.sjp.pwn.pl/szukaj/infrastruktura (dostęp z dn. 1.06.2016 r.).
21
A. Zimny, dz. cyt., s. 11.
22
K. Witkowski, Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych, [w:] „Studia Lubuskie”
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, tom VII, Sulechów 2011 r.
19
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Tab. 4. Rodzaje infrastruktury gminnej
Lp. Rodzaj infrastruktury
Rola danego rodzaju infrastruktury
gminnej
1.

2.

3.

Transportowa

Wodno - kanalizacyjna

Energetyczna

4.

Gospodarka odpadami

5.

Gospodarka
mieszkaniowa

- wzrost mobilności mieszkańców
- wzrost jakości i liczby dróg
- wzrost produktywności przedsiębiorstw
- wzrost dostępności transportowej gminy
- spadek kosztów transportu
- wzrost popytu konsumpcyjnego itd.

- zaspokojenie potrzeb mieszkańców
- wzrost jakości wody
- utrzymanie zieleni gminnej
- zabezpieczenie przeciwpożarowe
- wzrost popytu na usługi turystyczne
- poprawa jakości środowiska naturalnego itd.
- zaspokojenie potrzeb mieszkańców
- wzrost bezpieczeństwa energetycznego
- zaspokojenie potrzeb przedsiębiorstw
- wykorzystanie alternatywnych źródeł energii itd.
- ochrona środowiska naturalnego
- oszczędność energii
- zapewnienie ładu i porządku w gminie
- wzrost jakości życia mieszkańców
- poprawa funkcjonowania przedsiębiorstw itd.
- zabezpieczenie podstawowej potrzeby mieszkańców
- poprawa jakości życia rodzin
- rozwój rynku nieruchomości itd.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Kozłowski, Zarządzanie gminnymi
inwestycjami infrastrukturalnymi, Warszawa 2012, s. 18 – 29.
Należy podkreślić, że inwestowanie w infrastrukturę nie wynika tylko z
uwarunkowań prawno – administracyjnych gminy. Oczywiście, ustawa o samorządzie
gminnym i ustawy szczegółowe wyznaczają katalog zadań gminnych. Ich realizacja
jest zawsze działalnością związaną z wydatkowaniem środków finansowych. Czym
innym jest jednak uzupełnianie braków w strukturze nawierzchni drogi gminnej
(wydatki bieżące), a czym innym budowa bądź modernizacja drogi (wydatki
inwestycyjne). Jednakże zasadniczym powodem inwestycji infrastrukturalnych
gmin jest ich wpływ na wzrost potencjału społeczno – gospodarczego gminy. Ta teza
została wielokrotnie potwierdzona w literaturze i jest pochodną funkcji, jakie pełnią
gminne inwestycje infrastrukturalne.
Pomimo tego, że inwestycje gminy są inwestycjami publicznymi, służą
prowadzeniu działalności gospodarczej i alokowaniu kapitału przez przedsiębiorstwa.
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Alokacja tego kapitału następuje zgodnie z mechanizmem rynkowym. Dla
przykładu, modernizacja istniejącej drogi gminnej, której celem jest zwiększenie
jej przepustowości i dostępności transportowej, pozwala na obniżenie kosztów
przedsiębiorstw transportowych.
Do najważniejszych efektów inwestycji infrastrukturalnych gminy należy zaliczyć m.in.:
- napływ kapitału finansowego (inwestycji prywatnych, m.in. w budownictwie);
- rozwój przedsiębiorczości (większa produktywność i wartość rynkowa firm);
- tworzenie nowych miejsc pracy;
- transfer technologii;
- większe dochody do budżetu gminy (np. dochody z eksploatowania
infrastruktury);
- wzrost dochodów indywidualnych;
- lepsza jakość życia mieszkańców gminy itd.23.
Należy więc podkreślić, że inwestycje infrastrukturalne gminy przyczyniają
się do zmiany jakościowej i ilościowej funkcjonowania przedsiębiorstw w gminie
oraz standardu życia mieszkańców. Umożliwiają gminie prowadzenie działalności
bieżącej, jak i mają znaczenie w przyszłości. Inwestycje te służą modernizacji
posiadanej infrastruktury, a także budowie nowej. Ich zasadniczą cechę stanowi
to, że ich efektem jest dobro publiczne. Każdy zatem może mieć do niego dostęp.
Inwestycja jest zawsze przedsięwzięciem, które wymaga dłuższego zaangażowania
kapitału. Wiąże się to więc z dużym ryzykiem inwestycyjnym. Gminy ponoszą
to ryzyko świadomie, gdyż rozwój infrastruktury powinien wyprzedzać rozwój
społeczno – gospodarczy. Stwierdzono, że nadwyżki wyposażenia w infrastrukturę
stanowią zachętę dla przedsiębiorców do lokowania swojego kapitału w gminie.24
Dlatego też podejmując decyzje inwestycyjne, gmina musi wziąć pod uwagę, że:
- powstająca infrastruktura powinna swym potencjałem i strukturą wyprzedzać
rozwój gospodarczy na danym terenie gminy;
- infrastruktura powinna dokonać zmiany jakościowej danego obszaru gminy,
pokonując tym samym jego bariery infrastrukturalne;
- infrastruktura powinna jednocześnie zaspokajać potrzeby gospodarcze i
społeczne danego obszaru;
- podejmuje się działania równoległe do inwestycji, aby zmniejszyć
ryzyko inwestycyjne oraz uzyskać dodatkowy efekt gospodarczy (rozwój
przedsiębiorczości)
- należy ograniczać negatywne skutki środowiskowe25.
M. Szaja, Polityka inwestycyjna ważnym instrumentem determinującym konkurencyjności i rozwój
gminy, w: „Studia Ekonomiczne i Regionalne” Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, tom V,
nr 2/2011, Biała Podlaska 2011 r.
24
A. Sztando, Progospodarcza polityka infrastrukturalna gmin, w: „Gospodarka lokalna w teorii i w
praktyce.” Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1023, Wrocław 2004.
25
Tamże.
23
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Gmina jako inwestor publiczny musi kierować się przede wszystkim możliwością
przyszłego rozwoju gminy. Toteż każda inwestycja infrastrukturalna jest poddawana
wieloaspektowej analizie.
W tab. 5. przedstawiono czynniki lokalizacji inwestycji infrastrukturalnych gminy.
Tab. 5. Czynniki lokalizacji inwestycji infrastrukturalnych gminy
Lp.
Czynnik lokalizacji
Wyszczególnienie
inwestycji
1.

Położenie

- odległość od głównych ciągów komunikacyjnych i ważnej
infrastruktury transportowej (portów lotniczych, portów
morskich itp.)
- bliskość ośrodków przemysłowych

2.

Nieruchomości

- jakość i cena nieruchomości
- struktura własnościowa nieruchomości
-dostępność nieruchomości zabudowanych i
niezabudowanych
- wpływ inwestycji na ceny nieruchomości

3.

Rynek lokalny

- wielkość lokalnego rynku
- potencjał sektorów gospodarki lokalnej

4.

Zasoby

5.

Przedsiębiorczość

6.

7.

Prawny

Społeczny

- dostępność surowców
- dostępność pracowników
- wartość rynkowa firm lokalnych
- możliwości współpracy z firmami lokalnymi
- zgodność z obowiązującym planem (planami) miejscowym
- zgodność z funkcjami terenu pod inwestycje zawartymi
w gminnym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
- możliwości budżetowe gminy
- zgodność z wieloletnią prognozą finansową gminy
- potrzeba społeczna inwestycji
- akceptacja społeczna dla inwestycji
- ograniczone negatywne skutki środowiskowe
- podniesienie jakości życia mieszkańców

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Kamba – Kibatshi, Kształtowanie inwestycji
lokalnych w Polsce jako jeden z warunków jej rozwoju przed przystąpieniem do strefy wspólnej
waluty, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach”,
seria Administracja i Zarządzanie, nr 93, 2012; W. Budner, Czynniki lokalizacji inwestycji a
możliwości rozwoju ekonomicznego gmin w Polsce, [w:] „Acta Sci. Pol., Administratio Locorum”
2007, nr 6 (3)

Inwestowanie gminy w infrastrukturę musi być zatem zawsze poprzedzone
właściwymi studiami jej zasadności i planami dot. możliwości ich sfinansowania.
Z punktu widzenia strategii rozwoju gminy ważnym opracowaniem jest wieloletni
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plan inwestycyjny gminy. Jest to zatwierdzony przez radę gminy dokument
planistyczny, który zawiera uporządkowaną listę inwestycji gminy do realizacji na
poszczególne lata (5–6 lat), wraz ze źródłem ich finansowania. Plan jest wyrazem
skłonności gminy do inwestowania i ma charakter dynamiczny. Powinien być
uaktualniany corocznie.
Posiadanie wieloletniego planu inwestycyjnego przez gminę ma wiele zalet, m.in.:
- rozłożenie wydatków inwestycyjnych na więcej niż jeden rok budżetowy,
- wybór korzystniejszych metod i źródeł współfinansowania inwestycji,
- efektywniejsze zarządzanie gminnym długiem,
- pozyskanie czasu na społeczną akceptację inwestycji,
- analiza możliwości inwestycyjnych gminy26.
Źródłami finansowania inwestycji infrastrukturalnych gminy mogą być: budżet
gminy, jak i zewnętrzne źródła, tj.:
- dochody bieżące gminy,
- własne środki budżetowe gminy,
- bezzwrotne przychody budżetowe ( tj. nadwyżki budżetowe),
- dotacje celowe i fundusze celowe z budżetu państwa,
- bezzwrotne środki zagraniczne (z Unii Europejskiej),
- pożyczki długoterminowe,
- kredyty,
- wyemitowane obligacje komunalne itp.27.
Dominuje pogląd, że najprostszym źródłem finansowania inwestycji są
środki własne gminy. Jednak rzadko która gmina ma zdolność finansowania
inwestycji tylko z własnych środków. Należy bowiem pamiętać, że niewielkie
obniżenie dochodów, przy jednoczesnym wydatkowaniu środków na inwestycje,
może skutkować zachwianiem równowagi budżetowej gminy. Z kolei, efektywne
zarządzanie polityką finansową w oparciu o dochody własne, pozwala gminie
na zaciąganie zobowiązań bez zagrożenia utraty płynności finansowej. Warto
nadmienić, że zaciąganie zobowiązań przez gminę obarczone jest zarówno
kosztami (obsługa zadłużenia, możliwe pogorszenie kondycji finansowej gminy,
obciążenie przyszłych dochodów gminy) jak i korzyściami (pozyskanie kapitału
do inwestycji, rozłożenie obciążeń finansowych w czasie, stabilizacja finansowa
gminy)28.
W literaturze wymienia się trzy podstawowe metody finansowania inwestycji
gminy:
- z oszczędności (rezerw),
- z bieżących dochodów gminy,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów29.
M. Jastrzębska, dz. cyt., s. 182.
M. Jastrzębska, dz. cyt., s. 98.
28
J. Zawora, dz. cyt., s. 126.
29
Tamże, s. 133.
26
27
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Istnieją możliwości obniżenia kosztów inwestycji przez gminę. Abstrahując
od uwarunkowań prawa zamówień publicznych, gdzie podstawowym kryterium
wyboru produktów i usług jest kryterium ceny, sposobami na sfinansowanie
inwestycji infrastrukturalnej jest współdziałanie z innymi podmiotami – instytucjami
publicznymi, przedsiębiorcami jak i podmiotami sektora pozarządowego oraz
osobami fizycznymi.
Warto zwrócić uwagę w szczególności na współpracę gminy w realizacji
inwestycji. Gminy zobowiązane są do udostępnienia infrastruktury mieszkańcom.
Niejednokrotnie jednak realizacja danej inwestycji, np. z zakresu gospodarki
odpadowej, przekracza możliwości finansowe gminy. Zakres takiej inwestycji może
również wykraczać poza jej kompetencje statutowe i terytorium. Toteż gminy łączą
się w związki gmin dla wspólnej realizacji zadań publicznych30. Ma to również
swoje korzyści ekonomiczne. Działa tutaj bowiem efekt skali – większy dostęp do
infrastruktury dla większej liczby mieszkańców pozwala na ukształtowanie niższych
kosztów jednostkowych z tytułu eksploatacji danej infrastruktury i pochodnych
usług publicznych, a także efektywniejsze jej wykorzystanie. Współpraca gmin
przyspiesza również realizację danej inwestycji, jak również obniża koszty jej
utrzymania.
Realizując inwestycje infrastrukturalne, gmina powinna kierować się zasadą
racjonalnego gospodarowania. Oznacza to, że podejmując decyzję inwestycyjną,
ma na uwadze efektywność alokowanych środków publicznych. Istnieje jednak
sprzeczność w korelacji dostępności do dóbr i usług publicznych a ich efektywnością.
Poprawa dostępności obniża efektywność inwestycji i odwrotnie31.
Wskazuje się na trzy powody nieefektywności w gospodarowaniu środkami
publicznymi jednostek samorządu terytorialnego:
- niski poziom dochodów własnych, ograniczających samodzielność tych
jednostek,
- wysoki udział dotacji celowych, ograniczający możliwości kształtowania
wydatków i uniemożliwiający oszczędności,
- brak mechanizmów dostosowania dochodów do faktycznych kosztów
wykonywanych zadań32.
Określono również sposoby zwiększenia efektywności inwestowania jednostek
samorządu w prowadzonej polityce finansowej:
- zniesienie ograniczeń w gospodarowaniu środkami budżetowymi jednostek,
- zwiększenie udziału dochodów własnych w strukturze dochodów,
- konsolidacja dochodów33.
Na podstawie art. 64–73a ustawy o samorządzie gminnym, rozdział VII „Związki i porozumienia
międzygminne”. Związek gminny ma osobowość prawną.
31
B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania – bieżące i perspektywiczne, Warszawa 2011, s. 141.
32
L. Patrzałek, Wybrane problemy finansów samorządu terytorialnego, Poznań 2008, s. 85.
33
Tamże, s. 86.
30
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Niezwykle ważne jest zatem, aby gmina, realizując poszczególne inwestycje,
dokonywała szacunkowych pomiarów ich efektywności.
W tab. 6. przedstawiono wymiary efektywności inwestycyjnej gmin.
Tab. 6. Wymiary efektywności inwestycyjnej gmin
Wymiar
Cel wymiaru
Przykładowe
Lp.
efektywności
efektywności
kryteria pomiaru
Ekonomiczna

Ocena możliwości
realizacji zadań w
sposób ciągły w długim
okresie

2.

Systemowa

Zdolność do kreowania
rozwoju oraz
dostosowania się do
zmiennych warunków

3.

Rzeczowa

Ocena stopnia realizacji
celu oraz przyjętej
strategii

Polityczna

Skala oddziaływania
decyzji politycznych
na otoczenie oraz
ocena tej polityki przez
społeczeństwo

Psychologiczna

Zachowanie władz
w kontekście
podejmowania decyzji
inwestycyjnych

1.

4.

5.

-możliwość realizacji
nadwyżki budżetowej
-zdolność do
wywiązywania się
z zobowiązań
-wartość wydatków
na inwestycje
-dynamika wzrostu
dochodów i wydatków
-nakłady inwestycyjne
na jednego mieszkańca
-wartość zrealizowanych
inwestycji
-zadowolenie
społeczeństwa
z dostarczonych dóbr
publicznych
-produkt: usługa
lub świadczenie
-realizacja planu
-trwałość rządów
-realizacja interesu
publicznego
-wartość udzielonej
pomocy publicznej
-liczba nowych
podmiotów
gospodarczych
-predyspozycje
zawodowe decydentów i
aparatu urzędniczego
-satysfakcja ze służby
publicznej

Rodzaj
miernika
- ilościowy

- jakościowy
- ilościowy

- jakościowy
- ilościowy

- jakościowy
- ilościowy

- jakościowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Filipiak, dz. cyt., s. 148–149

Według przeprowadzonych badań empirycznych dotyczących działań
służących poprawie efektywności inwestycji gminnych, zasadniczymi czynnikami
warunkującymi skuteczność tych działań są czynniki prawne i psychologiczne. O
ile jednak uwarunkowania prawne są subiektywne (narzucone przez państwo),
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o tyle predyspozycje psychologiczne władz gminnych są kwestią obiektywną,
aczkolwiek istotnie wpływającą na efekt podejmowanych przez gminy inwestycji34.
SUMMARY
The significance of investment in commune’s economic development
The prime prerequisite of a commune investment activity is fulfilling the residents’
needs. The vast majority of such investments result in creating novel infrastructure. It
is extremely relevant to estimate and appraise every single public endeavor.

34

A. Zimny, dz. cyt., s. 127.

Z kroniki uczelni
Wspomnienie o prof. zw. dr hab. Andrzeju Chodubskim

Prof. Andrzej Chodubski
na konferencji Tożsamość
Kulturowo-Cywilizacyjna
Gdyni w 2014 r.

6 lipca 2017 r. zmarł profesor Andrzej Chodubski, m.in. wykładowca Wyższej Szkoły
Komunikacji Społecznej w Gdyni. Z inspiracji Profesora powstało wydawnictwo
Zeszyty Gdyńskie, w których od jedenastu lat stale publikowaliśmy Jego teksty.
Pogrzeb Profesora, z udziałem licznej rzeszy współpracowników, wychowanków i
znajomych, odbył się 12 lipca 2017 r. na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku i był
poprzedzony Mszą świętą, sprawowaną za Zmarłego w kościele pw. św. Franciszka
z Asyżu w Gdańsku Siedlcach. Liturgii Mszy świętej żałobnej przewodniczył ks. dr
Mirosław Gawron. W koncelebrze odprawiało dwóch duchownych - ks. dr Paweł
Bijak i ks. prof. dr hab. Adam Romejko - wszyscy wypromowani przez Prof. A.
Chodubskiego - oraz ks. prof. dr hab. Janusz Balicki z UKSW i ks. Jacek Tabor proboszcz parafii.
Poniżej publikujemy wspomnienie o Profesorze, autorstwa Jego ucznia, prof. zw.
dr hab. Arkadiusza Żukowskiego.
Prof. Andrzej Jan Chodubski był uczonym wielkiego formatu. Cechowała Go
niezwykła dociekliwość badawcza, ogromne umiejętności analityczne i syntetyzujące,
zdolność do formułowania predykcji. W swych działaniach naukowych,
dydaktycznych i organizacyjnych był niezwykle rzetelny i pracowity.
Prof. Andrzej Jan Chodubski urodził się 1 stycznia 1952 r. w Grabienicach
Małych na Mazowszu. W szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym należał do
najlepszych uczniów. Podobne wyniki osiągał jako student historii na Uniwersytecie
Gdańskim (UG). Studia podjął w 1971 r. Praca magisterska napisana pod kierunkiem
prof. dr. hab. Stanisława Mikosa dotyczyła polityki kulturalnej władz gdańskich
w okresie III Rzeszy, a jej fragmenty zostały opublikowane w periodykach naukowych.
Po studiach, ukończonych z wyróżnieniem, rozpoczął pracę jako asystent w Instytucie
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Nauk Politycznych (INP) macierzystego uniwersytetu, kierowanym przez prof.
dra hab. Kazimierza Podoskiego. W latach 1977-1979 uczęszczał na podyplomowe
studium z zakresu nauk politycznych. W ramach przygotowywanej rozprawy
doktorskiej rozpoczął badania nad przemianami kulturalnymi na Kaukazie.
W tym celu w 1979 roku odbył staż naukowy na Uniwersytecie Azerbejdżańskim
w Baku i miał możliwość odbycia peregrynacji naukowych po krajach Kaukazu.
Praca doktorska obroniona 29 kwietnia 1981 r. z wyróżnieniem została wkrótce
w skróconej formie opublikowana.
Swoje zainteresowania badawcze związane z Kaukazem rozwijał w następnych
latach. W oparciu o przeprowadzone na miejscu badania przygotował rozprawę
habilitacyjną pt. „Aktywność kulturalna Polaków w Azerbejdżanie w XIX i na
początku XX wieku”. Rada Wydziału Humanistycznego UG 12 czerwca 1986 r.
nadała Mu stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii
powszechnej XIX i XX w. Rok później został powołany na stanowisko docenta.
W tymże roku otrzymał nominację na kierownika Zakładu Międzynarodowych
Stosunków Politycznych, funkcję tę sprawował do 1992 r. W latach 1990-1992
był zastępcą Dyrektora INP UG ds. naukowych. Po zlikwidowaniu INP w 1992 r.
związał się z nowo utworzoną Katedrą Nauki o Cywilizacji, przy czym zrezygnował
z pełnienia funkcji kierowniczych. Tym niemniej brał czynny udział w życiu Uczelni,
m.in. był bardzo zaangażowany w działalność wydawnictwa uczelnianego, czy
przewodniczenie komisji ds. nadawania stopnia doktora na kierunku Politologia na
Wydziale Nauk Społecznych UG.
W 1993 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu
Gdańskiego.
W następnych latach kariera naukowa Profesora Andrzeja nabierała tempa.
Powstawały wartościowe i liczne publikacje naukowe. W wieku 44 lat, 16 grudnia
1996 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra
Kwaśniewskiego otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.
Swoją dalszą bardzo bogatą działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną
związał z Instytutem Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu
Gdańskiego.
***
Dorobek naukowy Prof. A. Chodubskiego jest imponujący – autor kilkudziesięciu
monografii i redakcji oraz ponad 1100 innych publikacji, w tym wielu artykułów
w czasopismach naukowych, rozdziałów w wieloautorskich pracach i recenzji prac
naukowych. Ukazały się one głównie w języku polskim, ale wiele prac ogłoszono
również w języku angielskim i rosyjskim, a także białoruskim, holenderskim,
niemieckim i włoskim.
W tekstach Prof. A. Chodubskiego odnajdujemy rezultaty badań na tematy
pozostające w zainteresowaniu przede wszystkim nauk o polityce, ale duża liczba prac
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swoim polem badawczym obejmuje historię, socjologię i inne dyscypliny z dziedziny
nauk humanistycznych i społecznych.
Wśród Jego specjalności badawczych wymienia się: Polonię świata, naukę
o polityce, historię powszechną XIX i XX wieku, stosunki międzynarodowe, w tym:
badania dotyczące metodologii badań, historii powszechnej i regionalnej, problemów
narodowościowych i etnicznych. Wśród pól badawczych z zakresu stosunków
międzynarodowych znajduje się tematyka związana z procesami globalizacji,
regionalizacji (w tym integracji europejskiej) i lokalizmu oraz stosunki Polski
z różnymi narodami, państwami oraz regionami.
Wśród zainteresowań badawczych na czoło wysuwa się problematyka Polonii
i Polaków za granicą. Zdumiewa zasięg geograficzny badań i publikacji obejmujących
kraje Azji, kontynentu amerykańskiego, a przede wszystkim liczne kraje Europy.
Wiele opracowań na ten temat było plonem pobytów na stażach naukowych (m.in.
w Moskwie, Baku, Wiedniu, Berlinie, Lipsku, Rzymie, Messynie i Amsterdamie).
Badania początkowo koncentrowały się wokół zagadnień Polaków na Kaukazie,
a w szczególności w Azerbejdżanie. Następnie Prof. A. Chodubski skoncentrował
się na poznaniu procesu kształtowania się i przemian zbiorowości polonijnych
w państwach zachodnioeuropejskich, głównie Polonii brytyjskiej, holenderskiej,
greckiej, niemieckiej i skandynawskiej. Problematyka ta poszerzana była o badania
skupisk polonijnych na innych kontynentach. Istotne uzupełnienie stanowiły syntezy
prawidłowości i cech specyficznych zbiorowości polonijnych na świecie. Poza tym
zajmował się kwestiami mniejszości narodowych i grup etnicznych w Polsce oraz
w krajach osiedlenia Polaków, głównie w kontekście przemian cywilizacyjnych.
Miały one charakter ogólny lub też poświęcone były poszczególnym mniejszościom
narodowym i etnicznym, głównie Ormianom, Tatarom i Białorusinom.
Mało dostrzegane, a istotne poznawczo są teksty Prof. A. Chodubskiego dotyczące
różnych aspektów kultury politycznej.
Profesor Andrzej w poznaniu politologicznym z wielkim powodzeniem zajmował
się zagadnieniami teoretycznymi i metodologicznymi, obejmującymi, m.in.
kategorie teorii polityki i teorii stosunków międzynarodowych (liczne hasła, m.in.
do „Małej Encyklopedii Wiedzy Politycznej” i „Encyklopedii Politologii”) – z reguły
opracowywał „pionierskie” hasła, których inni badacze nie chcieli przyjąć. Specyfikę
i odrębność metod i technik poznania politologicznego przedstawił w pracy pt.
„Wstęp do badań politologicznych (Gdańsk 1995). Weszła ona do obowiązujących
kanonów podręcznikowych na polskich uniwersytetach i doczekała się kilku nowych
wydań (1996, 1998, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011, 2013).
Osobnym polem zainteresowań badawczych Prof. Andrzeja Chodubskiego
był Gdańsk i jego dzieje dawniejsze i współczesne, a zwłaszcza swoistość prawnopolityczna oraz obraz życia kulturalnego i społecznego. Uchodził za znawcę dziejów
tego miasta. Problematyką tę zajmował się nieprzerwanie od momentu zamieszkania
w tym mieście. Podobnie jak inne obszary badawcze traktował je wieloaspektowo,
zwracając uwagę na przemiany kulturowe i kwestie tożsamościowe.

266

Z kroniki uczelni

Badania regionalne i lokalne dotyczyły także stron rodzinnych, a mianowicie
Mazowsza. Dzieje tego regionu prezentował przez pryzmat działalności zasłużonych
jednostek.
Od ponad 20 lat Prof. A. Chodubski rozwijał swoje zainteresowania badawcze
dotyczące nauki o cywilizacji, zarówno jej specyfiki metodologicznej, jak i jej miejsca
między historią a politologią. Istotną rolę w tej sferze spełniała wychodząca od
1995 r. seria „Cywilizacje w czasie i przestrzeni” przekształcona w 2002 r. w czasopismo
„Cywilizacja i Polityka”, w którym z powodzeniem wskazywał na najnowsze ustalenia
badawcze z metodologii i metodyki wiedzy o cywilizacji i polityce, na znaczenie teorii
w rozpoznawaniu rzeczywistości społeczno-politycznej, na ujawniające się zależności
między objaśnianiem refleksyjnym rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej
a badaniami wąskofaktograficznymi.
Podsumowując, publikacje Prof. A. Chodubskiego oparte są na bardzo solidnej
bazie źródłowej, są dziełami oryginalnymi o wysokich wartościach naukowych. Część
z nich nie tylko ma duże znaczenie poznawcze, ale znaczący wkład w przyszły rozwój
i perspektywę badań politologicznych. Dotyczą one m.in.: specyfiki i problemów
mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz innych państwach; przemian
tożsamościowych Polonii i Polaków za granicą, zwłaszcza w Armenii, Azerbejdżanie,
Kazachstanie, a także Skandynawii; roli Kościoła katolickiego w przemianach
zbiorowości polonijnych; problemów współczesnej cywilizacji; teorii i metodologii
nauk humanistycznych i społecznych, a w szczególności nauk o polityce. Prof. A.
Chodubski potrafił też z dużą kompetencją prowadzić na wysokim poziomie dyskurs
naukowy i dokonywać merytorycznej konfrontacji różnych opinii i źródeł. W ten
sposób dał istotny wkład w rozwój polskiej nauki.
Oprócz wielu publikacji naukowych Prof. A. Chodubski był autorem licznych
recenzji. Zadziwia nie tylko ich liczba, ale różnorodność recenzowanych publikacji
oraz tytułów periodyków, gdzie były one zamieszczane (m.in.: „Athenaeum”/
„Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” „Archeion”, „Kultura i Edukacja”,
„Przegląd Europejski”, „Przegląd Polonijny”/”Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”,
„Studia Europejskie”, „Studia Małopolskie”, „Zeszyty Chojnickie”, czy „Cywilizacja
i Polityka”). Dokonywał w nich przeglądu najnowszej literatury politologicznej
(m.in. światowych klasyków globalizacji), wskazywał na kwestie społeczne (np. na
łamach „Polityki Społecznej”), przybliżał problemy regionalizmu i lokalizmu, w tym
mniejszości narodowych („Białoruskie Zeszyty Historyczne”, „Białostocki Przegląd
Kresowy”, „Rocznik Tatarów Polskich”), czy też opiniował wychodzące w Polsce
katalogi i informatory dotyczące zasobów archiwów.
Od lat recenzował także wnioski o przyznanie grantów przez Komitet Badań
Naukowych, a później Narodowe Centrum Nauki. Ponadto opiniował liczne prace
naukowe z zakresu politologii i historii powszechnej XIX i XX wieku dla czołowych
wydawnictw naukowych (liczba opinii i recenzji wydawniczych przekracza kilkaset).
Jako kierownik lub wykonawca uczestniczył w 25 grantach badawczych
(międzynarodowych i krajowych).
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W twórczości Prof. A. Chodubskiego należy też uwzględnić pokaźny dorobek
popularno-naukowy i publicystyczny.
Prof. A. Chodubski posiadał również ogromne osiągnięcia w kształceniu młodych
kadr naukowych. Wypromował aż 33 doktorów, a kilku z nich uzyskało już tytuł
naukowy profesora. Poza tym był cenionym recenzentem w przewodach doktorskich
(96), przewodach i postępowaniach habilitacyjnych (35) oraz w postępowaniach
o nadanie tytułu naukowego profesora (31) we wszystkich uprawnionych do tego
ośrodkach politologicznych w Polsce.
W istotny sposób przyczynił się do rozwoju badań naukowych i oferty dydaktycznej
na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie stworzył szkołę badaczy problemów współczesnej
cywilizacji.
Prof. A. Chodubski powołanie uczonego dzielił na równi z pracą dydaktyczną.
Był bardzo dobrym nauczycielem. Jego wykłady, konwersatoria, ćwiczenia czy tez
seminaria zawsze cieszyły się popularnością wśród studentów i doktorantów, nie
tylko na Uniwersytecie Gdańskim i innych uczelniach Trójmiasta, ale także na
uniwersytetach w Warszawie, Poznaniu, Olsztynie i Łodzi oraz w innych ośrodkach
akademickich. Wypromował kilkuset licencjatów i magistrów.
Prof. A. Chodubski był człowiekiem bardzo rzetelnym i pracowitym,
z przeogromnym dorobkiem w różnych wymiarach akademickiej aktywności.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż z powodzeniem łączył działalność naukowobadawczą z obowiązkami dydaktyka i organizatora życia akademickiego. Należał do
nielicznych politologów, którzy od ponad 25 lat nie tylko wyrażali troskę o kondycję
nauk politycznych, ale podejmowała próby zdiagnozowania stanu i perspektyw
tej dyscypliny w Polsce. Wyróżniał się niezwykłą sumiennością i troską o rozwój
szkolnictwa wyższego i polskiej nauki.
Oprócz wielu przymiotów stricte naukowych posiadał wiele pozytywów jako
Człowiek. Był osobą niezwykle skromną. Chętnie służył pomocą i radą innym,
zwłaszcza młodszym pracownikom naukowym. Pomimo swej pozycji w środowisku,
przy różnych ważniejszych wydarzeniach podkreślał szacunek dla swoich nauczycieli
i mistrzów, których miał zaszczyt spotkać w trakcie edukacji i pracy zawodowej.
W ogólnopolskim środowisku naukowym podziwiany był za życzliwość oraz
umiejętności uważnego wysłuchania racji kolegów i współpracowników. Cieszył się
powszechnym szacunkiem i uznaniem.
Znaczącym wyrazem uznania dla osiągnięć Prof. A. Chodubskiego ze strony
środowiska akademickiego było m.in. to, że systematycznie był wybierany do
Komitetu Nauk Politycznych PAN i jego Prezydium. W dowód uznania i zasług dla
środowiska politologicznego został członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa
Nauk Politycznych. Poza tym nadana została mu godność członka honorowego
Płockiego Towarzystwa Naukowego.
Prof. A. Chodubski zapraszany był do rad naukowych lub programowych
kilkunastu czasopism naukowych o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym (m.in.
„Przegląd Europejski”, „Kogniwistyka i Media”, „Krakowskie Studia Małopolskie”,
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„Polish Political Science Yearbook”, „Świat Idei i Polityki”, „Dialog Europejski”,
„Rocznik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, „Zeszyty Gdyńskie”), jak
i periodyków zagranicznych (np. „Democratization and Human Rights”- Uzbekistan).
Z powodzeniem od 2002 roku wypełniał funkcję redaktora naczelnego znakomicie
redagowanego czasopisma „Cywilizacja i Polityka”.
Wielokrotnie występował w roli eksperta: Państwowej/Polskiej Komisji
Akredytacyjnej, Państwowej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych i Państwowej
Komisji Matur w Warszawie.
***
Profesor Andrzej Chodubski był wybitnym uczonym, kreatorem i organizatorem
życia naukowego, a także niekwestionowanym autorytetem naukowym. Przez wielu
jest uznawany za Mistrza. Należał do współtwórców współczesnej polskiej politologii.
W świecie zalewającym nas przez homo oeconomicus i homo novus Profesor
Andrzej Chodubski należał do wymierającego gatunku homo eruditus i homo faber.
Nie poddawał się trendom komercjalizacji i polityzacji nauki.
W swoim postępowaniu niezmiennie zachowywał głęboki humanizm i otwarcie
na drugiego Człowieka. Z powodzeniem realizował ethos Uczonego1.
Przy okazji różnych wystąpień publicznych, prof. A. Chodubski podkreślał
szacunek dla swoich nauczycieli i mistrzów. Podobnie napisali o Profesorze Jego
uczniowie, absolwenci różnych uczelni, którzy komentowali wiadomość o śmierci
prof. A. Chodubskiego na łamach portalu Trójmiasto.pl. Wśród 179 opinii można
było znaleźć takie jak np.: To dla mnie ogromny zaszczyt móc powiedzieć, że byłem
Pana studentem- Panie Profesorze…, Spoczywaj w Bogu geniuszu słowa, pisma i
żartu…, Ile przyjaciół tyle wrogów-motto Profesora. Profesorze spoczywaj z Bogiem…,
Kapitalny wykładowca, przyjaciel studentów, można powiedzieć kumpel…2.

1
2

A. Żukowski, Wspomnienie o prof. A. Chodubskim, na: www.ptnp.org.pl, (dostęp 2 września 2017 r.).
Zmarł prof. Andrzej Chodubski, na: www.trojmiasto.pl, Nekrologi, (dostęp 8 lipca 2017 r.).

Noty o autorach
Mgr Marcin Biełowieżec
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Wieloletni, były funkcjonariusz operacyjny organów ścigania i służb specjalnych
RP. Ukończył liczne szkolenia w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej,
gospodarczej, w tym w szczególności korupcyjnej. Zdobytą wiedzę i doświadczenia
pożytkuje w pionach bezpieczeństwa instytucji finansowych.
Prof. zw. dr hab. Andrzej Jan Chodubski
Historyk i politolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego. Był cenionym
wykładowcą i współpracował z wieloma uczelniami wyższymi w Polsce. Autor ponad
1100 publikacji, w tym 25 książek, m.in. Witold Zglenicki 1850-1904 – „polski Nobel”,
Aktywność kulturalna Polaków w Azerbejdżanie w XIX i na początku XX wieku, Wstęp
do badań politologicznych, Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku oraz
współautor, m.in.: Małej encyklopedii wiedzy politycznej, Encyklopedii politologii,
Wprowadzenia do nauki o państwie i polityce.
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 Gracjana Dutkiewicz
Zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce samorządności i
działalności samorządów lokalnych w Polsce po II wojnie światowej. Autorka m.in.
O pojęciu i istocie zjawiska elit, Religia i polityka we współczesnym świecie czy Dzieje
samorządu terytorialnego w Polsce po II wojnie światowej.
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Stosunków Międzynarodowych
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
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, Martyrologia kapłanów diecezjalnych i zakonnych z Gdyni w
latach 1939-1945 oraz autor biografii ks. prałata Jana Majdera i ks. prałata Stanisława
Zawackiego. Współpracownik WSKS w Gdyni.
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Dr Piotr Giruć
Absolwent UG. Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny Powiślańskiej Szkoły
Wyższej w Kwidzynie, wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku oraz
Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego w Gdyni. Jest autorem
prac dotyczących funkcjonowania rynków rolnych w Polsce i Unii Europejskiej oraz
opracowań obejmujących tematykę sportową. Wśród nich m.in. Giełdy towarowe we
współczesnej gospodarce, Model polskiej giełdy towarowej u progu XXI w., Funkcjonowanie
giełdy towarowej w warunkach globalizacji.
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.
Inż. Jan Goździkowski
Specjalista z zakresu rybactwa morskiego. Wieloletni pracownik lądowy i morski
przedsiębiorstwa „Dalmor” w Gdyni. Specjalista do spraw funduszy europejskich
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 1974 r. członek YKP w
Gdyni, obecnie wicekomandor ds. sportowych i sekretarz Zarządu Klubu.
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 Urzędzie
Marszałkowskim w Gdańsku, gdzie zajmuje się problematyką gospodarki morskiej.
Mgr Borys Iwaszko
Absolwent ekonomii w Uniwersytecie Gdańskim. Wykładowca WSKS w zakresie
ochrony danych osobowych i informacji prawnie chronionych. Specjalista z
zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony przetwarzanych informacji niejawnych. Autor
m.in. książki Ochrona informacji niejawnych w praktyce. Żeglarz, uczestnik
licznych rejsów na STS „Pogoria”.
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 The Sail Training Association Poland.
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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.
Dr Szymon Józef Kawałko
Absolwent politologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Zainteresowania badawcze dotyczą problematyki współczesnej polityki społecznej.
Rozprawa doktorska obejmowała współczesną politykę zdrowotną w Polsce na tle
europejskiej przestrzeni ochrony zdrowia.
Mgr Marcin Lemańczyk
Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na
kierunkach administracja (2010) i prawo (2012). Interesuje się prawem karnym,
prawem karnym procesowym, zagadnieniami związanymi z przestępczością
ubezpieczeniową oraz historią i kulturą Kaszub. Miłośnik historii i muzyki. Członek
Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego i Orkiestry Parafialnej działającej przy Kościele
pw. NMP na gdańskim Przymorzu.
Mgr Julian Aleksander Michaś
Absolwent Akademii Marynarki Wojennej i Uniwersytetu Gdańskiego. Autor i
współautor opracowań m.in. Józef Piłsudski Honorowy Obywatel Gdyni, BBWR w
Gdyni w latach 1928-35, Druga bitwa pod Narwikiem, Wojna o Falklandy w 1982
roku. Prezes Okręgu Pomorskiego Związku Piłsudczyków RP.
Prof. zw. 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
Dr nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UG w Gdańsku (2001)
oraz UW-M w Olsztynie (2011). W latach 1992-2013 pełnił służbę w Żandarmerii
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Wojskowej, zajmując m.in. stanowiska: Szefa Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego i
Szefa Wydziału Kryminalnego. W 2005 r ukończył Podyplomowe Studium Problematyki
Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu w UW w Warszawie. Zainteresowania
naukowe obejmują problematykę czynności operacyjno-rozpoznawczych, karnoprocesowych prawa policyjnego oraz przestępczości ubezpieczeniowej. Uczestnik
szkoleń i konferencji z zakresu pracy operacyjnej i zwalczania przestępczości
zorganizowanej. Członek Polsko-Francuskiego Stowarzyszenia Prawniczego oraz
Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA). Współpracuje z WSKS w
Gdyni.
Mgr Katarzyna Skibowska-Bąkała
Absolwentka Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych Uniwersytetu
Gdańskiego i Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej. Nauczycielka
dyplomowana języka angielskiego w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni.
Mgr Ryszard Toczek
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Miłośnik i badacz przedwojennych dziejów Gdyni. Autor m.in.:
Kalendarium Gdyni 1917-1939, kilkudziesięciu haseł do Encyklopedii Gdyni i wielu
artykułów w czasopismach specjalistycznych oraz publikacji związanych z dziejami
Gdyni w II wojnie światowej. Współautor: Siła niepokonana. Dzieje rzemiosła w
Gdyni, Tom I, 25 lat gdyńskiego samorządu 1990-2015. Za organizację strajku w
Przedsiębiorstwie „C. Hartwig” Gdańsk po wprowadzeniu stanu wojennego, skazany
na 5 lat więzienia i pozbawienia praw publicznych na 2 lata. W latach 1990-1994
radny Rady Miasta i wiceprezydent Gdyni. Obecnie naczelnik Wydziału Współpracy
i Analiz Samorządowych UM Gdyni.
Dr Michał Tuszyński
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor
nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Pracownik samorządowy w Wydziale
Współpracy i Analiz Samorządowych Urzędu Miasta Gdyni, gdzie zajmuje się
problematyka transportową i rozwojem gospodarczym miasta. Autor opracowań
dotyczących zagadnień społeczno-gospodarczych Gdyni. Współpracuje z WSKS.

