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„Zeszyty Gdyńskie”
nr 11, 2016

Słowo wstępne
10 lutego 2016 r. w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni odbyła się,
kolejna, XI konferencja poświęcona tożsamości kulturowo-cywilizacyjnej miasta,
organizowana z okazji 90. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich.
Jubileuszowi towarzyszyły też różnorodne imprezy. „Urodzinowe” uroczystości
odbyły się pod pomnikiem Marynarza Polskiego, gdzie władze Gdyni i mieszkańcy
złożyli kwiaty. Przed Infoboxem wzniesiono toast gorącą czekoladą, a w Teatrze
Muzycznym odbyła się uroczysta sesja gdyńskiej Rady Miasta z udziałem prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej dr. Andrzeja Dudy1.
Wizyta prezydenta RP nadała rangę ogólnopolską obchodom jubileuszu.
Przemawiając na uroczystej sesji odwołał się on do historii sprzed 90 lat oraz
najnowszej – 1970 r.: „Dziś Gdynia to ćwierćmilionowe miasto, a jeszcze 90 lat
temu liczyła raptem 400 mieszkańców. To pokazuje jej potencjał, bo żadne polskie
miasto w historii nie rozwinęło się w takim tempie. (...) Gdynia jest także kolebką
„Solidarności” – to tu w grudniu 1970 r. polała się krew. To pokazuje, że zawsze żyli
tu ludzie świadomi swojego prawa do wolności”2.
Prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek w swym wystąpieniu stwierdził: „Zarówno
przed wojną, jak i po wojnie do Gdyni przybywali ludzie, którzy chcieli spełnić
marzenia o dostępie Polski do morza, ale także swoje osobiste marzenia o lepszym
życiu”3. „Do Gdyni przybywali ludzie odważni, przedsiębiorczy, tacy, którzy mieli
odwagę świadomie rzucić się w wir zmian, budować to nowoczesne miasto i port.
(...) Musimy mieć świadomość, że przed następnymi pokoleniami musimy zdać
relację z danego nam czasu. Przed nami wielkie wyzwania, przebudowa Śródmieścia,
inwestycje portowe, drogowe i kolejowe”4.
W trakcie uroczystości tytuł honorowego obywatela Gdyni otrzymał pisarz Ernest
Bryll, a medalami im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za wybitne zasługi dla Gdyni
Plan urodzinowych obchodów, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 33, z dn. 10.02.2016 r., s. 8; M. Lange,
Gdynia fetowała urodziny, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 35, z dn. 12.02.2016 r., dodatek „Tygodnik
Trójmiasto”, s. 5.
2
P. Niemkiewicz, K. Hoffman, M. Lange, Prezydent Duda w Pucku i Gdyni z okazji historycznych rocznic,
„Polska Dziennik Bałtycki”, nr 34, z dn. 11.02.2016 r., s. 3.
3
M. Sandecki, Gdynia obchodziła 90. urodziny. Wizyta prezydenta i pikieta KOD, „Gazeta Wyborcza”,
nr 34, z dn. 11.02.2016 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 1.
4
M. Lange, Gdynia fetowała...
1
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uhonorowano pisarkę Małgorzatę Sokołowską, inwestora i filantropa Andrzeja
Boczka oraz ks. Edmunda Wierzbowskiego5.
„Gazeta Wyborcza” z tej okazji wydała archiwalne plany Gdyni z 1926 i z 1936 r.
Porównanie ich uzmysławia różnice w rozbudowie miasta w perspektywie 10 lat.
Rocznica ta stała się też okazją do organizowania imprez całorocznych. 14
lutego 2016 r. na ogrodzeniu przed frontonem Muzeum Marynarki Wojennej w
Gdyni otwarto wystawę plenerową „Gdynia miasto portowe”. Na 18 planszach
przedstawiono kilkadziesiąt fotografii, planów i dokumentów obrazujących budowę i
rozwój portu oraz tego miasta6. Wystawa jest czynna do 11 września 2016 r. Władze
miasta wraz z Muzeum Miasta Gdyni przygotowały specjalną edycję projektu
edukacyjnego „Otwarta Dzielnica”. Od czerwca do września 2016 r. w poszczególnych
dzielnicach miasta organizowane są imprezy plenerowe, których celem jest integracja
mieszkańców dzielnic oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej. W programie
znalazły się gry i zabawy edukacyjne, foodtrucki, warsztaty w przestrzeni miejskiej,
przedstawienia teatralne, strefa relaksu z leżakami i pufami, spacery po dzielnicy7.
Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przygotowała również wystawę
jubileuszową „Okno z widokiem na morze, czyli 90 lat Gdyni”. Zaprezentowano na
niej zbiory biblioteczne, m. in. niemieckie afisze z jesieni 1939 r., plakaty, zdjęcia,
pamiątkowe medale oraz wydawnictwa na temat Gdyni8. Szkoda, że na wystawie
zabrakło miejsca dla promocji dziesięciu „Zeszytów Gdyńskich”.
Na tegorocznej konferencji w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej
wygłoszono 11 referatów, koncentrujących się na tematyce „między mitem a prawdą”.
Prof. Andrzej Chodubski mówił o mitycznym postrzeganiu tożsamości Gdyni,
stwierdzając, że mit nie jest racjonalnym, tylko emocjonalnym elementem kultury.
Nawiązując do obecnego modelu postmodernistycznego, wskazał na odrzucanie
autorytetów, preferowanie kultu młodości, istnienie wielu prawd, kwestionowanie
wiedzy. Wszystko to jest charakterystyczne dla obecnej rzeczywistości, kształtowanej
głównie przez media. Aczkolwiek w społeczeństwie postmodernistycznym mity
są potrzebne. Okres międzywojenny przyczynił się do powstania mitu Gdyni jako
polskiego portu morskiego. W obecnym postrzeganiu miasta dominuje wiedza
przewodnikowa – Gdynia to miasto morskie, kojarzone z plażą, szkołami morskimi.
Do roli legendy urosła ulica Świętojańska. Idolami gdyńskiej rzeczywistości stali się jej
budowniczowie Eugeniusz Kwiatkowski i Tadeusz Wenda. Współczesna społeczność
miasta identyfikuje się z władzą samorządową, ukształtowaną na przemianach
społeczno-politycznych, jakie nastąpiły po 1989 r.
Tamże.
www.gdansk.ap.gov.pl/pl/top/galeria_35.htm; www.muzeummw.pl/?477,14-ii-2016-wystawa-plenerowa”gdynia-miasto-portowe”,4, z dn. 22.08.2016 r.
7
J. Degórska, Gdynia otwiera dzielnice dla mieszkańców, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 128, z dn.
3.06.2016 r., dodatek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 2.
8
M. Adamkowicz, Urodzinowa opowieść o Gdyni i gdynianach, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 59, z dn.
11.03.2016 r., dodatek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 12.
5
6
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Mgr Michał Tuszyński zwrócił uwagę na powstawanie nowych mitów w
powojennej Gdyni, m.in. związanych z wydarzeniami grudniowymi 1970 r. Wskazał
na sporne okoliczności śmierci w grudniu 1970 r. Zbigniewa Godlewskiego, który
stał się legendarnym Jankiem Wiśniewskim w popularnej balladzie. Przywołał relacje
Tadeusza Kuli, który jako naoczny świadek, przedstawił własną wersję wydarzeń
grudniowych na ulicach Gdyni.
Mgr Piotr Brzeziński omówił kontrowersje wokół autorstwa popularnej „Ballady
o Janku Wiśniewskim”, która od lat 80. XX w. uznawana była za utwór anonimowy.
Powstały na fali wydarzeń grudniowych 1970 r. utwór, ciągle wzbudza emocje ze
względu na spór o autorstwo wiersza. Obecny na konferencji 82-letni Jerzy Fic
oświadczył publicznie, że to on napisał balladę.
Dr Mariusz Kardas przedstawił mało znaną historię lotnictwa cywilnego w
przedwojennej Gdyni. Prezentując dokumentację fotograficzną, opowiedział o
połączeniach lotniczych z Gdyni, szkole szybowcowej oraz o zawodach szybowcowych,
które były atrakcją w okresie międzywojennym.
Dr Monika Chojnacka omówiła stan badań nad historią dzielnicy Gdyni – Mały
Kack, a mgr Julian Michaś przedstawił historię Kolegiaty NMP w życiu mieszkańców
miasta. Dr Michał Graban zwrócił uwagę na gdyński mit sukcesu jako spoiwo
społecznej tożsamości. Mit sukcesu z okresu międzywojennego ciągle odgrywa
ważną rolę w życiu współczesnej Gdyni.
Prof. Maciej Szczurowski wskazał na mit patriotyzmu gdynian, w kontekście
wartości i postaw, poczucia tożsamości oraz tradycji narodowej. Prof. Miron
Kłusak skoncentrował się na zagrożeniu kryzysem społeczności lokalnej, która jest
nastawiona na dobrobyt i wolność. Prof. Helena Głogowska, przybliżyła medialny
wizerunek Gdyni w okresie międzywojennym.
Zaprezentowane na konferencji referaty w znacznym stopniu wypełniają
11. nr „Zeszytów Gdyńskich”. Zbiór dopełniają inne teksty, mieszczące się w
konwencji tożsamości kulturowo-cywilizacyjnej Gdyni, jak: tekst dr. Rafała Połcia
o przestępczości w przedwojennej Gdyni, ks. dr. Mirosława Gawrona o Augustynie
Krauze, pierwszym burmistrzu Gdyni, opracowanie prof. Grzegorza Piwnickiego o
kapitanie Aleksandrze Pawelcu, ostatnim żyjącym obrońcy Gdyni w 1939 r., mgr.
Marcina Biełowieżca o historii zatopienia statku „Stuttgart” w bazie Krigsmarine
Gotenhafen, mgr Margaretty Mielewczyk o preferencjach wyborczych mieszkańców
Trójmiasta czy mgr Katarzyny Michalskiej o „niewidocznych” imigrantach w Gdyni.
Ponadto w „Zeszycie…” znalazły się: tekst mgr. Kazimierza Iwaszki o współpracy
oświaty gdyńskiej z polskimi szkołami na Litwie, opracowanie tegoż autora we
współpracy z mgr Anną Dampc, dotyczące problematyki narkomanii wśród młodzieży
szkolnej, przygotowane w oparciu o własne badania uczniów Gimnazjum nr 14 w
Gdyni oraz opracowanie mgr. Michała Tuszyńskiego o dostępności transportowej
Gdyni, warunkującej dalszy rozwój miasta.
Refleksja dotycząca tożsamości kulturowo-cywilizacyjnej w kontekście
przedstawionych referatów, wskazuje na ciągle żywe mity w 90-letniej historii Gdyni
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oraz powstawanie nowych, wynikających ze specyfiki współczesnych przemian,
jak np. mit społeczeństwa obywatelskiego. Jubileusze miasta świętowane 10 lutego,
liczone od 1926 r., są umownym świętem Gdyni. Nadanie praw miejskich stało się
tu symbolem rozwoju i dynamiki. Do takiej rangi nie urosła data zaślubin Polski z
morzem z 10 lutego 1920 r., podobnie jak 23 września 1923 r., kiedy to Sejm uchwalił
ustawę o budowie portu w Gdyni. W 1926 r. Gdynia liczyła już 12 tysięcy mieszkańców
i z tysięcznej wsi stawała się nowoczesnym miastem. Trudno nie zgodzić się z opinią,
że „Gdynia była fenomenem błyskawicznego rozwoju XX-wiecznego europejskiego
miasta na wskroś nowoczesnego. Jak pisała Maria Dąbrowska, wcześniej tylko
miasta amerykańskie powstawały w takim tempie. Nie ma więc przesady w opinii,
że realizacja tego projektu stworzyła nowy etos w polskiej tradycji. Dość zaskakujący
etos romantyczno-pragmatyczny, łączący przeciwstawne cechy: naszą gotowość do
wielkich porywów, ale i pozytywistyczny trud, jeśli sytuacja tego wymaga”9.
Mit jako zjawisko społeczne odnosi się do rzeczywistości, zwłaszcza ulegającej
szybkim przemianom. Mircea Eliade stwierdzał, że: „mit określa się swym sposobem
bycia: daje się uchwycić jako mit jedynie wtedy, gdy objawia, że coś się w pełni
objawiło, a owo objawienie jest zarazem twórcze i wzorcowe, ponieważ tworzy
zarówno strukturę rzeczywistości, jak i postawę człowieka. Mit zawsze opowiada,
że coś się rzeczywiście zdarzyło, że zdarzenie to miało miejsce w pełnym tego
słowa znaczeniu”10. W obliczu szybko zmieniającej się rzeczywistości poszukuje się
wartości pewnych, stałych, nie ulegających łatwemu podważeniu. Jak stwierdza Piotr
Pawełczyk wartości te mają „znaczenie archetypowe i na ich podstawie tworzone są
kolejne, historyczne wcielenia mityczne”, które stanowią „antidotum na samotność,
niepewność i bezradność wobec otaczającego świata”11. Zdaniem Mircei Eliade
„mity odsłaniają struktury rzeczywistości i różne sposoby bycia w świecie, dlatego
właśnie są wzorcowym modelem zachowań ludzkich: objawiają historie prawdziwe,
odwołując się do rzeczywistości. (...) Nie ma mitu bez odsłonięcia jakiejś „tajemnicy”,
objawienia pierwotnego zdarzenia, które ustanowiło strukturę rzeczywistości lub
zachowanie człowieka”12. W tym kontekście mity jawią się jako nieodłączny element
rzeczywistości (także gdyńskiej), pełniąc funkcje identyfikacyjno-integracyjną,
poznawczą oraz kompensacyjną13. Pierwsza z nich związana jest z systemem wartości
jednostki i grupy – skoro większości przybyszów do Gdyni przyświecała idea robienia
kariery, wzbogacenia się, więc integracja odbywała się na bazie tych wartości w
M. Kuc, Gdynia była zawsze nowoczesna, „Rzeczpospolita”, nr 40, z dn. 18.02.2016 r., dodatek „Życie
Pomorza”, s. 17.
10
M. Eliade, Mity, sny i misteria, Warszawa 1994, s. 6.
11
P. Pawełczyk, Mit jako zjawisko społeczne, (w:)W kręgu mitów i stereotypów, pod red. K. Borowczyka
i P. Pawełczyka, Poznań-Toruń 1993, s. 8.
12
M. Eliade, Mity, sny..., s. 7.
13
P. Pawełczyk, Mit jako..., s. 10.
9
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obszarze, jakim była Gdynia jako miejsce mityczne. W ramach funkcji poznawczej
mitu określa się stosunek jednostki do rzeczywistości – mit jest przyjmowany ze
względu na głoszący go autorytet, nie zaś argumenty racjonalne. Mit żyje tak długo,
jak długo trwa wiara w niego. Mit kompensuje wartości i motywy, które z perspektywy
czasu są uznawane za właściwe. Rozpoznawanie naukowe mitów pozwala je obnażać
i przedstawiać realne motywy ich powstawania.
Nierzadko fenomen Gdyni porównuje się do Doliny Krzemowej, najbardziej
innowacyjnego miejsca na świecie. Prof. Janusz Czapiński stwierdza, że „to chyba
najnowocześniejsze miasto w Polsce”14. Współczesnym wyzwaniem jest rozbudowa
śródmieścia. Na najbardziej atrakcyjnych, nadwodnych terenach powstaje Sea
City15. Wiceprezydent Gdyni Marek Stępa w perspektywie niedalekiej przyszłości
widzi też realizację Forum Kultury z teatrem, mediateką, galerią sztuki16. Prezydent
Gdyni Wojciech Szczurek uznając swoje miasto za „tradycyjnie nowoczesne”
stwierdza, że „Gdynię od zawsze otaczała aura sukcesu. (...) Gdynianie uważają swoje
miasto za najlepsze miejsce do życia, miasto zbiera laury za innowacje społeczne
oraz gospodarcze, uhonorowane zostało tytułem Polskiego Miasta Przyszłości,
przyznawanym przez międzynarodowe prestiżowe gremium. Gdynia to miasto
kultury, to Szkoła Filmowa i aż dwa filmowe festiwale, największy festiwal muzyczny
w Polsce i siedziba najlepszego teatru muzycznego w kraju. Wielkie imprezy sportowe
mają już swoją uznaną markę. Tu po prostu dobrze się mieszka”17.
Śródmieście Gdyni, ukształtowane przez idee i stylistykę modernizmu
awansowało do rangi zabytkowej. Obecnie stanowi ono żywe muzeum architektury
okresu międzywojennego18. Jest świadectwem ówczesnej myśli architektonicznej i
możliwości finansowych państwa oraz prywatnych właścicieli.
Szczególną rangę nadano byłemu Dworcowi Morskiemu, w którego odrestaurowanych
wnętrzach od 2014 r. mieści się Muzeum Emigracji. 8 grudnia 2015 r. przypomniano datę
otwarcia Dworca Morskiego w 1933 r.19 Wśród projektów tam realizowanych można
wymienić wystawę „Oblicza Polonii: mieszkańcy Hamtramck”, otwartą 5 grudnia
2015 r.20 Muzeum udostępnia też bazę danych genealogicznych, dzięki której można
Skąd się biorą szczęśliwi mieszkańcy (rozmowa D. Karaś z J. Czapińskim), „Gdynia. Miasto dobrego wzoru”, pod red. M. Drzewickiego i K. Romańskiego (dodatek do „Gazety Wyborczej”, nr 33, z dn.
10.02.2016 r.), s. 8.
15
E. Karendys, Morskie śródmieście, „Gdynia. Miasto..., s. 12-13; E. Karendys, Gdynia urośnie nad
wodą, „Gazeta Wyborcza”, nr 280, z dn. 1.12.2015 r., s. 8-9.
16
Ziemia obiecana (rozmowa M. Drzewickiego, K. Romańskiego z M. Stępą), „Gdynia. Miasto..., s. 14.
17
W. Szczurek, Tradycyjnie nowoczesna, „Gdynia. Miasto..., s. 2.
18
K. Fryc, Białe perły architektury, „Gdynia. Miasto..., s. 22-23.
19
J. Degórska, Urodziny Dworca Morskiego, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 283, z dn. 4.12.2015 r., dodatek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 14.
20
Oblicze Polonii (rozmowa M. Muraszko z A. Muller i T. Zerkiem), „Gazeta Wyborcza, nr 283, z dn.
4.12.2015 r., dodatek „Co jest grane”, s. 18.
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badać historie rodzin. Dla pasjonatów genealogii muzeum organizuje warsztaty
„Łączymy historie”21. W kwietniu 2016 r. renowacja Dworca Morskiego dla potrzeb
Muzeum Emigracji została uznana za najlepszą adaptację obiektu historycznego w
Polsce. Nagrodzono go w ramach konkursu „Zabytek Zadbany”, organizowanego
przez Generalnego Konserwatora Zabytków, w kategorii „Adaptacja obiektów
zabytkowych”22.
Pamiętając o historii najnowszej, w październiku 2015 r., w 15. rocznicę
śmierci Franciszki Cegielskiej, prezydent Gdyni w latach 1990-1998, w sali obsługi
mieszkańców urzędu miasta odsłonięto poświęconą jej tablicę pamiątkową23.
Muzeum Miasta Gdyni w nowej wizji zamierza „przybliżyć specyfikę Gdyni,
to co w niej jest wyjątkowe, oraz pokazać jak szybko od początku swego istnienia
stała się niezbywalną częścią polskiej tożsamości”24. Przygotowując nową
ekspozycję stałą „Miasto otwarte”, dyrektor muzeum Jacek Friedrich wyraził
życzenie: „chcemy pokazać historię przez indywidualne losy, dlatego zapraszamy
mieszkańców na nagrania relacji i apelujemy o przekazywanie dokumentów i
codziennych przedmiotów, za którymi kryją się emocje. Korzystamy z własnych
zbiorów (kilkadziesiąt tysięcy obiektów, w tym 40 tys. fotografii), ale to zarazem
okazja, żeby je poszerzyć. Chcemy, żeby to była opowieść ludzi z krwi i kości.
Pokazywać zamierzamy głównie oryginały, więc multimediów będziemy używać
oszczędnie”25. Celem ekspozycji będzie „łamanie powszechnie utrwalonych
stereotypów, m.in. takich, że miasto powstało z niczego, a przecież było tysięczną
wsią rybacką z zalążkiem kąpieliska dla letników. Zapomina się, że podczas
budowy portu były sukcesy, ale i porażki. Jedni robili spektakularne kariery,
sprzedając ziemię i rzucając się w wir biznesów, np. byli rolnicy zakładali pierwsze
salony samochodowe. A inni nie umieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości, choć
postawili wszystko na jedną kartę. Bywały więc i tragedie”26. W ciągu kilku lat
nastąpiła destrukcja tradycyjnej wiejskiej społeczności lokalnej na rzecz tworzenia
nowego nowoczesnego społeczeństwa miejskiego. Czy przez ówczesnych tubylców
postrzegane to było jako dobrodziejstwo? Czy rodziło też rozczarowanie władzami
polskimi i Polską?
Tomasz Miegoń, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, na łamach
„Dziennika Bałtyckiego” przedstawił losy Stefana Brechelki, urodzonego w 1919 r. na
J. Degórska, Odkryj losy swoich przodków, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 105, z dn. 6.05.2016 r.,
dodatek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 12.
22
K. Fryc, Medal dla Dworca Morskiego w Gdyni, „Gazeta Wyborcza”, nr 95, z dn. 23-24.04.2016 r.,
dodatek “Trójmiasto”, s. 3.
23
K. Fryc, Gdynianie uczcili pamięć o prezydent Cegielskiej, „Gazeta Wyborcza”, nr 248, z dn. 23.10.2015 r.,
dodatek „Magazyn Trójmiasto”, s . 2.
24
M. Kuc, dz. cyt.
25
Tamże.
26
Tamże.
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Oksywiu, ostatniego gdyńskiego wozaka i jednego z ostatnich żyjących Gdyńskich
Kosynierów, uświadamiając tym samym ogrom pracy fizycznej w prymitywnych
warunkach, włożonej w budowę portu w Gdyni27.
W ciągu dziesięcioleci powstawał mit „Białej Gdyni”. Przedstawiono go w
Muzeum Miasta Gdyni na ekspozycji „Narodziny miasta. Gdyński modernizm w
dwudziestoleciu międzywojennym” (czynnej do końca 2016 r.). Przez wiele osób
krytykowane, przez innych gloryfikowane budynki o gładkich jasnych ścianach,
wybudowane w tzw. stylu okrętowym, tworzą wyjątkowy kompleks w skali
europejskiej. Zdaniem Filipa Springera takim budynkiem w Gdyni jest dworzec
kolejowy Gdynia Główna Osobowa, który znalazł się w jego „Księdze zachwytów”
– subiektywnym przewodniku po olśnieniach i zachwytach polską architekturą.
Zanim zrewitalizowano budynek dworca, zastanawiano się nad jego wyburzeniem
jako pozostałości po socrealizmie. Wybudowany w latach 50. XX w. dworzec
kolejowy, według projektu przedwojennego architekta Wacława Tomaszewskiego,
nawiązuje do architektury modernistycznej. Do dekoracji zaangażowano artystów
Juliusza Stępowskiego, który wykonał polichromię w sali restauracyjnej oraz Teresę
Pągowską i Stanisława Teisseyre, autorów mozaiki na zewnętrznej ścianie dworca.
Wystawy czasowe w Muzeum Miasta Gdyni nawiązują do aktualnych wydarzeń
artystycznych, takich jak konkurs „Baltic Mini Textile Gdynia”, organizowany od
1993 r. W tym roku zgłoszono nań 210 prac, spośród których uznane za najlepsze
nagrodzono i zaprezentowano na wystawie w dniach 11 marca – 8 maja28. Muzeum
Miasta Gdyni na okres letni przygotowało także projekt „Wakacje w Muzeum”, w
ramach którego odbywają się zajęcia z designu „Zaprojektuj to!”, międzypokoleniowe
warsztaty „Ku pamięci”, projekt „Podróż do wnętrza domu”, związany z gdyńskimi
budynkami i ich wnętrzami29.
Zachowane stare, zaniedbane dzielnice Gdyni, takie jak: Chylonia, Oksywie,
„Meksyk” i „Pekin” wymagają obecnie rewitalizacji30. Powstawały one chaotycznie
w latach 20. i 30. XX w. i dotychczas istnieją tam niskie, zaniedbane baraki, nie ma
tam kanalizacji, chodników i dróg. Potrzeba ich rewitalizacji pojawiła się podczas
konsultacji społecznych, w wyniku których włączono je do Gminnego Programu
Rewitalizacji31. W 2015 r. prezydent Gdyni Wojciech Szczurek nagrodził Dominikę
T. Miegoń, Ostatni gdyński wozak, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 35, z dn. 12.02.2016 r., dodatek
„Rejsy”, s. 20-21.
28
J. Degórska, Gdyńska wystawa miniatur tkackich, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 59, z dn. 11.03.2016 r.,
dodatek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 10.
29
J. Degórska, Wakacje w muzeum rozwiną wyobraźnię dzieci, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 152, z dn.
1.07.2016 r., dodatek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 10; M. Muraszko, Wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży,
„Gazeta Wyborcza”, nr 158, z dn. 8.07.2016 r., dodatek „Co jest grane”, s. 14.
30
M. Lange, Miejska debata nad rewitalizacją, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 35, z dn. 12.02.2016 r.,
dodatek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 13.
31
M. Lange, Koniec debat, czas działania, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 47, z dn. 26.02.2016 r., dodatek
„Tygodnik Trójmiasto”, s. 10.
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Kubrak z Politechniki Gdańskiej za pracę dyplomową na temat rewitalizacji
Meksyku32.
W kwietniu 2016 r. wyburzono hotel „Bałtyk”, który wybudowano w połowie lat
70. XX w. Był wówczas nowoczesnym obiektem, wyposażonym m.in. w basen. W
latach 1996-1997 przebudowano go na biurowiec, w którym od 2001 r. mieściła się
centrala banku „Nordea”. Po przeniesieniu banku do kompleksu Gdynia Waterfront,
budynek wykupiła firma Vastit Polska. Przewiduje się wybudowanie w tym miejscu
wieżowców33.
Zabezpieczając przed osuwaniem się klifu oksywskiego, wykonano tam bulwar
spacerowy34.
Wśród nowych inwestycji można wspomnieć o budowie nowoczesnej szkoły w
Chwarznie-Wiczlinie, która ma pełnić także funkcje publiczne w dzielnicy35.
W ramach pomocy socjalnej bezdomnym mieszkańcom Gdyni, podjęto ideę likwidacji
noclegowni i zabezpieczenie ich mieszkaniami socjalnymi, co ma zmobilizować ich do
pracy i aktywności na rzecz utrzymania przydzielonego lokum. W ramach takiej pomocy
mieszkania i pokoje na wolnym rynku wynajmuje obecnie około 80 gdynian36.
Krzysztof Winciorek, fotograf, autor projektu „Gdynia fotogeniczna”, stwierdził, że:
„Gdynia to miasto kontrastów. Przestrzeń, gdzie można się zachwycić wschodem słońca,
a za chwilę dostać w pysk. Jednak uśmiech Gdyni dominuje. Całe lato przyglądałem się
wypoczywającym na plaży, jak ci ludzie byli szczęśliwi, jacy swobodni, rozluźnieni –
tworzyli razem piękny wizerunek nowoczesnego kurortu i miasta z piękną historią. (...)
Gdynia to jasna, świetlista architektura. Mieszkając tyle lat tutaj, nie wyobrażam sobie
już życia w interiorze, gdzie czuję się klaustrofobicznie. Bliskość morza, wody daje mi
zdecydowanie więcej wolności. Jasna, modernistyczna zabudowa, wielkie okna to ważny
element życia tutaj. A Gdynia tętni życiem na swój sposób. Inaczej niż na przykład
Sopot. Inaczej niż Gdańsk, z jego ciemną zabudową. W Gdyni jest inna energia. Ludzie
rzeczywiście żyją tu po swojemu. To miasto, które łączy i miejskość, i wiejskość. Wystarczy
pojechać do Małego Kacka albo na Karwiny, gdzie pieją koguty. Gdzie pachnie las. To
też jest Gdynia. (...) Gdynia to dobre miasto dla artystów! Marzy mi się galeria sztuki w
opuszczonym budynku przedwojennego Banku Polskiego przy ulicy 10 Lutego”37.
M. Lange, „Meksyk” też do rewitalizacji, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 71, z dn. 25.03.2016 r., dodatek
„Tygodnik Trójmiasto”, s. 13.
33
M. Lange, Hotel Bałtyk do wyburzenia, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 71, z dn. 25.03.2016 r., dodatek
„Tygodnik Trójmiasto”, s. 15.
34
E. Karendys, K. Romański, Drugi bulwar w Gdyni już gotowy, „Gazeta Wyborcza”, nr 265, z dn.
13.11.2015 r., dodatek „ Magazyn Trójmiasto”, s. 3.
35
M. Lange, Nowa szkoła to nie tylko sale lekcyjne, lecz wszechstronny kompleks, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 152, z dn. 1.07.2016 r., dodatek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 10.
36
K. Fryc, Gdynia chce likwidować noclegownie, „Gazeta Wyborcza”, nr 97, z dn. 26.04.2016 r., dodatek
„Trójmiasto”, s. 4.
37
Tak działa światło Gdyni (rozmowa G. Pewińskiej z K. Winciorkiem), „Polska Dziennik Bałtycki”,
nr 33, z dn. 10.02.2016 r., s. 8.
32
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W ramach odmitologizowywania gdyńskiej rzeczywistości, z okazji 55. rocznicy
Teatru Muzycznego w Gdyni, ukazała się jego monografia, autorstwa Aleksandry
Zając-Kiedysz - jako uzupełnienie jej pracy doktorskiej „50 lat Teatru Muzycznego
w Gdyni 1958-2008”, przygotowanej pod kierunkiem prof. Michała Błażejewskiego z
Uniwersytetu Gdańskiego38. W jej zakończeniu 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 roku – 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 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 roku 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 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”39.
Mimo stosunkowo niedługiej historii Gdyni, jest ona ciągle poddawana
mityzacji, gdyż łatwiej jest budować rzeczywistość i przyszłość w oparciu o mity niż o
prawdziwą historię, która przy jej poznawaniu bywa bezkompromisowa i nie zawsze
spolegliwa wobec narosłych legend. Ale z perspektywy czasu warto postawić pytanie
o racjonalność mitu i prawdy w kreowaniu rzeczywistości.
						
Gdańsk, 22 sierpnia 2016 r.
38
39
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A. Zając-Kiedysz, 50 i pięć lat Teatru Muzycznego w Gdyni 1958-2013, Gdańsk-Gdynia 2015, s. 10.
Tamże, s. 298.
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SUMMARY
Foreword
Traditional WSKS scientific conference upon Gdynia coincided in 2016 with the
Grand Jubilee of 90th Anniversary of Gdynia City Rights granting. Hence, The
President of the Republic of Poland visited Gdynia with a speech of reverence,
honoring this Polish-based city as a role model of freedom and human labor. During
the conference entitled ‘between mythos and truth’, relevant Gdynia’s identity issues
had been undertaken - historical, cultural, economical and social.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 11, 2016

Andrzej Chodubski

O mitycznym postrzeganiu tożsamości Gdyni
Pojęcie tożsamość lokalna budzi nierzadko kontrowersje interpretacyjne. Z
jednej strony odnosi się ją do sfery psychospołecznej, tj. poczucia wspólnoty ze
współmieszkańcami danej zbiorowości lokalnej, bazującej na partykularnych więzach
wynikających z miejsca zamieszkania, pielęgnowanych zwyczajów i obyczajów. Z
drugiej zaś – w szerszej perspektywie poznawczej rozumie się przez nią identyfikację
z określanymi warunkami geograficzno-przyrodniczymi, zamieszkujących w danej
przestrzeni ludzi, ich dziejami politycznymi, rzeczywistością gospodarczą oraz
kulturą zarówno materialną, jak i duchową1. Poszukując odpowiedzi na pytania
dotyczące definiowania tożsamości wskazuje się zwykle sfery: a) pochodzenia,
korzeni przeszłości, b) kondycji współczesnej (ekonomicznej, społecznej,
politycznej, kulturowo-cywilizacyjnej), c) tendencji dalszego rozwoju, a w tym
przestrzeni aksjologicznej. Zwykle nie jest nazbyt trudne definiowanie przeszłości.
Ujawnia się możliwość scharakteryzowania rzeczywistości, sytuującej się w 100leciu, tj. doświadczenia, życia działalności trzech/czterech pokoleń. Współczesna
kondycja ujawnia zderzanie się wartości modernistycznych (wypracowanych w
tzw. rzeczywistości przemysłowej) z narzucanymi przez procesy globalizacyjne
wartościami postmodernizmu (cywilizacji informacyjnej).
Gdynia jako przestrzeń kulturowo-cywilizacyjna ujawnia wyjątkowe przywiązanie
do siebie mieszkańców. Powszechnie podkreślają oni to w wyznaniach typu: „to jest
moje miasto”, „jestem z Gdyni”, „Gdynia jest oknem na świat”, „Miasto z morza i
marzeń”, „Uśmiechnij się, jesteś w Gdyni”. A też wyraża się opinię, że wyjątkowa
jest magia Gdyni, że miasto, które w szybkim tempie wyrosło z wioski, że ma ono
wielu ojców (m.in. Kazimierza Porębskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Tadeusza
Wendę)2.
W powszechnym postrzeganiu Polaków Gdynia jest małym miastem położonym
nad morzem (w pobliżu Gdańska), gdzie atrakcją jest znajdująca się w jego centrum
plaża, chętnie odwiedzana przez mieszkańców, jak i turystów. W rzeczywistości
Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, pod red. K. Michalskiego, KrakówWarszawa 1995; Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005.
2
„Kurier Gdyński”. Wydanie Jubileuszowe „Dziennik Bałtycki” 10 lutego 2006 r., nr 6.
1
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jest ona usytuowana pomiędzy Zatoką Gdańską a wyniesieniami Pojezierza
Kaszubskiego, gdzie występują specyficzne cechy radiacyjne3. Są to w lecie,
stosunkowo małe zachmurzenia i największe w Polsce nasłonecznienie w wąskiej
sferze brzegowej Zatoki Gdańskiej. Sumy roczne opadu są w przestrzeni tej wyraźnie
niższe od średnich dla Niżu Polskiego. Roczny rozkład kierunków wiatru w Gdyni
jest zbliżony do występującego na całym polskim wybrzeżu. Położenie nadmorskie
Gdyni w istotnej mierze kształtuje florystycznie i fitocentrycznie świat roślinny, jak
też skład chemiczny wód powierzchniowych i podziemnych. W pasie nadmorskim
uznawanym za reprezentacyjną część miasta, (ok. 2 km długości), zaczęto budować
w latach 30. XX w. bulwar. Oddziela on częściowo plażę od klifu morskiego, bogato
porośniętego drzewami i krzewami. Uznaje się spacer po nim w bezpośrednim
kontakcie z morzem za szczególny zabieg zdrowotny. Występuje tam w powietrzu
wysokie nasycenie jodem oraz różne tzw. aerozole. Ich wpływ ma korzystne działanie
kuracyjne w leczeniu chorób serca, górnych dróg oddechowych, tarczycy.
Mitycznie postrzegana jest część miasta określana Kamienną Górą, której
najwyższy punkt znajduje się na poziomie ok. 50 m n.p.m. Od strony morza tworzą
ją skarpy klifów. Przestrzeń tę wypełniają skwery i zieleńce bogate w różnorodne
gatunki drzew i krzewów, w tym odmian ozdobnych. Istotną część przestrzeni
zajmują domy jednorodzinne, głównie zbudowane w okresie międzywojennym. W
polu zainteresowania rekreacyjnego znajduje się ona od pierwszych lat po I wojnie
światowej. Wtedy też podjęto wyzwanie zbudowania tam ekskluzywnego osiedla w
stylu dworków polskich. Wyodrębniono pod zabudowę ok.350 działek (o obszarze
od 400 do 1600 m2). W przestrzeni tej (u podnóża góry) wzniesiono Dom Zdrojowy
oraz hotele, które w krótkim czasie zyskały duży rozgłos gości, a w tym kuracjuszy.
Powstałe tam ulice stały się szlakami wędrówek rekreacyjno-wypoczynkowych;
stały się punktem widokowym na morze. W 1931 r. wzniesiono na szczycie góry
krzyż oraz podjęto działania na rzecz budowy morskiej bazyliki. W 1934 r. odbyło
się poświęcenie kamienia węgielnego pod jej budowę. W 1994 r. wzniesiono tam
nowy krzyż – 25 m zbudowany z nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych. Jego
widoczność wpisuje się w przestrzeń kultury ludzi morza.
Mitycznie postrzegana jest w przestrzeni Gdyni ulica Świętojańska. Uznawana jest
ona za wyjątkową. Przez wiele lat była głównym ciągiem komunikacyjnym miasta.
W ostatnich latach przemieniona jest w ciąg handlowo-rekreacyjny o długości ok.
1,7 km. Jej początek znajduje się przy kapliczce św. Jana Niepomucena w dawnej
osadzie Janów. W przeszłości nazywana była Drogą Oksywską, a od lat 30.XX w. – Św.
Jańską (w czasie II wojny światowej Adolf – Hitler – Strasse). Ulica ta w istotnej części
zbudowana została w latach 30. XX w. a rozbudowana po II wojnie światowej (była
kilka razy przebudowywana). Wpisując się w krajobraz łączący morze, port i miasto
stała się ważną przestrzenią spacerową dla młodzieży. W niedziele i święta przybywała
M. Przewoźniak, Struktura środowiska przyrodniczego i ochrona przyrody, [w:] Zespół Miejski Gdyni. Przyroda – Gospodarka – Społeczeństwo, pod red. H. Piekarek-Jankowskej, M. Dutkiewicz, Gdańsk
1998, s. 13.
3

O mitycznym postrzeganiu tożsamości Gdyni

19

na nią rekreacyjnie z różnych miast, nawet z głębi Polski. Przybywały na nią osoby
przemieszczające się z dworca kolejowego (zbudowanego w 1904 r.), nad morze al.
Kuracyjną na Skwer Kościuszki, gdzie znajdowało się molo, przy którym zbudowano
dworzec żeglugi przybrzeżnej oraz utworzono placówki restauracyjne i kawiarniane,
Dom Żeglarza Polskiego, Stację Morską. W końcowym okresie II wojny światowej
przestrzeń ta została zniszczona. Tuż po jej zakończeniu podjęto działania na rzecz
odbudowy mola (jako budowli betonowej). Usytuowano tam kompleksy Morskiego
Instytutu Rybackiego i obiekt żeglarski, w ramach którego znalazł siedzibę Wydział
Nawigacyjny Akademii Morskiej. Atrakcją turystyczną są cumujące tam żaglowce
„Dar Pomorza” oraz „Dar Młodzieży”.
Z historycznego punktu widzenia zwykło się przypominać, że najdawniejsze ślady
życia ludzkiego były na Kępie Oksywskiej4. Datuje się je nawet na VII-VI w. p.n.e.
Ok. VIII w. istniał tam na stromym brzegu gród warowny. Tam utworzono ważny
ośrodek chrześcijaństwa. Przyjmuje się, że był on najstarszy na Pomorzu Gdańskim.
Głównym zajęciem ludności było rolnictwo, hodowla i rybołówstwo.
Nazwę „Gdynia” spotyka się w dokumentach z 1224 r., wymienioną jako „Gdina”.
Wywodzi się ją od prasłowiańskiego określenia „gd” oznaczającego wilgotność,
mokrość, zarośnięcie, a przyrostek „ynia” ma znaczenie lokalizujące. Przestrzeń
oksywska przyciąga uwagę istnieniem kościoła (obecnie pod wezwaniem św. Michała
Archanioła), który znany jest od XIII w., usytuowany jest na stoku Kępy Oksywskiej,
a do niego przylega położony na skale cmentarz, z którego ujawnia się panorama
morza i portu, na którym od pokoleń mieszkańcy Gdyni sytuują mogiły.
Swoisty mit Oksywia wiąże się z utworzeniem tam Dowództwa Floty oraz placówki
sił zbrojnych Marynarki Wojennej, a w tym Akademia Marynarki Wojennej.
Miejscem przyciągającym uwagę opinii społecznej jest Dworzec Morski,
Zbudowano go w latach 1932-1933. Przez niego odbywał się masowy ruch
emigracyjny z Polski do Francji i Ameryki. Gromadziły się tam tłumy gdynian
oraz osób żegnających i witających odpływających i przypływających pasażerów,
a w tym zwłaszcza tss. „Stefana Batorego”. Wydarzeniem specyficznym były
tam odprawiane niedzielne msze święte dla pracowników portu oraz w pobliżu
zamieszkującej ludności. W okresie powojennym wykorzystano budynek do
występów estradowych i sportowych, które transmitowano przez radio i telewizję,
co czyniło to miejsce mitycznym w recepcji szerokich kręgów społeczeństwa
polskiego. W 2013 r. podjęto decyzję o przebudowie dworca pod kątem
wykorzystania go jako Muzeum Emigracji.
Na placu przed Dworcem Morskim zwraca uwagę wzniesiony w 1965 r.
pomnik poświęcony Ludziom Morza. Składa się on z czterech głazów pozyskanych
podczas pogłębiania portu. Przyjęto, że symbolizować one będą cztery zawody
morskie,tj. 1. portowców, 2. stoczniowców, 3. marynarzy, 4. rybaków.
4

Dzieje Gdyni, pod red. R. Wapińskiego. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s.11.
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W wymiarze organizacji ważnych, masowych wydarzeń państwowych i społecznopolitycznych znaczące miejsce zajmuje Skwer Kościuszki. Został on zaprojektowany
w 1927 r. jako przestrzeń ok. 180 m długości i 90 m szerokości, obecnie ma ok. 250 m
długości. 11 czerwca 1987 r. odbyło się spotkanie gdynian z papieżem Janem Pawłem II;
uznaje się je za najliczniejsze skupisko ludzi w dziejach miasta. A w 1991 r. usytuowano
tam płytę Marynarza Polskiego.
Często podkreśla się, że budowa portu morskiego w Gdyni spowodowała
powstanie miasta5. Jej losy jako miasta były związane z morzem. Względy polityczne
i gospodarcze po I wojnie światowej ujawniły potrzebę budowy polskiego portu
morskiego. Wybór okazał się dość przypadkowy, tj. wskazano na małą osadę rybacką,
jaką była wtedy Gdynia. W szybkim tempie budowano port, a wokół niego tworzyło
się miasto. Budowano port uniwersalny, specjalizujący się w różnych przeładunkach.
Usytuowano go w przestrzeni ok. 11 km. Wraz z rozwojem portu zaczęto kształtować
przemysł okrętowy, a w tym budować stocznię. Początki stoczni sięgają 1922 r.
Wtedy też utworzono Stocznię Marynarki Wojennej, która stanowiła zaplecze do
wykonywania remontów i budowy floty na użytek obronności.
Istotne ogniwo życia gospodarczego od zarania tworzenia się Gdyni
stanowiło i stanowi rybołówstwo6. W świadomości gdynian i Polaków głęboko
zakorzenione jest przekonanie, że rybacy byli w tej przestrzeni najstarszymi
mieszkańcami, a połów ryb był ich głównym zajęciem. Przez stulecia uprawiano
rybołówstwo przy brzegu morskim z łodzi wiosłowych. Uznaje się, że najstarsze
zorganizowane grupy rybaków powstały na Oksywiu. W czasach nowożytnych,
w XVI w. przyjmuje się, że zamieszkiwały tam tylko rodziny rybackie. W
dokumentach z 1362 r. znajduje się zapis, że była to wieś należąca do właścicieli
Rózięcina (Rusocina pod Pruszczem Gdańskim), w 1379 r. jej właściciel Jan
uzyskał przywilej połowu ryb na morzu. W 1382 r. ów Jan przekazał Oksywie
zakonnikom kartuzów. Przekazał im też prawa rybołówstwa. Przez stulecia
Oksywie było zarządzane przez kartuzów. W czasie I rozbioru Polski w 1772 r.
przeszło ono pod zarząd komisarza pruskiego, w tym też klasztor. Do początku
XX w. Gdynia była postrzegana jako wioska rybacka.
W sytuacji podjęcia decyzji o budowie tam portu wojennego, rybacy przenieśli
swe bazy na wysokie strome przestrzenie klifu. Nierzadko swoje domy (mieszkania)
udostępniali letnikom. Sławą okrywał się wypoczynek nad morzem w chatach
kaszubskich rybaków. Rzeczywistość ta stawała się mityzacją życia rybaków nad
morzem. Szacuje się, że przybywało tam nawet do kilkuset osób – letników, którzy
korzystali z gościnnych pokoi w rodzinach rybackich. W menu dostarczano im
ryb morskich przygotowywanych na różne sposoby, zwane kaszubskimi. Obecnie
w świadomości wielu Polaków Gdynia ujawnia się jako przestrzeń życia rybaków
łodziowych, gdzie można kosztować ryby bezpośrednio z morza. W rzeczywistości
są to już rzadkie sytuacje tradycji kulturowej.
5
6

Gdynia. Środowisko – przestrzeń – gospodarka, pod red. E. Adrjanowskiej, Gdynia 1980.
A. Ropelewski, Tysiąc lat naszego rybołówstwa, Gdynia 1963.
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W pamięci najstarszych gdynian w wymiarze handlowym tkwi obraz hali targowej.
Od lat 20. XX w. kształtował się zwyczaj dokonywania tam zakupów. Przybywały
tam zwykle całe rodziny. Targowisko składało się z gęsto ustawionych straganów,
niektóre znajdowały się pod zadaszeniem. W podaży znajdowała się różnorodność
produktów, od spożywczych po obuwie, ubiory, naczynia, meble. Zbudowaną w latach
30. halę postrzegano jako swoistą świątynię. Usytuowana była w pobliżu dworców
kolejowego i autobusowego. Zaspokajała ona potrzeby konsumpcyjne zarówno
ludzi dobrze sytuowanych materialnie, jak i szerokie kręgi ludzi niezamożnych
(masowo napływających do Gdyni w poszukiwaniu zatrudnienia w przestrzeni
portowej). W 1983 r. została ona wpisana do rejestru zabytków i podlega ochronie
konserwatorskiej. Hala była swoistym oknem na świat. Dostarczali na nią towary
marynarze z różnych stron świata, a zwłaszcza produkcji amerykańskiej, na które był
duży popyt, zwłaszcza nowoczesnych ubiorów dla młodzieży. Hala była też miejscem
swoistej promocji mody. Przybywały rzesze młodych ludzi w celu zapoznania się
z formą i jakością towarów znajdujących się w podaży. Nierzadko odbywali tam
tzw. spacery rekonesansyjne ludzie przybywający z odległych miejscowości, w tym
mających opinię dużych ośrodków polskiego życia kulturalnego.
W mitologizowanej przestrzeni Gdyni zwraca uwagę problem żeglugi. Przez
ponad 20 lat miały w niej siedzibę Polskie Linie Oceaniczne. Znajdowało zatrudnienie
ok. 10 tys. osób. Przyjmuje się, że w gospodarce morskiej do lat 80.XX w. pracował
co czwarty mieszkaniec Gdyni. Uznawano, że jest to najbardziej morskie miasto
w Polsce. Podkreślano, że powstało z morza, żyje z morza i jego przyszłość będzie
uzależniona od rozwoju morskich funkcji7.
Charakteryzując ludność miasta wskazuje się na jej siłę integracji i asymilacji.
Z jednej strony, podkreśla się przywiązanie do wartości wiejskiej kultury kaszubskiej,
z drugiej zaś, do wartości migracyjnych, zawierających się w przystosowawczości
do zmieniających się warunków socjalno-bytowych oraz społeczno-politycznych,
odważnego działania, przedsiębiorczości zorientowanej na uzyskiwanie w krótkim
czasie wysokiego poziomu życia, tolerancji wobec odmienności kultur i subkultur. W
postrzeganiu więzi społecznych zauważa się, z jednej strony, odrębność mieszkańców
jako gdynian, z drugiej jednak jest to społeczność sytuująca się w kategorii „obcych
wśród obcych”. Mimo 90 letniej rzeczywistości budowy miasta, a w tym jej
społeczności, wciąż żywa jest pamięć o żywiołowym tu napływie ludzi z różnych
części Polski, o niskim ich wieku na tle innych ośrodków miejskich, o podejmowaniu
pracy w przemyśle i rzemiośle. W okresie międzywojennym ok. 80% ludności w
Gdyni stanowili robotnicy, a 5 % - pracownicy umysłowi.
Praca w gospodarce morskiej była swoistą nobilitacją społeczną. Uznawano, że
wykazywanie rodowodu morskiego (marynarza) daje gwarancje stabilności życiowej
oraz wysokiego nowoczesnego stylu życia. Tworzył się specyficzny model rodziny8.
Mitologizowano przekonanie o zamożności i bogactwie rodzin marynarskich.
7
8

J. Skupowa, Morskie funkcje miasta, [w:] Gdynia. Środowisko…, s. 82-112.
L. Janiszewski, Rodziny marynarzy i rybaków, Warszawa 1976.
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Zwykle osiedlały się one w atrakcyjnych częściach miasta (m.in. na Kamiennej Górze,
Orłowie, Redłowie). Wznosiły okazałe domy. Uczestniczyły w życiu restauracji,
kawiarń, instytucji rozrywkowych.
Jednocześnie zachowywano pamięć o zjawisku bezrobocia, trudnych warunkach
bytowych bezrobotnych. Po II wojnie światowej, od marca 1945 r. zaczęła napływać
do miasta ludność wysiedlenia oraz w ramach akcji osiedleńczej ludność wywodząca
się z przestrzeni kresowej ( w sytuacji zmian granicznych państwa). W kwietniu 1945
r. szacowano tę ludność na około 75 tys. osób, 10 lat później na 130 tys. W 1980 r.
– ok. 240 tys. i obecnie 253 tys. Napływowi ludności do Gdyni towarzyszyła często
świadomość legendy o niej jako oazie dobrobytu. W rzeczywistości tej zderzały
się marzenia o przedwojennym jej rozwoju. Władze polityczne nie były w stanie
gwarantować przedwojennego poziomu jej rozwoju. Wśród ludności napływowej
zaznaczyli się zwłaszcza byli mieszkańcy z Polski centralnej (a w tym z Warszawy),
przesiedleńcy ze Związku Radzieckiego (z przestrzeni litewskiej i białoruskiej),
repatrianci i reemigranci z innych krajów. W pierwszych latach po II wojnie światowej
znaczący był napływ ludności z kaszubskich wsi. Ludność napływowa podejmowała
zatrudnienie przede wszystkim w sferze odbudowy gospodarczej. Ludność ta
ujawniała silne przywiązanie do polskości. Chętnie podejmowała pracę w przemyśle
stoczniowym, uznając go za priorytetowy w rozwoju Polski.
W postawach społecznych ujawniły się postawy dychotomicznych wartości. Z
jednej strony, prezentowano obojętność wobec aktywności politycznej, akceptowano
wprowadzany porządek ustrojowy; z drugiej zaś – starano się pielęgnować
prywatność, pracę w sferze usług, odrębność etniczną i wyznaniową (jako sferę
wyjątkowej prywatności, swoistego sacrum). Charakteryzując mieszkańców
Gdyni często podkreśla się, że obserwuje się anonimowy charakter kontaktów
międzyludzkich9. Znaczący jest udział w życiu kulturowo-cywilizacyjnym ludności
napływowej, wywodzącej się ze środowisk i obszarów o różnych systemach potrzeb i
wartości. Wciąż czytelny jest portowy charakter miasta (ludzi obcych funkcjonujących
wśród obcych), podatnych na pogrążanie się w zjawiskach patologii społecznej,
na podejmowanie prób życia na „skróty”, na zdobywanie łatwych pieniędzy, na
odgrywanie ról społecznych, do których nie posiadali przygotowania; a przy tym nie
uznawających autorytetów moralnych.
W krajobrazie instytucji cieszących się akceptacją i zarazem dumą gdynian jest
Akademia Morska (b. Wyższa Szkoła Morska). Jest uznawana za kolebkę kształcenia
polskich nawigatorów. W Gdyni istnieje od 1930 r., (wcześniej funkcjonowała od 1920 r.
w Tczewie). Na Oksywiu zaś istnieje Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte. Jej korzenie sięgają toruńskiej szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej
(i od 1946 r. Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej). Szkoły te zyskały duży rozgłos w
Polsce i na świecie10. Ich absolwenci dawali się poznać jako ludzie odważni, starannie
W. Portalski, Ludność i warunki życia, [w:] Gdynia. Środowisko…, s. 178.
D. Nawrot, Akademia Marynarki Wojennej. Zarys dziejów 1922-2012, Gdynia 2012; A. Perepeczko,
Navigare neccesse est. 90 lat szkół morskich w Polsce, Gdynia 2010.
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wykształceni, kulturalni. Zyskiwali pod różnymi banderami uznanie i szacunek. A tym
samym rozsławili i rozsławiają dobre imię Polski oraz Gdyni.
W kształtowaniu zmitologizowanego obrazu Gdyni zaangażowani byli jej
budowniczowie, a w tym Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974)11. Był on twórcą
koncepcji budowy wielkiego portu morskiego na wybrzeżu Bałtyku. W 1928 r.
za zasługi położone dla budowy Gdyni został honorowym jej obywatelem. W
setną rocznicę jego urodzin Towarzystwo Miłośników Gdyni powzięło inicjatywę
postawienia mu pomnika. Usytuowano go przy ul. 10 Lutego.
Eugeniusz Kwiatkowski zaangażował się w akcję promocyjną i propagandową.
Publikował artykuły, broszury i książki, m.in. w 1931 r. Dysproporcje. Z jego inspiracji
powstały filmy dokumentalne, jak np. Praca Polski na morzu, Nasza praca w morzu.
Zauważa się, że jego koncepcje budowy miasta i portu były powielane przez licznych
jego zwolenników i wielbicieli, zataczały szerokie kręgi, budując najtrwalszą bazę dla
reżimu symbolicznego, a mianowicie masowe społeczne poparcie dla prowadzonej
polityki. Skupił on wokół siebie liczne grono ludzi wpływowych, przedsiębiorców,
ludzi biznesu, którzy zainwestowali swój kapitał, kariery zawodowe w rozwój portu
i miasta12.
Przypomina się, że postawy i zachowania gdynian spotykały się z dużą akceptacją
Polaków w całym kraju. Wskazywano na atmosferę aktywizmu, patosu i politycznego
zaangażowania. W procesie mobilizacji narodowej na rzecz budowy Gdyni
wykorzystywano różne środki propagandy, a w tym budujące polskie mity narodowe,
głównie o charakterze gospodarczym. Podzielali je ludzie polityki i działacze
społeczni, których aktywność postrzegano w wymiarze autorytetów, patriotów.
Ważnym ich narzędziem aktywności propagandowej były formy perswazji, słowa i
symbole funkcjonujące w przestrzeni społecznej13.
W postrzeganiu mityzowanej tożsamości Gdyni zderzały się dwa jej obrazy. Z jednej
strony, była ona identyfikowana z ludźmi ciężkiej pracy: budowlańcami, robotnikami
fizycznymi, rybakami morskimi; z drugiej zaś – znaczącej się obecności letników,
turystów, czy rodzin marynarzy, portowców, rybaków, kultu młodości. W pierwszym
z nich nierzadko podkreśla się szczególną rolę ludności kaszubskiej. Zwraca się uwagę
na jej odrębność psychospołeczną, a w tym na ofiarność pracy, odwagę, w walkę z
przeciwnościami losu, wytrwałość, odpowiedzialność wobec innych ludzi14. Często
podkreśla się szczególne cechy kadry urzędniczej i administracyjnej. Wskazuje się, że
w ich pracy sięga się do wzorów wypracowanych za panowania pruskiego. Ważnym
drogowskazem w działalności była zasada przestrzegania porządku (Ordnung muss
sein). W rzeczywistości jednak pracownicy instytucji biurokratyczno-urzędniczych
M. M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski, Rzeszów 2005.
I. Sagan, Miasto. Scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świecie reżimu miejskiego, Gdańsk
2000, s. 189.
13
M. Graban, Gdynia wobec przeobrażeń cywilizacyjnych XX i XXI wieku, Ewolucja czynników rozwoju
miasta, Gdynia 2012, s. 177.
14
H. Skorowski, Etos Kaszubów w twórczości literackiej Augustyna Necla, Warszawa 2006, s. 80-81.
11
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rekrutowali się głównie z inteligencji napływowej, aczkolwiek znaczący był wśród
niej udział ludności pochodzącej z Pomorza i Wielkopolski, gdzie ujawniały się
wzory administracji pruskiej. Inteligencja wywodząca się z głębi Polski ujawniała
wyższy stopień upolitycznienia15.
W okresie przedwojennym charakterystyczne było w tej przestrzeni wyczulenie
na walkę ze zjawiskami, procesami germanizacyjnymi. Starano się dowodzić, że w
mieście tym nie ma miejsca na niemieckość, która z dużą siłą ujawniała się w Wolnym
Mieście Gdańsku oraz była w Gdyni z dużą siłą upowszechniana16.
We współczesnej recepcji zauważa się odchodzenie w szybkim tempie od oblicza
Gdyni ukształtowanego w okresie przed – i powojennym. Wskazuje się nawet, że traci
ona swą tożsamość17. Zwraca się np. uwagę na kształtowanie ładu architektonicznego,
budowę infrastruktury. Tradycyjną zabudowę oraz osiedlową blokową zastępują
szklane wieżowce, a przy tym, tzw. multiplex, jak m.in. Centrum Kultury Gemini,
gdzie koncentruje się życie rekreacyjno-wypoczynkowe, gdzie obok galerii, wystaw
muzealnych, usytuowane są różne formy gastronomii. Budowla ta jest postrzegana
jako masowe uczestnictwo konsumpcyjne postaw i zachowań współczesnego
społeczeństwa18. W codziennym życiu kulturowym nierzadko krytycznie postrzega
się likwidację małych sklepików, zaopatrujących ludzi w artykuły pierwszej potrzeby
– spożywcze, odzieżowe, biżuteryjne. Wypierane są one przez centra handlowe
sytuowane na obrzeżach miast, gdzie jest dogodny dojazd samochodowy. Miejsca
dawnych sklepów przeznacza się na tworzenie kawiarni, restauracji, barów, pubów. Są
to zwykle pomieszczenia przeznaczone dla niewielkiej grupy konsumentów. Zmiany
w lokalizacji infrastruktury, tj. obumieranie lokalnych podmiotów życia społecznego
powodują przekształcanie się stałego w obcego klienta.
W całokształcie życia kulturowego obserwuje się zacieranie się granic między swoimi
i obcymi, obywatelami i konsumentami, tradycyjnymi wartościami i rynkowymi,
moralności i skuteczności, empatii i asertywności, informacji i dezinformacji.
Charakterystyczne stają się wspólnoty rynkowe, komercyjne, w których chwilowo
łączy ludzi wspólny interes19.
Zauważa się w postawach i zachowaniach ujawnianie się tzw. lepszości. Gdynianie
nierzadko starają się manifestować wyższą jakość życia, przywiązanie do różnych form
luksusu oraz związanej z tym przestrzeni celebrowania, np. demonstrowania marki
samochodu, nowoczesnego stylu ubioru. Szacuje się, że społeczność ta stanowi ok. 3-4
M. Widernik, Rola inteligencji w życiu Gdyni okresu międzywojennego, „Rocznik Gdyński” 2007, nr 19, s. 39.
A. Chodubski, Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Gdańsku, Toruń 2009.
17
P. W. Kowalski, Gdynia traci tożsamość, „Gazeta Wyborcza” (dodatek „Trójmiasto”) z dn. 2-3 maja
2011 r., s. 5.
18
A. Chodubski, Gdynia a współczesne wartości społeczno-polityczne świata, „Zeszyty Gdyńskie” 2008,
nr 3, s. 13-28.
19
E. Polak, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 222.
15
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% ogółu mieszkańców. Są to głównie ludzie zajmujący się rzemiosłem, ogrodnictwem
oraz ich dzieci. Przy tym obserwuje się rozdźwięk między materialnym i duchowym
obrazem życia. O prestiżu społecznym decyduje przede wszystkim sfera bytowa
(posiadanie nowoczesnego domu, wyposażonego w najnowocześniejsze urządzenia,
ze sfery automatyzacji, robotyzacji, najnowszych wzorach samochodów oraz rządzeń
do rekreacji i wypoczynku (np. kajaków, bazy sprzętu do pływania). Społeczność ta
nie przywiązuje szczególnej wagi do kształcenia, w tym medycznego, inżynieryjnego,
pedagogicznego, które skazuje absolwentów na pozycje prekariatu (ludzi z trudem
znajdujących zatrudnienie z posiadanymi kwalifikacjami), uzyskujących niewysokie
uposażenie za wykonywaną pracę, postrzeganych społecznie jako rzemieślników w
sferze usług.
Nowym zjawiskiem w życiu kulturowym miasta jest postrzeganie głębokiego
indywidualizmu, samotności (często z własnego wyboru) życia mieszkańców.
Znaczna grupa społeczności zamieszkuje w mieszkaniach samotnie, a też nawet stara
się samodzielnie odbywać formy życia rekreacyjnego, w tym spacery, odwiedzanie
instytucji uczestnictwa w życiu kulturowym (teatr, kino, muzeum, wystawy). W ślad
za tym obserwuje się zjawisko pasywności społeczno-politycznej, akceptację strategii
i taktyki działalności władz samorządowych. W procedurach wyborczych uzyskują
one ok. 90 % poparcia społecznego. Postawy te ugruntowują różne rankingi, badania
opinii publicznej. Dostarczają one danych, że mieszkańcy są dumni z zamieszkiwania
w Gdyni, a też uznają, że jest to miasto średniej wielkości, które plasuje się wśród
najbardziej dynamicznie rozwijających się w okresie transformacji ustrojowej20.
Ważną rolę pełni w tym względzie propaganda. Wskazuje się, że jest ono otwarte na
globalne trendy rozwoju cywilizacyjnego, szeroko jest rozpoznawane w przestrzeni
kulturowej Europy, budujące tożsamość globalnego społeczeństwa obywatelskiego.
Instytucje życia publicznego są zorientowane na generowanie mitu wyjątkowości
miasta (jego gospodarki), jego ludności, dającej wyraz akceptacji wyzwań
rozwoju gospodarczego (tzw. biznesu, wprowadzenia najnowszych technologii),
urzeczywistnianie demokratyzacyjnych wartości w całokształcie życia kulturowego.
Podkreśla się osiągnięcia władz miasta w budowie współczesnego genius loci, tj.
wczuwających się w tendencje przemian współczesnego świata oraz dążeniach do ich
urzeczywistniania. W istotnym stopniu ujawnia się przy tym odwoływanie do mitów
i symboli. Ich akceptacja i upowszechnianie uznaje się współcześnie za potężny
kapitał społeczny. Jest ona ważnym spoiwem tożsamości Gdyni.
Ujawniają się przy tym pytania poznawcze: czy tożsamość kulturowo-cywilizacyjna
generowana jest odgórnie przez systemowe odgórne czynniki w rzeczywistości
transformacji ustrojowej Polski i jej miejsca w strukturach Unii Europejskiej? czy
M. Sandecki, Gdynia to najlepsze miejsce do życia. Sondaż samorządowy, „Gazeta Wyborcza.
Gazeta Trójmiasto”, z dn. 14 stycznia 2010 r.
20
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jest ona wytworem oddolnym, współtworzonym przez jej włodarzy samorządowych?
W systemie poprawności politycznej, nie negując czynników oddolnych, zauważa
się jednak rozwój samorządności w uzależnieniu od powiązań, zwłaszcza w
wymiarze finansowym od subsydiarności państwa, i dalej od strategii i taktyki Unii
Europejskiej. Zauważa się przy tym, że decyzje formalno administracyjne, których
wykonawcami są władze lokalne, są bardziej zorientowane na urzeczywistnianie
wyzwań globalnych niż na pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Identyfikacja z przeszłością jako ogniwo tożsamości kulturowej postrzegana jest
jako konserwatyzm, jako miniona rzeczywistość kulturowa. W nowej rzeczywistości,
w tzw. filozofii postmodernizmu, ujawniające się wartości dziedzictwa przeszłości
(modernizm) skazuje się na zapomnienie, bądź funkcjonowanie w przestrzeni
mityzacji społeczno-politycznej.
Współczesny obraz tożsamości Gdyni ujawnia zderzanie się wyzwań dziedzictwa
przeszłości z wyzwaniami tzw. ponowoczesności. Pierwszeństwo przed wyzwaniami
wspólnotowymi zdobywają interesy, zwłaszcza ekonomiczne jednostek, następuje
przy tym ich segmentacja, tracą pracę ludzie morza (marynarze, stoczniowcy)
i nie są w stanie przekwalifikować się na rynku pracy, zwłaszcza ze względu na
wiek i słabe przygotowanie do wyzwań informatyczności. W ślad za tym obumiera
pojęcie tożsamość morska Gdyni. Żywiołowe jest kształtowanie życia społecznogospodarczego, co było również charakterystycznym zjawiskiem w okresie
międzywojennym21.
W refleksji uogólniającej można stwierdzić:
1. Gdynia jest miastem, które jest silnie spowite w mitologizacji kulturowocywilizacyjnej,
2. W kształtowaniu tej mitologizacji zauważa się odgórne działanie propagandowopromocyjne państwa i władz miasta,
3. Szczególną siłą mitologizacji jest nadmorskie położenie miasta oraz wytwarzanie
specyficznej kultury morskiej,
4. Współcześnie tożsamość społeczno-polityczną generują w istotnym stopniu
procesy globalizacyjne,
5. W postrzeganiu tożsamości kulturowej Gdyni podkreśla się chlubne karty
jej przeszłości oraz uleganie współczesnym postmodernistycznym trendom życia
współczesnej cywilizacji.
SUMMARY
Gdynia’s mythical perception
A popular view on Gdynia is based on mythologisation of the past. It emerges from
M. Kardas, Gdynia i jej władze w latach 1926-1950. Główne problemy polskiej administracji publicznej miasta, Toruń 2013, s. 412-430 z-730; M. Szczurowski, Symbole w przestrzeni publicznej Gdyni,
„Zeszyty Gdyńskie” 2015, nr 10 , s. 127-136.
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city’s seaside location and specific maritime culture. Nowadays, as globalisation
determines everyday life, Gdynia’s cultural identity is perceived as a mix of
postmodern trends evolving from the glorious past.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 11, 2016

Michał Graban

Mit sukcesu - jako spoiwo tożsamości Gdyni
W swoim artykule podejmę analizę tożsamości Gdyni prezentowanej przez pryzmat
mitologii. Wykażę związek zagadnienia mitu ze sposobem odbioru społecznego
Gdyni, rejestrowanego w badaniach opinii publicznej i preferencjach wyborczych
gdynian, a podtrzymywanych dzięki środkom masowej propagandy i promocji
miasta.
Przez mitologię rozumieć będę zespół wyobrażeń wspólnoty społecznej,
utrwalonych w jej strukturach semantycznych, podtrzymywanych przez więź
narracyjną członków wspólnoty. Przywołanie zagadnienia mitu stawia przed nami
pytanie o zależność pomiędzy mitem a prawdą – wyłuszczoną także w tytule dzisiejszej
konferencji. Zwraca się uwagę, że składnikiem mitu jest historia wspólnoty politycznej
skonstruowana według wybiórczego, czarno-białego schematu narracyjnego1. Stąd
odwołaniu do synonimu „mitu sukcesu” sprzyjać będzie także analiza zagadnienia
„fałszywej świadomości” badanego na przykładzie opinii mieszkańców Gdyni. Wynika
stąd, że mit można utożsamiać z fałszem. Z drugiej jednak strony dla mieszkańców
wspólnoty politycznej owa fałszywość, nieobiektywność przekazu może nie mieć
szczególnego znaczenia. Jak pisze religioznawca Mircea Eliade: „Skoro już mit zostaje
„opowiedziany”, tzn. odsłonięty, staje się nieodpartą prawdą, mit ustanawia prawdę
absolutną”2. Oznacza to, iż przykładanie pojęcia mitu do kryterium prawda-fałsz
może być niewłaściwe. Pojęcie to mieści się jakby poza tym podziałem, a mit może
być szczególnym, wyższym rodzajem prawdy.
Potwierdzenie, że Gdynią rządzi „mit sukcesu” – opinie respondentów
Przypisywanie Gdyni synonimu miasta sukcesu lub miasta szczęścia jest częstym
zabiegiem semantycznym, który rozbudza ludzką wyobraźnię, stąd do metafory tej
odwoływali i odwołują się literaci i publicyści. I tak terminem „miasta szczęścia”
posiłkuje się znany geograf Marek Dutkowski (notabene niegdyś pełniący rolę
głównego eksperta samorządu gdyńskiego), który w następujący sposób w pigułce
1
2

B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006, s. 74-75.
M. Eliade, Sacrum i profanum, Warszawa 1999, s. 78.
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opisuje dzieje miasta: „Szczęście nie opuszczało Gdyni i jej mieszkańców. Udało się
wybudować port, ocalić miasto od zguby w czasie wojny, ograniczyć skutki PRLowskiego ciemniactwa i wykorzystać wiele szans, jakie przyniosły lata 90. XX w. Gdynia
ma i miała szczęście do burmistrzów i prezydentów, przedsiębiorców, działaczy
społecznych, a nawet ludzi kultury. Specyfika gdyńskiego szczęścia polegała głównie
na tym, że udają się tu przedsięwzięcia zbiorowe, które w innych miejscach kończą
się niepowodzeniem. Prywatyzacja, wsparcie organizacji pozarządowych, transport
publiczny, edukacja, handel detaliczny, bezpieczeństwo – to dziedziny, w których
udało się osiągnąć bardzo wiele, dzięki różnym szczęśliwym zbiegom okoliczności,
wysiłkowi i zgodzie. W efekcie tego Gdynia wygrywa”3.
O słuszności powyższej opinii, przypisującej Gdyni atrybut szczęścia, zaświadczają
badania opinii publicznej i wyniki preferencji wyborczych rejestrowanych na
przestrzeni ostatnich lat. Wskazują na to wyniki wyborów samorządowych, które od
początku transformacji systemowej faworyzują jedną, tę samą formację sprawującą
władzę. Poparcie dla ekipy politycznej, którą reprezentowała Franciszka Cegielska, a
obecnie Wojciech Szczurek, zawsze było bardzo wysokie. Od czasów wprowadzenia
wyborów bezpośrednich kandydat na prezydenta W. Szczurek w każdych kolejnych
wyborach odnotowywał wzrost poparcia. W wyborach samorządowych 2010 r.
uzyskał rekordowe poparcie na poziomie 87,4 proc. 4. Chociaż w kolejnych wyborach
2014 r. uzyskał 79,08 % (czyli o ponad 8 % mniej niż w 2010 r.) i tak prezydent Szczu
rek jest niekwestionowanym liderem w skali kraju. Zwycięstwo w wyborach 2014 r.
odnotował również komitet Wojciecha Szczurka – „Samorządność”, uzyskując ponad
40-procentowe poparcie w każdym z okręgów wyborczych.
Prezydentowi nie zaszkodził nawet blamaż projektu lotniska w Kosakowie – czyli
negatywna opinia Komisji Europejskiej nakazująca zwrot pieniędzy wyłożonych
przez gdyński samorząd na lotnisko w Babich Dołach, jako że dofinansowanie to
Komisja uznała za przejaw zabronionej pomocy publicznej. Warto też zwrócić
uwagę, że projekt ten od początku miał złą prasę w Trójmieście i w całym regionie, z
wyjątkiem oczywiście Gdyni. Zarzucano mu, że jest ekonomicznie nieuzasadniony
i będzie stanowił niepotrzebną konkurencję dla Portu Lotniczego w Rębiechowie.
Praktyka potwierdza jednak, że gdynianie są w stanie wszystko wybaczyć swojemu
prezydentowi i pomimo wpadek darzą go nieograniczonym zaufaniem.
I tak według badań przeprowadzonych przez Pracownię Badań Społecznych
DGA gdynianie w największym stopniu spośród innych badanych 32 miast w Polsce
ufają prezydentowi Gdyni (ponad 85 proc. wskazań na odpowiedzi „zdecydowanie”
i „raczej ufam”)5.
Gdynia zwycięża także w licznych konkursach i rankingach miast. Każdego roku
M. Dutkowski, Duch gry – genius loci Gdyni, [w:] Korzenie Gdyni, Część I, Gdynia 2002, s. 133.
Czuć i rozumieć Gdynię, Wywiad z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem, „Dziennik Bałtycki”,
nr 33(20146) z 10.02.2011, s. 18.
5
M. Sandecki, Gdynia to najlepsze miejsce do życia. Sondaż samorządowy, „Gazeta Wyborcza. Gazeta
Trójmiasto” z 14.01.2010.
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otrzymuje wiele tego typu odznaczeń. Podobna sytuacja dotyczy prezydenta Wojciecha
Szczurka. Dla przykładu w marcu 2011 r. Prezydent Gdyni został uhonorowany
nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego. Kapituła nagrody uznała, że „Wojciech Szczu
rek jest wzorem samorządowca i osoby, która spełnia standardy służby publicznej”6. W
2014 r. Prezydent Gdyni zwyciężył w kategorii „Prezydent Pomorza” samorządowego
plebiscytu Dziennika Bałtyckiego7. Z kolei w 2015 r. spośród wielu innych odznaczeń
prezydent został „samorządowcem roku” czasopisma „Wspólnota”, dla którego nie
bez znaczenia był spór toczony przez Gdynię z Komisją Europejską o lotnisko w
Kosakowie. Ze słowami uznania spotkało się również wsparcie przedsiębiorców, w
tym budowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, innowacje
społeczne oraz inwestycje w kulturę (m.in. budowa Muzeum Emigracji i Gdyńskiego
Centrum Filmowego)8. Tak wysoka skala poparcia dla lokalnych decydentów, stałe
utrzymywanie się dobrych notowań, a nawet tendencja wzrostowa jest zjawiskiem bez
precedensu w polskich warunkach politycznych. Biorąc jednak pod uwagę unikalną
historię Gdyni traktowanej niegdyś jako „miasto polskiej racji stanu” zrozumiemy,
że mit sukcesu musiał przylgnąć do tego nadmorskiego grodu.
Skąd się wziął mit sukcesu Gdyni ? – odwołanie do okresu międzywojennego
i PRL
Skąd się zatem wziął gdyński mit sukcesu? Jego źródeł należy się doszukiwać
w okresie międzywojennym. To wtedy wysiłkiem całego polskiego społeczeństwa
wybudowano port i miasto budząc zachwyt otoczenia. Mit sukcesu tworzony był
oczywiście za pośrednictwem państwowej propagandy. Propaganda ta wyolbrzymiała
polskie zasługi w dziele zagospodarowania Bałtyku. Trudno jednak zaprzeczyć, że
zasługi takie odnoszono. W służbie propagandy wprzęgnięte było wiele tytułów
prasowych, książek, filmów, piosenek i dzieł artystycznych; na ich rzecz działały
talenty publicystyczne wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, który z głęboką
pasją opisywał nową kartę Polski na morzu. Przykładem jego retoryki może być szkic
„Trzymajmy się morza” z 1930 r. Jak pisał w nim Kwiatkowski: „Trzymajmy się morza!
To nasze sąsiedztwo z całym światem, to warsztat, na którym możemy wypracować
warunki naszej istotnej samodzielności [...] To próba naszego charakteru, naszej
woli, wytrwałości i dojrzałości politycznej. To źródło najsilniejsze zapracowania,
[...] To nasza największa, najpewniejsza, nigdy niezachwiana Kasa Oszczędności –
całego Państwa i całego społeczeństwa9”. Na rzecz promocji spraw morskich działały
takie organizacje, jak Liga Morska i Kolonialna, Instytut Morski czy Związek Obrony
Kresów Zachodnich.
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek laureatem nagrody im. Lecha Bądkowskiego, „Dziennik Bałtycki”
z 14.03.2011 r.
7
http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/nagrody/184_91056.html
8
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,19431972,wojciech-szczurek-samorzadowcem-roku-2015.html
9
Cyt. za. M. M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski, Rzeszów 2005, s. 79.
6
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Warto też zwrócić uwagę, że przekazowi propagandowemu Gdyni ulegali
także cudzoziemcy. Dobrym potwierdzeniem tej prawidłowości jest zamieszczony
w „Kurierze Bałtyckim” z 1937 r. wywiad z rumuńskim posłem i redaktorem
naczelnym wpływowego pisma opiniotwórczego Pamfilem Szeicaru, w którym
ten ostatni stwierdza: „Przejechałem ostatnio całą Europę i stwierdzić muszę, że
Polacy przedstawiają ze wszystkich narodów Europy najszybsze tempo w dziedzinie
budowy trwałych wartości. Wasza Gdynia jest najlepszym tego dowodem. Powstała
na pustkowiu nadmorskim jakby za dotknięciem różdżki czarodziejskiej. Kiedy
mówiono mi dawniej o Gdyni, kiedy dzisiaj oglądam Gdynię na własne oczy, to
zapytuję samego siebie, czy dawni emigranci polscy do Ameryki nie przynieśli
tego imponującego i przyspieszonego rytmu pracy. Gdynia w moich oczach, jako
bezstronnego widza, nie ma nic z improwizacji, nie ma wrażenia efemerydy. Gdynia
dla mnie jest symbolem woli trwania, jest aksjomatem politycznym Polski. Gdynia
dla mnie jest szeroką koncepcją, która staje się przesłanką wielkich możliwości
rozwoju państwowego”10.
Na rzecz gdyńskiego mitu sukcesu działało zatem przed wojną wiele instytucji
publicznych i prywatnych. Trudno jednak byłoby zaprzeczyć, że polskie Pomorze
nie było realnym sukcesem, przynoszącym profity krajowej gospodarce. W efekcie
w okresie międzywojennym udało się wybudować port i połączyć za pośrednictwem
magistrali węglowej śląskie kopalnie z wybrzeżem Bałtyku. Zmieniliśmy kierunek
szlaków transportowych i wymiany handlowej ze Wschód-Zachód na PółnocPołudnie. Polski węgiel eksportowany był do Skandynawii, a artykuły rolne i
żywnościowe do Wielkiej Brytanii i innych państw świata. Dało to asumpt do
zmodernizowania całej polskiej gospodarki, która zaczynała być gospodarką
przemysłową. U boku szybko rozbudowującego się portu powstawało miasto, które
budowano w sposób żywiołowy i bez planów zagospodarowania przestrzennego.
Niemniej efekt finalny można uznać za zadowalający, a układ urbanistyczny Gdyni
nie odbiegał od tych, które realizowane były w innych nowoczesnych miastach
przemysłowych Europy. Na szczególną uwagę zwraca odwołanie się w urbanistyce
Gdyni do czytelnej zasady trójpodziału ludzkich potrzeb obecnego w modelu
tkanki urbanistycznej miasta Le Corbusiera. I tak obok funkcji przemysłowej w
Gdyni rozwijała się funkcja mieszkaniowa oraz - zwłaszcza w latach 30. – funkcja
prestiżowa i rekreacyjna. Warto w tym momencie odwołać się do zasłużonej chluby i
dumy gdynian, iż ich miasto jest architektoniczną perłą europejskiego modernizmu
uobecnionego zwłaszcza w zabudowie ulic Świętojańskiej i 10 lutego.
Warto przyjrzeć się w końcu przemianom socjologicznym polskiego
społeczeństwa, które były konsekwencją budowy Gdyni i systemu gospodarki
morskiej w okresie II RP. Otóż w całej Polsce stopniowo zmieniała się struktura
zawodowa społeczeństwa z kraju rolniczego na przemysłowy, stworzono podwaliny
Gdynia najlepszym sprawdzianem siły i potęgi Polski, wywiad Kuriera Bałtyckiego z czołowym publicystą
Rumunii, redaktorem naczelnym Curuntul, posłem Pamfilem Szeicaru, „Kurier Bałtycki”, nr 83, z 3.07.1937, s. 3.
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pod polską klasę średnią i zmieniono nastawienie psychologiczne polskiego
społeczeństwa, które zaczęło wierzyć w sukces. Wszystkie te procesy w pigułce
można było zaobserwować w Gdyni, bowiem z powstającym miastem wiązano
te same nadzieje, co z niepodległą Polską. Nowe miasto miało być ucieleśnieniem
polskich marzeń i aspiracji, a jednocześnie naszą wizytówką i towarem eksportowym
wypuszczonym na zewnątrz. Jak pisał E. Kwiatkowski w charakterystycznym dla
siebie propagandowym i patetycznym stylu: „Tu, w tym symbolicznym, a zarazem tak
konkretnym słowie Gdynia, urzeczywistnia się nasza łączność ze światem, tu granice
najodleglejszych państw przybliżają się do nas, tu zbiega się prawdziwe sąsiedztwo
z licznymi narodami świata, tu możemy budować prawdziwą opinię obcych o
prawdziwej Polsce przy pracy”11. W wyobrażeniach mieszkańców umacnianych przez
propagandę i edukację cementował się mit Gdyni jako miasta nowego, pierwszego
liczącego się sukcesu Polski niepodległej, a jednocześnie ośrodka, którego celem było
umacnianie naszej niepodległości i niezależności ekonomicznej, zwłaszcza w starciu
z żywiołem gospodarczym państwa niemieckiego.
Istotnym składnikiem gdyńskiego genius loci był etos pracy, który dominował
w mieście. Po początkowym, przedmiejskim etapie, gdy popularna była w Gdyni
koncepcja kurortu wypoczynkowego, poczynając od przeobrażeń 1926 r. skłaniano
się już wyłącznie ku idei budowy dużego i prężnego ośrodka przemysłowego II RP.
W strukturze społeczno-zawodowej miasta dawnych kuracjuszy, letników i turystów
zastępować zaczęli ludzie ciężkiej pracy: robotnicy fizyczni, budowlańcy i ludzie
morza. Prawidłowość tę dostrzegali obecni na wybrzeżu literaci (jak np. S. Żeromski)
i publicyści. Ich utwory literackie odwoływały się do stylistyki ekspresjonistycznej dla
wyrażenia doświadczenia energii, dynamizmu, kultu młodości i pracy. „Port Gdynia
– to symbol pracy. – pisał Bolesław Polkowski - Pracę widać wszędzie. Czternaście
kilometrów żelazobetonowych nabrzeży portowych, wody cichej, niegdyś Bożej
Zatoczki. Stalowe ramiona osiemdziesięciu dźwigów portowych przeładowują
miliony ton towarów. (….) Jeden więc czynnik twórczy Gdyni stanowią: myśl
twórcza, praca i kapitał”12.
W międzywojennej Gdyni ożywioną działalność prowadziło w końcu szereg
organizacji społecznych, kulturalnych, naukowych i politycznych. Powstawało wiele
stowarzyszeń i związków zawodowych, a każda licząca się w kraju partia przysyłała
tu dynamicznych działaczy politycznych celem prowadzenia agitacji. Na gdyńskim
rynku prasowym działało też kilka potężnych tytułów prasowych, których aktywność
budziła ducha gdyńskiego społeczeństwa obywatelskiego.
Okres komunistyczny z oczywistych względów jest negatywnie oceniany przez
badaczy i sytuacja ta dotyczy także Gdyni. Niemniej także w tym okresie odnotowano
wiele sukcesów na odcinku morskim. Pierwszym sukcesem była odbudowa polskiej
E. Kwiatkowski, Historyczna rola Gdyni, [w:] Powrót Polski nad Bałtyk. Antologia tekstów historycznych,
pod red. M. M. Drozdowskiego, Warszawa 1997, s. 176.
12
B. Polkowski, Z czego składa się Gdynia, [w:] Brama na świat: Gdynia 1918-1939, pod red. M. Rdesińskiego, Gdańsk 1976. s. 163.
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gospodarki morskiej, na długim liczącym 528 kilometry odcinku polskiego
wybrzeża. Znów Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu dane było prowadzić działania
na rzecz zagospodarowania tego brzegu morskiego w ramach kierowanej przez
niego Delegatury Rządu dla Spraw Wybrzeża, której E. Kwiatkowski przewodził w
latach 1945-1947. Z wypowiadanych wówczas słów Kwiatkowskiego jak zwykle bił
olbrzymi optymizm, i to pomimo faktu, że Kwiatkowski swoją misję realizował w
niesprzyjającej sytuacji politycznej (udział w komunistycznym rządzie Bolesława
Bieruta). W broszurze „Budujemy nową Polskę nad Bałtykiem” pisał: „Tu, na bałtyckim
wybrzeżu ofiaruje nam historia szerokie szanse, jakich nie mieliśmy od prawie pięciu
wieków. Musimy więc skupić wszystkie siły i wszystkie uzdolnienia tkwiące w naszym
narodzie i cały upór woli, by te możliwości wyzyskać w całej pełni”13.
W powojennej Gdyni dostrzegalne były pewne procesy społeczne stanowiące
kopię tych z okresu II RP. Należy do nich zaliczyć np. etos pracy obecny zwłaszcza
w dużych przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, choć etos ten w okresie PRL
połączony został z ideą socjalistycznego współzawodnictwa pracy. Niemniej
tworzył on silną wspólnotę ludzi morza, której mobilność można było rozpoznać na
przykładzie dramatycznych wydarzeń grudnia 1970 r., a także wydarzeń inicjowanych
przez związek zawodowy Solidarność w latach 80. W Gdyni powojennej obecna była
także wolna inicjatywa gospodarcza, której nie udało się stłamsić komunistycznym
władzom. Była też Gdynia miastem, w którym silne były oddolne ruchy społeczne i
kulturalne, m.in. na skutek silnego promieniowania trendów kultury zachodniej –
importowanych tu przez turystów i marynarzy.
Tak więc pomiędzy II RP a PRL istnieje ciągłość, rządził tu proces poszerzania
wpływów morskich o coraz to nowe formy gospodarczej aktywności (już nie
tylko przeładunki portowe, ale także żegluga, rybołówstwo i przede wszystkim
przemysł okrętowy), oraz w ujęciu terytorialnym od małego odcinka morskiego,
którym dysponowaliśmy w II RP, aż po szerokie pasmo polskiego wybrzeża, będące
historycznym odwołaniem do czasów piastowskich i rekompensatą za dziejowe
krzywdy, których doznaliśmy od Niemiec. Także w Gdyni okresu komunistycznego
aktywnie rozwijał się przemysł stoczniowy i inne gałęzie gospodarki morskiej.
Choć więcej inwestycji z przyczyn oczywistych pochłaniał Gdańsk, Gdynia wciąż
odgrywała ważną rolę w polskiej gospodarce morskiej oraz w świadomości Polaków,
choć świadomość obywatelską gdynian i jej mit sukcesu wmontowano w struktury
znaczeniowe komunistycznego państwa centralnie sterowanego. Generalnie, w
historii Gdyni jako miasta morskiego (niezależnie czy był to okres międzywojenny
czy powojenny) mit sukcesu służył określonemu i bardzo konkretnemu celowi –
modernizacji, uprzemysłowieniu kraju, budowie polskiej gospodarki morskiej oraz
wypromowaniu nowych postaw świadomościowych opartych na etosie pracy i służby
ojczyźnie.
13
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Prawda czy „fałszywa świadomość”? – wykładnia mitu sukcesu we współczesnej
Gdyni
Jak dowodziliśmy powyżej, w okresie międzywojennym oraz do pewnego
stopnia także w PRL-u, propaganda państwowa wyolbrzymiała polskie zasługi w
dziele gospodarki morskiej i zagospodarowania Bałtyku. Trudno jednak zaprzeczyć,
że zasługi takie odnoszono. Wysiłkiem całego państwa stworzono podwaliny pod
rozwój polskiej gospodarki morskiej, zmodernizowano kraj i zmieniono świadomość
polskiego społeczeństwa. Przekaz był zatem wypaczony – ale powiązany z realnymi
sukcesami w dziedzinie gospodarki morskiej i taka też była świadomość obywatelska
gdynian, którzy czuli się dumni ze swojego miasta, a ich samopoczucie było
uprawnione.
Jak pod tym względem ocenić czasy nam współczesne? Moim zdaniem na krzywej
„prawda-mit” następuje przesunięcie w kierunku mitu. Nie twierdzę oczywiście, że
współczesna Gdynia nie odnosi sukcesów gospodarczych, twierdzę jednak, że opinie
mieszkańców o mieście w coraz mniejszym stopniu opierają się na rzeczywistych
przesłankach, a bardziej sterowane są przez wszechpotężne środki propagandy
i promocji miasta, prezentujące Gdynię jako miasto sukcesu i szczęścia. Skala
wykorzystania współczesnych środków propagandowych w kreowaniu pozytywnego
wizerunku miasta nie odbiega od tych stosowanych w czasach historycznych, a
pod pewnymi względami nawet je przewyższa. Nakłady na promocję gospodarczą
miasta samego UM Gdyni sięgają ok. 1,5 mln zł rocznie14. Zwraca się także uwagę
na profesjonalizm miejskich służb marketingowych, które umiejętnie dobierają
tematy odwołując się do motywów przewodnich miasta. Należy zwrócić uwagę na
umiejętność unikania tematów trudnych.
Ponadto zgodnie ze współczesnymi trendami cywilizacyjnymi gdynianie swoje
preferencje opierają na opiniach innych (różnych autorytetów, naukowców, polityków
i dziennikarzy powielanych za pośrednictwem środków masowego przekazu), które
następnie przyjmują jako własne i stąd ich urzędowy optymizm. Działa tu logika
znana z psychologii tłumu, sugerująca, że skoro większość ma pozytywną opinię o
mieście, to nie jest przecież możliwe, aby ta większość mogła się mylić.
Celem wykazania, na ile w Gdyni mamy do czynienia z tzw. „fałszywą
świadomością” zastosuję koncepcję „fałszywej świadomości” amerykańskiego
politologa Stevena Lukesa. Lukes pokazuje, że obywatele miasta mogą całkowicie
nie rozpoznawać swoich obiektywnych interesów, np. tych o charakterze klasowym,
grupowym, o ile w mieście panuje odpowiedni klimat polityczny, sprzyjający
rządzącym, który jest zjawiskiem psychologicznym15. Powyższa teoria posiada swoją
przydatność w odniesieniu do Gdyni z dwóch powodów. Po pierwsze - dlatego, że
mamy tu do czynienia z istnieniem takiego specyficznego klimatu politycznego,
14
15
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genius loci sprzyjającego miastu i jego włodarzom. Po drugie zaś – z uwagi na
charakter przeobrażeń społeczno-gospodarczych Gdyni, stawiających w trudnej
sytuacji określoną grupę społeczną (tj. ludzi morza), która choć posiada wspólny
interes (tj. dostępność do miejsc pracy w gospodarce morskiej) nie potrafi go już
artykułować.
Powyższy przykład pokazuje już, że w poniższej analizie będę się posługiwał
przykładem gospodarki morskiej dla wykazania wypaczonej opinii gdynian o
ich mieście. Zacznijmy od wykazania, że charakter przeobrażeń społecznogospodarczych współczesnej Gdyni dyskryminuje branżę morską. Co prawda w
Gdyni stosunkowo nieźle radzi sobie port oraz odradzająca się branża stoczniowa,
niemniej w dokumentach strategicznych miasta o tych kierunkach rozwoju
gospodarczego mówi się niewiele. Podkreśla się za to rolę inicjatyw na rzecz
małych i średnich przedsiębiorstw, zaawansowanych technologii, podniesienia
innowacyjności gospodarki Gdyni, a także na rzecz wysokiej jakości życia w mieście.
Symptomatyczne są w tym kontekście potężne przeobrażenia urbanistyczne w
strefie nadmorskiej, które dawne magazyny portowe i hale produkcyjne związane
niegdyś z rybołówstwem i produkcją statków, przemieniają w obiekty rezydencjalne
i rekreacyjne, co znajduje potwierdzenie w popularnej przemianie socjologicznej
„miasta pracy” w „miasto odpoczynku i turystyki”, bądź „miasto próżniacze”
(leisure society), by użyć określenia Thorsteina Veblena. Symptomem powyższej
przemiany socjologicznej może być popularność we współczesnej Gdyni postaw
roszczeniowych, nastawionych na konsumpcję i zamiłowanie do wysokiej jakości
życia, które to postawy stanowią antytezę dawnej Gdyni, opartej na etosie pracy i
służby ojczyźnie. Jak widzimy, rozwój Miasta, w swojej głównej mierze, nie czerpie
już swojej siły z dominującej niegdyś gospodarki morskiej ani etosu pracy, który ją
aktywizował.
Patrząc z tego punktu widzenia potwierdzeniem tezy, że gdynianie nie rozpoznają
już swoich interesów grupowych związanych z gospodarką morską, mogą być
badania przeprowadzone przez dr Magdę Szmytkowską (zaprezentowane w trakcie
konferencji z cyklu tożsamości kulturowo-cywilizacyjnej Gdyni w 2009 r.). Jak
wynika z ww. badań, ci sami respondenci, którzy bardzo wysoko oceniają aktualnie
rządzących, demonstrują konieczność utrzymania gospodarki morskiej w mieście i
to nawet w branżach przechodzących największy kryzys strukturalny (jak przemysł
stoczniowy bądź rybołówstwo), jakby nie zauważając, że wysoko oceniani przez nich
decydenci firmują przedsięwzięcia mające raczej niewiele wspólnego z gospodarką
morską16.
Z wynikami tych analiz korespondują wnioski przedstawione w mojej pracy
doktorskiej, zgodnie z którymi, nawet ta część społeczności Gdyni, którą można
by zaklasyfikować do grupy przegranych (pracownicy upadających przedsiębiorstw
gospodarki morskiej, bezrobotni, mieszkańcy wielkich zespołów mieszkaniowych,
16
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osoby starsze) wyraża pozytywne opinie o mieście i jego elicie zarządzającej,
dystansując się tym samym od charakterystycznej dla minionych czasów chęci i wiary
w możliwość zmiany i poprawy swego losu17. Mieszkańcy Gdyni, choć chcą, aby
miasto realizowało jakąś politykę morską, jednocześnie nie rozliczają decydentów z
faktu realizacji bądź braku realizacji tej polityki.
Do oceny tego fenomenu można zastosować terminologię amerykańskiego
socjologa Devida Osta, który za przedmiot swoich analiz upodobał sobie Polskę
i jej model restrukturyzacji gospodarczej, choć nie porusza w swoich pracach
przypadku Gdyni. Niemniej jego metoda badawcza doskonale nadaje się do analizy
społeczeństwa tego miasta. Stosując instrumentarium pojęciowe Osta gdyńscy
przegrani wbrew swoim obiektywnym interesom (miejsca pracy w branży morskiej),
nie są już zdolni do politycznego gniewu, co można by zinterpretować – w duchu ww.
socjologa - jako zubożenie podstaw społeczeństwa obywatelskiego w Gdyni18.
Wydaje się jednak, że tak radykalna ocena świadomości obywatelskiej gdynian jest
trochę niesprawiedliwa. Trudno „urzędowy optymizm” gdynian nazwać zubożeniem,
choć z całą pewnością tłamsi on poziom aktywizmu społecznego, zwłaszcza tego,
który byłby inspirowany gniewem bądź buntem, a trzeba pamiętać, że gniewające się
i upominające o swe prawa społeczeństwo może być nośnikiem szeregu pozytywnych
zmian i wymusić lepszy model gospodarczej restrukturyzacji.
Czy „fałszywa świadomość” gdynian jest przeszkodą, czy też może być szansą
dla rozwoju miasta?
Powyższe wywody wykazały adekwatność synonimu „fałszywości” do analizy
świadomości obywatelskiej współczesnych gdynian. Wykazanie adekwatności
stosowania tego terminu nie oznacza oczywiście, że gdynianie nie mają prawa
odczuwać uzasadnionej dumy z faktu, że są mieszkańcami miasta. Duma ta może
być bowiem kształtowana przez wiele czynników świadomościowych – nie tylko tych
dotyczących współczesnej sytuacji miasta, ale także historycznych. Jak pokazaliśmy
w artykule, cały okres historyczny obejmujący nie tylko okres międzywojenny, ale
do pewnego stopnia także PRL może być powodem do takiej uzasadnionej dumy.
Mało tego, ukształtowana w tamtym okresie świadomość obywatelska przenosi się
na czasy nam współczesne, które dziedziczą poziom optymizmu przedwojennych
gdynian, co potwierdzają liczne badania sondażowe i wyniki preferencji wyborczych.
W gdyńskim obywatelu tworzy się w ten sposób zbitka pojęciowa, kompilująca czasy
przeszłe z teraźniejszymi pod jednym synonimem sukcesu i szczęścia19.
Oczywiście przedstawione w niniejszym opracowaniu wnioski należy rozpatrywać
przy zastrzeżeniu, które uczyniłem na początku opracowania, że uleganie mitowi
M. Graban, Gdynia wobec przeobrażeń cywilizacyjnych XX i XXI wieku, Ewolucja czynników rozwoju
miasta, s.231-238 i 264, Gdynia 2010.
18
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19
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sukcesu w głębszym sensie tego słowa nie jest ani prawdziwe ani fałszywe, a nawet
ustanawia pewną prawdę nadrzędną, prawdę absolutną.
Zgadzając się zatem co do faktu, iż opinia społeczna gdynian o ich mieście jest
częścią składową mitu sukcesu, którego źródeł należy doszukiwać się w okresie
międzywojennym, chciałbym jednocześnie skonstatować, że rzeczą najgorszą z
możliwych, byłoby zdyskredytowanie pozytywnego nastawienia do Gdyni (owego
stygmatu „miasta sukcesu”), bądź demaskowanie tego nastawienia, jako „fałszywej
świadomości” (choć sam się do tego terminu odwołuję). Wręcz przeciwnie,
scharakteryzowana powyżej mitologia, wiara gdynian, że żyją w mieście szczęścia
- jest potężnym kapitałem społecznym, który zwłaszcza w warunkach gospodarki
opartej na wiedzy, może dostarczyć miastu wielu impulsów rozwojowych.
Jak twierdzą bowiem futurologowie, a także wiodący eksperci gospodarczy,
współczesny rozwój sprzężony jest nie tyle z infrastrukturą gospodarczą, co z
kapitałem społecznym. Ten ostatni jest zasobem zdematerializowanym (by użyć
określenia Ronalda Ingeharta), zależnym od kultury i więzi społecznych. Te ostatnie
z kolei zależą od mitologii społecznej rządzącej we wspólnocie lokalnej.
Stąd mit sukcesu Gdyni stanowi spoiwo tożsamości Gdyni, chroni ją przed
niestabilnością i politycznymi konfliktami. To dobrze zatem, że gdynianie są
szczęśliwi, nawet jeżeli ich „szczęście” opiera się na bardziej, bądź mniej wątpliwych
przesłankach.
SUMMARY
Success myth as Gdynia’s identity glue
Succumbing to myth may be misleading by constituting an absolute truth. Gdynia’s
residents general opinion on the city’s well being is a part of such myth. Its success
story is on one hand somewhat a cliché, and on the other, a indispensible social capital
and a positive prerequisite of city’s development.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 11, 2016

Maciej Szczurowski

Mit patriotyzmu gdynian
Każde społeczeństwo, każda zbiorowość ludzka potrzebuje mitów, zarówno w skali
jednostki, jak i w wymiarze społeczności lokalnych, narodów i kręgów cywilizacyjnych.
Należy pamiętać, że konstytutywną rolę w upowszechnianiu mitu stanowi czynnik
emocjonalny, głównie zaspokojenie ludzkich potrzeb, uczuć. Istotną cechą mitów
jest to, że dają poczucie wspólnoty, tożsamości, także bezpieczeństwa. W mitologii
ważka rola przypada mitowi politycznemu. Najprościej możemy go zdefiniować, jako
swoistą formę idei politycznej, opierającą się nie na wiedzy racjonalnej i empirycznej,
lecz na instynktownej wierze w twierdzenie dotyczące świata polityki. Jednocześnie
mit polityczny niejako legitymizuje podejmowanie określonych działań politycznych,
tak przez jednostkę jak i przez grupy społeczne1.
Mit jest doskonałym narzędziem polityki, albowiem nie tylko kreuje wzory
zachowań, ale pozwala narzucić określony sposób myślenia2. Mity często służą
podtrzymaniu tożsamości narodowej czy skupieniu narodu wokół jakiegoś
wyobrażenia. Ta służebna rola mitu dotyczy w takim samym stopniu mniejszych grup
społecznych. Cechą charakterystyczną jest tu prostota myślenia mitycznego, często
opartego na historycznych analogiach. Dzięki mitom możemy określić uproszczone
przekonania, niekoniecznie oparte na faktach, ale takie, które zapewniają nam
poczucie przynależności, tożsamości i spełnienie określonego celu. Choć mity są
ewidentnie subiektywne, to ich siła sprawcza jest większa niż obiektywnej prawdy3.
Mit raz objawiony, staje się prawdą niepodważalną. „Tak jest, albowiem powiedziano,
że tak jest”4. Podobnie twierdzi inny autor: „Mit jest zatem prawdziwy, bo jest
skuteczny, a nie dlatego, że daje nam informacje o faktach”5. Stanisław Filipowicz
twierdzi, że „mit wyklucza interpretacje, uwalnia od obowiązku samodzielnych
poszukiwań, ujawnia prawdę definitywną, likwidując tym samym potrzebę refleksji”6.
Mit narzuca pewne wartości jako jednoznaczne. Stanowi skuteczny instrument
T. Biernat, Mit polityczny, Warszawa 1989; S. Filipowicz, Mit i spektakl władzy, Warszawa 1988.
Szerzej pisze o tym A. Siewierska-Chmaj, [w:] Mit polityczny jako fundament ideologii. Próba analizy,
[w:] A. Siewierska-Chmaj, J. Chłopecki i in., Przekazy polityki, Kraków–Rzeszów–Zamość 2009, s. 9-21.
3
N. Davies, Polska mitologia narodowa, http://www.davies.pl/t_polska_mn.php, dostęp: 13,07.2015 r.
4
M. Eliade, Sacrum. Mit. Historia, Warszawa 1993, s. 110.
5
K. Armstrong, Krótka historia mitu, Kraków 2005, s. 13.
6
S. Filipowicz, dz. cyt., s. 22.
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psycho- i socjoinżynieryjnych oddziaływań. Stwarza sugestywność jednoznaczną,
samorzutnie formułuje ludzkie postawy i zachowania.
Polska należy do narodów, które mają większą niż inne nacje potrzebę mitów.
Wynika to z naszej słabości i z naszej mitomanii. Narody o trudnej przeszłości, często
podbite, jak Polska, wymyślają mity po to, aby usprawiedliwić swoje klęski i gdzieś
tam podejmować próbę wykrzesania sił potrzebnych do przetrwania. Polityczne
przeciwności, których konsekwencje dotknęły wiele pokoleń Polaków, sprzyjały
powstaniu mitogennej atmosfery intelektualnej. Mieliśmy i mamy obecnie w polskiej
przestrzeni politycznej do czynienia z obszerną sferą mitów tzw. narodowych, czyli
dotyczących całego narodu. Ich celem jest stworzenie odpowiedniego mniemania
o tym narodzie, a w szczególności pozytywnych stereotypów o nim. Cechami
nadrzędnymi polskich mitów są: megalomania narodowa, czyli twierdzenie o
wyższości, niezwykłości naszego narodu, a przez to jego szczególnej misji dziejowej
i posłannictwie wobec innych nacji; oraz mesjanizm, czyli nurt w filozofii polskiej,
którego największy rozkwit przypada na okres między powstaniami w XIX wieku.
Specyfika tego nurtu oparta jest na tendencji do tworzenia spekulatywnych systemów
metafizycznych z jednej strony, i reformowania świata przez filozofię z drugiej.
Charakterystyczny jest również powszechny pogląd, że Polacy jako naród posiadają
wybitne cechy osobowości, które w sposób szczególny wyróżniają ich pośród
narodów świata7.
Polska mitologia narodowa sprawia, że państwo prezentuje się większości swoich
obywateli jako świątynia i dzieło sztuki. XIX-wieczne mity nobilitowały tożsamość
zbiorową i nadawały jej mistyczne znaczenie wpisując naród polski, jeśli nie w boski
plan zbawienia, to przynajmniej dając mu boskie błogosławieństwo. Dzięki myśleniu
mitycznemu, megalomani narodowej Polacy mogli się czuć wybranymi przez Boga
lub Historię do spełnienia kolejnych szczególnych misji dziejowych. Byliśmy i
jesteśmy przedmurzem Kościoła rzymskokatolickiego, chroniąc go zwłaszcza przed
prawosławiem i „azjatyckim zdziczeniem”.
Już w okresie Odrodzenia głoszono przekonania, że szlachetną powinnością
jest bronić ojczyzny, a nawet za nią umierać8. Literatura romantyczna wykreowała
mit o ofiarności i poświęceniu Polaków, walczących nie tylko o wolność swojej
ojczyzny, ale walczących również o „wolność waszą i naszą”. Żywe stały się wówczas
niepodległościowe idee „Mazurka Dąbrowskiego” Józefa Wybickiego, wykreowano
postacie takich literackich bohaterów narodowych jak Konrad Wallenrod, Konrad
z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza, czy postać Kordiana stworzona przez
Juliusza Słowackiego trzy lata po upadku powstania listopadowego. Literatura XIX
wieku pełna jest wskazań wzorów postaw, sposobów walki, uczy jak przetrwać.
Wszystkie te dzieła wzbudzały wśród elit narodowych określone emocje, prowokowały
do przyjmowania postaw, które określano patriotycznymi. Mit „szklanych domów”
M. Szczurowski, Mity, rytuały, symbole a żołnierz polski w przestrzeni politycznej II wojny światowej,
Toruń 2013, s. 21-22.
8
J. Kochanowski, Na sokolskie mogiły.
7

Mit patriotyzmu gdynian

41

Stefana Żeromskiego uznano jako wizję państwa demokratycznego9. Ten wzniosły
nurt, który skutkował XIX-wiecznymi zrywami niepodległościowymi, nie został
w późniejszych latach zahamowany nawet przez argument historyczny w postaci
nieprzygotowania i nieskuteczności tychże powstań, włącznie z Powstaniem
Styczniowym 1863 roku zakończonym wielką klęską. Przez kolejne lata XIX
stulecia, przy niemałej inspiracji wspomnianych już polskich romantyków, często
nietrzeźwych lub pod wpływem środków odurzających, tworzone były iluzje powrotu
do wielkiej i potężnej Rzeczypospolitej. Iluzje dość prymitywne, bo oparte z reguły
na mniej lub bardziej krwawych formach walki zbrojnej, w których nie było miejsca
nawet na chłodną kalkulację zachowania narodu. Postaci jak chociażby Adam Jerzy
Czartoryski nie były w cenie, a wręcz przeciwnie, sędziowie narodowej sprawy, z
reguły bezpieczni na emigracji, wydawali surowe wyroki. Nie było innej możliwości
jak walczyć, nawet w sposób głupi i nieprzemyślany, a najlepiej ginąć bez potrzeby i
w ten sposób zasłużyć na miano patrioty.
Jednym z pierwotnych polskich mitów, z którym rozpoczynała swoją historię
II Rzeczpospolita, jest przekonanie o określonej terytorialnie piastowskiej kolebce
naszej państwowości. Trudno precyzyjnie określić owo terytorium etniczne, matkę
ojczyznę Polaków, niemniej jednak istnieje przekonanie o takiej potrzebie i w
zależności od chwili należy doń piastowskie wybrzeże Bałtyku, Lwów, Wileńszczyzna
lub obojętnie jaki inny obszar należący lub postulowany dla państwa polskiego.
W ten mit wierzyły i nadal wierzą nie tylko miliony Polaków, ale wmówiono go
największym mężom stanu i politykom minionych lat jak chociażby David Lloyd
George10, Georges Clemenceau i Woodrow Wilson11. Dzięki tej trójce i zdolnościom
politycznym znakomitego pianisty Ignacego Jana Paderewskiego i polityka Romana
Dmowskiego w 1919 roku utworzono państwo polskie12. Zatem nie tyle patriotyzm,
ale niezwykle sprzyjające międzynarodowe okoliczności polityczne zadecydowały, że
w wyniku I wojny światowej Polska odzyskała niepodległość uzgodnioną na rampie
kolejowej w Wersalu13. Przy czym społeczeństwo nowego państwa, w pierwszych
miesiącach niepodległości, w swej masie wcale nie było patriotyczne. Wystarczyło,
że rząd wydał wczesną wiosną 1919 roku pierwszy dekret o poborze do armii,
Szerzej o zjawisku mitów w polityce patrz: T. Biernat, dz.cyt.
Wymownym przykładem zmiany stosunku do Polaków jest jedna z opinii premiera Davida Lloyda
Georga który swego czasu mówił: „Polacy nie mają pojęcia o organizacji, nie posiadają zdolności kierowania lub rządzenia. Premier jest pianistą. Prezydent jest idealistą pozbawionym praktycznego zmysłu.
Generałowie działają w wojsku każdy na własną rękę; nie mają pojęcia o wyćwiczeniu 500 000 żołnierzy,
których powołują pod broń, ani o koordynacji różnych jednostek, z których składa się armia”. Cyt. za: Jan
Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945, Poznań 2014.
11
Patrz m.in., Henry Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996.
12
Por. m.in. Ignacy Jan Paderewski, encyklopedia.pwn.pl, dostęp: 12.07.2016 r.; R. Dmowski, Polityka
polska i odbudowanie państwa, Warszawa 2009.
13
Patrz m.in., J. Pajewski, Historia powszechna 1871-1918. Warszawa 1978; tegoż, Pierwsza wojna
światowa 1914-18, Warszawa 2005; A. Wiest, Historia I wojny światowej, Warszawa 2003.
9
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a bez mała półtora miliona niedoszłych poborowych czmychnęło do lasów. Dopiero
zagrożenie ze strony Ukraińców i najazdem bolszewickim radykalnie zmieniło
postawy społeczeństwa.
W tym kontekście, ciągle pozostając ofiarami spisków i krzyczącej
niesprawiedliwości wobec naszej ojczyzny, otrzymaliśmy ponad 140 kilometrowy
dostęp do morza. Tym samym wypełnił się inny z mitów narodowych mówiący o
tym, że Polska jest krajem morskim.
Cały okres międzywojenny charakteryzował się konsekwencją w procesie
unifikacji państwa w jednolity organizm. Wyrazem tego było między innymi usilne
kształtowanie szczególnie postaw patriotycznych w oparciu o wszelkie dostępne
formy, środki i sposoby. Takie pojęcia jak: ojczyzna, patriotyzm, walka, stały się
osnową obywatelskiego wychowania społeczeństwa. Nie mając wypracowanych
innych wzorców, sięgnięto po gotową, wspomnianą wcześniej, mitologię XIX
wieczną, nieco ją tylko modyfikując i wzbogacając o elementy z ówczesnej najnowszej
historii Polaki. Jednocześnie zadbano o bogactwo symboliki patriotycznej i rytuału
politycznego.
Kolejny z mitów dotyczy jakże istotnej dla większości Polaków walki o ojczyznę.
Najlepiej bić się o nią, co stanowi gotowy przepis na rozlew krwi. O wojny, w
doświadczonym przez historię regionie, jakim jest Europa Środkowo-Wschodnia,
nie było i nie jest trudno. Na obszarze, gdzie swoje prawa rości szereg mniejszości
etnicznych, problem granic zazwyczaj nie mógł być rozwiązany pokojowo. Tam,
gdzie nie było wojny, organizowano manifestacje polityczno-wojskowe.
Po wejściu w życie postanowień wersalskich, Polska mogła przystąpić do
obejmowania przyznanych jej terenów. 17 stycznia 1920 roku wojska polskie
wkroczyły na Pomorze, docierając 10 lutego do wybrzeża morskiego. Pomimo kilku
incydentów, wśród których było kilka prób stawiania zbrojnego oporu, a także liczne
przypadki sabotażu, przejmowanie Pomorza przebiegało bez większych zakłóceń.
W Pucku zorganizowano symboliczne zaślubiny Polski z Bałtykiem. O randze
wydarzenia świadczy fakt, że dowódcy Frontu Pomorskiego gen. Józefowi Hallerowi
towarzyszyła dwudziestoosobowa delegacja Sejmu, przedstawiciele rządu, m.in.
wicepremier Wincenty Witos, wojewoda pomorski Maciej Rataj i inni. Główne
uroczystości odbyły się nad Zatoką Pucką. Zwracając się do zgromadzonych gen.
Haller mówił m.in.: „Oto dzisiaj dzień czci i chwały! Jest on dniem wolności, bo
rozpostarł skrzydła Orzeł Biały nie tylko nad ziemiami polskimi, ale i nad morzem
polskim. Naród czuje, że go już nie dusi hydra, która dotychczas okręcała mu szyję i
piersi. Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj
wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu otworem.”14 Niektórzy
twierdzą, że podczas uroczystości delegacja Sejmu rzuciła w fale morskie wieniec
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/190669,Juz-nie-dusi-hydra-Zaslubiny-Polski-z-morzem,
dostęp: 17.07.2016 r.
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z szarfą z napisem: „Robotnicy polscy witają polskie morze.”15 Inni z kolei, opisując
wydarzenie podkreślają, że w dniu zaślubin Zatoka Pucka była skuta lodem16.
Na przyznanym Polsce odcinku wybrzeża nie znalazł się żaden większy port morski.
Już w maju 1920 r. Departament Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych
zlecił doświadczonemu kierownikowi budowy portów inż. Tadeuszowi Wendzie,
znalezienie najbardziej dogodnego miejsca na budowę portu wojennego. W czerwcu
tego samego roku Wenda złożył raport, w którym sugerował, że najdogodniejszym
miejscem do budowy portu wojennego, jak również w razie potrzeby handlowego,
jest wieś Gdynia, a właściwie nizina między miejscowościami Gdynia i Oksywie17.
23 września 1922 r. Sejm RP przyjął ustawę, na mocy której, rząd miał rozpocząć
budowę portu morskiego w Gdyni. Głównym projektantem i budowniczym portu
został Tadeusz Wenda18.
29 kwietnia 1923 roku odbyło się w Gdyni uroczyste otwarcie „Tymczasowego
Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków”. W sierpniu tego samego roku do
nabrzeża gdyńskiego portu wpłynął pierwszy pełnomorski statek. Budowa i
rozbudowa portu spowodowały dynamiczny rozwój Gdyni. Z dniem 4 marca 1926
roku gmina wiejska Gdynia otrzymała status miasta. Liczyła wówczas już 12 tys.
mieszkańców. Gdynia szybko stała się jednym z największych i najnowocześniejszych
portów na Bałtyku i rozwijała się jako nowoczesne miasto. Eugeniusz Kwiatkowski
o znaczeniu Gdyni dla Polski tak pisał w 1931 roku: „Każdy nowy metr wybrzeża,
każdy nowy dźwig, każdy skład towarowy, każda nowa placówka handlowa w Gdyni,
każde ulepszenie komunikacji, każdy nowy okręt, każda nowa fabryka na Wybrzeżu,
każdy bank, każda nowa więź cementująca Gdynię z Pomorzem, a całe województwo
pomorskie z resztą państwa, to wielka zdobycz, to poważny aktyw naszego dorobku
państwowego. Tu koncentruje się jedyna praktyczna akademia kupiecka Polski, tu
stoi otworem droga najpewniejsza i najkrótsza dla wyrównania wartości człowieka w
Polsce z wartością człowieka w Europie Zachodniej, tu zbiega się granica współpracy
z narodami całego świata, tu wreszcie harmonizują się automatycznie wszystkie
różnice poglądów, wszystkie starcia myśli i programów całej Polski19.”
W 1938 roku do portu w Gdyni zawinęło prawie 6,5 tys. statków, a przeładunki
w porcie wyniosły 9,2 mln ton. W chwili wybuchu II wojny światowej Gdynia
była jednym z największych i najnowocześniejszych portów w Europie. W ciągu
kilkunastu lat mała osada rybacka przekształciła się w jeden z największych i
najnowocześniejszych portów, wokół którego powstało miasto liczące ponad 120 tys.
mieszkańców.
http://dzieje.pl/aktualnosci/zaslubiny-polski-z-baltykiem, dostęp: 20.07.2016 r.; Z. Jaworski, D. Nawrot, Błogosławiony ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń, pierwszy kapelan Marynarki Wojennej II RP,
Warszawa 1999, s. 24-25.
16
http://www.kaszubi.pl/o/reda/artykulmenu?id=425, dostęp 22.07.2016 r.
17
T.Wenda, Rzut oka na warunki powstania portu w Gdyni, Gdynia 1938.
18
http://www.tvn24.pl, dostęp: 23.07.2016 r.
19
E. Kwiatkowski, Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej, Warszawa 1989.
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Po zakończeniu wojny miasto stopniowo odradzało się, odbudowywał się port
i stocznia. Ta ostatnia wpisała się na karty historii Polski nie tylko gospodarczej.
W grudniu 1970 roku stoczniowcy z Gdyni sprzeciwili się planowanym przez rząd
podwyżkom cen. Robotnicy wyszli na ulice miasta, część z nich za słuszny protest
zapłaciło cenę najwyższą, własne życie. Po raz kolejny gdynianie upomnieli się o prawa
obywatelskie w 1980 roku, gdy przyłączyli się do wielkiej akcji strajkowej. Koniec lat
80 XX wieku przyniósł Gdyni kolejną szansę na dalszy rozwój. Obecnie miasto liczy
ponad 248 tys. mieszkańców, jest nowoczesnym ośrodkiem gospodarki morskiej,
handlu międzynarodowego, nauki i szkolnictwa wyższego, kultury i turystyki.
Gdynia jest jednym z najcenniejszych przykładów architektury modernistycznej
w Polsce. Najważniejsze zabytki pochodzące z okresu budowy miasta to między
innymi: budynek Banku Polskiego, budynek Polskich Linii Oceanicznych, budynek
sądu i dworca. W całym okresie historii miasta mieszkańcy Gdyni tworzyli, i tworzą
do dzisiaj, jej specyficzną, szeroko rozumianą kulturę zarówno tę materialną,
jak i duchową. Część tej drugiej stanowi kultura polityczna, wraz z jej całą sferą
mitologiczną.
Mit patriotyzmu towarzyszył gdynianom od pierwszych dni budowy miasta.
O jego szczególnym znaczeniu i roli świadczy między innymi zderzenie się tu
najróżniejszych jego form i postaci, a tym samym zachowań patriotycznych20. Podczas
gdy polski patriotyzm miał na celu przetrwanie wśród burz kosztem bohaterskiej
obrony ziemi rodzinnej, a nierzadko także złożenia ofiary z życia, w Gdyni, w okresie
budowy miasta, patriotyzm uwidaczniał się w pracy, w udoskonalaniu rozwiązań
instytucjonalnych i administracyjnych.
Sam termin patriotyzm wywodzi się od łacińskiego patria, co znaczy ojczyzna.
Pojęcie patria (ojczyzna) odnosi nas do dwóch rzeczywistości: pater (ojciec) i terra
(ziemia) i oznacza ziemię ojców. Ojczyzna zatem jest owym domem ojcowskim,
ziemią ojcowską, ziemią – matką nie tylko w sensie metaforycznym21. W szerokim
znaczeniu ojczyznę pojmujemy jako „ziemię ojców”, dzięki której człowiek otrzymuje
pełen zasób kultury, między innymi w postaci: języka, świadomości wspólnoty,
wypracowanych wartości tak duchowych jak i materialnych. Ojczyzna nie jest
rzeczywistością łatwą do zdefiniowania. O.M. Bocheński twierdził, że „ojczyzna
jest przedmiotem ontologicznie skomplikowanym, choć etycznie prostym”22. Dla
Polaków to Polska jest Ojczyzną – jak głosi tytuł książki Józefa Tischnera23. Tenże
Tischner traktuje patriotyzm jako wartość przynależną do kategorii „ojczyzny”, czyli
miejsca, kultury, języka, pochodzenia. Jest to kategoria tożsamości zarówno grupowej
jak i indywidualnej24. Zatem budowniczowie Gdyni, ludzie zasiedlający miasto,
T. Czernik, Patriotyzm jako wartość nieograniczona, „Perspectiva” 2007, R. VI, nr 2 (11), s. 31.
P. Przesmycki, Patriotyzm w nauczaniu Kościoła katolickiego, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2008, vol. 11, nr 2, s. 197.
22
J.M. Bocheński, O patriotyzmie, Warszawa 1989, s. 7–8.
23
J. Tischner, Polska jest Ojczyzną, Paris 1985, s. 88.
24
Tegoż, Myślenie według wartości, Kraków 1994, s. 515.
20
21
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chcąc się z nim identyfikować, chcąc czuć się jego mieszkańcami, musieli uznać je za
swoją ojczyznę. Patriotyzm bowiem powszechnie uważany jest za określoną postawę
człowieka wobec swojej ojczyzny, miłość do niej25.
Rozwojowi Gdyni towarzyszył gwałtowny przyrost ludności. Lepszego życia
w „mieście z marzeń” szukali Polacy z wszystkich stron kraju. Przyjeżdżali tu z
najrozmaitszych swoich ojczyzn, spotykając w Gdyni i okolicach miejscową ludność,
dla której ojczyzna była tu od zawsze.
Jeśli w krótkim czasie na danym terenie osiedla się wielu przybyszów z zewnątrz,
konflikty między innymi na tle kulturowym są nieuniknione. Trudną sprawą okazała
się akcja wywłaszczenia obszarów przewidzianych pod budowę portu i powstające na
tym tle konflikty z przywiązanymi do swej ziemi miejscowymi gospodarzami. Mimo
że grunty te były głównie torfowiskami o niskiej jakości, ich właściciele początkowo
nie chcieli nawet słyszeć o ich wyzbyciu się. Na tym tle dochodziło nawet do gróźb
„zabicia tego inżyniera z Warszawy”, czyli kierującego budową Tadeusza Wenty26.
Stopniowo następowała asymilacja przybyłych z ludnością autochtoniczną, zwłaszcza
że dla miejscowych napływ ludności z głębi kraju okazał się nadzwyczaj korzystny.
Część tzw. gburów, czyli kaszubskich gospodarzy, dorobiła się niemałych fortun na
sprzedaży ziemi w centrum miasta i na Oksywiu.
Większość kadry kierowniczej przybyła z dawnej Kongresówki i Galicji. Kierownik
budowy portu inż. Tadeusz Wenda pochodził z Warszawy. Część urzędników,
przybyłych zwłaszcza z Galicji, z przymrużeniem oka traktowała miejscowych
posługujących się dialektem kaszubskim. Uważali, że obowiązkiem gdynian jest
posługiwanie się językiem polskim. Na tym tle dochodziło do wielu nieporozumień,
a konflikty obejmowały nie tylko miejscowe elity. Do Gdyni napływała ludność z
całego kraju, ale większość stanowili mieszkańcy Pomorza, którzy traktowali Gdynię
jak część swojego regionu. Liczna grupa osadników przybyła z Wielkopolski, czemu
sprzyjała bliskość i dobre połączenia komunikacyjne. Z czasem różnice kulturowe,
w tym językowe, zaczęły zanikać, chociaż do dzisiaj gwara kaszubska u części
mieszkańców Gdyni wzbudza lekki uśmiech.
Uważa się, że postawa patriotyczna cechuje się przede wszystkim rzetelną pracą
na rzecz swojej ojczyzny, przedkładaniem wyższych wartości nad własne interesy.
Jednak przede wszystkim podkreśla się, że patriotyzm to postawa i gotowość obrony
ojczyzny, nawet za cenę własnego życia, to świadectwo przywiązania, miłości i
solidarności z własnym narodem27. II wojna światowa, a zwłaszcza kampania
wrześniowa 1939 roku na Wybrzeżu, pełna jest przykładów męstwa i poświęcenia
Gdynian dla swojej ojczyzny. Zarówno tej w wymiarze narodowym, jak i lokalnym,
Gdyni i okolic. Działania wojenne we wrześniu 1939 r. w Gdyni i najbliższych terenach
trwały od pierwszych minut wojny, aż do godzin popołudniowych 19 września,
P. Przesmycki, dz. cyt., s. 196.
A. Piskozub, Prawdziwy twórca Gdyni, „Kierunki”, nr 42/1987.
27
J. Szyran, Miłość ojczyzny „na odległość”, „Rycerz Niepokalanej dla Polonii” 69 (2008) nr 10, s.
394-395.
25
26
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gdy wojska niemieckie zdobyły Oksywie. Gdynia była jedynym punktem oporu na
Wybrzeżu, który nie kapitulował, a cywilna ludność miasta na czele z Komisarzem
Rządu Franciszkiem Sokołem wykazywała wiele poświęcenia i odwagi.
Rodzący się wraz z powstaniem miasta lokalny patriotyzm gdynian, z czasem
ewoluował, zarówno co do treści jak i form. Wyrazem współczesnego patriotyzmu jest
między innymi stosunek do historii, do wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości.
Wynika to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, programy edukacyjne nie tylko w Gdyni,
ale w całej Polsce, zakładają kształtowanie w społeczeństwie postaw tzw. patriotyzmu
historycznego. Jego wyrazem jest szacunek dla symboliki narodowej i państwowej,
modelowanie świadomości wspólnej tożsamości. Po drugie, bazę dla patriotyzmu
historycznego stanowi pamięć historyczna, która nie ma nic wspólnego z prawdą
historyczną, Wręcz przeciwnie, pamięć historyczna zniekształca w społeczeństwie
prawdziwy obraz przeszłości. W obecnej rzeczywistości dominuje wersja militarnohistoryczna ze znaczną domieszką niepodległościowo-konspiracyjną.
Natomiast w odróżnieniu od znacznej części Polski, w Gdyni dużo większą uwagę
przykłada się do promowania patriotyzmu obywatelskiego, który wydaje się być
wzorcem bliższym dla dzisiejszej sytuacji społeczno-politycznej Polski. Wyrazem
tego rodzaju patriotyzmu są postawy obywatelskie. Jego istotą nie jest śmierć za
ojczyznę, walki zbrojne, ale postępowanie w myśl różnego rodzaju praw, przywilejów
i obowiązków, jakie mamy zagwarantowane w naszej ojczyźnie. Ojczyźnie rozumianej
nie tylko w wymiarze państwowym, ale również rozumianej jako tzw.mała ojczyzna
(miasto, ulica, szkoła itp.) i ojczyzna ponadnarodowa (Europa, krąg kulturowy,
świat). Patriotyzm obywatelski promuje takie wartości, jak: otwartość, tolerancja,
uczestnictwo, umiejętność negocjacji, sztuka kompromisu, ale również dążenie do
dobrobytu.
W rozumieniu nowoczesnego patriotyzmu zawiera się też „patriotyzm codziennej
pracy”. Ten patriotyzm jest szczególnie związany z historią Gdyni, budową
portu i miasta, ciężką pracą stoczniowców i rybaków, szczególnym docenieniem
przedsiębiorczości mieszkańców miasta. To również zainteresowanie gdynian
ich najbliższym otoczeniem, umożliwiające wspólnie, pozytywnymi działaniami,
budować gospodarkę, tak w wymiarze ogólnopaństwowym jak i lokalnym, rozwijać
kraj i wspólną małą ojczyznę. Nowoczesny patriotyzm to – obok szacunku dla historii
– przede wszystkim duma ze współczesnych osiągnięć. To także szacunek dla samych
siebie.
W ramach tak rozumianego patriotyzmu istnieje potrzeba uświadamiania
społeczeństwa Gdyni o potrzebie kształtowania aktywnych postaw obywatelskich.
Ludzie powinni znać swoje prawa, wiedzieć o swoich obowiązkach, mieć
świadomość istnienia i zakresu działalności instytucji życia publicznego. Niemniej
ważnym problemem, zwłaszcza w kontekście procesów globalizacyjnych, jest
wielopłaszczyznowe kreowanie tożsamości, poprzez jednoczesne wyzwalanie
poczucia więzi z własną grupą etniczną lub narodową, więzi ze swoim miastem, ale też
z kulturą i cywilizacją europejską oraz światową. W ten sposób można wykształtować
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tożsamość obywatelską28. Jednocześnie patriotyzm, zwłaszcza współczesny,
wychodząc od miłości własnego kraju, zatacza coraz szersze kręgi. Przejawia się w
umiejętności harmonijnego współistnienia narodów, z których każdy na pierwszym
miejscu stawia dobro własnego kraju, troszcząc się przede wszystkim o jego rozwój29.
Z drugiej strony mówimy o patriotyzmie w wymiarze lokalnym, małych ojczyzn,
miast, dzielnic, wąskich środowisk. Krystyna Skarżyńska podkreśla, że kluczowym
elementem szeroko rozumianego patriotyzmu jest przywiązanie do grupy, z którą
się identyfikujemy. Można być patriotą rodziny, szkoły, miasta czy dzielnicy, w której
się mieszka, a także własnej grupy zawodowej czy drużyny sportowej30. W tym
kontekście do jakże pięknego symbolu urasta używana przez większość mieszkańców
wlepka z logo miasta i napisem „Gdynia moje miasto”.
SUMMARY
Gdynia residents’ patriotic myth
Myth is an excellent instrument in politics because it compromises behavior patterns
with a certain mindset. The patriotic myth accompanied Gdynia residents since their
labor in city’s building became a symbol of the newborn Polish port and city. Until
today, patriotic stance in Gdynia rely on residents civil activity.

28
J. Nikitorowicz, Tożsamość – twórczy wysiłek ku patriotyzmowi, [w:] Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej
tożsamości kulturowej, pod red. J. Nikitorowicza, Kraków 2013, s. 37.
29
Tamże.
30
K. Skarżyńska, Rodzaje patriotyzmu. Czy i jak osobiste doświadczenia oraz wychowanie różnicują postawy narodowe?, [w:] Wychowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty, pod red. M. Dudzikowej, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańsk 2008, t. 4, s. 55–56.
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Augustyn Krauze - pierwszy burmistrz Gdyni (1926-1928)
W historii Gdyni na trwale zapisali się burmistrzowie1 miasta. Na liście włodarzy,
burmistrzów i prezydentów miasta Gdyni znajduje się 25 osób. Na drugim miejscu
tej listy oraz na ósmym - Gdyńskiego Panteonu - wymieniony jest pierwszy burmistrz
miasta Gdyni - Augustyn Krauze.
90 lat temu (10 lutego 1926 r.) Rada Ministrów postanowiła wprowadzić w
gminie wiejskiej Gdynia w powiecie wejherowskim, ustrój według pruskiej
ordynacji miejskiej2. Do organizowania i rozwoju samorządu miejskiego wybrano
syna wójta z Pierwoszyna - radcę Augustyna Krauzego.
Zmiany nazwiska przodków burmistrza
Członkowie rodziny Krauze3 zmieniali nazwisko. Najstarsze zapisy w księgach
1
Pojęcie burmistrz (śr.-w.-niem bur (g)-mīster, dosł. mistrz miasta) – oznacza jednoosobowy organ
wykonawczy lub przewodniczący zarządu/magistratu gminy miejskiej, zazwyczaj obieralny. W Polsce
urząd ten pojawił się już w XIII w., wraz z rozwojem samorządu miejskiego. Burmistrz był przewodniczącym rady miejskiej, wybieranym zwykle co kwartał spośród rajców. W dawnym, niemieckim
prawie miejskim burmistrz był jednocześnie przewodniczącym organu stanowiącego, czyli rady i jednocześnie organem wykonawczym miasta. W XIX w. nastąpiło oddzielenie funkcji burmistrza od
funkcji przewodniczącego rady miejskiej.
2
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 10 lutego 1926 r. o zezwoleniu gminie wiejskiej Gdynia w
powiecie wejherowskim, w województwie pomorskim na przyjęcie ustroju według pruskiej ordynacji
miejskiej dla sześciu wschodnich prowincji z dn. 30 maja 1853 r. Na mocy § 1 ustęp 2 pruskiej ordynacji dla gmin wiejskich siedmiu wschodnich prowincji z dn. 3 lipca 1891 r. i na mocy art. 14 ustawy z dn.
23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszym
uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej („Dziennik Ustaw R.P.”, nr 75, poz. 511)
zarządza się co następuje: § 1. Gminie wiejskiej Gdynia w powiecie wejherowskim, w województwie pomorskim na przyjęcie ustroju według pruskiej ordynacji miejskiej dla sześciu wschodnich prowincji z dn.
30 maja 1853 r. (Zbiór ustaw pruskich, s. 261). § 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się
Ministrowi Spraw Wewnętrznych. § 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: Aleksander Skrzyński, Minister Spraw Wewnętrznych Władysław Raczkiewicz.
S. Kitowski, Gdynia. Miasto z morza i marzeń, Gdynia 1997, s. 70-71.
3
Nazwisko Krauze, wymieniane od 1782 r. pochodzi od niemieckiej nazwy osobowej Kraus, ta od średniowysokoniemieckiego kraus ‘kędzierzawy’. Kruża - od kruż ‘czara z uchem, dzban’. W Polsce jest 326
osób o nazwisku Kruża. Mieszkają oni w 51 miastach i powiatach.
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parafialnych na Oksywiu z XVIII w. podają nazwisko Krause i Kruża4. Według prof.
Edwarda Brezy na zmianę tego nazwiska miały wpływ pruskie władze zaborcze,
które germanizowały ludność pomorską (kaszubską), mając na celu zniszczenie
poczucia przynależności narodowej Polaków m.in. przez zmienianie kaszubskich
nazwisk na niemieckie. Nazwisko Kruża zapisane jest tylko jeden raz - nosił je
ojciec Augustyna Krauze – Józef Kruża, wójt Pierwoszyna. Wcześniejsi przodkowie
pisali się Krause. Pierwszy burmistrz miasta Gdyni Augustyn Krauze podpisywał
się zawsze Krauze5. Potomkowie burmistrza piszą się Krause i Krauze.
Z relacji Stanisława Krauzego wiadomo, że Józef Kruża, wójt Pierwoszyna posiadał
głęboką tożsamość kaszubską: Dziadek nazywał się Kruża - był Kaszubem. Niemcy
kazali mu zmienić nazwisko na Krause, bo życzyli sobie, by wójt Pierwoszyna był Krause,
a nie Kruża. A mój ojciec, jak tylko mógł to spolszczał swoje nazwisko na Krauze i dzieci
rejestrował w urzędach pod takim nazwiskiem. Jak dziadkowie umarli i skończyła się
pierwsza wojna światowa, mój ojciec kazał poprawić grób i przerobić nazwisko z Krause
na Kruża. Gdy w 1939 r. Niemcy weszli, to zrobili znowu z Krużego - Krause. W 1945 r.
rodzice wrócili z nami na Wybrzeże. Ojciec, pierwszą rzeczą jaką zrobił, kazał odwrócić
tablice i jest znów Kruża. Bo takie było rodowe, kaszubskie nazwisko mojego dziadka6.
Od kilku pokoleń gniazdem rodzinnym Krauze jest Pierwoszyno, miejscowość
położona 10 km na północ od Gdyni. Najstarsi znani przodkowie Krause (Kruża)
pochodzili jednak z Przytoczyna. Piotr Krause (Kruża) (1813-1892), który był
posiadaczem ziemskim z Przytoczyna ożenił się z bardzo młodą, 17-letnią wdową
Katarzyną Śliwińską (1821-?), która 14 listopada 1836 r. wyszła po raz pierwszy za mąż
za właściciela ziemskiego w Pierwoszynie, Wojciecha Kaletę (1814-1838). Po dwóch
latach owdowiała i 30 lipca 1838 r. zawarła związek małżeński z wymienionym Piotrem
Krause. Z tego związku był Józef Kruża (Krause), wójt Pierwoszyna i ojciec burmistrza
Augustyna Krauze7. Przedstawia to poniższa genealogia rodziny Krauze:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. WOJCIECH KALETHA (1814-?) I mąż, ślub 14.11.1836 r., posiadacz ziemski z Pierwoszyna
KATARZYNA ŚLIWIŃSKA (1821-20.08.1856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1. KATARZYNA (ŚLIWIŃSKA) KALETHA ( 1821-20.08.1856) ślub 30.07.1838 r.
PIOTR KRAUSE (1813-6.04.1892) II mąż, posiadacz ziemski z Przytoczyna
DZIECI
1.1.1. EWA MARIANNA KRAUSE (1.10.1840-?)
1.1.2. MARIANNA KRAUSE (10.04.1842-?)
1.1.3. ELŻBIETA KRAUSE (20.02.1844-?)
1.1.4. JAN KRAUSE (6.011846-18.03.1853)
1.1.5. KATARZYNA KRAUSE (8.12.1847-?)
1.1.6. JÓZEF KRUŻA (KRAUSE) (2.10.1850-?)
1.1.7. JULIA KRAUSE (7.08.1854-?)
1.1.8. ROZALIA KRAUSE (7.08.1856-?)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.6. JÓZEF KRUŻA (KRAUSE) (2.10.1850-?) wójt z PIERWOSZYNA, ślub 26.02.1878 r.
AUGUSTYNA PROMA (1862-?)
DZIECI
1.1.6.1. JADWIGA JULIANNA KRAUSE (10.03.1879-31.05.1879)
4
W XVIII w. żyła w Pierwoszynie rodzina Krystiana Krusy (Kruża) i Doroty Kalety, ale nie ma dowodu
na to, że Piotr Krause (Kruża) z Przytoczyna należał do tej rodziny.
5
Relacja prof. Krystyny Krauze-Bachowicy, zam. w Warszawie, z 5.09.2016 r.; relacja Mariana Krause,
zam. w Pierwoszynie, z 10.09.2016 r.
6
Wywiad Sławomira Kitowskiego ze Stanisławem Krauze, [w:] Ciekawe życie pierwszego włodarza
miasta, Gdańsk.naszemiasto.pl, dostęp 9.02.2006 r.
7
Relacja Łucji Nieżorawskiej-Krause, zam. w Pierwoszynie, z 15.09.2016 r.

Augustyn Krauze - pierwszy burmistrz Gdyni (1926-1928)
1.1.6.2. MARIA MAŁGORZATA KRAUSE (10.03.1880-?)
1.1.6.3. AUGUSTYN KRAUSE (1.08.1882-24.03.1957)
1.1.6.4. JAN IGNACY KRAUSE (8.11.1884-?)
1.1.6.4. JÓZEF WALENTY KRAUSE (25.11.1885-?)
1.1.6.5. ELŻBIETA MARTA KRAUSE (24.01.1888-?)
1.1.6.6. LEON STANISŁAW KRAUSE (23.12.1889-?) POGÓRZE
1.1.6.7. ANGELIKA LEOKADIA KRAUSE (17.01.1891-?)
1.1.6.8. PELAGIA BARBARA KRAUSE (5.12.1892-?)
1.1.6.9. ANTONI STANISŁAW KRAUSE (16.10.1895-?) TCZEW
1.1.6.10. GERTRUDA HELENAKRAUSE (12.04.1897-?)
1.1.6.11. WŁADYSŁAW KAZIMIERZ KRAUSE (3.06.1898-?)
1.1.6.12. AUGUSTYNA AGNIESZKA KRAUSE (8.01.1900-1.04.1924)
1.1.6.13. LEOKADIA JULIANNAKRAUSE (16.03.1901-?)
1.1.6.14. STANISŁAW RYSZARD KRAUSE (13.06.1903-?)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.6.2. MARIA MAŁGORZATA KRAUSE (10.03.1880-?) ślub 11.06.1900 r.
1-voto MAX SCHERLE (1873-?) z Mestin k. Tczewa, 2-voto JÓZEF PASZYLK (?) z Gdyni Grabówka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.6.3. AUGUSTYN KRAUZE (1.08.1882-24.03.1957) ślub 10.05.1911 r. WROCŁAW
MARTA ROTHER (2.02.1885-7.12.1955) z TYŃCA MAŁEGO
DZIECI
1.1.6.3.1. KURT KRAUZE (1911-1915)
1.1.6.3.2. LIDIA KRAUZE (1912-?)
1.1.6.3.3. IZABELA KRAUZE (1913-?)
1.1.6.3.4. JAN KRAUSE (1914-1982)
1.1.6.3.5. WŁADYSŁAW KRAUZE (?)
1.1.6.3.6. STANISŁAW KRAUZE (?)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.6.3.2. LIDIA KRAUZE (1913-?)
EDWARD GARCZYŃSKI (1899-1975)
DZIECI
1.1.6.3.2.1. URSZULA GARCZYŃSKA (?)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.6.3.3. IZABELA KRAUZE (?)
ANTONI WÓJCICKI (?)
DZIECI
1.1.6.3.3.1. LECH WÓJCICKI (?)
1.1.6.3.3.2. ZBIGNIEW WÓJCICKI (?)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.6.3.4. JAN KRAUZSE (1914-1982)
FLORENTYNA SCHRAECKENSCHLAEGER (1920-2005)
DZIECI
1.1.6.3.4.1. KRZYSZTOF KRAUSE (1950----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.6.3.4.1. KRZYSZTOF KRAUSE (1950TUTTLINGEN, NIEMCY
ANTONINA SMAGACZ KRAUZE (1953DZIECI
1.1.6.3.4.1.1. JAKUB KRAUSE (1982----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.6.3.5. WŁADYSŁAW KRAUZE (?)
MAGDALENA WOŹNIAK (?)
DZIECI
1.1.6.3.5.1. BOŻENA KRAUZE (?)
1.1.6.3.5.2. HALINA KRAUZE (?)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.6.3.5.2. HALINA KRAUZE (?)
STRZEBIELINO
NORBERT STECK (?)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.6.3.6. STANISŁAW KRAUZE (?)
WARSZAWA
STEFANIA RINK (?)
DZIECI
1.1.6.3.6.1. JACEK KRAUZE (?)
1.1.6.3.6.2. KRYSTYNA KRAUZE (?)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.6.3.6.2. KRYSTYNA KRAUZE (?) prof. UW
WARSZAWA
GRZEGORZ BŁACHOWICZ (?)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.6.4. JÓZEF WALENTY KRAUZE (25.11.1885-?) PIERWOSZYNO, POGÓRZE
MARIA SOBISZ (1862-12.03.1943)
DZIECI
1.1.6.4.1. LEON MIECZYSŁAW KRAUZE (28.06.1923-?)
1.1.6.4.2. JÓZEF FELIKS KRAUZE (15.06.1925-?)
1.1.6.4.3. MARIA WALERIA KRAUZE (12.09.1927-?) DEMBOWSKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.6.5. ELŻBIETA MARTA KRAUZE (24.01.1888-?) POGÓRZE, ślub 26.09.1905 r.
FELIKS WOJCIECH DORSZ (1873-?)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.6.7. ANGELIKA LEOKADIA KRAUSE (17.01.1891-?) CZŁUCHÓW, ślub 10.06.1913 r.
HERMANN AUGUST SCHULKE (1884-?)
DZIECI
1.1.6.7.1. HANS SCHULKE (?)
1.1.6.7.2. MARGARETHA SCHULKE (?)
1.1.6.7.3. JÓZEF SCHULKE (?)
1.1.6.7.4. ANTONI SCHULKE (?)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.6.8. PELAGIA BARBARA KRAUZE (5.12.1892-?)
KAROL KLEIN (?)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.6.10. GERTRUDA HELENAKRAUSE (12.04.1897-?) DORĘGOWICE k. CHOJNIC
HANS RINK (?)
DZIECI
1.1.6.10.1. HANS RINK (?)
1.1.6.10.2. JÓZEF RINK (?)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.6.12. AUGUSTYNA AGNIESZKA KRAUSE (8.01.1900-1.04.1924)
LEON SOBISZ (?)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1. PIOTR KRAUSE (1813-6.04.1892), posiadacz ziemski z Kosakowa i Pierwoszyna
ANNA SPECHT (1808-?) II żona, ślub 17.01.1859 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Środowisko rodzinne w Pierwoszynie
Augustyn Krauze urodził się 1 sierpnia 1882 r.8 i był trzecim dzieckiem (z czternaściorga)
– kaszubskiego wójta w Pierwoszynie - Józefa Kruży i Augustyny Proma. Józef Kruża
należał do elity posiadaczy ziemskich. Podobne gospodarstwa rolne mieli jeszcze Śliwińscy,
Villmanowie, Fichtowie, Bigottowie. Głównym zajęciem chłopów było rolnicwo, hodowla
bydła i koni, uprawa zboża i ziemniaków. Gospodarze handlowali m.in. mlekiem, które
sprzedawali w powstałej w 1901 r. spółdzielni mleczarskiej w Kosakowie.

Dom rodzinny Józefa Kruży (Krause) w Pierwoszynie.
Ze zbiorów Krzysztofa Krause.

Józef i Augustyna Kruża (Krause) prowadzili dochodowe gospodarstwo i posiadali
środki potrzebne do kształcenia dzieci. Przywilej wynikający z tradycji kaszubskiej miał
najstarszy syn, dlatego posyłany był na studia teologiczne do Seminarium Duchownego
w Pelplinie. Taką edukację realizował Augustyn Krauze, który studiował przez dwa lata w
Pelplinie. Wielu pierworodnych synów kaszubskich gospodarzy przerywało jednak formację
prowadzącą do stanu duchownego i wybierało inne uczelnie. Augustyn Krauze przeniósł się
do Wrocławia, gdzie w latach 1910–1914 studiował na Wydziale Prawa. Tam poznał Martę
Rother, która mieszkała we Wrocławiu i w czasie studiów zawarł z nią małżeństwo.
W tym samym roku wybuchła I wojna światowa i absolwent prawa został wcielony
do niemieckiego wojska. Nie chciał jednak walczyć po stronie niemieckiej, dlatego
postrzelił się w rękę, aby szybko wydostać się stamtąd i wrócić do ojczystych stron
i do języka polskiego9.
8
W księdze chrztów na Oksywiu zapisano, że Augustyn Krause urodził się 31.07.1882 r. Chrzest odbył się
6.08.1882 r. Chrzestnymi byli: Piotr Krause i Marianna Proma. Sakrementu udzielił ks. Piotr Roszczynialski,
wikariusz na Oksywiu.
9
Wywiad Sławomira Kitowskiego ze Stanisławem Krauze.
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Urzędnik państwowy we Wrocławiu, Włocławku i Toruniu
Augustyn Krauze karierę w administracji państwowej zaczynał jako urzędnik na
terenie Rzeszy Niemieckiej. Po ukończonych studiach prawniczych we Wrocławiu
pracował tam na stanowisku sekretarza Magistratu. Ujawnił wtedy szeroką wiedzę
prawniczą i znalazł uznanie u władz niemieckich we Włocławku, które poszukiwały

Legitymacja Augustyna Krauze.
Ze zbiorów Krzysztofa Krause

Marta Rother i Augustyn Krauze.
Ze zbiorów Krzysztofa Krause

Augustyn Krauze z rodziną.
Ze zbiorów Krzysztofa Krause
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urzędników w nowej sytuacji politycznej po wybuchu I wojny światowej.
Dotychczasowi zaborcy Polski - Rosja i Prusy - stanęli w obozach po przeciwnych
stronach. Dn. 21 września 1914 r. wojska niemieckie zajęły, położony w niewielkiej
odległości od granicy rosyjsko-pruskiej Włocławek i ustanowiły nadzór, którym
kierował dotychczasowy landrat z Inowrocławia - dr Buresch, Komisarz Cywilny
Królestwa Polskiego. W pierwszej kolejności przystąpił on do organizowania władz
miejskich, wzorując się na pruskiej organizacji władz miejskich. Na stanowisko
nadburmistrza wybrał włocławskiego przemysłowca, Ludwika Bauera, który stał na
czele Magistratu, a na jego zastępcę - kupca włocławskiego, Jakuba Kreutza. Obaj byli
ewangelikami i bardzo dobrze znali język niemiecki10.
W listopadzie 1914 r. wojska rosyjskie ponownie zajęły Włocławek, które w
dniach od 9 do 12 listopada 1914 r. stoczyły z wojskami niemieckimi przegraną bitwę
i Włocławek pozostał nadal (do 1918 r.) pod okupacją niemiecką11.
1 lipca 1915 r. zaczęła obowiązywać „Ordynacja miejska dla obszarów Polski
rosyjskiej podlegających niemieckiej administracji, nazwana później „Ordynacją
Hindenburga”, na podstawie której gmina miejska we Włocławku otrzymała osobowość
prawną. W lipcu 1915 r. dokonano wyboru ławników i płatnych członków Magistratu.
Wtenczas powołano też korporację radnych, którą w listopadzie 1916 r. przekształcono
w Radę Miejską miasta Włocławka, która funkcjonowała do lutego 1917 r.12.
24 sierpnia 1915 r., z rozporządzenia cesarza niemieckiego Wilhelma II
Włocławek włączony został do General-Gubernatorstwa Warszawskiego z niemiecką
administracją wosjkową i Zarządem Cywilnym. Samorząd miejski był pod kontrolą
niemieckich władz okupacyjnych na czele którego stał - po odwołaniu Ludwika
Bauera - kapitan Fredrich Kurt. Drugim burmistrzem, od 17 września 1915 r., został
Augustyn Krauze13. Dla Augustyna Krauze rozpoczął się jedenastoletni okres pracy
na stanowisku kierowniczym w administracji miejskiej i państwowej.
Pod koniec 1916 r. niemieckie władze okupacyjne rozpoczęły przygotowania do
wyborów do Rady Miejskiej Włocławka. Komisarzem wyborczym mianowano Szefa
Powiatu Włocławskiego nadburmistrza Arno Rauschena. Na początku stycznia
1917 r. powołano komitety wyborcze, w celu ułożenia list kandydatów (powstało
sześć komitetów: Obywatelski, Demokratyczny, Organizacji Robotniczych, PPS
Lewicy, Narodowy Żydowski i Robotniczy Żydowski)14.
W dniach 31 stycznia do 2 lutego 1917 r. odbyły się wybory do Rady Miejskiej
Włocławka. Wybrano 24 radnych i ich zastępców. Przewodniczącym Rady Miejskiej
został prawnik prowadzący kancelarię notarialną - Władysław Nowca, jego zastępcą
- Kazimierz Ossowski, sekretarzami - Izydor Łęczyński i Rafał Furmański. Niemieccy
10
M. Gruszczyńska, Organizacja władz miejskich Włocławka w latach 1914–1939, [w:] Włocławek.
Dzieje miasta, pod red. J. Staszewskiego, Włocławek 2001, t. 2, s. 94-95.
11
Tamże, s. 86-87.
12
Tamże, s. 97.
13
Tamże, s. 96.
14
Tamże, s. 97.
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burmistrzowie - Arno Rauschen i Augustyn Krauze - pozostali na stanowiskach,
ponieważ byli z nominacji15.
Wybory z lutego 1917 r. stały się przełomowe dla Augustyna Krauze i Rady
Miejskiej Włocławka, ponieważ była pierwszą po pół wieku wybraną reprezentacją
mieszkańców Włocławka we władzach miejskich. Augustyn Krauze i radni miasta
przyjęli to z zadowoleniem. 26 marca 1917 r. złożyli deklarację: Pomni na obowiązki
obywatelskie i narodowe składamy hołd i przyrzekamy posłuch Tymczasowej Radzie
Stanu jako polskiemu Rządowi Tymczasowemu i będziemy usilnie Go popierać we
wszystkich zamierzeniach dla dobra Ojczyzny i odbudowy niepodległości państwa
polskiego. Przeświadczeni głęboko, że obecna ustawa miejska ogranicza działalność
Rady, utrudnia, a pod wielu względami uniemożliwia wykonywanie trudnych dla nas
przez wyborców ułożonych zadań, będziemy dążyć do zmiany ustawy miejskiej w duchu
zupełnie demokratycznym z uwzględnieniem interesów wszystkich warstw ludności,
bez różnicy stanu i wyznania i starać się, aby miasto osiągnęło pełny samorząd, a
Rada Miejska pozyskała prawo tworzenia nowych urządzeń, obieralności wszystkich
urzędników, określenia ich praw i obowiązków, rozszerzenia swych atrybucji w sprawie
szkolnictwa i zaprowadzenia w biurowości wyłącznie języka polskiego16.
Po deklaracji Rada Miejska przeciwstawiała się poczynaniom administracji
niemieckiej, a szczególnie nadburmistrza Arno Rauschena i w listopadzie 1917 r.
zażądała jego odwołania. Na jego miejsce powołano radnego Ludwika Bauera, który
cieszył się szacunkiem i poważaniem. Walczył on z niemiecką administracją i bronił
interesów miasta i mieszkańców. Wówczas odwołany został także Augustyn Krauze,
a zastąpił go Stanisław Boryssowicz, dotychczasowy burmistrz Chodcza17. Nowe
władze rządziły do listopada 1918 r., bowiem z 12 na 13 listopada 1918 r. władze
niemieckie i policja niemiecka opuściły Włocławek - podobnie jak inne miasta
Królestwa Polskiego zaczęły budować państwowość Drugiej Rzeczypospolitej18.
Augustyn Krauze, urzędnik z bogatą wiedzą i zdobytym doświadczeniem w okresie
zaboru pruskiego zyskał szybko uznanie u władz Polskich. W 1920 r. rozpoczął pracę
w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Toruniu. W latach 1920-1922 był starostą
w Sępólnie Krajeńskim, a od kwietnia 1922 r. był radcą w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Toruniu19.
28 lipca 1922 r. zmarł dotychczasowy burmistrz Włocławka - inż. Jan Roliński20.
7 września 1922 r. Rada Miejska, drogą ogłoszonego konkursu, wybrała Augustyna
Krauze, który kontynuował prace organizacyjne w Magistracie rozpoczęte przez
poprzednika. Proces ten ostatecznie doprowadził do końca inż. Czesław Gajzler,
który w czerwcu 1924 r. objął stanowisko wiceprezydenta, po ustąpieniu Jana
Tamże, s. 99.
Tamże, s. 99-101.
17
Tamże.
18
Tamże, s. 101-102.
19
Tamże, s. 110.
20
Tamże.
15
16
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Gadomskiego. W październiku 1924 r. ze stanowiska prezydenta ustąpił Augustyn
Krauze, a na jego miejsce Rada Miejska powołała wiceprezydenta - inż. Czesława
Gajzlera. Augustyn Krauze w latach 1924-1926 był wiceprezydentem Torunia21.
Burmistrz Gdyni
Doświadczenie Augustyna Krauze zdobyte na stanowiskach kierowniczych we
Włocławku i Toruniu spowodowało awans na burmistrza Gdyni. 1 kwietnia 1926 r. przybył
do Gdyni, z misją zorganizowania wyborów do Rady Miejskiej. Urząd burmistrza Gdyni
Augustyn Krauze piastował w latach 1926-1928. Był to okres wysiłku organizacyjnego
na rzecz samorządu gdyńskiego. Kalendarium decyzji administracyjnych potwierdza
intensywny rozwój prac wszystkich jednostek samorządu, które przyspieszyły rozwój
miasta i gdyńskiego portu. W pierwszym roku urzędowania burmistrza ukształtował się
ład miejski w Gdyni.
4 kwietnia 1926 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rozbudowy Miasta
Gdyni. Na czele komitetu stał burmistrz, jego zastępca oraz od 3 do 12 członków
(Augustyn Krauze, J. Radtke, Fr. Grzegowski, A. Martens, Wł. Pietruszewicz,
S. Schmidt, A. J. Skwiercz, J. Tutkowski, R. Wojkiewicz), powoływanych przez Radę
Miejską. Komisja była urzędem podległym Magistratowi i miała ożywiać działalność
budowlaną22.

Pierwsza Rada Miejska w Gdyni. Czwarty z prawej stoi Augustyn Krauze

10 kwietnia 1926 r. wojewoda pomorski dr Stanisław Wachowiak powołał
Tymczasową Radę Miejską oraz Magistrat, w którego skład wchodzili: komisaryczny
burmistrz Augustyn Krauze i dwaj członkowie: Jan Radtke - wójt Gdyni i Augustyn
Grunwald - wójt Oksywia. Siedzibą Magistratu był dom Agnieszki Grubby przy
ul. Świętojańskiej 1.
S. Uciński, Augustyn Krauze (1882-1957). Znany działacz niepodległościowy na Pomorzu, „Życie KASZUB”,
nr 9 (76), październik 2010, s. 19.
22
R. Toczek, Kalendarium Gdyni 1917-1939, Gdynia 2010.
21
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Augustyn Krauze - komisaryczny burmistrz Gdyni - w pierwszej kolejności
rozpoczął kierowanie zarządem miasta od wdrożenia postępowania wyborczego do
reprezentacji miejskich (I korporacja miejska – rada miejska, II korporacja – Magistrat).
Do kompetencji burmistrza należały głównie sprawy policyjne: utrzymanie
ładu, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, policja polityczna (stowarzyszenia i
zgromadzenia), policja nad przyjezdnymi (w tym sprawy meldunkowe), policja
kryminalna, obyczajowa, ogniowa, cenzura teatralna, atrybucja lokalno-policyjna
(zabiegi wokół zwalczania chorób przenośnych oraz zarazków zwierzęcych). Do
pomocy w realizacji zadań związanych z przygotowaniem wyborów wojewoda
skierował pracownika Urzędu Wojewódzkiego – Młyńskiego.
Inauguracyjne posiedzenie komisarycznej Rady Miejskiej odbyło się z udziałem
starosty dr. A. Chmieleckiego. Wprowadzono burmistrza komisarycznego Augustyna
Krauze. Przewodniczącym posiedzenia został najstarszy radny – A. Grubba.
14 kwietnia 1926 r. powołano pierwszą Radę Miejską liczącą dwunastu członków. Na
stanowisko burmistrza powołano Augustyna Krauzego. 16 kwietnia 1926 r. odbyło się
I posiedzenie komisarycznego Magistratu (A. Krauze i J. Radtke). Magistrat
składał się z burmistrza i 2 członków. Uchwalono: 1) Powołanie Komisji Budowlanej
(1 członka Magistratu i 2 radnych), powołano Komisję Rozbudowy Miasta
(1 członka Magistratu, 3 radnych oraz 3 obywateli), wybrano Komisję Klimatyczną
(1 członka Magistratu i 3 radnych oraz 10 obywateli), stworzono Komisję Gospodarczą
(1 członka Magistratu i 2 obywateli). Członków ww. Komisji spoza Magistratu
wybierała Rada. Komisje 1-4 były organem pomocniczym i doradczym Magistratu i
jemu podległym. 2) zakupiono osady po K. i A. Hills i wystąpiono z odpowiednim
wnioskiem do Rady, 3) wystąpiono do Rady z wnioskiem o uchwalenie przyjęcia na
koszt miasta wydatków powstałych z okazji ukonstytuowania się korporacji miejskich
15 kwietnia 1926 r. Wystąpiono do Rady o upoważnienia Magistratu do poczynienia
wydatków związanych z przyjazdem 26 kwietnia 1926 r. wojewody pomorskiego,
przedstawiono radzie projekty uzyskania pomieszczeń dla biur Magistratu i Urzędu
Policyjnego, wystąpiono do rady z wnioskiem o uchwalenie stworzenia kasy
komunalnej i o upoważnienie Magistratu do poczynienia wydatków z tym związanych,
poproszono o uchwalenie i wysłanie do władz rezolucji w sprawie przyznania miastu
w przeciągu 10 lat stałej rocznej subwencji w wysokości 300 tys. zł na cele bieżącej
administracji, zaciągnięto w BGK długoterminową pożyczkę w wysokości 200 tys.
zł na budowę domków robotniczych i złożono wniosek do Komisji Rady z prośbą
o podjęcie uchwały, zaciągnięto w Komunalnym Banku Kredytowym w Poznaniu
krótkoterminową pożyczkę w wysokości 30 tys. zł na zasilenie kasy miejskiej23.
4 czerwca 1926 r. odbyło się posiedzenie Komitetu dla Spraw Zabudowy Gdyni,
pod przewodnictwem inż. St. Legowskiego – naczelnika Wydziału Portowego
Departamentu Morskiego i inż. Tadeusza Wendy z przedstawicielami ministerstw:
Spraw Wewnętrznych: L. Kowalewskiego i inż. Rudolfa, Rolnictwa: inż. Librowicza,
23

Tamże.
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Reform Rolnych: Wolinskiego, Spraw Wojskowych: kmdr. por. inż. K. Czernickiego,
Komunikacji:
inż. B. Komarnickiego, Robót Publicznych: K. Górskiego,
naczelnika R. Felińskiwgo, A. Kuncewicza, radcy Weinfelda, dyr. departamentu
Opolskiego, wojewody – dr. inż. M. Nawrowskiego, burmistrza Augustyna Krauze
i budowniczym miejskim R. Wojkiewiczem). Zatwierdzono „Szkic orientacyjny
rozbudowy Gdyni” – pierwszy plan urbanistyczny Śródmieścia Gdyni (170 ha),
autorstwa inż. R. Felińskiego i A. Kuncewicza24.
15 czerwca 1926 r. odbyło się posiedzenie komisarycznej Rady Miejskiej. Przyjęto
„Rezolucję do Ministerstwa Robót Publicznych o niezwłoczne oddanie wszystkich w
Ministerstwie wykonanych podkładek i elaboratów dotyczących planu rozbudowy
Gdyni Magistratowi miasta”. Burmistrz Augustyn Krauze poinformował Radę, że
dokonał odebrania wójtostwa na Oksywiu, co ostatecznie włączyło obszar gminy
Oksywie do terenu m. Gdyni. Rada podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do
wojewody o pozostawienie radcy Augustyna Krauze na stanowisku burmistrza Gdyni,
w związku z wybraniem go przez Radę Miejską w Toruniu wiceprezydentem miasta.
Ważnym wydarzeniem dla Gdyni była wizyta w dniu 20 czerwca 1926 r.
ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego, ministra P. Romockiego, G. Chrzanowskiego,
b. ministra Przemysłu i Handlu – St. Osieckiego, wojewody dr. Stanisława Wachowiaka,
Komisarza Generalnego Rzeczypospolitej w Gdańsku – H. Strasburgera, Przewodniczącego
Delegacji Polskiej w Radzie Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku – kadm. M. Borowskiego,
Dowódcy Floty - kmdr. J. Unruga i dyr. Towarzystwa Żeglugi Morskiej „Sarmacja” – J.
K. Kamieńskiego. Odbyła się wizytacja budowy nowej stacji kolejowej, portu i budynku
Magistratu, gdzie minister przyjmował delegacje różnych środowisk25.
10 sierpnia 1926 r. starosta wejherowski przekazał burmistrzowi Gdyni plan
budowy nowej odnogi kolejowej do portu. 11 sierpnia 1926 r. odbyło się posiedzenie
Komitetu Budowy szkoły powszechnej (pod przewodnictwem Augustyna Krauze)
w sali Rady Miejskiej. Omówiono program „Dnia budowy szkoły”. 11 sierpnia
1926 r. prokurator Sądu Apelacyjnego w Toruniu powołał burmistrza Augustyna
Krauze na stanowisko Zastępcy Podprokuratury Powiatowej na rokach sądowych
w Gdyni26.
24 sierpnia 1926 r. Gmina miasta Gdyni, reprezentowana przez Magistrat (J.
Radtke i R. Wojkiewicz), z udziałem komisji rewizyjnej komisarycznej Rady Miejskiej
(St. Szponar i Wł. Pietruszewicz) i radcy wojewody Augustyna Krauze zawarli umowę
w sprawie powierzenia mu sprawowania urzędu komisarycznego burmistrza miasta
na czas nieokreślony. Umowa stanowiła, że w przypadku gdyby nie zatwierdzono
go na stanowisko wiceprezydenta Torunia lub następna Rada Miejska nie wybrała
Augustyna Krauze burmistrzem miasta, otrzyma on odszkodowanie w wysokości
6 miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku rezygnacji Augustyna Krauze (lub
jego śmierci) odszkodowanie będzie wypłacone w wysokości 3 miesięcznego
Tamże.
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wynagrodzenia. Umowa weszła w życie 1 lipca 1926 r.27.
14 grudnia 1926 r. odbyło się II posiedzenie Rady Miejskiej. Podjęto uchwałę
o rezygnacji z konkursu na burmistrza miasta i jednogłośnie (12 gł.) wybrano
w tajnym (nominacja wyborcza – Franciszek Grzegowski i Stanisław Szponar)
Augustyna Krauzego. Przyjęto uchwałę w sprawie poborów burmistrza, 30% dodatku
reprezentacyjnego i świadczeń w naturze (mieszkanie, opał, woda i światło). Podjęto
uchwały w sprawie wytyczenia linii budowlanych dla ul. Św. Jana i wokół placu
reprezentacyjnego (Rynek Kaszubski); rozpatrzono samowolę budowlaną obywatela
Vossa i uchwalono podwyżki dodatku komunalnego i podatku od psów28.
Wojewoda pomorski dr Stanisław Wachowiak zatwierdził wybór Augustyna
Krauzego na stanowisko burmistrza, ale nie zatwierdził wyboru członków Magistratu.
Burmistrz Augustyn Krauze polecił rozpocząć prace nad projektem herbu Gdyni.
Augustyn Krauze przyjął uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wyboru na stanowisko
burmistrza oraz przekazał Magistratowi Gdyni wytyczne dotyczące składników
swojego wynagrodzenia29.
6 stycznia 1927 r. odbyło się V nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej
(11 radnych) z udziałem Eugeniusza Kwiatkowskiego, K. Młodzianowskiego,
M. Zaruskiego, L. Ossowskiego i B. Lipskiego, Augustyna Krauze i R. Wojkiewicza.
Wojewoda odebrał od burmistrza Augustyna Krauzego przysięgę: „Przysięgam
Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonemu mi stanowisku pożytek Państwa
Polskiego, oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma, władzy zwierzchniej
Państwa Polskiego wierności dochować, wszystkich obywateli w równem mając
zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie. Obowiązki moje spełniać sumiennie i
gorliwie, rozkazy przełożonych wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować.
Tak mi Panie Boże dopomóż”30. W wystąpieniu minister Eugeniusz Kwiatkowski
powiedział: „Dzień dzisiejszy tworzy silny, nierozerwalny węzeł, który Wybrzeże wiąże
z sercem Polski – Warszawą”31.
14 stycznia 1927 r. wojewoda pomorski wydał dekret (dokument stabilizacyjny)
w sprawie ustanowienia Augustyna Krauze burmistrzem Gdyni na czas od 6 stycznia
1927 do 5 stycznia 1939 r. 13 maja 1927 r. podczas XVIII posiedzenia Rady Miejskiej
wybrano 2 członków sejmiku powiatowego: Augustyna Krauze i K. Raszke z Oksywia.
Wybrano komisję w celu stworzenia ochotniczej straży pożarnej (A. Krauze, Fr.
Grzegowski, A. Główczewski, Wł. Pietruszewicz, W. Wojewski, B. Nowacki, S. Śliwiński).
2 lipca1927r.odbyłosię pierwszeposiedzenie sejmikupowiatumorskiego.AugustynKrauze
został wybrany deputowanym powiatu morskiego. 20 lipca 1927 r. pod przewodnictwem
Augustyna Krauze, w Magistracie odbyło się posiedzenie komitetu organizacyjnego
powitania prof. Ignacego Mościckiego w Gdyni (kmdr J. Unrug, kmdr K. Korytowski,
Tamże.
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J. Rummel, J. Poznański, Wł. Zaleski, A. J. Skwiercz, Fr. Grzegowski, Wł. Pietruszewicz,
A. Malecki, J. Dembek, J. Kamrowski, J. Główczewski, J. Grubba, I. Mazurek i in.).

Prezydent Ignacy Mościcki w towarzystwie Augustyna Krauzego i kapitana
piechoty Tadeusza Nagórnego zwiedza Gdynię. Ze zbiorów Krzysztofa Krause

3 sierpnia1927 r. prezydent prof. Ignacy Mościcki rozpoczął swoją pierwszą wizytę
w Gdyni. Powitanie prezydenta przez Eugeniusza Kwiatkowskiego i Augustyna
Krauze odbyło się na początku ul. 10 Lutego. Burmistrz poczęstował prezydenta
chlebem i solą oraz wręczył mu symboliczne klucze do miasta. Poświęcono statek
„Gdynia”. Magistrat Gdyni ofiarował dyrekcji „Żeglugi Polskiej” obraz artysty Józefa
Mazurka z motywem wioski Gdyni. Obraz przeznaczony został do jednego z salonów
statku „Gdynia”. Drugiego dnia wizyty prof. Ignacy Mościcki zwiedzał miasto i port
handlowy, odbył wycieczkę na statku „Gdynia” na pełne morze. Z Gdyni Prezydent
udał się do Pucka32.
Szczególne zainteresowanie prezydenta Mościckiego dotyczyło Portu Gdynia33.
Tamże.
Budowę Portu Gdynia można podzielić na kilka etapów. Pierwszy z etapów rozpoczął się pod koniec
1920 r. - budową fragmentu przyszłego portu pod oficjalną nazwą „Tymczasowy Port Wojenny i Schronisko dla Rybaków”. Prace prowadziło Towarzystwo Robót Inżynieryjnych (TRI) z Poznania. Realizatorem prac z ramienia TRI był inż. Jan Śmidowicz. Prace przy budowie prowizorycznego portu zakończyły się oficjalnie 23.04.1923 r. z udziałem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i premiera Władysława Sikorskiego oraz okrętów Anglii, Francji i Estonii. 13.08.1923 r. zacumował w Gdyni pierwszy statek - s/s „Kentucky”. Kolejny etap to budowa tzw. „małego portu”, którego zdolność przeładunkowa miała osiągnąć co najmniej 2,5 mln ton. 11.03.1923 r. rząd zaakceptował projekt.
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W pierwszej połowie 1924 r. z powodu kryzysu gospodarczego budowę gdyńskiego
portu przerwano. Rząd zaproponował budowę kilku firmom zagranicznym oraz
jednej polskiej. Szczególne zainteresowanie wykazał kapitał francuski. Pertraktacje
zakończyły się 4 lipca 1924 r. podpisaniem umowy o budowę portu ze specjalnie
zawiązanym w tym celu Konsorcjum Francusko-Polskim składającym się z trzech
firm francuskich i dwóch polskich. Termin zakończenia budowy ustalono na
rok 1930. Zakres budowy obejmował powstanie awanportu i dwóch basenów
przeładunkowych. Kierownikiem budowy z ramienia Konsorcjum był duński inż.
Knut Hojgaard. 8 sierpnia 1928 r. zawarto dodatkową umowę o wykonanie basenu
przeznaczonego na port rybacki.
W latach 30. XX w. port gdyński miał stanowić konkurencję dla innych portów
leżących nad Bałtykiem i Morzem Północnym. Duże zaplecze i korzystne warunki
inwestowania miały przynieść sukcesy na światowym rynku. Gdyński port miał
konkurować z portem w Hamburgu w przeładunku skór i owoców południowych,
a z portem w Bremie w przeładunku bawełny.
Gdynia z czasem stała się największym portem na Bałtyku pod względem wielkości
przeładunków, a zarazem najnowocześniejszym portem w Europie. Napływ ludzi do pracy
z całego kraju spowodował wzrost liczby mieszkańców Gdyni. Wizje włodarzy Gdyni, a
w tym burmistrza Augustyna Krauzego sprawdziły się, bo w ciągu kilkunastu lat z małej
rybackiej wioski Gdynia powstało nowoczesne miasto - duma Polski międzywojennej.
Koniec roku 1927 i początek 1928 był schyłkiem działalności samorządowej
Augustyna Krauzego. Burmistrz został jeszcze wybrany 5 października1927 r.
na delegata Rady na I Zjazd Związku Miast Polskich w Poznaniu. 7 marca 1928 r.
założono Towarzystwo Dramatyczno-Muzyczne „Pro Arte”. Prezesem został J. Kirkor,
kierownikiem artystycznym W. Butkis, kierownikiem technicznym A. Chmielewski,
a rez. – M. Pill. Prezesem Rady Nadzorczej został M. Berger, a jej członkami:
Władysław Grabowski, Augustyn Krauze i małżeństwo Jankowscy. 24 maja1928 r. w
wyborach do sejmiku radnymi z Gdyni zostali: J. Główczewski i Augustyn Krauze.
Rezygnacja z urzędu burmistrza
Zmierzch roku 1927 był okresem różnych ataków prasowych na Augustyna
Krauzego. 26 kwietnia 1927 r. „Gazeta Gdyńska” opublikowała zarzuty wobec
burmistrza Augustyna Krauze. 6 sierpnia 1927 r. wojewoda nałożył na Augustyna
Krauze karę upomnienia za niewykonanie polecenia z dnia 9 kwietnia 1927 r.34.
Kolejne działania przeciwko burmistrzowi nastąpiły 11 listopada1927 r.
P. Iwański, elektrotechnik miejski, zarzucił Augustynowi Krauzemu pobieranie
energii elektrycznej podczas budowy domu. 15 listopada 1927 r. Augustyn Krauze
złożył doniesienie na T. Ziółkowskiego za podburzanie przeciwko władzy 12 listopada
1927 r.35.
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2 grudnia 1927 r. zapoznano się ze sprawą ataków prasowych „Echa Gdańskiego”
(redaktora T. Ziółkowskiego) na Augustyna Krauze i władze miejskie. Podjęto rezolucję
skierowaną do wojewody, biorącą w obronę burmistrza przed atakami prasowymi.
28 grudnia 1927 r. na posiedzeniu Magistratu (A. Krauze, Wł. Pietruszewicz, M. Kolesinski)
ponownie omawiano sprawę wystąpień prasowych redaktora T. Ziółkowskiego przeciwko
Magistratowi. Działania włodarzy Gdyni nie przyniosły jednak żadnych rezultatów,
ponieważ 16 stycznia 1928 r. wojewoda nałożył na Augustyna Krauzego karę nagany za
pomijanie drogi służbowej w kontaktach Magistratu z Ministerstwem Skarbu36.
W kolejnych miesiącach 1928 r. Augustyn Krauze otrzymywał upomnienia i kary,
m.in. za szereg uchybień w działalności administracji miasta został ukarany grzywną
w wysokości 90 zł; wojewoda pomorski Wiktor Lamot nałożył karę upomnienia za
nieprzekazanie wydziałowi powiatowemu do rozpatrzenia sprzeciwów obywateli do
projektu Planu Regulacyjnego miasta Gdyni; nałożył karę nagany za wydatkowanie
z kasy miasta na cele niemające pokrycia budżetowego (40% dodatek kresowy dla
urzędników); wydał dekret o wdrożeniu postępowania dyscyplinarnego i zawieszeniu
urzędowania burmistrza Augustyna Krauzego37. Komisarzem śledczym został
kierownik Państwowego Urzędu Policyjnego w Gdyni – Władysław Staniszewski.
Uposażenie burmistrza zostało ograniczone o połowę. Kierowanie Magistratem
powierzono mecenasowi Hilaremu Ewert-Krzemieniewskiemu, a funkcję rozwiązanej
Rady Miejskiej do 9 września 1929 r. wykonywała Izba Wojewódzka w Toruniu38.
20 grudnia 1928 r. na posiedzeniu Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie
przyznania gratyfikacji burmistrzowi i urzędnikom miejskim w wysokości 35-100%
uposażenia. Wojewoda jednak nie zatwierdził gratyfikacji dla Augustyna Krauze.
27 maja 1929 r. Mojżesz Seib rozpoczął przesłuchiwanie Augustyna Krauzego
i pracowników Magistratu. 18 października 1929 r. wdrożono śledztwo przeciwko
byłemu burmistrzowi Augustynowi Krauzemu. Potem odbyły się przesłuchania
przez prokuratora S. Karaszewicza.
Działania prokuratora jednak nie doprowadziły do uznania winy burmistrza.
Przez okres trzech lat Augustyn Krauze dochodził sprawiedliwości, m.in. 31
stycznia 1930 r. odwoływał się do Pomorskiej Izby Wojewódzkiej w Toruniu.
Odwołanie zostało oddalone. Wojewoda wydał także orzeczenie kwestionujące
znaczenie prawne dokumentu stabilizacyjnego i instrukcji dla Augustyna Krauzego z 30
grudnia 1926 r. Wobec tych działań 27 grudnia 1930 r. Komisarz Rządu poinformował
Augustyna Krauze, że wstrzymuje mu uposażenie z dn. 1 maja 1930 r., wypowiada
mieszkanie i odmawia prawa do emerytury. Wypłacono sądzonemu 3 miesięczną
odprawę w wysokości 3.300.69 zł.
Tamże.
Dzieje Gdyni, pod red. R. Wapińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 80.
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13 listopada 1930 r. Augustyn
Krauze wystąpił z roszczeniem
przeciwko gminie Gdynia o 7.683.60
zł. 17 grudnia 1930 r. odbyło się
posiedzenie Sądu Okręgowego w
Gdyni w sprawie b. burmistrza
przeciw Komisariatowi Rządu o
wynagrodzenie, które doprowadziło
do zebrania Komisji Pojednawczej
dla ustalenia wartości ekwiwalentu
dla Augustyna Krauzego za
Dom Augustyna Krauzego w Orłowie.
mieszkanie i świadczenia w naturze
(Komisariat Rzadu reprezentował dr Ze zbiorów Mirosława Gawrona
Roman Moyseowicz, a Augustyna
Krauzego – J. Jeczkowiak).
Ostatecznie Augustyn Krauze
wygrał dochodzenie swoich praw
i 21 maja 1932 r. Wojewódzka
Komisja Dyscyplinarna podjęła
uchwałę o umorzeniu postępowania
dyscyplinarnego przeciwko byłemu
burmistrzowi i 8 maja 1932 r. orzekła
utratę stanowiska przez burmistrza
miasta ze względu na ustawę o
Augustyn Krauze w Gdyni Orłowie.
ustroju m. Gdyni. 12 grudnia 1932 r.
Ze zbiorów Krzysztofa Krause
na posiedzeniu Rady Miejskiej pod
przewodnictwem Komisarza Rządu uchwalono polubowne załatwienie roszczeń b.
burmistrza wobec miasta.
Z relacji Stanisława Krauze wiadomo, że były burmistrz Augustyn Krauze zażądał
odszkodowania w kwocie 100 tys. zł. Z opinii o ugodzie dowiadujemy się, że wygrał
w sądzie 99.999 zł. Wybudował wówczas dom przy ul. Klonowej w Orłowie, gdzie
obok mieszkali Ledóchowscy i Ciundziewiccy39.
W willi na parterze w Orłowie Augustyn Krauze założył biuro parcelacji majątku
Żyda Jewelowskiego w Małym Kacku, który był winien pieniądze za podatki rządowi
polskiemu i gdańskiemu. Na zlecenie Dresdner Banku i Banku Polskiego parcelował
cały Mały Kack (pomiary i sprawy notarialne), przekazując należności na poczet tego
zadłużenia40.
Wywiad Sławomira Kitowskiego ze Stanisławem Krauze...
Tamże.
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Na początku okupacji hitlerowskiej Krauzowie przebywali w piwnicy swojego
domu w Orłowie. Po miesiącu Augustyna Krauzego i synów zabrano do Victoria
Schule w Gdańsku. Synowie zbiegli podczas podróży na wybieranie kartofli, a
Augustyna Krauzego zwolniono dzięki wstawiennictwu dyrektora Dresdner Bank41.
14 października 1939 r. do willi Krauzów wprowadził się Niemiec, kierownik
dworca w Orłowie. Krauzowie zostali wysiedleni do Generalnej Guberni.
Niemiec dał Krauzom wagon, aby załadowali podręczne rzeczy i o czwartej
rano byli gotowi do podróży. Pociąg stał ok. 20 m od willi Krauzów. Niemiec
wysłał tak przez Tczew do Włocławka od 12 do 15 osób. We Włocławku
Augustyn Krauze otrzymał pomoc na kilkudniowy pobyt, a następnie z całą
rodziną przyjechał do Warszawy, a potem do Sandomierza. Do końca okupacji
niemieckiej pracował tam w spółdzielni spożywczo-rolniczej. Augustyn i Marta
Krauzowie znali biegle język niemiecki. Marta Krauze do końca życia mówiła słabo
po polsku. Znała tylko język niemiecki, ale przez całą okupację nie odezwała się
słowem po niemiecku z powodu działań okupacyjnych42.
Po wyzwoleniu Polski w 1945 r. Augustyn Krauze wrócił z rodziną do Orłowa i
zaczął znowu parcelować majątek Mały Kack. Posiadał dokumenty, pomagał, aby
właściciele mogli wrócić do swoich domów43.
***
Pierwszy burmistrz Gdyni Augustyn Krauze jest obecny w świadomości
historycznej gdynian, mimo że nie doczekał się dotąd biografii osadzonej w kontekście
historycznym, w którym ujawniał swoją aktywność społeczno-polityczną. Znany jest
on głównie ze swojej dwuletniej działalności urzędniczej w Gdyni.
Augustyn Krauze był osobą o bogatym dorobku zawodowym, samorządowym
i społecznym. Był on kolejnym przykładem awansu społecznego chłopskiego syna
z Pierwoszyna, o głębokiej świadomości tożsamości kaszubskiej. Odbył edukację
w pruskich szkołach podstawowych, przez dwa lata był słuchaczem Seminarium
Duchownego w Pelplinie i studentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie we
Wrocławiu.
Augustyn Krauze dołączył do ścisłej elity inteligencji kaszubskiej w XX w. Ujawnił
aktywność w okresie wykonywania urzędów samorządowych we Włocławku,
Toruniu i Gdyni. Z powodzeniem współorganizował ład miejski w Gdyni.
Z wytrwałością przeciwstawiał się przeszkodom politycznym i administracyjnym
na urzędzie burmistrza Gdyni. Dźwigał ciężar losu Polaków w okresie okupacji
hitlerowskiej. Umiał z powodzeniem rozwijać działalność gospodarczą po powrocie z
Tamże.
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Sandomierza do wyzwolonego Orłowa. Zostawił pozytywny ślad działalności na rzecz
społeczeństwa gdyńskiego i państwa polskiego na Wybrzeżu. Zmarł 24 marca 1957 r.
i spoczywa na cmentarzu parafialnym w Gdyni Orłowie.
SUMMARY
Augustyn Krauze - the first mayor of Gdynia (1926-1928)
Augustyn Krauze is one of the most potent figures in Gdynia’s 90-year history.
When the city was established in 1926, Krauze became its first mayor. Having gained
extensive experience in public activity, Krauze’s short term at mayor’s post had an
enormous impact on the new-born city’s life.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 11, 2016

Grzegorz Piwnicki

Kapitan Aleksander Pawelec - ostatni żyjący
obrońca Gdyni z 1939 roku
Przed wojną …
Aleksander Pawelec urodził się 13 grudnia 1915 r. w Lututowie (powiat wieruszowski),
województwo łódzkie. Pierwsze lata dzieciństwa spędził wraz z rodzicami, Michaliną
i Stanisławem oraz rodzeństwem, w rodzinnym mieście, gdzie rozpoczął edukację w
szkole powszechnej. W 1926 r. rodzina przeprowadziła się do Dąbrowy Rusieckiej
koło Widawy, obecnie w powiecie bełchatowskim; tam rodzice kupili kilkanaście
hektarów ziemi.
W latach 30. XX w., podczas wielkiego kryzysu gospodarczego, rodzina nie mogąc
się utrzymać z gospodarstwa, przeniosła się do budującej się Gdyni. Tutaj Aleksander
znalazł pracę biletera w kinach „Lido” i „Morskie Oko”. W ciągu kilku lat awansował
na pomocnika operatora, następnie mistrza reklamy i ostatecznie – kierownika kina1.
Właściwym przełomem w gdyńskiej kinematografii był rok 1936. Na ulicy 3 Maja,
słynny malarz – marynista, Marian Mokwa wybudował dość pokaźny,
dwukondygnacyjny obiekt z salą widowiskową w kształcie prostokąta o powierzchni
około 1300 m2, z przeznaczeniem na wystawy monumentalnych, marynistycznych
płócien, stanowiących apoteozę Polski morskiej i polskości Pomorza. W sali na
pierwszym piętrze, była wystawa jego wielu akwareli, szkiców malarskich, rysunków
i mniejszych marynistycznych obrazów.
Otwarcia galerii dokonał ówczesny wojewoda pomorski, Stefan Kirtiklis w asyście
Komisarza Rządu Franciszka Sokoła, a uroczystego poświęcenia dokonał biskup
morski, ks. Stanisław Okoniewski, w dniu Święta Morza 29 czerwca 1934 r.
Całkowity brak zainteresowania galerią mieszkańców miasta, zmusił artystę do
wydzierżawienia, na początku 1936 r. całego obiektu, ówczesnemu właścicielowi kina
„Morskie Oko”, Stefanowi Szmidtowi, który po kilkumiesięcznej adaptacji, otworzył
w nim jedno z najlepszych w owym czasie w Polsce kino pod nazwą „Lido”.
W umowie dzierżawnej budynku, były dwa punkty zastrzeżonych uprawnień dla
1

A. Pawelec, Wspomnienia z lat dojrzałości w powojennych 1945-1957, Pruszcz Gdański 2015, s. 11.
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Mariana Mokwy jako właściciela, a mianowicie:
1. W sali kinowej, po obydwu jej dłuższych bokach, będą stale eksponowane 44
duże, monumentalne obrazy, związane z tematyką morską,
2. Jedna z sal na piętrze, o pow. ok. 50 m2, będzie należała wyłącznie do Mariana
Mokwy, jako stała wystawa innych dzieł malarskich.
Ta niezwykła symbioza kinematografii i marynistycznych dzieł Mariana Mokwy,
była ciekawym zjawiskiem kulturalnym w przedwojennej Gdyni. Po zajęciu miasta
przez Niemców we wrześniu 1939 r., wszystkie prace M. Mokwy zostały przez
okupanta spalone na stosie przed frontem kina „Lido”2.
W lutym 1939 r. A. Pawelec rozpoczął obowiązkową, czynną służbę wojskową
w 1. Kompanii 1. Morskiego Batalionu Strzelców (M.B.S.) w Wejherowie. W
połowie marca Kompania została pociągiem przetransportowana do Włodzimierza
Wołyńskiego w celu przeprowadzenia ćwiczeń z tamtejszym 23. pułkiem piechoty
im. płk. Lisa-Kuli.
Po trzech miesiącach poborowy A. Pawelec wyruszył z Kompanią w drogę
powrotną do Wejherowa, gdzie w międzyczasie, 1. M.B.S. 23 został przeformowany
na 1. Morski Pułk Strzelców.
W Wejherowa ćwiczono forsowną marszrutę, ponieważ 1. MPS został wytypowany
do udziału w uroczystościach „Święta Morza” w Gdyni 29 czerwca 1939 r.
W tym dniu, o godz. 3 rano, trzy kompanie wyruszyły pieszo, w pełnym wojskowym
rynsztunku z Wejherowa do Gdyni, gdzie dotarły przed godziną dziewiątą na plac
Grunwaldzki pod Kamienną Górą, na którym miała odbyć się uroczystość.
Ponad trzygodzinne uroczystości zapisały się w pamięci A. Pawelca także jako
czas trudny, gdyż w upalny dzień, żołnierze 1. i 2. Morskiego Pułku Strzelców z
Wejherowa i Gdyni wystąpili w pełnym wojskowym rynsztunku, z tornistrem na
plecach i przytroczonym do niego kocem, saperską łopatką przy boku, hełmem na
głowie oraz trzymanym w ręku karabinem.
Po uroczystościach na Placu Grunwaldzkim nastąpiło przegrupowanie szyku
wszystkich oddziałów do defilady, która przemaszerowała przed trybuną honorową,
ustawioną na ulicy 10 Lutego obok Urzędu Pocztowego. Tam byli przedstawiciele
władz z Warszawy, szefowie kierownictwa Marynarki Wojennej z wiceadmirałem
Jerzym Świrskim na czele, dowódca Floty, kontradmirał Józef Unrung, Komisarz
Rządu w Gdyni, Franciszek Sokół i budowniczowie Gdyni, z inżynierem Eugeniuszem
Kwiatkowskim na czele3.
24 sierpnia 1939 r. ogłoszono mobilizację powszechną. Cały pułk opuścił koszary
i rozlokował się w lasach na zachód od Wejherowa. Pluton z A. Pawelcem jako
zwiadowczy kontrolował granicę.
A. Pawelec, List otwarty do artykułu pt. „Gdy w gdyńskich kinach grały fortepiany”, z dnia 18.05.2010,
rękopis w zbiorach autora.
3
A. Pawelec, Polski patriotyzm z Morzem Bałtyckim w tle, rękopis z dnia 1.09.2014 r., w posiadaniu
autora.
2
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Wspomnienia kapitana Aleksandra Pawelca z kampanii polskiej 1939 r.
w obronie Gdyni
Wspomnienia z lat młodości i II wojny światowej A. Pawelca, żołnierza 1. MPS
to interesującą lekturą, dokumentującą walki na Wybrzeżu we wrześniu 1939 r.4. Są
to refleksje, spostrzeżenia i relacje uczestnika tych walk, żołnierza, który opisuje
wydarzenia i miejsca walk przez pryzmat własnych przeżyć i doświadczeń.
Trzytygodniowy epizod wojenny w życiu młodego żołnierza jest jednym z
najważniejszych; wyrył swoje piętno na jego późniejszych losach. Potwierdzeniem
tego jest żywa pamięć o szczegółach tamtych wydarzeń, które i dziś A. Pawelec
relacjonuje w drobiazgach. Był On także doskonałym obserwatorem, co pozwoliło
Mu na przeniesienie obrazów tamtych lat na karty pamiętnika. Jego wspomnienia
są cennym przyczynkiem do historii walk na Wybrzeżu w kampanii wrześniowej,
ponieważ napisał ją szeregowy żołnierz.
Literatura naukowo-historyczna i pamiętnikarska dotycząca tego okresu, była
tworzona przez zawodowych oficerów, jak np.: kpt. dypl. Wacława Tyma, płk.
Kazimierza Pruszkowskiego, płk. Alfonsa Olkiewicza, por. Andrzeja Chudego,
kmdr. Edwarda Obertyńskiego, bądź naukowców, np. prof. dr. hab. Andrzeja
Rzepniewskiego. Literacki obraz obrony Gdyni przedstawił jej uczestnik pisarz
białoruski Janka Bryl5.
Wspomnienia spisane przez A. Pawelca świadczą o Jego emocjonalnej więzi z
armią II RP, macierzystym 1. MPS oraz o wielkim patriotyzmie. Jest formą specjalnego
komunikatu, przekazu dla następnych pokoleń Polaków.
Autor ze swadą pamiętnikarską, pięknym językiem, pisze o swoich perypetiach
w przedwojennej Gdyni oraz kreśli szczegóły 19 dni walk Lądowej Obrony Wybrzeża,
dowodzonej przez płk. Stanisława Dąbka. Wymienia nazwiska dowódców, kolegów,
jak również opisuje epizody, ale jak ważne dla zrozumienia sensu walki w 1939 r.
Jeden z takich obrazów, to zamordowanie we wsi Przetoczyno, trzech bezbronnych
mężczyzn, Kaszubów, przez oficera niemieckiego, którzy zostali zadenuncjowani
przez członka V Kolumny z tej samej wsi o nazwisku Scherfke. Autor niezwykle
plastycznie opisuje walki z przeważającymi siłami niemieckimi pod Wejherowem,
Koleczkowem, Redą, Rumią i na Kępie Oksywskiej.
W jednym z takich obrazów autor zanotował: „Nigdy nie zapomnę koszmarnych
i szarpiących serce obrazów. W czasie jednego z nalotów schroniliśmy się w rozległych
piwnicach dworku ziemiańskiego. Piwnice były przepełnione ludźmi, którzy schronili
się przed działaniami wojennymi. Wśród nich przeważały kobiety, starcy i duża ilość
dzieci. Zgromadzeni śpiewali „Pod Twoją Obronę”. W tym momencie posypały
A. Pawelec, Wspomnienia z lat młodości i II wojny światowej (1939-1945), Lututów-Gdynia-Pruszcz
Gdański-Wieluń 2006, s. 280.
5
H. Głogowska, Gdynia 1939 r. w życiu i twórczości białoruskiego pisarza Jaki Bryla, „Zeszyty Gdyńskie”
2009, nr 4, s. 195-211.
4
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się bomby. Rozgrywały się dantejskie sceny. Byli zabici i ranni” Takich opisów w
pierwszej części wyżej wymienionej pracy jest najwięcej, są sugestywne, obrazujące
grozę tamtych dni.
Autor wpisał się do historii pamiętnikarstwa regionalnego i ogólnopolskiego,
bez którego trudno byłoby dzisiaj uczyć patriotyzmu, a nawet wspólnej polskiej
tożsamości. Losy narodów cementowane są między innymi wspólnymi przeżyciami
traumatycznymi, które miały miejsce w ich przeszłości. A. Pawelec w poniższych
wspomnieniach prezentuje losy Polaków z centralnej Polski, Kaszubów mieszkających
tu od stuleci, cywilów i wojskowych w czasie koszmaru 1939 r.
1 września 1939 r.
Wczesnym rankiem Niemcy zbombardowali bezbronny Wieluń, znajdujący się
w moich rodzinnych stronach, uderzyli na Westerplatte i Pocztę Polską w Gdańsku. Kilka
godzin później, około godziny ósmej, nastąpił pierwszy nalot powietrzny na Gdynię,
w wyniku którego Luftwaffe zatopiło w porcie kilka jednostek i spowodowało wiele
strat w urządzeniach portowych. Były pierwsze ofiary w ludziach, a my patrolo
waliśmy dalej granicę, gdyż nieprzyjaciel od strony Wejherowa jeszcze jej nie
przekroczył. Nastąpiło to dopiero 3 września. W pierwszej fazie, Niemcy zajęli
Strzebielino i Krokowę, położone od strony Lęborka. Na razie do spotkania wroga z
naszym pułkiem nie doszło. Nazajutrz pomiędzy Luzinem a Strzebielinem, Niemcy
ostrzelali z broni maszynowej, a także z lekkich dział lub moździerzy, nasz oddział
zwiadu. W czasie wybuchu jednego z pocisków, zostałem lekko ranny w głowę,
odłamkiem albo kamieniem, jakie rozsypywały się wokoło po wybuchu pocisku. Z
początku ta moja rana wyglądała groźnie, ale po przewiezieniu mnie samochodem,
wraz z dwoma żołnierzami i trzema rannymi cywilami, do szpitala polowego w
Gdyni, który mieścił się w budynku Liceum Handlu Zagranicznego (blisko Wyższej
Szkoły Morskiej przy ulicy Morskiej), okazało się, że rana nie jest taka groźna. Po
opatrunku i zabandażowaniu umieszczono mnie jednak w szpitalu.
5 września …
Rankiem byłem świadkiem kolejnego nalotu Luftwaffe na port cywilny i wojenny.
Oglądałem ten nalot ze szpitalnego okna. Zrobiło to na mnie tak silne wrażenie, że
ubrałem się, chwyciłem karabinek i bez poinformowania opuściłem szpital udając
się do mojej jednostki, która stacjonowała w lasach koło Wejherowa. Po odszukaniu
mego oddziału dowiedziałem się, że nasz dowódca, późnym wieczorem lub w nocy,
planuje kontruderzenie na Luzino, które było już zajęte przez Niemców.
Wieczorem cały pułk przemieścił się w okolicę Gościcina. Na niewielkim wzgórzu,
koło fabryki mebli, stanowiska zajęły dwa nasze działa polowe 75 mm z plutonu arty
lerii. W połowie drogi, na wzniesieniu przed Luzinem, zatrzymała się nasza kompania
karabinów maszynowych, a kompanie strzeleckie ruszyły do natarcia na Luzino.
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Początek uderzenia oznajmiły nasze połówki, a w chwilę później ogień karabinów
maszynowych. Nasz dowódca, z powodu braku odpowiednich środków łączności, nie
miał właściwych informacji co do przebiegu uderzenia. Musiał więc wysłać oddział
zwiadu w kierunku Luzina, aby przeprowadzić rozeznanie. Pojechaliśmy rowerami
szosą w kierunku Strzebielina i na krzyżówce Luzino-Strzebielino-KrokowoWejherowo zostaliśmy ostrzelani z zarośli. Wycofaliśmy się około jednego kilometra
w kierunku Gościcina. Jak się chwilę później okazało, ostrzeliwała nas własna
kompania strzelecka (rezerwowa), dowodzona przez zmobilizowanego porucznika
rezerwy. Wprawdzie Niemców wyparto z Luzina, ale sądzę, że jak na taką wielką
zamierzoną operację, to wynik był mizerny. Już tutaj, ujawniło się wiele braków
technicznych środków łączności w stosunku do wyposażenia, jakim dysponowali
Niemcy, pojazdów zmechanizowanych, krótkiej broni maszynowej, granatów,
artylerii, urządzeń i przyrządów optycznych. W naszym wojsku marzeniem dla
żołnierza był rower, podczas gdy Niemcy dysponowali ogromną ilością motocykli.
Jak więc był uzbrojony przeciętny żołnierz polski służby czynnej? W naszym
Morskim Batalionie Strzelców, zwykli żołnierze posiadali małe, pięciostrzałowe
karabinki typu Mauser z bagnetem. W okresie ostrego pogotowia i później, w czasie
wojny, każdy z nas miał jeszcze około 100 sztuk ostrej amunicji. To było wszystko.
Natomiast w kresowych pułkach było jeszcze gorzej, gdyż zamiast małych karabinków
żołnierze posiadali długie karabiny starego typu, pamiętające jeszcze I wojnę światową.
Mimo że w czasie ćwiczeń uczyliśmy się używać granatów polskiej produkcji, to
podczas wojny prawie ich nie oglądaliśmy. Granaty w czasie wojny widziałem tylko
w posiadaniu dowódcy oddziału zwiadu, porucznika Tadeusza Dworzańskiego6
oraz u plutonowego, dowódcy zwiadu rowerowego. Stosunkowo jeszcze dobrze
uzbrojony był zwiad rowerowy, którego pluton składał się z trzech drużyn, z czego
każda drużyna wyposażona była w ręczny karabin maszynowy typu Browning. Cóż
z tego, że była to zasadniczo dobra broń. Jej znaczenie pomniejszał fakt, że maga
zynki mieściły zaledwie 20 naboi i konieczność częstego ich wymieniania, była w
czasie natarcia lub ciągłego prowadzenia ognia kłopotliwa. A więc i w sile ognia
przeciętny żołnierz niemiecki przewyższał znacząco żołnierza polskiego. Oprócz
tego w porze wieczorowej lub nocnej, w czasie ataku lub obrony, wojsko niemieckie
używało rakiet, które bardzo ujemnie wpływały na psychikę żołnierza polskiego.
Gdy do tego dodamy potężną siłę ognia ich artylerii i bezkarnych nalotów różnego
typu samolotów, to będziemy mieli wystarczające wyobrażenie o sile polskiego oręża,
a szumne hasła, że nie oddamy nawet guzika od płaszcza, nabierały coraz bardziej
tragikomicznego wyrazu.
Po zajęciu w godzinach nocnych, z 5 na 6 września Luzina, dowódca 1. Morskiego
Pułku Strzelców, ppłk Pruszkowski wycofał swoje główne siły do lasu koło Wejherowa.
W południe zostałem wezwany do kwatery pułkownika i otrzymałem rozkaz
przewiezienia meldunku do dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża, pułkownika
Tadeusz Dworzański oficer zwiadu 1. MPS w 1939 r. za kampanię wrześniową odznaczony Krzyżem
Srebrnym Virtuti Militari.
6
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Stanisława Dąbka7, który dowodził osobiście walką, jaka rozgorzała pod Koleczkowem,
pomiędzy nacierającymi właśnie w tym rejonie siłami niemieckimi a naszymi
batalionami Obrony Narodowej. Gdy przejeżdżałem koło Koleczkowa, dochodziły
mnie z kilku stron potężne kanonady ognia artyleryjskiego i broni maszynowej. Po
drodze mijałem wiele wraków uszkodzonych samochodów wojskowych i cywilnych,
a między nimi kilkanaście autobusów ówczesnej komunikacji miejskiej w Gdyni.
Widać było po nich wyraźnie ślady bombardowania. To cmentarzysko na tyłach
frontu, zrobiło na mnie przygnębiające wrażenie. Wreszcie dotarłem do samego
płk. Dąbka, który na jednym ze wzniesień obserwował przez lornetkę przebieg
bitwy. Po zameldowaniu wręczyłem meldunek. Po upływie około pół godziny
otrzymałem pismo od płk. Dąbka z poleceniem jak najszybszego dostarczenia go
ppłk. Kazimierzowi Pruszkowskiemu8. Gdy dojechałem pod Wejherowo, do kwatery
dowódcy 1. Morskiego Pułku Strzelców, było już prawie ciemno. Po przekazaniu
meldunku zgłosiłem się do swego oddziału.
7 września …
Wczesnym rankiem, cały oddział zwiadu rowerowego, wyruszył na północny
zachód od Wejherowa i zajął stanowiska na skraju lasu, około 1 kilometra od wsi
Przetoczyno, która była bardzo malowniczo położona. Zwiad konny, w sile 22 ludzi,
wyruszył skrajem lasu od Wejherowa w stronę Gościcina i Luzina na normalny
patrol. Na razie mieliśmy względny spokój, ale był on tylko pozorny. W planach
uderzeniowych wojsk niemieckich uwidoczniło się już wyraźnie, że od zachodu, w
kierunku Kartuz i Orłowa oraz od strony północnej przez Krokowę, Puck i Oksywie,
dążą oni do odcięcia jednostek polskich, działających na północnym Pomorzu, od
ewentualnej pomocy z południa.
Około godziny dziewiątej, dowódca plutonu wysłał patrol w kierunku wsi, aby
zbadać, czy nie ma tam Niemców, bowiem w odległości kilku kilometrów za tą wsią
widoczne były pożary. Poszliśmy prawym wzniesieniem, obserwując pilnie, co dzieje
się na dole, we wsi. Gdy byliśmy w połowie drogi, uspokojeni ciszą panującą we
wsi, zaczęliśmy schodzić niepostrzeżenie w dół. Z chwilą gdy znaleźliśmy się koło
Płk Stanisław Dąbek, por. Z. Kubiak, Generał Stanisław Dąbek 1892-1939, Rzeszów 2014, ss. 303.
Ppłk Kazimierz Pruszkowski (1897-1969) urodził się koło Łęczycy, rodzice prowadzili niewielki majątek ziemski na Kujawach. Po ukończeniu gimnazjum Rosztalera w Warszawie, jako ochotnik wstępuje do Wojska Polskiego i rozpoczyna służbę 20 listopada 1916 roku w 3. pułku piechoty Legionów. 10
stycznia 1920 roku otrzymał stopień podporucznika, w kwietniu awansował na porucznika. W wojnie
polsko-bolszewickiej walczył jako d-ca plutonu i kompanii. Po wojnie służył m.in. w 23. pułku piechoty im. płk. Lisa-Kuli we Włodzimierzu Wołyńskim, 11. pułku piechoty w Tarnowskich Górach, gdzie
awansował do stopnia kapitana. W lutym 1938 roku objął dowodzenie w 1. Morskim Batalionie Strzelców, gdzie 19 marca 1939 roku awansował na stopień podpułkownika i 23 marca tegoż roku został d-cą
1. Morskiego Pułku Strzelców, którym dowodził do 19 września 1939 roku. Dostał się do niewoli niemieckiej, gdzie spędził całą wojnę.
7
8
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zabudowań, usłyszeliśmy dość silny warkot pojazdów nadjeżdżających od strony
przeciwnej. Zalegliśmy w ogródku pełnym krzaków malin, agrestu i porzeczek, które
dawały nam naturalną, doskonałą zasłonę. Po chwili, na brukowanej drodze, ukazały
się trzy niemieckie samochody pancerne, które zatrzymały się na małym placyku,
oddalonym od naszej kryjówki około 200 metrów. Minęło kilka chwil nim Niemcy
upewnili się, że są bezpieczni. Wyszli z wozów uzbrojeni po zęby. Było ich kilkunastu.
Lecz nie wszyscy wyszli, gdyż widać było po obracających się wieżyczkach z
karabinami maszynowymi, że znajdujący się w nich strzelcy bacznie lustrują okolicę.
W momencie wyjścia Niemców z wozów, podszedł do nich jakiś cywil. Słyszeliśmy
jak rozmawiał z nimi w języku niemieckim. Musiał widocznie ich zapewnić, że we
wsi nie ma polskich żołnierzy, bo zaczęli czuć się pewniej. Po jakimś czasie, około
dziesięciu Niemców, udało się do pobliskich zabudowań, skąd w pewnych odstępach
czasu sprowadzili trzech cywilów. Słyszeliśmy jak Niemcy krzyczeli do tych ludzi, lecz
niestety, nie rozumieliśmy, o co im chodzi. W pewnym momencie, jeden z Niemców
wyjął pistolet i kilkoma strzałami położył trupem trzech cywilów. Po dokonaniu
tego morderstwa, wsiedli do wozów i odjechali z powrotem w kierunku zachodnim.
Byliśmy tym zaszokowani i przerażeni, ale cóż mogliśmy zrobić w obliczu tak silnego
nieprzyjaciela? Nie mieliśmy nawet granatów, podczas gdy Niemcy byli doskonale
uzbrojeni, a w dodatku przy karabinach maszynowych w wozach pancernych czuwali
strzelcy.
Po odjeździe Niemców, do zwłok zamordowanych podbiegło kilka kobiet, które
z rozpaczy podniosły przerażający krzyk. Zabici to prawdopodobnie ich mężowie,
synowie lub bracia. Po upewnieniu się, że nieprzyjaciel na pewno odjechał, wyszliśmy
z ukrycia. Gdy podeszliśmy już do miejsca zdarzenia, w dół ze swych stanowisk, w
lesie na rowerach zjechał cały oddział zwiadu, na czele z naszym porucznikiem,
który sądząc po strzałach z pistoletu, że jesteśmy w opałach, dał rozkaz wyruszenia
do wsi. W ten sposób spotkaliśmy się z całym oddziałem przy zwłokach cywilów
zamordowanych przez Niemców.
Otoczyła nas gromada rozpaczających kobiet, które zaczęły opowiadać
porucznikowi, że mieszkaniec tej wsi, niejaki Scherfke, z pochodzenia Niemiec
jest szpiegiem, członkiem V kolumny. To on wskazał adresy domów, w których
znajdowali się ci mężczyźni, rzekomi wrogowie narodu niemieckiego, a ich winą
miała być przynależność do Związku Zachodniego. Jak wynikało z relacji kobiet,
to Scherfke przekradł się do Niemców i jechał z nimi w samochodzie pancernym,
czując się całkowicie bezpieczny. Zdążyliśmy się zorientować, że wszyscy trzej zabici
mężczyźni byli Kaszubami, od wieków mieszkającymi na tej ziemi. Jeden z nich liczył
czterdzieści lat, był żonaty i miał kilkoro dzieci. Dwaj pozostali to młodzi mężczyźni
mający po dziewiętnaście lat. Patrząc na rozpaczające kobiety i słuchając relacji nasze
oburzenie wzrastało. Porucznik zarządził pościg za Niemcem, który sprowadził
swoich rozbestwionych rodaków, aby popełnili na oczach kobiet i dzieci tę niczym
niewytłumaczalną zbrodnię.
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Otoczyliśmy okazałe, położone osobno na wzgórku zabudowania jego
gospodarstwa. Niestety, poszukiwania nie przyniosły żadnego rezultatu. Już mieliśmy
opuścić tę zagrodę, gdy któryś z mieszkańców wsi krzyknął, że człowiek ten wydostał
się ze stodoły i ucieka w pole. Nim wybiegliśmy za stodołę, był już w odległości około
400 metrów. Okrzyki „stój” nie przyniosły żadnego rezultatu. Wobec tego porucznik
rozkazał strzelać do niego całemu oddziałowi. Nie dało to efektu. Gdy był już od nas
w odległości około 500 metrów, porucznik dał rozkaz przerwania bezładnego ognia i
polecił mi (byłem strzelcem wyborowym), abym sam strzelał. Natychmiast przyjąłem
pozycję strzelecką i z kolana oddałem strzał, potem drugi i trzeci. Po ostatnim Niemiec
padł na ziemię. Gdy podbiegliśmy do tego miejsca, już nie żył. Nie mogę być pewien,
że to moja kula go dosięgła, gdyż jak się okazało, kilka kul go trafiło. Pozostawiliśmy
go, tak jak leżał, w obawie przed możliwością powrotu Niemców. Gdy wracaliśmy z
powrotem, obok jego zabudowań, porucznik z wściekłości wrzucił do wnętrza domu
odbezpieczony granat. Musieliśmy szybko opuszczać wieś, z uwagi na zauważony z
przeciwnej strony (zachodniej) wjazd Niemców do wsi.
Z powodu braku jakiejkolwiek możliwości prowadzenia otwartej walki z tak
silnym wrogiem, porucznik dał rozkaz wycofania się na południe, do wsi Sopieszyno,
a sam pojechał do dowódcy pułku złożyć relację z sytuacji na tym odcinku. Był już
najwyższy czas, aby opuścić stanowiska, jakie zajmowaliśmy na skraju lasu przed
wsią Przetoczyno, bo ledwie odjechaliśmy 500 metrów, a na zajmowany przez nas
teren spadła lawina pocisków artyleryjskich. Widocznie Niemcy musieli być dobrze
poinformowani przez swoich ludzi z V kolumny o miejscach pobytu i ruchach
oddziałów Wojska Polskiego.
Nowe stanowiska zajęliśmy wieczorem 7 września na wysokości Nowego Dworu
Wejherowskiego, mając doskonałe pole obserwacji, na położoną w dali wieś Sopieszyno
i okolicę. W drodze na to stanowisko ostrzelano naszą grupę. Ale na szczęście
oddziały niemieckie były za daleko i żadnych strat nie ponieśliśmy, poza tą, że jeden
z odłamków pocisku zniszczył szprychę w tylnym kole mojego roweru.
Ani w nocy, ani też w godzinach porannych Niemcy nas nie niepokoili. Nasze
stanowiska znajdowały się na niedużym pagórku, około 200 m od ściany lasu, gdzie
zostawialiśmy nasze rowery. Całą noc i ranek poświęciliśmy na okopanie się i staranne
zamaskowanie. Około południa (8 września), plutonowy radził się nas czy nie zmienić
stanowiska na inne, gdyż obserwatorzy najdalej wysuniętych stanowisk, dostrzegli po
przeciwległej stronie, wychodzący z lasu i idący brzegiem jeziorka patrol niemiecki,
złożony z kilkunastu żołnierzy. Po przejściu około 300 m, Niemcy stanęli i zaczęli
przez lornetki obserwować brzeg lasu, na którym zamaskowaliśmy nasze stanowiska.
Po kilkuminutowej obserwacji i krótkiej naradzie ruszyli tyralierą do przodu. Za chwilę,
w ślad za pierwszym oddziałem, wynurzył się z lasu dość duży oddział wroga,
szacowany przez nas na około 100 żołnierzy. Szli powoli z bronią gotową do
strzału, tyralierą w naszym kierunku. Nasze napięcie rosło, lecz nikt nie odważył
się pierwszy strzelić bez rozkazu. Prawo do rozpoczęcia ognia zastrzegł sobie
plutonowy. Był na stanowisku jednego z naszych trzech ręcznych karabinów

Kapitan Aleksander Pawelec - ostatni żyjący obrońca Gdyni z 1939 roku

75

maszynowych – Browningów. Obydwie tyraliery, krok po kroku, zbliżały się do
naszych stanowisk. Po drodze, pierwszy mniejszy oddział połączył się z drugim i ta
dość szeroko rozstawiona tyraliera podchodziła do naszych stanowisk. Odnieśliśmy
wrażenie, że raczej byli przekonani, że jeśli napotkają nasze oddziały, to tylko w
lesie, a nie na jego przedpolu. Gdy doszli na odległość 300-350 m od lasu, a od
naszych stanowisk około 100-150 m, zajazgotał Browning naszego plutonowego, a
za nim pozostałe dwa i wszystkie nasze karabinki. Na przedpolu zrobiło się jedno
kłębowisko. Zdążyłem wystrzelić 4 magazynki (łódki), tj. 20 sztuk pocisków, gdy
Niemcy z boku zaczęli ostrzeliwać nas z broni maszynowej. Plutonowy dał rozkaz
odwrotu tyralierą do lasu. W lesie poczuliśmy się już bezpieczni. Gdy wsiadaliśmy
na rowery, okazało się, że mamy tylko jednego rannego, który otrzymał trafienie w
pośladek, prawdopodobnie pociskiem rozrywającym, tzw. dum-dum. Pocisk ten
wyrwał mu z pośladka duży kawałek mięsa razem z częścią spodni i kaleson. Mimo
tak olbrzymiej rany wsiadł jeszcze na rower i uciekł razem z nami. Gdy oddalili
śmy się już na bezpieczną odległość, plutonowy polecił mu udać się do naszych
taborów koło Wejherowa, gdzie znajdował się polowy szpitalik. Jak się później
dowiedzieliśmy, podobno dotarł tam na rowerze i wykaraskał się z tej okropnej
rany.
Razem z rannym, plutonowy wysłał drugiego żołnierza. Miał on dotrzeć do
dowódcy pułku lub do naszego porucznika – w zależności od tego, którego z nich spotka
pierwszego – z meldunkiem o aktualnej sytuacji w rejonie, w którym zajmowaliśmy
stanowiska. Po dwóch godzinach żołnierz powrócił z wiadomością, że meldunek od
dał bezpośrednio ppłk. Kazimierzowi Pruszkowskiemu, który z kolei polecił przekazać
naszemu oddziałowi rozkaz przejścia nocą do pułku w Rumi, gdyż przypuszczano,
że Niemcy zajęli już Wejherowo. Tenże żołnierz poinformował nas, że już przy nim
wyruszyły tabory na Kępę Oksywską, gdzie planowane jest ostateczne miejsce obrony.
A więc, jak z tego wynikało, nasza mocarstwowość sypała się w gruzy. Od tego żołnie
rza dowiedzieliśmy się również, że dzień wcześniej, tj. 7 września, skapitulowała
załoga Westerplatte.
Rozpuszczane wiadomości, że generał Władysław Bortnowski, na czele potężnej
Armii „Pomorze” idzie na odsiecz północnemu Pomorzu i Gdyni, okazały się czczą
pogłoską. Wszelkie nadzieje zaczęły pryskać jak bańki mydlane.
Posłuszni rozkazowi ruszyliśmy w drogę do Rumi i pod wieczór zatrzymaliśmy
się na odpoczynek w zabudowaniach leśniczówki, położonej na skraju lasów
wejherowskich, około 300 m od szosy, którą maszerowaliśmy. Po pewnym czasie,
krótko przed zachodem słońca, zauważyliśmy, jak od strony Nowego Dworu
Wejherowskiego maszeruje drogą, w zwartym szyku, długa kolumna wojska w
mundurach Marynarki Wojennej. Przodem szły, każda z osobna, trzy kompanie
strzeleckie, a z tyłu kompania karabinów maszynowych. Widząc taki stan rzeczy,
plutonowy wysłał mnie do dowódcy tego oddziału (batalionu), abym przekazał
wiadomość, że Wejherowo zajęli już Niemcy i w lasach, po drugiej stronie szosy,
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znajdują się z pewnością ich oddziały. Dowódcą batalionu był komandor porucznik9
(o ile dobrze pamiętam), który po moim przedstawieniu, od kogo przybywam i jakie
przynoszę mu wiadomości o faktycznej sytuacji w Wejherowie i jego okolicach,
odpowiedział mi, że otrzymał rozkaz od płk. Dąbka udzielenia pomocy temu
miastu i rozkaz ten musi wykonać. Polecił mi także przekazać memu przełożonemu,
że dowodzi zapasowym batalionem Marynarki Wojennej. Dodał jeszcze, że nasz
oddział może połączyć się z tym batalionem i pod jego komendą pójść na Niemców.
Gdy przekazałem stanowisko dowódcy batalionu Marynarki Wojennej naszemu
plutonowemu, ten najpierw szpetnie zaklął, a potem dodał, że na głupotę nikt jeszcze
lekarstwa nie wynalazł. Po chwili namysłu dodał jednak, że nie zaszkodzi pójść
kawałek razem z tym batalionem, gdyż jest to dość duży oddział liczący około 500
marynarzy, o niebagatelnej sile ognia. Schowaliśmy więc nasze rowery na skraju lasu,
w zaroślach i pomaszerowaliśmy za wkraczającym do lasu batalionem, który już w
lesie nie szedł zwartą grupą, tylko tyralierą rozrzuconą po obu stronach szosy.
Traf chciał, że wśród spieszonych marynarzy spotkałem mojego znajomego
o nazwisku Rycerski, który pracował w Komisariacie Rządu w Gdyni. Gdy w lesie
szliśmy obok siebie, zamieniliśmy kilka słów na tematy aktualnej sytuacji wojennej
(spotkałem go po wojnie w Gdańsku, gdzie w latach 50. pracował w Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej). Przesuwaliśmy się powoli wzdłuż szosy w kierunku
Wejherowa. Zaczęło się ściemniać10. Po przejściu około jednego kilometra w kierunku
Wejherowa, usłyszeliśmy nagle w przodzie, ostry głos komendy w języku niemieckim
„Feuer!” (ognia). Zajazgotały strzały, tak karabinów ręcznych jak i maszynowych, i
to z obydwu stron. Był on jednak prowadzony tak chaotycznie, że żadnej ze stron nie
przyniosły specjalnych strat. W dodatku nad lasem ukazał się niemiecki samolot
obserwacyjny. Część z marynarzy zaczęła także strzelać z ręcznych karabinów do tego
samolotu, ale bez efektu. Powstało ogólne zamieszanie. Plutonowy Minuczyc widząc,
że nic nie jesteśmy w stanie tutaj zdziałać, dał rozkaz do odwrotu. Spotkaliśmy się
wszyscy przy pozostawionych na skraju lasu rowerach i wróciliśmy do naszego
punktu wyjścia tzn. do znajdujących się na wzniesieniu zabudowań leśniczówki.
Poniżej w lesie rozgrywało się istne piekło na ziemi. Nad lasem krążył samolot, a w
lesie grzmiała kanonada. Na pewno i Niemcy mieli potężnego pietra przed idącym
na nich batalionem marynarzy, którego siły na pewno dokładnie nie zdążyli poznać.
Był to kmdr ppor. Zygmunt Horyd (1896-1939). Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militari. Oficer Korpusu Morskich Oficerów Technicznych Marynarki Wojennej. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału inżynierii wodnej (1926). Od 1916 w Legionach, ranny pod Kościuchnówką. Uczestnik wojny bolszewickiej, gdzie służył w 22. p.p. W 1924 przydzielony do MW. Od 1931 roku był szefem Budownictwa Wybrzeża Morskiego i podlegał tylko dowódcy Floty. Budował m.in. port w Gdyni.
W drugiej wojnie światowej od 4 września 1939 r. został dowódcą improwizowanego Batalionu Marynarzy Kadry Floty (3 kompanie i kompania ckm). 8-9 września walczył pod Rumią i Pierwoszynem. Poległ
w natarciu batalionu pod Mostami. Po wojnie ciało ekshumowano i pochowano w Gdyni na cmentarzu
Witomińskim.
10
A. Pawelec, Wspomnienia z lat młodości i II wojny światowej…, s. 29-34.
9
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Stanowiska niemieckie mogliśmy zlokalizować dokładnie, gdyż oznaczały je masowo
przez nich wystrzeliwane rakiety świetlne. Wszystko to wyglądało bardzo groźnie.
Jednakże gdy w kilka lat po wojnie spotkałem Marcina Rycerskiego w Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku, gdzie pracował od zakończenia wojny, to
według jego relacji dowódcy tego baonu udało się z całym batalionem, z niewielkimi
stratami, przebić się przez drobne oddziały niemieckie obok Wejherowa i przedostać
przez Śmiechowo i Redę na Kępę Oksywską.
Natomiast nasz oddział przeszedł górą, skrajem lasu, obok Redy do Rumi,
dokąd dotarliśmy krótko przed północą, dołączając do głównych sił naszego pułku.
Otrzymaliśmy rozkaz zajęcia kwater w domach jeszcze nie zajętych przez inne
oddziały. Z tym nie było trudno, ponieważ ludność, w przeważającej swej masie,
opuściła swe domy przed niemiecką nawałnicą, udając się jeszcze w tych dniach w
bezpieczniejsze miejsce, tj. na Kępę Oksywską.
Pamiętam jak wszedłem do jednego z parterowych domów i gdy otworzyłem
drzwi do pokoju sypialnego, ujrzałem pięknie zaściełane, podwójne łóżko przykryte
koronkową kapą. Nie miałem już siły, aby tę kapę zdjąć i tak jak stałem w płaszczu,
w butach, z hełmem na głowie i z karabinem w ręku, rzuciłem się na łóżko tonąc w
pierzynach.
Mój głęboki sen trwał tylko do godziny czwartej rano, kiedy to ogłoszono alarm
i wszystkie oddziały 1 Morskiego Pułku Strzelców udały się do Redy, gdzie zgodnie
z planem obronnym i rozkazem dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża pułkownika
Dąbka, 1. MPS miał za zadanie bronić Redy przed nacierającymi od strony Wejherowa
i Nowego Dworu Wejherowskiego, oddziałami wroga przynajmniej przez 24 godziny,
aby wszystkie siły znajdujące się jeszcze w rejonie Wejherowa oraz na północ i zachód
od Gdyni, mogły przedostać się na Kępę Oksywską, gdzie miał nastąpić ostatni,
najmocniejszy bastion obronny przed nawałą niemiecką11.
9 września …
Nastał piękny słoneczny dzień 9 września 1939 r. Oddział zwiadu zajął parterowy
dom z wysokim poddaszem, ustawiony swą długością na linii kościół – tory kolejowe.
Był dość długi, ale jednocześnie wąski, ze spadzistym, jednostronnym dachem od
strony północnej. W każdym ze szczytów tego domu było wbudowane małe okienko,
z jednego z nich, roztaczał się dobry widok na kościół, a z drugiego, na tory kolejowe
i zalesione od strony zachodniej wzgórza. Z tej to właśnie strony spodziewaliśmy
się pierwszego natarcia wojsk niemieckich. Plutonowy Minuczyc rozmieścił cały
oddział wokół tego domu i na poddaszu, a mnie - jako strzelca wyborowego - w
okienku na poddaszu od strony zachodniej, w którym założyłem swoje stanowisko
ogniowe. Tory kolejowe biegły od naszych stanowisk w odległości około 80-100 m,
przy których naprzeciwko nas, zostało ustawione stanowisko ogniowe, ciężkiego
11

G. Piwnicki, B. Zalewski, dz. cyt., s.175 i nast.
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karabinu maszynowego, którego dowódcą był mój serdeczny kolega, kapral Piasecki.
Przed zorganizowaniem mojego stanowiska, podszedłem do niego i zamieniłem z
nim kilka słów. Nie był on zadowolony z ustawienia tego stanowiska ogniowego, na
otwartym i łatwo dostrzegalnym miejscu, ale cóż miał robić, po prostu dostał taki
rozkaz, któremu musiał się podporządkować.
Już słońce było dość wysoko na niebie, gdy nagle nadleciał samolot zwiadowczy
i po chwili runął na Redę grad pocisków artyleryjskich i moździerzowych. Zaczęliśmy
strzelać do krążącego nad Redą na bardzo niskim pułapie samolotu, ale bez żadnego
efektu. Po kilkunastu minutach nastąpiła przerwa w ogniu artyleryjskim. Skutki tego
pierwszego ostrzału były poważne. W dość bliskiej odległości od naszych stanowisk
i dalej na południe, w kierunku dworca kolejowego, nastąpiło wiele pożarów domów
i zabudowań gospodarczych. Po krótkiej przerwie znowu nadleciał ten sam samolot,
a w kilka minut później, ponowna kanonada artyleryjska, która trwała około pół
godziny. Coraz więcej widać było pożarów w całej Redzie. Po południu nastąpiła
trzecia faza artyleryjskiej kanonady. W pewnym momencie, jeden z pocisków
uderzył w szczyt naszego domu od strony kościoła. Wybuchł pożar, który udało nam
się szybko ugasić. Ciężko ranny został jeden z naszych żołnierzy, który znajdował się
w pobliżu miejsca wybuchu pocisku. Został zabrany przez sanitariuszy w chwilę po
ugaszeniu pożaru.
Kanonada artyleryjska trwała około godziny. W różnych punktach Redy
wybuchały nowe pożary. Nastąpiła tylko chwilowa przerwa, a po niej, ze wzgórz
od strony zachodniej, Niemcy otworzyli ogień z ciężkiej broni maszynowej.
Odpowiedziały im nasze stanowiska ciężkich karabinów maszynowych, ręcznych
karabinów maszynowych i zwykłych ręcznych karabinów. Strzelał każdy kto miał
jakąkolwiek palną broń w rękach. Odezwały się wreszcie i nasze moździerze, które
dotychczas milczały. Wymiana tego huraganowego ognia z obydwu stron, trwała
dość długo, bo około dwóch godzin. Cały czas strzelałem także z mojego „Mausera”.
Jaki był efekt tego ostrego strzelania z naszej strony nie mogliśmy wiedzieć, gdyż
Niemcy byli ukryci przed naszym wzrokiem w zaroślach, na dominujących nad
Redą wzniesieniach. Musieli jednak coś odczuć, ponieważ przerwa jaka po tym
nastąpiła, trwała około godziny. Jedno było pewne, że po naszym huraganowym
ogniu z broni maszynowej i moździerzy zorientowali się doskonale, iż mają przed
sobą pokaźną siłę obrońców, której nie można lekceważyć. Gdy słońce skryło się za
wzgórzami i zaczęło się ściemniać, Niemcy ponownie otworzyli ogień artyleryjski
na Redę. Wybuchały nowe pożary, które zapadający zmrok jeszcze bardziej
w naszych oczach potęgował. I znów nastąpiła krótkotrwała cisza, którą nasze
dowództwo wykorzystało do uzupełnienia amunicji na wszystkich, wysuniętych
nawet najdalej, punktach obrony.
W trakcie ostatniego ostrzału artyleryjskiego, pocisk uderzył na naszych oczach w
umieszczone przy torach kolejowych stanowisko ciężkiego karabinu maszynowego.
Poległa cała jego obsługa, razem z dowódcą, kapralem Piaseckim. Już o pełnym
zmroku nastąpił jeszcze jeden, ale tym razem kilkunastominutowy ostrzał artyleryjski.
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Kilka pocisków eksplodowało w pobliżu naszych stanowisk, ale bez żadnych strat w
ludziach. Dalej w Redzie szalały pożary, które w ciemnościach sprawiały, że cała Reda
wyglądała jak jedna olbrzymia pochodnia. Ogień z broni ręcznej i maszynowej był
prowadzony w dalszym ciągu z obydwu stron, co dodawało, całej tej bitewnej scenerii
koszmarnego obrazu.
10 września …
Około godziny trzeciej w nocy został przekazany, do wszystkich punktów obrony,
od dowództwa pułku rozkaz wycofania się do Dębogórza na Kępie Oksywskiej. Miał
tylko jeszcze przez godzinę zostać na swoich stanowiskach oddział zwiadu, z uwagi
na posiadane wojskowe rowery, co zdaniem dowództwa, miało nam pozwolić na
szybszy odwrót od oddziałów piechoty, a prowadzony przez co najmniej godzinę
ogień z posiadanych trzech ręcznych karabinów maszynowych i około trzydziestu
zwykłych ręcznych karabinów, miał upozorować, jakoby obrońcy Redy mieli pozostać
na swych stanowiskach do następnego dnia.
Rzeczywiście, z posiadanej przez nas broni, prowadziliśmy ciągły rozsiany ogień
po całej długości wzniesienia, nad Redą przez jakieś kilkadziesiąt minut i krótko
przed godziną czwartą rano, plutonowy Minuczyc dał rozkaz, by każdy z osobna udał
się na własną rękę poprzez Kazimierz do Dębogórza na Kępie Oksywskiej, jeszcze
przed nastaniem dnia.
Po wystrzeleniu z mojego karabinka ostatniej posiadanej amunicji, już jako ostatni
z oddziału, opuściłem swój posterunek i przechodząc obok kościoła, zacząłem przez
łąki i torfowisk forsować przejście do Kazimierza. Po drodze, dołączył do mnie
jeszcze drugi żołnierz z innego oddziału naszego pułku.
Drogę, a raczej kierunek na Kazimierz, oświetlały nam niegasnące pożary licznych
zabudowań w Redzie oraz kładziony przez Niemców ogień zaporowy, prawdopodobnie
ze wzniesień nad Białą rzeką, pociskami świetlnymi z broni maszynowej w kierunku
na Kępę Oksywską. Była to niesamowita sceneria, spotęgowana przez kwik koni,
wycofującej się na Kępę Oksywską, naszej kompanii karabinów maszynowych,
które szły w zaprzęgach (taczankach), z karabinami maszynowymi i wózkami
amunicyjnymi.
Zaczęło już szarzeć, gdy dotarliśmy szczęśliwie do lasku rosnącego u podnóża
Kępy, była niedziela. Ranek tego dnia był piękny i pogodny. Była jakaś dziwna cisza
– widocznie Niemcy byli też bardzo utrudzeni przeżyciami wczorajszego dnia.
Weszliśmy do połowy wzniesienia, i tak ja, jak i mój nieznany towarzysz niedoli,
położyliśmy się potwornie zmęczeni pod rosnącymi drzewami. Trzymając kurczowo
w ręku karabin z opartą głową o ramę roweru, zapadłem w kamienny sen.
Około godziny dziesiątej rano, obudził nas wybuch w dość bliskiej odległości
pocisku artyleryjskiego lub z moździerza. Widać z tego było, że Niemcy po zajęciu
Wejherowa i chyba na pewno już Redy, i okolicznych miejscowości, zaczęli myśleć
o nękaniu i atakach na oddziały polskie, wycofane na północną część Kępy Oksywskiej.
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Chwyciłem za rower, wbiegłem na wzniesienie i dalej już na rowerze dojechałem
do Dębogórza, gdzie zastałem nasze tabory i mocno już uszczuplone oddziały 1.
Morskiego Pułku Strzelców z Wejherowa, a także mój oddział zwiadu, który bardzo
szczęśliwie, oprócz jednego rannego, nie odniósł więcej żadnych strat.
Minęło osiem dni, niezwykle ciężkich walk. Nasz oddział stopniał do zaledwie
piętnastu żołnierzy, z niezwykle walecznym plutonowym Minuczycem na czele.
18 września …
Główny napór wroga szedł z północy po zajęciu Mostów, Kazimierza i Dębogórza,
a prawdopodobnie także Suchego Dworu, na Babie Doły i Kosakowo. Resztki naszego
pułku zaległy w Starym Obłużu.
Z uwagi na to, że od strony Pogórza Niemcy nie nadchodzili, a ta ówczesna wieś
nie była przez nasze oddziały obsadzona, oddział nasz otrzymał rozkaz zbadania, co
dzieje się i jaka jest sytuacja w tym rejonie.
Ruszyliśmy na rowerach około godziny szesnastej. Było pochmurno i siąpił
drobny deszcz. Po przejechaniu kilkuset metrów, zauważyłem na łące w odległości
kilkudziesięciu metrów odpoczywający oddział Obrony Narodowej, a wśród żołnierzy
mego starszego brata Mateusza. Trudno jest dzisiaj opisać, jaka to była olbrzymia
radość z naszego spotkania. Trwało ono może ze dwie minuty. Brat namawiał
mnie nawet, abym przyłączył się do jego oddziału i bylibyśmy razem, ale dla mnie,
żołnierza służby czynnej, rozkaz był czymś świętym i w ogóle nie wyobrażałem sobie
opuszczenia oddziału. Tak więc ze łzami w oczach pożegnaliśmy się i po chwili dość
szybko dołączyłem do mego oddziału.
Jechaliśmy ostrożnie rozglądając się na wszystkie strony, lecz nie było żadnego
śladu Niemców. Całą wieś zastaliśmy pustą. Mieszkańcy opuścili swe domy. Było
dziwnie spokojnie.
Już od 16 września zaczęły się pochmurne dni i przerywane opady deszczu
i mżawki. Przebywając przez większość czasu w okopach, byłem ciągle bardzo
przemoczony, nogi owinięte były w wilgotne onuce.
Na Pogórzu wszedłem do jednego z domów, lecz zastałem go całkowicie bez
mieszkańców. Nie namyślając się wiele otworzyłem szafę, gdzie znalazłem pięknie
poukładaną czystą bieliznę i ręczniki. Zdjąłem buty – wyrzuciłem mokre onuce
– następnie jednym ręcznikiem wytarłem nogi i dalsze dwa ręczniki użyłem jako
onuce, przez co poczułem się dużo lepiej. Ponieważ było już dość chłodno, a płaszcz
zgubiłem w ferworze walki, założyłem więc ciepłą podkoszulkę, którą znalazłem
w szafie i w tym momencie usłyszałem strzały. Wybiegłem z domu, i po chwili,
spoglądając w stronę zalesionego stoku zauważyłem, przebiegających w odległości
200-250 m Niemców. Zacząłem do nich strzelać. Strzelali także moi koledzy.
Wywiązała się krótka strzelanina, lecz po chwili Niemcy zniknęli wśród drzew.
Widocznie był to niemiecki patrol, który nie wiedząc z jaką siłą przeciwnika ma do
czynienia, po prostu wycofał się.
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Zapadał zmierzch. Nagle z lasku od strony zachodniej i Suchego Dworu,
odezwały się karabiny maszynowe wroga. Cóż mogliśmy zrobić z naszymi
kilkunastoma karabinkami? Ostrzeliwując się na oślep zaczęliśmy pojedynczo
wycofywać się w kierunku na Kosakowo. W końcu zabrakło mi amunicji.
Rozejrzałem się wokół siebie, lecz nie zauważyłem żadnego z moich kolegów. A
więc byłem już sam. Niemcy, gdy zorientowali się, że nie napotykają na żaden
opór, szybko zajęli Pogórze i skierowali ogień w stronę wycofujących się polskich
żołnierzy. Ale ja i na pewno moi koledzy byliśmy dość daleko w polu, a w dodatku
było już dość ciemno. Posuwałem się dalej w kierunku Kosakowa i Oksywia.
Strzelanina trwała nadal. Wydawało mi się, że strzelają w moją stronę z dwóch
stron, z jednej Niemcy, a z drugiej - w kierunku Niemców - Polacy. Znalazłem
się więc w samym środku, bzykających złowrogo pocisków, tak z karabinów
ręcznych, jak i maszynowych. Pomyślałem sobie, że strzelać może także w moim
kierunku grupa żołnierzy spotkanych kilka godzin wcześniej, w której był także
mój brat. Biegłem, a potem szedłem dość długo, byle jak najdalej od Niemców.
Strzelanina tak od strony Pogórza, jak i z odwrotnej, całkowicie ustała. Wokół na
horyzoncie widać było pożary palących się zabudowań. W migotliwym świetle
pożarów, dotarłem do kęp zżętego zboża. Byłem potwornie zmęczony. Wcisnąłem
się w ustawione na polu zboże i szybko zasnąłem.
19 września …
Obudziłem się rano w promieniach wschodzącego słońca. Wstając z gąszczy
snopków zboża, oczyściłem się z kłosów i z różnych drobin słomy, oceniając
jednocześnie swoje położenie. Znajdowałem się gdzieś pomiędzy Suchym Dworem
a Kosakowem, które poznałem po kościele z uszkodzoną przez pociski artyleryjskie
lub bombę lotniczą wieżą. Ruszyłem w kierunku Babich Dołów. Po przejściu około
jednego kilometra dotarłem do zabudowań, gdzie spotkałem kilkunastu żołnierzy
z różnych ugrupowań, a wśród nich także moich dwóch kolegów z jeszcze wczoraj
istniejącego oddziału zwiadu. W ziemiance, obok mieszkalnego domu znaleźliśmy
zrobione przez mieszkańców tego domu zapasy zapraw, soków i konfitur wiśniowych,
jagodowych itp. Zjedliśmy tyle ile się dało.
Zaczęliśmy oceniać swoją sytuację i stwierdziliśmy, że jest ona wprost beznadziejna,
ale o najgorszym nikt jeszcze nie wspomniał. Znaleźliśmy się chyba w samym środku
wolnego jeszcze od Niemców terenu. Od strony Babich Dołów, Oksywia i PAGEDU
słychać było dość ostrą strzelaninę. Od czasu do czasu przelatywał nad nami samolot
obserwacyjny i to na bardzo niskim pułapie, lecz do niego już nikt nie strzelał, gdyż
praktycznie jakakolwiek obrona przeciwlotnicza już nie istniała. Około godziny
jedenastej zauważyliśmy, że położone w dość bliskiej od nas odległości Kosakowo jest
już zajęte przez Niemców. Stamtąd też Niemcy zaczęli, w naszym kierunku strzelać
z broni maszynowej, lecz my nie mogliśmy im odpowiedzieć, gdyż po prostu nie
mieliśmy już amunicji.
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Około godziny trzynastej, Niemcy wyszli z Kosakowa i zaczęli tyralierą
podchodzić do zabudowań, w których znajdowaliśmy się. Ktoś z nas wywiesił białą
flagę. I stało się coś najgorszego – coś, czego nie można zapomnieć do końca życia.
Niemcy otoczyli nas ze wszystkich stron z bronią gotową do strzału. Porozdzielali
na dwie-, trzyosobowe grupki i przeprowadzili każdemu z nas, gruntowną rewizję.
Ja dosłownie nic przy sobie nie miałem, nawet papierosa, jedynie brudną chusteczkę
do nosa. Tylko u jednego żołnierza znaleźli brzytwę do golenia. Co to był za szum
– zwołano zaraz więcej Niemców, by im pokazać, jak to jeden z polskich bandytów
zostawił sobie brzytwę, by widocznie mordować nią Niemców. Grożono mu nawet
rozstrzelaniem, ale w końcu nic takiego się nie stało. Po dokonaniu rewizji, kazano
nam usiąść na ziemi, pozostawiając przy nas trzech żołnierzy z bronią gotową do
strzału.
Gdzieś w Babich Dołach i z kierunku Oksywia słychać jeszcze było strzelaninę,
która około piętnastej ucichła całkowicie. Zapadła jakaś dziwna cisza. Po około dwóch
godzinach, przyszło kilkunastu niemieckich żołnierzy, którzy z radością oznajmili, że
już wszystko się skończyło. Widziałem ich pogardliwe spojrzenia kierowane w naszą
stronę.
Po zakończeniu walki na Kępie Oksywskiej …
Około godziny siedemnastej, doprowadzono nas do dużej grupy jeńców na
Pogórzu i stamtąd dalej, skrajem Kępy Oksywskiej, pomaszerowaliśmy przez Rumię
do Redy, którą to dziesięć dni temu broniliśmy. Ślady tej bitwy były jeszcze nader
widoczne. Widoczne były zgliszcza wielu domów i różnych zabudowań.
O zmroku wprowadzono nas do kościoła w Redzie, który, o dziwo, nic nie ucierpiał
w trakcie bitwy. Do kościoła wszedłem jako pierwszy z mojej grupy i potwornie
zmęczony, usiadłem w pierwszej ławce przed ołtarzem. Niemcy wtłoczyli do kościoła
około półtora tysiąca polskich jeńców. Jedynym źródłem światła były zapalone duże
świece liturgiczne, po trzy z każdej strony ołtarza. Trwało wielkie zamieszanie.
Zgromadzeni tu jeńcy wywodzili się z różnych jednostek zgrupowanych na Kępie
Oksywskiej.
Najwięcej było w zielonych mundurach, a w tym z 1. Morskiego Pułku Strzelców
z Wejherowa, z 2. Morskiego Pułku Strzelców z Gdyni Redłowa, batalionów Obrony
Narodowej, oddziałów marynarzy Morskiej Obrony Wybrzeża oraz spieszonych
marynarzy z zatopionych lub uszkodzonych w wyniku lotniczych bombardowań,
różnego rodzaju okrętów i urządzeń portu Marynarki Wojennej w Gdyni.
Oprócz szeregowych żołnierzy i marynarzy, byli
także zgromadzeni
podoficerowie wszystkich rodzajów broni, do starszych sierżantów i starszych
bosmanów włącznie. Natomiast oficerowie, począwszy od chorążych do
podpułkowników i komandorów, byli od nas odizolowani i przewiezieni, jak się
później okazało, do tzw. „Oflagów”. Oficerowie z Wybrzeża wywiezieni zostali
głównie do miejscowości Woldenberg.
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Po zatrzaśnięciu drzwi kościoła, znajdujący się w nim obrońcy polskiego
Wybrzeża, zachowywali się bardzo różnie – jedni stali lub klęczeli w milczeniu, inni
znów głośno modlili się, na wielu twarzach widoczne były spływające łzy. W różnych
punktach kościoła potworzyły się grupy, dyskutujące na temat wydarzeń ostatnich
dziewiętnastu dni obrony Wybrzeża.
W milczeniu przyglądałem się wnętrzu kościoła i zgromadzonym w nim
żołnierzom, marynarzom i podoficerom, wziętym do niemieckiej niewoli, którzy nie
przyszli tu w świąteczny dzień, by się pomodlić, lecz byli jeńcami wojennymi.
W kłębowisku myśli ciągle powracała jedna: przecież my, Polacy, jesteśmy narodem
w pełni katolickim, a więc gdzie jest ta tarcza, która miała nas chronić przed inwazją
barbarzyństwa? Czy zostaliśmy tylko stworzeni po to, aby zostać narodem niewolników,
wierząc jednocześnie, że Bóg chce, abyśmy cierpieli za nasze grzechy? To znaczy, że
Niemcy są narodem czystym, bez grzechów? A może Bogu po prostu wystarczyło, że
żołnierze niemieccy mieli na klamrach pasów wybity napis „Gott mit uns”?
Wpatrywałem się długo w twarze świętych i aniołów, a także na ukrzyżowanego
Chrystusa w migocącym świetle zapalonych świec na ołtarzu. Wszystkie figury
były całkowicie kamienne – bez wyrazu. Żaden święty nie zszedł z miejsca, gdzie go
przymocowano lub namalowano, by nas chociaż pocieszyć, w tej olbrzymiej rozpaczy,
jaką przeżywaliśmy. A więc nie tylko tutaj należało szukać pomocy i ratunku dla
biednej, stratowanej ojczyzny i maltretowanego narodu, który tej wojny nie pragnął,
ani też do niej nie dążył.
W rozmowach prowadzonych przez żołnierzy, słychać było jednak głosy nadziei.
Tą nadzieją miało być przystąpienie Anglii i Francji do wojny z Niemcami. No dobrze,
lecz gdzie oni są, zadawałem sobie i innym pytanie? Niestety, w zasadzie nikt nie
potrafił na nie sensownie odpowiedzieć.
20 września …
Rano otworzyły się drzwi kościoła i Niemcy zaczęli wołać z krzykiem,
aby wychodzić i ustawiać się w kolumnę marszową. Pod silną eskortą, cała kolumna
ruszyła w kierunku Wejherowa, gdzie po dojściu wpędzono nas na dość obszerne,
wewnętrzne podwórze więzienne. Wszystkie cele i inne pomieszczenia wejherowskiego
więzienia były wypełnione ludnością cywilną. Niemcy po wkroczeniu do Wejherowa
aresztowali najpierw prawie wszystkich nauczycieli, kierowników różnych instytucji,
urzędników starostwa morskiego, urzędu miejskiego (Magistratu), kolei itp.
Pamiętam, jak spoza zakratowanego okna, starsza kobieta, która przedstawiła
się jako miejscowa nauczycielka, pocieszała nas, że wojna niedługo się skończy
klęską Niemiec. Długi czas przemawiała do nas i pocieszała, jak matka swoje dzieci.
Prawdopodobnie, wszyscy więźniowie z wejherowskiego więzienia, zostali później
rozstrzelani w lasach Piaśnicy.
W południe, wyruszyliśmy z podwórza więziennego, w trzystuosobowej
kolumnie, w kierunku Gościcina i przez Strzebielino doszliśmy do Bożego Pola
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(w tamtym czasie Gross Boschpol). Tam zgrupowano nas na rampie kolejowej.
Przed wieczorem załadowano do krytych wagonów towarowych i pociąg ruszył do
Wejherowa. Był już wieczór. Przez byle jak zakratowane drutem kolczastym małe
okienko, zauważyliśmy stojący na sąsiednim torze pociąg, składający się ze starej
produkcji wagonów osobowych, a w nich wziętych do niewoli oficerów, tak Marynarki
Wojennej, jak i piechoty. Przykro było patrzeć na poruczników, kapitanów, majorów,
podpułkowników oraz komandorów, naszych dowódców, powszechnie uznawanych
za kwiat kadry oficerskiej polskiej armii. W Wejherowie, dołączono do naszych
wagonów, jeszcze wiele innych, zapełnionych jeńcami wojennymi. W każdym
wagonie znajdowało się około stu jeńców. Około godziny dziesiątej wieczorem,
pociąg ruszył w nieznanym nam kierunku. Podróż była pełna niepokoju i udręczeń.
Stłoczona w wagonie setka ludzi mogła tylko stać, jedynie nieliczni mogli usiąść na
podłodze i to na krótko, aby za chwilę ustąpić miejsce innym.
Pociąg zatrzymywał się często na różnych stacjach, tak w ciągu nocy, jak i przez
cały następny dzień. Dokuczało nam potworne pragnienie. Niemcy na postojach nie
otwierali drzwi wagonów. Przez zadrutowane okienko widzieliśmy tylko żołnierzy
eskorty, którzy w ogóle nie reagowali na nasze prośby.
21 września …
Wreszcie pociąg zatrzymał się na stacji docelowej. Z hukiem zaczęły otwierać
się drzwi wagonów i zaczęliśmy wysiadać, przy wtórze niesamowitych krzyków
żołnierzy niemieckich. Zaczęto nas grupować na bardzo dużym i rozległym placu
przed kolejowym dworcem. Oprócz naszego pociągu, nadjeżdżały także jeszcze inne
i masa ludzka w mundurach Wojska Polskiego ciągle rosła. Te olbrzymie zastępy
byłej polskiej armii, stały w kamiennym milczeniu. Patrząc na tę olbrzymią, zbitą
gromadę ofiar ogarnęła mnie olbrzymia rozpacz. W pewnym momencie spojrzałem
na oświetlony budynek dworca kolejowego, na którym przeczytałem umieszczony
dużymi literami napis: „Stargard Pommern”. Niesamowicie zmęczony, usiadłem
na bruku i w środku milczących szeregów zwyczajnie płakałem. Tak zaczął się dla
mnie okres wielkich niepewności o każde jutro, o moje życie, o los mego brata,
mojej matki i sióstr pozostawionych w Gdyni. Przez rodzinę myślałem także o losie
Polski12.
Zakończenie
Rankiem 1 października znalazłem się w grupie trzydziestu kilku żołnierzy
z różnych formacji na dużym ciężarowym samochodzie, który wyjechał z dworca w
nieznanym kierunku. Za nami podążał drugi samochód z taką samą grupą. Byliśmy
bardzo wyczerpani i głodni.
12

Tamże, s. 188-197.
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A. Pawelec zapisał we wspomnieniach: Po drodze przejeżdżaliśmy drogą pod
drzewami owocowymi. Sięgaliśmy rękami po rosnące na nich jabłka, lecz nie udało
się nam ani jednego zerwać. Jechaliśmy w kierunku południowym. Po kilku godzinach
jazdy dojechaliśmy wreszcie do celu. Była to wieś o nazwie Wildenow, odległa od
Friedebergu (obecnie Strzelce Krajeńskie) zaledwie o 5 kilometrów13. Zaprowadzono
nas do przygotowanego wcześniej pomieszczenia. Szliśmy wśród szpaleru Niemców z tej
wsi, którzy z zaciekawieniem nam się przyglądali. Była akurat niedziela i dlatego chyba
wszyscy mieszkańcy wsi przybiegli zwabieni niebywałą sensacją, aby zobaczyć pobitych
przez wojska niemieckie Polaków14.
Po rocznym pobycie w niewoli, A. Pawelcowi udało się podstępem opuścić
Wildenow i przybyć do Lututowa, gdzie zastał wysiedloną z Gdyni matkę z trzema
siostrami.
W Lututowie, na podstawie zdobytego nielegalnie dokumentu, został formalnie
zameldowany, i z uwagi na dobrą znajomość języka niemieckiego, otrzymał
zatrudnienie w niemieckim przedsiębiorstwie handlowym.
Już w maju 1941 r., na konspiracyjnym spotkaniu wstąpił w szeregi miejscowego
Oddziału Związku Walki Zbrojnej. Po złożeniu przysięgi na wierność Polsce
Walczącej i ze względu na dobrą znajomość języka niemieckiego, A. Pawelec
zajmował się różnymi sprawami formalnymi w kontaktach z okupantem. Otrzymał
przy tym awans na stopień kaprala.
13 maja 1943 r. zmarł komendant AK na gminę Lututów i A. Pawelec został
mianowany na jego miejsce. Jednocześnie otrzymał awans na stopień plutonowego.
W nocy z 1 na 2 sierpnia 1944 r. na specjalnej odprawie komendantów gminnych
i miejskich AK Ziemi Sieradzkiej i Wieluńskiej w Unikowie koło Złoczewa,
poinformowano o wybuchu Powstania Warszawskiego. W gorącej dyskusji na temat
zaistniałych wydarzeń, dowódca Łódzkiego Okręgu AK doszedł do wniosku, że gdyby
przyszedł rozkaz jawnej walki na ich terenie, to byłoby to, totalnym samobójstwem
całego narodu. Kończąc odprawę dowódca polecił, wzmożenie czujności w terenie
swego działania i rozkazał oddziałom, zwiększenie ochrony nad ludnością cywilną.
We wspomnieniach nasz bohater tak opisuje powojenne przemyślenia: Powracając
w myślach do życia codziennego Polaków pod okupacją niemiecką i swoją czteroletnią
działalnością konspiracyjną, to obecnie dochodzę do wniosku, że okupacyjne lata udało
się społeczeństwu przeżyć oraz działać w konspiracji, dzięki polskiemu patriotyzmowi
w jakim była „uzbrojona” polska ludność15.
Aleksander Pawelec jest wielkim polskim patriotą, zaangażowanym
w sprawy historyczne, społeczne i polityczne. Aktywny jest w krzewieniu
tradycji i historii 1. MPS, w którym służył w 1939 r. i walczył w obronie Gdyni
i polskiego Wybrzeża. Jest orędownikiem Marynarki Wojennej jako straży
Był to Stalag II E, dla polskich żołnierzy z września 1939 r.
A. Pawelec, Wspomnienia z lat młodości …, s. 45.
15
Tamże.
13
14
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Porucznik MW RP w stanie spoczynku
– Aleksander Pawelec

Porucznik w stanie spoczynku Aleksander Pawelec z admirałem Tomaszem Matheą
dostępu do morza. Uczestniczy w propagowaniu tych wartości, koresponduje
z luminarzami polskiego życia politycznego i obronności państwa. Za swoją
działalność i zasługi został wielokrotnie wyróżniony i uhonorowany, m.in. awansował
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na kolejne stopnie oficerskie, do kapitana włącznie w 2016 r. Jest honorowym
obywatelem rodzinnego Lututowa i Gminy Wejherowo. W 2013 r. nagrodzony został
Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za zasługi dla Gdyni.
SUMMARY
Captain Aleksander Pawelec – the last living Gdynia defender as of 1939
Born in 1915 Aleksander Pawelec, is the last living defender of Gdynia in Polish
September Campaign of 1939. The article is somewhat a scientific tribute to a man
who served vigorously and of utmost passion for the cause of Poland’s sovereignty.
For his active stance, captain Pawelec has been awarded inter alia Gdynia City
Council’s Eugeniusz Kwiatkowski Medal of Merit in 2013.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 11, 2016

Julian Aleksander Michaś

Przyszłość wiarą czyniona. Kolegiata NMP KP w życiu
społeczeństwa Gdyni w świetle wybranych dokumentów
Na początku XX w. wieś Gdynia nie miała na swoim terenie kaplicy ani kościoła.
Wchodziła w skład parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła na Oksywiu1,
jednej z największych w diecezji chełmińskiej, która obejmowała w tym czasie
oprócz Oksywia i Gdyni również Pierwoszyno, Chylonię, Obłuże i Pogórze. Jej
granice, ustanowione jeszcze w 1257 r., dotrwały aż do roku 19132. W tym czasie od
parafii oksywskiej został oddzielony kościół w Chyloni, a dwa lata później utworzono
odrębną parafię w Pierwoszynie.
Odległość z Gdyni do kościoła parafialnego na Oksywiu, wynosząca prawie
4 kilometry, była przyczyną wielu trudności w uczestniczeniu w życiu religijnym
wspólnoty parafialnej, szczególnie dla osób starszych, chorych i kalekich. Sytuację
tę złagodziło nieco osiedlenie się w 1910 r. Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a
Paulo nazywanych szarytkami. Zamieszkały one w domu przy ulicy Starowiejskiej,
ofiarowanym zakonowi przez rodzinę Skwierczów. Na poddaszu domu zakonnego
urządziły kaplicę pod wezwaniem Matki Bożej od Cudownego Medalika erygowaną
w 1912 r. Kapelanem został ks. Ludwik Rybka przybyły do Gdyni dla podratowania
zdrowia. Swoją posługę pełnił do roku 1920. W ostatnich dwóch latach pomagał
mu ks. Wiktor Jasiński przebywający w Gdyni również ze względów zdrowotnych.
Do 1920 r. siostry wybudowały przylegającą do klasztoru kaplicę zakonną pw. św.
Wincentego a Paulo, z której korzystali również mieszkańcy Gdyni. Kaplica św.
Miłosierdzia, choć była wielkim udogodnieniem, nie mogła jednak zastąpić kościoła,
który zapewniałby gdynianom wszechstronną opiekę duszpasterską.
Wczesną wiosną 1920 r. powstała inicjatywa założenia „Komitetu Budowy Kaplicy
Sezonowej w Gdyni”. Wiązała się ona z planami stworzenia w przyszłości kurortu
A. Romejko, Życie religijne w Gdyni, „Zeszyty Gdyńskie” 2006, nr 1, s. 91. Pierwotnie kościół był pod
wezwaniem Najświętszej Maryi Panny.
2
Na prośbę oksywskiego proboszcza w 1253 r. biskup kujawski Wolomir określił granice parafii przydzielając w jej skład wsie: Oksywie, Obłuże, Podgórze, Dębogórze, Kosakowo, Pierwoszyno, Mosty,
Gdynię, Witomino i Redłowo. Patrz: A. Romejko, Życie…; W. Szulist, Zarys dziejów Gdyni, cz. II, Pod
władzą książąt pomorskich, „Biuletyn Nautologiczny” 1965, nr 4-6, s. 22.
1
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nadmorskiego, miejsca wypoczynku w okresie letnim dla turystów z innych regionów
kraju. Kaplica sezonowa miała zapewnić przybyszom możliwość uczestnictwa w
nabożeństwach na miejscu, bez konieczności udawania się do Oksywia.
Komitetowi przewodził Jan Radtke, człowiek niezwykle prężny, inicjator wielu
działań mających na celu rozwój Gdyni3. W Komitecie pełnił funkcję wiceprezesa,
ponieważ godność prezesa zarezerwowano dla proboszcza parafii ks. Franciszka
Łowickiego. W skład zarządu weszli najaktywniejsi Gdynianie: Jan Kamrowski
(sekretarz, zawodowo kierownik szkoły powszechnej w Gdyni), Franciszek Wilma
(skarbnik), Jerzy Miller, Józef Abraham, Franciszek Grzegowski, Aniela Głogowska,
Jan Marszal, Józef Voigt, Augustyn Moza, Jan Szulc i Augustyn Plichta.
W maju 1920 r. J. Radtke w imieniu Komitetu zwrócił się do Zarządu Parafialnego
w Oksywiu z prośbą o poparcie starań w kurii biskupiej o zezwolenie na wybudowanie
w Gdyni kaplicy, by goście nasi polscy wypełniali chętnie i łatwo swe obowiązki
katolickie. Niestety, zamiast spodziewanego poparcia Komitet spotkał się ze strony
Zarządu Parafialnego w Oksywiu z wielką rezerwą i nieprzychylnością. Proboszcz
oksywski ks. Łowicki w liście do kurii biskupiej w Pelplinie, wyjaśniając swoje
stanowisko, napisał, że gdyby zgodził się na utworzenie sezonowej kaplicy w Gdyni,
to niebawem Gdynia, tak jak Pierwoszyno odmawiałaby płacenia podatków pod
pozorem, że muszą płacić na kapliczkę, a dążyliby do oderwania się od Oksywia, przez
co nowe powstałyby zatargi i ewentualne szkody dla pokrzywdzonej parafii oksywskiej.
Odległość Gdyni 3-3,5 kilometra nie uzasadnia - dążności ku utworzeniu Kaplicy, bo
tym samym prawem mogłyby Obłuże i Pogórze też dążyć do posiadania osobnych kaplic
i nabożeństw. Przez budującą się szosę udogodni się drogę z Gdyni do Oksywia. Osobna
Kaplica, choćby sezonowa, przyczyniłaby się do uszczuplenia dochodów parafialnej
Kasy Kościelnej, do większego jeszcze rozluźnienia stosunku do parafialnego Kościoła i
do uszczuplenia jeszcze większego powagi i wpływu oksywskiego proboszcza. Pierwszą
bodaj koniecznością by było usunięcie ujemnych skutków i podniesienie wpływu i
powagi proboszcza oksywskiego i zacieśnienie związku parafialnego. Jeśliby Prześwietna
Władza wykluczyła wszelkie obawy parafii oksywskiej, pewnie by Zarząd ostatecznie
się zgodził. W takim razie jednak wykluczyć by trzeba wszelkie postronne wpływy i
zapewnić oksywskiemu proboszczowi niczem nieograniczony zarząd Kapliczki.
Gdynia powinna przyjść wreszcie do poznania i uznania, że jedynie kompetentnym
i odpowiedzialnym proboszczem jest proboszcz oksywski. Tedy dopiero jednolite,
celowe i skuteczne duszpasterstwo, będzie możliwe. Osobiście życzyłbym gościom i
starym łatwiejszej okazji o nabożeństwo, nawet gotów bym był tam czasem odprawić
nabożeństwo z nauką, gdyby ujemne wpływy były usunięte, gdyby obawy na przyszłość
Jan Radtke - ur. 10.02.1872 r. w Dębogórzu na Kępie Oksywskiej, zm. 22.12. 1958 r. Pierwszy sołtys
Gdyni wybrany 23.11.1918 r., wójt Chyloni, inicjator wykorzystania walorów Gdyni dla rozwoju turystyki, budowy portu, uzyskania praw miejskich i wielu innych.
3
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wykluczone zostały4. Proboszcz oksywski nie bez powodu obawiał się dążenia
gdynian do utworzenia nowej parafii. Ograniczałoby to wpływy do kasy parafialnej.
Należałoby jednak stanąć nieco w obronie księdza Łowickiego, który mógłby jawić
się jako materialista, człowiek nastawiony jedynie na pomnażanie zysków z „tacy” i
obawiający się ograniczenia wpływów. Była to postać nietuzinkowa. Kapelan oddany
był sprawie polskiej, aktywnie uczestniczył w życiu kościoła i Pomorza, pełnił funkcję
prezesa Komitetu Funduszu Pomocy Wdowom i Sierotom po Pracownikach Morza
(od 1922 r.), zasiadał w Centralnym Komitecie Pomorskim dla odbudowy Kresów
Wschodnich (1922 r.). W uznaniu zasług odznaczony został Orderem Polonia
Restituta. Warto pamiętać, że kapłani w tamtych czasach cieszyli się dużo większym
autorytetem niż obecnie. Rzadziej poddawani byli krytyce czy ocenie. Nie było
telewizji, przepływ informacji był ograniczony, społeczeństwo mniej wykształcone,
dlatego ksiądz postrzegany był w zupełnie innym wymiarze, traktowany jako osoba
nieomylna i darzony olbrzymim szacunkiem. Całowanie księdza w rękę przy okazji
wizyty duszpasterskiej lub na zakończenie rozmowy było wtedy czymś naturalnym.
Dziś, takie postępowanie budzi uśmiech, szczególnie na twarzach ludzi młodych.
Mimo braku oficjalnej zgody na budowę kaplicy Komitet nie zaprzestał swoich
działań. Zaczęto gromadzić materiały budowlane, zbierać fundusze. Organizowano
w tym celu różnego rodzaju imprezy i kwesty. Przeprowadzony w 1921 r. pierwszy
powszechny spis ludności wykazał, że we wsi Gdynia mieszkało wówczas 1268 osób,
w tym 1179 katolików, 82 ewangelików oraz 7 innego wyznania5. Dane te utwierdzały
w przekonaniu, że budowa kaplicy jest potrzebna.
W dniu 29 września 1922 r., w uroczystość św. Michała Archanioła, tj. dzień
odpustu w oksywskiej parafii, proboszcz ks. Łowicki, w asyście licznie zgromadzonych
mieszkańców Gdyni i okolic, dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod
przyszłe fundamenty świątyni i poświęcił plac budowy położony przy późniejszej
ulicy Świętojańskiej. Uroczystość poświęcenia zbiegła się z decyzją o budowie portu
morskiego w Gdyni, która zapadła 21 września 1922 r. Plac pod budowę świątyni
ofiarowała Komitetowi Budowy mieszkanka Gdyni Elżbieta Skwiercz. W późniejszym
czasie na kolejnej podarowanej przez nią parceli pobudowano dom parafialny. Prace
budowlane powierzono firmie Romana Wojkiewicza i Mariana Baranowskiego,
którzy byli również autorami projektu architektonicznego. Wcześniej zgromadzony
materiał i zasoby finansowe pozwoliły na rozpoczęcie prac budowlanych już jesienią
1922 r. W trakcie budowy kaplica rozrosła się do rozmiarów kościoła o powierzchni
300 m2. Zmiany w planie budowy nastąpiły wiosną 1923 r., co spowodowało
konflikt pomiędzy ks. Łowickim, proboszczem oksywskiej parafii a Komitetem
J. Marcinek, Budowa pierwszego gdyńskiego kościoła, „Rocznik Gdyński” 1984, nr 4, s. 66. Zachowano
oryginalną pisownię.
5
Rocznik Statystyczny Gdyni 1996, Gdynia 1996, s. 31.
4
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Budowy Kaplicy. Proboszcz w liście do Kurii Biskupiej w Pelplinie napisał: Donoszę
najuprzejmiej, że zamierzam złożyć przewodnictwo w Towarzystwie Budowy Kaplicy
w Gdyni i wystąpić z niego dla następujących powodów:
1) Mimo monitów, próśb i gróźb nie mogę spowodować Zarządu i Wydziału
Budowlanego, by sporządzić bilans, aby można zwołać Walne Zebranie Towarzystwa
Budowy Kaplicy, które jest sądownie zarejestrowane.
2) Wydział bez mojej wiedzy zmienił plan budowli, a przez to spowodował częściowe
zniekształcenie i poważne przedrożenie budowy.
3) Wydział Budowlany zaciągnął bez mojej wiedzy, bez uchwały Zarządu lub Jego
Zebrania poważne pożyczki.
Wobec tego nie mogę nadal ponosić zadanej odpowiedzialności. Niech takową
przyjmie pan Radtke, sołtys i wójt, który tak samodzielnie postępuje6.
Mimo różnych przeciwności budowę ukończono wiosną 1924 r. Świątynia o
powierzchni 300 m2 mogła pomieścić jednocześnie kilkaset osób. Początkowo tylko
na stojąco, z czasem wyposażona w ławki zyskała 120 miejsc siedzących. Wybudowana
na planie krzyża łacińskiego stała na fundamentach, w których umieszczono kamienie
stanowiące balast jednego z pierwszych statków zagranicznych cumujących w porcie
gdyńskim. Jednonawowy kościół został wsparty ośmioma filarami pobudowanymi
wzdłuż bocznych ścian. Między nimi rozpięte zostało sklepienie beczkowe. Ściany
zewnętrzne podzielono bardzo płaskimi, szczątkowymi przyporami7. System
przypór wtopionych do wnętrza, na wzór kościołów barokowych, przenosił całą
siłę dźwigającą do środka. Prezbiterium niższe od nawy otrzymało kształt absydy8.
W niej umieszczono początkowo prowizoryczny ołtarz główny, który zastąpiono
później tym właściwym z obrazem patronki kościoła.
Kościół oddany w stanie surowym nie posiadał wieży, posadzki, brakowało
mebli i sprzętów liturgicznych. Postanowiono jednak zorganizować
J. Więckowiak, Kościół Katolicki w Gdyni, Pelplin 2000, s. 131.
System konstrukcji charakterystyczny dla szkieletowej architektury gotyckiej, sakralnej, umożliwiający założenie zasklepień, znacznych rozmiarów na dużych wysokościach, pionowy element konstrukcyjny budowli podpierający z boku ścianę budowli i przenoszący ciężar sklepień na podłoże, mur odchodzący prostopadle na zewnątrz od ściany w postaci wysokiego filara, umożliwiał stosowanie dużych, zajmujących całą ścianę okien, często stosowana w romańskiej i gotyckiej architekturze kościelnej,
Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1975, t. 3, s. 739.
8
Apsyda lub absyda - półkolista lub wieloboczna nisza zamykająca prezbiterium lub nawę równej lub
mniejszej od nich wys. i szer., niekiedy przykryta osobnym sklepieniem lub otoczona małym apsydami
tzw. apsydiole. Pomieszczenie na rzucie półkola, półelipsy lub wieloboku, dostawione do bryły świątyni
i otwarte do jej wnętrza, a. jest zwykle mniejsza lub równa bryle części budynku, która jest przez nią zamknięta. Występowała już w architekturze rzymskiej, stąd przejęta przez chrześcijaństwo. Apsydy półkoliste występowały od wczesnego chrześcijaństwa do romanizmu. Gotyk stosował przeważnie wieloboczne zamknięcia naw, które czasem są też określane mianem apsyd, Encyklopedia Powszechna PWN,
Warszawa 1975, t. 1, s. 116.
6
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uroczystość poświęcenia, wyznaczając termin na dzień 3 maja 1924 r. Było
to święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Pierwszy kościół w
Gdyni zadedykowano Najświętszej Maryi Pannie, jako wotum dziękczynne za
odzyskanie niepodległości. Oddanie się Jej opiece połączyło tradycyjny kult
Matki Boskiej na Pomorzu ze świętem odrodzonej Ojczyzny nadając mu wymiar
zarówno kościelny jak i narodowy. Poświęcenia dokonał ksiądz Franciszek
Łowicki, który został zaproszony przez władze i Komitet Budowy, chociaż od 11
kwietnia 1924 r. pełnił posługę kapłańską w parafii w Niedźwiedziu. Pierwotnie
poszukiwanie patrona dla kościoła budziło zagorzałe dyskusje w środowisku
gdyńskim: Rybacy byli za św. Piotrem, inni za Janem Chrzcicielem, a również za
św. Michałem. Ostatecznie przeważył tytuł, którego rzecznikiem był wojewoda
pomorski Stanisław Wachowiak9. On też był w późniejszym czasie fundatorem
ołtarza głównego, wykonanego przez stolarza Juliana Bradtke z Wejherowa, a
wraz z małżonką podarowali kościołowi obraz Matki Boskiej Pocieszenia pędzla
znanego malarza, profesora Jana Rutkowskiego, pod którego kierunkiem zostały
przeprowadzone w 1925 i 1926 r. prace nad konserwacją obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej na Jasnej Górze. Obraz został umieszczony w ołtarzu głównym
kościoła. Srebrną sukienkę przyozdabiającą święte postacie ufundowała rodzina
Tutkowskich. Przez dwa lata, dzięki ofiarności Gdynian, wyposażono kościół w
brakujący sprzęt, meble, sprzęt liturgiczny i elementy wystroju wnętrza. Obok
wspomnianego ołtarza głównego zbudowano dwa mniejsze, boczne. Po lewej
stronie z figurą św. Piotra, ufundowany przez gdyńskich rybaków, a po prawej
- ołtarz poświęcony św. Janowi Nepomucenowi, podarowany przez rodzinę Jana
Radtke. Ambonę i balaski10 wykonano dzięki ofiarności rodziny Plichtów. Złotą
monstrancję podarowała kościołowi rodzina Voigtów, wielki złoty kielich Aniela
Głogowska, szaty liturgiczne zakupili Kamrowscy. Wyposażenie kościoła, a więc ołtarze, ambona, balaski, konfesjonały, wykonane zostały w stylu neobarokowym.
Wiele szczegółów zdobniczych nawiązywało do bliskości morza i ludzi z nim
związanych. Warto tu wspomnieć o kropielnicach umieszczonych przy wejściu, za
które służyły duże muszle morskie - dar od komandora Tadeusza Bramińskiego.
Ofiarował również piękny model żaglowca, który został zawieszony nad chórem.
Poświęcenie kościoła w Gdyni podzieliło parafian na tych, którzy uczęszczali
na nabożeństwa do oksywskiego kościoła i tych, którzy modlili się w kościele
gdyńskim. Oprócz gdynian do nowego kościoła przybywali mieszkańcy pobliskich
wsi i folwarków: Grabówka, Redłowa i Witomina. Stało się zatem tak, jak przewidział
ksiądz Łowicki. Świątynia, mimo że w obrębie oksywskiej parafii stanowiąca jej filię,
J. Więckowiak, dz. cyt., s. 132.
Balas, balaska, tralka - pionowy element balustrady, złożony z jednego lub dwu gruszkowatych członów
zwane lalkami (często w formach graniastych, wazonu, kielicha) wsparty na bazie, zwieńczony płytą podtrzymującą parapetoporęcz, stosowany przy schodach, balkonach, tarasach, Encyklopedia …,, t. 4, s. 477.
9
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podzieliła parafian i należało spodziewać się, że wkrótce zechce się usamodzielnić.
Nowym proboszczem parafii św. Michała na Oksywiu został ks. Klemens Przeworski,
który inaczej pojmował rolę kościoła w życiu parafian i swoją posługę kapłańską.
Na początku 1925 r. wystosował pismo do generalnego wikariusza w Pelplinie, w
którym stwierdził, że: możliwe szybkie utworzenie parafii w Gdyni jest wskazane dla
dobra dusz parafian. Wiedział również, że budowa portu w Gdyni wcześniej czy
później i tak podzieli parafię nie tylko terytorialnie. Już teraz widzi się w parafii
oksywskiej właściwie dwie parafie o zupełnie innym charakterze, to parafia wiejska
w Oksywiu i wioskach na Kępie Oksywskiej i parafia miejska w Gdyni. Ten podwójny
charakter parafii utrudnia niepomiernie duszpasterstwo i byłoby dobrze według
mojego zdania te części od siebie oddzielić11 - napisał do generalnego wikariusza
w Pelplinie. Dzięki jego staraniom podjętym na przełomie lat 1924/1925, a więc
krótko po objęciu probostwa, utworzono w 1925 r. w Gdyni lokalny wikariat, który
powierzono księdzu Feliksowi Borowskiemu, oddelegowanemu z oksywskiego
kościoła.
Rok później, 26 czerwca 1926 r., zaledwie 4 miesiące po podjęciu przez władze
państwa decyzji (10 lutego 1926 r.) podnoszącej sołectwo gdyńskie do rangi
miasta, została erygowana pierwsza na terenie Gdyni samodzielna parafia pod
wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Podział oksywskiej parafii
na dwie niezależne od siebie stał się faktem. Proboszczem parafii NMP został
ks. Ernest Jesionowski12. Kontynuował budowę kościoła, organizował życie religijne,
uczył katechezy. W tym czasie dobiegały końca prace budowlane i wykończeniowe
kościoła. Jesienią 1927 r. wieża kościelna została zwieńczona neobarokowym hełmem.
Umieszczono w niej dwa dzwony, „Marię” i „Józefa” - ufundowane przez Annę i
Augustyna Grubbów. Był to ostatni etap budowy pierwszego kościoła parafialnego
w Gdyni. We wrześniu ks. E. Jesionowski został przeniesiony do parafii w Dąbrówce
koło Kamienia, gdzie również został proboszczem. Parafię gdyńską objął ks. Teodor
”Rocznik Gdyński” 1984, nr 4, s. 71.
Ernest Jesinowski ur. 10 I 1889 r. w Radzynie. Ksiądz, absolwent progimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim, gimnazjum w Iławie (egzamin dojrzałości w 1909 r.), w latach 1909-1912 studiował w Seminarium
Duchownym w Pelplinie, a następnie na Uniwersytecie w Bonn i we Wrocławiu. Kurs praktyczny odbył w
Pelplinie, gdzie również otrzymał święcenia kapłańskie 29 III 1914 r. Był wikarym w Wielkich Radowiskach,
w Gdańsku (Kaplica Królewska), w Tczewie (1918-1922), w Nowem (1922-1926), W latach 1926-1927 jako
kurator w parafii NMP w Gdyni kontynuował budowę kościoła, organizował życie religijne, był katechetą. Od
19 IX 1927 r. objął probostwo w Dąbrówce koło Kamienia, a od 1 I 1933 r. w Garczynie. Od tego czasu pełnił również funkcję wizytatora nauki religii w dekanacie. Okres wojny spędził w Generalnej Guberni, dokąd
został wysiedlony wraz z innymi księżmi z dekanatu kościerskiego. Po wojnie w 1945 r. wrócił do Garczyna,
gdzie zajął się odbudową zniszczonego kościoła i wieży oraz organizacją dekanatu. W latach 1945-1959 był
dziekanem dekanatu kościerskiego. Po rezygnacji został radcą duchowym. 50- lecie pracy kapłańskiej obchodził 29 III 1964 r. w Garczynie. 31 III 1969 r. przeszedł na emeryturę, zamieszkał w Kościerzynie, gdzie zmarł
21 IX 1981 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Garczynie.
11
12
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Emilian Turzyński, który tę funkcję pełnił do wybuchu wojny13. Zaangażował się w
organizację pracy duszpasterskiej, wspomagał działalność organizacji religijnych i
społecznych.
Decyzja o nadaniu Gdyni praw miejskich oraz rozporządzenie prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. O prawie przemysłowem14 spowodowały
napływ dużej grupy ludności różnych zawodów, w tym rzemieślników, potrzebnych
gospodarce Gdyni, a także niezbędnych do budowy portu. Wzrosła zatem liczba
parafian ks. Turzyńskiego. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w.
było ich ponad 20 tys. Postawiło to przed gdyńskim kapłanem nowe wyzwania.
Ks. Turzyński widział potrzebę budowy nowych kościołów w rozwijającym się mieście.
Wiosną 1929 r. objął kierownictwo Komitetu Budowy Kościoła pod wezwaniem
Najsłodszego Serca Pana Jezusa. Kościół w pierwotnej formie ukończono jesienią
tegoż roku. Niespełna półtora roku później, 1 stycznia 1931 r. rozpoczęły pracę
nowe gdyńskie parafie: Najsłodszego Serca Pana Jezusa, parafia portowa Najświętszej
Marii Panny Gwiazdy Morza, parafia Bazyliki Morskiej na Kamiennej Górze i Św.
Rodziny na Grabówku, a w 1933 r., tzw. kuracja w Małym Kacku, którą powierzono
opiece duszpasterskiej księdzu Stefanowi Radtke, bratu pierwszego wójta Gdyni, Jana
Radtke. Ks. Turzyński został pierwszym dziekanem nowo utworzonego Dekanatu
Gdyńskiego. W swojej pracy duszpasterskiej wspierał wszelkie organizacje kościelne,
bractwa i towarzystwa, m.in.: Katolickie Stowarzyszenie im. Piotra Skargi, Katolickie
Teodor Emilian Turzyński (1888-1939) - ksiądz, kanonik, proboszcz parafii NMP Królowej Polski, zamordowany w Piaśnicy. Urodził się 11 IX 1988 r. w Chełmie, ojciec był szewcem. W Chełmie skończył gimnazjum
klasyczne, następnie w Pelplinie Biskupie Seminarium Duchowne, w 1912 r. otrzymał święcenia kapłańskie.
Jako wikary pracował w Gdańsku, Świeciu i Czersku oraz jako zastępca proboszcza w Łęgowie. Podczas I wojny światowej był kapelanem marynarki niemieckiej w Cuxhaven, odznaczonym za ratowanie rannych. Po wojnie wrócił do Czerska na stanowisko wikarego, zorganizował kursy języka, historii i literatury polskiej dla nauczycieli powiatu chojnickiego, w 1920 r. był sekretarzem Rady Obrony Państwa i członkiem komitetu organizacyjnego Zaślubin Polski z Morzem. W 1922 r. zdał egzamin proboszczowski w Pelplinie, w 1923 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego potwierdziło uprawnienia do nauczania religi katolickiej. W
1927 r. objął parafię NMP Królowej Polski w Gdyni i rozwijał energiczną działalność. Był prefektem w Prawnym
Gimnazjum Koedukacyjnym dr. Zegarskiego, prezesem Towarzystwa Budowy Bazyliki Morskiej, asystentem w
gdyńskim oddziale Stowarzyszenia im. Piotra Skargi, kapelanem Sokolstwa Polskiego Dzielnicy Pomorskiej, do
1939 r. kierował Radą Szkolną Miejscową, działał w stowarzyszeniu Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie i przyczynił się do założenia tygodnika parafialnego „Gwiazda Morza”. Powołał gdyński oddział „Caritasu” i
objął opieką bezrobotnych ubogich. W 1936 r. otrzymał order Polonia Restituta i złoty Krzyż Zasługi. Znany Był
w całej Polsce, szczególnie z diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego, (w 1939 r.), który zgromadził w Gdyni
wielu biskupów z kardynałem Augustem Hlondem na czele. Po zajęciu Gdyni przez Niemców został wraz z innymi księżmi swojej parafii internowany, po kilku dniach zwolniony. Ponownie aresztowany 23 X 1939 r., wywieziony został do Nowego Portu, stamtąd do Stutthofu. Zamordowany wraz z innymi duchownymi z Gdyni w
dniu 11 XI 1939 r. w Piaśnicy, Encyklopedia Gdyni…, t. I, Gdynia 2006, s. 875.
14
„Dziennik Ustaw RP” 1927, nr 53, poz. 468, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 VI
1927 r. o prawie przemysłowym. Patrz: J. Michaś, Dzieje cechu rzemiosła i przedsiębiorczości w Gdyni w
latach 1926-1956, Gdańsk 2015, s. 6 (mpis).
13
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Stowarzyszenie Kobiet, Katolickie Stowarzyszenie Mężów, Katolickie Stowarzyszenie
Robotników, Sodalicja Mariańska i Stowarzyszenie Misyjne, Stowarzyszenie
Żywego Różańca, Towarzystwo Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo i Związek
Towarzystw Charytatywnych Diecezji Chełmińskiej Caritas15.
Wspomniany oddział „Caritas” powstał przy parafii NMP w 1935 r. z myślą o
objęciu opieką osób ubogich i bezrobotnych. Proboszcz Turzyński był również
inicjatorem powstania chóru „Symfonia”, który wykonywał zarówno pieśni kościelne
jak i utwory świeckie, skomponowane m.in. przez Feliksa Nowowiejskiego.
Współdziałał przy tworzeniu bibliotek Towarzystwa Czytelni Ludowych - u sióstr
szarytek przy ul. Starowiejskiej i filii przy ul. Świętojańskiej i Kwiatkowskiego, w
których zgromadzono ponad 2 tys. książek, a także tygodnika „Gwiazda Morza”,
który ukazywał się w ramach Akcji Katolickiej Dekanatu Gdyńskiego od grudnia
1936 do września 1939 r.16.
Celem działalności była ochrona wartości chrześcijańskich i tożsamości
narodowej oraz interesów rzemiosła polskiego. Rozwój rzemiosła spowodował,
że zaczęły powstawać organizacje i stowarzyszenia rzemieślnicze. W dniu 1
grudnia 1928 r. powstało Towarzystwo Rzemieślników Katolickich. Na jego
czele stanął rzemieślnik - mistrz ślusarski Józef Rataj. Ksiądz Turzyński wspierał
działania rzemieślników, uczestniczył w zebraniach, zabierał głos w dyskusjach.
W czerwcu 1929 r. Towarzystwo Rzemieślników Katolickich zorganizowało
uroczystość poświęcenia sztandaru. Wśród zaproszonych gości znalazły się
delegacje władz, urzędów i wielu przedstawicieli Towarzystw katolickich i
narodowościowych związanych z rozwojem miasta i rzemiosła. Uroczystości
rozpoczęto nabożeństwem w kościele Najświętszej Maryi Panny, po którym
nastąpiło składanie sztandaru i wbijanie pamiątkowych gwoździ. Wielu
zaproszonych gości wygłosiło okolicznościowe przemówienia. Do większych,
prężniej działających organizacji należały również Generalny Sekretariat
Chrześcijańskiego Rzemiosła z prezesem Józefem Ratajem na czele oraz
Katolickie Towarzystwo Rzemieślników17. Działalność ks. Turzyńskiego, zarówno
A. Romejko, dz.cyt., s.100.
Tamże, s. 99.
17
Towarzystwo Rzemieślników Katolickich powstało w Gdyni 1 XII 1928 r. Inicjatorem powstania organizacji był Józef Rataj - rzemieślnik, wieloletni radny miasta Gdyni, ur. w Golejewie, powiat Rawicz.
Mieszkał w Gdyni przy ul. Działowskiego 1. Od 1928 r. był mistrzem warsztatów ślusarskich Stoczni
Gdyńskiej, członkiem komisji egzaminacyjnej dla czeladników. W latach 1928-1939 przewodniczył Towarzystwu Rzemieślników Katolickich w Gdyni, był także sekretarzem Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej przy Towarzystwie Robotników Katolickich. Należał do Rady Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładu Oczyszczania Miasta. Był członkiem komisji rewizyjnej Komunalnej Kasy Oszczędności i Towarzystwa Budowy Osiedli i Miejskiej Komisji Opieki Społecznej. Należał do Polskiego Związku Zachodniego. W 1937 r. został członkiem Kaszubskiego Komitetu Budowy Koszar w Gdyni. W kampanii wrześniowej uczestniczył jako ochotnik - w stopniu sierżanta. Dowodził plutonem motocyklistów
- utrzymujących łączność walczących oddziałów. Aresztowany przez Gestapo, został rozstrzelany w lasach piaśnickich w listopadzie 1939 r. Patrz: J. Michaś, Dzieje cechu…, s. 34 (mpis).
15
16

Przyszłość wiarą czyniona. Kolegiata NMP KP w życiu społeczeństwa Gdyni

97

duszpasterska jak i społeczna, zaskarbiła mu uznanie, szacunek i sympatię
parafian, mieszkańców Gdyni oraz władz duchownych i świeckich. W 1936 r.
otrzymał order Polonia Restituta, a w 1937 r. tytuł kanonika honorowego kapituły
chełmińskiej. Skupiał wokół siebie ludzi różnych zawodów, środowisk i pozycji
społecznej. Dla każdego potrafił znaleźć dziedzinę, w której człowiek mógł się
realizować jako katolik i społecznik. Różnorodność inicjatyw, jakie podejmował,
pozwoliła jego parafianom włączyć się czynnie w życie kościoła i parafii na miarę
swoich uzdolnień i możliwości. Zaangażował się w budowę Bazyliki Morskiej
w Gdyni, monumentalnej świątyni i - w założeniach - największego kościoła w
mieście. Brak funduszy i wybuch II wojny światowej zniweczył te plany18.
Gehennę lat okupacji w Gdyni opisano w wielu książkach, artykułach i
wspomnieniach. Warto podkreślić znaczącą rolę Kościoła w życiu duchowym
społeczeństwa polskiego w tym trudnym czasie. Ludzie szukali schronienia,
poczucia bezpieczeństwa, wspólnoty i łączności z Bogiem. Duchowieństwo
natomiast, chcąc sprostać zadaniom, jakie nałożyła na nie okupacja, niosło
posługę kapłańską, narażając wielokrotnie swoje życie. Eksterminacja
polskiego duchowieństwa była jednym z głównych celów niemieckich władz
okupacyjnych. Hans Frank, zarządzający Generalnym Gubernatorstwem,
pisał o polskim duchowieństwie: Jestem również tak mądry i wiem, że klechy
są naszymi śmiertelnymi wrogami. Kościół pozostawał zawsze w rezerwie jako
ostatni ośrodek polskiego nacjonalizmu, jak długo były jeszcze do dyspozycji inne
środki działania. Kościół jest dla umysłów polskich centralnym punktem zbornym,
który promieniuje stale w milczeniu i spełnia przez to funkcję jakby wiecznego
światła. Gdyby wszystkie światła dla Polski zgasły, to wtedy zawsze jeszcze była
Święta z Częstochowy i Kościół. Katolicyzm nie jest, bowiem w tym kraju żadnym
wyznaniem, lecz koniecznością życiową19. Takie postrzeganie polskiego kościoła
i duchowieństwa oraz patriotycznej roli, jaką odgrywali w życiu społeczeństwa
polskiego, skutkowało szeroko zakrojoną martyrologią polskiego duchowieństwa
i wprowadzonymi w trakcie działań wojennych zakazami ograniczającymi
praktyki religijne społeczeństwa20.
Od pierwszych dni wojny na podstawie przygotowanych list władze okupacyjne
rozpoczęły aresztowania elity intelektualnej miasta. W raporcie z 17/18 września
1939 r. czytamy: W Gdyni udało się aresztować 64 osoby na podstawie poszukiwań
wszczętych przez Urząd Tajnej Policji Państwowej. Aresztowano dalsze 83 osoby
na podstawie poszukiwań prowadzonych przez Einsatzkommando, w większości
chodzi o takie osoby, których nie można było ująć w Gdańsku w trakcie ogólnej akcji
poszukiwań. Liczba zatrzymanych, których nie można było ostatecznie przebadać
i którzy dlatego na razie przebywają w areszcie tymczasowym, wynosi około 4000
A. Romejko, dz.cyt., s.100.
Cyt. za: J. R. Nowak, Prześladowania Kościoła przez nazistów, [b.m.w.].
20
Z. Fijałkowski, Kościół katolicki na ziemiach polskich w latach okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1983,
s. 283-314.
18
19
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osób21. Wśród aresztowanych znaleźli się pracownicy Stacji Morskiej oraz księża
dekanatu gdyńskiego: proboszcz ks. Alfons Wysiecki, wikary ks. Franciszek Lesiński
i ks. Józef Szarkowski z parafii Św. Rodziny na Grabówku, a także ks. kanonik Teodor
Turzyński z parafii Najświętszej Maryi Panny. Umieszczono ich w kawiarni Fangrata
na skwerze Kościuszki, skąd zwolniono po paru dniach22.
Dnia 23 października 1939 r. gdyńskie władze okupacyjne wystosowały na
ręce dziekana ks. kanonika Turzyńskiego zaproszenie na dzień następny, tj. 24
października na godzinę 10.00, na konferencję dla całego kleru dekanatu gdyńskiego
do siedziby gestapo na Kamiennej Górze. Do gestapo przybyli o wyznaczonej godzinie
wszyscy obecni w tym czasie księża. Z powodu nieobecności nie stawili się: kapłan
szpitala ks. Franciszek Dąbrowski, późniejszy kanonik w Pelplinie, oraz wikariusze
ks. Boniecki z Cisowej i ks. S. Kwiatkowski z Małego Kacka. W gestapo konferencja
okazała się zręcznym bluffem, będącym tylko wabikiem na księży. Po sprawdzeniu
personaliów przystąpiono mianowicie do szczegółowych badań dotyczących stosunku
księży do Niemców, Rzeszy, przynależności do organizacji politycznych itp. Po długich,
męczących badaniach wypuszczono wówczas tylko ks. Klemensa Przeworskiego proboszcza z Oksywia, jego wikariusza ks. Tadeusza Danielewicza, ks. Pawła Lubińskiego
- proboszcza z Małego Kacka, ks. Romana Wiśniewskiego - proboszcza z Orłowa oraz ks.
dyrektora Caritasu, Mieczysława Żurka. Prawdopodobnie uratowały ich listy polecające
od miejscowych Niemców23.
Księdza Żurka aresztowano ponownie kilka dni później i dołączono do kapłanów
przebywających w Etapie Emigracyjnym na Grabówku. Następnie przewieziono
wszystkich do Nowego Portu, a 2 listopada 1939 r. do Stutthofu. W tej grupie znaleźli
się: ks. kanonik T. Turzyński - dziekan gdyński, Czesław Racki, Jan Zakrzewski, Piotr
Dunajski, Kazimierz Kalisz, Jan Bieńkowski, Anastazy Fierek - proboszcz z Gdyni
- Cisowej, Józef Mówiński - proboszcz z Gdyni - Witomina, Brunon Olkiewicz
- proboszcz z Gdyni - Obłuża. Ks. kanonik T. Turzyński został rozstrzelany w
lasach piaśnickich 11 listopada 1939 r. Wraz z nim, w dniu Święta Niepodległości,
zamordowano w lasach piaśnickich 314 osób pochodzących z Gdyni. Wśród nich była
spora grupa gdyńskich rzemieślników, nauczycieli, lekarzy, sędziów i urzędników24.
Wiele przekazów ustnych zawiera informację, że kościół NMP na początku II wojny
światowej zamieniono na areszt tymczasowy, w którym również przetrzymywano
wywożonych skazańców - elitę gdyńskiej władzy, nauczycieli, urzędników, kapłanów
J. Michałowska, Terror i wyniszczenie, [w:] Dzieje Gdyni, pod red. R. Wapińskiego, Wrocław 1980, s. 216.
Patrz: A. Drzycimski, Diecezja gdańska, [w:], Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939-1945, pod
red. ks. Z. Zielińskiego, Warszawa 1983, s. 101.
22
J. Michałowska, dz. cyt., s. 217. Patrz: J. Szarkowski, Wychowawca pokoleń, Gdynia 1996, s. 65.
23
J. Michałowska, dz. cyt., s. 219.
24
Tamże. Patrz: J. Walkusz, Diecezja chełmińska, [w:] Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską
1939-1945, pod red. ks. Z. Zielińskiego, Warszawa 1983, s. 87; E. M. Grot, Ludobójstwo w Piaśnicy jesienią 1939 r. ze szczególnym uwzględnieniem losu mieszkańców Gdyni, „Zeszyty Gdyńskie” 2009, nr 4,
s. 250.
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oraz tych wszystkich, którzy byli związani z kulturą i rozwojem miasta. Informacje
te potwierdza również ks. prałat Edmund Skalski, obecny proboszcz parafii NMP25.
Inne kościoły zamieniono w większości na świątynie ewangelickie. Kościół NMP z
dniem 17 września 1939 r. do 29 marca 1945 r. przemianowano na zbór luterański
pod wezwaniem Marcina Lutra. Kościół Garnizonowy na Oksywiu zamieniono na
magazyn.
Na początku 1940 r. przybyli do Gdyni i okolic księża z Rzeszy. Zajęli miejsca
polskich kapłanów, w większości wysiedlonych lub zamordowanych. Uprawiali
politykę germanizacyjną, wymierzoną przeciwko ludności polskiej, ściśle
współpracując z władzami niemieckimi. Sytuacja kościoła była szczególnie trudna
właśnie w Gdyni, gdzie hitlerowcy na siłę próbowali udowodnić niemieckie korzenie
miasta i regionu26. Zasiedlali go Niemcami przybyłymi m.in. z państw nadbałtyckich
(Łotwa, Estonia). Wydano całkowity zakaz odprawiania nabożeństw w języku
polskim, nakazano likwidację polskich napisów, obrazów, chorągwi i książeczek do
nabożeństwa. Dodatkowo ks. Karl Knop, wyznaczony na komisarza biskupiego przez
biskupa Karola Spletta nakazał wyposażenie wszystkich świątyń w niemieckie flagi
ze swastyką27.
Wielu mieszkańców Gdyni po II wojnie światowej nie wróciło do swojego miasta.
Oddali życie w czasie działań wojennych, zginęli w obozach koncentracyjnych,
zostali rozstrzelani, ponieśli śmierć w czasie wysiedleń. Ci, którzy przeżyli i wrócili,
zaczęli tworzenie nowej rzeczywistości od szacowania strat i odbudowy miasta.
Rozmontowano barykady, odgruzowano ulice. Gazety donosiły o przygotowaniach
portu gdyńskiego do eksportu węgla. Wspólnoty parafialne wracały do swoich
kościołów. Władze kościelne starały się zapewnić im opiekę duszpasterską, obsadzając
wakujące probostwa. Parafię NMP w Gdyni pod koniec maja 1945 r. objął ks. Józef
Miszewski28. Jego posługa kapłańska w Gdyni przypadła w bardzo trudnym okresie
zarówno dla Gdyni, kraju i kościoła. Z jednej strony następowała odbudowa kraju ze
zniszczeń wojennych, z drugiej zaś próba nawiązania relacji świeckich i kościelnych.
Po zakończeniu II wojny światowej kościół katolicki, który odgrywał znaczącą
rolę w kulturze społecznej narodu polskiego, musiał przeciwstawić się doktrynie
Relacja ks. Edmunda Skalskiego z dn. 11.04.2016 r. (w zbiorach autora).
Nazwę miasta zmieniono z Gdyni na Gotenhafen, co w tłumaczeniu dosłownym oznaczało, jako
Port Gotów.
27
J. Walkusz, dz. cyt., s. 87.
28
Ks. Józef Miszewski ur. się 23 listopada 1903 r. we Władykach (powiat lubawski). Rodzicami jego byli
Józef i Maria z domu Dąbrowska. Naukę rozpoczął w szkole w Lubawie. W 1925 r. zdał egzamin maturalny, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał
21 grudnia 1929 r. w Pelplinie z rąk biskupa Okoniewskiego. Pracę duszpasterską rozpoczął w styczniu
1930 r., jako wikariusz w Starej Kiszewie. W czerwcu 1932 r. zaczął pełnić obowiązki administratora parafii Garczyn. Funkcję administratora parafii pełnił do stycznia 1933 r., kiedy to został mianowany prefektem i administratorem w Działdowie. Całą II wojnę światową spędził w Warszawie. W czerwcu 1945 r.
został proboszczem parafii NMP w Gdyni, gdzie zmarł 20 lutego 1972 r.
25
26
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komunistycznej dążącej do zdobycia władzy na wszystkich płaszczyznach życia
politycznego i społecznego. Władze komunistyczne podjęły zatem walkę z kościołem,
który był postrzegany jako zagrożenie dla systemu i kolebka opozycji wobec partii
komunistycznej29. W dniu 12 września 1945 r. rząd zerwał konkordat podpisany ze
Stolicą Apostolską w 1925 r. W 1948 r. zmarł prymas kardynał August Hlond. Nowym
prymasem został arcybiskup Stefan Wyszyński. Na początku 1950 r. udało mu się,
wbrew woli znacznej części biskupów, czasowo unormować stosunki między rządem
komunistycznym a kościołem30. Niestety, nie był to „sojusz” trwały. Po umocnieniu
władzy przez komunistów sytuacja Kościoła w Polsce znacznie się pogorszyła.
Rozpoczęto akcje propagandowe popierające ateizm i dyskredytujące kościół, jako
wroga nowego systemu. Na mocy dekretu „o ochronie wolności sumienia i wyznania”31
ograniczone zostało działanie istniejących wcześniej bez przeszkód stowarzyszeń
religijnych, seminariów duchownych, zakonów, domów dziecka, domów opieki,
szkół prowadzonych przez duchowieństwo. Dekret ten zapowiadał kary więzienia za
zmuszanie do udziału w praktykach religijnych i udział w zbiegowiskach publicznych
oraz karanie duchownych za nieprzestrzeganie i nadużywanie wolności. Zaostrzający
się proces stalinizacji i walki z kościołem przyniósł ze sobą próbę rozbicia kościoła
od wewnątrz. Bierut pisał do Stalina: Na bazie tego pożytecznego dla nas kompromisu
będziemy rozwijać dalsze natarcie w celu ograniczenia wpływu kościoła Katolickiego w
naszym kraju32. Zorganizowano ruch „księży - patriotów”33, którzy popierali władze
komunistyczne. Inwigilacja środowisk katolickich i kleru nasilała się. Ustawą z dnia
19 kwietnia 1950 r., rząd powołał Urząd do Spraw Wyznań, instytucję całkowicie
uzależnioną i podporządkowaną dyrektywom partyjnym34. Jego zadaniem było
L. Potykanowicz-Suda, Państwo a Kościół katolicki w województwie gdańskim w latach 1945-1970,
Warszawa 2011, s. 56-65.
30
A. Dudek, R. Gryz., Komuniści i kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2006, s. 63-99.
31
„Dziennik Ustaw” 1949, nr 45, dekret 334.
32
Cyt za: B. Noszak, Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956, Warszawa 2008, s. 53.
33
W expose sejmowym premier Józef Cyrankiewicz w styczniu 1949 r. powiedział, że „wszelkie próby wykorzystania ambony czy szat kapłańskich dla podniecenia namiętności przeciw państwu ludowemu lub popierania podziemia będą przecinane z całą stanowczością i surowością prawa.” Obiecał, że rząd
otoczy opieką księży, którzy dadzą dowody patriotyzmu. Ruch księży - patriotów powstał 12 I 1950 r. przy
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Początkowo miał skupiać księży, którzy przeżyli obozy
koncentracyjne. Rząd jednak szybko zmienił tę zasadę i zadecydował, że do organizacji może przystąpić każdy kapłan, który chce dać wyraz swojego patriotyzmu i „pozytywnego stosunku do Polski Ludowej”. Tych „przekonanych” do nowej władzy było ok. 10%. Niewielki procent stanowili również księża
kombatanci, którym obiecano opiekę i pomoc medyczną. Pozostali to karierowicze lub księża zmuszeni
szantażem do współpracy z władzami. Ruch przestał istnieć 12 VII 1955 r., ale cztery lata później władze wznowiły jego działalność. Definitywnie zakończony w latach siedemdziesiątych. Patrz: www.księża-patrioci, dostęp 10.04.2016 r.
34
„Dziennik Ustaw” 1950, nr 19, poz. 156.
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kontrolowanie i represjonowanie kościoła i związków wyznaniowych. W tym celu
urząd współpracował z wieloma ministerstwami, np. z ministrem oświaty ze względu
na nauczanie religii oraz posiadanie przez kościół szkół wyznaniowych i seminariów
duchownych, z ministrem finansów w celu śledzenia polityki finansowej kościoła,
z ministrem budownictwa, aby kontrolować budownictwo sakralne i rozbudowę
oraz remonty już istniejących kościołów. Urząd ds. Wyznań ściśle współpracował
również ze Służbą Bezpieczeństwa. Został zlikwidowany przez Sejm 23 listopada
1989 r. na mocy ustawy o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych
organów administracji państwowej35. Nowa polska rzeczywistość powojenna z jednej
strony gwarantowała wolność wyznania, z drugiej śledziła i ograniczała wszelkie
poczynania kościoła. Również władze gdyńskie pozwalały parafiom na swoim terenie
na „samodzielne” działanie, lecz pod szczególnym nadzorem, dając wymownie do
zrozumienia, że i tak ostatnie słowo należy do nich. Konflikt między Kościołem a
państwem, z różnym natężeniem, trwał do 1989 r.36.
Opisanie tych lat działalności parafii NMP w Gdyni, z perspektywy XXI w.
stanowi nie lada wyzwanie. Użyta narracja istniejących źródeł historycznych musi
być prowadzona w niezwykle delikatnym wymiarze adekwatnym do sytuacji. W
większości trzeba opierać się na tzw. oral history37. Jest ona wyjątkowo trudna do
zweryfikowania ze względu na niewielką ilość zachowanych dokumentów. Każda
nadinterpretacja może wypaczyć rzeczywisty obraz społeczeństwa i wydarzeń oraz
być krzywdząca dla którejś ze stron - kościoła lub władz. Istniejące źródła, odnalezione
w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta w Gdyni, to w większości korespondencja
z Urzędem Miejskim, Urzędem Wojewódzkim, w tym z Wydziałem Wyznań, z Kurią
Biskupią Chełmińską oraz notatki służbowe komunistycznych urzędników różnego
szczebla.
Przekaz ustny często nie w pełni pokrywał się z informacjami odnalezionymi w
dokumentach. Przykładem wspomnianej oral history jest chociażby historia krzyża
na Kamiennej Górze. Krzyż postawiono przed II wojną światową w miejscu, w którym
miała stanąć Bazylika Morska. Na początku II wojny światowej został zniszczony
przez Niemców. Po wyzwoleniu wzniesiono nowy. W świadomości niektórych
Gdynian zachowały się przekazy ustne, w tym również byłego proboszcza tejże parafii,
ks. prałata Edmunda Wierzbowskiego, które mówiły o zniszczeniu krzyża przez
nieznanych sprawców (komunistów) na początku lat sześćdziesiątych. Władze PRL
wywierały wprawdzie nacisk na jego usunięcie, jednakże same najprawdopodobniej
nie posunęły się do jego zniszczenia. Uczyniła to natura w lutym 1965 r. podczas
sztormu. Jest to udokumentowane notatką służbową z dnia 16 lutego 1965 r., w której
stwierdzono: W związku z tym, że podczas ostatniej wichury wywrócony został krzyż
„Dziennik Ustaw” 1989, nr 64, poz. 387.
L. Potykanowicz-Suda, dz. cyt., s. 19-56.
37
Jest to historia mówiona poprzez przekazy ustne, nagrywanie, zapisywanie wspomnień, opowieści pokoleń poprzedzone przez konfrontację, co najmniej trzech źródeł, bazujących na opiniach mówiącego,
osobistych przeżyciach, które się pokrywają.
35
36
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na Kamiennej Górze zawiadomiłem kierownika wydziału Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej tow. Krauzego Włodzimierza, aby usunął go z tamtego miejsca.
W/g relacji Krauzgo krzyż został uprzątnięty. O fakcie tym poinformowano kierownictwo
K.M.M.O. w Gdyni (Służba Bezpieczeństwa) i sprawą tą mieli się zająć kpt. Skoczek
i kpt. Chybała, celem zabezpieczenia przed ustawieniem innego. Dnia 16 II 1965 r.
poinformował mnie kpt. Chybała, że w sprawie tej poczyniono odpowiednie kroki38.
Prawda wyłaniająca się z dokumentów archiwalnych okazała się banalna. Wiemy
zatem kto usunął przewrócony krzyż i kto był odpowiedzialny za „zabezpieczenie
terenu” przed postawieniem nowego krzyża. Odbiega to jednak od ustnego przekazu
pamięciowego wielu gdynian.
Mimo wielokrotnych starań ks. Miszewskiego - i w późniejszych latach ks.
E. Wierzbowskiego - o rekonstrukcję krzyża, władze skutecznie blokowały te
poczynania. Potwierdza to m.in. pismo z początku lat osiemdziesiątych. W
grudniu 1982 r. ks. E. Wierzbowski, Proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny,
otrzymał niejasną odpowiedź w sprawie postawienia krzyża na Kamiennej
Górze po ponad roku oczekiwania. W piśmie datowanym na dzień 15 grudnia
1982 r. czytamy: Odpowiadając na wystąpienie w sprawie wzniesienia Krzyża na
Kamiennej Górze uprzejmie informuję, że w wyniku rozwiązania dotychczasowych
związków zawodowych stanowisko zawarte w piśmie z dnia 12.10.1981 r. w sprawie
lokalizacji Krzyża na Kamiennej Górze utraciło adresata. Biorąc powyższe pod uwagę
postępowanie w powyższej sprawie stało się bezprzedmiotowe. Traktując pismo Parafii,
jako nowy wniosek w sprawie lokalizacji Krzyża na Kamiennej Górze - decyzję w tej
sprawie podejmie Architekt Miejski39. Krzyż wzniesiono dopiero w 1994 r. i zadbano o
solidną konstrukcję, aby żadna wichura mu nie zagroziła.
W dokumentach archiwalnych zachowała się poufna informacja z dnia 14 marca
1964 r. dotycząca ks. Józefa Miszewskiego i kierowanej przez niego parafii NMP. W
informacji i krótkiej charakterystyce dotyczącej księży - administratorów parafii,
których na terenie Gdyni jest 14, czytamy: Parafia mieści się w Gdyni - Śródmieście
przy ulicy 22 lipca 26/3. Proboszczem jest ksiądz kanonik Miszewski Józef ur. 23 XI
1903 r. w Wołdykach powiat Lubawa. Do Gdyni przybył z Warszawy 28 maja 1945 r.
Ksiądz Miszewski jest jednocześnie dziekanem dekanatu Gdynia - Południe. Ksiądz o
charakterze statecznym. Polecenia swych władz wykonuje wiernie, mimo że sprzeczne
one są z zarządzeniami państwowymi. Przykładem tego jest fakt jeden i drugi, kiedy
przeprowadzono w Prezydium rozmowy ostrzegawcze, aby nie odczytywano listu
episkopatu dot. punktów katechetycznych, to wyraźnie w rozmowie powiedział, że dyrektyw
swych władz będzie wykonywał ściśle chociażby sprzeczne były z dyrektywami władz.
W miesiącu maju 1961 r. został ukarany przez kolegium grzywną 1500 zł za nielegalne
zorganizowanie zebrania ludności w kościele, gdzie wykłady prowadziła osoba świecka Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Gdyni, (AZUMG), sygn. 11/2, Sprawy wewnętrzne wyznaniowe,
Parafie 1961-1958, Notatka służbowa dotyczącą wywrócenia krzyża z dnia 16 II 1965 r., [b.p.].
39
Tamże, Pismo, podpis nieczytelny, do wiadomości również Architekt Miejski w Gdyni, SA. II-681721/82 z dnia 15 XII 1982 r., [b.p.].
38

Przyszłość wiarą czyniona. Kolegiata NMP KP w życiu społeczeństwa Gdyni

103

delegatka przysłana z Częstochowy. Kilkakrotnie występował z wnioskiem o zezwolenie
na budowę nowego kościoła. Architekci opracowali projekt, lecz przez Prezydium został
odrzucony i zezwolenia nie uzyskał. Zarządzenie Ministerstwa Oświaty zignorował i
punktu katechetycznego nie zarejestrował, a taki prowadzi w salce parafialnej40.
Władze PRL-u wymagały rejestracji punktów katechetycznych oraz corocznych
sprawozdań z ich działalności. Nauczanie religii zostało usunięte z placówek
oświatowych41. Władze komunistyczne były bardzo niechętne katechizacji. Po
podpisaniu w 1950 r. porozumienia z Episkopatem Polski, w zamian za rezygnację
Kościoła z krytyki kolektywizacji i namawiania do oporu zgodziły się na nauczanie
religii w punktach katechetycznych. Co roku pod koniec listopada lub na początku
grudnia administrator parafii NMP ks. Miszewski otrzymywał z Wydziału Oświaty
pismo zobowiązujące go do złożenia w terminie do końca roku sprawozdania w sprawie
działalności punktu katechetycznego działającego przy parafii. Kanonik zazwyczaj
nie wywiązywał się z nałożonego obowiązku. W lutym otrzymywał zatem kolejne
pismo wzywające do złożenia sprawozdania w terminie siedmiodniowym. W 1964
r. został również ukarany grzywną, o czym można przeczytać chociażby w piśmie z
dnia 15 lutego tegoż roku: Wobec niezłożenia przez Księdza sprawozdań z działalności
punktów katechetycznych, a tym samym niedopełnienie obowiązku, wynikającego
z § 7 ust. 1 i 2 instrukcji z dnia 21 listopada 1961 r. dotyczącej trybu realizacji
zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 19 sierpnia 1961 r. w sprawie prowadzenia
punktów katechetycznych Dz. U. Nr. 13, poz. 177, wydanego w wykonaniu art. 39, ust.
2 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania Dz. U. Nr.
32, poz. 160 Wydział Oświaty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni wzywa
Księdza do złożenia sprawozdań za rok 1963 z punktów katechetycznych prowadzonych
w kościele i kaplicy w Gdyni w terminie siedmiodniowym. Niezłożenie tych sprawozdań
w powyższym terminie spowoduje wymierzenie Księdzu grzywny w wysokości 1.500 zł.
(tysiąc pięćset zł.), przewidzianej w art. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowym w administracji Dz. U. Nr. 36,
poz. 342 - późniejszymi zmianami. Podpisał Inspektor Szkolny Fr. Martyński42.
Co ciekawe, pod koniec lat sześćdziesiątych zmieniła się nazwa adresata. W 1969 r.
pismo z Wydziału Oświaty w sprawie sprawozdania skierowane było po raz pierwszy do
proboszcza księdza Miszewskiego, a nie jak w latach poprzednich - administratora parafii.
Treść pisma przez te wszystkie lata była taka sama: Proboszcz Parafii Wniebowstąpienia
Marii Panny Dziekan Ksiądz Kanonik Józef Miszewski, Gdynia ul. 22 lipca 26. Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni - Wydział Oświaty powiadamia, że na podstawie §
7 ust. 1 i 2 instrukcji z dnia 21 listopada 1961 r. dotyczącej trybu realizacji zarządzenia
Ministra Oświaty z dnia 19 sierpnia 1961 r. w sprawie prowadzenia... jest Ksiądz jako Proboszcz Parafii - zobowiązany do przedłożenia wydziałowi Oświaty w Gdyni
Tamże, Kuria Biskupia Chełmińska w Pelplinie w sprawie kwestionariuszy, [b.p.].
A. Dudek, R. Gryz, dz. cyt., s. 148-163.
42
AZUMG, sygn. 11/2, Nr Ośw.II-32/1/64, z dnia 15 II 1964 r., Wezwanie do złożenia zeznania, [b.p.]. Patrz: L.
Potykanowicz-Suda, dz. cyt., s. 50.
40
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Sprawozdanie o punktach katechetycznych43
sprawozdania z działalności punktu katechetycznego prowadzonego w kościele w Gdyni.
Prezydium MRN w Gdyni - Wydział Oświaty prosi o sporządzenie sprawozdania w
oparciu o załączony wzór ( zał. 1 do instrukcji z dnia 21 listopada 1961 r.). Sprawozdanie
43

Tamże, jak na załączniku, [b.p.].
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należy przesłać do Wydziału Oświaty najpóźniej do dnia 31 grudnia 1969 r. w/g stanu z
1 grudnia 1969 r.44.
Pisma przypominające i wezwania do złożenia sprawozdań ks. Miszewski
otrzymywał do końca swojej posługi w parafii NMP. Ostatnie takie pismo odebrał
w 1972 r.45. Poniżej na załączonej kopii dokumentu przedstawiono sprawozdanie z
1970 r.
Administrator ks. kanonik Miszewski jako dziekan zobowiązany był do
składania kurii biskupiej sprawozdań z finansów swojej parafii i dekanatu oraz
z działalności punktów katechetycznych. W poufnym piśmie Kurii Biskupiej
Chełmińskiej w Pelplinie z dnia 8 stycznia 1964 r. skierowanym do ks. Kanonika
Józefa Miszewskiego czytamy: Kuria Biskupia przesyła Przewielebnemu Ks.
Dziekanowi w załączeniu kwestionariusz dotyczący katechizacji parafialnej oraz
ksiąg rachunkowych w poszczególnych parafiach diecezji Chełmińskiej. Przewielebny
Ks. Dziekan zechce niezwłocznie doręczyć przez zaufaną osobę załączony
Kwestionariusz wszystkim Księżom, Proboszczom wzgl. Administratorom parafii
dekanatu tamtejszego, celem dokładnego sumiennego wypełnienia odnośnych
punktów. Poszczególni Księża Rządcy kościołów winni wypełnione i podpisane
przez siebie kwestionariusze zwrócić Przew. Ks. Dziekanowi, również przez zaufane
osoby możliwe w najkrótszym terminie. Przew. Ks. Dziekan zaś prześle zebrane
kwestionariusz okazyjnie do Kurii Biskupiej wzgl. doręczy je osobiście J. E. Ks.
Biskupowi Ordynariuszowi lub Księżom Biskupom Wikariuszom Generalnym
z okazji przybycia do Pelplina na najbliższą konferencję Księży Dziekanów we
wtorek, dnia 18 lutego br. Podpisali: Ks. Górski - Sekretarz oraz Zygfryd Kowalski
- Wikariusz Generalny46.
Wart podkreślenia jest fakt, iż kuria przekazywała kwestionariusze przez zaufane
osoby, polecając ich zwrot tą samą drogą lub osobiście. Opatrywała je również klauzulą
- poufne. Należy zatem przypuszczać, że informacje w nich zawarte przeznaczone
były tylko i wyłącznie do wiadomości kurii, a podjęte środki ostrożności miały
zapobiec ujawnieniu danych osobom niepowołanym lub instytucjom rządowym.
Kościół starał się zachować poufność danych, mając na uwadze represje aparatu
państwa nałożone na wiernych i kapłanów. Wynikały one z polityki państwa
wobec kościoła, który nie mógł biernie przyglądać się wielu poczynaniom władz.
Aresztowania księży, utrudnianie nauczania religii były między innymi odwetem
AZUMG, Nr Ośw.V-10/M/69, PMRN w Gdyni Wydział Oświaty z dnia Gdynia 12 XII 1969 r.,
Podpisał Inspektor Szkolny - K. Dalecki, [b.p.]. Patrz: L. Potykanowicz-Suda, dz. cyt., s. 167.
45
AZUMG, Nr Ośw.K-10/M-1/72, z dnia 27 XI 1972 r., Wezwanie do złożenia zeznania, [b.p.].
46
Tamże, Kuria Biskupia chełmińska Pelplin, L. Dz. 77/64.I z dnia 8 I 1964 r., [b.p.].
44
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za odmowę podpisania Apelu Sztokholmskiego w 1950 r.47. W opinii władz było
to jednoznaczne z udzieleniem poparcia „amerykańskim imperialistom”, a nie
Związkowi Radzieckiemu wytyczającemu „jedynie słuszną drogę walki o pokój na
świecie”.
Władze świeckie zapraszały przedstawicieli kościoła na spotkania związane z
rozwojem społecznym i gospodarczym miasta. Dowodem tego jest zaproszenie ks.
kanonika Józefa Miszewskiego na takie spotkanie w 1964 r.: Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Gdyni uprzejmie zaprasza Księdza na spotkanie z władzami miasta.
Celem spotkania jest omówienie problemów społeczno-gospodarczych miasta Gdyni
w okresie XX-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz perspektywy jego rozwoju.
Termin spotkania ustala się na dzień 1 XII 1964 r. godz. 13.00 sala nr 119 (budynek
PMRN)48. Podobne spotkanie odbyło się w sali „Herbowej” Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej 23 marca 1965 r. o godz. 11.
Wpływ władz świeckich na życie parafii nie ograniczał się tylko do egzekwowania
sprawozdań. Miały one również głos decydujący w wielu innych sprawach
dotyczących życia tej społeczności religijnej. Nawet trasa procesji na Boże Ciało
musiała uzyskać akceptację Wydziału Spraw Wewnętrznych: Decyzja: Na podstawie
art. 8 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o zgromadzeniach (Dz.
U. Nr. 20 poz. 89) Wydział Spraw Wewnętrznych Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
zezwala ks. kan. Józefowi Miszewskiemu - administratorowi parafii N.M.P. w Gdyni
na odbycie w Gdyni-Śródmieściu w dniu 9 czerwca 1966 r. w godz. od 11.00 do 13.00
procesji następującą trasą: z kościoła przy ul. Świętojańskiej ulicami: Świętojańską, 22
lipca, Abrahama, 10 lutego i Świętojańską do kościoła. Jednocześnie zezwala się na
ustawienie na trasie procesji ołtarzy z wyłączeniem budynków i gmachów o charakterze
publicznym.
Apel Sztokholmski wzywał narody do przeprowadzenia plebiscytu w sprawie zakazu produkcji broni atomowej, w Polsce za akcję zbierania podpisów odpowiedzialny był Komitet Obrońców Pokoju działający na szczeblu centralnym. Miał on swoje struktury na szczeblu wojewódzkim, miejskim, powiatowym, gminnym, gromadzkim, a nawet blokowym. Jeden komitet miał obejmować zasięgiem swojego
działania tysiąc mieszkańców. Zgodnie z instrukcją członkowie komitetów mieli w grupach 2-3 osobowych odwiedzać kolejne mieszkania czy chaty wiejskie, przeprowadzać rozmowy wyjaśniające drogę „walki o pokój” oraz namawiać do składania podpisów. Jako pierwszy pod apelem podpisał się prezydent RP Bolesław Bierut. Osoby odmawiające podpisu pod tym jednoznacznie politycznym orędziem
spotykały represje - włącznie z wydaleniem z pracy. Były one też wciągane do kartoteki informacyjnej
Ministerstwa Bezpieczeństwa jako „wrogi element”. W ciągu dwóch miesięcy, do 18 czerwca 1950 r.,
apel sztokholmski, według oficjalnych danych, podpisało 18 milionów Polaków, czyli niemal cała dorosła ludność kraju. Złożenia asygnaty pod apelem sztokholmskim wymagano również od kościołów i
związków wyznaniowych, a ewentualną odmowę złożenia podpisu traktowano jako poparcie dla „amerykańskich imperialistów” i sprzeciw wobec „pokojowej polityki” ZSRR. Odmowa stawała się też dla komunistów dogodnym pretekstem do rozpoczęcia szykan wobec grup wyznaniowych, które tego nie zrobiły.
48
AZUMG, sygn. 11/2, Zaproszenie z dnia 25 XII 1964 r., [b.p.].
47
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Kwestionariusz katechizacji i ksiąg rachunkowych49
Uzasadnienie Zmiana w proponowanej trasie procesji nastąpiła z uwagi na potrzeby
komunikacji miasta. Zgodnie z art. 100 § 1 K.P.A. decyzji niniejszej nadaje się rygor
natychmiastowej wykonalności. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo odwołania za
pośrednictwem tut. Wydziału do Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Gdańsku w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszej
decyzji. Na zasadzie § 33 ust. 1 rozp. Rady Ministrów z dnia 26.12.1957 r. (Dz. U. Nr 1
49

AZUMG, sygn. 11/2, L.dz. 77/64/I, Załącznik do pisma z dnia 8 I 1964 r., [b.p.].
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poz. 3 z 1958 r.) opłatę skarbową w wysokości 20 zł pobrano i skasowano na podaniu.
Powyższe pismo adresowane do ks. kanonika J. Miszewskiego otrzymała również do
wiadomości k-da M.M.O. w Gdyni50.
Nie wiadomo, z jaką datą ks. Miszewski wystosował pismo do WSW w
Gdańsku w sprawie przebiegu procesji Bożego Ciała. Należy założyć, że pismo
było wysłane na tyle wcześniej, aby zachować tryb administracyjny. Natomiast
odpowiedź z dnia 27 maja 1966 r., czyli 13 dni przed procesją, w zasadzie zamykała
drogę odwoławczą od tej decyzji. Nawet gdyby proboszcz złożył odwołanie w
dniu otrzymania pisma, mieszcząc się w 14-dniowym terminie odwoławczym,
to nie miał żadnej gwarancji, że otrzyma jakąkolwiek odpowiedź przed Bożym
Ciałem. Zapewne zdawał sobie również sprawę, że odwołanie wstrzymuje
w ogóle zgodę na odbycie procesji. Sądzę, że nie nadużyję tutaj interpretacji
stwierdzeniem, że zmiana trasy i termin wysłania pisma z odpowiedzią były
przejawem złośliwości wobec proboszcza, celowo uniemożliwiając mu polemikę
z urzędami, pokazując jednocześnie, że i tak władza ma głos decydujący w
sprawach religijnych. Uzasadnienie, że trasę zmieniono ze względu na potrzeby
komunikacyjne miasta dowodzi, że ksiądz zaproponował inną, zapewne dłuższą
trasę. Natomiast argument koronny o zabezpieczeniu potrzeb komunikacyjnych,
dziś z perspektywy czasu, wydaje się zwykłą wymówką.
Władze świeckie ingerowały we wszystkie sprawy związane z życiem parafii.
Nawet uzyskanie zgody na wykonanie elewacji kościoła wymagało akceptacji wielu
urzędników. Zespół Miejski skierował w tej sprawie pozytywną opinię do Wydziału do
Spraw Wyznań: Obywatel Kierownik Wydziału d/s Wyznań przy Wojewódzkiej Radzie
Narodowej w Gdańsku w odpowiedzi na pismo Wasze Nr Wz. -W - 1036/69 z dnia 29
lipca 1969 r. w sprawie wykonania nowych elewacji kościoła przy ul. Świętojańskiej
29 - informuje, że dnia 19.09.1969 r. Zespół Miejski pozytywnie zaopiniował wniosek
wydziału BU i A PMRN w Gdyni - skierowany do Wydziału BU i A Wojewódzkiej
Radzie Narodowej w Gdańsku z prośbą o wydanie decyzji nakazującej odnowienie
wspomnianej elewacji kościoła. W załączeniu w/w wniosek51. Wydział do Spraw
Wyznań w piśmie do Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury również nie
wniósł zastrzeżeń. W zachowanej korespondencji czytamy: Wydział Budownictwa
Urbanistyki i Architektury PWRN w miejscu w odpowiedzi na pismo z dnia 17.VI.69 r.
Nr. AB.III-602/S/-/69 tut. Wydział d/s Wyznań komunikuje, że nie wnosi zastrzeżeń w
sprawie wykonania elewacji kościoła przy ul. Świętojańskiej 29 w Gdyni. Kopię pisma
50
Tamże, Prezydium Miejskiej Rady w Gdyni Wydział Spraw Wewnętrznych Nr WSW. II-6b/17/66 z
dnia 27 maja 1966 r., [b.p.]. Patrz: L. Potykanowicz-Suda, Państwo a Kościół..., Uroczystości kościelne,
s. 271. Autorka opisuje wydarzenia związane z konfliktami w Gdańsku, Tczewie i innych miejscowościach województwa gdańskiego. Można zatem założyć, że tożsame lub podobne sytuacje miały miejsce
i w Gdyni. Biorąc pod uwagę to, że władze KW PZPR znajdowały się w Gdańsku. Były to działania mające na celu próby neutralizowania uroczystości kościelnych.
51
Tamże, Pismo z dnia 10.10.1969 r., [b.p.].
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otrzymał Przewodniczący PWRN w Gdyni52. Jak wynika z powyższego źródła nie
znaleziono przeciwwskazań do wykonania nowej elewacji, która zapewne nie była
odnawiana od początku, tj. od czasu budowy kościoła. Pytanie tylko, jakie były
pobudki tej decyzji. Może chodziło o względy czysto estetyczne? Kościół znajdował
się przecież w centrum Gdyni.
Koniec lat sześćdziesiątych i lata siedemdziesiąte XX w. nie przyniosły znaczących
zmian w polityce państwa wobec Kościoła. Nadal problem stanowiło uzyskanie zgody
na budowę kościoła, zakup materiałów budowlanych. Kościół był nadal inwigilowany
przez Służbę Bezpieczeństwa i zwalczany przez Departament IV, specjalnie w tym
celu utworzony.
Po śmierci ks. Miszewskiego administratorem parafii został ks. Józef Szarkowski53.
Funkcję tę pełnił od marca 1972 r. do 1975 roku54. Następnie obowiązki proboszcza
parafii przejął ks. Edmund Wierzbowski. W materiałach archiwalnych znajduje się
decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku do Spraw Wyznań z dnia 20 września
1975 r.: Urząd Wojewódzki Wydział do Spraw Wyznań w Gdańsku po rozpatrzeniu
pisma z Kurii Biskupiej Chełmińskiej dnia 5 września 1975 r. L. dz. 3427/75/1 - nie
zgłasza zastrzeżeń przeciw mianowaniu Edmunda Wierzbowskiego na administratora
parafii Najśw. Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni. Decyzja niniejsza jest ostateczna
w instancyjnym toku postępowania administracyjnego55. Zatwierdzenie kandydata na
proboszcza przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej - Wydział do Spraw
Wyznań było decyzją administracyjną na podstawie art. 5 ust. 1 dekretu z dnia 31
grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych i następowało
w drodze rozpatrzenia wniosku Kurii Biskupiej.
Nie zawsze była ona pozytywna. Wielokrotnie Kuria Biskupia Chełmińska w
Pelplinie otrzymywała decyzję odmowną. Tak było w przypadku ks. Klemensa
Baungarta, kilkukrotnie proponowanego na stanowisko proboszcza w różnych
parafiach. Zazwyczaj w uzasadnieniu pisano, że: ksiądz nie posiada kwalifikacji
Tamże, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Wydział do Spraw Wyznań, pismo z dnia Gdańsk, 16
X 1969 r., do wiadomości przyjął tow. Lewandowski 21 X 69 r., [b.p.].
53
Józef Szarkowski (1908-2006) - ksiądz, wykładowca łaciny, opiekun drużyn harcerskich. Urodził się
12 XII 1908 we wsi Nowe Glinki w Borach Tucholskich. Święcenia kapłańskie przyjął w grudniu 1933 r.
Od 1935 r. wykładowca łaciny oraz propedeutyki filozofii w Prywatnym Męskim Gimnazjum nr 803 Towarzystwa Szkół Średnich. Był równocześnie prefektem w Państwowej Szkole Morskiej. Opiekun drużyny harcerskiej i koła PCK. Po zajęciu Gdyni przez Niemców został aresztowany i osadzony w KL Stutthof. Dzięki życzliwej pomocy zwolniony z obozu, przedostał się do Warszawy, gdzie nauczał w tajnym
szkolnictwie. Jako wikariusz w latach 1972-1975 administrator parafii NMP w Gdyni. Kapelan na statkach „Kościuszko” i „Pułaski”, zm. 12 IV 2006 r., Encyklopedia Gdyni…, t. I, Gdynia 2006, s. 784.
54
Pierwszy kościół w Gdyni, Parafia rzymskokatolicka Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, Gdynia 1994, s. 16. Patrz: J. Szarkowski, Wychowawca pokoleń, Gdynia 1996, s. 134.
55
AZUMG, sygn. 11/2, WZ. 4. 1042/75, na podstawie art. 5 ust. 1 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o
organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, Dz.U. Nr. 1, poz. 6 z 1957 r. i art. 97 kodeksu postępowania administracyjnego. Pismo z upoważnienia wojewody podpisał mgr Jan Szewczyk, pismo z dnia
20.09.1975 r. [b.p.].
52
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obywatelskich do objęcia samodzielnego stanowiska kościelnego, ponieważ nie
gwarantuje lojalnego przestrzegania wszystkich zarządzeń władz państwowych w
wypadku objęcia funkcji administratora parafii56. Kandydatura ks. Wierzbowskiego,
zgłoszona przez Kurię Biskupią Chełmińską pismem z 5 września 1975 r., uzyskała
akceptację.
Nowy proboszcz zyskał sobie opinię doskonałego organizatora życia parafii,
a także budowniczego. W dokumentach archiwalnych znajduje się wniosek
wraz z ekspertyzą techniczną dotyczący rozbudowy kościoła NMP, który
Urząd Miejski w Gdyni, Wydział Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
przesłał do Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Pismo z dnia 25 lipca 1977 r. zawiera ręczną adnotację - do wiadomości Wydział
Spraw Wewnętrznych w/m57. Dokument ten świadczy o tym, że również w
latach siedemdziesiątych uzyskanie pozwolenia na wykonanie wszelkich
prac budowlanych i remontowych prowadzonych w obiektach o charakterze
sakralnym wymagało zgody nie tylko różnych wydziałów odpowiadających za
wydawanie decyzji budowlanych, ale również Wydziału do Spraw Wyznań i
Wydziału Spraw Wewnętrznych.
Ten sam Wydział Gospodarki Terenowej wystosował do księdza
Wierzbowskiego upomnienie z zagrożeniem z dnia 15 lutego 1978 r. powołujące
się na pismo z 31 czerwca 1977 r., w którym nakazano doprowadzenie wnęki
do stanu zgodnego z zatwierdzonym projektem technicznym w terminie do
20 września 1977 r.: Wobec upływu terminu wykonania powyższego obowiązku
Wydział Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w
Gdyni, jako wierzyciel wzywa Obywatela do niezwłocznego wykonania obowiązku
wynikającego z wyżej wymienionej decyzji i zagraża, że w przypadku niewykonania
w/w czynności skieruje sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego58. Koszt
upomnienia wynosił 3 złote. Pismo podpisał z up. Prezydenta Miasta inż.
arch. Henryk Małach z-ca kierownika. Tego samego dnia urzędnik wystosował
również kopię cytowanego pisma do Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu
Miejskiego w Gdyni59. Sprawa się jednak na tym nie skończyła, albowiem ksiądz
nie zastosował się do zaleceń. W liście wystosowanym do Wydziału Spraw
Wewnętrznych w Gdyni z 15 listopada 1979 r. ks. mgr E. Wierzbowski informował,
że wielokrotnie zwracał się z prośbą o odbiór techniczny zabudowanej wnęki.
Zapewnił również, że została ona wykonana zgodnie z projektem i pozwoleniem
na budowę, a minimalne zmiany podyktowane względami bezpieczeństwa
przeciwpożarowego zostały odnotowane w dzienniku budowy, do którego miał
Tamże, WZ. IV-419/66, pismo z dnia 21 III 1966 r. [b.p.].
Tamże, GT-II-BN-8380/173/77, pismo z dnia 27 VII 1977 r. [b.p.].
58
Tamże, GT-I-BN-8386/67/78, pismo z dnia 15 II 1978 r. [b.p.].
59
Tamże, GT-II-BN-8386/67/78, pismo z dnia 15 II 1978 r. [b.p.].
56
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wgląd miejski inżynier nadzoru. Ksiądz skarżył się również na brak odpowiedzi
na pisma wystosowane do Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony
Środowiska w Gdyni. Uważam, że przyjęcie budynku przez najwyższe władze
kościelne powinno być uprzedzone przez przyjęcie go przez władze cywilne.
Dalsza część listu wyjaśnia zdenerwowanie Wydziału Gospodarki Terenowej
nakazującemu doprowadzenie wnęki do stanu zgodnego z projektem i grożącemu
wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Obchodzony Rok Dziecka stawia
sprawę w zupełnie szczególnym świetle. Nie można odbierać dobrych warunków
nauczania dzieciom, którym obecny rok jest poświęcony. Oburzają nas złe warunki
życia i nauczania dzieci na świecie, cieszyć się, więc należy, że nasze polskie dzieci
otrzymują dobre warunki. Jest to akt dobrej woli. Odwlekanie decyzji w tej sprawie
niepotrzebnie drażni nasze społeczeństwo60.
W dniu 22 listopada 1979 r. Kuria Biskupia Chełmińska zwróciła się do
Wydziału do Spraw Wyznań z prośbą o wybudowanie podziemnych pomieszczeń
na przechowywanie sprzętu liturgicznego w parafii Najświętszej Maryi Panny
w Gdyni. W odpowiedzi napisano: W roku 1977 proboszcz parafii p.w. Najśw.
Marii Panny w Gdyni otrzymał zezwolenie na rozbudowę budynku plebanii
o część gospodarczą, w której miały być pomieszczenia na przechowywanie
sprzętu liturgicznego. Prace te wykonano niezgodnie z zatwierdzonym projektem
technicznym. W trakcie prac budowlanych wprowadzone zostały zmiany, w
rezultacie których zamiast pomieszczeń gospodarczych wybudowano inne.
Działanie to było niezgodne z przepisami Prawa budowlanego. Decyzje Urzędu
Miejskiego z dnia 31 sierpnia 1977 r. i Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30
listopada 1977 r. w sprawie doprowadzenia zabudowy wnęk plebanii do stanu
zgodnego z zatwierdzonym projektem technicznym nie zostały wprowadzone
w życie. Wykonanie ciążącego na proboszczu parafii NMP w Gdyni obowiązku
doprowadzenia nowej części plebanii do stanu zgodnego z projektem w pełni
zaspokoi potrzeby magazynowe parafii61. Pismo podpisał dyrektor Wydziału ds.
Wyznań mgr Edward Pobłocki. Mimo odmowy proboszcz starał się wszelkimi
sposobami uzyskać zgodę na rozbudowę plebanii. Kuria Biskupia Chełmińska
również nie zaprzestała starań w tej sprawie. Świadczy o tym pismo Wydziału d/s
Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 11 lutego 1980 r. powołujące
się na pismo z kurii, podpisane przez dyrektora Ryszarda Pobłockiego,
skierowane do Wiceprezydenta Gdyni Ryszarda Łosińskiego z prośbą o opinię.
Korespondencja miała charakter poufny62.
60
Tamże, ks. mgr Edmund Wierzbowski do Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Wewnętrznych w Gdyni,
pismo z dnia 15 XI 1979 r. [b.p.].
61
Tamże, WZ 4-579/79, do Kurii Biskupiej Chełmińskiej w Pelplinie Wydział do Spraw Wyznań w
Gdańsku, pismo z dnia 30 XI 1979 r. [b.p.].
62
Tamże, WZ IV-45/80/pf z dnia 11 II 1980 r. [b.p.]
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W dniu 30 kwietnia 1980 r. Koło Starych Gdynian przy Klubie Morskim
Związku Zarodowego Marynarzy i Portowców złożyło propozycję ks. Wierzbowskiemu
dotyczącą budowy krużganka łączącego kościół z plebanią63. Zasugerowali, że warto
w planach zagospodarowania terenu wokół kościoła uwzględnić tę piękną, dawną
formę architektoniczną. Załączone do pisma dwie fotografie krużganka wykonane
przed wojną przez kronikarza Koła Starych Gdynian Władysława Gucia stanowiły
dowód na istnienie tego detalu architektonicznego. Poniżej wygląd przedwojennego
projektu, o przywrócenie którego wnioskowali członkowie Koła Starych Gdynian.

Rys 1. Krużganek (połączenie kościoła z plebanią)64
W opisie technicznym koncepcji projektu rekonstrukcyjnego krużganka
łączącego kościół z plebanią zadbano o wierne odtworzenie konstrukcji budowli.
Tamże, pismo Koła Starych Gdynian z dnia 30 IV 1980 r., Wielebny Księże Proboszczu, w załączeniu
przekazujemy 2 fotografie krużganku, który łączył Kościół z plebanią. Fotografie te są dziełem naszego
kronikarza Władysława Gucia. Mając na uwadze zagospodarowanie otoczenia kościoła jesteśmy zdania,
że winno ono uwzględniać dawną formę architektoniczną. Sądzimy, że nasza propozycja będzie mogła
być uwzględniana w planach architektonicznych. W podpisie za Zarząd Koła - Prezes Edmund Mentkowski i Sekretarz - Zbigniew Gątkiewicz. W opisie technicznym widzimy koncepcję projektu rekonstrukcyjnego krużganków pomiędzy plebanią a kościołem: 1. Dach dwuetapowy konstrukcji drewnianej kryty dachówką holenderską lub korytkową w nawiązaniu do istniejącego dachu budynku kościoła,
2. Filary i sklepienia krużganka z cegły klinkierowej spoinowej, 3. Fragmenty ścian pomiędzy sklepieniem - tynk nakrapiany biały, 4. Ściany przy wejściu od strony ul. 22 Lipca - kamień twardy łamany spoinowy (patrz cokół kościoła), [b.p.].
64
Tamże, Elewacja od ul. Świętojańskiej 1:100, [b.p.].
63
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Użyte materiały i elementy zdobnicze miały nawiązywać do stylu bryły kościoła.
Zaproponowano dwuetapowy dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką
holenderską lub korytkową, nawiązujący do istniejącego dachu budynku kościoła.
Filary i sklepienia krużganka miały być wykonane z cegły klinkierowej spoinowej, a
fragmenty ścian pomiędzy sklepieniem otynkowane białym nakrapianym tynkiem.
Do budowy ściany krużganka przy wejściu od strony ul. 22 Lipca zaproponowano
kamień twardy łamany spoinowy w nawiązaniu do materiału i formy wykonania
cokołu kościoła65.
Proboszcz, przychylny inicjatywom wiernych wystosował pismo z dnia
10 czerwca 1980 r.66 do Urzędu Miejskiego Wydział Gospodarki Komunalnej
Przestrzennej i Ochrony Środowiska Gdyni, w którym poprosił o zgodę na
połączenie kościoła z plebanią krużgankiem tak, jak w latach przedwojennych.
Dołączył kopię zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prośbę Koła Starych
Gdynian oraz archiwalne zdjęcia krużganka. Parafia była zainteresowana budową
krużganka ze względów funkcjonalnych, jakim było połączenie kościoła z plebanią
oraz estetycznych, ponieważ odgrodziłby on teren kościoła od ruchliwego i mało
efektownego zaplecza hotelu.
Wojewódzki konserwator zabytków architekt mgr inż. Artur Kostarczyk dnia 13
października 1980 r. wystosował pismo do Biura Parafii Najświętszej Maryi Panny w
Gdyni, w którym, powołując się na naradę z 11 października 1980 r., wyraził zgodę
na budowę krużganka łączącego kościół z plebanią. Zaznaczył, że przęsła mają być
równe, dach kryty dachówką, a położenie wzdłuż budynku plebanii do wejścia na teren
kościelny od strony ul. 22 Lipca. Mimo to nigdy nie zrealizowano tego projektu. W
dokumentach archiwalnych i przekazach ustnych nie ma żadnej informacji, dlaczego
zaniechano budowy krużganka. Pismo zawiera jednak informację znacznie wyższej
rangi - Ponadto informujemy, że urząd konserwatorski widzi możliwość budowy nowego
kościoła na zapleczu działki67. Czy było to celowe działanie p. Kostarczyka w sprawie
miejsca i budowy nowego kościoła trudno powiedzieć. Nie można również określić
jednoznacznie, czy była to samodzielna inicjatywa konserwatora, czy też działanie
uzgodnione nieoficjalnie z urzędnikami różnego szczebla. Kopię pisma przesłano do
wiadomości Wydziału do Spraw Wyznań i do Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdyni. Wywołało ono istną burzę.
Prezydent Gdyni mgr Jan Krzeczkowski skierował do wojewody gdańskiego prof.
Jerzego Kołodziejskiego wyjaśnienia dotyczące, jego zdaniem, nieporozumienia: W
związku z pismem Gdańskiego Ośrodka Ochrony Dóbr Kultury z dnia 13.10.1980 r.
nr II/4100/5/31/80 podpisanym przez mgr. inż. arch. Artura Kostarczyka. Pismo to
zostało zaadresowane do Biura Parafii Najświętszej Maryi Panny ul. 22 Lipca nr 2681-372 Gdynia, kopia natomiast została przesłana do Urzędu Miasta Gdyni. Z pisma
tego wynika, że dnia 11.10.1980 r. miała miejsce narada, na której omawiano sprawy
Tamże, załącznik opisu technicznego do wniosku Koła Starych Gdynian, [b.p.].
Tamże, Biuro Parafii Najświętszej Maryi Panny z dnia 10 VI 1980 r., [b.p.].
67
Tamże, Nasz znak II/4100/5/31/80, pismo z dnia 13 X 1980 r. [b.p.].
65
66
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budownictwa sakralnego w Gdyni. W omawianym piśmie mgr arch. Artur Kostarczyk
informuje proboszcza parafii NMP, że urząd konserwatorski widzi możliwość budowy
nowego kościoła na zapleczu działki. O projekcie budowy nowego kościoła wcześniej
nie zostałem powiadomiony, podobnie Wydział d/s Wyznań Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku. Uważam, że w tej sytuacji mgr ach. Artur Kostarczyk przekroczył swoje
uprawnienia.
Po pierwsze przez fakt prowadzenia pertraktacji z administratorem parafii NMP
poza mną i bez mojego udziału oraz bez udziału przedstawiciela Wydziału d/s Wyznań
w Gdańsku.
Po drugie przez fakt udzielenia opinii o możliwości budowy nowego kościoła przed
oficjalnym wystąpieniem władz kościoła do obywatela Wojewody.
Postępowanie mgr. arch. A. Kostarczyka doprowadziło do publicznego ogłoszenia na
ambonie i rozplakatowania w gablotach informacji o projekcie budowy nowego kościoła.
Nieprzestrzeganie swoich kompetencji przez w/w pracownika gdańskiego Ośrodka
Ochrony Dóbr Kultury spowodowało poinformowanie społeczeństwa miasta Gdyni
w sprawie, w której Obywatel Wojewoda i władze Miasta Gdyni nie podjęły jeszcze
żadnych decyzji. Jeśli obecnie będzie rozpatrywana sprawa budowy przedmiotowego
kościoła, będzie to odbywało się pod presją opinii społecznej. W związku z powyższym
proszę Obywatela Wojewodę o wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do
mgr. arch. Artura Kostarczyka.
Uprzejmie proszę Obywatela Wojewodę o zmianę obszaru nadzorowanego przez
mgr. arch. Kostarczyka, gdyż nie widzę możliwości współpracy z przedstawicielem
GOODK wprowadzającym zamęt swoim działaniem w sprawach wymagających
rozwagi i dyscypliny68. W korespondencji zwrotnej otrzymał pismo podpisane przez
dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki mgr. Macieja Krzyżanowskiego: W odpowiedzi
na pismo Towarzysza Prezydenta z dnia 27 października br. skierowane do wojewody
Gdańskiego w sprawie pisma Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13.X. br.
(l.dz.II/4100/5/31/80) dot. kościoła parafii Najświętszej Maryi Panny w Gdyni, pragnę
poinformować, że:
- w dniu 11 października br. nie odbyła się narada, a jedynie lustracja konserwatorska
na terenie posesji parafii i nie omawiano tam spraw budownictwa sakralnego w Gdyni,
- inspektor Artur Kostarczyk otrzymał upomnienie za przekroczenie kompetencji
służbowych,
- wydaje się celowe zwrócenie się do rzeczoznawców Stowarzyszenia Architektów Polskich
o opinię, która mogłaby ostatecznie określić brak możliwości realizacji budynku nowego
kościoła na posesji omawianej parafii 69. Kopię pisma otrzymał Wydział d/s Wyznań.
Trudno jednoznacznie stwierdzić czy niefortunna, zdaniem władz, zgoda na
budowę kościoła zainspirowała proboszcza ideą budowy nowej świątyni, czy też
ksiądz Wierzbowski nosił się z takim zamiarem wcześniej. Jedno jest pewne, przez
Tamże, Pismo Prezydenta Gdyni mgr. Jana Krzeczkowskiego, SA. II6817-13/80, z dnia 27 X 1980 r., [b.p].
Tamże, Krótka notatka w odpowiedzi na skargę Prezydenta Gdyni do Wojewody Gdańskiego, Nasz
znak WKZ/4100/5/31/80, Wasz znak SA.II-6817-13/80, z dnia 14 XI 1980 r., [b.p.].
68
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cały czas swojej posługi kapłańskiej często korespondował z władzami różnego
szczebla. Na początku lat osiemdziesiątych pisał do nich nie tylko w sprawie
krużganka i pomieszczeń magazynowych, występował również o zgodę na budowę
nowej plebanii.
W archiwum zachowała się również korespondencja w sprawie „okrąglaka”. W piśmie
z dnia 18 maja 1981 r. skierowanym do Wojewody Gdańskiego proboszcz wyjaśnił: Parcela
XV 88 nr 152 o powierzchni 973 m2 jest własnością Parafii Najśw. Maryi Panny w Gdyni.
Na niej mieści się tzw. „okrąglak” przeznaczony do rozbiórki. Władze miejskie zamierzały
początkowo za ponad 1 milion zł przeprowadzić remont i przeznaczyć wspomniany
„okrąglak” na pawilon wystawowy. Dyr. mgr Maria Sieradzan orzekła, że barak nie nadaje
się na pawilon wystawowy. Jest to bowiem małe, ciemne zawilgocone pomieszczenie70. W
dalszej części ksiądz podkreślając raz jeszcze, że „okrąglak” znajduje się na terenie parafii,
zaproponował, że chętnie go odkupi i przeznaczy na pomieszczenie do składowania
materiałów budowlanych potrzebnych do budowy kościoła, następnie dokona rozbiórki,
a uzyskany materiał wykorzysta do budowy.
Wydział Spraw Społeczno-Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Gdyni udzielił
odpowiedzi na pismo skierowane do wojewody dopiero 10 listopada 1981 r. Podpisał je
upoważniony przez wojewodę kierownik wydziału mgr Andrzej Gliniecki. W związku
z rozważaniem możliwości przekazania tzw. „okrąglaka” parafii NMP w Gdyni, proszę
o przedstawienie koncepcji zagospodarowania tego obiektu pod względem użytkowym,
jak również wystroju zewnętrznego z uwagi na lokalizację w centrum miasta71. Z treści
odpowiedzi można wnioskować, że najprawdopodobniej kierownik nie zapoznał
się z propozycją ks. Wierzbowskiego, dotyczącą zagospodarowania „okrąglaka”, lub
zostawił sobie możliwość udzielenia w przyszłości odmowy sprzedaży.
Proboszcz Wierzbowski odpisał niezwłocznie, bo już 15 listopada 1981 r.: W
odpowiedzi na pismo z dnia 10.11.br. dotyczące tak zwanego „okrąglaka” donoszę, że
zgodnie z prośbą wystosowaną do Wojewody prof. Kołodziejskiego, „okrąglak” ma być
na czas przejściowy używany, jako pomieszczenie potrzebne do kontynuowania prac
związanych z budową nowego kościoła. Z pisma z dnia 12.11.br. z Wyd. Gospodarki
Przestrzennej w Gdańsku wynika, że została już ustalona lokalizacja nowego kościoła.
Stanie on na placu, gdzie obecnie stoi okrąglak. Zatem musi on być zniesiony. W okresie
przejściowym pragniemy go wykorzystać na biura dla inżynierów i pomieszczenia dla
pracowników. Zewnętrzny wystrój budynku pragniemy przeprowadzić w takim stopniu,
jaki jest konieczny, aby nie ucierpiał na tym wygląd miasta. Przekazujemy na początek
prowizoryczny szkic naszych ustaleń i zamierzeń72.
Poniższe grafiki przedstawiają wizualizację wyglądu przedmiotowego okrąglaka.
Z rysunków wynika, że nie był to budynek okrągły, jak można by sobie to wyobrazić
na podstawie korespondencji wymienianej pomiędzy parafią a władzami.
Tamże, pismo do Wojewody Gdańskiego z dnia 18 V 1981 r., [b.p.].
Tamże, pismo 3A.V-6817-7/81, do ks. mgr. Edmunda Wierzbowskiego z dnia 10 XI 1981 r., [b.p.].
72
Tamże, pismo z dnia 13 XI 1981 r., SA. II. 6817-7/81, Urząd Miejski Wydział Spraw Społeczno-Administracyjnych w Gdyni. [b.p.].
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Rys 2. Elewacja zachodnia okrąglaka73

Rys 3. Elewacja północna okrąglaka74
Kierownik Wydziału Spraw Społeczno Administracyjnych mgr Andrzej Gliniecki
w dniu 9 grudnia 1981 r. z upoważnienia prezydenta napisał do ks. mgr. Edmunda
Wierzbowskiego, Proboszcza Parafii NMP w Gdyni: Zgodnie z prośbą z dnia 18
maja 1981 r. dotyczącą przekazania w użytkowanie parafii lokalu użytkowego tzw.
okrąglaka uprzejmie informuję, że lokal ten przekazuję Parafii Najświętszej Marii
Panny w Gdyni na czas określony, tj. do czasu ukończenia budowy nowego kościoła
z przeznaczeniem na zaplecze techniczno-biurowe dla pracowników. W przypadku
wydania decyzji negatywnej w przedmiocie budowy kościoła, decyzja o przydziale
lokalu użytkowego tzw. okrąglaka zostanie uchylona, a obiekt będzie podlegał
rozbiórce75. Dzień później została wydana decyzja administracyjna nr I-8176/7012/135/81 podpisana z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Inspektora
Miejskiego Świątkowską (pieczątka imienna mało czytelna - przyp. autora): Decyzja
o przydziale lokalu użytkowego dla Parafii NMP w Gdyni położonego w budynku
nr 27 przy ul. Świętojańskiej w Gdyni - pawilon tzw. okrąglak. Lokal powyższy
Tamże, grafika przedstawiająca elewację części zachodniej okrąglaka, [b.p.].
Tamże, grafika przedstawiająca elewację części północnej okrąglaka, [b.p.].
75
Tamże, pismo z dnia 09 XII 1981 r., [b.p.].
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przydzielony zostaje na zaplecze techniczno-biurowe dla pracowników do czasu
ukończenia budowy nowego kościoła76. Decyzja wydana była na czas określony i
zawierała klauzulę o jej uchyleniu w przypadku wydania decyzji negatywnej
dotyczącej budowy kościoła. Kopię otrzymali: ks. mgr Edmund Wierzbowski
Proboszcz Parafii NMP w Gdyni, ROM Gdynia ul. Władysława IV 4 i Wydział
Spraw Lokalowych w Gdyni, który potwierdził odbiór dnia 10 grudnia1981 r.
Kuria Biskupia Chełmińska 26 maja 1981 r. skierowała pismo do Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku, w którym poparła wnioski parafii w sprawie budowy
kościoła oraz „odkupienia okrąglaka” i poprosiła o pozytywne ich rozpatrzenie. W
załączeniu Kuria Biskupia przesyła dwa pisma parafii Najśw. Maryi Panny w Gdyni
z 27 kwietnia i 18 maja br, wraz z cytowanym w piśmie z 27 kwietnia odpisem pisma
Ministerstwa Kultury i Sztuki z 10 kwietnia br. skierowanego do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Gdańsku z zaleceniem postawienia wniosku o realizację
nowego kościoła na terenie sąsiadującym77. Pismo zawierało cztery załączniki wspomniane kopie trzech pism oraz szkic proponowanej lokalizacji nowego kościoła.
Podpisał je biskup Zygfryd Kowalski - Wikariusz Kapitulny.
W dniu 30 maja 1981 r. Wydział ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
przesłał do Prezydenta Gdyni J. Krzeczkowskiego wspomniane pismo Kurii Biskupiej
Chełmińskiej oraz wnioski proboszcza parafii NMP w Gdyni w sprawie budowy
nowego kościoła i zakupu przeznaczonego do rozbiórki „okrąglaka”. Wniosek w sprawie
odkupienia istniejącego obiektu jest mylnie skierowany do Wojewody, gdyż uprawnienia
w tym zakresie posiada Prezydent Gdyni. Natomiast prosimy o stanowisko w sprawie
budowy nowego kościoła w proponowanym przez parafię miejscu78. Korespondencję
podpisał Dyrektor Wydziału ds. Wyznań mgr Edward Pobłocki.
Jest to kolejny dowód na daleko idącą ostrożność urzędników. Na początku lat
osiemdziesiątych XX w. skuteczność polityki władz wobec kościoła była znacznie
mniejsza niż w latach poprzednich. Należy przypomnieć, że w tym czasie mieliśmy
już papieża Polaka, który w dniach 2-10 czerwca 1979 r. odbył pierwszą pielgrzymkę
papieską do Polski. Wydawałoby się, że nastały czasy bardziej liberalne, a osoba
Wielkiego Polaka, syna tej ziemi i głowy kościoła położy kres wszelkim animozjom
na linii kościół - państwo. Mimo to nadal uzyskanie zgody na budowę nowego
kościoła napotykało szereg przeciwności natury administracyjnej, objawiającej się
głównie opóźnianiem terminów wydawania decyzji.
Decyzja o zatwierdzeniu planu zagospodarowania terenu kościoła została wydana
dopiero 18 listopada 1982 r.79 natomiast pozwolenie na budowę 15 grudnia 1982 r., po
Tamże, decyzja o przydziale lokalu użytkowego I-8176/7-12/135/81 dnia 10 XII 1981 r., [b.p.].
Tamże, pismo L. dz. 1633/81/V, Kuria Biskupia Chełmińska do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
z dnia 26 V 1981 r., [b.p.].
78
Tamże, pismo WZ IV-598/81 z dnia 30 V 1981 r., [b.p.].
79
Tamże, decyzja GT-I-BN-8322/154/82 paraf. NMP z dnia 18 XI 1982 r., [b.p.].
76
77
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rozpatrzeniu wniosku z 10 listopada 1982 r.80. Była to decyzja na budowę fundamentów
pod nowy kościół przy ul. Zygmuntowskiej. Oba pisma z upoważnienia Prezydenta
Gdyni podpisał inż. architekt Henryk Nawrocki.
W dniu 22 marca 1983 r. zapadła decyzja, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15
marca 1983 r., w sprawie montażu słupów stalowych ze stężeniami na budowę nowego
kościoła: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Gdyni:
1. Ustala się miejsce i warunki realizacji inwestycji oznaczonej w załączniku
graficznym określający warunki wykorzystania terenów.
2. Zatwierdza się pod względem urbanistycznym i architektonicznym plan
realizacyjny objęty załącznikiem.
3. Udziela się pozwolenia na budowę inwestycji w całości w części obejmującej
montaż słupów budowlanych ze stężeniami na terenie - działce położonej w Gdyni przy
ul. 22 Lipca 2681. Decyzję z up. Prezydenta Gdyni podpisał Architekt Miejski, inż.
arch. Henryk Nawrocki Kierownik Wydziału. Dnia 25 stycznia 1984 r. świątynia wraz
z przykościelnym cmentarzem i ogrodzeniem zostały wpisane do rejestru zabytków
woj. gdańskiego pod numerem 896, a obecnie w rejestrze woj. pomorskiego figurują
pod nr 104982. Od 1986 r., po wybudowaniu nowego kościoła, przestał być kościołem
parafialnym, został kościołem filialnym tejże parafii. W dniu 26 czerwca 2001 r. zyskał
rangę kolegiaty stając się siedzibą Kapituły Gdyńskiej. To tylko niektóre, wybrane
aspekty z bogatego życia parafii.
Kościół Najświętszej Maryi Panny był pierwszą świątynią zbudowaną w
Gdyni. Od pierwszych dni swojego istnienia wpisał się w historię najpierw wsi,
potem miasta i ludzi tam żyjących. To w nim byli chrzczeni, uczęszczali na lekcje
katechezy, przystępowali do Pierwszej Komunii świętej, bierzmowania, zawierali
sakrament małżeństwa i otrzymywali ostatnią posługę. Niepowtarzalny klimat
świątyni sprawia, że wierni znajdowali i znajdują w niej doskonałe warunki do
modlitwy i chwili zadumy, powierzając Matce Bożej Pocieszenia swoje radości
i troski. W sercach wielu Gdynian na zawsze pozostanie najważniejszym
kościołem w mieście. Pierwsza gdyńska parafia została erygowana zaledwie kilka
miesięcy po otrzymaniu praw miejskich. Świątynia jest więc rówieśnicą Gdyni,
przetrwała II wojnę światową, była świadkiem odbudowy miasta po wojennej
zawierusze i powojennych relacji kościół - państwo. Przez te wszystkie lata miały
w nim miejsce różne wydarzenia związane z życiem parafii, regionu i kraju. W
jego murach świętowano uroczystości kościelne i państwowe, gromadzące nie
tylko parafian, ale również mieszkańców Gdyni i okolic oraz rzesze turystów.
Obchodzono w nim kolejne rocznice nadania praw miejskich, Święta Wojska
Polskiego i te zakazane w powojennej Polsce: 3 Maja - Święto Konstytucji,
Tamże, decyzja GT-II-BN-8381/080/82/ z dnia 15 XII 1982 r., [b.p.].
Tamże, CP-II-BN-8381/309/83, Urząd Miejski w Gdyni Wydział Gospodarki Przestrzennej pismo z
dnia 22 III 1983 r., [b.p.].
82
Uchwała Nr XXXVII/839/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 r., s. 70. Patrz: Dz.U. WP
Gdańsk 27 I 2010 r. Nr. 12, s. 894 i 935..
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15 sierpnia - Bitwy Warszawskiej 1920 (cud nad Wisłą), 11 listopada - Święto
Odzyskania Niepodległości, rocznice mordu katyńskiego oraz wiele innych,
które były łączone ze świętami kościelnymi. Inicjatorem świąt patriotycznokościelnych był w ostatnich latach PRL-u oraz pierwszych latach III RP ks. prałat
Edmund Wierzbowski, a obecnie kontynuatorem dziekan, ks. prałat Edmund
Skalski.
Kolegiata w życie współczesnej społeczności wpisuje się jako świątynia wieczystej
adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest popularnym miejscem udzielania
sakramentu małżeństwa. Rok po katastrofie smoleńskiej, 11 kwietnia 2011 r.,
odsłonięto przy kolegiacie tablicę pamiątkową, poświęconą ofiarom tragedii. Od
ponad dziewięćdziesięciu lat każdego dnia Kościół Najświętszej Maryi Panny niesie
posługę w duchu wiary, patriotyzmu i poszanowania tradycji. Zaszczepione w nas
wartości: wiara i słowa: Bóg Honor Ojczyzna, budują przyszłość wiarą czynioną,
którą my tworzymy dla siebie i następnych pokoleń tak, jak tworzyli ją dla siebie i dla
nas nasi dziadowie.
SUMMARY
Future forged by faith. The Collegiate Church of Virgin Mary Queen of Poland
in Gdynia in light of chosen documents
Since the early beginnings of the 20th Century, Gdynia had no church. Over the
years, Roman Catholic faith marked its dominance as the first chapel was grounded.
Establishing a new parish of Virgin Mary came soon after the birth of Gdynia in
1926. The parish quickly became a cultural and religious centre in flamboyantly
growing city. It had faced evil abyss of both totalitarian regimes: German Occupation
(1939-1945) and Communist rule (1945-1989). Thanks to glorious and heroic stance
of its priests, it has not only overcame the dramatic obstacles of past times, but also
strengthen its position by playing a vital role in Gdynia’s incumbent social life.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 16, 2016

Monika Chojnacka

Mały Kack i jego właściciele do końca XVIII wieku stan badań nad historią Gdyni
Mały Kack to dzielnica Gdyni charakteryzująca się interesującą historią oraz pięknym
położeniem. Dzielnica, a wcześniej osada, zawdzięcza swoją nazwę rzece Kaczej
przepływającej przez te tereny. Obszar wchodzący w skład dzisiejszego Małego Kacka
opisał malowniczo Józef Staśko w Przewodniku po polskim wybrzeżu, który skłania
się ku tezie, aby w skład ziem wchodzących w obręb granic Małego Kacka oprócz
części Kępy Redłowskiej zaliczyć również wyżynę ciągnącą się od morza nad granicą
gdańską aż do Wielkiego Kacka na zachodzie1. Tłumaczy to tym, iż wymienione
tereny są jednolite pod względem krajobrazowym, różniące się od innych terenów
nadmorskich niewysokimi, zalesionymi wzgórzami. Tereny te opisuje również
Stefan Żeromski: Tam między jedną a drugą duną, gajem sosnową obrosłą, otwiera się
cicha dolina…. Zapach traw niósł się z poprzecznych łąk między górami, gdzie kaczy
strumień po kamieniach z lasów spada…2.
Dokumenty źródłowe dotyczące Małego Kacka znajdują się przede wszystkim w
Archiwum Państwowym w Gdańsku3. Są wśród nich akta majątkowe od XVI wieku
do momentu parcelacji majątku w 1935 r. Wśród badaczy, którzy zajęli się historią
Małego Kacka wymienić należy przede wszystkim Jerzego Więckowiaka4, Tomasza
Rembalskiego5 czy ks. Mirosława Gawrona, również ostatnią pracę autorstwa
Sławomira Kitowskiego oraz Marii Jolanty Sołtysik6. W Ewangelickim Archiwum
Centralnym w Berlinie znajdują się także materiały, dotyczące ksiąg metrykalnych
kościoła ewangelickiego w Małym Kacku z lat 1661-19437. Na temat kościoła pisał
J. Staśko, Przewodnik po polskim wybrzeżu, Warszawa 1924.
S. Żeromski, Wiatr od Morza, Warszawa-Kraków 1926.
3
Archiwum Państwowe w Gdańsku (APG), sygn. 994, Majątek Mały Kack 1572-1588.
4
J. Więckowiak, Gdynia Mały Kack, Gdynia 1990.
5
T. Rembalski, Gdynia i jej dzielnice przed powstaniem miasta (XIII-XX wiek), Gdynia 2011, s. 94-105.
6
S. Kitowski, M.J. Sołtysik, Orłowo. Perła Gdyni. Dzieje, krajobraz, architektura, Gdynia 2015.
7
Spisy ksiąg metrykalnych z Ewangelickiego Centralnego Archiwum w Berlinie, wymienione są w
Przewodniku po zasobie do 1945 r. AP w Gdańsku, Warszawa-Łódź 1992, s 152.
1
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między innymi Jerzy Domasłowski8, także wspomniany już ks. Mirosław Gawron9.
Okres prehistoryczny Małego Kacka opisała między innymi Barbara Spigarska
w artykule poświęconym badaniom archeologicznym na terenie Gdyni10.
Wspomina, że na terenie Małego Kacka odkryto cmentarzyska z ciałopalnymi
grobami skrzynkowymi i popielnicowymi z okresu 550 – 400 p.n.e. Odnaleziono
także przedmioty codziennego użytku, takie jak: kolczyki, szczypce z brązu, brzytwę
żelazną, czy paciorki z brązu. Świadczy to o osadnictwie na tych terenach.
Tomasz Rembalski w publikacji poświęconej historii dzielnic Gdyni relacjonuje,
że w świetle najnowszych badań historyczno-językoznawczych można uznać, że
tereny określane przez Józefa Staśko pierwotnie były własnością władców gdańsko
– pomorskich z dynastii Sobiesławów. W dalszych latach książęta dokonali podziału
tych dóbr i część z nich przeszło we władanie biskupstwa włocławskiego. Stąd zapewne
dzisiejszy podział na Mały Kack i Wielki Kack11. Dalej autor podaje pierwszą wzmiankę
źródłową, dotyczącą Małego Kacka (Cacze), pochodzącą z 1342 r. Wówczas to
wielki mistrz zakonny Rudolf König dokonał potwierdzenia dla klasztoru cystersów
w Oliwie, jego prawa dla już posiadanych majątków, jednocześnie określając ich
granice. Mały Kack wymieniono w dokumencie jako miejscowość, która graniczyła z
dobrami cysterskimi, w tym wypadku chodziło o Brodwino. Dokument pochodzący
z tego samego roku wymienia również właściciela wsi – rycerza Piotra z Kacka12.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje, iż
w 1383 r. (1363) Mały Kack otrzymał przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim,
wystawiony również na dobra Kolibek przez komtura gdańskiego Giselbrechta von
Dudelsheima dla wspomnianego już Piotra z Kacka, sędziego ziemskiego, który
otrzymał 49 łanów, czyli dzisiejszych 830 hektarów ziemi. W tym czasie w Małym
Kacku działały młyny zbożowe i papiernie, cegielnie, a także największe na Pomorzu
Gdańskim skupisko kuźnic żelaza, w późniejszym czasie powstawały na tych terenach
także browary oraz karczmy13. Sławomir Kitowski i Maria Sołtysik zaznaczają, że
pierwsza wzmianka źródłowa, dotycząca młynu zbożowego na rzece Kaczej, pochodzi
z 1397 r., wówczas właścicielem Małego Kacka był Nitcze z Kacka. Położenie młynu
określa się w okolicy szlaku prowadzącego z Gdańska do Pucka14. Całość tego terenu
wchodziła w skład Klucza Kackiego (własność biskupów włocławskich, później na
przemian w rękach niemieckich i polskich) czyli majątku, który w XIV w. obejmował
Orłowo, Mały Kack, Wielki Kack i Kolibki.
J. Domasławski, Parafia Ewangelicka w Małym Kacku, [w:] Encyklopedia Gdyni, Gdynia 2006, s. 54.
M. Gawron, Kościół w Gdyni Orłowie, Gdynia 2005.
10
B. Spigarska, Badania archeologiczne na terenie Gdyni, „Rocznik Gdyński” 1984, nr 5, s. 30.
11
P. Simson, Geschichte der Stadt Danzig (bis 1626), Band 3, Urkundenbuch, Danzig 1918, s. 34; cyt. za
:S. Kitowski, M. Sołtysik, dz. cyt., s. 94. Patrz też: T. Rembalski, dz. cyt., s. 94.
12
Tamże.
13
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 3, Warszawa 1883, s. 651.
14
A.Bertling, Die Wachstafeln der Danziger Stadtbibliothek, Zeitschrift des Westpreusseschen Geschichtsvereins, helf XI, Danzig 1884, nr 145; cyt. za: S. Kitowski, M. Sołtysik, dz. cyt., s. 94.
8
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Tomasz Rembalski podaje również późniejszych właścicieli Małego Kacka,
prawdopodobnie byli to synowie Piotra – Mikołaj, Stefan i Jakub z Kacka15. Wiemy to
ze wspominanego już dokumentu sądowego z 1397 r., z którego wynika, iż właściciele
sądzili się z młynarzem. Przemysław Pragert w Herbarzu Szlachty Kaszubskiej, posiłkując
się między innymi dokumentami z Archiwum Państwowego w Gdańsku stwierdził, że
nie później niż w początkach XV wieku w Małym Kacku nastąpiła zmiana właścicieli.
Wiadomo, iż majątek objęła rodzina Ściborowiców, pochodząca prawdopodobnie z
okolic Pucka. Potomkowie tej rodziny, między innymi Jakub, odgrywali bardzo ważną
rolę wśród rycerstwa. Dobra małokackie dostał po wojnie polsko-krzyżackiej Jakub
Ściborowic ze Sławutowa. Dobra te otrzymał od Krzyżaków ok. 1409-1410 r.. Od tego
momentu Ściborowice podzielili się na dwie linie: Sławutowskich i Kackich. Kolejnym
właścicielem był syn Jakuba – Jan, chorąży gdański i członek Związku Pruskiego. Kolejni
potomkowie, synowie Jana: Ścibor, Paweł i Jakub16. Autor wspomnianego herbarza
pisał, że wszyscy oni wymienieni są w dokumencie z 1472 r., dotyczącego zapisu 100
florenów na wsi Redłowo od króla Kazimierza Jagiellończyka17. Kolejnym właścicielem
był Paweł z Kacka, który był ławnikiem ziemskim gdańskim, poborcą podatkowym
okręgu gdańskiego, a od 1490 r. sędzią ziemi gdańskiej, który to urząd pełnił dożywotnio,
był także nadzorcą lasów królewskich. W 1495 r. otrzymał od króla Jana Olbrachta
Żelistrzewo. Synami Pawła byli Jan, pełniący urząd ławnika tczewskiego i Jerzy z Kacka18.
W 1526 r. dokument potwierdzający własność Małego Kacka, dóbr w Bukowinie oraz
15 włók w Będzieszynie wymienia Barbarę z Kacka oraz jej dzieci: Fabiana, Piotra,
Andrzeja i Katarzynę19. Prawdopodobnie po wygaśnięciu męskiej linii rodu majątek
został sprzedany patrycjuszom gdańskim. Dokument z AP w Gdańsku, z 1550 r.,
wskazuje, że burmistrz gdański Jerzy Rosenberg kupił część Małego Kacka od Piotra z
Kacka i Gdańszczanina Balcera Heckera. Mały Kack został sprzedany wówczas za sumę
240 marek pruskich, parcele w majątkach położonych w Małym Kacku. Wymieniony w
dokumencie kupna-sprzedaży Jerzy Rosenberg nabył prawo dziedziczne do ogrodów, pól
i stawów z przywilejem wolnego łowienia ryb w rzekach. Piotr z Kacka oraz Hans Hecker
„wolno i nieodwołalnie” sprzedali mu lasy i i łąki20. Na temat rodziny Rosenbergów pisał
ks. Mirosław Gawron w książce poświęconej historii parafii Gdynia-Orłowo. Relacjonuje,
że rodzina Rosenbergów pochodziła przede wszystkim z Czech i Śląska, należała do
znamienitych rodów patrycjatu gdańskiego obok rodzin: Czirenberg, von Holten, van
der Linde, Brandes. Nie ustalono jednak, kiedy osiedlili się w Prusach Królewskich. W
XVI w. byli już rodziną zasiedziałą21. Dalej ks. Mirosław Gawron wspomina, że nowi
T. Rembalski, dz. cyt., s. 95.
P. Pragert, Herbarz szlachty kaszubskiej, t. 4, Gdańsk 2015, s. 110.
17
APG, sygn. 942/II 107, Akta majątkowe, Dokument zapisu 100 florenów na wsi Redłowo, k. 6; cyt.
za P. Pragert, dz. cyt., s. 110.
18
Akta Stanów Prus Królewskich, t. 2, Toruń 1957, s.133, 213, 273, 341, 397; cyt. za: P. Pragert, dz. cyt.,
s. 110.
19
Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. 2, s. 339; cyt. za: P. Pragert, dz. cyt., s. 111.
20
APG, sygn. 994/2, Kontrakt kupna-sprzedaży Małego Kacka; cyt. za: T. Rembalski, dz. cyt., s. 96.
21
K. Niesiecki, Herbarz Polski, Lipsk 1841, t. 8, s. 150.
15
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właściciele odgrywali bardzo ważną rolę w Gdańsku w XVII w. obejmując urzędy
rajców, syndyków, sędziów, bibliotekarzy, sekretarzy Rady Miejskiej, a także
radców królewskich. Warto wspomnieć, że w 1577 r. w czasie zatargu ze Stefanem
Batorym negocjował w imieniu Gdańska wspomniany już właściciel Małego
Kacka - burmistrz Gdańska Jerzy Rosenberg. W 1567 r. był on rajcą miejskim;
w 1578 r. został burmistrzem (funkcję pełnił do 1592 r.); w latach 1581, 1588, 1591
pełnił urząd burgrabiego (reprezentował interesy króla w Gdańsku, a tym samym
zajmował ważne stanowisko w administracji miasta). Do jego kompetencji należało
m.in. wymierzanie sądów i zatwierdzanie wyroków sądowych Sądu Ławniczego.
Funkcję tę powierzył mu na rok król; wybrany był spośród 8 kandydatów (2
burmistrzów oraz 6 radnych) zgłoszonych przez Radę Miasta22. Jerzy Rosenberg
był prawdopodobnie fundatorem powstałej w 1586 r. świątyni protestanckiej23. Jak
pisał ks. Adam Romejko24, powstał w Małym Kacku zbór ewangelicki, który został
wybudowany przez mieszkańców, pracowników hamerii nad rzeką Kaczą, którzy na
ten cel ograbili i ostatecznie spalili kościół w Wielkim Kacku. Budowniczy podstępnie
zorganizowali zbiórkę na odbudowę spalonego kościoła w Wielkim Kacku, kiedy się
to im udało, za cenę 300 marek wybudowali zbór w Małym Kacku. Podanie to jest
jednym z wielu hipotez, dotyczących powstania kościoła. Sławomir Kitowski i Maria
Sołtysik podsumowali dotychczasowe badania i przypuszczenia poszczególnych
badaczy. Stwierdzili oni, że według źródeł pierwsza wzmianka, dotycząca Małego
Kacka, pojawiła się w związku z wizytacją biskupa Hieronima Rozrażewskiego.
Podaje się, że istniał już kościół murowany z przyległym do niego cmentarzem.
Kościół powstał zapewne z inicjatywy miejscowych ewangelików, a fundatorem jej
był zapewne ówczesny właściciel Małego Kacka - Jerzy Rosenberg25.
Kolejna sprzedaż dóbr małokackich nastąpiła w 1578 r.: sprzedającymi byli
wówczas Maciej i Mikołaj Pirchowie z Kacka. Rembalski podaje, że Mały Kack
posiadał wówczas wielu właścicieli. Wymieniono miedzy innymi Mikołaja
Tidemana, który był właścicielem młyna w Małym Kacku, Augustyna Hacke,
Jana Buscha i Marcina von Dorne`a, także kuźnicę Hansa Brewicza. Wyżej
wspomniany dokument nie wymienia w gronie właściciela dóbr małokackich
rodziny Rosenbergów, a to właśnie oni posiadali większą część majątku, jak pisze
J. Więckowiak – do końca XVI wieku. Władysław Szulist w artykule poświęconym
dziejom Gdyni z okresu Rzeczypospolitej szlacheckiej podaje, iż wówczas na terenie
dóbr małokackich pracował młyn zbożowy, trzy kuźnie, w każdej z nich pomagał
jeden człowiek, mieszkał także węglarz26.
M. Gawron, dz. cyt., s. 11-12.
M. Gawron, Ogniwa z dziejów prezbiterium poewangelickiej świątyni w Gdyni-Orłowie, Gdynia
2006, s. 4-6.
24
A. Romejko, Życie religijne w Gdyni, „Zeszyty Gdyńskie” 2006, nr 1, s. 93-94.
25
S. Kitowski, M. J. Sołtysik, dz. cyt., s. 99.
26
W. Szulist, Zarys dziejów Gdyni za czasów Rzeczypospolitej szlacheckiej, „Biuletyn Nautologiczny”
1965, nr 10/12, s. 40.
22
23
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Kolejny kontrakt kupna-sprzedaży, znajdujący się w archiwum gdańskim, to
pochodzący z 1585 r. Wówczas to Jerzy Rosenberg kupił od Macieja Pircha kolejną
część dóbr w Mały Kacku27. W dokumencie tym wspomina się m.in. młyn w Małym
Kacku. Autorzy Orłowo. Perła Gdyni. Dzieje krajobraz architektura, próbują dociec,
opierając się m.in. na publikacjach ks. Mirosława Gawrona, a przede wszystkim
wspomnianych wyżej kontraktów kupna-sprzedaży Małego Kacka, czy kupującym
zawsze był Jerzy Rosenberg. Rozbieżności są dwojakiego rodzaju. Po pierwsze w
dokumencie z 1578 r. widnieje imię Rozenberga Jorgen - skandynawski odpowiednik
imienia Jerzy, a w 1585 r. zaś kontrakt wymienia Georga, czyli odpowiednik
niemiecki dalej tego samego imienia, a więc nie może to jednoznacznie wskazywać
na dwie różne osoby. Większe wątpliwości budzą podane w obu dokumentach żony,
w pierwszym z nich jest podana Eufrozyna, w drugim zaś Weronika28. Ostatecznie
sprawa ta nie została rozstrzygnięta.
Wspomnieni wyżej autorzy opisują także obiekty architektoniczne Małego Kacka.
Wskazują oni, iż istniejący do dzisiaj pałac w Małym Kacku, kryje ślady jeszcze
średniowiecznej zabudowy. Natomiast zaznaczyć należy, że dwór renesansowy
powstał prawdopodobnie w czasie, kiedy właścicielami byli jeszcze Rozenbergowie,
kolejna rozbudowa nastąpiła XVII i XVIII wieku, już za innych właścicieli, a więc po
Jerzym majątek przejął jego syn Michał29.
Tomasz Rembalski wymienia kolejnych właścicieli po Rosenbergach, byli to
począwszy od XVII w. – gdańszczanin Salomon Hienrch Bartsch, później dzierżawca,
również gdańszczanin, Georg Arendt, od 1710 r. zaś Valentin Andreas Borckmann30.
Zgodnie z katastrem kontrybucyjnym z 1772 r., przechowywanym dzisiaj
w Archiwum Państwowym w Toruniu po rozbiorze Polski, właścicielami
Małego Kacka była rodzina Krokowskich 31. Pierwszym właścicielem był
Ernest Bogusław von Krokow (syn polskiego pułkownika Marcina Macieja
Krokowskego i Barbary Zofii Kochańskiej), który nabył dobra małokackie za
sumę 60 tysięcy florenów od wspomnianego wyżej gdańskiego kupca Valentina
Andreasa Borckmanna w 1730 r. Ernest posiadał również w tym okresie klucz
roszczycki w ziemi lęborskiej Sulicic koło Pucka i Studzienki koło Warszawy.
Wspominany już kataster wymienia 135 mieszkańców oraz 10 łanowy folwark,
do którego należała Bukowina i pustkowie Krykulec. Czynsz płaciły 23 osoby,
między innymi wymieniono kołodzieja Nikielskiego, szewca Borkowskiego,
murarza Unholda, stolarza Mullera, kowala Nadolskiego oraz dwóch
stalowników, straganiarza i karczmarza 32. Za czasów Krokowskich w Małym
APG, sygn. 994/3, Kontrakt kupna-sprzedaży z 1585 r.; cyt. za: S. Kitowski, M.J. Sołtysik, dz. cyt., s. 95.
Tamże, s. 94-95.
29
Tamże, s. 94.
30
T. Rembalski, dz. cyt., s. 97.
31
Archiwum Państwowe w Toruniu, sygn. 377/52, Odpis z katastru kontrybucyjnego z 1772 r.; cyt. za:
S. Kitowski, M.J Sołtysik, dz. cyt., s. 96.
32
Tamże, s. 106.
27
28

126

Monika Chojnacka

Kacku nastąpił wzrost gospodarczy. Właściciele nie tylko wprowadzali nowe
nowinki techniczne, ale także reformowali majątek.
W tym miejscu warto powiedzieć o wspomnianym już dworku, później
rezydencji znajdującej się przy ulicy Folwarcznej, do niedawna siedziby I Liceum
Ogólnokształcącego. Jerzy Więckowiak opisuje historię tego budynku, który powstał
ok. XV w., a jego gospodarzami byli kolejni właściciele dóbr. Za czasów Ernesta
Krokowskiego pałac wyremontowano i rozbudowano w stylu barokowym. Zespół
dworsko-pałacowy znajduje się przy ulicy Folwarcznej w Gdyni. Powstał w XVIII w.
wybudowany przez rodzinę Krokowskich w stylu barokowo-rokokowym. Legenda
mówi, że znajdują się tam tajemne, podziemne przejścia, łączące dworek z pałacykiem
królowej Marysieńki w Kolibkach. Przy pałacu znajduje się piękny park33. Dokładną
analizę architektoniczną przeprowadzili jednak Sławomir Kitowski z Marią Sołtysik.
Opisując plany budynku autorzy zaznaczyli, że za Krokowskich pałac stanowił
przykład zgodny z nurtem architektonicznym baroku. To samo dotyczyło bogato
zdobionych wnętrz budynku. Całość dopinały piękne stylowe meble gdańskie34.
O Małym Kacku pisało wielu badaczy, jednakże, zaznaczyć należy, że dotychczasowe
opracowania, zarówno wcześniejsze, m.in. J. Więckowiaka, bazujące głównie na
wcześniejszych publikacjach, także późniejsze badania przeprowadzone przez Tomasza
Rembalskiego, oparte na kwerendach nie tylko źródeł historiografii niemieckiej, ale także
dokumentacji przede wszystkim znajdującej się w Archiwum Państwowym w Gdańsku
i Toruniu, oddają gruntowny i solidny rys historyczny tej miejscowości. Bardzo cenna
jest również ostatnia publikacja Sławomira Kitowskiego i Marii Sołtysik, rozszerzona o
opisy architektoniczne poszczególnych budynków, także ich bogato zdobionych wnętrz,
przede wszystkim pałacu w Małym Kacku czy kościoła Matki Boskiej Bolesnej w Orłowie.
Bardzo ciekawe jest również podsumowanie wcześniejszych właścicieli miejscowości do
połowy XVI w., dokonane przez Przemysława Pragerta, który na podstawie dostępnych
opracowań, herbarzy i analizy źródłowej przedstawił ich genealogię. Wspomnieć
jednakże należy, że wiele kwestii nie zostało jeszcze rozstrzygniętych.
SUMMARY
Mały Kack and its owners until the end of 18th century – the incumbent state
of research upon the history of Gdynia’s district
Mały Kack is a wonderfully located district of Gdynia with still uncovered historical
arcana. Its name stems from the nearby river Kacza. The article attempts to summarise
previous research on the history of Gdynia’s district Mały Kack. Thus far, it has been
a subject of many articles and archival research.
33
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J. Więckowiak, dz. cyt., s.10.
S. Kitowski, M. J Sołtysik, dz. cyt., s. 102.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 11, 2016

Mariusz Kardas

Skrzydlata Gdynia. Lotnictwo cywilne
w historii miasta portowego
Rozwój Gdyni zaczął się z początkiem lat 20. Jeszcze na początku XX w. była niewielką
osadą, która o pozycji metropolii nawet nie marzyła. Swoje przysłowiowe 5 minut
dostała z chwilą znalezienia się w granicach państwa polskiego. Wraz z nim wzrastała,
krzepła, w pełni otwierała się na morze i na nowoczesność. Jej rówieśnikiem było…
lotnictwo. W latach 30. zaczęło dominować myślenie, że Polska posiadająca niewielki
dostęp do morza, powinna starać się o zdobycie najliczniejszych i najdalszych dróg
powietrznych, by zapewnić sobie dotarcie do jak największej ilości miejsc na ziemi.
Położenie geograficzne Polski w środkowej Europie sprzyjało tym zamiarom.
Za datę narodzin komunikacji powietrznej w Polsce można uznać dzień pierwszego
w Polsce zamierzonego lotu pasażerskiego, który odbył się 18 IX 1919 r. Pierwsze
połączenie cywilne polskiego wybrzeża miało miejsce z okazji otwarcia pierwszych
Targów Poznańskich 28 V 1921 r. Powstałe z tej okazji Przedsiębiorstwo Transportu
Lotniczego Aerotarg uruchomiło m.in. komunikację na linii Poznań – Gdańsk. Linia
ta obsługiwana była przez niemieckie przedsiębiorstwo Danziger Luftpost GmbH
z siedzibą w Wolnym Mieście Gdańsku. Prawdziwy rozwój polskiej komunikacji
powietrznej datuje się jednak dopiero od roku 1928, tj. od czasu reorganizacji
urzędu lotnictwa cywilnego w Ministerstwo Komunikacji, regulacji ustawowych
dla lotnictwa i stworzenia towarzystwa lotniczego PLL „LOT”. Przedsiębiorstwo
PLL „LOT” swoim zasięgiem objęło również połączenia lotnicze z wybrzeżem, tj.
Gdańskiem i Gdynią1.
Korzystając początkowo z lotniska zlokalizowanego w Gdańsku–Wrzeszczu
(Langfuhr) Polska od początku lat 30. skłaniała się do podjęcia decyzji o
uruchomieniu lotniska krajowego we własnej strefie przestrzeni powietrznej na
wybrzeżu. Zauważono, że ożywione kontakty na płaszczyźnie handlu zagranicznego
oraz wymagania kół handlowych stwarzały potrzebę uruchomienia dogodnych
Z. Makowski, Rozwój lotnictwa polskiego, [w:] Dwudziestolecie komunikacji w Polsce Odrodzonej,
Kraków 1939, s. 96-97; T. Uszyński, Narodziny prawa lotniczego, „Skrzydlata Polska” 1959, nr 9 (399),
s. II; M. Mikulski, A. Glass, Polski transport lotniczy 1918-1978, Warszawa 1980, s. 37, 43; J. Butkiewicz,
Junkers a sprawa Polska, „Skrzydlata Polska” 2006, nr 12, s. 56.
1
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połączeń nie tylko morskich, ale i lotniczych. Było to korzystne zarówno dla rynku
wewnętrznego jak i gospodarczych powiązań międzynarodowych. Nie bez znaczenia
były też kwestie prestiżowe i polityczne. Relacje pomiędzy państwem polskim a
władzami Wolnego Miasta nie były specjalnie towarzyskie. Władze gdańskie były raczej
nieprzychylne ludności polskiej, uwidocznione to było zwłaszcza w drugiej połowie lat
30., kiedy to nasiliły się tendencje pronazistowskie. Stąd w budowie krajowego lotniska
widziano ważny aspekt propagandowy2. Port lotniczy na wybrzeżu miał mieć bardzo
istotny wpływ na tak zwane nieformalne zaznaczanie terenu. Miał być namacalnym
argumentem na to, że państwo polskie jest zainteresowane posiadaniem Pomorza
oraz inwestuje w jego rozwój. Istnienie lotniska wpływać miało także na obronność
wybrzeża, gdyż mogło ono być bazą lotniczą w czasie działań wojennych. Jednak to
przede wszystkim geograficzne usytuowanie Gdyni miało decydujący wpływ na
przestrzenne umiejscowienie miasta w sieci dróg lotniczych, co z biegiem czasu znalazło
przełożenie na wielkość przewozów i użyteczność komunikacji lotniczej dla wybrzeża
i reszty kraju3. Na dziewięć polskich miast posiadających w okresie międzywojennym
połączenia lotnicze Gdańsk/Gdynia sytuowała się na szóstym miejscu pod względem
intensywności ruchu lotniczego, w kolejności za: Warszawą, Lwowem, Krakowem,
Katowicami i Poznaniem, pozostawiając w tyle Wilno, Bydgoszcz i Łódź. Ze statystyki
wynika, że po uruchomieniu linii przelotowej do Kopenhagi i Rzymu, Gdynia miała
szansę jeszcze w 1939 r. wygrać tę nieformalną rywalizację ze stolicą Wielkopolski4. Jako
lotnisko o statusie paszportowo-celnym, tj. z obsługą ruchu zagranicznego, plasowała
się nawet na drugim miejscu, po warszawskim Okęciu5.
Jak to się mogło stać? Istotną zmianę w nastawieniu do cywilnego lotnictwa
na polskim wybrzeżu można było odczuć wraz z urealnieniem hasła postawienia
Polski „Frontem do morza!”. Decydując się na organizację Święta Morza w Gdyni, z
zaproszonym najwyższym państwowym establishmentem, m.in. w osobie Prezydenta
RP Ignacego Mościckiego, postanowiono również „zbratać powietrze z morzem”.
Pierwszym przejawem rozruszania nadmorskiej turystyki powietrznej był w czasie
tego święta lipcowego zlot samolotów klubowych. Bez inicjatywy gospodarzy
zleciało do Gdyni w dniu 31 VII 1932 r. 6 samolotów różnych klubów Aeroklubu
RP (3 z Katowic, po jednym z Warszawy, Krakowa i Lwowa). Startując z lotniska
w Rumi samoloty dokonały szeregu grupowych i pojedynczych lotów nad polskim
W. Araszkiewicz, Budowa lotnisk. Drogi lotnicze, wyd. II uzup., Łódź – Warszawa 1958, s. 21; M.
Mikulski, Cywilne porty lotnicze Gdyni i Gdańska w latach 1921–1974, „Rocznik Gdański” 1974/1975,
t. XXXIV/XXXV, s. 72-73.
3
APG o/Gdynia, sygn. 682/1580, KRG 1887-1939, Rumia – ogłoszenia, sprzeciwy 1932-1934, Zestawienie badań i studiów budowy lotniska pod Gdynią, k. 35; M. Mikulski, A. Glass, dz. cyt., s. 73.
4
Zestawienie przewozów w portach lotniczych obejmowało lata 1921-1938. Patrz: M. Mikulski,
A. Glass, dz. cyt., s. 85.
5
AAN, sygn. 16/3499, Ministerstwo Komunikacji w Warszawie, Stan personelu w portach lotniczych
(wykazy) 1939 r., Wykaz personelu lotnictwa cywilnego Cywilnego Portu Lotniczego w Rumi z 11 VI
1939, k. 27.
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wybrzeżem zrzucając okolicznościowe ulotki. Zloty co roku były kontynuowane, aż
do lata 1939 r. Czynnym partnerem dla rozwoju sportu lotniczego w Polsce, a więc
także na wybrzeżu, była LOPP6.

Fot. 1. Lotnisko w
Rumi. Widoczny hangar
Aeroklubu Gdańskiego.
Źródło: ze zbiorów
M. Konarskiego
Sprawą niepodlegającą dyskusji jest to, że ruch lotniczy nie może funkcjonować
bez odpowiedniej infrastruktury, odpowiednio urządzonych lotnisk i dróg
lotniczych. Pierwszym lotniskiem na polskim wybrzeżu było lądowisko
zorganizowane przy MDLot w Pucku. Jednak lądowisko to nie nadawało się
raczej dla samolotów lotnictwa lądowego7. Wraz z rozwojem Gdyni postanowiono
utworzyć lotnisko niedaleko od jej centrum. Gdynia miała być piątym cywilnym
portem lotniczym w Polsce. Zapewnienie o jego budowie z ust ministra komunikacji
usłyszano przy okazji uruchamiania 6 XII 1931 r. lotniska w Krakowie (czwartego po
Warszawie, Lwowie i Poznaniu). Od początku miało mieć charakter lotniska użytku
publicznego dla wszystkich samolotów. Oprócz funkcji lotniska dla PLL „LOT”
miało być także bazą dla Aeroklubu Gdańskiego oraz Ośrodka Przysposobienia
Wojskowego Lotniczego8.
„Frontem do morza!”, „Skrzydlata Polska” 1932, R. III (IX), nr 8 (94), s. 156; Lotnictwo nad morzem,
„Skrzydlata Polska”, 1932, R. III (IX), nr 12 (98), s. 278. O LOPP patrz też: W. Sobol, Liga Obrony Przeciwlotniczej i przeciwgazowej, [w:] Ku czci poległych lotników. Zarys dziejów lotnictwa polskiego, pod red.
M. Romeyki, Warszawa 1933, s. 280-281; Piętnastolecie L.O.P.P., Warszawa 1938, s. 208; Z. Makowski,
dz. cyt., s. 120. Zob. też: J. Chojnacki, Tradycja i organizacja polskiego budownictwa lotniskowego w okresie międzywojennym, „Technika Lotnicza” 1971, nr 1, s. 28.
7
Puck. Kosztowna oszczędność, „Słowo Pomorskie”, nr 253, z dn. 3.11.1922 r., s. 7. Patrz też: J. Grochowska, B. Kos-Dąbrowska, W cieniu puckich hydroplanów, Puck 2010, s. 31; A. Olejko, J. Wróbel, M. Konarski, Lotniczy Puck 1911-1950, historia, sprzęt latający, godło i barwa, Rzeszów 2012, s. 67. Patrz też: R. Szubański, Lotnictwo morskie Polski przedwrześniowej, „Wojskowy Przegląd Lotniczy” 1966, R. XX, z. IX, s. 55.
8
Czwarty cywilny port lotniczy w Polsce, „Skrzydlata Polska” 1931, R. II (VIII), nr 12 (86), s. 321. Patrz
też: Lotnictwo sportowe w Polsce 1927-1932, Referat wygłoszony przez Sekretarza Generalnego ARP mjr.
dypl. B. Kwiecińskiego na zebraniu Podgrupy Lotniczej Klubu Parlamentarnego BBWR 30 stycznia 1933
roku, Warszawa 1933, [b.p.]
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Poszukując właściwego terenu pod lądowisko Ministerstwo Komunikacji wyznaczyło
następujące punkty jako założenia, które muszą być spełnione przy jego budowie:
1. Port lotniczy miał być wysokiej reprezentacyjnej klasy, tak by wielkością i
rangą dorównać lądowisku w Warszawie, gdyż jednocześnie miał mieć charakter
lotniska międzynarodowego.
2. Port lotniczy miał być połączeniem lotniska wodnego i lądowego, jeśli zaś warunki
by na to nie pozwalały, miały powstać dwa obiekty położone możliwie blisko siebie.
3. Kolejny wymóg był powiązany z charakterem rekreacyjnym Pomorza.
Wymagano, by lotnisko było umieszczone możliwie blisko Gdyni, ale również Wejherowa,
oraz miejscowości letniskowych, takich jak Puck, Sopot i Władysławowo ‑ Hallerowo9.
Lotnisko w Gdyni (Rumi-Zagórzu) takie warunki w zasadzie spełniało. Miało
jeszcze jeden walor. Można było je urządzić – co nie było nieważne dla głównego
inwestora w postaci Skarbu Państwa - niewielkim kosztem, chociaż i tak w 1939 r.
oceniano, że koszt budowy wyniósł ok. 10 mln zł10.
Ostateczna decyzja o budowie lotniska w Rumi zapadła w 1932 r. Nastąpiło to po
zapoznaniu się władz państwowych ze studium technicznym przedłożonym przez
komisję Ministerstwa Komunikacji oraz po wykonaniu odpowiednich studiów i prac
przygotowawczych. Koszt budowy lotniska ponosił Skarb Państwa. Za inwestycje
lotniskowe i okołolotniskowe odpowiadało Ministerstwo Komunikacji11.
Lotnisko cywilne dla Gdyni („Port lotniczy Gdynia w Rumi-Zagórzu”)
uruchomiono oficjalnie dnia 30 IV 1935 r., sukcesywnie je rozbudowując w
kolejnych latach12. W 1934 r. wybudowano drewniany hangar, który zagospodarował
Aeroklub Gdański. Na wiosnę 1936 r., przy ul. Żwirki i Wigury, oddano do użytku
jednopiętrowy budynek dworca o kubaturze około 12 tys. m³, wyłożonym różowym
marmurem, wewnątrz którego umiejscowiono biura administracyjne, urząd celny,
kiosk „Ruchu” i Urząd Pocztowy Gdynia 1 - Port Lotniczy13. Lotniskiem zarządzał
APG o/Gdynia, sygn. 682/1580, KRG 1887-1939, Rumia – ogłoszenia, sprzeciwy 1932-1934, Zestawienie badań i studiów budowy lotniska pod Gdynią, k. 35.
10
Tamże, Pismo UWP w Toruniu do Komisarza Rządu w Gdyni z 4 V 1933 r., k. 425. Patrz też: M. Mikulski, A. Glass, dz. cyt., s. 110.
11
Piętnastolecie..., s. 139-140. Patrz także: M. Bakun, Lotnictwo na ziemi gdańskiej 1910-1945, Toruń
2012, s. 24.
12
Obwieszczenie Ministra Komunikacji Nr L.IV/726/13/35 z dnia 8 kwietnia 1935 r. w sprawie otwarcia do użytku publicznego lotniska w Gdyni (M.P. 1935 nr 117 poz. 149). Większość literatury przedmiotu wskazuje dzień później, tj 1 maja 1935 r. Patrz: M. Mikulski, A. Glass, dz. cyt., s. 108. Ciekawostką jest
fakt ogłoszenia ww. obwieszczenia w „Monitorze Polskim” dopiero 22.05.1935 r.
13
AAN, sygn. 16/3499, Ministerstwo Komunikacji w Warszawie, Stan personelu w portach lotniczych
(wykazy) 1939 r., Wykaz personelu lotnictwa cywilnego Cywilnego Portu Lotniczego w Rumi z 11 VI
1939, k. 27. Zob. też: M. Mikulski, A. Glass, dz. cyt., s. 110. Do dnia dzisiejszego zachowały się okolicznościowe stemple bite na przesyłkach z okazji tzw. „pierwszych lotów” wykonanych na trasie z Gdyni: 15
V 1939 r. - pierwszego lotu na trasie Warszawa – Gdynia – Kopenhaga i 14 VI 1939 r. – pierwszego lotu
do Rzymu. Patrz też: K. Hejmowski, Historia poczty w Gdyni 1920-1939, „Rocznik Gdyński” 1983, nr 4,
s. 51; Gdynia, Wolne M. Gdańsk i Wybrzeże, t. I, Przewodniki Pomiana, Warszawa 1939, s. 126.
9
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zawiadowca portu lotniczego, który kierował całością jej prac, w tym obsługą
techniczną PLL „LOT”. Przed wybuchem wojny lotnisko dysponowało dwiema
drogami startowymi o nawierzchni darniowej (o długości około 1300 m każda)
oraz dwoma nowoczesnymi hangarami konstrukcji łukowej (o wymiarach 40x50,6
m). Przed hangarami i dworcem lotniczym zbudowano betonową płytę postojową.
Posiadało stację paliwową, warsztaty naprawcze i dogodne drogi dojazdowe. W roku
1939 pole wzlotów było częściowo oświetlone. Na wyposażeniu nawigacyjnym znalazły
się: goniometr, radiostacja lotnicza (korespondencyjna) oraz latarnia lotniskowa.
Prowadzone były prace przy wyposażeniu lotniska w radiolatarnię i dalekopis, których
uruchomienie planowano na rok 194014.
Obsługa lotniska była stała, dzienna, prowadzona siedem dni w tygodniu. W
niedziele i święta podejmowana była w godzinach od 800 do 1300 oraz dla samolotów
zaawizowanych do chwili lądowania. Załogi mogły korzystać z kwatery i posiłku
oraz pomocy medycznej w Rumi lub w nieodległej Gdyni. Do Gdyni można było
dostać się w ciągu 20 min. koleją z dworca Rumia-Zagórze odległego od portu
lotniczego o ok. 700 m lub autobusem przewoźnika PLL „LOT”. Na płycie lotniska
działały warsztaty naprawcze portu lotniczego, które zostały przekształcone w stację
montażową samolotów sprowadzanych drogą morską z USA15.
Od chwili uruchomienia lotniska sukcesywnie zwiększała się jego działalność
komercyjna. Po ten nowoczesny środek transportu zaczęli szerzej sięgać
przedstawiciele sfer rządowych. Wielokrotnie z lotniska w Rumi korzystał minister
spraw zagranicznych RP Józef Beck16. W 1937 r. z podróży na wybrzeże z usług polskiej
lotniczej firmy przewozowej skorzystał prezydent RP Ignacy Mościcki. Samoloty PLL
APG, sygn. 260/2527, Senat Wolnego Miasta Gdańska, Der Senats der Freie Stadt Danzig an die
Abteilung PAI durch. Abt.B z 23IX 1935 r., k. 95-99. Także: Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia
19 lutego 1937 r. w sprawie wykonania służby radiogoniometrycznej dla lotów w złych warunkach atmosferycznych (Dz. Urz. MK 1937, R. XIX, nr 8, poz. 62). Na uruchomienie radiolatarni jeszcze przed wojną wskazuje J. Koniuszewski (Historia Polskich Linii Lotniczych „LOT” w zarysie, Warszawa 1966, s. 33
(mpis). O personelu lotniska patrz: AAN, sygn. 16/3499, Ministerstwo Komunikacji w Warszawie, Stan
personelu w portach lotniczych (wykazy) 1939 r., Wykaz personelu lotnictwa cywilnego Cywilnego Portu Lotniczego w Rumi z 11 VI 1939, k. 27. Patrz też: M. Mikulski, A. Glass, dz. cyt., s. 110; Я. Янчак, А.
Koзицький, Крила над Галичиною, Нариси з історії повитроплавння та авіації у Галичині кінця
XVIII - початку ХХ ст., Львів 2012, s. 146.
15
Informator pilota turystycznego, Warszawa 1939, s. 340. W Rumi funkcjonował również w odległości
ok. 1500 m od lotniska posterunek Policji Państwowej oraz gminny urząd pocztowy. Patrz: Obwieszczenie Ministra Komunikacji Nr L.IV/726/13/35 z dnia 8 kwietnia 1935 r. w sprawie otwarcia do użytku publicznego lotniska w Gdyni (M.P. 1935 nr 117 poz. 149). Patrz też: M. Mikulski, A. Glass, dz. cyt., s. 110.
16
NAC, Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji, sygn. 1-A-2462. A. Glass i L
Jonkajtys podali, że podróże lotnicze należały do ulubionych rozrywek Jadwigi Beckowej i Wandy Rydzowej. Patrz: A. Glass, L. Jonkajtys, 70 lecie lotowskiego żurawia, Warszawa 1999, s. 24. Z tekstu pamiętników żony ministra spraw zagranicznych Józefa Becka można wnioskować jednak, że tego typu podróże nie były przez nią preferowane. Patrz: J. Beck, Kiedy byłam ekscelencją, Warszawa 1990, s. 32-34.
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Fot. 2. Rodzina Jezierskich
na tle przywiezionego
na pokładzie ms Batory
pasażerskiego Lockheeda
Elektra-1937. Źródło:
zbiory własne
„LOT” użytkował także minister Eugeniusz Kwiatkowski17. Lotnisko w Rumi było
również wykorzystywane w celach handlowych. Lądowały tutaj np. samoloty
prywatne firmy E. Wedel, wożące czekoladki na polskie statki pasażerskie18.
Najważniejsze były jednak połączenia komunikacyjne krajowe, a zwłaszcza
międzynarodowe. Otwarcie lotniczego połączenia komunikacyjnego Gdańska, a
następnie Gdyni z Salonikami nastąpiło 22 VI 1931 r. Samoloty kursowały na tej
linii 3 razy w tygodniu, pokonując trasę w 11 godzin rozłożonych na 2 dni (nocleg
w Bukareszcie). W 1936 r. trasę wydłużono do Aten, a od 5 IV 1937 r. do Lyddy
w Palestynie19. W wyniku rozmów międzypaństwowych oraz przedstawicieli
towarzystw lotniczych z dniem 15 V 1939 r. nastąpiło otwarcie nowego połączenia
W. Makowski, Cywil w wojsku – wspomnienia z życia i wojen1930-1945, cz. III i IV, Piekary Śląskie
2012, s. 182; A. Glass, L. Jonkajtys, 70 lecie..., s. 37.
18
W. Rychter, Skrzydlate wspomnienia, Warszawa 1980, s. 268, 322.
19
Otwarcie linji Bałtyk – Morze Egejskie, „Skrzydlata Polska” 1931, R. II (VIII), nr 6 (80), s. 140; Otwarcie komunikacji powietrznej na szlaku Polska-Palestyna, „Skrzydlata Polska” 1937, R. VIII (XIV), nr 5
(151), s. 118; Nowa linia powietrzna Warszawa - Palestyna, „Lot Polski i Obrona Przeciwlotniczo-Gazowa” 1937, R. XV, nr 4, s. 6. Patrz też: W. Makowski, Lotnictwo komunikacyjne w zaraniu i w przyszłości,
[w:] Polska lotnicza, Warszawa 1937, s. 110; Z. Makowski, dz. cyt., s. 99; M. Mikulski, A. Glass, dz. cyt.,
s. 72-74; M. Kłosowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Lotnictwo komunikacyjne, [w:] Historia lotnictwa w Polsce, Warszawa 2011, s. 70. Patrz też: H. Siegler, Danzig – Chronik eines Jahrtausend, Düsseldorf 1990, s. 336.
17
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na trasie Warszawa – Gdynia – Kopenhaga. Linia do Kopenhagi pozwalała
skomunikować duże polskie miasta, a także południe Europy nie tylko ze stolicą
Danii, ale także dzięki sieci połączeń zagranicznych obsługiwanych przez lotnisko
w Kopenhadze z Oslo, Sztokholmem, Amsterdamem, Rotterdamem, Brukselą,
Paryżem i Londynem. Otwierało to możliwości włączenia polskiej sieci do
połączeń transatlantyckich do Chicago, co nie było niemożliwe biorąc pod uwagę
otwarcie pierwszych nocnych linii powietrznych długodystansowych do Aten
(bez międzylądowania). Polska stawała przed realną szansą na uruchomienie
takiego połączenia dzięki długodystansowym lotom dużych pasażerskich
wodnopłatowców startujących (i lądujących) z wodnych akwenów lotniskowych,
zlokalizowanych w Rewie lub Gdyni20. W ten sposób Gdynia stawała się ważnym
lotniczym portem tranzytowym. Od 1937 r. lotnisko w Rumi obsługiwało
blisko 3 tys. pasażerów rocznie, co jak się wydaje, nie było złym wynikiem przy
utrzymującej się stałej liczbie 6-7 tys. pasażerów przewijających się przez lotnisko
Langfuhr w Gdańsku21.
Trasy lotnicze na wybrzeże od 1933 r. obsługiwały 8-miejscowe samoloty
polskiej konstrukcji PWS-24. W 1936 r. „LOT” wprowadził do obsługi pasażerskiej
nowoczesne samoloty typu Douglas DC-2 i Lockheed L-10A „Electra”, a następnie
Lockheed L-14H „Super Elektra”, które były znacznie szybsze i wygodniejsze od
użytkowanych wcześniej samolotów22.
Nad morzem rozwijało się także lotnictwo sportowe. Jego początki można
datować na 1925 r., kiedy na przełomie maja i czerwca odbył się na zboczach Oksywia
II Wszechpolski Konkurs Szybowcowy. Najważniejsze było jednak powołanie w
1929 r. Akademickiego Aeroklubu Gdańskiego, zrzeszającego Polaków studiujących
w Technische Hochschule der Freien Stadt Dannzig. W 1933 r. nazwa została
zmieniona na Aeroklub Gdański, który jako dziesiąty polski klub lotniczy, powiązany
został z Aeroklubem Rzeczypospolitej Polskiej tzw. umową afiliacyjną, przez którą
Studium lotów transatlantyckich opracowane dla PLL „LOT” przez mgr. Lasockiego sierpień 1939, Materiały do historii PLL „LOT” do 1939 r., ze zb. B. Jankiewicza, t. XIV, Biblioteka PLL „LOT”, s. 7-8. Patrz
też: 10-lecie Polskich Linii Lotniczych „LOT” i 20 lat polskiej komunikacji lotniczej w Polsce, „Skrzydlata
Polska” 1939, R. X (XVI), nr 6 (178), s. 159; T. Pawłowski, Lotnictwo lat 30. XX wieku w Polsce i na świecie. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2011, s. 111-112.
21
Z. Sałek, Lotniska komunikacyjne w Polsce, Materiały z konferencji 80 lat lotnictwa polskiego. Historia
i współczesność, t. II, Warszawa 1998, s. 80-81; M. Widernik, Rumia – Zagórze w okresie II Rzeczpospolitej,
[w:] Zarys dziejów Rumi, pod red. J. Banacha, Warszawa–Toruń 1994, s. 156.
22
Sprawozdanie techniczne Polskich Linii Lotniczych „LOT” za rok 1935, Biblioteka PLL „LOT”, s. 5;
Samoloty PWS-24 zamiast Junkersów, „Skrzydlata Polska” 1933, R. IV (X), nr 6 (104), s. 215. Zob. też:
L. Jonkajtys, Historia Polskich Linii Lotniczych „LOT” (okres przedwojenny), Materiały do historii PLL
„LOT” do roku 1939, ze zb. B. Jankiewicza, t. XXII, Biblioteka PLL „LOT”, s. 3000-3002, 3005 (mpis).
Patrz też: A. Glass, L. Jonkajtys, 70 lecie..., s. 23; M. Bakun, Lotnictwo..., s. 126.
20
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podporządkował się krajowej organizacji w zakresie organizacyjnym i sportowym23.
Początkowa intensywność działań w realizacji idei polskich studentów w
Gdańsku, by teorię przełożyć na praktykę szkolenia lotniczego, została jednak
skutecznie powstrzymana przez władze Wolnego Miasta Gdańska, które
zablokowały możliwość korzystania przez członków Aeroklubu z lotniska
Danzig-Langfuhr (Gdańsk-Wrzeszcz)24. Niesprzyjająca Polakom sytuacja
polityczna w Gdańsku z początkiem lat 30. XX w. zmusiła polskich studentów
do poszukiwania nowych terenów pod lotnisko sportowe. Początkowo
skorzystano z uprzejmości lotników wojskowych z Pucka25. Ostatecznie na
nadający się dla celów lotniczych teren natrafiono w Rumi. Za zezwoleniem
właściciela gruntu, którym był skarb państwa, stał się on dość szybko ośrodkiem
szkoleniowym i siedzibą klubu. Praktyczny kurs pilotażu motorowego został
otwarty już 30 IX 1931 r. Pierwsze loty powiązane z nauką pilotażu z nowego
lądowiska odbywały się na starych samolotach typu Hanriot H-28. Ulegały one,
niestety, częstym awariom. W efekcie – jak wynika ze wspomnień rumianina
Antoniego Klawikowskiego - jeden z lotów klubowego Hanriot’a zakończył się
w stawie młyńskim w Rumi. W 1935 r. AG posiadał już 14 samolotów:1 MN-4,
4 Hanriot-28, 1 RWD-5, 7 RWD-8 i 1 RWD-13. Ostatnim nabytkiem klubowym
były pozyskane przed wojną nowoczesne RWD-17. Na wyposażeniu znajdowały
się także szkoleniowe szybowce26.
W ciągu 10 lat przedwojennego funkcjonowania Aeroklub Gdański mógł się
poszczycić wieloma sukcesami na niwie działalności lotniczej. Klubowe załogi
brały udział w licznych zawodach, zajmując w nich wielokrotnie dobre, nagradzane
miejsca. Podejmowano również trud organizacyjny zawodów na terenie wybrzeża.
Przyjrzyjmy się kilku z nich. Już we wrześniu 1933 r. do Rumi zawitały samoloty
biorące udział w 5 Krajowym Lotniczym Konkursie Turystycznym. Lądowisko
Działalność klubów lotniczych w roku 1930, „Skrzydlata Polska” 1931, R. II (VIII), nr 2-3 (76-77),
s. 25. Patrz też: Zarządy Klubów lotniczych w roku 1930, „Skrzydlata Polska” 1931, R. II (VIII), nr 2-3 (7677), s. 38. Aeroklub zakładał potrzebę szkolenia, natomiast powstałe w grudniu 1930 r. Koło Lotnicze Studentów Polaków Wydziału Lotniczego było organizacją o charakterze naukowym. Zob. S. Mikos, Polacy na politechnice w Gdańsku w latach 1904-1939, Warszawa 1987, s. 173-174. Patrz też: W. Rychter, dz.
cyt., s. 215; B. Kwieciński, Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej i kluby afiliowane, [w:] Ku czci poległych lotników. Zarys dziejów lotnictwa polskiego, pod red. M. Romeyki, Warszawa 1933, s. 278.
24
Lotnictwo nad morzem, „Skrzydlata Polska” 1932, R. III (IX), nr 12 (98), s. 278.
25
S. Mikos, dz. cyt., s. 245; M. Konarski, Historia Aeroklubu Gdańskiego (Od powołania do
reaktywowania), s. 2 (mpis).
26
Społeczeństwo lotnictwu, „Skrzydlata Polska” 1937, R. VIII (XIV), nr 10 (155), s. 230-232; Piętnastolecie..., s. 208. Patrz też: S. Mikos, dz. cyt., s. 245; M. Konarski, Historia Aeroklubu Gdańskiego (Od powołania do reaktywowania), s. 3 (mpis); P. Ruchała, Dwudziestolecie międzywojenne, Lotnictwo sportowe i LOPP, [w:] Historia lotnictwa w Polsce, Warszawa 2011, s. 75; W. Rychter, Skrzydlate wspomnienia,
Warszawa 1980, s. 303.
23
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w Rumi, w myśl regulaminu tych zawodów, miało charakter lotniska kontrolnego.
Aeroklub Gdański wystawił tylko jedną załogę, co w porównaniu do Aeroklubu
Warszawskiego (9 samolotów) czy Lwowskiego (7 samolotów), nie stanowiło wyczynu
znamienitego. Ważne jednak, że również wybrzeże zaznaczyło się na mapie lotniczej
Polski. W ostatecznej ogólnej kwalifikacji załoga por. S. Kryński-E. Jereczek zajęła
11 miejsce. Pierwsze zawody lotnicze powiązane tylko z wybrzeżem rozegrano w
1934 r. z udziałem członków Aeroklubów: gdańskiego, pomorskiego i poznańskiego.
Wzięło w nich udział również 5 samolotów z zagranicy. Gośćmi specjalnymi były
czechosłowackie pilotki, które przyleciały na samolotach typu Avia BH.1927.
W lipcu 1935 r. zorganizowano na wybrzeżu zlot typu kometowego. Składał

Fot. 3. Czeskie lotniczki
przed swoim samolotem
na lotnisku w Rumi.
Źródło: zbiory własne
się z dwóch części: zlotu plakietowego i wyścigu rozdzielnego dla samolotów
RWD-8 i RWD-5. Drugi dzień zlotu miał swoją część widowiskową obejmującą
defiladę powietrzną oraz pokaz akrobacji szybowcowej dla zgromadzonej w Rumi
publiczności. W zawodach wzięło udział 12 samolotów z 6 aeroklubów oraz kilka
samolotów niezrzeszonych. Podczas pokazów doszło do zdarzenia, które na szczęście
zakończyło się dla pilota szybowcowego szczęśliwie. Pilot Dyrgałło, po rozpadzie w
powietrzu szybowca typu CW-7, ratował się skokiem ze spadochronem, co było – jak
się wydaje – pierwszym takim przypadkiem nad morzem28. Udana skądinąd impreza
zachęcała do częstszego korzystania z podgdyńskiego lotniska. Pod koniec tego lata
Terminarz imprez krajowych, „Biuletyn Aeroklubu RP nr 3 (69), „Lot Polski” 1933, R. XI, nr 5 (127),
s. 121; Piąty Krajowy Lotniczy Konkurs Turystyczny 2-10 IX 1933, Regulamin, Instrukcja szczegółowa, Album lotnisk, Warszawa 1933, s. 4, 13, 16; 5-ty Krajowy Lotniczy Konkurs Turystyczny 2-10 IX 1933. Program, Warszawa 1933, [b.p.]; Przed 5-ym Krajowym Lotniczym Konkursem Turystycznym, „Skrzydlata
Polska” 1933, R. IV (X), nr 8 (106), s. 283. Patrz też: M. Konarski, A. Olejko, Tradycje polskiego lotnictwa morskiego, Gdynia 1995, s. 20; A. Olejko, J. Wróbel, M. Konarski, dz. cyt., s. 151; A. Olejko, Lotnictwo morskie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2010, s. 298.
28
Zlot nad morze, „Skrzydlata Polska” 1935, R. VI (XII), nr 8 (130), s. 195. Zob. też: S. Mikos, dz. cyt..,
s. 248; Z pokazów lotniczych w Gdyni, „Skrzydlata Polska” 1935, R. VI (XII), nr 8 (130), s. 196; Na szlaku
mewy. Morskie Koło Szybowcowe L.O.P.P. Gdynia. Pięciolecie istnienia i pracy 1933-1938, Gdynia [b.d.w.],
s. 14. Patrz też: W. Leja, Aeroklub Gdański 1933-1939, s. 3 (mpis w zbiorach M. Konarskiego).
27

136

Mariusz Kardas

w Rumi wylądowali piloci, którzy brali udział w Międzynarodowym „Weekendzie
lotniczym” w Niemczech oraz uczestnicy zawodów zorganizowanych przez Aeroklub
Śląski „Beskid-Bałtyk”29.
W lipcu 1936 r. Rumia gościła załogi lotnicze na II „Zlocie do morza”. Regulamin
zawodów zakładał próbę orientacji z uwzględnieniem regularności lotu na trasie:
Kościerzyna-Sulęczyno-Kartuzy–Gdynia (Rumia). Próba orientacji polegała na
wyszukaniu i naniesieniu na mapę znaków (krzyży) rozłożonych na drodze przelotu.
Pierwsze miejsce w zlocie zdobył A. Matheus z W. Frąckowiakiem z Aeroklubu
Gdańskiego na RWD-530. W rok później zorganizowano kolejny, III „Zlot do
morza”. W zawodach wzięło udział 18 samolotów z 10 aeroklubów, w tym aż 17
typu RWD-8. Zawody miały przebieg jednodniowy, co pozwoliło na wypoczynek
załóg na gdyńskich plażach. Dobrze oceniono organizację zlotu. Doskonale
została zorganizowana lotniskowa obsługa techniczna samolotów. Władze Gdyni
zabezpieczyły na czas pobytu zawodników kwestie socjalne. Podobnie oceniono
organizację kolejnych zlotów31.
Sztandarowa impreza AG, jaką stawał się Zlot do Morza, odbyła się w kolejnym,
1938 r., bez udziału krajowych „gwiazd”, ze względu na Zlot Lotnictwa Sportowego
w Toruniu. W IV już Zlocie zwyciężyła załoga: A. Matheus-W. Frąckowiak32.
Na szczególną uwagę zasługuje ostatni, piąty „Zlot do morza”, który został
zaplanowany na dzień 15 VII 1939 r. Połączono go z obchodami 10-lecia
utworzenia Klubu. Z uwagi na specjalny charakter zlotu, mający również w tych
„gorących” przedwojennych tygodniach wymiar propagandowy, spodziewany
był przylot do Gdyni ok. 100 samolotów ze wszystkich aeroklubów regionalnych.
Ostatecznie zameldowało się ok. 150 samolotów sportowych w większości
używanych typów z wszystkich aeroklubów w Polsce i ponad czterdziestu
zawodników! Honory gospodarza pełnił Komisarz Rządu dla m. Gdyni S.F.
Sokół. Wśród gości znaleźli się m.in. kontradm. J. Unrug, kmdr pil. E. Szystowski,
gen. dyw. Władysław Bortnowski i gen. bryg. Edmund Knoll-Kownacki (prezes
Aeroklubu Poznańskiego) oraz przedstawiciele Komisariatu Rzeczypospolitej w
Wolnym Mieście Gdańsku33.

Międzynarodowy weekend lotniczy w Niemczech, „Skrzydlata Polska” 1935, R. VI (XII), nr 8 (130), s.
198; Beskid-Bałtyk – zawody Aeroklubu Śląskiego, „Skrzydlata Polska” 1935, R. VI (XII), nr 8 (130), s. 199.
30
II Zlot do morza, „Skrzydlata Polska” 1936, R. VII (XIII), nr 8 (142), s. 217. Patrz też: W. Leja, dz. cyt.,
s. 4. Sukces załogi AG S. Mikos (dz. cyt., s. 248-249) błędnie datuje na rok 1937.
31
III Zlot do morza, „Skrzydlata Polska” 1937, R. VIII (XIV), nr 8 (154), s. 198. Patrz też: W. Leja, dz.
cyt., s. 4.
32
M. Kochanowski, Historia Aeroklubu Gdańskiego. Kronika 1929-1999, Gdańsk 1999, s. 48.
33
Zlot do morza, „Skrzydlata Polska” 1939, R. X (XVI), nr 6 (178), s. 187; „Danziger Neueste Nachrichten”, nr 165, z dn. 18.07.1939 r. Patrz też: W. Leja, dz. cyt.., s. 1-2; M. Odyniec, Gdynia w prasie niemieckiej Wolnego Miasta Gdańska 1920-1939, Gdańsk 1983, s. 147-148.
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Fot. 4. Lipiec 1939 r.
Festyn lotniczy - w środku
kontradm. J. Unrug.
Źródło: zbiory własne

W pierwszym dniu zlotu zaplanowano zawody, które
rozgrywano w kilku punktowanych konkurencjach. Tego wieczoru, w reprezentacyjnej
sali Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Gdyni, świętowano dziesięciolecie
Aeroklubu. Na popołudniowe pokazy lotnicze w dniu następnym do Rumi przybyło
ponad 30 tys. (!) mieszkańców Gdyni i okolic. Program popisów był niezwykle
bogaty. Tłumy publiczności oklaskiwały m.in. popisy najlepszych w Polsce pilotów
sportowych, w tym pilota szybowcowego Tadeusza Górę, który jako pierwszy
pilot szybowcowy na świecie otrzymał medal Lilienthala, inż. Antoniego Kocjana
na skonstruowanym przez niego motoszybowcu „Bąk”, akrobacje na samolotach
RWD-10 i dopiero co otrzymanych przez Klub dwóch najnowszych RWD-17, a
także przelot pil. dr. Eugeniusza Przysieckiego na prototypowych samolotach RWD21 i RWD -23. O locie na tym ostatnim dziennikarz „Skrzydlatej Polski” tak pisał:
„Przysiecki dokonuje cudów na RWD-23, kręci korkociąg do trzydziestu metrów,
wisi w wertykalnych wirażach nad samym lotniskiem. Jego żółta maszyna trzyma
się w powietrzu w nieprawdopodobny wprost sposób, wreszcie siada prawie bez
wybiegu. Dla pilotów ten numer programu był największą atrakcją”. Akrobację przed
gdyńską widownią na RWD-10 „kręciła” także pilotka Aeroklubu Warszawskiego,
popularna wśród dziennikarstwa sportowego i lotniczego, Stefania Wojtulanisówna
(„Barbarka”). Widzowie mogli także podziwiać akrobacje powietrzne (m.in. tzw.
lustrzankę i pokaz walki powietrznej, lot koszący nad publicznością) w wykonaniu
trzech pilotów myśliwskich: kpt. dypl. Romana Czerniawskiego, por. Aleksandra
Gabszewicza i por. Jana Borowskiego, którzy już za kilka miesięcy zapisać się mieli
„złotymi zgłoskami” w historii walk lotniczych o niepodległość Polski. Można było
również obejrzeć samoloty myśliwskie typu PZL P-11c z III dywizjonu 4 pułku
lotniczego w Toruniu. Imprezę zakończył desant spadochroniarzy „wyrzuconych” z
samolotu transportowego typu Fokker F-VII34.
Z. Czyżowski, X-lecie Aeroklubu Gdańskiego i Zlot do Morza, „Skrzydlata Polska” 1939, R. X (XVI), nr
7 (179), s. 205-206; X-lecie Aeroklubu Gdańskiego, „Lot Polski i Obrona Przeciwlotniczo-Gazowa” 1939, R.
XVII, nr 7, [b.p.]; M. Berkowicz, O kobiecie która kochała latać, Stefania Wojtulanis-Karpińska („Aviomama”), Warszawa 2009, s. 27. Błędnie jednak wskazano, że był to X „Zlot do Morza”. O podniebnych wyczynach Wojtulanisówny przed gdyńską publicznością; zob. także: W. Rychter, dz, cyt., s. 316-317.
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W tym miejscu należy zauważyć, że większość zawodów regionalnych i
ogólnokrajowych, które organizowano w latach 30., łączono z pokazami dla
publiczności. Dokonywano wtedy poświęcenia sprzętu lotniczego, organizowano
loty pokazowe. Nie może więc dziwić, tak jak w przypadku gdyńskiego „air show”
z 1939 r., że przyciągały one tłumy widzów, żądnych obejrzenia z bliska samolotów,
szybowców i innego sprzętu lotniczego oraz podziwiania wykonywanych na nich
pięknych ewolucji powietrznych. Organizacja pokazów była zrozumiała z punktu
widzenia propagandowego i finansowego. W ich trakcie organizowano loty z
pasażerami. Wykonywane za niewielką opłatą cieszyły się zawsze wielką frekwencją.
Wymierne korzyści powodowały, że tego typu loty wykonywano także poza pokazami.
Nie inaczej było na lotnisku w Rumi. Już w 1932 r. pojawiają się we wspomnieniach
tego typu loty wykonywane z lądowiska urządzonego dla Aeroklubu Gdańskiego. W
oblot obszarów nadmorskich zabierano uczennice i uczniów szkół wybrzeża, członków
LOPP, obserwatorów pokazów lotniczych czy nawet… siostry zakonne35. W ten sposób
upowszechniano lotnictwo także na wybrzeżu, przyciągając do tego sportu kolejne
rzesze młodych ludzi.
W okresie międzywojennym wybrzeże nie stanowiło priorytetu dla rozwoju sportu
szybowcowego w Polsce, chociaż w 1924 r. zakwalifikowano je pozytywnie jako jeden z
kilku terenów o dobrych możliwościach wznoszenia. W lecie 1924 r. pionier polskiego
szybownictwa Adam Karpiński badał prądy termiczne na terenie Gdyni. Pokłosiem
penetracji Oksywia była decyzja o zorganizowaniu tam w 1925 r., przez Związek Lotników
Polskich w Poznaniu, II Wszechpolskiego (krajowego) Konkursu Szybowców. Ogółem
w Gdyni wylatano 43 min., co oznacza, że zgromadzone tam szybowce nie miały zbyt
dobrych osiągów. Wobec ówczesnych rekordów międzynarodowych uznano konkurs
za nieudany, a większość pilotów szybowcowych zniechęciła się do wybrzeża36. Nie
dziwi więc, że dopiero w 1931 r. obszary Powiatu Morskiego stały się znowu miejscem
poszukiwania – tym razem przez członków Akademickiego Aeroklubu Gdańskiego terenów sprzyjających lotom szybowcowym. Było to związane z prowadzoną własnym
sumptem budową szybowca typu CW-3 i potrzebą przeprowadzenia szkoleń w zakresie
pilotażu w kategorii „A” i „B”37.
W 1933 r. podejmowano próby powietrznego żeglowania w okolicach Jastrzębiej
Góry. Ale jeszcze w 1938 r. klifowy brzeg nadmorski od Karwi do ówczesnego
T. M. Florczak, Jak kropla wody w oceanie. Życie i męczeństwo sługi bożej s. Alicji Kotowskiej zmartwychwstanki, Poznań 1999, s. 90-92. Patrz też: M. Kochanowski, dz. cyt., s. 39.
36
II Wszechpolski Konkurs Szybowców, „Lotnik” 1925, R. II, nr 11-12 (28-29), s. 4; Album dziesięciolecia lotnictwa polskiego, Warszawa 1930, s. 240; R. Adamowicz, Sport Szybowcowy, [w:] Ku czci poległych
lotników. Zarys dziejów lotnictwa polskiego, pod red. M. Romeyki, Warszawa 1933, s. 292; Pierwsze polskie szybowce sportowe 1923-1933, Materiały historyczne, oprac. A. Glass, „Polska Technika Lotnicza”
2011, nr 67 (2/2011), s. 2. Patrz też: M. Bakun, II Wszechpolski Konkurs Szybowców na Oksywiu w 1925
roku, „Rocznik Gdyński” 2011, nr 23, s. 100.
37
Aeroklub Akademicki w Gdańsku, „Skrzydlata Polska” 1931, R. II (VIII), nr 4 (78), s. 84. Patrz też:
Piętnastolecie..., s. 210.
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Hallerowa traktowano jako tereny eksperymentalne. Problemem była niezwykle
skomplikowana termika lądu, zderzającego się z powierzchnią morza, co miało
ogromny wpływ na zmienność ciągów wznoszenia. Uważano, że główną przeszkodą
lotów szybowcowych jest Bałtyk, który jako duże zbiorowisko wodne silnie pochłaniał
ciepło, niezbędne do prawidłowego wznoszenia dla bezsilnikowców. Podstawową
techniką szybowania był bowiem tzw. lot żaglowy, tj. lot z wykorzystaniem prądów
wznoszących, wynikających z odchylenia do góry wiatru wiejącego poprzecznie
do przeszkody terenowej w postaci zbocza góry, pasma górskiego, czy klifu
nadmorskiego38.
Od początku działalności Aeroklubu Gdańskiego w Rumi podjęto owocne próby
szybowania z podgdyńskiego lotniska, z którego startowano w sposób tradycyjny,
tj. dzięki linie startowej, a także, które posłużyło do pionierskich tzw. „holowanych”
wzlotów szybowcowych, za samochodem oraz samolotem. Korzystało z niego
utworzone w 1933 r. koło szybowcowe działające przy Aeroklubie Gdańskim
oraz Morskie Koło Szybowcowe w Gdyni. Wykorzystywano tutaj dobre warunki
termiczne, które nazywano „termicznym spichlerzem”. Niezłe warunki wznoszące
obserwowano na przykładach samolotów pasażerskich udających się na podgdyńskie
lotnisko, które po ominięciu wzgórz oliwskich poprawiały swoje właściwości lotne39.
By zintensyfikować możliwości szkoleniowe w zakresie pilotażu szybowcowego
w 1935 r. zbadano tereny wskazujące na dobre właściwości nośne w okolicy
Wejherowa, Redy, Pierwoszyna, Redłowa i Dębogórza-Chyloni. Tereny te służyły jako
szybowiska wypadowe w czasie odbywających się kursów pilotażu szybowcowego
zorganizowanych w 1935 r. przez AG na lotnisku Rumi, z czego korzystało także
Morskie Koło Szybowcowe z Gdyni, szkoląc swoich członków. Przede wszystkim
jednak zwrócono uwagę na Gostomie w powiecie kościerskim, niedaleko Stężycy, u
stóp wzniesienia zwanego Łysą Górą - drugiego wzniesienia Pojezierza Kaszubskiego
po Wieżycy (225,3m n.p.m.). Tam w 1935 r. zlokalizowano Pomorską Szkołę
Szybowcową LOPP z szybowiskiem podkategorii „B” i stopnia II. Jej działalność
zainaugurowano latem 1936 r.40
Na wybrzeżu funkcjonowały również inne szybowiska LOPP. Jako szybowiska
podkategorii „A” i stopnia I widniały w zestawieniach organizacyjnych w 1938 r.,
obok wspomnianej już Łysej Góry w Gostomiu, także Orłowo Morskie i Dębogórze k.
Rumi-Zagórza. Szybowisko w Dębogórzu funkcjonowało już w lecie 1937 r. Położone
Pomorze jako dalszy etap przelotów szybowcowych, „Skrzydlata Polska” 1938, R. IX (XV), nr 4 (162),
s. 114-115.
39
Tereny szybowcowe w Polsce, „Skrzydlata Polska” 1933, R. IV (X), nr 12 (110), s. 395; M. Konarski,
Historia Aeroklubu Gdańskiego (Od powołania do reaktywowania), s. 3 (mpis). Wznoszenie za samolotem RWD-8 potwierdza: Na szlaku..., s. 14.
40
AAN, sygn. 72/5, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Sprawozdanie LOPP z rok 1936, k. 13.
Patrz też: Z. Niwiński, Aeroklub Gdański we wspomnieniach moich i mojego ojca, [w:] M. Kochanowski,
dz. cyt., s. 514. Oblot w postaci parominutowych lotów żaglowych nastąpił 27 IX 1935 r. Patrz: W. Leja,
dz. cyt., s. 3; M. Kochanowski, dz. cyt., s. 39.
38
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było na stokach Kępy Oksywskiej na północny-wschód (NNE) od miejscowości
Dębogórze. Szybowisko to – zdaniem lokalnych działaczy z Gdyni - nie miało jednak
dostatecznie dogodnego połączenia lądowego z ośrodkami szkolenia teoretycznego.
Główną przeszkodą był fakt, że ostatnią miejscowością, do której dochodziły –
jedyne w komunikacji publicznej na Oksywiu - autobusy gdyńskiego MTK było
Pogórze, stanowiące właściwie jedno z najdalszych ówczesnych przedmieść Gdyni.
Szybowisko to funkcjonowało oficjalnie do wybuchu wojny, chociaż – jak się wydaje
– od lata 1938 r. nie było wykorzystywane41. Na wiosnę 1938 r. zarejestrowano w
Ministerstwie Komunikacji, do szkolenia na tym samym poziomie co w Dębogórzu,
szybowisko w Orłowie. Pod nazwą „Szybowisko Orłowo Morskie” ośrodek położony
był ok. 7 km od centrum Gdyni, spełniając tym samym założenia bliskości do
terenów zurbanizowanych, co miało przyczynić się do popularyzacji szybownictwa
w mieście i okolicach. Było to jedyne szybowisko w Polsce położone najbliżej morza,
z widokiem na jego dalekie przestrzenie. Ostatecznie w ciągu zimy 1938/39, przy
poparciu Komisariatu Rządu w Gdyni, Miejski Komitet Pomocy Zimowej rękoma 50
bezrobotnych zniwelował teren szybowiska oraz uporządkował drogę prowadzącą
na teren ośrodka, tj. ok. 300 m od ul. Wielkopolskiej do hangaru. Koszt ponosiło
Morskie Koło Szybowcowe w Gdyni ze środków własnych oraz dzięki wsparciu
władz miasta i gdyńskiego społeczeństwa. Wśród ofiarodawców znalazły się m.in.
instytucje i urzędy: Okręg LOPP w Toruniu, Morski Obwód LOPP w Gdyni,
Komisariat Rządu w Gdyni, KKO, Rada Interesantów Portu, Polsko-Brytyjskie
Towarzystwo Okrętowe, Żegluga Polska SA czy Miejskie Zakłady Elektryczne, a
także przedstawiciele lokalnego przemysłu: „Paged”, „Olejarnia UNION”, Stocznia
Gdynia i wiele pomniejszych oraz przedsiębiorstw budowlanych, kupiectwa,
rzemiosła, właścicieli nieruchomości, wolnych zawodów i osób indywidualnych. Z
ofiar i składek mieszkańców Gdyni zbudowano w lipcu 1938 r. na terenie szybowiska
hangar o konstrukcji drewnianej o powierzchni 180 m2 na 5 szybowców i sprzęt
pomocniczy. W 1938 r. szkoła dysponowała 6 szybowcami szkolnymi typu „Wrona”.
Naprawy startowe sprzętu lotniczego wykonywano w hangarze na szybowisku.
Poważniejszego serwisu szybowców użytkowanych zarówno w Dębogórzu jak
i w Orłowie Morskim dokonywano w warsztatach szkolnych Państwowej Szkoły
Morskiej przy ul. Morskiej 8342.
O utworzeniu szybowiska w Dębogórzu patrz: Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji Nr
L-IV/960/102/37 z dn. 30 grudnia 1937 r. w sprawie otwarcia nowych szybowisk (M.P. 1938, nr 19,
poz. 15). Wskazywane jest również w roku 1939: Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji Nr L. B.
I/62/2/39 z dnia 28 stycznia 1939 r. w sprawie wykazu zarejestrowanych szybowisk na obszarze Polski
(M.P. 1939, nr 53, poz. 93). Zob. też: Na szlaku..., s. 6; Gdynia, Wolne M. Gdańsk i Wybrzeże, t. I, Przewodniki Pomiana, Warszawa 1939, s. 124; Z. Niwiński, dz. cyt., s. 514.
42
Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji Nr L. B. I/62/2/39 z dnia 28 stycznia 1939 r. w sprawie wykazu zarejestrowanych szybowisk na obszarze Polski (M.P. 1939, nr 53, poz. 93); AAN, sygn. 72/4, Liga
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Sprawozdanie Zarządu Głównego LOPP za okres 1 I-1 X 1938,
k. 1. Patrz też: Na szlaku..., s. 8.
41
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Fot. 5. Szybowisko w
Orłowie Morskim - 1938.
Źródło: zbiory własne
Otwarcie szybowiska w Orłowie Morskim odbyło się 16 VI 1938 r. w czasie
tygodnia LOPP, po czym już 1 lipca rozpoczął się normalny okres szkoleniowy,
pierwszy pełny w Morskim Kole Szybowcowym w Gdyni. Na jednym turnusie
mogło przebywać do 50 kandydatów na pilotów. W okresie szkoleniowym 1938 r.
(od 1 lipca do końca października) odbyło się 5 kursów szkolnych do podkategorii
„A”, na które zgłosiło się w sumie 55 kandydatów. W efekcie pilotami tej kategorii
zostały 34 osoby wykonując 1668 lotów szkolnych. Uczestnicy czterech pierwszych
kursów rekrutowali się w 75% z młodzieży przedpoborowej z Gdyni, natomiast
piątego kursu z harcerzy, uczniów gimnazjum polskiego w Gdańsku, którzy w czasie
jego trwania zakwaterowani byli na terenie szybowiska. Wszystkie szkolenia odbyły
się bezwypadkowo. Nie wiadomo jednak ilu kandydatów przeszkolono w 1939 r.
Od chwili otwarcia szybowiska kierownikiem kursów szybowcowych był –
wspomniany już - Bolesław Dobrowolański, a jego zastępcą Franciszek Szelczyński43.
Pilotów - uczniów początkowo – zgodnie z ówczesnymi standardami - szkolono
na tzw. chwiejnicy, dzięki czemu ćwiczono utrzymywanie równowagi. Kolejnym
etapem były „szury”, w czasie których tę samą czynność trzeba było opanować
podczas ciągnięcia szybowca z małą prędkością po lotnisku oraz pierwsze „skoki”.
Wzloty – etap trzeci szkolenia - organizowano dzięki gumowej linie lub przy pomocy
bloczka. Kazimiera Pestkowska tak opisywała ten moment szkolenia: „Kursant
siedział na szybowcu ogonem przyczepionym do zaczepu, a reszta kursantów
naciągała grubą, elastyczną gumową linę, a gdy była ona odpowiednio naprężona
– na znak kierownika zwalniano zaczep, i szybowiec wystrzeliwał w powietrze jak
z procy. Pilot przy pomocy drążka sterowego, regulował wysokością, by utrzymać
odpowiednią szybkość, a nogami utrzymywał równowagę, wyczuwając grzbietem
położenie szybowca”. Na tym etapie szkolenia latano prosto, bez wiraży44.
Pomimo raczkowania tej dyscypliny na wybrzeżu tutejsi szybownicy mogli zapisać
Tamże, s. 10.
K. Pestkowska, Wspomnienia z kursu szybowcowego w Wielkim Kacku – sierpień 1939, [w:] M. Kochanowski, dz. cyt., s. 509.
43
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na swoim sportowym koncie kilka sukcesów. Najbardziej spektakularny odniósł w
1934 r. gdański szybownik Michał Offierski, który lotem na czole burzy na szybowcu
„Lwów” poprawił dwa rekordy Polski (wysokości – 2100 m ponad poziom miejsca
startu i długości lotu – ponad 200 km), uzyskując jako trzeci w kraju kategorię “D”.
W 1937 r. planowano odbycie szybowcowych zawodów, które miały mieć charakter
ogólnopolski ze startem w Gdyni i metą w Stanisławowie. Wybór trasy przelotu
długości rzędu ok. 1000 km miał następować w wyniku dowolnego wyboru przez
pilota. Do zorganizowania przelotów jednak wtedy nie doszło45.
Rozwojowi szybownictwa w Gdyni na przeszkodzie stanęła wojna. Polską
infrastrukturę wykorzystywali w czasie okupacji Niemcy. Po wojnie szkołę w
Orłowie oraz w Gostomiu reaktywowano46. Niestety, utworzone przed wojną
ośrodki okazały się w nowej rzeczywistości zbędne, a powszechne szkolenie
lotnicze okazało się jedynie wytworem socjalistycznej propagandy. Działanie to
wpisywało się w przeobrażenia, jakiemu podlegało cywilne lotnictwo po 1945 r.
w całym kraju, a więc także na wybrzeżu gdańskim. Zamarła działalność lotniska
cywilnego w Rumi-Zagórzu. Dotychczasowe ośrodki i miejsca uprawiania sportu
lotniczego, przestały odgrywać rolę w propagowaniu myśli lotniczej wśród
nadmorskiego społeczeństwa. Ścisłe podporządkowanie szkolenia lotniczego
państwu i jego zindoktrynowanie przez rozlewającą się na całą Polskę falę
komunizmu, doprowadziło do przekonfigurowania na mapie województwa
miejsc, w których można było uprawiać sport szybowcowy i lotnictwo motorowe.
Względy bezpieczeństwa państwa określone przez nową władzę doprowadziły
do tego, że duża grupa przedwojennych pilotów (ocalałych z pożogi wojennej)
została zmuszona lub sama opuszczała szeregi działaczy lotniczych. Weryfikacji
oficjalnie dokonywała, na zlecenia Ministerstwa Komunikacji, Główna Komisja
Weryfikacyjna. Szkoły lotnicze i szybowcowe były likwidowane, a te, które
pozostały, poddane zostały kontroli organów bezpieczeństwa i ograniczeniom
lotów. Limitowane były przydziały samolotów treningowych47.
Nowy rekord szybowcowy, „Lot Polski i Obrona Przeciwlotniczo-Gazowa” 1934, R. XII, nr 18, s.
14; T. Wasiljew, Rajdy szybowcowe, „Skrzydlata Polska” 1938, R. IX (XV), nr 4 (162), s. 113. Patrz też:
W. Leja, dz. cyt., s. 1-2.
46
Aeroklub. Szkolimy narybek lotniczy, „Robotnik Morski”, nr 21, z dn. 28.07.1946 r., s. 3. Patrz też: M.
Bakun, Lotniczy Gdańsk 1945-1974, Gdańsk 2014, s. 82; Z. Niwiński, dz. cyt., s. 521.
47
Umożliwiało to ścisłe kontrolowanie szkolenia w aeroklubach. Polski rząd (poza drobnymi wyjątkami) nie podjął próby odzyskania ponad stu internowanych, a następnie bezprawnie przejętych przez Rumunię samolotów turystycznych i sportowych (w większości RWD-8 i RWD-13), które znalazły się na
terenie tego państwa we wrześniu 1939 r. Po 1950 r. sukcesywnie usuwano z lotnictwa sportowego również zakupione z demobilu US Army samoloty typu Piper Cub. Zob.: W. Matusiak, Trudne półwiecze,
Powroty do kraju, [w:] Historia lotnictwa w Polsce, Warszawa 2011, s. 162; P. Ruchała, Trudne półwiecze,
Lotnictwo sportowe, [w:] Ibidem, s. 209. Według A. Glassa do Polski wróciły 4 RWD-13 i 1 RWD-21.
Oficjalnie, władze polskie nie zdecydowały się na rewindykację pozostałych, zidentyfikowanych 47 samolotów, uważając je za zużyte i zgodziły się na rozliczenie finansowe z Rumunią. Patrz: A. Glass, Ewakuacja samolotów cywilnych do Rumunii, „Aero-Technika lotnicza” 1990, nr 8, s. 34.
45
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Z mapy lotnisk priorytetowych dla kraju zniknęła Gdynia. Ciężar całego cywilnego
ruchu lotniczego przejął Gdańsk. Z punktu widzenia ekonomicznego była to decyzja
zrozumiała. Podjęta w tej konkretnej sprawie decyzja o nieodbudowywaniu lotniska
w Rumi-Zagórzu niekoniecznie nosiła znamiona ideologicznego zaniechania czy
niegospodarności. Administracji państwowej, biorąc pod uwagę jej powojenną
kondycję finansową, nie opłacała się rewitalizacja i utrzymywanie na dłuższą
metę dwóch lotnisk komunikacyjnych położonych tak blisko siebie. Wobec
lepszej infrastruktury lotniska we Wrzeszczu (np. betonowy pas startowy) oraz
propagandowego aspektu lokalizacji już w polskim Gdańsku, zdecydowano się na
użytkowanie handlowe tego ostatniego48. Pamiętać też należy, że Gdynia w wyniku
działań wojennych zyskała wraz z dobrą infrastrukturą drugie lotnisko - na OksywiuBabich Dołach49. Kolejnym elementem, o którym również należy wspomnieć, jest
zaznaczający się skok technologiczny w postaci rezygnacji z napędu tłokowego na
rzecz odrzutowego, co – wobec powszechności zastosowania silników odrzutowych
– dyskwalifikowało już na początku lat 50. rumskie lotnisko pod względem
użyteczności, zarówno dla lotnictwa cywilnego jak i wojskowego50.
Bezpośrednio po działaniach wojennych lotnisko w Rumi zostało w 1945 r. w całości
przejęte przez wojsko. Dość szybko wyremontowano pole wzlotów i płytę postojową
lotniska, oczyszczając je uprzednio z niewypałów i niewybuchów, co pozwoliło na
przywrócenie funkcji obsługi przylotów i odlotów już wiosną 1946 r.51. Początkowo
służyło ono jako lotnisko zapasowe dla 3 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego z Oksywia.
W latach 1950-1953 lotnisko było zapasowym lądowiskiem wykorzystywanym
podczas nocnych lotów treningowych dywizjonu 30 Pułku Lotnictwa Marynarki
M. Mikulski, A. Glass, dz. cyt.., s. 189; Z. Sałek, dz. cyt., s. 108.
Od zakończenia wojny nie było używane. Od grudnia 1945 r. na lotnisku w Babich Dołach stacjonował 1 Samodzielny Batalion Inżynieryjno-Lotniskowy, dowodzony przez kpt. inż. Czibizowa. Batalion
ten w 1951 r. przekształcono w 16 Batalion Budowy Lotnisk z Jarocina. Lotnisko w Babich Dołach było
drugim (po lotnisku Łódź-Lublinek) obiektem odbudowywanym przez tę jednostkę. Prace budowlane
trwały do wiosny 1948 r., kiedy to jednostkę przeniesiono na lotnisko w Elblągu. Patrz: http://www.polot.net/?p=107 z dnia 10.02.2015. Lotnisko podporządkowane władzom wojskowym, zgodnie z przepisami, nie mogło być użytkowane przez lotnictwo cywilne, zwłaszcza sportowe i turystyczne. Zakaz określony zarządzeniem Departamentu Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Komunikacji wprowadzał zagrożenie surową karą dla pilota i konfiskatę sprzętu. Patrz: Zakaz lądowania na lotniskach wojskowych,
„Skrzydlata Polska” 1948, R. IV, nr 8 (39), s. 220.
50
K. Gawron, Tamte lata. Wspomnienia nawigatora lotnictwa Marynarki Wojennej 1950-1956, Gdynia
1996, s. 173. Patrz też: http://www.polot.net/?p=107, z dn. 10.02.2015 r.
51
W rejestrze zniszczonych zabudowań wskazano w Rumi zniszczenia ponad 300 budynków mieszkalnych. APG o/Gdynia, sygn. 59/22, Gminna Rada Narodowa w Rumi 1935-1955, Rejestr zniszczonych
zabudowań, k. 6 i in. Dość szybkie przywrócenie funkcji lotniskowych nie byłoby możliwe gdyby – jak
opisał to np. w swoim liście Alfons Murawski - lotnisko w wyniku działań wojennych uległo zupełnemu zniszczeniu. Patrz: APG o/Gdynia, sygn. 27/3, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rumi 19551973, Protokoły z sesji MRN, Pismo Alfonsa Murawskiego w 11. rocznicę oswobodzenia Rumi, 1956,
[b.p.]. Według niektórych, nieautoryzowanych relacji uruchomienie lotniska nastąpiło już w 1945 r.
48
49
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Fot. 6. Lotnisko Gdynia-Kosakowo – 8.02.2016. Źródło: zbiory własne
Wojennej, a następnie 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego oraz dla szkolenia skoczków
spadochronowych. Dokonywano ich zazwyczaj z samolotów typu PO-252.
Lotnisko przez pewien czas pełniło jednak również funkcje cywilne. Do RumiZagórza, w związku z remontem pasów startowych we Wrzeszczu, została w 1946 r.
przeniesiona obsługa cywilnej komunikacji lotniczej. Przez rok z gdyńskiego lotniska w
Rumi podejmowano większość powietrznych połączeń komunikacyjnych tworzącego
się trójmiasta oraz przyjmowano samoloty rządowe53. Wraz z przywróceniem do
użytkowania pasa startowego w Gdańsku, komunikacyjny ruch lotniczy w Rumi ustał.
Wyłącznym dysponentem obszaru lotniska zostało ponownie wojsko, zezwalając
wyjątkowo na korzystanie z pola wzlotów lotnictwu aeroklubowemu54.
Wobec pozostawania lotniska w obszarze interesów wojska, do roku 1954 teren
ten nie budził zainteresowania władz lokalnych miejscowości55. W 1954 r. Rumia
otrzymała prawa miejskie. Z gminy wyłączono typowo wiejskie sołectwa - Łężyce i
Kazimierz, pozostawiając natomiast w jej granicach obszary lotniska. Udostępnienie
tych terenów pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe pozwoliło młodemu
K. Gawron, dz. cyt., s. 154, 195.
M. Bakun, Lotniczy Gdańsk 1945-1974, Gdańsk 2014, s. 29.
54
Kronika szkolna Publicznej Szkoły Powszechnej w Rumi Janowie. Data założenia: 18.04.1945 r., s. 63.
55
APG o/Gdynia, sygn. 59/1, Gminna Rada Narodowa w Rumi 1935-1955, Protokoły z posiedzeń gminnej rady narodowej 1946, Protkół nr 8 z posiedzenia Zarządu Gminnego w Rumi z 19.09.1946 r., k. 104.
52
53
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miastu na szybki rozwój. Parcelacja została zrealizowana już w 1955 r.56. Pozwoliła
na uzyskanie ok. 500 działek budowlanych, umożliwiając tym samym powstanie
osiedla domów jednorodzinnych57. Dzięki m.in. tym decyzjom, do 1965 r. liczba
mieszkańców Rumi zwiększyła się dwukrotnie. Dzisiejszą dzielnicę o nazwie
„Lotnisko” zamieszkuje obecnie ponad 5,2 tys. mieszkańców.
Do kwestii lotniska cywilnego dla Gdyni powrócono dopiero w III Rzeczypospolitej.
W 2006 r. władze miasta wraz z gminą Kosakowo postanowiły na terenach wojskowego
lotniska w Babich Dołach zrealizować plan budowy cywilnego portu lotniczego,
który miał obsługiwać do 1,5 mln pasażerów rocznie (do 2015 r. planowano ruch
na poziomie pół miliona pasażerów rocznie, do 2019 r. miał to być już milion, zaś w
kolejnych latach 1,4 mln). Inwestor zabiegał o realizację lotniska jako wspomagającego
i komplementarnego dla portu lotniczego w Gdańsku. Celem miało być odciążenie
głównego lotniska aglomeracji trójmiejskiej, poprzez przejęcie ruchu General Aviation
(ruch prywatny małych samolotów), cargo, poczty, czarterów oraz ewentualnej
obsłudze części krajowego ruchu pasażerskiego i rozwój funkcji spedycyjnologistycznych. W roku 2012 Gdynia planowała wydać na lotnisko łącznie 165 mln
zł. Zdążyła wyasygnować na ten cel 85,5 mln zł oraz 2 mln zł na prawników i usługi
doradcze. Inwestycja nie została ukończona, bowiem w roku 2014 Komisja Europejska
UE stwierdziła, że spółka powołana z udziałem Gdyni do budowy portu lotniczego
otrzymała nieuprawnioną pomoc publiczną. Kwestia lotniska pozostaje w zawieszeniu,
generując straty dla wszystkich zaangażowanych w jego budowę podmiotów58.
SUMMARY
Winged Gdynia. Civil aviation in the port-city history
Gdynia has a long history of civil aviation. Since granting the city rights in 1926,
Gdynia was a Polish window on the world. This term referred not only to the newly
build port with its maritime transatlantic connection, but also to the developing
aviation facilities. Let alone establishing airport in Rumia-Zagórze, Gdynia was one
of the most prosperous aviation centers in the late interwar period. After many years,
city authorities are retrieving the airport concept from oblivion.
APG o/Gdynia, sygn. 27/3, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rumi 1955-1973, Protokóły z sesji MRN, Załącznik nr 3 do protokółu nr XIV/56 z 30.05.1956, k. 55; tamże, Protokół nr XX/56 z
18.12.1956, k. 143.
57
Rumia. Ogólny zarys dziejów, oprac. J. Lanc, Rumia 1991, s. 38; J. Drwal, J. Skupowa, J. Niesyt, Środowisko Geograficzne i struktura przestrzenno–funkcjonalna miasta, [w:] Zarys dziejów Rumi, pod red.
J. Banacha, Rumia 1994, s. 20; S. Bykowska, Historia Rumi w latach 1945-1990, t. II, Gdynia 2014, s. 14.
58
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,19510746,jak-gdynia-budowala-lotnisko-w-kosakowie.
html#ixzz3xy5qm990; http://www.airport.gdynia.pl/; http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,15920785,Sad_w_
Gdansku_oglosil_upadlosc_lotniska_Gdynia_Kosakowo.html#ixzz31Kgq8O4N, z dn. 10.02.2015 r.
56

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 11, 2016

Piotr Brzeziński

Kontrowersje wokół autorstwa „Ballady
o Janku Wiśniewskim”1
Tytułowy Janek Wiśniewski nie istniał. Chociaż doczekał się w Gdyni własnej ulicy,
jest postacią fikcyjną. Zarazem „Jankami Wiśniewskimi” były w pewnym sensie
wszystkie ofiary „czarnego czwartku”. Kim był niesiony na drzwiach zabity chłopiec?
W opracowaniach historycznych najczęściej wymienia się Zbigniewa Godlewskiego2.
Ballada o Janku Wiśniewskim stała się jednym z symboli Grudnia ’70. Jej historia
kryje w sobie więcej zagadek.
„Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni
Dzisiaj milicja użyła broni
Dzielnieśmy stali i celnie rzucali
Janek Wiśniewski padł.
Na drzwiach ponieśli go Świętojańską
Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom
Chłopcy stoczniowcy pomścijcie druha
Janek Wiśniewski padł.
Huczą petardy, ścielą się gazy
Na robotników sypią się razy
Padają dzieci, starcy, kobiety
Janek Wiśniewski padł.
Tekst niniejszy stanowi uzupełnioną wersję artykułu Piotra Brzezińskiego Ballada o Janku Wiśniewskim,
„Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, nr 12, s. 75–79. Informacje na ten temat znaleźć można
także w książce Andrzeja Fica, Na ulicach Gdyni – 17 grudnia 1970 r., Gdynia 2014.
2
Zob. m.in. J. Eisler, Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2000, s. 219–224;
P. Brzeziński, R. Chrzanowski, T. Słomczyński, Pogrzebani nocą. Ofiary Grudnia ’70 na Wybrzeżu Gdańskim. Wspomnienia, dokumenty, Gdańsk 2015, s. 105–111. Polemiczny pogląd w kwestii tożsamości niesionego na drzwiach mężczyzny prezentuje natomiast Andrzej Fic, zob. A. Fic, dz. cyt., s. 69–79.
1
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Jeden zraniony, drugi zabity
Krwi się zachciało słupskim bandytom
To partia strzela do robotników
Janek Wiśniewski padł.
Krwawy Kociołek, to kat Trójmiasta
Przez niego giną dzieci, niewiasty
Poczekaj draniu, my cię dostaniem
Janek Wiśniewski padł.
Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska
Idźcie do domu, skończona walka
Świat się dowiedział, nic nie powiedział
Janek Wiśniewski padł.
Nie płaczcie matki, to nie na darmo
Nad stocznią sztandar z czarną kokardą
Za chleb i wolność, i nową Polskę
Janek Wiśniewski padł”3.
Tekst Ballady o Janku Wiśniewskim powstał na początku lat siedemdziesiątych i
przez niemal dwie dekady funkcjonował w opinii społecznej jako utwór anonimowy.
Jak napisała Barbara Szczepuła: „Autorem słów Ballady o Janku Wiśniewskim, która
długo uchodziła za dzieło anonimowe, był działacz opozycji, Krzysztof Dowgiałło. Po
raz pierwszy ujawnił to w telewizyjnym Studiu Wyborczym »Solidarności« w Gdańsku,
przed czerwcowymi wyborami roku 1989”4. Na początku lat osiemdziesiątych nie
kojarzono go z grudniową balladą. Znany był za to sopocki pieśniarz Mieczysław
Cholewa5, który jako pierwszy zaśpiewał balladę publicznie. Co ciekawe – zgodnie
z orzeczeniem Sądu Rejonowego w Sopocie – Krzysztof Dowgiałło został formalnie
Cyt. za: T. Gawiński, Życie w kontrze, „Angora” 2010, nr 25, s. 20.
B. Szczepuła, Strach, „Dziennik Bałtycki”, 18 II 2005 r., s. 14.
5
Parę lat temu Bogdan Borusewicz oskarżył go o współpracę z SB. Rzeczywiście, Mieczysław Cholewa
został zidentyfikowany na podstawie zapisów w dzienniku rejestracyjnym jako tajny współpracownik
SB. Wbrew jednak upowszechnionemu przez Borusewicza poglądowi, nie nosił on pseudonimu „Rejtan”. Wydział III SB KW MO w Gdańsku zarejestrował go jako TW „Zbigniew” (nr rej. 14446, zarejestrowany 20 V 1972 r., przerejestrowany jako TW „Aleksander” 16 I 1973 r., zdjęty z ewidencji 18 VII
1980 r.). Następnie Cholewa, z uwagi na prowadzoną po 1980 r. „działalność antypaństwową” był inwigilowany przez SB w ramach tzw. sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Faryzeusz” (nr rej. 34767,
zarejestrowany 18 VII 1980 r., zdjęty z ewidencji z powodu „zaniechania wrogiej działalności” 13 III
1985 r.). Został ponownie zarejestrowany jako informator SB przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku
(nr rej. 53682, zarejestrowany 18 III 1986 r., zdjęty z ewidencji 22 I 1990 r.). Z uwagi na zniszczenie dokumentacji trudno powiedzieć coś bliższego na temat charakteru jego współpracy z SB.
3
4

Kontrowersje wokół autorstwa „Ballady o Janku Wiśniewskim”

149

uznany za autora tekstu ballady dopiero 14 maja 2007 r.6 Obaj panowie zawarli
wówczas porozumienie, w myśl którego Mieczysław Cholewa wyraził zgodę na
„wykreślenie zapisu o jego autorstwie dokonanego w rejestrze Związku Autorów
i Kompozytorów Scenicznych”, zgadzając się na jednoczesne „ujawnienie w tym
rejestrze praw autorskich do tego utworu Krzysztofa Dowgiałło”7. Jak do tego doszło?
To dość zawiła historia.
„W 1980 r. – wspomina Mieczysław Cholewa – bezpośrednio po sierpniowym
strajku, w którym brałem udział jako delegat Elektrociepłowni »Wybrzeże«, wpadł
w moje ręce egzemplarz podziemnego zeszyciku z kilkoma tekstami dotyczącymi
wydarzeń Grudnia 1970 r. Wśród tekstów była między innymi Ballada o Janku
Wiśniewskim. Wspomniane wydawnictwo samizdatowe nosiło nazwę »Archiwum«.
Żaden z zamieszczonych tekstów nie miał autora. We wrześniu 1980 r., uznając tekst
Ballady o Janku Wiśniewskim za tzw. ludowy, skomponowałem do niego muzykę”8.
Wzorując się nieco na Bobie Dylanie, Mieczysław Cholewa stał się „grudniowym”
bardem. Początkowo śpiewał: „Nie płaczcie matki, to nie na darmo / Nad stocznią
sztandar z czerwoną kokardą”. Dopiero później „czerwoną kokardę” zastąpił „czarną”9.
To on dokonał pierwszego nagrania ballady. Zarejestrowano ją – za zgodą ks. Hilarego
Jastaka – jesienią 1980 r. na poddaszu plebanii kościoła pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Gdyni10. Wkrótce kasety ze śpiewaną przez Cholewę piosenką obiegły cały kraj.
Jednak prawdziwą sławę przyniósł balladzie Człowiek z żelaza w reżyserii Andrzeja
Wajdy. „Producenci filmu [...] – wspomina Mieczysław Cholewa – [...] postanowili
Balladę o Janku Wiśniewskim z muzyką pana Andrzeja Korzyńskiego włączyć do
filmu. Zapytano mnie wówczas, czy jako prawykonawca zgodzę się wziąć na siebie
autorstwo, po naradzie w gronie bliskich zgodziłem się i w ten sposób Ballada o Janku
Wiśniewskim została zarejestrowana w ZAIKS-ie, jako utwór spółki A. Korzyński –
muzyka, M. Cholewa – tekst”11. Pytany o powody przypisania sobie tekstu cudzej
ballady, Mieczysław Cholewa odpowiada: „Ballada do kolaudacji filmu musiała mieć
»ojca« i »matkę«, czyli kompozytora i autora tekstu. [...] Doszedłem do wniosku, że
lepiej – nawet jako domniemany autor – [jest] dać »wykastrować« tekst [...] Taka była
potrzeba chwili. Trzeba to [było] puścić. [...] Zgodziłem się na »kastrację« [tekstu],
wiedząc, że ja to mogę na żywo, publicznie śpiewać”12.
Archiwum Sądu Rejonowego w Sopocie [dalej: SR Sopot], I Co 251/07, Protokół z posiedzenia Sądu
Rejonowego w Sopocie, 14 V 2007 r., k. 13 (kopia udostępniona autorowi przez Mieczysława Cholewę).
7
Tamże, k. 14.
8
List elektroniczny Mieczysława Cholewy do Krzysztofa Dowgiałły, 11 I 2007 r. (kopia udostępniona
autorowi przez Mieczysława Cholewę).
9
Relacja Mieczysława Cholewy udzielona Piotrowi Brzezińskiemu, 11 X 2010 r. (nagranie audio).
10
Tamże.
11
List elektroniczny Mieczysława Cholewy do Krzysztofa Dowgiałły, 11 I 2007 r. (kopia udostępniona autorowi przez Mieczysława Cholewę). W gruncie rzeczy Andrzej Korzyński nie był autorem muzyki, lecz jej nowej aranżacji, opartej na pierwotnej kompozycji Cholewy. Prawdziwemu autorowi muzyki
„zaproponowano” natomiast autorstwo tekstu – krótko mówiąc, prawdziwe qui pro quo.
12
Relacja Mieczysława Cholewy udzielona Piotrowi Brzezińskiemu, 11 X 2010 r. (nagranie audio).
6
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Dzięki brawurowemu wykonaniu ballady przez Krystynę Jandę film stał się
świetną reklamą dla śpiewanej przez Cholewę piosenki13. Filmowcy poddali balladę
pewnym retuszom. Andrzej Korzyński zmienił melodię14. Frazę: „To partia strzela
do robotników” zastąpiono zwrotem: „To władza strzela do robotników”. Zdaniem
Jerzego Eislera: „Partia mająca w swej nazwie przymiotnik »robotnicza«, w żadnym
razie nie mogła strzelać do robotników”15. Pominięto także sformułowanie: „Krwawy
Kociołek, to kat Trójmiasta”.
Ballada o Janku Wiśniewskim stała się przebojem I Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Prawdziwej, który odbył się w Gdańsku w dniach 20–22 sierpnia
1981 r., przykuwając uwagę Służby Bezpieczeństwa. Zdaniem płk. Władysława
Jaworskiego, I zastępcy komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej ds. Służby
Bezpieczeństwa w Gdańsku: „Swoistym mottem, którym rozpoczynano kolejne dni
imprezy, była piosenka w wykonaniu Mieczysława Cholewy Ballada o Janku z Gdyni
[sic!] nawiązująca do wydarzeń grudniowych”16. Pułkownik Jaworski zwrócił także
uwagę na zawarte w tekście „niewygodne” dla władzy sformułowania („Padają
dzieci, starcy, kobiety”, „Krwawy Kociołek”)17. Występując „na żywo”, Cholewa nie
cenzurował bowiem tekstu.
Mieczysław Cholewa spopularyzował balladę. Nie był jednak twórcą tekstu.
Wspomina, że po jakimś czasie pojawiło się „paru ludzi”, którzy „zaczęli twierdzić,
że są autorami tekstu. Między innymi był również Krzysiek Dowgiałło”18. Na pytanie,
czy Krzysztof Dowgiałło jest autorem wiersza, Cholewa odpowiada: „Ja nie wiem, czy
jest autorem. Nie mnie to sądzić”19.
Z kolei Krzysztof Dowgiałło, pytany w 1989 r. o autorstwo ballady, odpowiedział
dość zagadkowo: „Co miało być anonimowe, niech będzie anonimowe”20. Nie
potwierdził więc, ale i nie zaprzeczył. Nieoficjalnie jednak, m.in. w rozmowie z
Mieczysławem Cholewą, przyznawał się do autorstwa ballady już wiosną 1981 r.21
„Obecnie – pisał w 1994 r. Mirosław Przylipiak – potwierdza [on] już fakt swojego
autorstwa zupełnie otwarcie”22. Wersję o autorstwie Krzysztofa Dowgiałły ugruntowała
Grudniowa Apokalipsa Wiesławy Kwiatkowskiej23. „Balladę napisałem – wspomina
Krzysztof Dowgiałło – 17 grudnia 1970 roku wieczorem, w mieszkaniu, w którym
Człowiek z żelaza wszedł na ekrany kin latem 1981 r.
Relacja Mieczysława Cholewy udzielona Piotrowi Brzezińskiemu, 11 X 2010 r. (nagranie audio).
15
J. Eisler, Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2000, s. 219.
16
Cyt. za: S. Cenckiewicz, Zakazane piosenki. SB na festiwalu piosenki prawdziwej [w:] idem, Oczami
bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Kraków 2006, s. 458.
17
Tamże, s. 458–459.
18
Relacja Mieczysława Cholewy udzielona Piotrowi Brzezińskiemu, 11 X 2010 r. (nagranie audio).
19
Tamże.
20
Cyt. za: M. Przylipiak, Legenda o Janku Wiśniewskim, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 50, s. 4.
21
SR Sopot, I Co 251/07, Relacja pisemna Joanny Wojciechowicz dołączona do protokołu Sądu Rejonowego w Sopocie z 14 V 2007 r. [b.d.], k. 7 (kopia udostępniona autorowi przez Mieczysława Cholewę).
22
M. Przylipiak, dz.cyt., s. 4.
23
W. Kwiatkowska, Grudniowa Apokalipsa, Gdynia 1993, s. 14.
13
14
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czekałem na kolegów, z którymi pracowałem nad konkursem na centrum Katowic.
Dałem ją do przeczytania Andrzejowi Romanowskiemu. Powiedział, że dużo w
niej nienawiści. [...] Następnego dnia poprosiłem sekretarkę w biurze [gdyńskiego
oddziału „Miastoprojektu” – P.B.] o przepisanie ballady na maszynie, rozdałem te
kilka egzemplarzy. Oryginał gdzieś mi się zapodział. Zapomniałem o balladzie –
przypomniały mi ją plakaty z marca 1981 r., gdzie była wydrukowana obok fotografii
zabitego chłopca i pochodu. Przyznałem się do jej napisania dopiero wtedy, gdy
zorientowałem się, że za jej autora podaje się Mietek Cholewa, prawdopodobny autor
muzyki”24. Wersję Dowgiałły potwierdzili, na jego prośbę, Czesław Tumielewicz i
Andrzej Romanowski25.
Na temat zmian w tekście Krzysztof Dowgiałło mówi: „To mętna historia.
Cholewa wyraził chętnie [zgodę], żeby Andrzej Wajda wykorzystał balladę w
Człowieku z żelaza. Niestety, nie wiem, dlaczego jej słowa zostały zmienione. W
moim tekście była na przykład czarna kokarda, a w filmie czerwona, zmieniono
też akapit »krwi się zachciało słupskim bandytom«. [...] Potem był stan wojenny
i różne przygody i dopiero w latach 90. zacząłem starać się o ochronę moich
praw autorskich. W sądzie uzyskałem zrzeczenie się przez Mieczysława Cholewę
autorstwa słów, w zamian za zrzeczenie się przeze mnie prawa do uzyskanych
przez niego wcześniej wynagrodzeń”26. Krzysztof Dowgiałło wspomina, że po
uzyskaniu orzeczenia sądowego napisał list do Andrzeja Wajdy, aby sprostować
zniekształcony tekst ballady. W imieniu reżysera odpowiedziano mu, że jest to
niemożliwe27.
Wydawałoby się, że zagadka została rozwiązana, lecz wątpliwości wzbudza pewien
wiersz:
„W biegach przyjaźni, paktu narodów,
Biegali dzieci, starsi, kobiety,
Polak zwycięzcą został zawodów,
Pierwszy na metę wpadł”28.
Słowa te napisał Jerzy Stanisław Fic. Wiersz nosi tytuł Biegi Przyjaźni Narodów.
„W latach 1953–1955, kiedy służyłem w LWP w Kamieniu Pomorskim, należałem do
koła »Młodzi Literaci LWP« – wspomina Jerzy Fic. – Wiersze, m.in. Biegi Przyjaźni
Narodów, przygotowywałem na spotkanie z poetą Władysławem Broniewskim, na
zjeździe »Młodych Literatów LWP« przy ul. 1 Maja w Bydgoszczy”29.
Relacja pisemna Krzysztofa Dowgiałły przekazana Piotrowi Brzezińskiemu [b.d.], b.p.
SR Sopot, I Co 251/07, Relacje pisemne Czesława Tumielewicza (10 I 2007 r.) i Andrzeja Romanowskiego (b.d.), dołączone do protokołu Sądu Rejonowego w Sopocie z 14 V 2007 r., k. 4, 5 (kopie udostępnione autorowi przez Mieczysława Cholewę).
26
Cyt. za: T. Gawiński, dz. cyt., s. 20–21.
27
Relacja Krzysztofa Dowgiałły udzielona Piotrowi Brzezińskiemu, 24 VI 2010 r. (nagranie audio).
28
Cyt. za: Relacja pisemna Jerzego Stanisława Fica przekazana Piotrowi Brzezińskiemu [b.d.], b.p.
29
Tamże.
24
25
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Trudno nie dostrzec podobieństwa cytowanego fragmentu do trzeciej zwrotki
Ballady o Janku Wiśniewskim. W 1970 r. Jerzy Fic mieszkał w Gdyni Grabówku, przy
ul. Czerwonych Kosynierów 31/33 (obecnie ul. Morska) i był świadkiem masakry
na przystanku Gdynia Stocznia. To z jego domu manifestanci zabrali drzwi, na
których ponieśli ciało „Janka Wiśniewskiego”. „Wiosną 1971 r. – wspomina Jerzy Fic
– Związek Zawodowy Marynarzy i Portowców Zarządu Portu Gdynia organizował
strajk tzw. socjalny. Jedni uczestnicy strajku zachodzili na piwo do »Brudasa«30,
drudzy za baraki, gdzie mieszkałem. Oni to zachęcali mnie, bym napisał wiersz, który
będą mogli śpiewać w czasie strajku, tak powstała Ballada o Janku Wiśniewskim.
Napisałem ją własnoręcznie, na kartce papieru, którą przekazałem Waldemarowi
Piesikowi z Chyloni, uczestnikowi strajku, zapewnił mnie, że wiersz przekazał
swojemu brygadziście. Po pewnym czasie przekonałem się, że nie zginął Janek
Wiśniewski, lecz [...] Janusz Żebrowski. […] Chłopaki z Grabówka powtarzali »zabili
Janka«, trudno mi powiedzieć, czy tym imieniem nazywali Janusza Żebrowskiego.
W 1971 r. pracowałem w kawiarence »Irys«, tam zbierała się młodzież z Grabówka,
mówili między sobą o wielu zabitych, także o Janku”31.
Relacja ta poddaje w wątpliwość autorstwo Krzysztofa Dowgiałły i wywołuje
konsternację. Wynika z niej bowiem, że najsłynniejsza grudniowa ballada powstała
jako swego rodzaju pastisz propagandowego wiersza z lat pięćdziesiątych. Czy
to prawda? Trudno powiedzieć. Wiersz nie zachował się. Jerzy Fic odtworzył
jego fragment z pamięci. Warto w tym miejscu przytoczyć opinię filologa Piotra
Szubarczyka: „Nie chodzi oczywiście o sam tekst z lat pięćdziesiątych, lecz o pewne
reminiscencje tego tekstu i – co najważniejsze – identyczny rym i rytm wiersza.
Produkcyjniak Fica z lat pięćdziesiątych ma charakterystyczny model. Trzy pierwsze
wersy są regularne, dziesięciozgłoskowe, ze średniówką po piątej zgłosce. Czwarty
wers jest celowo nieregularny, urywa się po sześciu zgłoskach, dla podkreślenia
dynamiki obrazu. W przypadku ballady o Janku podkreśla dramat ginącego
bohatera. Zdumiewające są też reminiscencje tekstu. Wielu słuchaczy ballady
dziwiły, a nawet irytowały »dzieci« i »starcy« padający w grudniowe dni na ulicach.
Traktowali to jako mocno przesadzony zabieg stylistyczny. Ale może po prostu ten
wers jest przeniesieniem zapamiętanej frazy ze starego wiersza, który »tłukł się«
autorowi po głowie? To byłby poważny argument na rzecz tezy Fica. Nie zgadzam
się z opinią, że ostateczne udowodnienie, iż produkcyjniak z lat pięćdziesiątych mógł
być pierwowzorem ballady, jest dla tej ballady kompromitujące. Wręcz przeciwnie,
parafraza tamtego propagandowego wiersza podkreślałaby ostateczne zerwanie
w roku 1970 z kreowanym przez komunistyczne media, zakłamanym obrazem
rzeczywistości społecznej w PRL”32.
Spójrzmy na tekst ballady. Wydaje się mało prawdopodobne, aby fraza:
„Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska / Idźcie do domu, skończona walka
Popularna nazwa jednego z gdyńskich barów .
Relacja pisemna Jerzego Stanisława Fica przekazana Piotrowi Brzezińskiemu [b.d.], b.p.
32
List elektroniczny Piotra Szubarczyka do Piotra Brzezińskiego, 7 XI 2010 r. (w zbiorach autora).
30
31

Kontrowersje wokół autorstwa „Ballady o Janku Wiśniewskim”

153

/ Świat się dowiedział, nic nie powiedział” napisana została 17 grudnia 1970 r.
Kto mógł wtedy wiedzieć, że walka rzeczywiście jest „skończona”? Albo że świat
„się dowiedział, nic nie powiedział”? Przecież nawet mieszkańcy Trójmiasta nie
zdawali sobie sprawy z rozmiarów masakry, a łączność z krajem została przerwana.
W tym kontekście relacja Jerzego Fica wydaje się bardziej prawdopodobna.
Twierdzi on, że napisał wiersz wiosną 1971 r. Wtedy było już wiadomo, że „świat
się dowiedział”. Co więcej – w przeciwieństwie do Krzysztofa Dowgiałły – Jerzy
Fic jest autorem licznych wierszy. W wielu z nich występuje motyw Gdyni33. Język
ballady jest dość „toporny”. Zwroty „dzielnieśmy stali” czy „my cię dostaniem”
bardziej przypominają język robotnika niż architekta, którym jest Krzysztof
Dowgiałło. Dlaczego Grabówek? Przecież ofiary Grudnia ’70 pochodziły z różnych
miejscowości. Grabówek to rodzinna dzielnica Jerzego Fica. Wszystko to jedynie
poszlaki. Dowodów brak.
Dodajmy, że kilka lat temu obaj panowie spotkali się u Andrzeja Fica, bratanka
Jerzego Fica, a zarazem znajomego Krzysztofa Dowgiałły. Ich „konfrontacja” nie
przyniosła rozstrzygnięcia. Każdy pozostał przy swoim zdaniu. Nie obyło się
bez zgrzytów. Podobno Krzysztof Dowgiałło groził pozwaniem Jerzego Fica do
sądu34. „Nie mogę wykluczyć, że jeden z nich jest autorem”35 – podsumował tamto
spotkanie Andrzej Fic.
Więcej tu pytań niż odpowiedzi. Ani Krzysztof Dowgiałło, ani Jerzy Fic
nie posiadają oryginału tekstu ballady. Brak zatem materialnego dowodu
potwierdzającego autorstwo któregokolwiek z nich. Są tylko złożone przez nich
post factum – sprzeczne ze sobą – relacje. To za mało, aby definitywnie rozstrzygnąć
kwestię autorstwa ballady. Także relacje złożone przez świadków Dowgiałły
w sopockim sądzie w 2007 r. nie przesądzają sprawy. Racji się nie liczy, tylko waży.
Żaden z nich nie przedstawił oryginału tekstu. To, że Mieczysław Cholewa zrzekł
się praw autorskich na rzecz Krzysztofa Dowgiałły, również nie dowodzi niczego.
Sąd tylko to zatwierdził, nie przesądzając o autorstwie Dowgiałły. Z drugiej strony,
nie można wykluczyć, że Jerzy Fic po prostu konfabuluje. Tylko dlaczego miałby to
robić, skoro nie zabiega o uznanie swych praw autorskich?
Kto ma zatem rację? Może nigdy nie uda się tego ustalić. Czy kolejni „świadkowie
historii” wniosą coś nowego? Pamiętajmy, że Ballada o Janku Wiśniewskim powstała
tuż po grudniowej masakrze, nie mając szans na publikację. Była pisana „do szuflady”.
Jak zauważył Piotr Szubarczyk: „Pewnie, jak to często bywało w naszej historii,
autorów było wielu, bo pieśń żyła własnym życiem, kolportowana potajemnie w
mocno ograniczonym nakładzie na przebitkowym papierze z maszyny do pisania.
Pamiętam, że w takiej formie trafiła także do moich rąk już w roku 1971 i była to
Na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdynia znaleźć można wiersz Jerzego Stanisława Fica poświęcony ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem z 10 IV 2010 r., zob. http://www.gdynia.pl/
urzad/komunikaty/28_62705.html, dostęp 2.11.2010 r.
34
Relacja Andrzeja Fica udzielona Piotrowi Brzezińskiemu, 17–18 VI 2010 r. (nagranie audio).
35
Tamże.
33
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wersja różniąca się znacznie od dziś przyjętej”36. Do zastąpienia „czerwonej” kokardy
„czarną” przyznał się Mieczysław Cholewa. Niewykluczone, że inni też dokonywali
zmian.
Bez względu na to, kto ją napisał, Ballada o Janku Wiśniewskim dalej będzie
stanowić dramatyczny zapis literacki gdyńskiej masakry. Ze względu na wątpliwości
co do autorstwa, pozostanie w świadomości ludzi raczej jako utwór anonimowy, jakby
dzieło zbiorowej wyobraźni. Trudno nie zgodzić się z Mirosławem Przylipiakiem,
że: „Dzieje Janka Wiśniewskiego są wzorcowym przykładem funkcjonowania mitu
współczesnego, zespalającego społeczeństwo wokół sugestywnego obrazu”37. A jak
wiadomo, mity rządzą się własnymi prawami.
SUMMARY
The ‘Janek Wiśniewski Ballad’ controversy
Janek Wiśniewski, the symbol of the Polish 1970 Strike, has never existed. In fact,
Wiśniewski has only epitomized the victims of the infamous December 17th. That is
why further research is essential in order to fully uncover the shadows of this history.

P. Szubarczyk, Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni…, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”
2006, nr 11/12(70/71), s. 41.
37
M. Przylipiak, dz., cyt., s. 4.
36

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 11, 2016

Andrzej Fic

Autorstwo „Ballady o Janku Wiśniewskim”1
1. Czy Krzysztof Dowgiałło napisał słynną „balladę”?
Historię kontrowersji wokół autorstwa „Ballady o Janku Wiśniewskim”, w wielorakich
aspektach, przedstawiłem w książce „Na ulicach Gdyni – 17 grudnia 1970” (wyd. 2014) –
jako jeden z ważniejszych wątków tej pracy – oraz w uzupełnieniu do niej, mianowicie w
broszurze „’Ballada o Janku Wiśniewskim’ – kłopotliwa prawda” (wyd. 2015 r.). W owym
aneksie do książki ukazałem dowody rozstrzygające – moim zdaniem ostatecznie – o
nieprawdziwości twierdzenia, że K. Dowgiałło jest autorem tego utworu.
Wykazałem m. in., że przedstawione przez K. Dowgiałłę oświadczenia świadków
nie mają wartości dowodowej na prawdziwość jego twierdzenia o napisaniu owego
utworu.
Najistotniejsze argumenty obalające tę wersję autorstwa wyprowadziłem, przede
wszystkim jednak, w odniesieniu do zapewnień samego jej rzekomego autora, który
bez najmniejszej własnej wątpliwości zawsze utrzymywał, że pod powszechnie
znanym tytułem ten utwór napisał. W tym aspekcie, również w nawiązaniu
do przedstawionego przezeń świadectwa osoby, która miała doskonale (wg jej
oznajmienia) pamiętać „Balladę o Janku Wiśniewskim” wraz z tytułem (!) z momentu
jej zaistnienia, rzekomo w grudniu 1970 r. (w miejscu wspólnej pracy z K. Dowgiałłą),
fakty okazały się dyskwalifikujące świadka.
Nieprawdopodobieństwo prawdziwości tych zapewnień wykazałem dowodząc
(z powołaniem się także na dowody materialne), że obecny tytuł utworu powstał
dopiero w 1981 r., w wyniku jego dwuetapowych modyfikacji, bez żadnego udziału
w tej zmianie K. Dowgiałły.
Pierwotny tytuł, „Pieśń o Janku z Gdyni”, używany jeszcze w 1980 r., został
zastąpiony tytułem „Ballada o Janku z Gdyni”, a dopiero latem 1981 r. poznaliśmy
tytuł obecnie znany i wtedy też zarejestrowany (w ZAiKS) z tym wierszem.
Oczywiście, trzeba było postawić pytanie (cyt. za aneksem do książki): „czy
mielibyśmy mieć do czynienia z kolejnym z wielu, w całej tej wersji autorstwa,
niezwykłym zbiegiem okoliczności? Takim oto, że K. Dowgiałło napisałby utwór
Głos w dyskusji nad referatem Piotra Brzezińskiego - Kontrowersje wokół autorstwa „Ballady o
Janku Wiśniewskim”.
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pod znanym obecnie tytułem, lecz ktoś dokonałby jego zmiany na ‘Pieśń o Janku z
Gdyni’, gdy wiersz przechodził z rąk do rąk w latach 70.? Tak mogło być. Ale ścisłe
przywrócenie tytułu oryginału miałoby się odbyć na skutek przypadkowych – i to
dwutorowych – modyfikacji ?? To nie do uwierzenia, zwłaszcza że znane okoliczności
wykluczają uczestniczenie w tym procesie K. Dowgiałły. Zresztą, on nigdy nie twierdził,
że musiał działać na rzecz zmiany tytułu, choć… wykazywał się ‘doskonałą pamięcią’
‘rozpoznając’ zmiany wprowadzone przez cenzurę w 1981 r. do ‘jego’ wiersza. Ale
była to tylko wiedza upowszechniona najpierw przez M. Cholewę. Czy zatem nie z
powtórzenia za pieśniarzem? […] Zawsze posługiwał się sformułowaniami: ‘balladę
napisałem…’, 18.12.1970 r. ‘poprosiłem sekretarkę’ ‘o przepisanie ballady’, ‘dałem ją
do przeczytania’, etc”2.
Zatem okoliczność, że przez kilkadziesiąt lat (od 1981 r.) nikt nie zauważał
faktu ewolucji tytułu utworu lub nie przywiązywał do niej wagi (aż do czasu mojej
publikacji w 2015 r.) sprawił – nie można inaczej sądzić – że i sam K. Dowgiałło
pozostał do tego momentu zupełnie nieświadomy tego problemu. Problemu, jaki
dla wiarygodności tej wersji autorstwa stwarza „świetne” pamiętanie pierwotnej
treści utworu przez niego i jego świadka, przy kompletnym braku choć mglistego
przypuszczenia, że pierwotnie tytuł wiersza był inny.
Wspomnę jeszcze choć o tym, że w artykule B. Szczepuły w „Dzienniku Bałtyckim”
(23.01.2015) broniącym autorstwa K. Dowgiałły – do którego polemikę zamieściłem
na Blogmedia24 (3.11.2015), a następnie we wspomnianej broszurze – zapytany o
pisanie wierszy bohater tego tekstu oznajmił dziennikarce, iż wiersze pisał całe życie,
i na dowód (jedyny) powołał się na ich publikację w piśmie „Topos”.
Jednak w tym trójmiejskim dwumiesięczniku, od pierwszego numeru w 1993 r.
do czerwca 2010 r. (kiedy to chyba w ogóle po raz pierwszy rzekomy autor został
zapytany o inną niż „Ballada…” twórczość – do artykułu w „Biuletynie IPN”), nie
ma żadnego utworu architekta Krzysztofa Dowgiałły ur. w 1938 r. w Nowomalinie.
Wprawdzie jest jeden wiersz zamieszczony pod tym nazwiskiem i imieniem w
numerze 1-2/2004, ale bez notki o autorze (!) i należący do – jak ustaliłem – innej
osoby o tym imieniu i nazwisku, której drugiego imienia nie podano, choć się nim
posługiwała sygnując swe publikacje.
Dopiero po wizycie historyka z IPN (w czerwcu 2010 r.) pytającego o wiersze,
ukazały się dwa w „Toposie” 5/2010, z notką o architekcie K. Dowgialle, rodem z
Nowomalina, jako ich autorze. Wraz ze spójnikami, jeden wiersz liczy 48 słów, a
drugi 33. Nie umiem odgadnąć: dlaczego akurat te wiersze są ważne dla osoby jakoby
piszącej całe życie?
Zatem przed upublicznieniem przeze mnie wniosków na temat autorstwa
„Ballady…” w oparciu o ewolucję tytułu, K. Dowgiałło zechciał wypowiedzieć
jeszcze twierdzenie o pisaniu wierszy, i to przez całe życie. Twierdzenie niepoważnie
2
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uzasadnione i nie znajdujące jakiegokolwiek śladu potwierdzenia, także w pamięci
środowiska opozycji lat 70. i 80.
Na inne wątki mojej polemiki z artykułem B. Szczepuły3 nie ma tu miejsca.
2. Czy „balladę” napisał Jerzy Fic?
Oto kilka cytatów z bardzo obszernej relacji Jerzego Fica (z 2011 r.), ukazujących
widziane przezeń zdarzenia z 17 grudnia 1970 r., w oparciu o które – jak zapewnia
– napisał wiersz znany obecnie jako „Ballada o Janku Wiśniewskim”, zastrzegając, że
nie wszystkie słowa i wersy obecnej wersji utworu zachowały się w jego własnym i
pierwotnym zapisie.
„[…] W końcu, patrzę, na przystanku trolejbusowym, vis-a-vis pomostu, przy
willi numer 73, leży chłopak. Młody chłopak, czarne włosy miał. Leżał tak, że część
ciała [nogi] była na ulicy, a część na tym przystanku, tak ukosem. Dookoła tłum ludzi.
Najwięcej było młodzieży. Krzyki. Szum. Mówią: ‘Zabili! Janka zabili!’. Takie krzyki:
‘Janka zabili!’. Ale w tym tłumie, w tym wszystkim, padło nazwisko: ‘Wiśniewski’.
Wiele lat później zacząłem się zastanawiać, czy to ten, który leżał, nazywał się
Wiśniewski. Czy może ktoś kogoś wołał: Wiśniewski! chodź! – to ja nie umiem [teraz
już] rozstrzygnąć. Tam zresztą dużo nazwisk wymieniano. Ale to: ‘Janka zabili!’ –
ktoś musiał wiedzieć, że to był Janek. […] usłyszałem nazwisko ‘Wiśniewski’ od tej
młodzieży […]. Jeszcze było szaro, jeszcze był mrok […]”.
Zauważyć natychmiast trzeba, że te refleksje co do tożsamości zabitego naszły
świadka po latach, gdy zetknął się z twierdzeniami o Z. Godlewskim, pod jakąś ich
psychiczną presją, jako rzekomo niesionym w pochodzie znanym nam z fotografii,
który miał być zarazem jedynym takim przemarszem.
Szarówka, ustępujący mrok (wschód Słońca w Gdyni 8.02!), to pogodnego dnia
godzina 7,30-7,50., a Z. Godlewski zginął po godz. 9. (odnotowane otwarcie ognia:
9,28 i 9,37).
Dalej J. Fic relacjonuje to, co nastąpiło ok. godz. 9.: „[…] nagle zaczęli z tego
pomostu hurmem wszyscy zwiewać. […] torami szli do [centrum] miasta, brzegiem
ulicy Marchlewskiego […]. To była jedna grupa […]. Druga grupa – tam gdzie leżał
ten zabity. Widziałem biało czerwoną flagę. Już była zakrwawiona. Widziałem jak go
wzięli i jak go nieśli w kierunku dworca ulicą Czerwonych Kosynierów. Ta młodzież szła
z nim. […] Zatrzymali się przy moim baraku. […] Na tych drzwiach go wzięli i poszli”.
C.d. relacji J. Fica obrazującej powstanie wiersza wiosną 1971 r.:
„Ja nie nadałem temu wierszowi tytułu ‘Ballada o Janku Wiśniewskim’. […] dałem mu
tytuł ‘Wydarzenia’ – jedno słowo; może ‘Wydarzenia grudniowe’ […]. To było na wiosnę,
było już ciepło. Wiosną 1971 r. odbył się strajk w porcie. […] moi znajomi […] chcieli,
żebym im coś napisał na ten strajk, który miał trwać 14 dni. […] zacząłem od czego? […]
o rodzinnym miejscu: ‘Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni’ […] to byli moi koledzy”.
3
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Dalej, w relacji J. Fica, następują przywołania epizodów gdyńskiej tragedii we
wrażeniach osobiście doświadczonych 17 grudnia, które złożyły się na treść wiersza.
Wymienię choć dwie sceny, które znalazły odbicie w wierszu:
„Ktoś zawołał: –‘ O! patrzcie! patrzcie! kobietę zastrzelili!’. Z pomostu było widać
ją […]. Ktoś znowu wołał: – ‘O! wstaje! wstaje! O! znowu upadła!’ […] Czy to była
kobieta, to ja nie jestem pewny […]. Jednak kiedy pisałem wiersz, to pamiętałem
tę scenę, i napisałem ‘padali dzieci, starsi, kobiety’. Młodzi ginęli, Janek Wiśniewski
padł, ale nie ‘starcy’, tak jak teraz się drukuje i śpiewa. Ja miałem: ‘starsi’– bo starsi
od tych młodszych. […] cały ten wers wziąłem z jednego z moich wierszy […]: ‘W
Biegach przyjaźni Paktu narodów / biegali dzieci, starsi, kobiety, / Polak zwycięzcą
został zawodów, / pierwszy na metę wpadł’. I dalej już pisałem pod ten rytm”.
I druga scena: „Jak się dochodzi Śląską do przejścia dla pieszych prowadzącego
pod torami na Władysława IV, przed tym wejściem była duża sterta gruzu i piachu.
[…] w tę górę gruzu, skosem, była drzewcem wbita flaga narodowa. U jej szczytu była
przywiązana czarna kokarda. To nie była tasiemka, ale kokarda. Mam córki więc
wiem, jak one wiązały sobie włosy”4.
Scena ta znalazła odbicie w słowach wiersza: „nad stocznią sztandar z czarną kokardą”.
Mieliśmy tu miejsce tylko na niewielki fragment zapisu i analizy świadectwa
Jerzego Fica.
Moim zdaniem – opartym na całości zebranego materiału – autorstwo
„ballady” w wersji J. Fica jest szczególną odwrotnością wersji K. Dowgiałły. O
ile ta ostatnia zawiera wiele mało prawdopodobnych realnie elementów, których
przyczyny zaistnienia muszą być tłumaczone szczególnym zbiegiem okoliczności,
to kwintesencją relacji Jerzego Fica jest właśnie bardzo duże prawdopodobieństwo
jej prawdziwości, wynikające z osadzenia tej wersji autorstwa „ballady” w
licznych rzeczywistych, weryfikowalnych okolicznościach biograficznych,
charakterystycznych tylko dla tej osoby, a także sytuacyjnych z dnia 17.12.1970 r.,
16 grudnia, jak i wiosny 1971 r.
Nieprawdopodobne – uważam – byłoby natomiast uniknięcie sprzeczności przez
J. Fica tak w obrębie jego bardzo obszernej relacji (z 2011 r.) zamieszczonej w mojej
książce, jak i w zestawieniach z jego wypowiedziami z wcześniejszych lat (m. in.
złożonych w IPN), gdyby były konfabulowane.
Z zarysowanych tu powodów, moje wieloletnie dociekania dotyczące autorstwa
ballady uważam za zakończone – moim zdaniem – wynikiem pewnie rozstrzygającym
zagadkę autorstwa.
3. Znaczenie prawdy o autorstwie „ballady”
Problem z autorstwem „ballady” nie jest ciekawostką, sensacyjką oderwaną od
istotnych kwestii obrazu zdarzeń „grudniowych”. Ma znaczenie tak dla ustalenia liczby
4
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pochodów – zwłaszcza tych niosących zabitych, czyli przy badaniu skali aktywności
protestujących ludzi świadczącej o ich determinacji, o sile moralnej społeczeństwa
polskiego w tamtym czasie – jak również przy weryfikacji samej liczby ofiar śmiertelnych.
Ma też znaczenie dla rozpoznania faktów i przyczyn kreowania nieprawdziwego obrazu
przebiegu zdarzeń ulicznych; także w ostatnich latach, a nawet miesiącach.
Moje dociekania obalają wersję o fikcyjności postaci Janka Wiśniewskiego. Bo
gdyby nawet ów zabity widziany przez J. Fica nie był postacią rzeczywistą pod tym
imieniem lub nazwiskiem (jeśli percepcja wrażeń świadka z tragicznego poranka
prowadziłyby do błędu, gdyż np. myliliby się ludzie wołający: „Janek”, „Janka zabili”
– na nazwanie zabitego poniesionego później na drzwiach), to z upadkiem wersji K.
Dowgiałły upadają podstawy do twierdzenia, że słowa „Jan” i „Wiśniewski” pochodzą
z dowolnego przyjęcia popularnego nazwiska dla bohatera utworu, na świadomym
takim zabiegu – czyli że są fikcyjne. Istotą fikcji jest bowiem zmyślenie. Natomiast
nierzeczywistość jakiegoś bytu może być też wynikiem pomyłki, czy złudzenia
zmysłów – nie tylko rezultatem przyjętej fikcji.
Co jeszcze ważniejsze: jeżeliby nawet imię lub nazwisko zabitego zauważonego
przez świadka najpóźniej ok. godziny 7,30 (niechby nawet do godziny 7,50, gdy mrok
był już w dalekim zaniku) i podniesionego z przystanku trolejbusowego na oczach
tegoż świadka ok. 9,00 nie należało do niego (poległego co najmniej 1,5-2 godziny
wcześniej, nim – wg wszelkich danych – zginął Godlewski!), to jednak właśnie
to ciało, a nie inne – jak wykazałem – musiało być poniesione najpierw na fladze
albo płaszczach pod baraki i dalej pod prezydium, i to on został uwieczniony na
powszechnie dostępnych fotografiach jako Janek Wiśniewski (pisany w cudzysłowie,
czy – być może słuszniej – bez niego).
Przy tym wszystkim, powoływanie się na brak nazwiska „Wiśniewski”
na oficjalnej liście zabitych – w świetle faktów przedstawionych w moich
opracowaniach – nie może być uznane za dostateczną weryfikację dla orzeczenia
o nierzeczywistości postaci o tych danych osobowych. W rezultacie moich analiz
okazało się bowiem, że nie sposób wyjaśnić przebiegu ulicznych zdarzeń w
Gdyni w oparciu o oficjalną liczbę zabitych – z niewątpliwie kilkoma pochodami
niosącymi zwłoki (obecnie wyróżniam ich roboczo 7, a na pewno nie było ich
mniej niż 5) – gdyż zbyt wielu z zabitych z listy trzeba wykluczyć z możliwości
niesienia ich ciał w przemarszach, m. in. z uwagi na wiedzę o miejscach śmierci
tych ofiar. Po prostu z oficjalnej listy 18 ofiar nie da się dobrać zabitych do więcej
niż tylko dwóch pochodów, bo stoi temu na przeszkodzie wiedza o miejscach ich
śmierci, wyglądzie lub obrażeniach.
Jednym z niesionych na drzwiach był, najprawdopodobniej, Z. Godlewski.
Przemawia za tym jeden tylko poważny fakt (inne nie wytrzymują krytyki):
zapewnienie o tym jego kolegi K. Podowskiego, znane nam bezpośrednio od tego
świadka właściwie dopiero z relacji udzielonej w 2015 r.5. Może tej treści jest też jego
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zeznanie w aktach sądowych lub prokuratorskich, ale nikt go jeszcze nie „odgrzebał”
(!), choć miałoby większą wartość niż wypowiedź z 2015 r.
W świetle faktów z rozmaitych źródeł i mojej drobiazgowej ich, krytycznej
analizy, których nikt do tej pory nie podjął się obalić (choć pomijać owszem, i
to bez zbudowania własnego, krytycznego obrazu zdarzeń), trzeba wykluczyć, że
fotografie z zabitym na drzwiach przedstawiają Z. Godlewskiego. Jeżeli już, to moi
polemiści odnosili się jedynie do nieistotnych elementów odtworzonego przeze
mnie obrazu zdarzeń ulicznych z 17 grudnia. Zupełnym milczeniem pomijają np.
doniosły problem z dokumentem dotyczącym zeznania doktora Ś. Jaszczenki w
1971 r. i notatką z 1981 r. z rzekomej rozmowy z tym świadkiem, wykluczającymi
się wzajemnie. Zeznanie co najwyżej dopuszcza, że Z. Godlewski mógł być
niesiony w innym pochodzie niż zabity z fotografii, a przyjmowano je za dowód
(za M. Przylipiakiem) na tożsamość tych poległych, co jest rażącym błędem.
Druzgoczą też wersję o Godlewskim jako „Wiśniewskim” sprzeczności wynikające
z porównania fotografii, fakty dotyczące opisów z sekcji zwłok wraz z rysunkiem z
niej, i kilka innych.
Jak wygląda jedyna polemika z przedstawianymi przeze mnie faktami? P. Brzeziński
wskazał jedynie (choć celnie) na nieznaną mi relację ostatecznie wykluczającą
możliwość, że zabitym z fotografii mógł być Janusz Żebrowski, figurujący na oficjalnej
liście zabitych. Ale przecież moje doszukiwanie się tożsamości ofiar – które były
niesione na drzwiach – w pierwszym rzędzie spośród uznanych oficjalnie za zabitych,
jak i to spostrzeżenie historyka, tym gruntowniej wskazują na niewystarczający
zakres tych poszukiwań. Jak wspomniałem, z oficjalnej listy nie ma kogo „położyć”
ani na drzwiach z fotografii, ani w kilku innych, niewątpliwych takich przypadkach,
gdyby nawet nieliczniejszych niż 4 – czyli jeśli liczbę pochodów przyjąć już tylko
za dużo wcześniejszymi badaniami, jeszcze Wiesławy Kwiatkowskiej, afirmatywnie
powielanymi w publikacjach IPN.
Uwaga P. Brzezińskiego nie tylko nie podważa moich mocnych dowodów na większą
liczbę zabitych niż oficjalna, lecz ją wzmacnia. Zwiększa nawet prawdopodobieństwo
na to, że jeden z tych nieznanych – i to szczególnie ten z fotografii – nazywał się Jan
Wiśniewski; bo dlaczego nie, skoro nie Godlewski ani Żebrowski? Warto, by historyk
zauważył skutki własnego stanowiska.
W książce wskazałem na fakty świadczące o manipulacjach na rzecz wersji o Z.
Godlewskim jako zabitym ze znanej fotografii. Dotyczą one działań nakazanych prok.
H. Lewińskiemu i por. R. Guzikowskiemu (KMMO) w styczniu 1971 r. (wspólnego
ustalenia, kogo niesiono na drzwiach), czy zdumiewającej treści wspomnianej notatki
z 1981 r., jakoby z rozmowy z dr Ś. Jaszczenką. Ale złą wymowę mają też fakty, które
ukazałem w polemice z twierdzeniami prof. J. Eislera, w pytaniach, które publicznie
zadałem temu historykowi, i na które – jak można było się spodziewać – nie ma
on żadnej (!) odpowiedzi6. Oprócz tego, wypowiedzi M. Pruskiego rzucają bardzo
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ciekawe światło na pozamerytoryczne korzyści z wersji o Z. Godlewskim, synu oficera
LWP, jako symbolu Grudnia 707. Bo jeśli to naród z utraconym sumieniem miałby być
winnym zbrodni Grudnia – jak chce M. Pruski – to któż, jeśli nie syn oficera LWP, byłby
najlepszym symbolem takiego wyimaginowanego, polskiego piekła bez sumień doby PRL,
„przezwyciężonego” dopiero pojednaniem w okrągłostołowym duchu, jednoczącym
społeczeństwo („solidarnie” biorące na siebie winy za zbrodnie PRL) i siły stojące po
stronie komunizmu (biorące na siebie zasługi za przezwyciężenie tego systemu).
Sama wypowiedź M. Pruskiego, obwiniająca Polaków za „grudniowe” zbrodnie
(m. in. katowanie pochwyconych na ulicach), brzmiała następująco:
„Gestapo czy NKWD miały swoje […] metody katowania więźniów, a okazuje się,
że Polak przeciwko Polakowi potrafi być równie okrutny”.
Wzmocnił odpowiedzialność Polaków za zbrodnie Grudnia 70 stosując do ich
rzekomych postaw słowa Z. Herberta: „Naród, który traci pamięć traci sumienie” (sic!)8.
Ojciec Z. Godlewskiego powie w jednym z wywiadów, że wiernie służył
Jaruzelskiemu9.
4. Odniesienie do referatu Michała Tuszyńskiego pt. ”Nowe okoliczności
śmierci Zbigniewa Godlewskiego/Janka Wiśniewskiego, w grudniu 1970 r.”10
Autor referatu nie przedstawił jakiegokolwiek dowodu na prawdziwość swego
twierdzenia o tożsamości Z. Godlewskiego z zabitym z relacji Tadeusza Kuli. Nie
przedstawił również żadnej krytyki tych źródeł historycznych, które jako miejsce
postrzelenia i śmierci Z. Godlewskiego wskazują okolice kładki SKM albo samą
kładkę, i na ogół były przyjmowane w innych opracowaniach.
Wersja przyjęta przez M. Tuszyńskiego ma swój pierwowzór w publikacji, która
ukazała się w 2010 r.11, identycznie kompletnie oderwanej od najistotniejszych faktów,
których krytycznej analizy – aby móc je odrzucać – nigdzie nie przedstawiono.
Natomiast ja, krytykę przekreślającą możliwość tożsamości tych dwóch
zabitych, forsowaną przez IPN, przedstawiłem w mojej książce12. W kolejnej
publikacji, która wyszła w IPN w 2015 r., P. Brzeziński przyjął już wersję śmierci
Z. Godlewskiego przy kładce, choć bez jawnego wycofania się z wcześniejszego
błędu13. Inny historyk IPN (R. Chrzanowski), w dyskusji ze mną, podtrzymywał
absurd wcześniejszego twierdzenia, jednocześnie nie argumentując przeciwko
nowemu P. Brzezińskiego14.
M. Pruski, z audycji Rozmowy niedokończone, Radio Maryja, 17.03.2011 r.
Tamże.
9
P. Adamowicz, Kim był Janek Wiśniewski?, „Rzeczpospolita”, 17-18.12.2000 r.
10
Referat wygłoszony na XI konferencji Tożsamość kukturowo-cywilizacyjna Gdyni.
11
P. Brzeziński, R. Chrzanowski, A. Nadarzyńska-Pieszczewiat, Zbrodnia bez kary, Gdynia 2010.
12
A. Fic, Na ulicach Gdyni-17 grudnia 1970, Gdynia 2014.
13
P. Brzeziński, R. Chrzanowski, T. Słomczyński, Pogrzebani nocą, Gdańsk 2015.
14
A. Fic, Ballada o Janku Wiśniewskim-kłopotliwa prawda, Gdynia 2015.
7
8
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Jako przyczyny utrzymywania się i narastania rażących sprzeczności w obrębie
kolejnych publikacji historyków, a w efekcie błędnego – nawet w najistotniejszych
kwestiach – lecz wciąż dominującego w powszechnej świadomości, obrazu zdarzeń z
17 Grudnia na ulicach Gdyni, muszę wymienić:
1)praktycznie kompletny brak krytycznej analizy źródeł historycznych, przy
trzymaniu się utartych twierdzeń niewypracowanych w sposób nawet zbliżony do
naukowego;
2) formułowanie twierdzeń nie opartych na faktach lub z pozorami odniesienia do
nich – jak np. w przypadku prac prof. J. Eislera, co szczegółowo wykazałem w moich
opracowaniach niekwestionowanych w tych oczywistościach przez nikogo (!);
3) ignorowanie części źródeł historycznych: pomijanie milczeniem akt ze śledztwa
w 1970/71 r. odnalezionych w 1994 r., czy zebranych przeze mnie kilkunastu nowych
relacji świadków o przełomowej wartości badawczej, objętości większej niż taki
materiał (z zakresu wydarzeń ulicznych) zebrany przez kilkadziesiąt lat wcześniej;
4) praktycznie zupełny brak odniesień krytycznych i polemicznych, oprócz
takiego charakteru moich publikacji i nielicznych, drobnych (bardziej rzeczowych
albo zupełnie nie) nawiązań do nich ze strony historyków;
5) pozamerytoryczne inspiracje: niektórych stanowisk pomyłki lub nieudolność
nie wytłumaczą, a tytuł naukowy lub powaga instytucji naukowej nie zatrą.
Nie ma badań historycznych tam, gdzie nie ma krytyki źródeł historycznych.
Oprócz, niekiedy, braku rzetelności, w ogóle największym niedostatkiem „pochyleń”
nad gdyńskim Grudniem 70. jest dramatyczny niedostatek myśli.
SUMMARY
The Authorship of ‘Janek Wiśniewski Ballad’
As a voice in discussion, the article verifies meticulously the text authorship of the
famous ballad depicting an episode of The Polish 1970 Strike in Gdynia. Over the
years, the authorship was though attributed to dozens of authors, let alone such
prolific activists as Jerzy Fic and Krzysztof Dowgiałło.
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Jerzy Stanisław Fic

Wiersze
O mojej Gdyni
Moją miłością, jest miasto Gdynia,
tu dorastałem, uczyłem się życia,
czym Orzeł biały i Biało czerwona,
i słów znaczenia: Bóg, Honor, Ojczyzna.
Oto słów parę, o kochanej Gdyni,
co prócz miłości, jej dałem od siebie,
że ją szanuję, nie mniej od rodziny,
co uczyniłem dobrego, opowiem.
Prologiem będzie, nieco o historii,
o wieściach, jakie do ludzi trafiły,
że port w budowie, i stocznia dla Gdyni,
to „Okno na świat” ku chwale Ojczyzny.
Mieszkańcy wioski, ludzie z głębi kraju,
można powiedzieć, cudu dokonali,
niezwykle szybko, bo w trudzie i znoju,
„Z morza i marzeń” miasto zbudowali.
Ich potomkowie, są architektami,
dzięki im dzisiaj, rozrasta się Gdynia,
staje się piękna, przybrana kwiatami,
drugiego miasta, nad Bałtykiem nie ma.
Co uczyniłem, w poezji wyjaśniam,
dowodem słowa, że pamięć nie zgasła,
maluczki jestem, do pięt nie dorastam,
budowniczym Gdyni, mojego miasta!
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Nie do śmiechu
Panie Lechu, nie do śmiechu,
świat dowiedział się o „Bolku”
raport tajny generała,
dostarczyła żona.
Czy to zemsta, czy pochwała,
zwierzchnika zza grobu,
tajemnicę sprzedać chciała,
dwie teczki dowodów.
TW „Bolku” na kolana,
przed obrazem Matki Boskiej,
przysięgałeś, nim nie jestem,
są dowody, że kłamałeś.
Czy dlatego, że generał,
szantażował cię teczkami,
kary za mord nie doczekał,
odszedł razem z esbekami.
Panie Lechu, grozisz sądem,
honor dawno utraciłeś,
obudź się, nie jesteś wodzem,
nie odzyskasz, co zgubiłeś.
„Solidarność” czeka chwili,
gdy pochylisz się skruszony,
i na ziemię z chmur powrócisz,
by przeprosić tych zdradzonych.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 11, 2016

Margaretta Mielewczyk

Zachowania wyborcze mieszkańców Trójmiasta
Wstęp
Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy zachowań wyborczych mieszkańców
Trójmiasta, w tym przede wszystkim partycypacji wyborczej, która jest tak istotna
dla demokracji, jak również przedstawienia preferencji politycznych trójmiejskiego
elektoratu oraz specyfiki wyborów prezydentów miast Gdańska, Gdyni i Sopotu,
piastujących swoje funkcje nieprzerwanie od 1998 roku. Badaniem zostały objęte
wybory samorządowe z 2014 roku oraz wybory parlamentarne, które odbyły się w
2015 roku, choć dla porównania przedstawiono również dane dotyczące wyborów
do Parlamentu Europejskiego z 2014 roku oraz z wyborów prezydenckich z 2015
roku. Jednak w przypadku wyborów prezydentów miast, którzy od 5 kadencji
pełnią swoje funkcje, postanowiono przeanalizować ich poparcie zaczynając od
pierwszych bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
które odbyły się w 2002 roku. Celem artykułu jest ukazanie specyfiki zachowań
wyborczych mieszkańców Trójmiasta z uwzględnieniem zachowań elektoratu na
szczeblu ogólnopolskim. W artykule wykorzystano przede wszystkim oficjalne
dane Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), dane pochodzące z Głównego Urzędu
Statystycznego (GUS) oraz badania prowadzone przez Centrum Badania Opinii
Społecznej (CBOS).
Frekwencja wyborcza
Wybory są uważane za warunek konieczny uznania danego systemu za
demokratyczny. Z uwagi na to, że wymagają one uczestnictwa obywateli, to są
określane jako fundament demokracji i element legitymizacji władzy, a czynne prawo
wyborcze zaliczane jest do podstawowych praw obywatelskich. W tej części artykułu
dokonano analizy poziomu partycypacji wyborczej mieszkańców Trójmiasta i
postarano się wyjaśnić pewne zależności dotyczące poziomu frekwencji wyborczej w
poszczególnych wyborach oraz różnice w tej kwestii wśród mieszkańców Gdańska,
Gdyni i Sopotu. Tabela nr 1 zawiera dane dotyczące poziomu frekwencji wyborczej
we wszystkich 4 rodzajach wyborów odbywających się w Polsce.
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Tabela 1. Frekwencja wyborcza w latach 2014-2015
województwo

wybory do
Parlamentu
Europejskiego
25.05.2014

wybory
samorządowe
16.11.2014

wybory
prezydenckie (I
tura) 10.05.2015

wybory
prezydenckie
(II tura)
24.05.2015

wybory
parlamentarne
25.10.2015

pomorskie

26,72%

45,88%

50,11%

56,72%

51,87%

Gdańsk

35,94%

40,02%

56,74%

62,87%

61,18%

Gdynia

36,15%

45,23%

57,99%

63,62%

62,27%

Sopot

43,09%

51,34%

59,96%

66,46%

64,40%

dolnośląskie

23,07%

44,74%

47,56%

54,44%

49,42%

kujawsko-pomorskie

22,59%

44,96%

44,46%

56,49%

46,36%

lubelskie

23,49%

49,88%

48,56%

54,30%

49,02%

lubuskie

19,30%

46,91%

43,37%

60,16%

44,63%

łódzkie

23,72%

48,12%

49,72%

46,25%

51,63%

małopolskie

27,59%

48,65%

52,16%

58,88%

54,90%

mazowieckie

23,08%

51,20%

54,91%

46,43%

58,71%

opolskie

17,95%

42,69%

42,54%

57,67%

43,12%

podkarpackie

23,99%

50,87%

49,54%

55,65%

50,43%

podlaskie

21,64%

48,18%

46,88%

40,69%

47,10%

śląskie

23,75%

43,38%

49,87%

51,20%

52,25%

świętokrzyskie

21,03%

53,38%

46,33%

52,25%

46,82%

warmińsko-mazurskie

17,41%

47,02%

42,03%

56,24%

42,32%

wielkopolskie

22,42%

47,20%

47,92%

58,43%

50,16%

zachodniopomorskie

21,08%

44,15%

44,44%

60,09%

45,88%

frekwencja
na poziomie
ogólnokrajowym

23,83%

47,43%

48,96%

55,34%

50,92%

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl

Województwo pomorskie należy do województw z najwyższą frekwencją
wyborczą. W wyborach do Parlamentu Europejskiego właśnie w województwie
pomorskim odnotowano najwyższy poziom partycypacji wyborczej. Z kolei w
pierwszej turze wyborów prezydenckich pomorskie pod względem frekwencji
wyborczej znalazło się tuż po województwach mazowieckim i małopolskim, a w
drugiej turze po lubuskim, małopolskim, wielkopolskim i opolskim. Podobnie w
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przypadku wyborów prezydenckich, kiedy wyższą frekwencję odnotowano tylko w
województwach małopolskim, mazowieckim i śląskim. Należy również podkreślić,
że frekwencja w wyżej wymienionych rodzajach wyborów była za każdym razem
wyższa w województwie pomorskim od poziomu frekwencji w skali kraju. Zaś
biorąc pod uwagę wyłącznie Trójmiasto, okazuje się, że frekwencja odnotowana
w Gdańsku, Gdyni i Sopocie jest zdecydowanie wyższa od frekwencji notowanej
na poziomie województwa, co wynika z tego, że poziom partycypacji wyborczej
wzrasta wraz z wielkością miejsca zamieszkania, a zatem duże miasta cechuje wyższy
poziom uczestnictwa wyborczego. Wiąże się to z tym, że duże miasta częściej niż
wsie i mniejsze miasta zamieszkują osoby zajmujące wyższe pozycje społeczne, czyli
lepiej wykształcone, a co za tym idzie osiągające wyższy status zawodowy i wyższy
poziom dochodów, posiadają zatem więcej zasobów sprzyjających pozyskiwaniu
i analizowanie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji wyborczej. Osoby
takie częściej też należą do różnego rodzaju organizacji i stowarzyszeń, co sprzyja
dyskusjom na bieżące tematy, wymianie poglądów i dodatkowo wzmacnia postawy
proobywatelskie. Dodatkowo wyższy poziom frekwencji wyborczej w miastach wiąże
się z lepszą dostępnością lokali wyborczych1.
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wyborów na szczeblu samorządowym
– tutaj frekwencja odnotowana w województwie pomorskim jest niższa od
frekwencji na poziomie ogólnopolskim. Gdańsk wręcz znalazł się na liście miast
z najniższą frekwencją wyborczą w Polsce. W wyborach samorządowych, inaczej
niż w przypadku wyborów prezydenckich i parlamentarnych, wyższą frekwencję
odnotowuje się w mniejszych miejscowościach i na wsi niż w dużych miastach.
Badania przeprowadzone przez CBOS potwierdzają, że w percepcji mieszkańców
wsi i mniejszych miast wybory samorządowe są uważane za zdecydowanie
ważniejsze od pozostałych wyborów krajowych. 65% mieszkańców wsi uważa
wybory samorządowe za bardzo ważne, natomiast wybory prezydenckie – 54%, a
parlamentarne – 50%. Z kolei wybory prezydenckie są uważane za najważniejsze
przez mieszkańców miast powyżej 50 tys. mieszkańców, a wybory parlamentarne
przez mieszkańców miast powyżej 100 tys. mieszkańców2. Natomiast na szczeblu
ogólnopolskim wybory samorządowe za bardzo ważne uważa 64% ankietowanych,
wybory prezydenckie – 57%, a wybory parlamentarne – 54% (wykres nr 1).
Jednak w przypadku wyborów na szczeblu lokalnym notuje się niższy poziom
partycypacji wyborczej niż w wyborach prezydenckich i parlamentarnych.
W wyborach samorządowych na przestrzeni 24 lat ani razu frekwencja nie
przekroczyła poziomu 50%, mimo tego że wybory te są uważane za najważniejsze
spośród wyborów krajowych.
Szerzej: M. Cześnik, Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza, Warszawa 2007,
s. 126-134.
2
CBOS, Komunikat z badań nr 148/2014, Ranga wyborów samorządowych i zainteresowanie decyzjami władz różnych szczebli, listopad 2014, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_148_14.PDF
(dostęp: listopad 2014).
1
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Wykres 1. Ocena rangi ważności wyborów w Polsce w percepcji elektoratu

Źródło: CBOS, Komunikat z badań nr 148/2014, Ranga wyborów samorządowych i
zainteresowanie decyzjami władz różnych szczebli, listopad 2014, http://www.cbos.pl/
SPISKOM.POL/2014/K_148_14.PDF (dostęp: 27.06.2016 r.)
Wyższy poziom frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych zazwyczaj
występuje w małych gminach i maleje wraz ze wzrostem wielkości gminy. Odwrotnie
sytuacja wygląda w przypadku wyborów parlamentarnych, w których poziom
uczestnictwa wyborczego wzrasta wraz z wielkością miejsca zamieszkania. Taką sytuację
może tłumaczyć tzw. model słabnięcia społeczności (the decline of community), który
zakłada, że wyższy poziom frekwencji wyborczej występuje w małych zbiorowościach,
bowiem w mniejszych społecznościach jednostki lepiej wiedzą, z kim należy się
kontaktować, aby zdobyć informacje na temat ważnych kwestii związanych z polityką
i politykami. Ponadto w przeciwieństwie do mieszkańców dużych miast mają oni
więcej okazji do nieformalnych kontaktów i spotkań, na których mogą rozmawiać
o polityce3. Taki model można przyjąć w przypadku analizowania frekwencji na
poziomie lokalnym4. Mieszkańcy wsi i małych miast częściej też osobiście znają
swoich radnych, mają okazję do bezpośrednich kontaktów z nimi, niejednokrotnie
są to ich znajomi czy sąsiedzi. Z tego punktu widzenia wybory samorządowe mogą
być im bliższe niż wybory na poziomie krajowym. Wybory samorządowe są ważne
właśnie z punktu widzenia tej bliskości społecznej, jak i przestrzennej spraw oraz
osób, których dotyczą. Również z tego względu istotne są skutki podejmowanych
K. Skarżyńska, Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005, s. 206.
Wymienia się również model mobilizacji (the mobilization model), który zakłada, że procesy urbanizacyjne zwiększają poziom uczestnictwa wyborczego, co wynika z tego, że mieszkańcy dużych aglomeracji zajmują bardziej centralne pozycje w środowisku społeczno-politycznym. W związku z tym są oni
częściej poddawani oddziaływaniu interakcji i komunikatów politycznych, częściej są odbiorcami informacji politycznych, mają też więcej okazji do bezpośrednich kontaktów z osobami lepiej poinformowanymi i politycznie aktywnymi. Ponadto częściej niż mieszkańcy wsi i małych miast otrzymują wsparcie
od osób lepiej poinformowanych, częściej również rozwijają się u nich takie cechy indywidualne, które
pozytywnie wpływają na partycypację polityczną, Tamże, s. 206.
3
4
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decyzji przez władze na szczeblu lokalnym. Jednak mieszkańcy dużych aglomeracji
większą wagę przywiązują do wyborów ogólnokrajowych niż szczebla lokalnego.
Może to być związane także z większym medialnym nagłośnieniem kampanii
parlamentarnych i prezydenckich, z tego też względu lepiej znają program i sylwetki
kandydatów startujących w wyborach ogólnokrajowych5.
Na tle Trójmiasta pod względem frekwencji wyborczej zdecydowanie przoduje
Sopot, który spośród analizowanych trzech miast jest najmniejszy pod względem
zarówno ludności, jak i powierzchni. W wyborach każdego szczebla w latach 20142015 w Sopocie odnotowywano najwyższy poziom frekwencji, kolejna była Gdynia,
a ostatni pod tym względem Gdańsk. Największa różnica między tymi miastami
występowała w wyborach samorządowych i wynosiła ona między Sopotem a
Gdańskiem ponad 11 punktów procentowych.
Biorąc pod uwagę Trójmiasto można zauważyć, że im mniejsze miasto tym
wyższa frekwencja i niższe poparcie dla partii politycznych. Jednym z czynników
wyjaśniających poziom frekwencji może okazać się poziom dochodu budżetu miasta
przypadający na jednego mieszkańca, wówczas można założyć, że w mieście o
wyższym poziomie dochodów ludzie pozytywniej oceniają lokalne władze, a zarazem
chętniej biorą udział w wyborach6.
Tabela 2. Dane statystyczne z 2014 roku dotyczące Gdańska, Gdyni i Sopotu
Gdańsk

Gdynia

Sopot

Województwo
pomorskie

262

135

17

18 310

Gęstość zaludnienia (liczba osób na 1 762
1 834
km2)
461 489 247 820
Liczba ludności

2 179

126

37 654

2 302 077

Ludność w wieku
przedprodukcyjnym

16,20%

16,00%

12,00%

19,50%

Ludność w wieku produkcyjnym

63,40%

61,10%

59,80%

62,80%

Ludność w wieku poprodukcyjnym 20,07%
Przyrost naturalny na 1000 ludności -0,2

23,00%

28,20%

17,70%

-1,0

-5,2

2,0

Powierzchnia w km2

Dochody ogółem budżetu miasta 5 917 zł 4 843 zł 7 091 zł
5 573 zł
na 1 mieszkańca
5,5%
5,8%
4,1%
11,1%
Stopa bezrobocia
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Statystycznego Vademecum
Samorządowca 2015, www.stat.gov.pl (dostęp: 29.06.2016)
U. Panicz, Frekwencja wyborcza a stan polskiej demokracji, „Refleksje” 2011, nr 4, s. 112-113.
Ł. Bejm, M. Mielewczyk, Analiza wyborów do Rad Miasta i na urząd Prezydenta Miasta w Gdańsku,
Gdyni i Sopocie, [w:] Wybrane problemy politologii, pod red. K. Bielawskiego i K. Piekarskiego, Gdańsk
2015, s. 181.
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Sopot znajduje się w czołówce miast o najwyższych dochodach budżetu na
jednego mieszkańca, zaraz po Warszawie i Gliwicach. Natomiast Gdańsk zajmuje
ósmą lokatę, a Gdynia nie została ujęta w tym rankingu. Wysokie dochody można
wiązać z atrakcyjnym położeniem Sopotu określanego jako kurort. Dodatkowo
Trójmiasto, a szczególnie Sopot, charakteryzuje niższy poziom bezrobocia w
porównaniu z wielkością tego wskaźnika na poziomie województwa. Większe
bezrobocie występuje zazwyczaj na terenach mniej rozwiniętych niż w dużych
aglomeracjach, gdzie swoje siedziby mają duże firmy. Wyższe dochody budżetu i
niższy poziom bezrobocia występujące w Sopocie mogą wpływać na lepsze opinie na
temat zarówno władzy lokalnej, jak i centralnej, a tym samym zachęcać do udziału
w wyborach, bowiem wyższy poziom partycypacji wyborczej charakteryzuje właśnie
wyborców, którzy pozytywniej oceniają polityków, są zadowoleni ze swojej sytuacji
życiowej, jak również ekonomicznej i społecznej w państwie, a także mają większe
poczucie wpływu, sprawstwa politycznego.
Ponadto Sopot od Gdańska i Gdyni wyróżnia również zdecydowanie niższy
przyrost naturalny oraz większy odsetek osób w wieku poprodukcyjnym i mniejszy
w wieku przedprodukcyjnym. Generalnie Trójmiasto różni się pod tym względem
od danych w skali województwa pomorskiego, jednak w przypadku Sopotu różnice
te są znacznie większe. Mogą to być również wskaźniki pozytywnie wpływające na
poziom partycypacji wyborczej, bowiem poziom uczestnictwa wyborczego wzrasta
wraz z wiekiem wyborcy, który ze względu na wiek dłużej jest poddawany procesowi
socjalizacji politycznej, a zatem pewne postawy obywatelskie, jak udział w wyborach, są
u niego bardziej utrwalone. Odnośnie przyrostu naturalnego i niższego odsetka osób w
wieku przedprodukcyjnym, to wyższy poziom uczestnictwa wyborczego charakteryzuje
właśnie osoby, które nie posiadają dzieci. Poziom partycypacji wyborczej maleje wraz z
liczbą posiadanych dzieci. Dzieje się tak, bowiem osoby, które posiadają więcej dzieci,
mają mniej czasu na śledzenie bieżących wydarzeń politycznych i bardziej skupiają się
na zapewnieniu odpowiednich warunków bytowych i edukacyjnych swoim dzieciom,
częściej zamieszkują obszary wiejskie niż duże miasta. Z badania przeprowadzonego
przez Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) po wyborach parlamentarnych
z 2011 roku wynika, że w przypadku osób, które nie posiadają dzieci, aż 64,3%
deklarowało udział w wyborach, w przypadku osób, które posiadają jedno dziecko,
odsetek ten spadł aż do 55,2%7. Sytuacja ta mogła zmienić się pod wpływem ostatniej
kampanii parlamentarnej i programu 500+, który był jednym z głównych punktów
kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości i mógł zaktywizować wyborców z rodzin
wielodzietnych, dotychczas cechujących się większą biernością wyborczą. Jednak na
ten moment nie są jeszcze dostępne badania powyborcze prowadzone przez PGSW,
które pozwoliłyby na zweryfikowanie tego założenia.
M. Mielewczyk, Wpływ peryferycznych pozycji społecznych na poziom partycypacji wyborczej, zainteresowania polityką oraz na preferencje partyjne, [w:] Wybrane aspekty bezpieczeństwa w zakresie działalności podmiotów Unii Europejskiej, pod red. P. Niwińskiego, J. Leskiej-Ślęzak, B. Woźniak-Krawczyk,
Gdańsk 2015, s. 60-61.
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Preferencje polityczne
W tej części artykułu główna uwaga została skupiona na preferencjach politycznych
mieszkańców Trójmiasta. W tej kwestii również można zauważyć pewne różnice
między analizowanymi miastami. Poniższe tabele przedstawiają wyniki z wyborów
do Rad Miasta Gdańska, Gdyni i Sopotu (tabele nr 3, 4 i 5).
Tabela 3. Wyniki głosowania do Rady Miasta Gdańska w 2014 r.
Komitet wyborczy
Wynik wyborczy
KW Platforma Obywatelska RP
48,26%
KW Prawo i Sprawiedliwość
29,41%
KWW Gdańsk Obywatelski
8,19%
KKW SLD Lewica Razem
5,54%
KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikkego
4,73%
KWW Masz Wybór-Waldemar Bartelik
3,23%
KW Związku Słowiańskiego
0,27%
KW Partia Libertariańska
0,20%
KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność
0,17%
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl
Tabela 4. Wyniki głosowania do Rady Miasta Gdyni w 2014 r.
Komitet wyborczy
Wynik wyborczy
KWW Wojciecha Szczurka Samorządność
49,44%
KW Platforma Obywatelska RP
20,34%
KW Prawo i Sprawiedliwość
18,76%
KKW SLD Lewica Razem
5,41%
KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikkego
4,18%
KWW Gdynia dla Ludzi
1,79%
KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność
0,08%
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl
Tabela 5. Wyniki głosowania do Rady Miasta Sopotu w 2014 r.
Komitet wyborczy
Wynik wyborczy
KWW Platforma Sopocian Jacka Karnowskiego
49,57%
KWW Kocham Sopot
23,54%
KW Prawo i Sprawiedliwość
20,58%
KWW Mieszkańcy dla Sopotu
6,30%
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl
Jak wskazują na to dane przedstawione w powyższych tabelach, w Gdańsku
zdecydowanie częściej niż w Gdyni i Sopocie wyborcy chętniej głosują na partie
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polityczne niż lokalne komitety wyborcze. W Gdańsku dwie największe partie, czyli
Platforma Obywatelska (PO) i Prawo i Sprawiedliwość (PiS) łącznie zdobyły aż 77,67%
wszystkich głosów, natomiast w Gdyni już tylko 39,1%, ale KWW Wojciecha Szczurka
Samorządność 49,44%. Bardzo dobry wynik niepartyjnego komitetu wyborczego
można z pewnością wiązać z osobą prezydenta Szczurka, który firmuje ten komitet,
a jako wieloletni prezydent Gdyni posiada wysoki poziom zaufania mieszkańców. W
Gdańsku co prawda lokalny komitet zajął trzecie miejsce, ale z wynikiem zaledwie
8,19% i przy zastosowaniu premiującej duże komitety metodzie d’Hondt’a nie zdobył
ani jednego mandatu mimo przekroczenia 5% progu wyborczego. Natomiast w
Sopocie dwa największe komitety lokalne zdobyły łącznie bardzo wysoki wynik na
poziomie 73,11%. Jednak w tym przypadku należy podkreślić, że KWW Platforma
Sopocian Jacka Karnowskiego składał się także z członków PO. Można stwierdzić,
że w większych aglomeracjach wyższe poparcie osiągają partie polityczne, natomiast
w mniej licznej Gdyni i zdecydowanie mniejszym Sopocie komitety wyborcze partii
zdobywają mniej głosów wyborców. W tych miastach wyborcy bardziej identyfikują
się ze społecznością lokalną niż z partiami politycznymi8.
W przypadku wyborów parlamentarnych zauważalne jest silne poparcie
w województwie pomorskim oraz samym Trójmieście dla PO. Na poziomie
województwa PO i Nowoczesna Ryszarda Petru osiągnęły zdecydowanie lepsze
wyniki niż na poziomie państwa, a biorąc pod uwagę Trójmiasto, to największe
poparcie uzyskały w Sopocie. Stanowi to jedynie potwierdzenie, że od lat PO bardzo
dobre wyniki zdobywa właśnie na Pomorzu. Wysokie, jak na wynik wyborczy
w skali kraju, poparcie dla Nowoczesnej na Pomorzu można tłumaczyć tym, że
elektorat tej partii w zdecydowanej mierze stanowią wyborcy, którzy wcześniej
głosowali na silne na Pomorzu PO, ale rozczarowani rządami tego ugrupowania
postanowili oddać swój głos na nowo powstałą partię o podobnej linii programowej.
Na poziomie Trójmiasta to mieszkańcy Sopotu częściej niż mieszkańcy Gdańska i
Gdyni głosowali na PO oraz na Nowoczesną Ryszarda Petru, a jednocześnie rzadziej
oddawali głos na tzw. ugrupowania antysystemowe, czyli na partię KORWiN i KWW
Kukiz’15. Jest to również wynik niższy od tego, który te komitety zanotowały na
poziomie ogólnopolskim. W tabeli nr 6 przedstawiono wyniki ostatnich wyborów
parlamentarnych w skali państwa oraz województwa pomorskiego, ujęto jedynie te
komitety, które zdobyły więcej niż 3% głosów.
Tabela 6. Wyniki wyborów parlamentarnych z 2015 r.
Komitet wyborczy

Polska

pomorskie

okr. 25

woj.
pomorskie
okr. 25

Gdańsk

Gdynia

Sopot

KW Prawo i Sprawiedliwość

37,58%

29,61%

31,22%

28,09%

25,62%

26,38%

8

Ł. Bejm, M. Mielewczyk, dz. cyt., s. 182.
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KW Platforma Obywatelska RP

24,09%

34,72%

33,46%

37,92%

37,39%

39,95%

KWW „Kukiz’15”

8,81%

7,15%

8,02%

6,30%

7,47%

5,02%

KW Nowoczesna Ryszarda
Petru

7,60%

9,17%

8,22%

10,94%

11,73%

12,98%

KWW Zjednoczona Lewica

7,55%

6,59%

6,64%

6,01%

6,76%

6,11%

KW Polskie Stronnictwo
Ludowe

5,13%

3,02%

3,23%

0,84%

1%

0,66%

KW KORWiN

4,76%

5%

4,43%

5,35%

4,91%

4,51%

KW Partia Razem

3,62%

3,98%

4,05%

4,07%

4,56%

4,01%

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl
Wybory Prezydentów Miast
Przechodząc do wyborów prezydentów miast, z całą pewnością Trójmiasto
wyróżnia sprawowanie funkcji włodarzy Gdańska, Gdyni i Sopotu nieprzerwanie
przez 5 kadencji, a dokładniej od 1998 r. Z uwagi na ten fakt postanowiono
przedstawić wyniki osiągane przez prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu od 2002
roku, czyli pierwszych bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast (tabela nr 7). Jedynie w Gdyni do tej pory nie doszło do drugiej tury wyborów
prezydenta miasta, w Sopocie tylko w 2010 r. odbyła się druga tura wyborów,
a w Gdańsku dwukrotnie – w 2002 i 2014 r. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek
należy do prezydentów miast wyróżniających się najwyższym poziomem poparcia
w Polsce. Jedynie dwukrotnie, w 2002 i 2014 r. doszło do sytuacji, w której jeden
z kontrkandydatów Wojciecha Szczurka uzyskał wynik dwucyfrowy9. Wysokie
poparcie można wiązać zarówno z pozytywnymi ocenami prezydentury Szczurka,
jak i z tym, że nie jest związany z żadną partią polityczną, więc wszelkie zmiany
poparcia i zaufania do partii politycznych nie wpływają na ocenę jego osoby.
W Sopocie jedynie w 2010 r. doszło do drugiej tury wyborów, w której Jacek
Karnowski zmierzył się z Wojciechem Fułkiem, pełniącym w tamtym okresie funkcję
wiceprezydenta Sopotu. Na poparciu dla Karnowskiego z pewnością zaważyła
tzw. afera sopocka. Ciążyło na nim wówczas 8 zarzutów, w tym 7 o charakterze
korupcyjnym, co doprowadziło wręcz do przeprowadzenia referendum w sprawie
odwołania prezydenta Sopotu, w którym 61,7% sopocian opowiedziało się przeciwko
odwołaniu Karnowskiego10. Większość zarzutów została umorzona i w 2014 r. Jacek
Karnowski wygrał wybory na prezydenta Sopotu w pierwszej turze.
Wyniki wyborów na urząd Prezydenta Miasta Gdyni w 2002 roku, http://wybory2002.pkw.gov.pl/wojt/
t1/gw1/w22/m2262.html (dostęp: 29.06.2016); Wyniki wyborów na urząd Prezydenta Miasta Gdyni w 2014
roku, http://samorzad2014.pkw.gov.pl/360_Wybory_Burmistrza_-_I_tura/0/2262, (dostęp: 29.06.2016).
10
K. Katka, Sopot po referendum w sprawie prezydenta, http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto
/1,35612,6622722,Sopot_po_referendum_w_sprawie_prezydenta.html, (dostęp: 29.06.2016)
9
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Natomiast w Gdańsku do drugiej tury wyborów dochodziło dwukrotnie – w
pierwszych bezpośrednich wyborach prezydenta miasta w 2002 roku, choć w II turze
Paweł Adamowicz uzyskał zdecydowaną przewagę nad kontrkandydatem, i w 2014
roku. W ostatnich wyborach samorządowych na jego wynik wyborczy mogło wpłynąć
badanie przez Prokuraturę Apelacyjną w Poznaniu oświadczeń dotyczących stanu
majątkowego, zasobów finansowych i źródeł ich pochodzenia w latach 2009-2012,
jak również sprawdzanie okoliczności nabycia nieruchomości na terenie Gdańska.
Ostatecznie prokuratura nie postawiła prezydentowi Gdańska żadnych zarzutów, ale
mogło to mieć wpływ na zaufanie wyborców do jego osoby11.
Tabela 7. Poparcie dla prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu w latach 2002-2014
2002

2006

2010

2014

37,46% I tura
72,28% II tura

60,87%

53,78%

46,05% I tura
61,25% II tura

Gdynia - Wojciech
Szczurek

77,26%

85,81%

87,39%

79,01%

Sopot - Jacek Karnowski

56,34%

63,48%

42,50% I tura
51,44% II tura

53,37%

Gdańsk - Paweł
Adamowicz

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl
Sprawowanie urzędu prezydenta miasta przez trójmiejskich włodarzy przez 5
kadencji jest z całą pewnością jedną z głównych cech rozpoznawczych Trójmiasta.
Wygrywanie kolejnych wyborów z pewnością po części wynika z tego, że urzędujący
prezydent może pochwalić się dotychczasowymi osiągnięciami, jest bardziej
rozpoznawalny wśród wyborców, a jeśli jego dokonania są pozytywnie oceniane przez
mieszkańców miasta, to zyskuje ich sympatię i zaufanie. Dodatkowo na pozytywne
oceny lokalnych władz wpływa wspomniany poziom dochodów budżetu miasta oraz
realizowane inwestycje, co tworzy pozytywny wizerunek dotychczasowej władzy i
umacnia jej pozycję, może też zachęcać mieszkańców do udziału w wyborach. Ponadto,
jak wynika z badania Diagnoza Społeczna 2015, najwięcej zadowolonych z miejsca
zamieszkania jest w Gdyni – 87,2%, następnie w Gdańsku – 79,2%, a trzecie miejsce
zajął Toruń – 73,1%. Pod względem województw również przoduje pomorskie12.
Interesujące są również wyniki raportu „Europolis. Zrównoważony rozwój miast”,
który zawiera ranking 66 polskich miast na prawach powiatu i uwzględnia cztery
wymiary zrównoważonego rozwoju – gospodarkę, społeczeństwo, środowisko
i politykę, które decydują o jakości życia w miastach. Liderem tego rankingu jest
M. Ruksztełło, Specyfika wyborów samorządowych aglomeracji Trójmiasta, [w:] Wybrane problemy
politologii, s. 146-147.
12
J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2015, Warunki i jakość życia Polaków, s. 208, www.diagnoza.com (dostęp: 29.06.2016).
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Warszawa – 534,2 pkt, drugie miejsce zajął Sopot – 531,8 pkt, a trzecie BielskoBiała – 525 pkt. Gdańsk zajął czwarte miejsce z 523,9 pkt, a Gdynia dziesiąte z liczbą
punktów 476,413. Do tego rankingu odnieśli się prezydenci Trójmiasta. Prezydent
Gdańska Paweł Adamowicz podsumował raport w następujący sposób: od wielu lat
konsekwentnie realizujemy program budowy nowoczesnych dróg rowerowych i węzłów
integracyjnych, głównie przy stacjach SKM. Sukcesywnie rozbudowujemy też sieć
tramwajową i staramy się zachęcać gdańszczan do korzystania z komunikacji zbiorowej.
Staramy się - z powodzeniem zresztą - utrzymać pozycję lidera w dziedzinie pokrycia
miasta planami zagospodarowania przestrzennego. Poszerzamy też w Gdańsku strefę
zieleni miejskiej. Innym ważnym polem działań są procesy rewitalizacyjne. Zarówno w
kontekście tkanki miejskiej, jak i w kontekście społecznym. Działania w poszczególnych
dzielnicach miasta poprawiają komfort mieszkańców i sprzyjają integracji sąsiedzkiej. Z
kolei prezydent Sopotu Jacek Karnowski odniósł się również do wysokiego poziomu
partycypacji wyborczej mieszkańców miasta: Cieszy tak wysoka pozycja Sopotu w
rankingu i tak wysoka punktacja dotycząca różnych aspektów życia miasta. Jest to
bardzo ważny dla nas ranking, który pokazuje, jak w danym mieście się żyje i pracuje.
O tym, jaki jest Sopot, decydują przede wszystkim jego mieszkańcy. Sopocianie tworzą
bardzo świadomą i aktywną wspólnotę lokalną. Angażują się w działalność licznych
organizacji pozarządowych. Chętnie uczestniczą w Sopockim Budżecie Obywatelskim,
który miasto - jako pierwsze w kraju - realizuje od sześciu lat. Frekwencja wyborcza
w Sopocie zawsze należy do najwyższych w kraju, i to zarówno przy okazji wyborów
do władz państwowych, jak i lokalnych. Ale aktywność i zaangażowanie mieszkańców
przejawia się także w codziennej dbałości o posesje i otoczenie - wręcz modzie na
odnowione kamienice i zadbane podwórka. Co roku miasto przeznacza także bardzo
wysokie - nierzadko rekordowe w skali kraju - środki na kulturę, edukację, pomoc
społeczną, bezpieczeństwo oraz organizacje pozarządowe. Sopot to także najbardziej
zielone miasto w Polsce - doceniają to zarówno mieszkańcy, jak i nasi goście. Z kolei
Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, która w rankingu zajęła dziesiąte miejsce,
wskazał na następujące atuty miasta: Gdynia zajęła wysokie 10 miejsce, co pokazuje, że
udaje nam się skutecznie wprowadzać idee zrównoważonego rozwój. Ważnym w tym
badaniu jest pokazanie zadowolenia mieszkańców. Gdynia jest liderem tego zestawienia
- 63 proc. mieszkańców jest zadowolonych z jakości życia w mieście. M.in. szkolnictwo,
opieka senioralna, komunikacja miejska, w tych dziedzinach inne samorządy czerpią
wiedzę z gdyńskich doświadczeń14.
Autorzy raportu, tłumacząc wysoką pozycję Sopotu, określają to miasto mianem
nadmorskiej Mekki dla turystów, wskazują również na rozwiniętą gospodarkę tego
miasta, które zapewnia dobre warunki życia, jednak nie zapewnia wysokiej jakości
środowiska naturalnego. Natomiast Gdańsk cechuje wysoka jakość środowiska,
P. Arak, M. Kusterka-Jefmańska, Zrównoważony rozwój miast, Warszawa 2016, s. 16.
A. Dobiegała, Raport „Zrównoważony rozwój miast”. W Trójmieście chce się żyć!, http://trojmiasto.
wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,20173025,mt-raport-zrownowazony-rozwoj-miast-w-trojmiesciechce.html, (dostęp: 29.06.2016).
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rozwoju gospodarczego oraz lokalnej polityki15. Niewątpliwie są to elementy
wpływające zarówno na wyższą partycypację wyborczą, jak i na wysokie poparcie
urzędujących prezydentów.
Wnioski
Przeprowadzenie analizy zachowań wyborczych mieszkańców Trójmiasta
pozwala stwierdzić, że Gdańsk, Gdynię i w szczególności Sopot cechuje wysoki
poziom partycypacji wyborczej, wyższy niż na poziomie województwa pomorskiego,
należącego do województw wyróżniających się najwyższym poziomem frekwencji
wyborczej w Polsce. Wyjątek stanowią wybory samorządowe, w których wyższy
poziom uczestnictwa wyborczego występuje w mniejszych miejscowościach.
Ponadto Trójmiasto wyróżnia wielokadencyjność prezydentów tych trzech miast,
którzy nieprzerwanie od 1998 roku sprawują swój urząd, a największym poparciem
cieszy się prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek, który każdorazowo wygrywa wybory
w pierwszej turze. Dodatkowo Gdynię i Sopot cechuje wyższy poziom poparcia
dla lokalnych komitetów wyborczych, utożsamianych z włodarzami tych miast.
Natomiast w przypadku wyborów parlamentarnych bardzo dobre wyniki osiąga w
Trójmieście Platforma Obywatelska, zaś w Sopocie odnotowuje się zdecydowanie
niższe poparcie dla tzw. ugrupowań antysystemowych.
Wysoki poziom partycypacji wyborczej mieszkańców Trójmiasta, silne poparcie
dla lokalnych komitetów wyborczych w przypadku wyborów samorządowych i bardzo
dobre wyniki wyborcze prezydentów miast, piastujących swoje funkcje od 5 kadencji
można wiązać z kilkoma kwestiami. Należą do nich przede wszystkim: poziom rozwoju
gospodarczego, zamożność tych trzech miast, realizowane inwestycje, niższy poziom
bezrobocia, co przekłada się na zadowolenie z miejsca zamieszkania i angażowanie
się w sprawy publiczne. Duże miasta częściej zamieszkują osoby zajmujące centralne
pozycje społeczne, a zatem lepiej wykształcone, osiągające wyższe dochody, co przekłada
się na status zawodowy, jak i przynależące do różnego rodzaju stowarzyszeń i ruchów
społecznych. Wszystko to pozytywnie wpływa na poziom uczestnictwa wyborczego
mieszkańców Trójmiasta i poparcie dla włodarzy miast.
SUMMARY
Tri-City residents’ voting behavior
This article attempts to analyse voting behavior of Tri-City residents. The main
attention was put on electoral participation, political preferences and specifics of the
local presidential elections in Gdańsk, Gdynia and Sopot. The research referres to the
2014 local elections and the parliamentary elections of 2015.
15

P. Arak, M. Kusterka-Jefmańska, dz. cyt., s. 12.
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„Niewidzialni” imigranci w przestrzeni miejskiej Gdyni
Wstęp
W niniejszym opracowaniu identyfikacji przestrzennej poddani zostali imigranci1,
którzy stanowią wyraźny element współtworzący miasto. Celem badania było
zweryfikowanie rozpoznawalności obecności imigrantów w przestrzeni miejskiej oraz
zrozumienie potrzeb cudzoziemców mieszkających i pracujących w Gdyni. Autorka
starała się sprawdzić, czy miasto Gdynia inicjuje współpracę z cudzoziemcami i czy
wdrażane są rozwiązania dotyczące integracji tych osób w społeczeństwo gdyńskie.
Zidentyfikowała pola badawcze, na których mogłoby dojść do współpracy pomiędzy
gminą a cudzoziemcami.
W ramach badania jakościowego przeprowadzono dwa krótkie wywiady.
Pierwszy z pracownikiem Muzeum Emigracji, a drugi z pracownikiem gdańskiego
stowarzyszenia Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII). Badania
były prowadzone od lutego 2014 r. do stycznia 2016 r. Analizie poddano wybrane
raporty, dotyczące obecności obcokrajowców w poszczególnych gminach, artykuły
poświęcone badaniom istoty działania administracji lokalnej na korzyść integracji
cudzoziemców ze społecznością lokalną oraz publikacje związane z tematyką
migracyjną. Studium stanowi próbę zdiagnozowania lokalnego wizerunku
cudzoziemców w przestrzeni miejskiej oraz rozpoznania stanowiska miasta na temat
obecności imigrantów w lokalnym krajobrazie. Przeprowadzono również badania
ankietowe z 29 cudzoziemcami, którzy są lub byli pracownikami międzynarodowej
korporacji Thomson Reuters w Gdyni. Większość ankietowanych w czasie badań
mieszkała również w Gdyni. Celem przeprowadzonego badania ankietowego było
rozpoznanie potrzeb imigrantów w pierwszej fazie integracji z miastem.
Realizacją potrzeb imigrantów zajmują się instytucje administracji publicznej lub
organizacje pozarządowe, powstałe do tego celu i działające w ramach programów
integracyjnych. Badania pokazały, iż w przypadku Gdyni władze miasta nie podejmują
same z siebie żadnych działań, których celem byłoby uwidocznianie cudzoziemców,
ani na rzecz ich integracji oraz nie wytwarzają mechanizmów niezbędnych do
W niniejszym opracowaniu autorka skupia się na imigrantach ekonomicznych, a nie na uchodźcach.
Badaniom zatem zostali poddani tylko imigranci ekonomiczni przybywający do Gdyni.
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utworzenia programu integracyjnego. Imigranci potrzebują wsparcia ze strony
samorządów i organizacji pozarządowych, które powinny zawiązać współpracę, aby
to wsparcie było rzeczowe. W Gdyni widoczny jest brak świadomości współistnienia
cudzoziemców w przestrzeni miejskiej i ich ewentualnych potrzeb oraz brak
inicjatyw ze strony gminy na rzecz konkretnej inkluzji społeczno-ekonomicznej tych
osób. Trudno też mówić o braku współpracy lokalnego samorządu z organizacjami,
gdyż te ostatnie nie powstają. Władze gminy powinny zadać sobie zatem pytanie,
jakie miejsce zajmują cudzoziemcy w strategii rozwoju miasta, we współtworzeniu
przestrzeni kulturalnej oraz w ogólnym krajobrazie gminy? Kwestie związane z
obecnością cudzoziemców, ich partycypacją ekonomiczną i kulturalną w rozwój
miasta oraz ich integracją, nie znalazły się w Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gdyni na lata 2008-2013. Również portal Gdyni, w zakładce- Strategia
rozwoju miasta2 – nie wspomina o imigrantach, nie znajdując dla nich miejsca w
swoim programie rozwojowym. Zagadnienia związane z obecnością imigrantów,
ich potencjałem ekonomicznym wykorzystywanym na potrzeby korporacji, ich
umiejętności językowe oraz zawodowe, które zdobyli w swoich państwach, nie
zajmowały do tej pory uwagi władz i społeczności lokalnej. Brak mechanizmów
wspomagających cudzoziemców w lepszej i szybszej integracji z miastem to
efekt, może i braku środków na ten cel z budżetu centralnego, z pewnością braku
zainteresowania władz lokalnych. Wydaje się też, iż brakuje poczucia, że obecność
cudzoziemców w mieście może stanowić wspólne wyzwanie dla wszystkich i być
wspólnym projektem mającym na celu wpisanie tych uczestników społeczności,
konsumentów, podatników i prawdopodobnie przyszłych obywateli w wizję miasta
wielokulturowego i prężnie rozwijającego się, dzięki wielu utalentowanym, młodym
ludziom.
***
Obecność imigrantów na terenie Gdyni nie jest nowością. Spojrzenie historyczne
tłumaczy jej dzisiejszy charakter, czyli jej otwartość i struktury, gdyż budowana była
między innymi przez imigrantów wewnątrzpaństwowych. Ponieważ to imigranci
budowali Gdynię, śmiało więc można powiedzieć, że jest miastem imigrantów,
zrodzonym na ruchach migracyjnych. Tworzyli ją również cudzoziemcy, np.
inżynierowie, którzy przybyli z Francji czy Danii, aby kierować budową portu.
I. Jakimowicz-Ostrowska tak pisze w swojej monografii poświęconej mniejszościom
narodowym zamieszkującym Gdynię: „Po 1945 r. pozycja i znaczenie Gdyni zmieniły
się diametralnie w stosunku do jej roli w okresie międzywojennym. Jako młode miasto
portowe, podlegała rozmaitym procesom gospodarczym, politycznym i społecznym, które
wpływały na postawy mieszkańców, kształtując ich stosunek do systematycznie, choć ze
zmienną intensywnością, napływających przedstawicieli różnych grup narodowościowych.
Systematycznie osiedlający się tu reprezentanci odmiennych kultur w widoczny sposób
Wszystko o Gdyni - Strategia rozwoju Gdyni, http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/strategia/186_30127.
html, (dostęp: 1.10.2016).
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wzbogacali gdyńską rzeczywistość”3. Zatem Gdynia jest miastem, które doświadcza
nieustannie, od prawie 100 lat, ruchy migracyjne, zarówno emigracji jak i imigracji,
i nigdy nie utraciła swojego wielokulturowego charakteru. Doświadczając imigracji
nie próbowano jednakże nigdy stworzyć zalążków programów integracyjnych.
Mariusz Kardas napisał: „Nie ulega wątpliwości, że ważnym elementem nowej „podróży
historycznej” po dziejach miasta powinna być analiza migracji mieszkańców. Do 1939 r.,
pomimo zachowania się ewidencyjnych kart meldunkowych, nie potrafimy tak naprawdę
jeszcze, oprócz wartości szacunkowych, podjąć się charakterystyki kwestii migracyjnych
dotyczących miasta”4. Powyższy cytat wskazuje na konieczność uwzględnienia
czynnika migracyjnego w kwestie rozwoju miasta pod względem historycznym,
demograficznym, ale również kulturalnym i ekonomicznym, tak ważnym dla miasta.
Miasto tworzyli mieszkańcy pobliskich kaszubskich wsi, a także ludność napływowa,
która imigruje również dzisiaj z tych samych względów ekonomicznych, ale również
walorów krajobrazowych. I. Jakimowicz-Ostrowska wymienia kilka czynników, które
w znaczący sposób przyczyniły się do utworzenia demograficznego krajobrazu Gdyni5.
Do jednych z nich należy zdecydowanie bodziec ekonomiczny, typowy dla miast
portowych. Codzienność gdyńską budują zatem nie tylko zamieszkujący w niej Polacy,
lecz również z roku na rok liczniej przybywający cudzoziemcy, dzięki szybkiemu
rozwojowi miasta, które otworzyło się na przypływ kapitału zagranicznego. Swoje
siedziby mają liczne korporacje zagraniczne, wraz z którymi przybywają cudzoziemcy.
I nie są to już ubodzy imigranci, lecz utalentowani ludzie z dużym potencjałem
i know-how, których trzeba dostrzec i umiejętnie implementować w struktury
wielokulturowego miasta. Mariusz Kardas napisał, iż Gdynia ponownie wiedzie prym w
nowoczesności6, a cechą nowoczesności są ekonomiczne ruchy migracyjne, które stają
się rzeczywistością dla Polski, a także dla Gdyni. Symboliczne stwierdzenie: „Gdynia
oknem na świat”, nie straciło swojej wartości, ale też nie odnosi się już tylko do kwestii
miasta nadmorskiego z pięknym portem. Dziś „okno na świat” oznacza również, a może
i przede wszystkim, okno lub drzwi przez które przybywają, od zawsze do tego miasta,
ludzie z całego świata, ludzie, którzy budują i tworzą to miasto. W przeprowadzonym
krótkim wywiadzie z pracownikiem Muzeum Emigracji, na pytanie czy Gdynia wciąż
jest oknem na świat, Pan Marcin Szerle odpowiedział, iż dziś bardziej niż kiedykolwiek
”Gdynia jest światem”7.
Jakie zatem miejsce we współczesnej rzeczywistości życia miejskiego Gdyni
zajmują cudzoziemcy? W kształtującym się nowym ładzie lokalnym obecność
migrantów wciąż pozostaje mało czytelna dla samorządów. Bardzo duży nacisk
kładzie się dziś na rolę, jaką powinny odgrywać instytucje lokalne rozumiane jako
I. Jakimowicz-Ostrowska, Mniejszości narodowe w Gdyni w latach 1944-2005, Gdynia 2008, s. 252.
M. Kardas, Gdynia 2011 – nowe otwarcie. O potrzebie opracowania nowej monografii, „Zeszyty Gdyńskie”
2011, nr 6, s. 111.
5
I. Jakimowicz-Ostrowska, dz. cyt., s. 255.
6
Tamże, s. 102.
7
Wywiad został przeprowadzony dn. 5 lipca 2014 r.
3
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poziom miasta czyli samorządy lokalne. Według A. K. Paseckiego, „zmienia się
stosunek do samorządu terytorialnego w sensie instytucjonalnym – od samorządu
lokalnego (local government) do zarządzania lokalnego (local governance). Ewolucja ta
znajduje swoje odzwierciedlenie w koncepcji zarządzania jednostkami terytorialnymi.
Samorząd terytorialny nie jest więc już tylko narzędziem wytwarzania i dostarczania
usług publicznych, ale bardziej przestrzenią umożliwiającą rozwój społeczności lokalnej.
Zarządzanie wyraża się we współpracy różnych podmiotów lokalnej władzy, która
przestaje być stopniowo „władzą nad”, a koncentruje się na procesie mobilizacji różnych
zasobów w celu osiągnięcia celów jako „władza służąca do”8. Władze lokalne nie mogą
pozostać nieme na napływ cudzoziemców tylko dlatego, że nie stwarzają problemów.
Z wielu badań wynika, że władze lokalne zaczynają reagować zdecydowanie za późno.
Integracja migrantów zaczyna się od momentu, kiedy władza zaczyna ich zauważać
i proponować pierwsze zmiany w legislaturze narodowej, a konkretna integracja i
tak odbywa się na poziomie lokalnym9. Niezbędna jest współpraca między różnymi
państwowymi i pozarządowymi instytucjami oraz samymi migrantami10. Samorządy
reprezentują państwo i działają na jego korzyść, a instytucje pozarządowe reprezentują
samych cudzoziemców. Dlatego tak ważna jest ta współzależność i miejsce każdego
członu tej współpracy w symbiozie miejskiej. W Polsce można mówić o fazie
embrionalnej tworzącej się polityki integracyjnej, dzięki przede wszystkim podjętym
próbom nawiązania współpracy przez organizacje pozarządowe z instytucjami
rządowymi oraz samymi migrantami. Rosnąca aktywność władz lokalnych jest
niestety zauważalna wciąż w niewielkim stopniu. Dowodzą tego między innymi
dwa raporty. Pierwszy, poświęcony jest cudzoziemcom zamieszkującym małe
gminy, jak Góra Kalwaria i Podkowa Leśna11, a drugi raport analizuje sytuację
migrantów, zamieszkujących miasto stołeczne Warszawa12. Celem pierwszej
analizy było rozpoznanie doświadczenia gmin w kontaktach z cudzoziemcami
oraz współpracy tych gmin z różnymi instytucjami rządowymi i pozarządowymi.
Badanie pokazało, iż władze gmin same z siebie nie inicjują żadnych działań na
rzecz integracji zamieszkujących migrantów. Jedynym aktorem, który podejmował
sporadyczne działania na korzyść imigrantów w kwestii akulturacji, a tym samym
korzyści dla gmin, były organizacje pozarządowe. Wsparcie ze strony samorządów
jest niestety niezbędne. Organizacje pozarządowe nie mogą być jedynym graczem
działającym na korzyść migrantów, a tym samym na korzyść miasta. Ważnym jest,
aby zrozumieć, iż dobrze zintegrowany ze społecznością miejską cudzoziemiec
stanowi potencjał dla tego miasta i zmniejsza szanse na problemy natury społecznoCudzoziemcy w Warszawie, czyli jak zmierzyć się z nieuniknionym. Raport pod red. Magdaleny Dudkiewicz,
Warszawa 2016, s. 10.
9
Tamże, s. 12.
10
Migranci - mając na myśli imigrantów ekonomicznych oraz uchodźców.
11
E. Piechowska, Obecność uchodźców w małych gminach. Doświadczenie Góry Kalwarii i Podkowy
Leśnej w integracji uchodźców i edukacji ich dzieci, Warszawa 2015.
12
Cudzoziemcy w Warszawie...
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ekonomiczne nierozerwalnie związane z rodzącą się frustracją, wywołaną wykluczeniem
społecznym. Wnioski z tego raportu mogą posłużyć za ważną rekomendację dla
wszystkich samorządów, które wciąż nie zauważają swoich nowych mieszkańców. Wyniki
tej analizy pokazały, iż małe samorządy nie uzbroiły się w żadne programy integracyjne
i nie miały też wizji lokalnej, jak powinny działać dla dobra migrantów, tym samym dla
dobra ogółu. Kwestie migracji i integracji nie zostały również poruszone w dokumencie
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych” żadnej z tych gmin, co jedynie może
świadczyć o niskiej świadomości dotyczącej zamieszkania migrantów w gminach i słabym
zainteresowaniu władz oraz społeczności lokalnych. Drugi raport, którym posłużyła się
autorka, dotyczy już dużej aglomeracji, do jakiej należy Warszawa. Liczba mieszkających w
stolicy cudzoziemców przewyższa zdecydowanie liczbę migrantów przebywających w obu
wymienionych gminach, lub w Gdyni czy też w Gdańsku. Wnioski z tego raportu stanowią
jednak ważny element niniejszej pracy. Obecność migrantów w tym mieście została
oceniona przez jednego respondenta następująco: cudzoziemcy są potrzebni Warszawie
jak tlen do wdychania, a wielokulturowość jest wartością samą w sobie13. Jednakże,
ogólna analiza obecności cudzoziemców w przestrzeni miejskiej i praca samorządu na
rzecz integracji migrantów została oceniona relatywnie nisko. Choć wielokulturowość
postrzegana jest jako atut, zarówno kulturowy jak i gospodarczy, to jednak wartości i
możliwości mogące wypływać z tych szans pozostają wciąż nieodkryte, a zalety i potencjał
samych cudzoziemców niezmiennie pozostaje niedostrzeżony14. Sami respondenci
zauważyli, iż do największych korzyści, które płyną z obecności migrantów należy
rozwój rynku pracy i złagodzenie negatywnych konsekwencji niżu demograficznego15.
Bardzo ciekawym argumentem w tym raporcie jest fakt postrzegania cudzoziemców
jako inicjatorów zmian w polskim społeczeństwie. Reprezentują oni zarówno „narzędzia”
jak i „zasoby”16, które odpowiednio wykorzystane powinny przyczynić się do ważnych
przemian cywilizacyjno-ekonomicznych. Mimo to raport wskazuje, iż cudzoziemcy dla
władzy miasta wciąż pozostają niewidzialni17. A potwierdzają to dokumenty strategiczne
miasta Warszawy. Głównymi graczami działającymi na korzyść cudzoziemców znów
są organizacje pozarządowe, których praca, bez współpracy samorządu, pozostaje
działaniem niewystarczającym i ukierunkowanym tylko na migranta, a nie na całą
społeczność lokalną. Raport zawiera kilka przykładów wydarzeń poświęconych
pewnym grupom migranckim, których głównym inicjatorem był Urząd Miasta. Mowa
o wydarzeniach skoncentrowanych na zagadnieniu szeroko pojętej kulturze, czyli dialogu
międzykulturowego, edukacji wielokulturowej, popularyzacji tradycji wielokulturowych
i innych działań o charakterze artystycznym18. Atrybut „niewidzialności” przypisany
cudzoziemcom może oznaczać również marginalizację, będącą wynikiem problemów
Tamże, s. 39.
Tamże.
15
Tamże.
16
Tamże, s. 40.
17
Tamże, s. 87.
18
Tamże, s. 110.
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systemowych czyli braku odpowiedniej polityki zarządzanej przez instytucje publiczne.
Ta „niewidzialność”, której ofiarami są migranci, odnosi się zarówno do cudzoziemców
nielegalnych, którzy celowo pozostają w ukryciu, do uchodźców, którzy pozostają w cieniu
swoich własnych problemów oraz imigrantów ekonomicznych, których niewidzialność
jest raczej skutkiem braku działań ze strony samorządów, dla których imigranci zarobkowi
stanowią grupę zaradną, rzekomo niepotrzebującą pomocy. W tym przypadku, jak
sugeruje raport, instytucje państwowe i miejskie nie poczuwają się do obowiązku
realizowania jakiejkolwiek polityki skierowanej do tych migrantów, w tym również
programów integracyjnych19. „Niewidzialność”, niestety, powoduje, iż cudzoziemcy nie
są postrzegani jako cenne źródło społeczne i ekonomiczne, a ich kompetencje pozostają
niewykorzystane20. Wyjściem z impasu „niewidzialności” jest krok w stronę współpracy
samorządu z organizacjami działającymi na rzecz cudzoziemców, której efektem może być
wspólny projekt integracji cudzoziemców w społeczność lokalną.
Jak zatem wygląda sytuacja imigrantów zamieszkujących i pracujących w Gdyni? Czy
ich obecność pozostaje zauważona lub może stanowią grupę mieszkańców należących
do „niewidzialnych”? Czy miasto podejmuje kroki w stronę rozwoju struktur, które
będą zalążkiem programu integracyjnego migrantów, do których należą imigranci
ekonomiczni, tak licznie przybywający do Gdyni, jak również uchodźcy? Szukając
odpowiedzi na powyższe pytania, autorka zweryfikowała następujące źródła. Zarówno
w dokumencie „Gdyńska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych”, jedynie
dostępna za lata 2008-2013 oraz w „Strategii rozwoju miasta”21, nie ma wzmianki o
obecności cudzoziemców w Gdyni i ich potencjale, który może stanowić siłę napędową
rozwoju miasta. W dokumencie „Strategia Obszaru Metropolitarnego GdańskGdynia-Sopot do roku 2030”, osoba migranta, owszem jest nadmieniona, jednak w
obszarze emigracji, w znaczeniu szkody dla miast z powodu odpływu osób wysoko
wykwalifikowanych i ewentualnych konsekwencji z tym związanych dla rozwoju
regionu. Osoba wysoko wykwalifikowanego imigranta nie zostaje już przytoczona jako
czynnik także pozytywnie wpływający na rozwój regionu. Autorka sprawdziła również
dokumenty sesji Rady Miasta Gdyni z ostatnich 10 lat, między rokiem 2006 a 2016. W
dokumentach słowa: imigrant, migrant, cudzoziemiec, uchodźca, mniejszość społeczna
nie zostały ani razu wspomniane. Pomimo swojej liczebności cudzoziemcy dla miasta
Gdyni pozostają „niewidzialni” i nie zostali uwzględnieni w żadnym projekcie, planie czy
wizji rozwoju gminy. Będąc elementem budulcowym tego miasta, jego częścią składową,
ich obecność, atuty językowe, potencjał ekonomiczno-społeczny i mogące wyniknąć z
tego korzyści, są niedostrzeżone.
W dobie globalizacji międzynarodowa gospodarka wpływa na intensywny
rozwój miast, w których swoje siedziby mają wielkie korporacje transnarodowe. Do
takich miast należy już nie tylko Warszawa, ale również Gdynia, w której choć nie
lokują się duże międzynarodowe korporacje, to miasto jest atrakcyjnym miejscem
Tamże, s. 129.
Tamże, s. 130.
21
Wszystko o Gdyni...
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20
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zamieszkania pracowników firm zlokalizowanych np. w Gdańsku. Wydaje się, że
miasto Gdynia jest wciąż względnie atrakcyjna cenowo i z powodu portu stanowi
pomost między wschodem i zachodem. Wraz z pojawieniem się międzynarodowych
korporacji przybywają wysoko wykwalifikowani imigranci, którzy zasiedlają Gdynię
i tu zaczynają swoje nowe życie. Różnorodność ekonomiczna, której przykładem są
wprowadzające się korporacje i wielkie organizacje międzynarodowe, postrzegane są
dla miasta jako wielki potencjał i źródło innowacyjności w postępie gospodarczym.
Taką samą rolę odgrywają wysoko wykwalifikowani cudzoziemcy, którzy
stanowią dodatkowy, obok samych korporacji, bodziec dla miasta, jeśli zostaną w
odpowiednim momencie zauważeni i docenieni. Dzięki korporacjom Gdynia może
być miastem docelowym, a nie tranzytowym, potrzebne są jednak pewne działania,
które pozwolą cudzoziemcom szybciej zbudować tu swój nowy dom. A tych działań,
niestety, brakuje. Korporacje mogłyby pomóc skonfrontować migranta z poziomem
lokalnym, gdyby taka współpraca zaistniała. Rolą korporacji nie jest pomagać w
procesie akulturacji, choć tak się często dzieje, gdyż życie towarzyskie, które zawiązuje
się między imigrantami i Polakami pracującymi dla tej samej firmy, przenosi się
z miejsca pracy zawodowej na obszar miejski. Aczkolwiek, należy pamiętać, iż
językiem korporacji jest często język angielski, który towarzyszy spotkaniom poza
pracą, co nie pomaga imigrantom w szybszym przyswojeniu języka polskiego. Taka
korporacja stanowi mikrowspólnotę, która na krótki czas pozwoli cudzoziemcowi
poczuć się swobodnie. Problemy zaczynają się poza firmą, kiedy trzeba wynająć
mieszkanie, otworzyć konto w banku lub zasięgnąć innej przydatnej informacji,
niezbędnej w początkowej fazie integracji z nowym otoczeniem. Dla potwierdzenia
tezy stanowiącej o potrzebie wytworzenia współpracy na trzech poziomach –
samorząd – organizacja pozarządowa – imigranci, której celem byłaby pomoc
w wyjściu imigrantów z grupy „niewidzialnych”, autorka przeprowadziła badania
ankietowe wśród 29 cudzoziemców, pracujących dla międzynarodowej korporacji
Thomson Reuters, która swoją siedzibę ma w Gdyni od 2006 r. Wśród ankietowanych
znajdują się między innymi cudzoziemcy z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Finlandii,
Holandii, Tunezji oraz Ukrainy. Celem tych badań było zweryfikowanie, czego
brakuje cudzoziemcom w Gdyni dla poprawy ich funkcjonowania, co stanowić
może pewne założenia dla konieczności zapoczątkowania lokalnego schematu
integracyjnego.
Na pierwsze pytanie dotyczące powodów, dla których cudzoziemcy zdecydowali
się przyjechać do Gdyni, odpowiedzi w większości przypadków wskazywały
na czynnik zawodowy, czyli zatrudnienie, posiadanie partnera lub partnerki w
Trójmieście, zaś trzecim powodem były studia na Uniwersytecie Gdańskim, po
ukończeniu których cudzoziemcy postanowili pozostać. Na pytanie: czy Gdynia
oferuje wystarczającą ilość atrakcji i ciekawych miejsc do spędzenia wolnego
czasu, na 29 odpowiedzi, 18 osób potwierdziło, że Gdynia oferuje im dokładnie
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to, czego potrzebują i są zadowoleni. Wśród odpowiedzi, które mogą sugerować
poprawienie infrastruktury miasta, znajdowały się następujące propozycje: więcej
miejsc imprezowych; utworzenie miejsca spotkań dla cudzoziemców, gdzie osoby
mogłyby wymienić się spostrzeżeniami, lub nawet rzeczami materialnymi i rozwijać
swoje hobby; więcej wydarzeń kulturalnych, szczególnie zimą; brakuje obiektów
sportowych; stworzenie sieci społecznościowej dla cudzoziemców, podobnej do
Trójmiasto.pl, która ułatwiłaby cudzoziemcom nawiązać kontakt i znaleźć niezbędne
informacje, dobrze by było, gdyby ten portal był w wielu językach. Pytaniem
uzupełniającym dla poprzedniego było: co byś ulepszył, aby lepiej funkcjonować
w Gdyni? Większość respondentów niestety podawała za odpowiedź: polepszenie
warunków bytowo-materialnych, co sugeruje, iż są niezadowoleni z oferowanego
im wynagrodzenia. Były jednak odpowiedzi sugerujące ulepszenie infrastruktury
miasta poprzez rozbudowę sieci tras rowerowych, powstanie szkół lub przedszkoli
o profilu międzynarodowym, więcej wydarzeń kulturalnych, możliwości nauki
języka arabskiego w szkołach, więcej placów zabaw dla dzieci oraz inwestycji w
ekologię miasta. Na kolejne pytanie: jakiego rodzaju pomocy potrzebujesz, aby lepiej
zintegrować się ze społecznością gdyńską? Autorka zaproponowała kategorie, na
które cudzoziemcy odpowiedzieli w następujący sposób:
a. Kursy nauki języka polskiego – odpowiedziało 14 osób
b. Klasy integracyjne – 3 osoby
c. Dostęp do tłumacza – 3 osoby
d. Porada prawna – 19 osób
e. Pomoc w poszukaniu mieszkania – 8 osób
f. Pomoc przy otwarciu konta bankowego – 5 osób
g. Pomoc w sprawach administracyjnych typu PESEL – 18 osób
Ostatnie pytanie brzmiało następująco: czy czujesz się w Gdyni już jak w domu,
prawie jak w domu albo wciąż jak cudzoziemiec? 17 na 29 osób odpowiedziało, iż
czuje się prawie jak w domu, choć wciąż odczuwają duży dyskomfort związany z
barierą językową, doświadczany przede wszystkim w kontaktach z administracją
publiczną. Niektóre osoby odpowiedziały, iż to dzięki firmie Thomson Reuters
czują się jak w domu, bo w mieście cudzoziemiec wciąż pozostaje obcy. Reszta
respondentów odpowiedziała, iż wciąż czują się raczej cudzoziemcami w Gdyni,
gdyż potrzebują więcej czasu, aby się zintegrować ze środowiskiem polskim. Osoby
te podkreśliły również, iż odczuwany stan obcości w Gdyni nie jest związany z
reakcjami dyskryminacyjnymi, gdyż nigdy nie byli ofiarami takich zachowań.
***
Powyższe badania ukazują nam, iż zapotrzebowanie na program pomocowy dla
imigrantów w pierwszej fazie pobytowej w mieście jest niezbędny i może pozytywnie
przyczynić się do szybszej integracji cudzoziemców z nowym środowiskiem społecznym.
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Wyszczególnione potrzeby imigrantów są typowe dla osób, które przybywają do nowego
państwa i zaczynają w nim swoją egzystencję. W Polsce wciąż brakuje narodowej polityki
integracyjnej i jedynie niektóre miasta próbują działać na własną rękę.
Na potwierdzenie tezy dotyczącej potrzeby miejsca w Gdyni, gdzie cudzoziemcy
mogliby przyjść i zasięgnąć informacji, a nawet otrzymać pewną pomoc oraz na
potwierdzenie wyników swoich badań, autorka przeanalizowała funkcjonowanie
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII)22, z siedzibą w Gdańsku. CWII
jest stowarzyszeniem ściśle współpracującym z władzami miasta, Europejskim
Centrum Solidarności i Fundacją Batorego. To głównie z tymi podmiotami tworzony
jest specjalny model integracji imigrantów z mieszkańcami Gdańska. Powołano do
tego grupę międzysektorową, składającą się z ponad 120 osób, reprezentujących różne
instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Również sami imigranci stanowią
część tego zespołu. Projektem kieruje Piotr Olech, przewodniczący Zespołu ds.
Modelu Integracji Imigrantów i zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Urzędu Miasta Gdańska, który powiedział, iż „miasto Gdańsk widzi potrzeby
imigrantów i pragnie je odpowiednio zaadresować”.23 Celem tego projektu, w który
zaangażowana jest administracja miasta, nie jest stworzenie polityki, lecz modelu,
który ma być zbiorem konkretnych zadań, a odbiorcami tego projektu są oczywiście
imigranci, uznani za członków społeczności gdańskiej24. Piotr Kowalczuk, zastępca
prezydenta ds. polityki społecznej miasta Gdańska, w jednym z wywiadów oznajmił,
iż „wiemy jak ważne jest, by wykorzystać potencjał wykształconych, aktywnych i
przedsiębiorczych imigrantów, tak by mogli być częścią naszej społeczności.”25 W
krótkim wywiadzie, który autorka przeprowadziła z pracownikiem CWII, Panią
Klaudią Iwicką26, dowiedziała się, z jakimi problemami przychodzą do stowarzyszenia
imigranci. Cudzoziemcy szukają na przykład pomocy prawnej, gdyż nie znając
swoich praw, często stają się ofiarami dyskryminacji lub wszelkich nadużyć w
miejscu pracy, lub poszukują bezpiecznego miejsca zamieszkania. CWII jest również
organizatorem wielu festynów i warsztatów kulturowo-integracyjnych. Pani Marta
widzi ogromną wolę miasta Gdańsk do współpracy i realizacji wspólnego projektu.
Dobra platforma współpracy między urzędnikami i pracownikami CWII sprzyja
polepszeniu warunków życia cudzoziemców, zwiększa świadomość urzędników w
sprawach migracyjnych, a sami migranci wiedzą, że mogą liczyć na specjalistów, do
których z pewnością należą już pracownicy CWII. Model, nad którym pracują, jest
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII), http://cwii.org.pl, (dostęp: 1.10.2016).
Gdański Model Integracji imigrantów przytęty przez radnych, Urząd Miejski Gdańska, data publikacji 20 czerwca 2016 r., http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Gdanski-Model-Integracji-Imigrantowprzyjety-przez-radnych,a,56777, (dostęp: 1.10.2016).
24
Model Integracji Imigrantów, Urząd Miejski Gdańska, http://ssl.gdansk.pl/prasa,1060,39669.html
25
Czas na konsultacje Gdańskiego Modelu Intergracji Imigrantów, Urząd Miejski Gdańska, data publikacji 6 kwietnia 2016 r., http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Czas-na-konsultacje-Gdanskiego-ModeluIntegracji-Imigrantow,a,51411, (dostęp: 1.10.2016).
26
Wywiad został przeprowadzony w siedzibie CWII w Gdańsku dn. 28 stycznia 2016 r.
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pierwszą taką inicjatywą w Polsce i może posłużyć za przykład dla innych miast. Po
rozmowie z Panią Martą, odnosi się wrażenie, że CWII jest czymś więcej niż tylko
stowarzyszeniem lub centrum informacji i wsparcia, jest prawdopodobnie drugim
domem, do którego imigranci mogą przyjść, aby zasięgnąć przyjacielskiej pomocy,
poznać innych cudzoziemców i zacząć nowe znajomości. Jest strefą buforową między
miastem, które stanowi trudną i nową rzeczywistość oraz wymaga dużo energii i czasu,
aby się z nią oswoić i nauczyć w niej żyć. Takie miejsca są zatem potrzebne, zwłaszcza
w mieście, gdzie wciąż brakuje dużych skupisk diasporycznych. Po pierwsze, CWII
będąc centrum wsparcia, spotkań, informacji i kultury, pomaga imigrantom wrosnąć
w nowe środowisko. Po drugie, stowarzyszenie wpływa na świadomość obywateli
miasta, pokazując poprzez swoje działania, iż migracje są zjawiskiem naturalnym,
wręcz pożądanym dla miasta. Jest przykładem dialogu społecznego poprzez
współpracę międzysektorową - obywateli, pracowników administracji publicznej i
samych imigrantów. Jest to przykład milowego kroku w stronę wyjścia imigrantów
ze strefy „niewidzialności”, ignorancji, obcości i wzajemnego strachu. W jednym
z wywiadów prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, deklarując chęć przyjęcia
emigrantów z Bliskiego Wschodu powiedział, iż „w dobie wyzwań: demograficznych
i ekonomicznych – przyczyniać się oni (imigranci) będą, i już przyczyniają, do rozwoju
Gdańska i wzmacniania jego międzynarodowego, metropolitalnego charakteru. Są też
oczywiście tacy imigranci, którzy potrzebują naszej pomocy i my powinniśmy umieć im
tej pomocy udzielić”27.

Wnioski
I. Jakimowicz-Ostrowska stwierdziła: „Kolejni reprezentanci rozmaitych
często kultur w widoczny sposób wzbogacali gdyńską rzeczywistość. Dzisiejsza
atmosfera miasta to nie tylko wynik postawy Gdynian o polskim pochodzeniu,
ale także mieszkających tutaj imigrantów”28. Ważne miejsce zatem we

współczesnej rzeczywistości życia miejskiego Gdyni, w tym ekonomicznego i
kulturowego, zajmują imigranci, którzy, niestety, pozostają niezauważeni. Widoczny
brak strategii w budowaniu nowego ładu (wielo) kulturowego, któremu towarzyszy
przeobrażenie tożsamości lokalnej z portowej o obliczu bardzo polskim, w obraz
wciąż i nierozerwalnie portowy, lecz już wielokulturowy. Cudzoziemcy przyspieszają
procesy przemian cywilizacyjnych i im szybciej zostaną dostrzeżeni, tym ich udział
zostanie sprawniej i korzystniej wykorzystany w procesie rozwoju miasta. Tak więc w
generowaniu nowego rzeczywistego obrazu Gdyni ważną rolę odgrywają imigranci.
Gdynia kreuje się na bardzo nowoczesne miasto, a w niezrozumiały sposób pomija
Czas na konsultacje Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów, Urząd Miejski Gdańska, data publikacji 6 kwietnia 2016 r., http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Czas-na-konsultacje-Gdanskiego-ModeluIntegracji-Imigrantow,a,51411, (dostęp: 1.10.2016).
28
I. Jakimowicz-Ostrowska, dz. cyt., s. 257.
27
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czynnik nowoczesności, jakim są migracje, które od wielu lat stanowią rzeczywistość
tego miasta. Przykład Gdańska stanowi dobry wzór próby nawiązania współpracy
międzysektorowej, w którą zaangażowane jest miasto, organizacja pozarządowa
i sami cudzoziemcy, a celem jest integracja czyli wyjście z grupy „niewidocznych”.
CWII reprezentuje pomost między miastem (administracją), mieszkańcami Gdańska
oraz samymi imigrantami. Taki pomost jest niezwykle cenny i stanowi zaczątek
współpracy niezbędnej w procesie powstawania narodowej oraz lokalnej polityki
integracyjnej. W czerwcu 2016 r. w Gdyni odbyło się już trzecie spotkanie „Gdyńskiej
grupy na rzecz integracji imigrantów” zorganizowane przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Fundację Zmian Społecznych „Kreatywni”, gdzie
poruszane były kwestie imigrantów. Może jest to początek gdyńskiej współpracy
międzysektorowej, której celem jest dotarcie do imigrantów, zrozumienie ich potrzeb
i zbudowanie wspólnej platformy porozumienia, będącej próbą utworzenia lokalnego
modelu integracyjnego. A może jest to tylko kolejne forum dyskusyjne, z którego na
razie nic nie wynika.

SUMMARY
‘Invisible’ immigrants in Gdynia’s public sphere
Migration is an up-to-date issue rising mixed feeling. Undoubtedly though
migration has always made a positive impact on native societies. Bearing in
mind the complexity of this matter, Gdynia should involve more tangibly in
fostering condition for multicultural development. Hence Gdynia, a city build
by means of immigration workforce in the 20’s of the last century, can create
a pilot local integrity model.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 11, 2016

Kazimierz Iwaszko

Współpraca oświaty gdyńskiej z polskimi szkołami na Litwie
Współpraca oświaty gdyńskiej z polskimi szkołami na Litwie prowadzona była
za pośrednictwem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni i Stowarzyszenia
Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, która w 2015 r. obchodziła
w Wilnie 25-lecie istnienia.
Historia wileńskiego stowarzyszenia sięga 1990 r., kiedy to nauczyciele i pracownicy
oświaty, głównie z rejonu wileńskiego, solecznikowskiego, trockiego i święciańskiego,
zamierzali reaktywować przedwojenną Polską Macierz Szkolną Ziem Wschodnich1,
dostosowując dawny jej charakter do nowej rzeczywistości. W dyskusji nad kształtem
działalności postanowiono jednak powołać organizację pod nazwą „Polska Macierz
Szkolna na Litwie”. Pierwszym jej prezesem został Wacław Baranowski, ówczesny
dyrektor Wileńskiej Szkoły Średniej na Antokolu. Niestety, władze litewskie nie
chciały stowarzyszenia zarejestrować, z uwagi na „zbyt przedwojenną treść statutu”.
Po wielokrotnych odwołaniach i poprawkach, ostatecznie w listopadzie 1996 r.
Ministerstwo Sprawiedliwości Litwy formalnie zatwierdziło statut dla organizacji
pod nazwą: Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”,
której głównym celem jest integracja nauczycieli i ich wspieranie w nauczaniu
Polska Macierz Szkolna powstała w 1905 r. w Warszawie. Pierwszym prezesem Rady PMSz był Henryk Sienkiewicz, zaś głównym celem organizacji było mobilizowanie ludzi do pracy kulturalno-oświatowej pod hasłem „Przez oświatę do wyzwolenia Narodu, przez świadomość do Niepodległości”. Szczególną
uwagę w działalności, poświęcono Kresom Wschodnim, gdzie najważniejsze było rozbudzanie polskości,
zniszczonej przez rusyfikację. Właśnie na Ziemi Wileńskiej Macierz Szkolna rozwijała się najdynamiczniej, zakładając ze składek społecznych najwięcej Domów Macierzy-kolebek Polskości. W 1919 r. w Wilnie
powstała autonomiczna organizacja, Polska Macierz Szkolna Ziem Wschodnich, która prowadziła 9 szkół
w Wilnie i 85 na prowincji. Wydawała dwa pisma: miesięcznik „Szkoła Polska”, przeznaczony dla nauczycieli i tygodnik „Gwiazdki”, skierowany do dzieci. W latach dwudziestych na Kresach Wschodnich działało
244 kół Macierzy, a towarzystwo liczyło ok. 20 tysięcy członków. Na wzór organizacji wileńskiej, w Gdańsku także działała Macierz Szkolna, która tuż przed wybuchem II wojny światowej prowadziła 14 szkół i
20 ochronek. Po wojnie działalność Macierzy Szkolnej, jak i wielu innych organizacji polskich na Kresach,
nie została wznowiona. Z ponad 25 tysięcy uczniów w polskich szkołach na Litwie w 1946 r., w 1988 r.
pozostało niespełna 10 tysięcy, co stanowiło ok. 2% wszystkich uczniów w Republice Litewskiej.
1
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języka polskiego oraz krzewieniu kultury polskiej dla podtrzymywania tożsamości
narodowej na Ziemi Wileńskiej.
Latem 1991 r. do Gdyni przyjechała Teresa Sokołowska, była dyrektork polskiej
szkoły w Ludwinowie i wiceprezes stowarzyszenia, która jako emerytka poświęcała

Kopia listy sporządzonej przez J. Kwiatkowskiego pierwszych gości z Wilna
przyjeżdźających do Gdyni na przełomie stycznia i lutego 1994 r.

najwięcej czasu powstającej organizacji. To głównie ona załatwiała wszystkie sprawy
formalne w litewskich urzędach i szukała wsparcia finansowego w Polsce, które
mogłoby poprawić trudną sytuację polskich szkół na Litwie. Jej wizyta w Gdyni nie
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była przypadkowa, gdyż miasto już przejęło od państwa szkoły podstawowe i uczyło
się zarządzania oświatą samorządową. Ponadto ówczesne władze Gdyni były otwarte
na wszelką pomoc dla Rodaków na Wschodzie, którzy przecież nie opuścili Ojczyzny,
a tylko nowa granica Polski ich przekroczyła. Wtedy, w odrodzonym samorządzie
gdyńskim, podjęta została specjalna uchwała Rady Miasta w sprawie udzielenia
pomocy Polakom na Litwie2.
Wnioskodawcą tej uchwały był ówczesny radny- Emilian Spławiński, który
w lipcu 1991 r. został służbowo wydelegowany na Litwę w celu ustalenia form
i zakresu pomocy Rodakom tam mieszkającym. Inicjatywa radnego spotkała
się z bardzo dobrym przyjęciem przez samorząd miasta, wywodzący się głównie
z dawnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, który to komitet w lutym
1991 r. zorganizował pomoc charytatywną dla Rodaków w Wilnie. Transport
żywności, odzieży i książek zebranych wówczas głównie za pośrednictwem gdyńskich
szkół, dostarczony został przez Kazimierza Iwaszkę i Wiesława Sujkowskiego w
Święto Matki Bożej Gromnicznej do środowiska wileńskiego AK. Na granicy stali
jeszcze pogranicznicy w służbie Związku Radzieckiego, którzy pomimo emblematu
czerwonego krzyża na naszej ciężarówce, kazali ją częściowo rozładować, aby
sprawdzić odprawiony w gdyńskim urzędzie celnym cały ładunek.

Spotkanie nauczycieli z Litwy z Franciszką Cegielską Prezydentem Gdyni, 1994 r.

Dla W. Sujkowskiego wyjazd do Wilna był kolejną podróżą do miejsca urodzenia,
zaś dla K. Iwaszki pierwszą wizytą w mieście młodości A. Mickiewicza. Pierwszą i
jakże ważną dla późniejszych kontaktów, które zawsze obejmowały polską oświatę,
reprezentowaną przez nauczycieli, zrzeszonych w „Macierzy Szkolnej”.
Uchwała Nr XXIX/196/91 Rady Miasta Gdyni z dn. 10 lipca 1991 r. w sprawie: udzielenia pomocy
Polakom z Litwy.
2
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Nauczyciele z Litwy w sali Rady Miasta Gdyni w lutym 1994 r.

Wakacyjny pobyt E. Spławińskiego w Rejonie Wileńskim zaowocował m.in.
sprowadzeniem do Gdyni uczennicy Mirosławy Lipniewicz, która już we wrześniu
1991 r. rozpoczęła naukę w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni i pozostawała
na utrzymaniu zaprzyjaźnionych z E. Spławińskim rodzin oraz Fundacji Romana
Łaniewskiego, repatrianta z Kresów, osiadłego w Gdyni i w różny sposób
wspierającego Rodaków na Litwie. Nie było to jednak perspektywiczne rozwiązanie
i w lipcu 1992 r. władze miasta ustanawiły gdyński fundusz stypendialny, w
ramach którego co roku pięć stypendiów skierowanych było do polskich uczniów i
studentów ze Wschodu, podejmujących naukę w Trójmieście3.
Niezależnie od tego, w ramach tej uchwały, Wydział Edukacji przygotował
program stałej współpracy z oświatą polską na Litwie, Białorusi i Łotwie. W tym
celu latem 1992 r. m.in. do Wilna wyjechała „oświatowa” delegacja gdyńska i
nawiązała stały kontakt z „Macierzą Szkolną”, ustalając z wiceprezesem - Józefem
Kwiatkowskim, że co roku, w okresie letnim do Gdyni przyjeżdżać mieli na
wypoczynek wakacyjny uczniowie i grupa nauczycieli, którym stworzono
możliwość uczestnictwa w
konferencjach metodycznych, przydatnych w
podnoszeniu kwalifikacji pedagogicznych. Koszt całego przedsięwzięcia, łącznie
ze skromnym „kieszonkowym”, finansowała Gdynia. Pierwsza grupa nauczycieli,
zorganizowana przez „Macierz Szkolną”, przybyła do Gdyni w zimowe wakacje
1994 r., zaś grupa uczniów z Trok - latem tegoż roku.
Od początku warunki bytowe, jakie oferowali gdyńscy gospodarze były bardzo
skromne i polegały na dostosowaniu trzech szkół nr 10, 31 i 36 w dzielnicy
Uchwała Zarządu Miasta Nr 634/92 z dnia 28 lipca 1992 r. w sprawie: ustanowienia stypendiów miasta
Gdyni.
3
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Chylonia do potrzeb kolonijnych. Były to sale lekcyjne, do których wstawiano
łóżka polowe, tworząc w ten sposób sypialnie. Łazienki były na korytarzu,
zaś pomieszczenia do kąpieli dopiero przy sali gimnastycznej. Lepiej było z
wyżywieniem, gdyż szkolne stołówki przygotowywały prawie domowe posiłki.
Po pierwszych doświadczeniach postanowiono, że nauczycieli zawsze będzie
przyjmować szkoła nr 36 /później Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5/, gdzie
gospodarze z dyrektorem tej szkoły, Zbigniewem Lechowiczem mogli stworzyć
nieco wyższy standard zakwaterowania. Szkoła ta była po gruntownym remoncie
i jako pierwsza w Gdyni miała w tamtym czasie dobrze urządzoną pracownię
informatyczną. Wchodząca wówczas do polskich szkół informatyka była
jednym z wiodących tematów konferencji metodycznych organizowanych dla
nauczycieli. Drugi podejmowany temat to nauczanie w klasach integracyjnych,
które w Gdyni jako pierwsze utworzone zostały we wspomnianej szkole nr 10,
gdzie dyrektorem nadal jest Marek Dąbkowski, historyk i miłośnik Kresów.
Konferencje były swoistymi warsztatami, po których wystawiane były certyfikaty
udziału, z zakresem przeszkolenia, co władze litewskie honorowały przy awansie
zawodowym nauczycieli.

Od lewej: Z. Lechowicz, J. Kwiatkowski i M. Dąbkowski
w gabinecie dyrektora ZSO Nr 5 w Gdyni w lutym 1994 r.

Poza zajęciami merytorycznymi, w czasie wolnym, organizowane były
wycieczki po Trójmieście i Kaszubach. Latem był też czas na zwykłe plażowanie,
choć z Chyloni na plażę w centrum miasta nie było blisko. W kolejnych latach,
z uwagi na trudności formalne, wakacyjna podróż z Wilna do Gdyni odbywała
się na koszt jej uczestników, zaś Gdynia finansowała jedynie pobyt gości na
miejscu. Takie rozwiązanie ułatwiało gospodarzom wszelkie rozliczenia,
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a Rodacy z Litwy zaczęli podróżować do Gdyni na własny koszt. Odbywali
więc podróże, najczęściej własnym autokarem, zakupionym przez „Macierz
Szkolną”. Samochód ten nie był w najlepszym stanie technicznym i przejazdy
Rodaków z Wilna do Gdyni odbywały się z „duszą na ramieniu”. Ale nawet
duże spóźnienie gości nie zniechęcało gdyńskich gospodarzy z oczekiwaniem
na nich np. z kolacją i serdecznym powitaniem. Goście natomiast odwdzięczali
się gospodarzom litewskim chlebem i szczerym podziękowaniem, a każde
pożegnanie „nie miało końca” i zamykało się nadzieją na spotkanie za rok.
I nadzieja się spełniała przez kolejne lata, bo w Wilnie był stale ten sam, Józef
Kwiatkowski, wówczas już prezes stowarzyszenia, urzędujący w oryginalnym
biurze, zajmującym cały drewniany dom na Zarzeczu, gdzie do wcześniej było
muzeum F. Dzierżyńskiego. W Gdyni zaś rządziła F. Cegielska, pierwsza
demokratycznie wybrana prezydent miasta i Jej podobni ludzie, szczerze
zatroskani o los Rodaków na Wschodzie.
Stale rozwijające się kontakty pomiędzy szkołami polskimi na Litwie i w Gdyni,
pozwoliły na wspólne zorganizowanie w 1998 r. konferencji popularnonaukowych z
okazji 200. rocznicy urodzin A. Mickiewicza. Najpierw delegacja oświatowa z Gdyni
czynnie uczestniczyła w konferencji zorganizowanej w Szkole im. A. Mickiewicza w
Wilnie, a później duża grupa wileńska, łącznie z młodzieżowym teatrem, przyjechała
na uroczystości „mickiewiczowskie” do Gdyni. Szczególnym wydarzeniem tych
uroczystości był wspólny dla uczniów z Gdyni i Wilna konkurs recytatorski poezji A.
Mickiewicza, z występem finalistów w Teatrze Miejskim w Gdyni. Publiczność miała
też okazję obejrzeć teatralny fragment „Pana Tadeusza” zagrany w oryginalny sposób
przez młodzież wileńską.
Jubileusz „Mickiewiczowski” dla gdyńskich nauczycieli był też okazją do
poznania „drogi na bliskie Kresy” poprzez organizowanie wycieczek, także dla
uczniów, „Szlakiem Mickiewicza”. To właśnie po 1998 r., panująca wówczas w
gdyńskich szkołach moda na wycieczki do Paryża, zmienia się na podróże do Wilna
i Grodna, ze spotkaniami w polskich szkołach i z Józefem Kwiatkowskim, jako
„ministrem oświaty polskiej na Litwie”. To dzięki jego wysiłkom polskie szkoły,
wcześniej niż litewskie, wyposażone zostały w komputery oraz anteny satelitarne,
aby mogły odbierać polskie programy TV i mieć żywą komunikację z Macierzą.
Dzięki finansom z Polski wyremontowano prawie wszystkie placówki szkolne,
które obecnie w wielu przypadkach są w lepszym stanie i mają nowocześniejsze
wyposażenie niż inne na Litwie.
W 1998 r., z rekomendacji Józefa Kwiatkowskiego, do Gdyni przyjechał z Wilna
Marek Pszczołowski, który jako sierota stał się stypendystą Gdyni i pod opieką
Z. Lechowicza rozpoczął naukę w I klasie XIV Liceum Ogólnokształcącego.
Był to szczególny przypadek, gdyż Z. Lechowicz nie był formalnym opiekunem
niepełnoletniego ucznia i przez cztery lata nauki musiał razem z podopiecznym
pokonywać szereg urzędowych trudności, aby w miarę legalnie funkcjonować
w Gdyni i poza miastem, choćby w sporadycznych podróżach Marka do
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wujka w Wilnie. Do tego dochodziły kłopoty np. ze służbą zdrowia, która w
Polsce przechodziła reformę i nie obejmowała pacjentów spoza systemu nowo
utworzonych kas chorych, do której to kasy nie należał ów stypendysta. Pomimo
tych trudności M. Pszczołowski w terminie zdał maturę i w 2002 r. podjął
studia w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Od tamtego czasu Jego los gdyńskim
opiekunom jest nieznany.
Trwająca od 1992 r. systematyczna, choć głównie wakacyjna współpraca
gdyńskiej oświaty ze Stowarzyszeniem „Macierz Szkolna” w dawnej formule
zakończona została w 2000 r., tj. w okresie, kiedy nowe władze Gdyni postanowiły
znaleźć inne, lepsze rozwiązanie dla kontaktów miasta z Rodakami na Kresach.
Ogłoszona wówczas dyskusja trwa dotychczas i poza „starymi” stypendiami i
nową, propagandową solidarnością z Ukrainą, nic więcej obecna Gdynia nie
proponuje Rodakom na Wschodzie.
Natomiast były kierownik gdyńskiej oświaty, Kazimierz Iwaszko, m.in. dla
podtrzymywania związków z Wilnem, stara się przywozić do miasta nad Wilią
studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej z Gdyni, którzy w trakcie
3-dniowego pobytu przechodzą szybki kurs historii, a stojąc przy grobie Matki
i Serca Syna przekonują się, że w Wilnie stale bije serce Polski. Niewątpliwie
jest to zasługa nauczycieli z polskich szkół na Litwie, które to szkoły skutecznie
odparły sowiecki totalitaryzm, zaś dziś nie mogą sobie poradzić z litewskim
szowinizmem. Trwające bowiem zamieszanie wokół polskich szkół na Litwie sięga
lat 90. Już w 1994 r. Ministerstwo Oświaty i Nauki wydało rozporządzenie, aby nie
tłumaczyć na język polski podręczników dla klas starszych. Macierz Szkolna tę
przeszkodę łatwo pokonała i ze środków polskich, co roku tłumaczyła i wydawała
2-3 podręczniki szkolne. W 2000 r. zniesiono obowiązkowy egzamin z języka
polskiego na maturze, a nieco później wprowadzono w szkołach mniejszości
narodowych obowiązek nauczania niektórych przedmiotów szkolnych w języku
litewskim.
Podczas uroczystości 25-lecia Macierzy Szkolnej, długoletni prezes stowarzyszenia
i jednocześnie poseł do sejmu litewskiego, J. Kwiatkowski powiedział m.in.:
„Martwię się, że w naszym państwie (litewskim) nastały czasy przyjmowania uchwał,
utrudniających prace naszych (polskich) szkół. Ale z drugiej strony jestem pewien, że
żadnym siłom nie uda się sprowadzić polskiej szkoły do gorszego stanu. Sytuacja w
polskich szkołach stabilizuje się i od 4-5 lat do klas pierwszych przychodzi jednakowa
liczba dzieci. Przez wieki trwaliśmy na Ziemi Wileńskiej, w tym 123 lata pod zaborem
rosyjskim, więc jestem pewien, że swoją tożsamość zachowamy również dzisiaj,
a polska szkoła będzie się nadal rozwijała”4.
Na straży oświaty polskiej, wyd. Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”,
Wilno 2015, s. 527.
4
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SUMMARY
Cooperation between Gdynia’s education system and Polish schools
in Lithuania
The Author, one of the founders of Gdynia’s education system, recalls numerous
absorbing facts from 25 year lasting cooperation between Gdynia and Polish schools
in Lithuania. Thanks to such educational undertaking, both sides - Polish and
Lithuanian enriched own skills and experiences based on Polish culture identity. The
heritage of this cooperation is still second to none and depicts Gdynia as a city of
groundbreaking activities.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 11, 2016

Michał Tuszyński

Dostępność transportowa Gdyni
Dostępność transportowa oznacza łatwość osiągnięcia wybranej lokalizacji przy
pomocy środka transportu. Im szybciej, taniej i wygodniej lokalizacja zostanie
osiągnięta, tym jest bardziej dostępna od innej. Większa dostępność danego miejsca
bowiem pozwala na zdobycie przewagi lokalizacyjnej i ułatwia jednostkom oraz
przedsiębiorcom dojazd do wybranych miejsc aktywności. Dostępność zapewnia
zatem warunki do swobodnego przemieszczania się, jak i efektywnego prowadzenia
działalności gospodarczej i społecznej. Opiera się ona o sprawnie działający system
transportowy.
Lokalizacja Gdyni sprawia, że miasto to pełni funkcję bardzo ważnego węzła
transportowego w kontekście regionalnym, krajowym oraz europejskim. Po pierwsze,
Gdynia jest elementem konurbacji Trójmiasta. Konurbacja ta posiada linearny układ
przestrzenny, którego osią transportową jest ciąg linii kolejowych E65/CE65 i dróg:
krajowych nr 6 i nr 7 oraz autostrady A1 biegnących od Pruszcza Gdańskiego
(na południu Trójmiasta) do Wejherowa (na północy). Tak skonstruowana oś
transportowa powoduje zwartość zabudowy miejscowości znajdujących się wzdłuż
jej przebiegu. Po drugie, na terenie Gdyni funkcjonuje Port Gdynia. Jest to kluczowy
polski port o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej; jest również
największym portem morskim w obsłudze eksportu polskiego handlu zagranicznego.
Po trzecie, Gdynia jest węzłem miejskim TEN-T, którego sieć infrastruktury
transportu jest spójna z infrastrukturą transeuropejskiej sieci transportowej1. W
Gdyni bowiem rozpoczyna się jeden z ciągów komunikacyjnych TEN-T pn. Korytarz
Bałtyk – Adriatyk2.
Do najważniejszych elementów infrastruktury transportu na terenie Gdyni
należą:
- droga krajowa nr 6 (międzynarodowe oznaczenie - E28): Goleniów – Koszalin
Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dn. 11.12.2013 r.
w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające
decyzję nr 661/2010/UE.
2
W. Rydzkowski, Transport intermodalny w obsłudze korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, [w:]
Przewozy intermodalne, pod red. W. Rydzkowskiego, Poznań 2015, s. 159-170.
1
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– Słupsk – Gdańsk, która przechodzi w Gdyni przez Obwodnicę Trójmiasta oraz
ul. Morską (do granicy z Rumią);
- droga krajowa nr 20: Stargard Szczeciński – Szczecinek – Kościerzyna – Gdynia,
która przechodzi w Gdyni przez ul. Chwaszczyńską;
- droga wojewódzka nr 468: Gdynia – Gdańsk, która łączy Gdynię z drogą krajową
nr 1 (E75) i drogą krajową nr 7 (E77) w Gdańsku: Gdańsk – Warszawa – Chyżne,
która przechodzi w Gdyni przez al. Zwycięstwa, ul. Śląską, ul. Morską;
- droga wojewódzka nr 474, która przechodzi w Gdyni przez ul. Chwaszczyńską
i Wielkopolską oraz łączy Gdynię z drogą krajową nr 20;
- linie kolejowe E65: linie nr 009 Warszawa – Gdańsk oraz nr 202 Gdańsk –
Gdynia;
- linia kolejowa nr 202: Gdańsk – Gdynia – Stargard Szczeciński;
- linia kolejowa nr 213: Gdynia – Hel;
- linia kolejowa nr 201: Gdynia – Kościerzyna;
- Port Gdynia oraz terminale przeładunkowe;
- Port Lotniczy Gdynia Kosakowo;
Zasadniczy układ drogowo - uliczny Gdyni składa się z:
- Obwodnicy Trójmiasta (droga ekspresowa obsługująca ruch tranzytowy
konurbacji trójmiejskiej);
- „Trasy Głównej” dot. ulic: Morskiej, Śląskiej, części al. Piłsudskiego i Władysława
IV, al. Zwycięstwa, która obsługuje ruch tranzytowy wewnątrzmiejski;
- ulicy Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej, które obsługują ruch między dzielnicami
południowo – zachodnimi Gdyni oraz ruch wylotowy w kierunku Obwodnicy
Trójmiasta oraz gminy Chwaszczyno;
- ulic Władysława IV, Jana z Kolna, Wiśniewskiego, części Trasy Kwiatkowskiego
i ul. Kwiatkowskiego, które obsługują ruch portowo – przemysłowy i dojazdowy
do północnych dzielnic Gdyni, w szczególności Obłuże, Oksywie i Pogórze;
- Trasy Kwiatkowskiego (od węzła Obwodnicy Trójmiasta do końca Trasy), która
łączy Port Gdynia i północne dzielnice Gdyni z ul. Morską oraz Obwodnicę
Trójmiasta;
- ulic zbiorczych, które odgrywają ważną rolę w ruchu międzydzielnicowym
i międzygminnym, m.in. ul. Sopocka (alternatywna dla al. Zwycięstwa droga
łącząca Gdynię z Sopotem), Chwarznieńska (droga w kierunku „Gdyni Zachód”),
Stryjska, Kielecka, Legionów, Świętojańska, Wendy, Polska, Chylońska, Hutnicza
itd.
Sieć dróg w Gdyni wynosi 396, 4 km. Podsystem transportu drogowego w Gdyni
obejmuje sieć dróg krajowych (5,8 km), wojewódzkich (17,85 km), powiatowych
(112,45 km) oraz gminnych (260,3 km). Sieć ta jest eksploatowana przez jednostkę
budżetową miasta - Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. W latach 2003 – 2012 liczba
dróg publicznych ogółem wzrosła o 3 %. Długość dróg krajowych pozostała bez
zmian, wojewódzkich wzrosła o 0,3 %, powiatowych o 2,5 %, a gminnych o 3,5 %.
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Najważniejsze elementy gdyńskiej infrastruktury transportu przedstawiono na rys. 1.
Rys. 1. System transportowy Gdyni

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gdyni,
załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXVIII/799/14 z dn. 15 stycznia 2014 r. ws.
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gdyni, 2013 r., s. 34.

Liczba pojazdów ogółem w Gdyni w 2013 r. wyniosła 167 594, a więc o 36 %
więcej niż w 2003 r. Zauważalny jest dominujący udział samochodów osobowych w
strukturze zarejestrowanych pojazdów mechanicznych, który wynosi 77,2 % ogółu
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pojazdów. Wzrost liczby samochodów w latach 2003 – 2013 wyniósł 48 882 pojazdy,
a dynamika wzrostu ok. 40 %. W 2003 r. na jednego mieszkańca przypadało 0,4
pojazdu, a w 2013 r. - 0,7. Należy zaznaczyć, że wzrost liczby pojazdów następuje
wraz ze spadkiem liczby ludności w Gdyni3. Oprócz samochodów osobowych,
ważną pozycję w strukturze pojazdów zajmują samochody ciężarowe. W 2013 r.
zarejestrowano ponad 21 tys. tych pojazdów,co oznacza 20 % wzrost w porównaniu
do 2003 r. Znacząco wzrosła również liczba motocykli – o ok. 50 %. Powiększył się
tabor pojazdów miejskiego transportu zbiorowego. W 2003 r. zarejestrowanych było
542 autobusów i trolejbusów, a w roku 2013 – 6434.
Gdynia dokonała strategicznych inwestycji w infrastrukturę transportu miasta,
które mają znaczenie regionalne oraz ogólnopolskie. Najważniejszą było dokończenie
budowy Trasy Kwiatkowskiego. Port Gdynia otrzymał połączenie z siecią dróg
krajowych i międzynarodowych poprzez bezpośredni dojazd do Obwodnicy
Trójmiasta. Pozwoliło to na wykorzystanie Autostrady A1 (w ramach tego samego
ciągu komunikacyjnego) jako głównej drogi w relacji północ – południe obsługującej
ruch pasażerski i towarowy. Tym samym wzrosła konkurencyjność Portu Gdynia
oraz zwiększyła się dostępność transportowa Gdyni. Efektem wewnątrzmiejskim
Trasy stało się odciążenie systemu drogowego Gdyni od tranzytu z/do portu, przez
co nastąpiła poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, a także poprawa
warunków życia mieszkańców. Podsumowując znaczenie najważniejszych inwestycji
drogowych w Gdyni w latach 2003 – 2012, należy podkreślić przede wszystkim
jakościową zmianę sieci drogowej w Gdyni5.
Miasto inwestowało również w rozwój publicznego transportu zbiorowego.
W latach 2003 – 2012 liczba kilometrów tras miejskiego transportu zbiorowego
zwiększyła się w 2012 r. o 17% w porównaniu do 2003 r., a liczba kilometrów
linii o 29%. Odnotowano natomiast spadek liczby przewiezionych pasażerów w
Gdyni w autobusach jak i w trolejbusach, odpowiednio o 9,5% i 26,7%. Ogólna
liczba przewiezionych pasażerów wzrosła jednak o 2%, co wynika z tego, że Zarząd
Komunikacji Miejskiej w Gdyni organizuje przewozy również dla gmin ościennych.
Należy w szczególności podkreślić znaczenie inwestycji Gdyni w system
transportu trolejbusowego. Były to przedsięwzięcia niezwykle korzystne z punktu
widzenia ekonomicznego i społeczno – gospodarczego. Zostały uznane przez
Komisję Europejską za jedne z wzorcowych projektów transportowych w miastach
Unii. W 2014 r. Gdynia otrzymała nagrodę w konkursie RegioStars Awards w
kategorii „Projekty inwestycyjne w zrównoważony rozwój transportu miejskiego”.
W uzasadnieniu stwierdzono, że inwestycja (projekt pn. „Rozwój proekologicznego
transportu zbiorowego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta”) „odbudowała
wizerunek transportu publicznego w Gdyni, skutkując wzrostem liczby pasażerów i
M. Tuszyński, Wybrane aspekty ekonomiczne społeczeństwa Gdyni, „Zeszyty Gdyńskie” 2014, nr 9.
www.gdynia.pl/gdyniawliczbach, (dostęp z dn. 1.06.2016 r.).
5
M. Tuszyński, Rola inwestycji transportowych w rozwoju Gdyni w latach 2004–2012, „Zeszyty Gdyńskie”
2012, nr 7.
3
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tworząc bezpośrednie korzyści dla mieszkańców i lokalnej gospodarki”6.
Zgodnie z założeniem „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu
Zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin objętych porozumieniami komunalnymi na
lata 2014 – 2025”, transport publiczny ma stanowić realną alternatywę dla samochodu
osobowego. Ponadto stwierdzono, że wzrost liczby samochodów powoduje spadek
prędkości komunikacyjnej i eksploatacyjnej pojazdów gdyńskiej komunikacji
miejskiej. Co więcej, prognozowany jest spadek popytu na usługi komunikacji
miejskiej o ok. 10% do 2025 r. Dodatkowo wzrastają koszty funkcjonowania
usług tej komunikacji w Gdyni. W 2013 r. przychody z biletów pokryły tylko ok.
40 % kosztów Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni (organizatora transportu
publicznego w mieście), a dopłata miasta wyniosła ok. 60% kosztów (79 431 tys.
PLN)7. W porównaniu do 2003 r. (21 429 tys. PLN8) dopłata ta, przy uwzględnieniu
inflacji i wzrostu cen realnych, zwiększyła się o 75%.
Można dodać, że udział miejskiego transportu zbiorowego w przewozach ogółem
w Gdyni spada. Według badań dotyczących preferencji i zachowań komunikacyjnych
mieszkańców Gdyni w 2013 r. wynika że, mieszkańcy „podróżujący zawsze
lub przeważnie” komunikacją zbiorową stanowią 47% ogółu podróżujących,
a podróżujących samochodem osobowym – 41%; z kolei udział transportu
zbiorowego w podróżach miejskich wyniósł 46%, a samochodów osobowych
53%. Tylko w okresie lat 2008 – 2013 liczba podróży samochodem wzrosła aż o
ok. 10%. Samochodem podróżują głównie mieszkańcy Gdyni Zachód (Chwarzno
– Wiczlino), a także Wielkiego Kacka (południowy – zachód Gdyni) i Oksywia
(dzielnica północna miasta). Transport zbiorowy użytkowany jest z kolei przede
wszystkim przez mieszkańców Chyloni (największa dzielnica Gdyni, względnie
uboga i dobrze skomunikowana z centrum miasta) i Witomina (w dzielnicy tej tylko
ok. 50% gospodarstw domowych posiada samochód osobowy, co jest najmniejszym
udziałem w Gdyni).
Transport zbiorowy wybiera przede wszystkim młodzież ucząca się, renciści
i emeryci. Jedną z najważniejszych przyczyn wyboru tego rodzaju transportu są
niższe koszty podróży (w porównaniu do podróży samochodem). Z kolei, preferencja
użytkowania samochodu osobowego w podróżach miejskich wynika m.in. z:
- większej wygody;
- krótszego czasu podróży;
- braku konieczności oczekiwania na przystanku.
Jednocześnie mieszkańcy Gdyni posiadający samochód wskazują, że powodami
wyboru transportu zbiorowego są:
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin
objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2014 – 2025, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
2014 r., s. 81, 94 i 99.
7
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdyni za 2003 r., Urząd Miasta Gdyni 2004 r., s. 97.
8
Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni. Raport z badań marketingowych
2013, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, 2013 r.
6
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- trudności z parkowaniem;
- opłaty parkingowe;
- korzystanie z samochodu przez inną osobę;
- niższy koszt podróży9.
Można stwierdzić, że właściciele samochodów wskazują na argument ekonomiczny
w kwestii wyboru transportu zbiorowego. Ciągłe bowiem użytkowanie samochodu
w podróżach miejskich, opłaty parkingowe i nierzadko brak miejsc parkingowych
(co wydłuża podróż i podnosi poziom spalania), tworzy dodatkowe koszty dla ich
właścicieli. Trudności z parkowaniem samochodu w centrum Gdyni rozwiązano
częściowo wraz z wprowadzeniem w 2008 r. strefy płatnego parkowania10.
Poprawa podsystemu transportu drogowego w Gdyni może nastąpić m.in. poprzez
wdrożenie nowoczesnych przedsięwzięć transportowych. Takie przedsięwzięcie
stanowi „Zintegrowany system zarządzania ruchem TRISTAR”. Projekt ten był
realizowany w latach 2007–2014 przez miasta Gdynię, Sopot i Gdańsk, a jego
wartość to 160 815 tys. PLN. Podstawowym jego celem jest skrócenie czasu przejazdu
samochodem i transportem zbiorowym, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu
drogowego, poprawa warunków ruchu, a także zwiększenie dostępności informacji
drogowej i pasażerskiej. TRISTAR obejmie ponad 152 skrzyżowań/przejść dla
pieszych. System TRISTAR jest rozwiązaniem, które odciąży ruch samochodowy w
obrębie głównego ciągu drogowego Trójmiasta i podniesie kulturę jazdy kierowców.
Nie wpłynie on jednak istotnie na ruch samochodów ciężarowych do/z portu
gdyńskiego.
Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju transportu w Gdyni, ważnym
elementem systemu transportu jest również ruch rowerowy. W 2012 r. liczba dróg
rowerowych w granicach administracyjnych Gdyni wyniosła 37,8 km i 70,4 km
ścieżek rowerowych na terenach rekreacyjnych. Liczba kilometrów dróg rowerowych
wzrosła o 46% (17,8 km) w porównaniu do 2003 r. Wszystkie drogi twarde, które
umożliwiają prowadzenie ruchu rowerowego, wynoszą w Gdyni 44,95 km2. 25 km
dróg publicznych (ok. 6% ulic) zlokalizowanych jest w strefach ruchu osiedlowego
(poniżej 30 km/h). Ułatwia to rowerzystom bezpieczną i swobodną możliwość
przemieszczania się.
Kolejnym elementem systemu transportowego w Gdyni jest transport morski.
Wzrost pozycji rynkowej Portu Gdynia jest możliwy dzięki znaczącym inwestycjom
portu oraz terminali kontenerowych w infrastrukturę transportu. Infrastruktura ta
jest bowiem podstawowym elementem potencjału gospodarczego portu morskiego,
gdyż determinuje jego dostępność i pozwala na obsługę rosnącej liczby ładunków.
Uchwała Nr XVII/410/08 Rady Miasta Gdyni z dn. 27 lutego 2008 r. w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni z wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej
oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
10
M. Tuszyński, Rozwój zaplecza logistycznego Portu Gdynia w świetle koncepcji „Platformy Multimodalnej Dolina Logistyczna”, „Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu
Gdańskiego” 2013, nr 3.
9
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Jednym z podstawowych czynników dostępności transportowej portu jest stan
infrastruktury dostępu od strony zaplecza portowego (lądu) oraz przedpola
portowego (od strony morza). Dostępność Portu Gdynia jest zwiększana poprzez
inwestycje Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz terminali portowych
w takie projekty, jak: w pogłębienie kanału portowego, przebudowę nabrzeży,
infrastrukturę techniczną do obsługi statków, zwiększanie dostępności kolejowej i
drogowej do portu, czy też budowę intermodalnego terminalu kolejowego. W latach
2003–2013 łączna wartość projektów inwestycyjnych zwiększających dostępność
Portu Gdynia wyniosła ok. 1,5 mld PLN. Lata inwestycyjne zostały podzielone na
dwa etapy: 2003–2011 oraz 2013–2015. Etapowanie to wynika m.in. z możliwości
współfinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej. Inwestycje portowe są
konsekwencją rosnących przeładunków w Porcie Gdynia, zwłaszcza wzmożonego
ruchu samochodów ciężarowych, obsługujących port morski11.
Funkcjonowanie Portu Gdynia to także obsługa ruchu pasażerskiego mającego
wpływ na rozwój turystyki. W 2013 r. na linii promowej Gdynia – Karlskrona
obsłużono 502841 pasażerów oraz przewieziono 93 026 samochodów osobowych
i 102 837 jednostek frachtowych12. W tym samym roku, do Portu Gdynia zawinęły
3 215 statków, z czego 2 800 z ładunkiem oraz 515 bez ładunku. Z ogólnej liczby
statków w porcie, 57 stanowiły wycieczkowce, które przewiozły 80 470 pasażerów13.
Innym ważnym elementem systemu transportowego Gdyni jest podsystem
transportu kolejowego. Tereny zajęte przez koleje zajmują 388 ha, tj. 5,6% powierzchni
miasta. Jak wskazano wyżej, przez Gdynię przebiegają linie kolejowe: E65 (Gdynia –
Warszawa), nr 201 (Gdynia – Kościerzyna), nr 202 (Gdańsk - Stargard Szczeciński),
nr 213 (Gdynia – Hel) oraz linii kolejowej SKM nr 250 (Gdańsk – Rumia).
Istotną rolę w gdyńskim systemie transportowym odgrywa PKP Szybka Kolej
Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (PKP SKM). Przedsiębiorstwo to wykonuje
przewozy pasażerskie na terenie Trójmiasta (podstawowa linia Gdańsk Główny
– Wejherowo, a także Lębork oraz Słupsk), pełniąc rolę kolei podmiejskiej14.
Na obszarze Gdyni obejmuje 11 km dwutorowej i zelektryfikowanej linii
z 9 przystankami: Cisowa, Chylonia, Leszczynki, Grabówek, Stocznia, Główna,
Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo. W latach 2003 – 2013 w Gdyni
Informacja prasowa Stena Line Sp. z o.o. „Przewozy na linii Gdynia – Karlskrona” z 2014 r. Jest
to połączenie żeglugowe o bardzo dużym potencjale. Od momentu inauguracji w 1995 r., zanotowano
wzrost liczby pasażerów o ponad 600%, a jednostek frachtowych o ponad 2000 %.
12
Konferencja wynikowa Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A, 2014 r.
13
Udział w przewozach pasażerów na terenie Trójmiasta systematycznie spada. W 2007 r. PKP SKM
przewiozła 40, 7 mln pasażerów, a w 2013 r. – 35,2 mln – na: www.rynek-kolejowy.pl (dostęp z dn.
1.03.2014 r.).
14
„Pomorska Kolej Metropolitalna – inwestycje w projekcie” – prezentacja P. Wróblewskiego, dn.
7.02.2014 r. oraz „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej Faza II –
realizacja przedsięwzięcia”, dokumentacja przedprojektowa, marzec 2012 r., na: www.pkm-sa.pl (dostęp z
dn. 1.10.2014 r.).
11
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zmodernizowano 3 przystanki SKM (Główna, Wzgórze i Redłowo). Zdolność
przewozowa SKM jest wystarczająca dla obsługi pasażerów w Trójmieście, a stan
techniczny infrastruktury kolejowej – zadowalający.
O ile PKP SKM jest podmiotem transportowym wykonującym przewozy przede
wszystkim w Trójmieście, to obsługa połączenia kolejowego Trójmiasta z gminami
Pojezierza Kaszubskiego będzie realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorska
Kolej Metropolitalna (PKM). PKM jest właściwie spółką akcyjną samorządu
województwa pomorskiego, której zasadniczym celem jest budowa (w latach 2010 –
2015) 20 km linii kolejowej łączącej centra Gdańska i Gdyni z portami lotniczymi
tych miast (Port Lotniczy Gdańsk i planowany Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo).
Linia ta pozwoli również na kolejowe połączenie dzielnic miejskich (niemających
bezpośredniego dostępu do linii SKM) z centrum miast, a także połączenie Gdańska
z Kartuzami i Kościerzyną. Podstawowym celem budowy kolei metropolitalnej jest
podniesienie spójności społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego poprzez
zapewnienie alternatywnego i ekologicznego połączenia kolejowego.
Kolej metropolitalna w Gdyni zostanie połączona z linią kolejową nr 201
Gdynia – Kościerzyna. Oprócz 8 przystanków na terenie Gdańska, powstaną również
nowe przystanki w Gdyni: Gdynia Karwiny, Gdynia Fikakowo, Gdynia Stadion
(w pobliżu stadionu miejskiego GOSiR przy ul. Olimpijskiej i Sportowej powstaną
dwa perony jednokrawędziowe), Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana (drugi peron
jednokrawędziowy obok SKM przy ul. Górskiego) oraz Gdynia Główna. Założeniem
jest, aby przystanki te odpowiadały unijnym wymogom multimodalności w
ruchu miejskim. Oznacza to, że będą pełniły funkcje węzłów przesiadkowych dla
zmotoryzowanych pasażerów, chcących kontynuować swoją podróż za pomocą
publicznego transportu zbiorowego. Przystanki będą więc posiadały parkingi
samochodowe (Kiss&Ride, Park&Ride, Bike&Ride), parkingi rowerowe oraz blisko
zlokalizowane przystanki miejskiego transportu zbiorowego (autobusy i trolejbusy)15.
W latach 2003 – 2012 PKP PLK S.A., zarządca infrastruktury kolejowej w Polsce,
zrealizował inwestycje kolejowe, mające wpływ na dostępność Gdyni i Portu Gdynia:
- modernizacja linii kolejowej Rumia – Gdynia Port GPF – Port Gdynia
Oksywie;
- modernizacja łącznicy Gdynia Chylonia - Gdynia Port GPF;
- przebudowa toru nr 84 oraz częściowo układu torowego grupy GPA – GPB, w
związku z budową ul. Janka Wiśniewskiego;
- częściowa przebudowa grupy P1 – P6 w związku z budową ul. Polskiej;
- modernizacja łącznicy Gdynia Główna - Gdynia Port GPA i GPW;
- modernizacja linii E65 (w tym przebudowa stacji Gdynia Główna oraz budowa
drugiego toru Gdynia Główna – Gdynia Chylonia);
- rewitalizacja linii Kościerzyna – Gdynia (I etap)16.
“Inwestycje kolejowe PKP PLK S.A. poprawiające dostępność do Portu Gdynia oraz strefy “Doliny
Logistycznej” – L. Lewiński, prezentacja z dn. 7.02.2014 r.
16
www.plk-inwestycje.pl (dostęp z dn. 1.10.2013 r.).
15
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Od 2003 r. realizowane jest również kluczowe przedsięwzięcie inwestycyjne PKP
PLK S.A. pn. “Modernizacja linii kolejowej E – 65/ CE65 na odcinku Warszawa –
Gdynia – obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia” (koniec prac określono na 2015 r.). Jego
celem, ważnym z punktu widzenia Gdyni, jest:
a) dostosowanie parametrów tej linii do standardów unijnych i
międzynarodowych, aby podnieść prędkość podróżną do 160 km/h,
zwiększyć standard bezpieczeństwa oraz skrócenie czasu przejazdu do 2015 r.
b) modernizacja dworca kolejowego Gdynia Główna Osobowa (projekt pn.
“Przebudowa kompleksu dworcowego Gdynia Główna w latach 2010 –
2012)17. Dworzec ten jest węzłem transportowym o znaczeniu krajowym,
który rocznie obsługuje ok. 9 200 tys. pasażerów18.
Zauważalny jest spadek liczby połączeń w ramach przewozów regionalnych, jak i
międzymiastowych. Ograniczenia połączeń wynikają z restrukturyzacji regionalnych
spółek kolejowych i nierentowności połączeń.
Kolejnym przedsięwzięciem jest II etap modernizacji linii kolejowej nr 201na
odcinku Gdynia – Kościerzyna („Kościerski korytarz kolejowy”), realizowana w
latach 2008 – 2015 przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. Projekt ten ma dwa
zasadnicze cele:
- podwyższenie prędkości składów do: 100 – 120 km/h na odcinku Kościerzyna –
Gdańsk Osowa i 90 – 100 km/h na odcinku Gdańsk Osowa – Gdynia;
- skrócenie czasu jazdy o ok. 25 min. w zależności od taboru.
Modernizacja tej linii pozwoli na zwiększenie jej przepustowości i bezpieczeństwa,
poprawę oferty przewozowej, wzrost konkurencyjności transportu kolejowego
(pasażerskiego i towarowego) względem transportu drogowego, wzrost atrakcyjności
inwestycyjnej i turystycznej Pomorza.
Kolejnym elementem systemu transportowego Gdyni jest podsystem transportu
lotniczego. Gdynia jest jedną z nielicznym gmin w Polsce, gdzie zlokalizowano
lotnisko, wyposażone w niezbędną do obsługi ruchu pasażerskiego i towarowego
infrastrukturę lotniczą. Na polskim rynku usług transportu lotniczego bowiem
funkcjonuje tylko 13 portów lotniczych, które w 2013 r. obsłużyły ok. 21 mln pasażerów.
Według prognoz rozwoju tego rynku, liczba ta ma się podwoić do 2030 r. Popyt
zatem na te usługi będzie wzrastał. Wzrost ten jest tym bardziej prawdopodobny, że
społeczeństwo polskie (w szczególności mieszkańcy większych ośrodków miejskich
tj. Gdynia) bogaci się, a poziom konsumpcji systematycznie rośnie. Ponadto,
liberalizacja polskiego rynku lotniczego w 2004 r. umożliwiła rozwój polskich portów
lotniczych, m.in. poprzez inaugurację bezpośrednich połączeń międzynarodowych
z lotnisk innych niż Warszawa - Okęcie, rozpoczęcie działalności linii lotniczych
typu LCC (low cost carriers), czy też inwestycje zwiększające przepustowość portów.
Liberalizacja ta spowodowała również spadek cen na rynku lotniczym i większą
17
18

www.gdynianowaglowna.pl/o-projekcie/opis-projektu (dostęp z dn. 1.10.2013 r.).
Tamże.
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dostępność połączeń dla pasażerów19.
Lotnisko Gdynia – Kosakowo jest przykładem przekształcenia wojskowej
infrastruktury lotniczej na cele lotnictwa cywilnego. W 2005 r. władze państwowe
(Ministerstwo Obrony Narodowej RP), wojewódzkie (Samorząd Województwa
Pomorskiego) i miejskie (Gmina Gdynia oraz gmina Kosakowo) podpisały list
intencyjny w sprawie rozwoju drugiego w województwie pomorskim (po porcie
lotniczym w Gdańsku) portu lotniczego. Potrzeba rozwoju Portu Lotniczego
Gdynia – Kosakowo znalazła również odzwierciedlenie w Regionalnej Strategii
Rozwoju Transportu w Województwie Pomorskim na lata 2007 – 2020. Wskazano
tam bowiem potrzebę zwiększenia dostępności transportowej i jakości transportu w
województwie pomorskim. W szczególności dotyczy to rozwoju portów lotniczych
– Gdańsk oraz Gdynia – Kosakowo. Gdyński port ma pełnić funkcję portu
uzupełniającego podstawową działalność lotniczą portu gdańskiego. Oba porty mają
tworzyć Pomorski Węzeł Lotniczy.
W 2007 r. gminy Gdynia i Kosakowo powołały spółkę – Port Lotniczy Gdynia
– Kosakowo Sp. z o.o. Biznes plan tej spółki zakładał obsługę na lotnisku w
Gdyni ok. 1,5 mln pasażerów do 2030 r. Będzie ono obsługiwało głównie ruch
general aviation, czarterowy oraz niskokosztowy. Przeprowadzono również Test
Prywatnego Inwestora, który wykazał, że zainwestowane w port środki finansowe
zwrócą się w 2028 r. Udziałowcy spółki (gminy) otrzymają zwrot z wypracowanej
nadwyżki przepływów finansowych tworzonych przez spółkę. Ponadto test
ten wykazał, że publiczni udziałowcy spółki działają jak inwestor prywatny, a
podniesienie przez stronę publiczną kapitału w spółce nie powinno być uznane
jako pomoc publiczna.
Obecnie port lotniczy Gdynia – Kosakowo jest wyposażony w podstawową
infrastrukturę lotniskową, niezbędną do obsługi samolotów wojskowych, jak i
cywilnych. Wybudowano również nowy terminal pasażerski. W 2012 r. władze
Polski zgłosiły Komisji Europejskiej zamiar sfinansowania przekształcenia
lotniska wojskowego Gdynia – Kosakowo w cywilny port lotniczy. W 2013 r.
Komisja wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie publicznej inwestycji
w rozwój gdyńskiego lotniska uznając w następstwie, że wsparcie kapitałowe
spółki oraz dalsze inwestycje lotniskowe są niezgodne z unijnym rynkiem
wewnętrznym. Tym samym Komisja nakazała zwrot zainwestowanego kapitału
i skuteczne jego wyegzekwowanie. Ponieważ lotnisko stanowi własność Skarbu
Państwa, a środki finansowe zostały przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę
lotniczą, spółka zarządzająca lotniskiem nie miała możliwości zwrotu kapitału.
W marcu 2014 r. zarząd spółki Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o.
złożył wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej20. Władze gminy
M. Tuszyński, Wpływ Portu Lotniczego Gdańsk na jego otoczenie społeczno – gospodarcze, „Zeszyty
Naukowe Doktorantów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego” 2012 r., nr 2.
20
W. Rydzkowski, Rola i miejsce portu lotniczego Gdynia – Kosakowo na polskim rynku transportu
lotniczego, 2014 r. oraz www.airport.gdynia.pl (dostęp z dn. 13.03.2014 r.).
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Gdynia zapowiedziały możliwie najszybsze kontynuowanie i rozwój portu
lotniczego w Gdyni.
Zasadniczym wyzwaniem dla systemu transportowego Gdyni jest lokalizacja Portu
Gdynia oraz rokroczny wzrost przeładunków portowych. Port bowiem zlokalizowany
jest w centrum, przez co interface miasto – port praktycznie nie istnieje. Co więcej,
ruch drogowy tworzony przez port, odbywa się na drogach miejskich (przede
wszystkim gminnych i powiatowych, których liczba nie przybywa). Natężenie tego
ruchu wzrasta. Na rys. 2. przedstawiono liczbę pojazdów ogółem z/do portu w Gdyni
w latach 2008–2013.
Rys. 2. Ruch pojazdów z/do Portu Gdynia w latach 2008-2013

Źródło: Urząd Miasta Gdyni
W 2013 r. terminale portowe wygenerowały ruch składający się z 687357
samochodów ciężarowych. Jest to o 24% więcej niż w 2009 r. Oznacza to, że w
ciągu doby przez tereny miejskie przejeżdża blisko 1 900 samochodów ciężarowych.
Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że natężenie ruchu wzrasta, pomimo otwarcia
połączenia Trasy Kwiatkowskiego z Obwodnicą Trójmiasta. Wg prognoz, w
2018 r. liczba ładunków (w porównaniu do 2008 r.) może wzrosnąć o 500% w Bałtyckim
Terminalu Kontenerowym, o 650 % w Gdyńskim Terminalu Kontenerowym,
o 250% w terminalu promowym i o 2240% w Morskim Terminalu Masowym
Gdynia. Można stwierdzić, że wzrost obrotów portowych w terminalach portowych
i związanego z nim wzrostu intensywności ruchu drogowego skutkować będzie
kongestią i zanieczyszczeniem środowiska naturalnego na terenach miejskich21.
Trasa Kwiatkowskiego poprawiła dostępność lądową portu, ale nie rozwiązała
logistycznego problemu obsługi rosnącego wolumenu ładunków portowych.
Należy stwierdzić, że Port Gdynia posiada niewystarczającą dostępność
transportową od strony swojego zaplecza – kolejową i drogową. Odnośnie do
Raport z II warsztatu projektu BGLC pn. „Rynkowe wyzwania dla rozwoju zrównoważonego
zaplecza logistycznego portu morskiego w Porcie Gdynia” z dn. 14 lutego 2014 r.
21
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dostępności drogowej, „wąskimi gardłami” infrastruktury drogowej portu są:
- niskie parametry techniczne podstawowej drogi dostępu do portu (Trasa
Kwiatkowskiego), na której dopuszczalne obciążenie wynosi 8 ton/oś (przy
standardzie dla drogi krajowej 11,5 tony/oś);
- jedynie czasowe dopuszczenie na Trasie Kwiatkowskiego ruchu samochodów
o nacisku 10 ton/oś (v max 50 km/h);
- status drogi powiatowej Trasy Kwiatkowskiego, co uniemożliwia finansowanie
jej rozwoju ze środków krajowych i ponoszenie kosztów jej eksploatacji przez miasto
Gdynię;
- brak alternatywnych dla Trasy Kwiatkowskiego tras dostępu do portu, co
powoduje kongestię i brak możliwości czasowego wyłączenia trasy (np. dla
przebudowy lub remontu);
- niekorzystne ukształtowanie przebiegu trasy na odcinku ul. Morska – Obwodnica
Trójmiasta (sezonowe utrudnienia w ruchu).
Alternatywą jest budowa Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta (OPAT),
przebudowa Trasy Kwiatkowskiego do pełnej nośności oraz przedłużenie ul. Janka
Wiśniewskiego (III etap ul. Janka Wiśniewskiego, tzw. „Droga Czerwona”).
W 2007 r. władze państwowe (Ministerstwo Transportu) oraz władze samorządów
lokalnych (w tym Gdyni) podpisały porozumienie ws. działań na rzecz przygotowania
do realizacji budowy OPAT. W konsekwencji powstało Studium Techniczno –
Ekonomiczno – Środowiskowe dla tej drogi. OPAT ma być zlokalizowany na obszarze
miasta Gdyni, gminy Kosakowo (powiat pucki) oraz miast Rumi i Redy (powiat
wejherowski) jako droga klasy GP i przedłużenie Obwodnicy Trójmiejskiej (droga
ekspresowa S-6). Projekt OPAT to droga o długości 14,6 km, która wraz z ośmioma
węzłami drogowymi (bezkolizyjne skrzyżowania), ma być włączona w istniejący
układ ulic Gdyni, Rumi i Redy.
Celem budowy tej drogi jest przeniesienie ruchu ciężarowego do/z Portu Gdyni
z terenów zurbanizowanych w Gdyni, odciążenie drogi krajowej nr 6 na terenach
zurbanizowanych Rumi i Redy oraz alternatywne połączenie drogowe miast i gmin
północnej części konurbacji trójmiejskiej (w szczególności Gdyni, Kosakowa, Rumi,
Redy i Wejherowa). Przesłankami przemawiającymi za budową OPAT są m.in.:
- pasmowy układ dróg konurbacji trójmiejskiej z niekorzystną dominacją jej
głównej trasy;
- ruch lokalny i tranzytowy odbywający się w ciągu drogi krajowej nr 6, która
przechodzi przez centra miast: w Gdyni – ulicą Morską i Obwodnicą Trójmiasta; w Rumi
– ulicą Sobieskiego i Grunwaldzką; w Redzie – ul. Wejherowską, Gdańską i Pucką;
- wyczerpanie się rezerwy przepustowości drogi krajowej i dróg dojazdowych,
przez co prędkość przejazdu zmniejsza się, a czas podróży wydłuża;
- występowanie chwilowego lub stałego przeciążenia na skrzyżowaniach z drogą krajową;
- degradacja nawierzchni dróg i potrzeba częstych remontów (spowodowana
zwłaszcza przez samochody ciężarowe);
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Budowa OPAT umożliwi:
- ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych w centrach miast, poprzez
zmniejszenie natężenia ruchu ulicznego w Gdyni, Rumi i Redzie o 15–75%;
- bezpośrednie połączenie drogowe Portu Gdynia o standardzie drogi klasy GP i
odciążenie Trasy Kwiatkowskiego;
- poprawę efektywności funkcjonowania podstawowego układu ulicznego Gdyni,
Rumi i Redy;
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- zmniejszenie emisji spalin oraz redukcję poziomu hałasu;
- rozwój gospodarczy północnych obszarów województwa pomorskiego, w
szczególności Gdyni, Rumi, Redy oraz powiatów puckiego i wejherowskiego;
- wzrost dostępności transportowej północno – zachodnich obszarów
województwa pomorskiego.
Pomimo lobbingu w sprawie budowy OPAT szerokiego spectrum instytucji
gdyńskich i pomorskich, w tym samorządów lokalnych, nie jest znana data rozpoczęcia
inwestycji ani źródło jej finansowania22. Podobna rzecz dotyczy przedłużenia ul.
Janka Wiśniewskiego („Droga Czerwona”). Trasa Kwiatkowskiego zostanie z kolei
zmodernizowana w swoim najstarszym odcinku Estakady. Inwestorem ma być miasto
Gdynia. Koszt inwestycji planowanej na lata 2015 – 2018 wyniesie 200 mln PLN23.
Niemniej ważne dla Gdyni inwestycje to planowana budowa „Trasy Kaszubskiej”
oraz „Obwodnicy Metropolitalnej”. Ta pierwsza stanowić będzie drogę ekspresową
S6, alternatywną do obecnej drogi krajowej nr 6. Jej ciąg rozpoczyna się w gdyńskiej
dzielnicy Wielki Kack w kierunku Lęborka, omijając od południa miasta Rumię,
Redę i Wejherowo. Druga z kolei, odciąży Obwodnicę Trójmiasta (S7) od zachodu,
stanowiąc jednocześnie drogę obwodową dla gmin wiejskich Chwaszczyno i Żukowo
w kierunku Kościerzyny (droga krajowa nr 20)24.
Odnośnie do dostępności kolejowej, „wąskimi gardłami” infrastruktury kolejowej
Portu Gdynia i miasta są:
- Stacja Gdynia Port;
- układ torowy ze Stacji Gdynia Port do Stacji Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana
i do Nowej Wsi Wielkiej (linie nr 202, 201, 732, 228, 724, 725)25.
Stacja Gdynia Port to bardzo ważna kolejowa stacja rozrządowa, która zajmuje
ok. 70 ha obszar interface’u z miastem. Powstała w okresie międzywojennym, obecnie
nie spełnia podstawowych funkcji technicznych, transportowych i gospodarczych.
Większość torów jest w złym lub dostatecznym stanie technicznym. Jedynie 8%
torów nadaje się do eksploatacji. Stacja Gdynia Port ogranicza dostęp do portu oraz
www.gdynia.pl/news/inwestycje (dostęp z dn. 1.02.2014 r.); www.rynekinfrastruktury.pl (dostęp z
dn. 28.01.2014 r.).
23
Dokument implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r.,
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013.
24
Kto zbuduje Obwodnicę Metropolitalną i Trasę Kaszubską?, www.trojmiasto.pl (dostęp z dn.
22.08.2016 r.).
25
Baltic – Adriatic Core Network Study, Second Progress Report, LeighFisher Limited, June 2014, s. 133.
22
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ważnych gospodarczo obszarów Gdyni. W 2014 r. rozpoczęto prace studialne w
zakresie modernizacji tej stacji kolejowej, w ramach projektu inwestycyjnego PKP
PLK pn. “Przebudowa dostępu kolejowego do Portu Gdynia”. Stacja Gdynia Port jest
częścią infrastruktury TEN – T, w ramach Kolejowego Korytarza Transportowego
nr 5 Bałtyk – Adriatyk26.
Innymi zasadniczymi barierami dostępu kolejowego do Portu Gdynia oraz miasta są:
a) Rozwój Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Zasadniczym problemem
jest połączenie kolei metropolitalnej z linią kolejową nr 201 Gdynia
– Kościerzyna, co znacząco obciąży ten jednotorowy odcinek. Należy
zaznaczyć, że rozwój przewozów metropolitalnych i ustawowy priorytet dla
przewoźników pasażerskich do korzystania z sieci kolejowych, spowoduje
ograniczenie ruchu towarowego do portu na tej linii.
b) Wprowadzenie do ruchu pociągów Pendolino. Wzrost liczby pociągów
dalekobieżnych obciąży ciąg linii 202/9 (odcinek Gdynia – Tczew) oraz linii 131.
c) Ograniczenie przepustowości linii kolejowych 131, 9 i 202 na wysokości
Gdańska Głównego, spowodowany inwestycjami budowlanymi w centrum
Gdańska wzdłuż linii nr 9 (kompleks usługowy „Forum Radunia”).
Uniemożliwi to transport ładunków niebezpiecznych do Portu Gdynia27.
Można więc powiedzieć, że modernizacja i rozwój infrastruktury transportu
kolejowego w obszarze Trójmiasta ogranicza dostęp do portu oraz Gdyni28. Jest to
tym bardziej paradoksalne, że wymienione inwestycje kolejowe polegają głównie na
podwyższeniu prędkości pociągów, a nie na kompleksowej przebudowie układów
torowych. Biorąc pod uwagę rozwój transportu intermodalnego do gdyńskiego
portu, w Trójmiejskm Węźle Kolejowym mogą zatem powstać wąskie gardła w
ciągu linii 202/9 (Gdynia/Gdańsk/Tczew) oraz na linii 201 (Gdynia – Kościerzyna).
Urząd Transportu Kolejowego rekomenduje szereg działań organizacyjno inwestycyjnych, które zapobiegną ograniczaniu przepustowości tego węzła i
obniżaniu konkurencyjności kolei na rynku przewozów towarowych. Są to m.in:
- modernizacja linii kolejowej nr 201 (elektryfikacja na całej długości, dobudowanie
drugiego toru i odbudowa układów stacyjnych),
- odseparowanie ruchu pasażerskiego w obrębie Trójmiasta (PKM i SKM) poprzez
budowę m.in. przejść rozjazdowych między liniami 202 i 250 (SKM) w rejonie
przystanku SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana. Dla przykładu pociągi PKM
mogłyby być skierowane na tory SKM29,
- rozłączenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego itd.30.
www.plk-sa.pl (dostęp z dn. 12.05.2014 r.).
Dostępność transportem kolejowym do Portu Gdynia – diagnoza problemów i rekomendacje odnośnie
do zagwarantowania odpowiedniej przepustowości tego połączenia, Zespół Doradców Gospodarczych TOR,
Warszawa, marzec 2014 r.
28
Portom grozi kolejowy zator, „Dziennik Bałtycki”, nr 78, z dn. 3.04.2014 r.
29
Alternatywna trasa dla Gdyni, „Namiary na Morze i Handel” 2014, nr 1415/14.
30
Analiza zapotrzebowania na przepustowość w węzłach kolejowych w Trójmieście i na Śląsku,
Urząd Transportu Kolejowego, czerwiec 2014 r.
26
27
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Najważniejszym działaniem wydaje się być dalsza modernizacja i podniesienie
przepustowości linii nr 201. Powstanie bowiem drugiego toru tej linii spowoduje
możliwość bezpieczniejszego i efektywniejszego transportu ładunku do portów
morskich w Gdyni i w Gdańsku.
SUMMARY
Transport accessibility of Gdynia
Gdynia is a medium sized city with a maritime port of national importance located
in the city’s heart. Over the last years the accessibility of both city and port has grown
rapidly due to enormous public investments in transport. Still, Gdynia’s transport
system requires a novel investments’ boost as socio-economic challenges arise.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 11, 2016

Anna Dampc, Kazimierz Iwaszko

Narkotyki wśród młodzieży gimnazjalnej
Wstęp
Narkotyki i substancje odurzające, mimo że nielegalne, są stosunkowo łatwo
dostępne. Niemal każdy nastolatek zna osobiście dealera lub wie, kto w szkole
zajmuje się dystrybucją środków zakazanych. Wg raportu NIK aż 31% uczniów było
świadkami zażywania narkotyków na terenie szkoły. Wszystko zaczyna się niewinnie,
od palenia „zioła” lub połknięcia tabletki na imprezie. Jednak z czasem potrzeba
przyjęcia kolejnej dawki staje się ważniejsza niż wszystko inne. Wówczas rodzice i
szkoła przestają się liczyć.
Pomimo wielu wysiłków w zakresie profilaktyki, stan wiedzy w społeczeństwie na
temat narkomanii pozostawia wiele do życzenia. Być może dlatego, że problem ma
charakter interdyscyplinarny, znajduje się w sferze różnorakich organizacji społecznych
i instytucji państwowych, takich jak: służba zdrowia, oświata, pomoc społeczna, organy
ścigania i sprawiedliwości, służby celne oraz mass media. W zależności od charakteru
instytucji, problem narkomanii ma dla każdej z nich odrębne znaczenie.
Większość społeczeństwa postrzega osoby uzależnione od narkotyków jako
margines społeczny, ludzi bez godności osobistej, których należy izolować od
innych. Często jednak osoby uzależnione od narkomanii mają swój cel życiowy, do
którego nieustannie dążą właśnie za pomocą narkotyków. Zgubnym stwierdzeniem
jest wmawianie, że w domu wpaja się pozytywne zachowania moralne i nie ma
miejsca dla osób uzależnionych od narkotyków. Zdarza się, że rodzice nie zdają sobie
sprawy, że ich grzeczne, poukładane dziecko, zdobywające dobre oceny w szkole,
jest uzależnione od środków, które jakoby pomagają podwyższać wiedzę i osiągać
dobre wyniki w nauce. Niedostrzeganie powyższego problemu wiąże się z jego
bagatelizowaniem, co jedynie „ucisza” wyrzuty sumienia osób domyślających się i
nie podejmujących określonych działań1.
Powody te stały się motywem badań, które przeprowadzono w 2015 r. wśród uczniów
Gimnazjum nr 14 w Gdyni. Uzyskane wyniki potwierdzają opinię, że problem
narkomanii wśród młodzieży istnieje, a przywołany raport NIK odzwierciedla
zjawisko w skali ogólnopolskiej.
J. Sierosławski, Narkomania - problem zdrowia publicznego, www.sluzbazdrowia.com.pl (dostęp z dn.
20.10.2000 r.).
1
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Uzależnienie od środków psychoaktywnych
Uzależnienie związane może być z przyjmowaniem środków psychoaktywnych,
bądź takimi czynnościami jak: hazard, nadmierne jedzenie czy też korzystanie z
internetu. Wielu terapeutów oraz naukowców zajmujących się problemem, próbuje
znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie czynniki decydują o tym, że u pewnych osób
dochodzi do rozwoju uzależnienia oraz dlaczego ludzie w nie popadają? Analizując
tę problematykę, badacze próbują zrozumieć przyczyny, dla których ludzie podejmują
inicjację z różnymi substancjami o działaniu narkotycznym. Badane jest również to,
dlaczego następnie kontynuują takie zachowania, mimo wyraźnych, negatywnych
konsekwencji zdrowotnych i społecznych2.
Uzależnienie jest jednym z istotnych przejawów patologii społecznej. Patologią
społeczną jest ogół przypadków śmierci, obniżenia poziomu moralnego,
pogorszenia samopoczucia i strat materialnych spowodowanych naruszeniem reguł
prakseologicznych, moralnych i prawnych oraz postępowaniem autodestruktywnym3.
Warto podkreślić również, że uzależnienie jest źródłem indywidualnego i
społecznego cierpienia. Mamy do czynienia zarówno z cierpieniem jednostki, która
się uzależniła, jak i jej najbliższego otoczenia (często cierpienie to ma charakter
współuzależnienia). Cierpienie obejmuje wszystkie sfery funkcjonowania człowieka.
Ogarnia ono sferę fizyczną, psychiczną, społeczną, a także duchową4.
Główną cechą uzależnień od substancji psychoaktywych jest utrata kontroli nad
procesami zachowania popędowego, czyli nad dążeniem do kontaktu z substancją,
kompulsywne jej poszukiwanie i pobieranie. Dla wielu uzależnionych osób, proces
chorobowy ma charakter przewlekły z nawrotami, pojawiającymi się nawet po bardzo
długich okresach abstynencji.
Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii5 definiuje uzależnienie
od środków odurzających lub substancji psychotropowych, jako zespół zjawisk
psychicznych lub somatycznych, wynikających z działania środków odurzających
lub substancji psychotropowych na organizm ludzki. Charakteryzuje się on zmianą
zachowania lub innymi reakcjami psychofizycznymi i koniecznością używania
stale lub okresowo tych środków, lub substancji w celu doznania ich wpływu na
psychikę, lub dla uniknięcia następstw wywołanych ich brakiem6. Zwykle powstanie
uzależnienia jest uwarunkowane wieloczynnikowo. Część badaczy problemu
podkreśla, że uzależnić można się od wszystkiego, co jest w stanie „zagłuszyć” stan
umysłu. Uzależnić się można zarówno od środków chemicznych, jak i od różnych
czynności. Wymienia się także uzależnienia od człowieka (kulty). Wielość czynników
Tamże.
I. Pospiszył, Patologie społeczne, Warszawa 2008, s. 17.
4
M. Jędrzejko, Współczesne teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych, Akademia Humanistyczna
im. A Gieysztora, Pułtusk-Warszawa 2009, s. 44.
5
„Dziennik Ustaw” 2005, nr 179, poz. 1485.
6
Tamże.
2
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uzależnieniowych doprowadziła do powstania umownego podziału na uzależnienia
chemiczne i niechemiczne. Do uzależnień chemicznych badacze zaliczają:
- alkoholizm,
- lekomanię,
- narkomanię,
- nikotynizm,
- uzależnienia od substancji wzmacniających (dopalacze, sterydy),
- uzależnienia od innych substancji7.
Oprócz uzależnienia i nadużywania można mówić także o nałogu i toksykomanii.
Termin nałóg jest używany przez niektórych klinicystów do określenia intensywnego
zaangażowania osoby w poszukiwanie i używanie środków psychoaktywnych.
Pojęcie to określa, w jakim stopniu stosowanie substancji chemicznej wpływa na
życie jednostki. Zwykle nałóg jest tożsamy z nadużywaniem lub uzależnieniem
od środka chemicznego. Zdarzyć się może jednak sytuacja, gdy życie człowieka
jest w pewnym sensie podporządkowane zdobywaniu i używaniu narkotyku
przy jednoczesnym braku uzależnienia. Bywa tak z osobami funkcjonującymi w
subkulturze narkomańskiej, które podporządkowują się normie grupowej nakazującej
używanie narkotyków. W takiej sytuacji w organizmie wzrośnie tolerancja i pojawią
się objawy zespołu abstynencyjnego, będącego symptomami uzależnienia fizycznego,
bez współistnienia nałogu. Zależność ta dotyczy na przykład osób leczonych
farmakologicznie z przewlekłych chorób lub bezsenności, u których dochodzi do
fizycznego uzależnienia od środków chemicznych8.
Natomiast toksykomania pochodzi od łacińskiego słowa „toxicus” (trucizna).
Współcześnie oznacza ona przyjmowanie (używanie lub nadużywanie) substancji
chemicznych, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie człowieka. Chodzi
tu w szczególności o zdrowie somatyczne, psychikę oraz zachowania społeczne.
Toksykomania oznacza używanie różnego typu substancji, zarówno naturalnych,
jak i syntetycznych, w tym również leczniczych, ale przyjmowanych w celach
niemedycznych. Pokrewnym pojęciem jest lekomania, która polega na stałym lub
okresowym przyjmowaniu leków (tj. środków farmaceutycznych używanych dla
celów profilaktycznych, diagnostycznych lub leczniczych), w celach sprzecznych
lub niezwiązanych z zastosowaniem medycznym. Pojęcie narkomanii jest węższe od
pojęcia toksykomanii9.
Ze względu na tematykę niniejszej pracy i w nawiązaniu do powyższych
wyróżnień, należy w szczególności przybliżyć pojęcie narkomanii, tym bardziej że
jest to pojęcie niejednoznaczne. Narosło wokół niego wiele mitów, a same narkotyki
i ich penalizacja są tematem licznych dyskusji.
Narkomania bywa pojmowana szeroko, jako zjawisko nadużywania rozmaitych
M. Jędrzejko, dz. cyt., s. 45.
I. Niewiadomska, P. Stanisławczyk, Narkotyki, Lublin 2004, s. 9.
9
Tamże, s. 11.
7
8
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środków psychoaktywnych. W wąskim zakresie pojęcie to dotyczy przyjmowania
substancji opiatowych. W niniejszej pracy przyjęto, że narkomania oznacza
„nałogowe używanie różnych substancji psychoaktywnych prowadzących do
uzależnienia, przy czym używanie może być stałe lub okresowe i prowadzone jest
w celach niemedycznych”10. Jednocześnie narkomania powinna być traktowana jako
stan psychiczny, a czasem także fizyczny, wynikający z interakcji między żyjącym
organizmem a narkotykiem, charakteryzujący się zmianami zachowania lub innymi
reakcjami, które zawsze zawierają przymus brania narkotyku w celu uniknięcia złego
samopoczucia związanego z jego brakiem11.
Współcześnie zmieniły się przyczyny i formy zażywania środków
psychoaktywnych, wygląd zewnętrzny zaś przestał być elementem identyfikującym
subkulturę, której członkowie zażywają narkotyki. Kiedyś branie narkotyków bywało
wyrazem kontestacji, buntu przeciw społeczeństwu i konformizmowi. Obecnie
zażywanie narkotyków stało się swoistą modą, formą spędzania czasu wolnego,
zaspokojenia potrzeby, przeżycia silnych wrażeń, czy też ucieczki od stresów i
frustracji. Narkomania jest tym większym zagrożeniem ze względu na fakt, iż coraz
większa liczba dzieci i młodzieży eksperymentuje z narkotykami12.
Podstawowe rodzaje substancji psychoaktywnych
Na świecie istnieją tysiące substancji psychoaktywnych. Współczesna nauka
daje możliwość tworzenia nowych ich odmian, kombinacji. Istnieje jednak grupa
najbardziej znanych i rozpowszechnionych środków odurzających, które można
podzielić na:
- środki o działaniu przeciwbólowym i uspokajającym,
- środki pobudzające i euforyzujące,
- środki psychodeliczne i halucynogenne,
- pochodne konopi indyjskich13.
Do grupy środków uśmierzających (przeciwbólowych i uspokajających), zaliczane
są między innymi opiaty. Opium otrzymywane jest z wysuszonego soku mlecznego
pozyskiwanego z niedojrzałych makówek maku lekarskiego. Do głównych związków
odurzających zaś należą: morfina, narkotyna, kodeina, papaweryna i tebaina. Morfina
jest głównym składnikiem psychoaktywnym. Ma działanie narkotyczne (odurzające),
przeciwbólowe, przeciwkaszlowe, przeciwbiegunkowe, działa depresyjnie na
ośrodkowy układ nerwowy. Nadużywanie prowadzi do śpiączki i niewydolności
oddechowej. To narkotyk silnie uzależniający. Nawet kilkunastokrotne użycie morfiny
prowadzi do uzależnienia fizycznego. Uzależnienie psychiczne może pojawić się nawet
I. Niewiadomska, P. Stanisławczyk, dz. cyt., s. 9.
A. Starościński, Narkomania na świecie i w Polsce, Warszawa 1987, s. 6.
12
Z. Juczyński, Narkomania, Warszawa 2005, s. 13.
13
Tamże.
10
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po kilkukrotnym zastosowaniu. Dodatkowo szybko powstaje tolerancja i rozwija się
zespół abstynencyjny, co pogłębia uzależnienie. Zażywanie morfiny silnie zaburza
większość procesów zachodzących w organizmie, zaś brak leczenia odwykowego
prowadzi do śmierci14. W wielu krajach (w tym w Polsce), morfina stosowana jest
jako lek dla osób cierpiących na silne bóle. Bywa lekiem ostatniej szansy, stosowanym
np. u pacjentów z nowotworami. Niestety, aby skutecznie eliminować przewlekły ból,
należy sukcesywnie zwiększać dawki morfiny15.
Podobnym środkiem do morfiny jest heroina. To organiczny związek chemiczny,
otrzymywany z wyodrębnionej z opium morfiny. Heroina działa szybciej niż morfina.
Błyskawicznie przechodzi przez barierę krew – mózg i ma bardzo silne działanie
narkotyczne, które powoduje euforię i błogostan. Prowadzi do rozwinięcia się
uzależnienia psychicznego i fizycznego. Bywa stosowana dożylnie, donosowo (postać
tabaki) lub palona (wdychanie oparów podgrzewanej heroiny).W Polsce najczęściej
stosowane są: brązowa (tzw. „brownsugar”)– tania i zanieczyszczona odmiana,
oraz tzw. kompot, czyli „polska heroina”. Heroina, podobnie jak inne opiaty, znosi
odczuwanie bólu, wywołuje euforię, senność i swoistą „błogą obojętność”.
Do środków pobudzających (euforyzujących), czyli psychostymulantów zaliczane
są substancje, które pobudzają ośrodkowy układ nerwowy. Do grupy tej zaliczana jest
między innymi amfetamina, określana w slangu narkomanów jako speed. Amfetamina
jest środkiem silnie uzależniającym. Wziewana jest donosowo albo rozpuszczana
w celu wstrzyknięcia. Najbardziej niebezpieczna odmiana metamfetaminy to
„ice”, występujący jako przejrzysty kryształ, nadający się do palenia i wywołujący
długotrwałe skutki psychotyczne. Amfetamina pobudza ośrodkowy układ nerwowy
i powoduje większą koncentrację uwagi oraz wzmożoną ekscytację16.
Nieco inaczej działa kokaina, czyli wodorotlenek kokainy. Wytwarzana jest z
liści rośliny koka i charakteryzuje się silnym działaniem pobudzającym, podana
miejscowo-wykazuje właściwości znieczulające. Najczęściej wciągana przez nos,
szybko jest wchłaniana przez śluzówkę, co z kolei niekorzystnie wpływa na ośrodkowy
układ mózgowy. Kokaina wstrzykiwana lub przyjmowana doustnie, charakteryzuje
się słabszym działaniem17. Rozpowszechnione jest palenie narkotyku, zazwyczaj
najtańszej i najbardziej uzależniającej odmiany kokainy, nazywanej crack. Crack jest
około 20 razy mocniejszy od czystej kokainy i działa już w ciągu kilkunastu sekund
od zażycia. Stan upojenia bardzo krótki (maksymalnie ok. 30 min), skłania osoby
uzależnione do zażycia kolejnej dawki i może prowadzić do ciężkiego zatrucia.
Kolejną grupę środków psychoaktywnych stanowią empatogeny. Szczególnie
popularne jest „Ecstasy” (3A-Metylenodioksymetamfetamina, MDMA). Jest
to organiczny związek chemiczny, półsyntetyczna substancja psychoaktywna
otrzymywana z safloru, ekstrahowanego z owoców, kory i korzenia sassafrasu. Ma
B. Hoffman, Narkotyki w kulturze młodzieżowej, Kraków 2014, s. 148.
Tamże.
16
P. D. Rogers, L. Goldstein, Narkotyki i nastolatki, Gdańsk 2007, s. 27.
17
B. Hoffman, dz. cyt., s. 151.
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działanie empatogenne, euforyczne i psychodeliczne. Popularność tej substancji
wynika z silnej stymulacji, która ułatwia nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi,
wyrażanie emocji. Natomiast skutki uboczne to podniesienie ciśnienia, przyspieszenie
pulsu, suchość w ustach i omamy.
Osobną grupę narkotyków stanowią substancje halucynogenne. Zmieniają one
percepcję, oddziałują na jeden zmysł bądź na wszystkie, przy czym żaden ze zmysłów
nie jest wyłączony spod tego wpływu. Przykładem tego jest LSD (dietyloamid kwasu
D-lizergowego). Narkotyk ten znany jest pod nazwą „kwas” i stanowi on chemiczną
pochodną sporyszu (przetrwalników grzyba - buławinki czerwonej). Efekty
działania LSD utrzymują się przez kilkanaście godzin. Narkotyk wywołuje procesy
neurochemiczne, powoduje głębokie zmiany w percepcji zmysłowej, w nastroju,
sprawności intelektualnej oraz w sposobie myślenia i przeżywania emocji. Powoduje
wyostrzenia zmysłów: wzroku, smaku, słuchu i dotyku, przy jednoczesnym poczuciu
oderwania od rzeczywistości.
Do substancji halucynogennych zaliczana jest także psylocybina. Jest to substancja
syntetyczna, znajdująca się w postaci naturalnej w „magicznych” grzybach. Grzyby
halucynogenne są dość często używane. Stosowane są przede wszystkim przez osoby
młode, z powodu czystej ciekawości, na reakcję wywołującą przez tenże środek. Mogą
być spożywane zarówno w postaci świeżej, jak i po wysuszeniu. Zawierają związki
wywołujące zaburzenia percepcji: zmiany dotyczą przede wszystkim odbioru czasu,
koloru, dźwięku i przestrzeni. Powodują także omamy wzrokowe i słuchowe18.
Inną grupę środków odurzających stanowią kanabinole, do których zaliczana jest
marihuana. Narkotyk ten powstaje z suszu młodych liści i kwitnących żeńskich kwiatów
szczytów konopi indyjskich (Cannabis indica) oraz konopi siewnych (Cannabis
sativa). Główną substancją aktywną jest Delta-9-tetrahydrokannabinol (THC). THC
wywołuje rozluźnienie, wesołość, niekiedy wyostrzona jest intensywność doznań
zmysłowych, szczególnie słuchowych i wzrokowych. U wszystkich palaczy marihuany
występuje wzmożony apetyt, szczególnie na słodycze, mają rozszerzone źrenice
i przekrwione spojówki. Marihuana palona jest jako „skręty”, lub w specjalnych
kolbach. Sprasowana, sprzedawana jest jako haszysz i spożywana np. w ciasteczkach
haszyszowych, rzadziej w napojach19. Przy zwiększonych dawkach i długotrwałym
używaniu THC mogą pojawić się: niezborność ruchów, zaburzenie koordynacji,
suchość w ustach, wzrost apetytu, jak również tzw. „syndrom amotywacyjny”,
polegający na osiągnięciu stanu ciągłej bierności. Groźniejszą odmianą są tzw. skrętynarkotyki na bazie marihuany, zawierające jednak inne substancje psychoaktywne:
amfetaminę i jej pochodne, środki halucynogenne, czy też śladowe ilości opiatów20.
Jako narkotyki stosowane są także niektóre leki. Szczególnym powodzeniem
wśród osób uzależnionych (bądź eksperymentujących z narkotykami) cieszą się
preparaty zawierające Oksykodon (Oxycodonum), organiczny związek chemiczny,
Tamże.
H. Kuntz, Narkotyki i uzależnienia, Warszawa 2009, s. 93.
20
B. Hoffman, dz. cyt., s. 155.
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pochodna kodeiny. Jest to silny opioidowy lek przeciwbólowy. Jego działanie podobne
jest do działania morfiny i heroiny. Odnotowuje się wiele przypadków śmiertelnych
po zażyciu oksykodonu, często po podaniu równocześnie leków uspokajających21.
W Polsce dużym problemem stały się dopalacze (smarty). Są to zróżnicowane
substancje o działaniu psychoaktywnym stymulującym, relaksującym, a także
halucynogennym. Najczęściej przyjmują postać suszu do palenia i pigułek. Mimo
że działają podobnie do narkotyków, ich sprzedaż jest legalna, ponieważ żaden ze
składników je tworzących nie jest zabroniony przez prawo. Dopalacze to narkotyki
wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia, tym bardziej że najczęściej sięgają po nie
młode osoby22.
Do grupy dopalaczy należą substancje syntetyczne, takie jak:
- BZP – stymulant ośrodkowego układu nerwowego, działający podobnie do
amfetaminy,
- TFMPP – substancja psychoaktywna z grupy pochodnych piperazyny o działaniu
stymulującym23.
Do dopalaczy zaliczane są też specyfiki naturalne – specjalne mieszanki ziołowe
oraz:
- szałwia wieszcza – meksykańska roślina, której aktywnym składnikiem jest
salvinorin,
- fly agaric – muchomory czerwony i plamiasty, wywołujące stan odurzenia i
halucynacje,
- kratom – drzewo liściaste zawierające mitragynę i jej hydroksylową pochodną, o
działaniu stymulującym i depresyjnym24.
Dopalacze są zarejestrowane w Polsce jako przedmioty kolekcjonerskie i
sprzedawane w specjalnych sklepach: „smart shopach” lub przez internet. Pierwszy
sklep oferujący dopalacze uruchomiono w naszym kraju 2008 r., a w Gdyni jeden z
punktów sprzedaży przez długi czas funkcjonował naprzeciwko urzędu miasta. Jak
dotąd sklepy te nie zostały zdelegalizowane w żadnym z krajów Unii Europejskiej25.
Mechanizmy oddziaływania narkotyków
Substancje psychoaktywne, ze względu na swe właściwości chemiczne, są w stanie
doprowadzić do zmian strukturalnych lub funkcjonalnych w żywym organizmie.
Przejawia się to w zmianach postrzegania zmysłowego, zmianach nastroju,
świadomości lub innych zmianach o charakterze psychologicznym. Narkotyki
wywołują zaburzenia czynności ustroju, występujące po przerwaniu używania lub
Tamże.
Tamże.
23
A. Kolbowska, Dopalacze, www.narkomania.org.pl, (dostęp 10.02.2016).
24
Tamże.
25
Tamże.
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po znacznym ograniczeniu dawki. Określa się je mianem zespołu abstynencyjnego
(tzw. „głód narkotyczny”) lub zespołu odstawienia. Ponadto niektóre narkotyki w
wyniku długotrwałego używania, mogą powodować zjawisko tolerancji. Polega ona
na tym, że wielokrotne zażywanie narkotyku powoduje coraz słabsze jego działanie.
W wyniku tego, dla zachowania jego pierwotnego działania, należy zwiększyć dawkę
przyjmowanej substancji. Określa się to jak zjawisko tolerancji dodatniej. Istnieje
także zjawisko tolerancji ujemnej, które polega na tym, że dla wywołania skutków
występujących pierwotnie wystarczająca jest mniejsza, niż wcześniejsza dawka.
Ponadto proces uzależnienia kształtowany jest przez trzy, wzajemnie
oddziaływujące na siebie mechanizmy psychologiczne: nałogowej regulacji emocji.
Osoby uzależnione regulują swoje stany emocjonalne, przyjmując substancję
uzależniającą np. w celu polepszenia samopoczucia, osiągnięcia stanów ekstatycznych
lub zredukowania negatywnych stanów emocjonalnych. Jednak uzależniony nie
rozumie, że przyjmując narkotyk, uzyskuje jedynie złudzenie lepszego samopoczucia.
Uzależnieni za swoje złe samopoczucie obwiniają często innych ludzi, nie mając
świadomości, że prawdziwym powodem są zażywane substancje. Powyższa sytuacja
prowadzi do głodu narkotykowego, uzależniony traci kontakt z rzeczywistością oraz
nie jest w stanie, w sposób naturalny odczuwać emocji pozytywnych, szczęścia,
radości, dobrego samopoczucia.
Kolejny mechanizm psychologiczny to iluzja i zaprzeczenie, zniekształcenie
racjonalnego myślenia, powodujące, że uzależniony człowiek nie zauważa
problemu swojego uzależnienia i nieracjonalnie postrzega rzeczywistość. Procesy
myślowe podporządkowane są pragnieniu zdobywania narkotyku. Iluzoryczna
rzeczywistość powoduje, że uzależniony zażywanie narkotyku odczuwa jako stan
komfortu. Dodatkowo wynajduje irracjonalne powody, by dalej zażywać daną
substancję. Uzależniony nie przyjmuje informacji, które mogłyby uniemożliwić
dalsze przyjmowanie narkotyku. Mechanizm ten wzmacnia myślenie magicznożyczeniowe, a uzależniony koloryzuje rzeczywistość.
Trzeci mechanizm psychologiczny ukształtowany przez proces uzależnienia
to rozproszenie i rozdwojenie jaźni. Mechanizm ten ma wpływ na strukturę
„ja” uszkadzając stabilną tożsamość osoby. Uzależniony nie jest w stanie
kierować swoim zachowaniem i powstrzymać się od przyjmowania narkotyku.
Podejmując próby zaprzestania przyjmowania substancji, nie uznaje przy
tym swojej bezsilności wobec utraty kontroli nad jej zażywaniem. Może to
prowadzić do dezintegracji osobowości, polegającej na rozdwojeniu struktury
„ja”. Osoba zaczyna funkcjonować dwojako – inaczej pod wpływem substancji
psychoaktywnej, a inaczej, gdy pod jej wpływem nie jest. Te mechanizmy obronne
osoby uzależnionej, uniemożliwiają jej zrozumienie źródła problemu i prowadzą
do błędnego koła uzależnienia26.
26

Tamże.

Narkotyki wśród młodzieży gimnazjalnej

221

Innym rodzajem uzależnienia jest zależność fizyczna, która dotyczy tylko niektórych
grup narkotyków. Zależność taka, to wynik adaptacji układu nerwowego do obecności
danej substancji psychoaktywnej. Fizjologiczne mechanizmy powstawania zależności
fizycznej przebiegają rozmaicie w przypadku różnych grup narkotyków27. Uważa się, że
wielkość przyjmowanych dawek narkotyku wywołującego zależność fizyczną musi ulegać
podwyższeniu, gdyż każda kolejna porcja narkotyku powoduje słabszą na niego reakcję.
Zjawisko to jest nazywane tolerancją. Powstawanie tolerancji najlepiej potwierdza fakt, że
niektórzy narkomani przyjmują dawki heroiny, które wielokrotnie przewyższają dawki
śmiertelne. W kontekście społecznym mówi się również o powstawaniu uzależnienia
środowiskowego, które obejmuje całą gamę sytuacji i zachowań wymuszonych przez
zdobywanie i stosowanie narkotyków. Ten rodzaj zależności pogłębia się znacznie
w przypadku stosowania substancji odurzających. Problem nadużywania substancji
uzależniających jest o tyle poważny, że większość osób, które je używa, nie leczy się, a
nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak poważne ma problemy ze zdrowiem. Uzależnienie
od substancji psychoaktywnych rodzi szereg problemów zdrowotnych dla człowieka.
Mogą być to m.in. śmiertelne zatrucia (przedawkowania), ostre i przewlekłe zaburzenia
psychiczne, zaburzenia funkcjonowania poszczególnych narządów lub całego organizmu.
Wszystko to prowadzi do obniżenia jakości życia i jego skrócenia. Uzależnienia są
przyczyną niebagatelnych szkód społecznych. Na poziomie funkcjonowania rodziny
prowadzą do poważnych problemów natury emocjonalnej i ekonomicznej. Na poziomie
społeczeństw prowadzą do rosnących kosztów opieki medycznej, powiększania się grupy
osób chorych i niepełnosprawnych. Około 50% wszystkich samobójstw popełnianych
jest pod wpływem substancji psychoaktywnych. Rozprzestrzenianie się chorób
przenoszonych przez krew, wśród nich HIV/AIDS i wirusowego zapalenia wątroby, jest
w dużej mierze skutkiem używania narkotyków drogą dożylną28.
Zachowania młodzieży gimnazjalnej wobec narkotyków
Głównym celem przeprowadzonych badań było poznanie zjawiska narkomanii w środowisku szkolnym i ewentualnych przyczyn zażywania środków odurzających przez nastolatków; wskazarodzaje najczęściej branych narkotyków, ich dostępność „na rynku” oraz stosunek ankietowanych do skutków używania narkotyków. W badaniach uczestniczyło 52 uczniów z klas I, II i III Gimnazjum nr 14 w
Gdyni. W tej grupie było 24 dziewcząt i 28 chłopców.
Na pytanie: „Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki?” twierdząco
odpowiedziało aż 59,6% uczniów, zaś 40,4% nigdy nie spróbowało substancji
odurzających. Natomiast na pytanie, jakie już przyjmowałeś narkotyki, na pierwszym
miejscu wymieniana była marihuana, a na drugim amfetamina. Szczegółowe
zestawienie rodzaju zażywanych narkotyków przedstawiono na poniższym wykresie.
27
28

Narkomania, www.narkomania.org.pl, (dostęp 10.02.2016).
Tamże.
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Wykres 1. Rodzaje przyjmowanych narkotyków

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
Z rozkładu procentowego można zauważyć, że sięganie po marihuanę jest
niezwykle pospolite, z uwagi na dostępność tej używki „na rynku”, jej cenę,
a także zapewne dlatego, że narkotyk ten jest znany z najmniej inwazyjnego
wpływu na zdrowie człowieka. Warto dodać, że od pewnego czasu toczy się
batalia o zalegalizowanie marihuany jako środka leczniczego, z zastosowaniem
m.in. w terapii nowotworowej. O ile znajomość rodzajów narkotyków nie
budzi wątpliwości, to wysoki procent uczniów deklarujących ich spróbowanie
można interpretować także jako chęć zaimponowania, nawet w badaniach
anonimowych. Istnieje bowiem powszechnie akceptowana moda na „dragi”,
nierzadko eksponowana nawet w telewizji i szeroko kolportowana w internecie.
Młodzież wie, że branie narkotyków jest powszechną praktyką tzw. celebrytów
i różnych idoli młodzieżowych. Niektórzy twierdzą, że wiele gwiazd muzyki
młodzieżowej zawsze występuje po wcześniejszym zażyciu narkotyków, a dilerzy
są obecni w tłumie fanów, zgromadzonych na koncertach. W tym kontekście
interesujący jest pogląd młodzieży na podział narkotyków na miękkie i twarde.
Taki podział wprowadzają zwolennicy legalizacji niektórych narkotyków głosząc,
że narkotyki miękkie są nieszkodliwe. Ponad 67% badanych uczniów również
uznaje za słuszny podział środków odurzających na miękkie i twarde, zaś 23%
kwestionuje taki podział.
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Wobec znacznej liczby badanych, którzy zadeklarowali, że spróbowali narkotyków,
ciekawe są wyniki dotyczące środowiska, w którym uczniowie funkcjonują. Aż
65,38% badanych stwierdziło, że osoby im bliskie mają kontakt z substancjami
psychoaktywnymi. Szczegółowe dane na temat występowania narkotyków wśród
najbliższych badanych uczniów przedstawiono w tabeli.
Tabela 1. Narkotyki wśród najbliższych
Odpowiedź
Procent badanych
Tak
65,4%
Nie
5,8%
Nie wiem
26,9%
Nie chcę o tym mówić
1,9%
Ogółem
100%
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
Na podstawie powyższych danych można powiedzieć, że wysoki odsetek
uczniów, którzy mieli kontakt z narkotykami, funkcjonuje w środowisku osób
im bliskich, także używających środków odurzających. Dlatego w dalszej części
badań poruszony został problem miejsca, w którym po raz pierwszy młodzież
miała kontakt z narkotykami. Okazało się, że najczęściej była to tzw. prywatka, czyli
impreza towarzyska w zaprzyjaźnionym domu. Właśnie podczas takich imprez 25%
badanych po raz pierwszy miało kontakt z narkotykami. Taki sam odsetek wskazało
inne, nieokreślone miejsce pierwszego kontaktu z narkotykami.
Tabela 2. Miejsce pierwszego kontaktu z narkotykami
Odpowiedź

Procent badanych

nie dotyczy
42,30%
na prywatce
25%
na dyskotece
1,95%
w szkole
1,95%
w domu
3,80%
inne miejsce
25%
Ogółem
100%
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
Zarówno z danych w tabeli, jak i z literatury interesującego nas problemu
wynika, że młodzież pierwszy kontakt ze środkami odurzającymi ma na tzw.
imprezach, organizowanych w prywatnych domach. Wskazuje też inne miejsca,
w których gromadzą się rówieśnicy, np. na koncertach i imprezach plenerowych,
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organizowanych np. przez władze miasta czy gminy. W każdym z tych miejsc
nieletni mają nieograniczony dostęp do alkoholu, który zwykle towarzyszy takim
imprezom. Połączenie zaś narkotyków z alkoholem daje w praktyce negatywne
skutki.
Narkotyki
charakteryzują
się
możliwością
wywoływania
stanu
przyzwyczajenia, a nawet przymusu ich dalszego stosowania. Różnego rodzaju
substancje psychoaktywne, wykazują taki rodzaj działania, że osobie zażywającej
sprawia ono przyjemność i poprawia samopoczucie – niosą jednak ryzyko
powstawania uzależnienia. Możliwość wytworzenia tego rodzaju zależności jest
wspólnym mianownikiem właściwie wszystkich narkotyków. Jednak to, czy się
ona wytworzy, zależy głównie od rodzaju narkotyku, cech osobowościowych i
sytuacji osoby eksperymentującej z narkotykiem. Jeśli powstanie ten rodzaj
zależności, to będzie się charakteryzować silną potrzebą i niekontrolowanym
pragnieniem ponownego przyjęcia danej substancji. Dużą rolę odgrywa także
wiek osób sięgających po środki odurzające. Jest nieomal prawidłowością, że
ci dorośli, którzy uzależnili się od narkotyków, pierwsze eksperymenty z nimi
zaczynali w wieku kilkunastu lat.
Dlatego znając odsetek uczniów, którzy przyznają się do inicjacji narkotykowej,
interesujące są dane dotyczące kolejnego kontaktu ze środkami odurzającymi w ciągu
roku, licząc od dnia pierwszego eksperymentu.
Na podstawie zebranych danych należy powiedzieć, że nie wszyscy, którzy
raz spróbowali narkotyków, w ciągu 12 miesięcy mieli z nimi kontakt. Większość
(53,8%) nie miała z nimi styczności, ale 46,2% przynajmniej jeszcze raz próbowała
środków odurzających. Na pytanie, jakie to były środki, 72,22% badanych wymieniło
marihuanę lub haszysz, 11,11% - amfetaminę i tyleż samo przyznało się, że sięgnęli
po kokainę.
Z przywołanego raportu NIK wynika, że w polskich szkołach jest łatwa
dostępność do narkotyków. Dlatego w badaniach gdyńskich gimnazjalistów
także pytano o dostępność środków psychoaktywnych na terenie ich szkoły. Z
uzyskanych danych wynika, że ponad 34% badanych nie jest w stanie orzec o
dostępności substancji psychoaktywnych na terenie gimnazjum, 23% - wstrzymało
się od odpowiedzi, zaś ponad 17% przyznało, że narkotyki są w szkole bardzo łatwo
dostępne. Taki sam odsetek gimnazjalistów stwierdził, że środki odurzające nie
są dostępne na terenie ich szkoły. Z uzyskanych danych wynika spory odsetek
badanych, którzy wstrzymali się od odpowiedzi na to pytanie. Wydaje się, że w tej
grupie są osoby, które nie zetknęły się z możliwością nabycia narkotyków w szkole,
ale pewnie jest też grupa, która w imię solidarności z handlującymi kolegami nie
chce o tym mówić.
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Tabela 3. Dostępność narkotyków w szkole
Odpowiedź

Procent badanych

zdecydowanie tak
17,3%
raczej nie
17,3%
raczej tak
7,7%
trudno powiedzieć
23,1%
nic o tym nie wiem
34,6%
Ogółem
100%
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
W badaniachpytano o motywację młodych ludzi w eksperymentowaniu z
narkotykami oraz o zagrożenia narkomanią współczesnej młodzieży. Warto bowiem
nadmienić, że w Polsce wzrost używania substancji psychoaktywnych nastąpił po
tzw. transformacji ustrojowej i gwałtownie nasilił się w dobie powszechnego dostępu
do internetu.
Na pytanie o atrakcyjność zażywania narkotyków prawie 52% badanych
odpowiedziało twierdząco, uznając narkotyki za atrakcyjną alternatywę dla młodych
osób, około 33% - nie miało zdania na ten temat. Nieco powyżej 15% stwierdziło, że
narkotyki nie są atrakcją w życiu nastolatków. Z odpowiedzi respondentów wynika,
że dla ponad połowy uczniów biorących udział w badaniu, narkotyki są atrakcyjne
i stanowią element spędzania wolnego czasu. Analizując wypowiedzi na ten temat
można dowiedzieć się, że dla sporej grupy nastolatków narkotyki pozwalają oderwać
się od codziennych problemów, nabrać dystansu do rzeczywistości lub poczuć się
kimś innym, lepszym i ciekawszym w środowisku rówieśniczym. Ponadto narkotyki
są modne i prawie zawsze ktoś je ma na tzw. imprezie, aby być oryginalnym i
przynależnym do „wielkiego świata”.
Tabela 4. Najczęstsze powody zażywania narkotyków
Odpowiedź
Procent badanych
można się poczuć kimś innym, lepszym,
31,7%
ciekawszym
zapewniają akceptację grupy rówieśników
12,2%
nabiera się dystansu do problemów
41,5%
są modne
14,6%
ogółem
100,0%
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
Ankieta zamknięta została pytaniem o zagrożenia, wynikające z używania
narkotyków i o znajomość miejsca ewentualnej pomocy w przypadku uzależnienia.
Ponad 44% gimnazjalistów odpowiedziało, że jest świadoma zagrożeń wynikających
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z brania środków odurzających, nawet jeśli ma to miejsce sporadycznie, natomiast
ponad 36% było odmiennego zdania twierdząc, że okazjonalne branie narkotyków
nie jest groźne. Spora grupa (19,23%) nie miała na ten temat wyrobionego zdania.
Można przypuszczać, że był to odsetek uczniów, których problem narkomanii nie
dotyczy.
Skoro większość badanych jest świadoma zagrożeń płynących z brania narkotyków,
to interesujące było poznanie miejsca, w którym szukaliby pomocy w uwolnieniu się
od nałogu. Niemal 1/3 uczniów (30,16%) poszukiwałaby pomocy u rodziców, z kolei
22,22% badanych zwróciłaby się po poradę do koleżanek i kolegów. Tylko niewielu
udałoby się po pomoc do szkoły. Spory natomiast odsetek (20,63%) nie zastanawiało
się nigdy nad powyższym problemem i prawdopodobnie w tej grupie są uczniowie,
którzy nie dostrzegają zagrożenia w sporadycznym braniu narkotyków.
Tabela 5. Miejsca pomocy w związku z zażywaniem narkotyków
Odpowiedź
Procent badanych
Rodzice
30,2%
Szkoła (wychowawca, pedagog, pielęgniarka)
3,2%
Monar
3,2%
Kościół
4,8%
Telefon zaufania
7,9%
Koleżanki, koledzy
22,2%
Nie mam nikogo takiego
3,2%
Nie zastanawiałem (-łam) się nad tym
20,6%
Inne
4,8%
Ogółem
100,0%
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
ZAKOŃCZENIE
Przeprowadzone badania (choć na małej próbie) wykazały, że problem
eksperymentowania z narkotykami przez młodzież gimnazjalną dotyka sporej grupy
uczniów. Próby ich zażywania najczęściej mają miejsce na tzw. imprezach i zwykle
obejmują nastolatków, którzy w najbliższym otoczeniu mają osoby doświadczone
w używaniu środków psychoaktywnych. Najczęściej jest to marihuana i haszysz.
Popularność marihuany wynika z jej zdolności do wywoływania euforycznego
nastroju, tak koniecznego dla niektórych na imprezie, dyskotece czy koncercie.
Młodzież nie zdaje sobie jednak sprawy z towarzyszących marihuanie objawów
toksycznych oraz zagrożeniu powstania uzależnienia. Rozpowszechnione są
bowiem opinie (głównie w internecie), charakteryzujące marihuanę jako narkotyk w
niewielkim stopniu uzależniający. Fakty są takie, że ryzyko uzależnienia fizycznego
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w przypadku czystej postaci THC (głównej substancji psychoaktywnej zawartej w
marihuanie) jest małe, jednak marihuana, nawet ta o niskiej zawartości THC, silnie
uzależnia psychicznie i dzieje się to dużo szybciej niż np. w przypadku alkoholu.
W wyniku powstania zależności psychicznej pojawia się silny przymus stosowania
substancji. Warto wspomnieć, że z uzależnienia fizycznego można stosunkowo
szybko się wyzwolić, np. w przypadku alkoholu lub opiatów, wystarczy nawet kilka
dni. Natomiast wyzwolenie się z zależności psychicznej wymaga długotrwałej terapii.
Głód psychiczny wpleciony jest w cały mechanizm uzależnienia.
Istotną rolę odgrywa w życiu gimnazjalistów grupa społeczna, z którą jednostka się
utożsamia, ponieważ przyjmuje jej poglądy, system wartości i norm obowiązujących
w danej grupie. Jeżeli koledzy i przyjaciele młodego człowieka zażywają narkotyki, to
istnieje duże prawdopodobieństwo, że nastolatek po nie sięgnie, choćby tylko dlatego,
by nie odstawać od towarzystwa lub obawiając się wykluczenia z grupy. Zaburzenie
poczucia własnej wartości dotyczy samego człowieka, jego mocnych i słabych stron,
tego, co potrafimy i umie, w czym czuje się dobrze, a co sprawia mu problem.
Zanaczącą rolę odgrywa właściwa samoocena człowieka. Dziecko ucieka w świat
uzależnień, gdy czuje się nieakceptowane w środowisku rówieśniczym, niekochane w
domu, gdy wydaje mu się, że nikt nie rozumie jego potrzeb i uczuć. W tym kontekście
interesujące są wyniki przeprowadzonych badań w zakresie szukania swoistej pomocy
terapeutycznej w związku z braniem narkotyków. Najwięcej nastolatków twierdziło,
że po taką pomoc w pierwszej kolejności zwróciłoby się do rodziców. Stosunkowo
mało szukałoby pomocy w szkole. Jest to niezwykle optymistyczny obraz zachowania
młodzieży, która w większości widzi w rodzicach naturalnych orędowników swoich
dobrych i złych postępowań. Można stwierdzić, że przy jedynie deklaratywności
wielu programów profilaktycznych przyjmowanych w szkołach, rodzina nadal
stanowi ważne oparcie dla młodego człowieka.
SUMMARY
The problem of narcotics within junior high school youth
Nowadays, narcotics are an exigent social problem. The youth is especially vulnerable
at its devastating effects. Avoiding addiction is though the most relevant challenge
to be met. According to the research carried out by the Author, high school youth in
Gdynia had already, in some extent, experienced narcotics during parties. Let alone
school actions avoiding negative effects of narcotics, the family is still the most vital
force forming young people awareness.
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„Stuttgart” w Gotenhafen, czyli zapomniana
tragedia z wojennej historii Gdyni
Mijał czwarty rok okupacji niemieckiej, polskiego „okna na świat”, będącego dumą
Polaków „miasta z morza”, czyli wybudowanego od podstaw portu i powstałej przy nim
aglomeracji miejskiej. Pół tysiąca słynnych „latających fortec” sił powietrznych armii
USA1 nadleciało nad gdyński port, będący wówczas największą bazą Kriegsmarine
na Bałtyku i noszącym od września 1939 r. nazwę Gotenhafen. O tym, że od tego
momentu tak będzie nazywać się Gdynia, nawiązując do historii germańskiego
plemienia Gotów, miał zadecydować, podczas pobytu w Gdyni, ponoć sam Adolf
Hitler. Co nim kierowało, trudno powiedzieć. Okoliczni Niemcy przed wojną
nazywali Gdynię Gdingen, jednak ta nazwa była podobno nie do zaakceptowania,
ze względu na słowiański rodowód. Amerykańscy piloci i ich dowództwo zapewne
zdawali sobie sprawę, że pomimo włączenia Gdyni w granice Rzeszy i wysiedlenia
około połowy przedwojennych jej mieszkańców, Polacy nadal stanowili, jeśli nie
największą, to zapewne jedną z dwóch największych grup narodowościowych na
terenie miasta. A byli przecież jeszcze także Francuzi, Belgowie, Brytyjczycy, Rosjanie
i Włosi. Skąd w Gdyni w czasie wojny taki swoisty narodowościowy tygiel? Wynikało
to z położenia w jej granicach portu wojennego i jego strategicznego znaczenia
dla III Rzeszy. W bazie działał m.in. największy ośrodek szkolenia załóg okrętów
podwodnych w Niemczech. Bałtyk i gdyński port położony w płytkiej, z trzech stron
zamkniętej zatoce, optymalnie się do tego nadawał. Gwarantował bezpieczeństwo od
strony morza, a przez długi czas, również z powietrza. Ponadto do czerwca 1941 r.
flota sowiecka nie stanowiła żadnego zagrożenia, a i później przedostanie się do zatoki
jakiegokolwiek okrętu obcego praktycznie było niemożliwe. Ponadto wpłynięcie na
Bałtyk np. okrętów brytyjskich, z powodu naturalnych ograniczeń cieśnin duńskich,
także nie wchodziło w rachubę.
W takich warunkach funkcjonowała baza Krigsmarine Gotenhafen, gdzie
Francuzi, Brytyjczycy i Belgowie stanowili gros robotników przymusowych,
wykorzystywanych do różnego rodzaju prac na terenie portu, w znajdujących się
Niektóre źródła podają, że tego dnia w nalocie na Gdynię i Gdańsk, który również został zbombardowany,
wzięły udział 163 maszyny B-17 i B-24.
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tam i w bezpośrednim sąsiedztwie, magazynach i fabrykach2. Włosi natomiast
tworzyli specjalny batalion odpowiedzialny za kamuflaż portu, w przypadku
zagrożenia atakiem z powietrza. Ich zadaniem było wytwarzanie sztucznej mgły,
która w krótkim czasie spowijała całe niebo nad portem3. Świadomość wszystkich
tych okoliczności po stronie Amerykanów warunkowała zapewne to, że otrzymali
oni rozkaz zbombardowania wyłącznie terenu portu. Z związku z tym, że atak
nosił cechy nalotu dywanowego, wykonywany był w celu zminimalizowania strat
własnych ze znacznej wysokości, nie dało się uniknąć tego, by kilka bomb spadło
poza terenem portu, na dzielnice mieszkalne. Ksiądz Klemens Przewoski, proboszcz
z Oksywia opisał skutki tego nalotu we wspomnieniach: „Spustoszenie w Gdyni
było straszne, ulice zawalone rumowiskiem. Na ulicach trupy, części ludzkich ciał,
które Niemcy natychmiast kazali zbierać i składać do skrzyń”4. W świetle dostępnych
materiałów i źródeł historycznych duchowny wyolbrzymił skutki bombardowania
na terenie miasta, jednostkowe przypadki rozciągając na całą Gdynię5. Amerykanie
bowiem wiedzieli, że bombardują polskie miasto zamieszkałe w większości przez
Polaków, a co za tym idzie do zniszczenia wytypowali tylko cele militarne związane
z bazą Kriegsmarine, przemysłem wojennym i komunikacją kolejową. Sztuczna
mgła zapewne tego zadania nie ułatwiała – choć paradoksalnie w jakimś stopniu
naprowadzała na cel oraz przyczyniła się do dramatu około 1000 ludzi. W mieście
zniszczenia były minimalne6.
Jedną z jednostek cumujących wówczas w basenach portowych był 19-letni
parowiec, dawny liniowiec „Stuttgart”. Od wybuchu wojny służył w Kriegsmarine jako
pływający szpital. Zbudowany w szczecińskiej stoczni AG Vulcan dla Norddeutscher
Lloyd, był początkowo ekskluzywnym wycieczkowcem. W pierwszy rejs popłynął w
1924 r., z Bremerhaven do Nowego Jorku. Gdy się zestarzał i utracił swój luksusowy
charakter, został sprzedany nazistowskiej organizacji związkowej Deutsche
Arbeitsfront. Apartamenty zamieniono na kabiny dla niemieckich robotników. III
Rzesza fundowała im w nich wczasy na morzu7.
Dwa miesiące przed wybuchem wojny przejęła „Stuttgart” Kriegsmarine. Po
dokonaniu stosownych przeróbek stał się pływającym szpitalem dla 485 pacjentów.
Opiekę zapewniało 120 pielęgniarek i kilkunastu lekarzy. Załogę stanowiło 300
marynarzy - razem około tysiąca osób. „Lazaretschiff C”, bo pod takim oznaczeniem
zaczął funkcjonować w wojskowej i wojennej nomenklaturze „Stuttgart”, miał
170 m długości, kilka poziomów użytkowych. Kajuty dla chorych były na górnych
2
B. Aksamit, B. Gondek, Nikt nie chce pamiętać o „Stuttgarcie”, „Gazeta Wyborcza” Magazyn Trójmiasto, 23 maja 2008 r., wyd. internetowe, (dostęp: lipiec 2016 r.).
3
Tamże.
4
Tragedia „Stuttgartu”, „Odkrywca” 2013, nr 4 (171), przedruk: interia.pl, (dostęp: lipiec 2016 r.).
5
Tamże.
6
Tamże.
7

B. Aksamit, B. Gondek, dz. cyt.

„Stuttgart” w Gotenhafen, czyli zapomniana tragedia z wojennej historii Gdyni

231

piętrach, sale szpitalne i gabinety na rufie8. W październiku 1943 r. na statkuszpitalu przebywali głównie weterani walk na froncie wschodnim. Jedna z bomb,
w wyniku bezpośredniego trafienia w jednostkę, spowodowała pożar, który
błyskawicznie rozprzestrzenił się odcinając rannym, chorym, personelowi i
załodze drogi ucieczki. Jednym z nielicznych bezpośrednich świadków dramatu,
w obserwującym wydarzenia z dalszej i bezpiecznej perspektywy, był wówczas
10-letni Waldemar Kohnke.
- Pamiętam jak dziś - wspominał na łamach trójmiejskiej gazety - To był piękny,
słoneczny dzień. Wałęsamy się z kumplami po Oksywiu. Mieliśmy się rozchodzić
do domów, bo zbliżała się pora obiadu. Wtem usłyszeliśmy wycie syren. Nalot.
Jak to dzieciaki, poczuliśmy dreszczyk emocji. Strachu nie było. Wiadomo, bomby
polecą na port i fabryki broni. Nawet ucieszyliśmy się, że Italiańcy będą puszczać
mgłę. Pobiegliśmy szybko na górę, żeby lepiej widzieć. Początkowo było jak zwykle.
Najpierw syreny, po chwili biały dym zaczął otulać dolinę. Potem głuche dudnienie.
Czekaliśmy, aż mgła zacznie opadać. Poprzednio zawsze było super. Gdy samoloty
znikały, z każdą minutą wyłaniały się nowe szczegóły. Najpierw maszty, potem
kominy, wreszcie całe statki i budynki. Na końcu pojawiało się morze. Pyszny
widok9.
Tym razem wrażenia były odmienne, a obrazy, jakie pojawiły się przed oczami
młodego gdynianina i jego kompanów, pozostały w ich pamięci na zawsze.
- Zbiegliśmy zaciekawieni z góry, bo gdy odleciały samoloty, zobaczyliśmy smolistą
smugę – kontynuował swe wspomnienia W. Kohnke - Na dole zrozumieliśmy, co się
dzieje. Wycie ludzi roznosiło się po zmasakrowanym bombami porcie. Skamieniali
staliśmy wpatrzeni w białą burtę, w wielki czerwony krzyż. Olbrzymi słup ognia
strzelający z nadbudówki na rufie sięgał nieba, a mniejsze jęzory omiatały cały pokład.
Z otwartych bulajów wystawało kłębowisko ludzkich głów i rąk. I ten krzyk o pomoc.
Ciągle słyszę w tyle głowy: Hilfe! Hilfe! Widzę płonący pokład i białe łokcie, które
próbują przez za małe bulaje wydostać się na wolność. I ten krzyk pełen bólu. Tego nie
można zapomnieć. Ja nie umiem10.
Jak olbrzymi ogień trawił „Stuttgart”, można zobaczyć na fotografii zrobionej
przez Amerykanów w trakcie nalotu.
Zachowała się również relacja innego świadka – niemieckiej pielęgniarki, która,
jak wynika z treści wspomnień, przebywała w tragicznej chwili na pokładzie. Jej opis,
znalazł się w publikacji wydanej w 1979 r. z okazji 125-lecia Hamburskiego Czerwonego
Krzyża „Stationen der Menschlichkeit 125 Jahre Rotes Kreuz in Hamburg”:
„W trakcie obiadu zawołano dwie pielęgniarki, aby poszły na salę operacyjną. Kto by
pomyślał, że nigdy już ich nie ujrzę. Wkrótce ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Wszystkie
pielęgniarki zostały na swoich miejscach, byliśmy przekonani, że oznakowany statek
Tamże.
L. Adamczewski, Dymy nad Gdańskiem, Gdańsk 2013.
10
Tamże.
8
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Zdjęcie płonącego „Stuttgartu” wykonane z pokładu amerykańskiego bombowca.
Fotografia lotnicza pokazuje fragment bazy Kriegsmarine w porcie gdyńskim, tuż
po nalocie samolotów amerykańskich. Źródło: interia.pl/Odkrywca, (dostęp: lipiec
2016 r.)
szpitalny nie będzie atakowany. Stało się coś strasznego. Zostaliśmy trafieni kilkoma
bombami i statek został mocno uszkodzony. Jeden z pocisków wybuchł w sali szpitalnej.
Lekarze nie przerwali operacji podczas nalotu. Wszyscy, którzy tam byli, zginęli na
miejscu”11.
Inny opis tamtej sytuacji przedstawił Adam Szulczewski: „Trzeba sobie wyobrazić,
co się tam wtedy działo. Jak oglądaliście film „Pearl Harbor”, to będzie wam łatwiej.
Płonie pokład. Po chwili wszystkie szyby komunikacyjne są już odcięte. Ciężko ranni,
a takich transportowano statkami szpitalnymi, mają znikome szanse na ucieczkę
z płomieni. Leżą, czołgają się, jęczą i krzyczą. Do okien rzucają się ci, którzy mogą
chodzić lub najsilniejsi. Jednak bulaje są za małe. Mężczyźni szukają wyjścia, próbują
coś robić. Pielęgniarki krzyczą o pomoc. Przypuszczalnie cały czas liczyli, że ktoś ich
zacznie ratować, w sąsiedztwie stały przecież okręty, po nabrzeżu chodzili ludzie. Na
statku musiały dziać się okropności. Musimy pamiętać, że w takiej sytuacji odruch
11

Cyt. za: B. Aksamit, B. Gondek, dz. cyt.
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ratowania życia jest najsilniejszy. Odruch ratowania własnego życia”12.
Być może wyjątkowy dramatyzm tamtego wydarzenia przyczynił się, do powstania
wielu hipotez i teorii spiskowych wokół tragedii „Stuttgartu”. Jedna z nich głosi, że
Niemcy nie próbowali ratować swoich rodaków, a jedynie po zakończeniu nalotu i
gdy pożar nieco zmalał, odholowali wrak na redę portu i następnie tam go zatopili,
gdy z pewnością na pokładzie nie pozostał już nikt żywy13. Nie ratowali, gdyż było to
niemożliwe. Tym większy dramat i bezsilność musiały stać się także udziałem ocalałej
komendantury i załogi portu, który nie dysponował w tamtym czasie odpowiednimi
jednostkami ratowniczymi, np. specjalistycznymi statkami przeciwpożarowymi,
które mogłyby podjąć próbę opanowania pożaru. Ale nawet dysponując takimi siłami
i środkami, zważywszy, że paliwem „Stuttgartu” był mazut, jak zresztą większości
ówczesnych tego typu jednostek, opanowanie pożaru mogło okazać się niemożliwe.
Ponadto duże ilości mazutu na płonącym statku mogły stanowić zagrożenie dla
cumujących w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek i znajdujących się na nich
ludzi. Pod tym kątem decyzja komendanta portu, kontradmirała Joachima Plath’a
o odholowaniu jednostki na bezpieczną odległość, jak tylko stało się to możliwe,
wydaje się absolutnie trafna, racjonalna i rozważna14.
Jest też hipoteza Aleksego Kazimierczaka, który w artykule „Samoloty nad
Gotenhafen” napisał: „Zbombardowano też zarejestrowany jako statek szpitalny
Kriegsmarine parowiec pasażerski „Stuttgart”, który faktycznie spełniał rolę bazy
okrętów podwodnych. Załadowany torpedami, amunicją i paliwem był gotowy do
wyjścia na Atlantyk. Gdy wybuchł na nim pożar, w obawie przed nieobliczalnymi
skutkami dla całego portu i miasta, pospiesznie wyholowano go na redę i zatopiono”15.
Gdyby rzeczywiście pod pokładem „Stuttgartu” znajdowały się torpedy i inne
uzbrojenie, to tak potężny pożar musiałby spowodować w krótkim czasie równie
potężną eksplozję i raczej nie zdołano by okrętu odholować. Eksplozję mógł też
spowodować palący się mazut, który w takim przypadku zamienia się w niemożliwą
do ugaszenia substancję. Wówczas wrak zamieniłby się w swoisty „miotacz ognia”, a
zniszczenia w porcie z tego powodu byłyby zapewne dużo większe niż te, spowodowane
bezpośrednio amerykańskimi bombami. Warto podkreślić, że „Stuttgart” jako były
liniowiec, kompletnie nie nadawał się na specjalistyczny transportowiec, w dodatku
„dzielący” swoją powierzchnię ze szpitalem16.
Według innej hipotezy na pokładzie statku-szpitala przebywali zakaźnie chorzy,
właśnie w ten sposób izolowani, i po uderzeniu bomby Niemcy od razu postanowili
okręt odholować i świadomie zatopić, aby pozbyć się „trudnych” pacjentów.
Przypuszcza się też, że na pokładzie „Stuttgartu” znajdowały się prostytutki
różnych narodowości, stanowiące personel zlokalizowanych na terenie miasta
Cyt. za: B. Aksamit, B. Gondek, dz. cyt.
B. Aksamit, B. Gondek, dz. cyt.
14
Tragedia „Stuttgartu”...
15
Cyt. za: Tragedia „Stuttgartu”...
16
Tamże.
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Soldatenhaus’ów, czyli wojskowych domów publicznych, gdzie mieli się relaksować
urlopowani z frontu żołnierze, i w związku z tym, pasażerowie statku nie przedstawiali
dla Niemców żadnej wartości17.
Do powyższych wątpliwości można dodać i tę, że zatopienie statku szpitalnego,
noszącego nazwę jednego z najbardziej uprzemysłowionych miast w Niemczech,
powinno być uznane za zbrodnię wojenną, ale nigdy do tego nie doszło18. Według A.
Szulczewskiego „w czasie wojny, każda ze stron konfliktu podaje listę jednostek, które
będą miały status statku szpitalnego. Są nietykalne i nikt nie ma prawa ich atakować.
Statek szpitalny nie może być uzbrojony i musi być pomalowany na jasny, kontrastowy
kolor, mieć symbol czerwonego krzyża na burcie. Jeżeli rusza w rejs, to dowództwo
floty podaje do ogólnej wiadomości jego trasę. Taka jednostka jest chroniona prawem
międzynarodowym i atak na nią jest uznawany za zbrodnię wojenną”19.
W przypadku „Stuttgarta” sprawa ochrony prawnej nie jest oczywista. Mieli
tę świadomość również sami Niemcy, ze swoim rozbudowanym i odgrywającym
niezwykle istotną rolę aparatem propagandy wojennej. Świadczy o tym treść
zachowanego w archiwach pisma Naczelnego Dowództwa Kriegsmarine do
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy z 30 grudnia 1943 r.: „Dane rządu
amerykańskiego wskazują, że w sąsiedztwie »Stuttgartu« znajdowały się także inne
jednostki pływające. I pożałowania godne trafienie było efektem ataku na tamte
okręty wojenne. Do tego należy dodać, że okręt-szpital był w kamuflażu od strony
morza, więc Amerykanie, przy dalszej wymianie not dyplomatycznych, mogliby
podnieść argument, że ich lotnicy nie mogli rozpoznać chronionej prawem jednostki.
Przy tym stanie faktycznym i prawnym, celowe było odstąpienie Niemców od dalszej
wymiany not”20.
Lotnicy amerykańscy zrzucając bomby z pułapu ponad 2 km, nie byli w stanie
rozpoznać statku szpitalnego. Dodatkowo jednostka była kamuflowana za pomocą
siatki maskującej od strony wejścia do portu21. Port spowiła ponadto maskująca
mgła. W tym momencie nasuwa się pytanie: po co Niemcy dodatkowo kamuflowali
pływający szpital, prawidłowo oznakowany, mając świadomość chroniących go
norm prawa międzynarodowego? Wysuwanie z tego powodu przypuszczeń, że
był zakamuflowanym okrętem-bazą U-bootów jest także wątpliwe. Poza tym,
w tym konkretnym przypadku, nic nie było w stanie ochronić „Stuttgartu”,
ani międzynarodowe normy prawne, ani jakikolwiek kamuflaż. Przy nalocie
dywanowym nie ma mowy o jakimkolwiek celowaniu – zrzuca się krocie bomb na
dany teren, niczym piasek z rozsznurowanego worka. I tak uczynili amerykańcy
lotnicy: zbombardowali port i jego bezpośrednie otoczenie, oszczędzając miasto.
B. Aksamit, B. Gondek, Nikt nie chce pamiętać o „Stuttgarcie”, „Gazeta Wyborcza” Magazyn Trójmiasto,
23 maja 2008 r., wyd. internetowe, (dostęp: lipiec 2016 r.).
18
Tragedia „Stuttgartu”, „Odkrywca” nr 4 (171), kwiecień 2013, przedruk: interia.pl.
19
Cyt. za: B. Aksamit, B. Gondek, dz. cyt.
20
Cyt. za: B. Aksamit, B. Gondek, dz. cyt.
21
Tamże.
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To dowództwo floty i komendantura portu ryzykowały świadomie życiem pasażerów
statku szpitalnego, cumując go w bezpośrednim sąsiedztwie okrętów bojowych
Kriegsmarine, które były właśnie celem samolotów amerykańskich.
O losie „Stuttgartu” zadecydowali sami Niemcy. Odholowany na redę został
wieczorem, 9 października 1943 r., zatopiony ogniem artyleryjskim przez trzy
niemieckie dozorowce22. Prawdopodobnie na pokładzie nie było już w tym czasie
nikogo żywego – chociaż pojawiają się zdania, że Niemcy strzelali do swoich rodaków,
aby skrócić ich męki23.
Po zajęciu portu i miasta przez wojska sowieckie rozpoczęła się brutalna i
bezpardonowa grabież wszystkiego, co przedstawiało jakąkolwiek, zwłaszcza
przemysłową, wartość. Niepodzielnym hegemonem pozostawał w pierwszym
okresie, tak jak na wszystkich zajmowanych terenach, wojenny komendant miasta.
Gdyńska stocznia i port podzieliły los gdańskiej stoczni „Schichau”, jak i setek
pozostałych zakładów przemysłowych na terenach tzw. Ziem Odzyskanych – pod
tym względem zachowanie Sowietów nie różniło się specjalnie w zależności od
tego, czy dotyczyło to ziem znajdujących się przed wojną w granicach Rzeszy, czy
na terytorium RP. Rosjanie rabowali wszystko, jako należny im łup za poniesione
straty wojenne, ludzkie i gospodarcze. Tak więc mieszkańcy Gdyni byli świadkami
tych samych zachowań, które doświadczali starzy i nowi mieszkańcy, np. Dolnego

Fragment portu wojennego na Oksywiu w Gdyni z poł. lat 90. XX w. To tu 9.10.1943 r. płonął
statek szpitalny „Stuttgart”. Źródło: internet (interia.pl/Odkrywca, dostęp: lipiec 2016 r.)
22
23
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Śląska. Cytowany wcześniej W. Kohnke opisuje taki oto epizod: Pamiętam, jak tuż
po wejściu Ruskie załadowali do pływającego doku krowy, konie i świnie spędzone
do Gdyni z Żuław i Kaszub - wspomina. - Tę arkę Noego ciągnęli po Zatoce do
Królewca. W końcu wpadli na mieliznę, a ryki zwierząt niosły się po wodzie przez
wiele godzin24.
Wojenny podział łupów trwał nadal już po przekazaniu Gdyni pod polską
administrację, tyle że teraz przeniósł się w zacisze ministerialnych oraz
dyplomatycznych gabinetów i przybrał nieco bardziej cywilizowaną i partnerską
formę, choć oczywiście nadal warunki dyktowali Sowieci. Jak się okazuje,
również wraki okrętów znajdujące się w porcie gdyńskim i na jego redzie, stały
się przedmiotem podziału i cennym łupem, jako źródło tak potrzebnej w tamtym
czasie stali. Wrak „Stuttgartu”, a właściwie jego pozostałości przypadły Polsce25.
Ponieważ Polacy nie dysponowali sprzętem umożliwiającym wydobycie
wraku w całości, a Sowieci nie zgodzili się udostępnić swego, postanowiono, że
na wraku w kilku miejscach zostaną zdetonowane ładunki wybuchowe i będzie
on wydobywany partiami26. Mimo, że oceniano na podstawie przeprowadzonych
przez nurków z PRO rekonesansów, że wrak zniszczony jest w ok 65%, ilość
złomu, jaką dla polskich hut uda się pozyskać w wyniku przeprowadzonej operacji
szacowano na 8.000 ton27. Kiedy uzyskano wszelkie niezbędne zgody, pojawili się
świadkowie, którzy twierdzili, że w momencie zatopienia pływającego szpitala
na jego pokładach znajdowały się na pewno ludzkie zwłoki. To spowodowało
impas w planowanych pracach. PRO zwróciło się do Ministerstwa Żeglugi o
oficjalną wykładnię postępowania w przypadku natrafienia na szczątki ludzkie.
Postanowiono także poinformować oficjalnie odpowiednie czynniki w NRD i
niemiecki Czerwony Krzyż. Zakładano możliwość przybycia przedstawicieli tej
organizacji i udział w pracach na miejscu. Ostatecznie w Gdyni nie pojawił się
nikt ze strony niemieckiej. Za to lokalne władze komunistyczne nie omieszkały
wykorzystać rozgłosu nadanego sprawie dla celów propagandowych, eksponując
„niemieckie bestialstwo” i przypisując Niemcom całą winę za tragedię pasażerów
„Stuttgartu”28.
W sierpniu 1956 r. sześciu polskich nurków, podczas dwóch zejść do wraku, nie
stwierdziło obecności żadnych ludzkich szczątków, co potwierdzono oficjalnym
protokołem. Wydaje się, że tak przeprowadzone rozpoznanie nie mogło być kompletne
i dostarczyć w pełni wiarygodnych informacji dotyczących obecności szczątków
ofiar. Do takiej oceny skłania się również A. Szulczewski. Tam, gdzie mogli wpłynąć
nurkowie, żadne ludzkie szczątki nie mogły się zachować – konstatuje komandor. - To
jest strefa przybrzeżna. Morze wypłukało i rozpuściło wszystko, a nie sądzę, że nurkom
Tamże.
Tamże.
26
Tamże.
27
Tamże.
28
Tamże.
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w tak zniszczonym wraku, w ciągu dwóch zejść udało się dotrzeć do zamkniętych
pomieszczeń, tam, gdzie coś mogło się zachować29. Wtóruje mu Jerzy Janczukowicz –
weteran i legenda podwodnych poszukiwaczy, który schodził niemalże do wszystkich
znanych bałtyckich wraków: „Kości niemieckich żołnierzy? Większość zamieniła się
w proch podczas pożaru. Te zaś, co pozostały, wymyły bałtyckie sztormy”30. Oficjalne
prace minersko-wydobywcze na wraku trwały od 1956 do 1962 r.
Obecnie po „Stuttgartcie” pozostało zaledwie kilka blach osadzonych w dnie.
Potwierdziła to Iwona Pomian – kustosz CMM, która pod koniec lat 90. brała udział w
ekspedycji na wrak, zorganizowanej przez Instytut Morski w Gdańsku31. Resztki wraku
statku, którego los dopełnił się za sprawą bomb, dziś paradoksalnie nadal stanowią
pewnego rodzaju „bombę” - ekologiczną. Na dnie, o czym zaświadczają relacje zarówno
I. Pomian, jak i J. Janczukowicza, nadal zalega spora ilość mazutu32.
W świadomości społecznej powinny przetrwać pamięć i szacunek dla ofiar tej
tragedii. Dramat ofiar jest tym bardziej przejmujący, jeśli zestawimy go z bilansem nalotu,
dokonanego przez Amerykanów: wprawdzie zniszczono lub poważnie uszkodzono
wiele obiektów - od końcowego odcinka magistrali kolejowej Śląsk-Gdynia po dawną
Stocznię Gdyńską, która jako Alte Werft spełniała rolę stoczni remontowej - bomby
zatopiły 7 statków handlowych, a 5 poważnie uszkodziły, całkowicie zniszczono okrętbazę U-Bootów, holownik, ścigacz i pływający dok o wyporności 25 tys. BRT, niemniej
nie zniszczono żadnego ważnego okrętu Kriegsmarine, chociaż w tym czasie było ich
w porcie siedem. Bomby nie spadły też na żaden z wielkich doków pływających. Za
to zniszczeniu, lub uszkodzeniu, uległy statki duńskie, szwedzkie i fińskie33. O tym, że
efektywność nalotu nie była zbyt wielka, najlepiej świadczy fakt, że już w marcu 1944 r.
wszystkie gdyńskie zakłady przemysłu zbrojeniowego w poziomie produkcji wróciły do
stanu sprzed amerykańskiego nalotu34. Było to z resztą charakterystyczne dla wszystkich
alianckich nalotów na zagłębia przemysłowe III Rzeszy. Okres, w jakim udawało się
Niemcom przywracać stan poprzedni był imponujący, a gospodarka nazistowskich
Niemiec tak naprawdę załamała się dopiero po odcięciu źródeł ropy z rumuńskich
rafinerii. Każe to zastanowić się nad sensem nalotów dywanowych, dokonywanych
przez aliantów, zważywszy, że zawsze ginęli w nich cywile. Oponenci w tym momencie
słusznie podniosą, że Adolf Hitler również dokonywał, za pomocą pierwszych rakiet
balistycznych na świecie V-2, ataków chociażby na Londyn, gdzie ginęła ludność
cywilna, a militarne znaczenie rezultatów miało wymiar jedynie psychologiczny. I że
to Niemcy rozpętali tę okrutną wojnę, a ofiary tragedii „Stuttgartu” stanowią jeden z
Tamże.
Tamże.
31
Tamże.
32
Tamże.
33
Tragedia „Stuttgartu”, „Odkrywca” nr 4 (171), kwiecień 2013, przedruk: interia.pl.
34
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jej skutków. Warto pamiętać o ok. 1 000 ludzi, którzy 9 października 1943 r. zginęli
na pokładzie „Stuttgartu”, a także ofiarach tego tragicznego dnia, w którym na terenie
portu gdyńskiego ginęli również Francuzi, Belgowie, Brytyjczycy, Rosjanie czy Włosi.
***
W grudniu 1944 r., tym razem, ponad 200 maszyn brytyjskich wykonało wyrok
na gdyński port. W tym przypadku efekty nocnego nalotu – co wynikało ze swoistego
„podziału pracy” pomiędzy zachodnimi aliantami: Amerykanie atakowali w dzień,
Brytyjczycy nocą – były znacznie skuteczniejsze. Niemcy już do końca działań
wojennych nie usunęli zniszczeń poczynionych tym nalotem35. Analizując atak,
współcześni badacze i publicyści wysnuwają ciekawe teorie, dotyczące przyczyn tak
zmasowanego ataku na gdyński port w końcowym okresie wojny, kiedy jej wynik
zdawał się być już przesądzony.
SUMMARY
Passenger ship ‘Stuttgart’ in Gotenhafen – a forgotten World War 2 tragedy
in Gdynia
During the World War 2 Gdynia, a miraculously newborn Polish city, has been brutally
succumbed to become a centre of maritime industry and ‘living space’ for German
invaders. On October 9th 1943 Gdynia port suffered a heavy bombing perpetrated
by allied air forces. The city alone was barely intact. Yet, the port infrastructure was
massively damaged. One of the major losses for the Germans turned out to be the
passenger ship ‘Stuttgart’ sinking, which served as a navy hospital for east front
soldiers. The Author of the article, uncovers numerous mysteries regarding this tragic
episode.

35

Tamże.
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Przestępczość w przedwojennej Gdyni
w świetle policyjnych statystyk
Czynnikiem determinującym kierunek rozwoju Gdyni była przypisana
miastu 1 rola, jaką miało odegrać w odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z odzyskaniem na mocy Traktatu Wersalskiego dostępu do
morskiej linii brzegowej, zaszła konieczność budowy nowoczesnego portu
mającego stanowić jeden z filarów tworzącej się państwowości. Zapewnienie
dynamicznego rozkwitu infrastrukturalnego miasta było wyrazem
odpowiedzialności władz Rzeczypospolitej, upatrujących w sprawnie
funkcjonującym porcie perspektyw wzrostu ekonomicznego i ważnego
elementu prowadzonej polityki gospodarczej. Gwałtownym, pozytywnym
przeobrażeniom i postępowi cywilizacyjnemu, towarzyszyło jednak
występowanie niemożliwych do uniknięcia niepożądanych zjawisk i zagrożeń,
związanych z napływem do miasta nowej ludności. Gdynia jawiła się bowiem,
przynajmniej w założeniach jako miejsce, gdzie można było znaleźć pracę i
zakwaterowanie, o które nie było łatwo w innych częściach kraju, częstokroć
zubożałych wyniszczającą polityką zaborców.
Głównymi źródłami utrzymania gdyńskiego proletariatu, najliczniejszej
warstwy ludności miasta, były gałęzie związane z istnieniem portu: transport
i komunikacja. Te działy wraz z przemysłem, nie były jednak w stanie zapewnić
pracy dla nadmiaru siły roboczej2. Zatrudnienia nie mogli znaleźć wszyscy chętni,
co wprost przekładało się na wzrost liczby bezrobotnych, żebraków i włóczęgów.
Na sytuację powodującą wzrost bezrobocia, wpływ miał ponadto światowy kryzys
gospodarczy z przełomu lat 20. i 30. XX w. Obok poszukujących uczciwie poprawy
swojego bytu, w Gdyni pojawiły się również osoby z kryminalną przeszłością, licząc
Prawa miejskie zostały przyznane Gdyni na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 lutego 1926 r.
o zezwoleniu gminie wiejskiej Gdynia w powiecie wejherowskim w województwie pomorskiem na przyjęcie ustroju według pruskiej ordynacji miejskiej dla sześciu wschodnich prowincyj z dnia 30 maja 1853 r.
„Dziennik Ustaw” 1926, nr 21, poz. 127.
2
M. Widernik, Główne problemy gospodarczo-społeczne miasta Gdyni w latach 1926-1939, Gdańsk
1970, s. 70.
1
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na łatwy, w drodze bezprawnych zachowań, zarobek. Trudna sytuacja ekonomiczna
napływowej ludności musiała negatywnie wpłynąć na stan bezpieczeństwa w
mieście. Bezrobocie było jedną z głównych przyczyn przestępczości. Bezrobotni
dopuszczali się kradzieży, napadów rabunkowych i samobójstw3. Z tych
względów Gdynia i jej mieszkańcy nie mogli być wolni od zagrożeń, związanych z
przestępczością.
Świadomość niebezpieczeństw wynikających z możliwego, a następnie
faktycznego wzrostu przestępczości, wpłynęła na rozwój struktur dochodzeniowośledczych tworzących się jednostek organizacyjnych gdyńskiej Policji4.
Wymiernym tego efektem było powstanie 10 sierpnia 1929 r. przy Komisariacie
Policji Państwowej w Gdyni Wydziału Śledczego5. Informacje przygotowane i
udostępnione przez wspomniany Wydział Śledczy oraz Komisariat Główny Policji
Państwowej w Gdyni, są jednym ze źródeł wiedzy o przestępczości w przedwojennej
Gdyni. Przedmiotowe dane statystyczne dotyczące przestępstw i wykroczeń,
zamieszczone w Rocznikach Statystycznych Gdyni6, w pewnym stopniu ukazują
skalę tych zjawisk.
Dane statystyczne wskazują na rozmiar badanego zjawiska7. Nie oddaje
one często rzeczywistej sytuacji, nie odzwierciedlają faktycznych rozmiarów
i struktury przestępczości, choć dane policyjne określają najbardziej
obiektywnie rozmiary przestępstw i wykroczeń. Niedoszacowanie policyjnych
statystyk wynika m.in. z faktu pozostawania poza ich obszarem możliwości
sprawozdawczych tzw. ciemnej liczby przestępstw. Statystyka kryminalna, w
tym policyjna, zawiera informacje, które w celu scharakteryzowania przebiegu
Tamże, s. 80.
W latach 1930-1936 stan osobowy funkcjonariuszy Policji Państwowej w Gdyni kształtował się następująco: 1930 – 127 policjantów (w tym 19 śledczych), 1931 – 160 policjantów (w tym 19 śledczych),
1932 – 140 policjantów (w tym 24 śledczych), 1933 – 173 policjantów (w tym 26 śledczych), 1934 – 179
policjantów (w tym 22 śledczych), 1935 – 191 policjantów (w tym 23 śledczych) i 1936 – 197 policjantów (w tym 34 śledczych). Dane na podstawie Rocznika Statystycznego Gdyni 1936-1937, pod red. B. Polkowskiego, Gdynia 1937, s. 45.
5
Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 10 sierpnia 1929 r.; zob. „Gazeta Administracji i Policji
Państwowej” 1929, nr 19, s. 701.
6
Rocznik Statystyczny Gdyni 1933-1934, Gdynia 1934; Rocznik Statystyczny Gdyni 1934-1935, Gdynia 1936; Rocznik Statystyczny Gdyni 1936-1937, Gdynia1937; Rocznik Statystyczny Gdyni 1937-1938,
Gdynia1938; wszystkie wydawnictwa pod red. B. Polkowskiego. Pierwszy z roczników został wydany w
grudniu 1934 roku przez Komisariat Rządu w Gdyni (skład główny w referacie statystycznym Komisariatu Rządu w Gdyni).
7
J. Kasprzak, Wybrane problemy metodologiczne badań w zakresie procesu karnego i kryminalistyki,
[w:] Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki, pod red. J. Kasprzaka i B. Młodziejowskiego,
Olsztyn 2010, s. 14.
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i wyniku postępowań przygotowawczych, jurysdykcyjnych i wykonawczych
oraz określonego w tych postępowaniach zbioru czynów przestępczych,
sprawców przestępstw i zastosowanych wobec nich sankcji zostają: a/ w
znormalizowanej formie wyodrębnione z prowadzonej przez organy ścigania i
wymiaru sprawiedliwości dokumentacji aktowej; b/ sklasyfikowane, zaliczone i
ujęte w tablice statystyczne w sposób umożliwiający wykrywanie wewnętrznej
struktury opisywanych zjawisk oraz zachodzących między nimi związków w
czasie i przestrzeni; c/ publikowane periodycznie według określonego programu
przez organ państwowy8. Dane statystyczne stanowią źródło jakościowego i
ilościowego opisu przestępczości nie dając jednak, co należy podkreślić, jej
pełnego obrazu.
Celem artykułu jest ukazanie rozmiaru i struktury przestępczości na terenie
Gdyni w latach 1931-1937. Z uwagi na część szacunkowych danych dotyczących
ludności w latach 1932-19339, w artykule odstąpiono od ukazania współczynnika
przestępczości uznając, że nie będą to obliczenia miarodajne i reprezentatywne.
W związku z powyższym w dalszej części rozmiar przestępczości został ukazany
w liczbach bezwzględnych. Przedstawione w zestawieniach statystycznych dane
dotyczą przestępstw i wykroczeń, które zostały odnotowane przez policję w
Gdyni w latach 1931-1937. Informacje mają oficjalny charakter i odzwierciedlają
fakt zarejestrowania przez organ ścigania czynności procesowych, w przypadku
powzięcia informacji o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
lub wykroczenia. Przedstawiają również wiadomości na temat liczby spraw
wykrytych przez policję oraz aresztowanych, w związku z określoną kategorią
czynu, osób. Dane zawierają szeroki zakres rodzajowy przestępstw i wykroczeń,
obejmując zarówno czyny o najwyższym stopniu społecznej szkodliwości, jak i
te o mniejszym znaczeniu. Statystyki zawierają określenie nazw przestępstw bez
wskazania ich kwalifikacji prawnych. Badany okres sprawozdawczy, z uwagi na
dokonaną w 1935 r. zmianę metodologiczną dotyczącą nomenklatury niektórych
rodzajów przestępstw i wykroczeń, należy rozpatrywać oddzielnie w dwóch
podokresach: 1931-1934 i 1935-1937. Cezurę 1935 r. narzucają sami autorzy
opracowań, zaznaczając jednocześnie, że nie ma możliwości porównania danych
z kolejnych lat. Brak jest informacji, dlaczego dokonano zmian w nomenklaturze
czynów. Racjonalnym wytłumaczeniem i przesłanką podziału byłoby powołanie
się na uwarunkowania wynikające z wejścia w życie 1 września 1932 r. polskiego
B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2004, s. 76.
W okresie 1931-1937 rozwój ludności kształtował się od 30,2 tys. do 105 tys. mieszkańców. Rocznik
Statystyczny Gdyni 1936..., s. 17.
8
9

244

Rafał Połeć

kodeksu karnego z 1932 10, gdyby nie fakt, że wskazywaną w Rocznikach
Statystycznych datą graniczną podokresów jest 1 stycznia 1935 r. Dokonując
przeglądu kategorii przestępstw i wykroczeń wyszczególnionych w dwóch
podokresach warto zwrócić uwagę m.in. na zmianę w zakresie przedstawiania
danych dotyczących czynów przekraczania przepisów meldunkowych,
sanitarno-administracyjnych i handlowo-administracyjnych. W zestawieniach
za lata 1935-1937 wymienione czyny nie są już, jak w okresie 1931-1934,
wykazywane jako przestępstwo czy wykroczenie. Fakt ten ma znaczenie przy
próbie porównania dwóch podokresów czyniąc takie starania za bezzasadne.
Wydaje się jednak, że mimo tak przyjętej periodyzacji i braku możliwości
dokonania pełnych, całościowych porównań, istnieje ewentualność zestawienia
wybranych rodzajów przestępstw, których nomenklatura nie uległa zmianie.
Analizowane dane statystyczne należy podzielić, jak wspomniano wcześniej, na
dwa okresy: lata 1931-1934 i 1935-1937. W okresie 1931-1934 odnotowano łącznie
36061 przestępstw i wykroczeń, z czego wykryto 33616, co kształtuje wykrywalność
na poziomie 93,2%. Najwięcej przestępstw i wykroczeń odnotowano w 1933 roku 10707, wówczas również osiągnięto największy wskaźnik ich wykrywalności - ponad
94%. Najmniej przestępstw i wykroczeń odnotowano w 1931 r. - 7233, a wykryto w
1934 roku – jedynie 91%. Można zaobserwować, że na przestrzeni lat następował
wzrost przestępczości z jednoczesnym utrzymywaniem się na podobnym poziomie
wykrywalności. W analizowanym okresie uwidacznia się tendencja wzrostowa
zameldowanych przestępstw i wykroczeń, pomiędzy 1931 a 1932 rokiem nieznaczna,
natomiast pomiędzy 1932 a 1933 r. dość gwałtowna. W 1932 r. zarejestrowano
bowiem w liczbach bezwzględnych o 366 więcej przestępstw i wykroczeń niż w
1931 r., co stanowi wzrost o blisko 5%, natomiast w 1933 r. gdyńscy funkcjonariusze
odnotowali, w porównaniu z 1932 rokiem, już o 3108 więcej czynów, co stanowi
wzrost o blisko 30% w stosunku do roku poprzedzającego. Według statystyk, w
kolejnym, 1934 roku zarejestrowano nieznaczny spadek o liczbę 185 przestępstw
i wykroczeń w porównaniu z 1933 r. W okresie od 1931 do 1934 r. przestępczość
W chwili odzyskania niepodległości, na ziemiach byłego zaboru pruskiego obowiązywały niemieckie uregulowania karne, w tym w szczególności kazuistyczne przepisy Kodeksu Karnego Rzeszy Niemieckiej z 15 maja 1871 r., zawierające penalizację zachowań wyczerpujących znamiona zarówno przestępstw, jak i wykroczeń (zob. Kodeks Karny Rzeszy Niemieckiej z dnia 15 maja 1871 r. z późniejszymi
zmianami i uzupełnieniami po rok 1918 wraz z ustawą wprowadczą do Kodeksu Karnego dla Związku
Północno-Niemieckiego - Rzeszy Niemieckiej z dnia 31 maja 1870 r.; przekł. urzędowy Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa B. Dzielnicy Pruskiej). Przedmiotowy Kodeks Karny utracił moc obowiązującą 1 września 1932 roku (z wyjątkiem § 296a i § 298 – odpowiednio: samowolny połów ryb w
wodach przybrzeżnych przez cudzoziemców i ukrywanie się lub ucieczka majtka z mytem w celu wyłamania się od przyjętego obowiązku), kiedy to na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z
11 lipca 1932 roku – Przepisy wprowadzające Kodeks Karny i Prawo o Wykroczeniach, „Dziennik Ustaw”
1932, nr 60, poz. 573), weszło w życie Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11 lipca 1932 r. –
Kodeks Karny z dn. 11 lipca 1932 r., „Dziennik Ustaw” 1932, nr 60, poz. 571.
10
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wzrosła z 7233 do 10522, zanotowano w liczbach bezwzględnych o 3289 czynów
więcej, finalnie przestępczość powiększyła się o 31%.
Tabela 1. Przestępstwa i wykroczenia w latach 1931-1934

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Gdyni
W pierwszym okresie, obejmującym dane za lata 1931-1934, wyróżniono
46 kategorii przestępstw i wykroczeń (w tym dział: różne). Zestawienie w
sposób zbiorczy obrazuje, jakie czyny zostały odnotowane w Gdyni. Większość
przestępstw i wykroczeń, odrzucając czyny związane z przekraczaniem przepisów
administracyjnych (meldunkowych, sanitarno-administracyjnych i handlowoadministracyjnych) stanowiły przestępstwa i wykroczenia kryminalne. Wydaje
się, że uwidoczniona przewaga czynów stricte kryminalnych nad innymi wynikała
ze specyfiki Gdyni jako miasta portowego, gdzie z uwagi na znaczną liczbę
podróżujących drogą morską, turystów, marynarzy, stwarzały się sprzyjające warunki
do dokonywania kradzieży. Wśród podstawowych przestępstw kryminalnych na
szczególną uwagę zasługują przestępstwa przeciwko mieniu, w tym przede wszystkim
kradzieży, a także przeciwko życiu i zdrowiu. Kategoria przestępstw i wykroczeń
dotyczących kradzieży jest dominującą w analizowanym okresie.
W latach 1931-1934 zauważalne jest występowanie przestępstw politycznych, w
tym przeciwko władzy. Najliczniejszą grupę stanowią czyny związane ze stawianiem
oporu władzy. W przebiegu czasowym zauważalna jest początkowo tendencja
wzrostowa tego przestępstwa, przekształcająca się w następnych latach w znaczny
spadek – z odnotowanych 68 przypadków w 1932 r. do 36 i 39 w następnych latach.
Na uwagę zasługuje odnotowywany we wszystkich latach, przypadek szpiegostwa

246

Rafał Połeć

(najwięcej w 1932 r. – 3 przypadki). Z danych liczbowych wynika, że problemem
gdyńskiej policji były zdarzenia związane z fałszerstwem dokumentów, pieniędzy
i papierów wartościowych. Przestępstw związanych z fałszowaniem dokumentów
odnotowano najwięcej w 1933 r. – 44 zdarzenia. W krótkim czasie podwojeniu uległa
natomiast liczba czynów związanych z fałszowaniem pieniędzy, banknotów i papierów
wartościowych. Najgorszy pod tym względem był okres lat 1933-1934, kiedy to, w
porównaniu z 1932 r., nastąpił ponad 50% wzrost czynów przedmiotowych. W tym
krótkim okresie podwojeniu uległa liczba przypadków żebractwa i włóczęgostwa.
Uwidoczniony wzrost był zapewne pokłosiem rosnącego w Gdyni bezrobocia.
Najgorszym pod tym względem był okres 1933-1934. Spośród rozpatrywanych
czynów, najbardziej zmalało ryzyko stania się ofiarą rabunku zwyczajnego. Na
przestrzeni lat 1932-1934 nastąpił spadek tego typu czynu o 55%.
Jak można zauważyć, w przypadku wielu wykazywanych w tabeli czynów, zarówno
przestępstw, jak i wykroczeń, uwidoczniła się wyraźna tendencja wzrostowa.

1

Tabela 2. Rodzaje przestępstw i wykroczeń w latach 1931-1934
Rodzaj przestępstwa i
Lata
1931
1932
1933
1934
wykroczenia

2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Przestępstwa polityczne
Opór władzy
Inne przestępstwa przeciwko władzy
Przestępstwa urzędowe
Szpiegostwo
Inne przestępstwa przeciwko państwu
Zakłócenie spokoju publicznego
Przemytnictwo
Włóczęgostwo i żebractwo
Fałszowanie dokumentów
Fałszowanie pieniędzy, banknotów i
papierów wart.
Rabunek zwyczajny
Morderstwo zwyczajne
Inne rodzaje pozbawienia wolności
Podpalenie zbrodnicze
Stręczenie do nierządu
Przestępstwa na tle seksualnym
Inne przestępstwa przeciw moralności
Uszkodzenia cielesne
Spędzenie płodu
Podrzucenie dziecka
Handel żywym towarem
Kradzież kolejowa z włamaniem
Kradzież kolejowa bez włamania

Ogółem

5
54
3
1
1
15
33
8
64
27

4
68
5
3
17
97
12
69
35

19
36
63
2
2
3
427
24
153
44

6
39
60
1
472
63
155
35

34
197
131
3
7
35
1029
107
441
141

49

70

169

162

450

5
3
1
6
3
85
82
3
2
1
11
396

9
2
2
3
13
73
74
7
1
16
240

8
1
4
118
50
2
2
10
375

4
4
2
3
6
85
84
2
4
7
208

26
9
3
7
12
22
361
290
14
8
2
44
1219
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Inny rodzaj kradzieży z włamaniem
Kradzież kieszonkowa
Kradzież z pola i lasu
Inny rodzaj kradzież bez włamania
Oszustwo
Wymuszenie
Sprzeniewierzenie
Paserstwo
Lichwa, paskarstwo
Hazard karciarzy
Kłusownictwo
Przekroczenie przepisów sanit.-adm.
Przekroczenie przepisów handl.-adm.
Zaginięcie osób
Przekroczenie
przepisów
meldunkowych
Opilstwo
Przywłaszczenie
Krzywoprzysięstwo
Zbiegostwo
Nielegalne przekroczenie granicy
Różne
Łącznie
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140
28
21
1378
160
4
97
17
3
4
2
400
362
-

149
148
19
1538
194
2
98
19
2
4
2
453
198
1

99
63
23
1364
216
3
41
23
45
621
627
6

117
59
79
1653
175
5
84
16
1
4
455
715
3

505
298
142
5933
745
14
320
75
6
57
4
1929
1902
10

214

213

355

280

1062

1358
10
3
8
2164
7233

1247
18
1
9
2158
7299

1362
104
1
1
7
4214
10707

1609
90
1
27
3747
10522

5576
222
6
1
51
12283
35761

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Gdyni

W obliczu tak szerokiego zakresu czynów wykazywanych w danych statystycznych,
warto skupić się na wybranych kategoriach przestępstw i wykroczeń, najbardziej
dotkliwych dla mieszkańców. Do takich należą zazwyczaj czyny przeciwko życiu
i zdrowiu oraz przeciwko mieniu. W zestawieniach statystycznych, w zakresie
przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu, na uwagę zasługują morderstwa zwyczajne,
uszkodzenia cielesne i spędzenia płodu, a przy przestępstwach i wykroczeniach
przeciwko mieniu - czyny dotyczące kradzieży, oszustw, sprzeniewierzeń i
przywłaszczeń.
Liczba przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przy uwzględnieniu wybranych i
wskazanych rodzajów czynów, w analizowanym okresie wyniosła łącznie 316, w tym
uszkodzeń cielesnych - 290, spędzenia płodu - 14, morderstw zwyczajnych - 9 i innego
rodzaju pozbawienia życia – 3. Według statystyk przestępczość przeciwko życiu i
zdrowiu spadała do 1933 r., a w 1934 r. nastąpił jej wzrost. Najwięcej przestępstw
odnotowano w 1934 r. - 92, co stanowiło około 30% łącznej liczby z lat 1931-1934,
natomiast najmniej w 1933 r. – 53, co stanowiło niewiele ponad 16% ogółu zdarzeń.
Liczba przypadków czynów przestępczych, których następstwem było uszkodzenie
ciała, zmniejszyła się w okresie 1931-1933, by następnie gwałtownie wzrosnąć
w 1934 r. Spadek pomiędzy 1931 r., kiedy odnotowano 82 przypadki, a 1933 r.,
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w którym zarejestrowano 50, wyniósł 32 zdarzenia, co stanowiło blisko 40%. Pomiędzy
1933 a 1934 r. nastąpił wzrost o ponad 40%, z 50 do 84 tego typu przestępstw.
Spędzenie płodu obejmowało czyny, dokonane zarówno przez samą kobietę, jak
również dokonane przez inną osobę, bez lub za zgodą kobiety, a także osobę udzielającą
kobiecie pomocy. W analizowanym okresie odnotowano 14 przypadków w czterech
kolejnych następujących po sobie latach, niestety bez rozróżnienia czynności
sprawczej i tym samym wskazania osoby sprawcy. Najwięcej przypadków
spędzenia płodu odnotowano w 1932 r., notując w następnych latach spadek o
71%. W przypadku morderstwa zwyczajnego nie odnotowano natomiast żadnego
tego typu zdarzenia w 1933 r., po zarejestrowaniu wcześniej 3 przypadków w
1931 r. i 2 w 1932 r. W 1934 r. nastąpił wzrost morderstw zwyczajnych - dkonano
ich 4.
Tabela 3. Wybrane przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w latach 1931-1934

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Gdyni
W analizowanym okresie, obok przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, istotną
kategorią były czyny przeciwko mieniu, z dominującym przestępstwem kradzieży
mienia zarówno prywatnego, jak i społecznego. W latach 1931-1934 odnotowano
8141 czynów przeciwko mieniu. Liczba przestępstw dotyczących kradzieży
utrzymywała się na dość stałym poziomie. Początkowa nieznaczna tendencja
wzrostowa – w 1932 r. odnotowano o 136 więcej przypadków niż w 1931 r., uległa
spadkowi w 1933 r., kiedy to zarejestrowano o 40 mniej zdarzeń w porównaniu z
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1931 r. i 176 zdarzeń w porównaniu z 1932 r. W 1934 r. nastąpił wzrost, kiedy
to odnotowano 2123 kradzieże i powrót do ilości przestępstw i wykroczeń z
1932 r. W analizowanym okresie 1934 r. był pod tym względem najgorszym.
Drugim w hierarchii dominujących rodzajów przestępstw przeciwko
mieniu było oszustwo, wykazane przez gdyńską policję 745 razy. Stała
tendencja wzrostowa, zarejestrowana w latach 1931-1933, kiedy odnotowano
odpowiednio: 160, 194, 216 zdarzeń, spadła w 1934 r. do 175 czynów.
Największy wzrost odnotowano w przypadku przestępstwa przywłaszczenia.
Z 10 przypadków zarejestrowanych w 1931 r., nastąpił wzrost do 104 czynów
w 1933 r., czyli o ponad 90%. W 1934 r. zanotowano nieznaczny spadek
przywłaszczenia do 90 tego typu czynów.
Tabela 4. Wybrane przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu w latach 1931-1934

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Gdyni
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Wśród przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu, na szczególną uwagę
zasługują kradzieże. Do przedmiotowej kategorii zaliczano kradzież kolejową z
włamaniem, kradzież kolejową bez włamania, inne rodzaje kradzieży z włamaniem,
kradzież kieszonkową, kradzież z pola i lasu oraz inny rodzaj kradzieży bez
włamania. Kradzieży kolejowych dokonano łącznie 1263, z czego z włamaniem 44
i bez włamania 1219. Najgorszym pod tym względem, rozpatrując łącznie te dwie
podkategorie, był 1931 r., kiedy odnotowano 407 takich czynów. Najmniej czynów
zarejestrowano w 1934 r. – jedynie 215, czyli o 192 przypadki mniej niż w 1931 r.
Najbardziej uciążliwa dla mieszkańców kradzież kieszonkowa zanotowała największy
wzrost w 1932 r., kiedy to zarejestrowano o 120 jej przypadków więcej niż w
1931 r., co stanowiło wzrost o ponad 81%. W późniejszych latach nastąpił spadek
kradzieży kieszonkowej do 63 zdarzeń w 1933 r., a finalnie do 59 w 1934 r. W
przebiegu czasowym największy wzrost zanotowano w przypadku kradzieży z pól i
lasów. Z 21 przypadków zarejestrowanych w 1931 roku nastąpił wzrost do 79 czynów
w 1934 r., czyli o 73,4%. Głównym celem sprawców tego typu czynów były konie i
bydło.
Tabela 5. Kradzieże w latach 1931-1934

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Gdyni
Drugi z analizowanych podokresów obejmuje lata 1935-1937. Warto przypomnieć,
że 1 stycznia 1935 r. nastąpiła zmiana w nomenklaturze przestępstw, co uniemożliwia
przeprowadzenie porównawczych badań statystycznych z latami 1931-1934.
W latach 1935-1937 odnotowano łącznie 21751 przestępstw i wykroczeń, z czego
wykryto 17714, co kształtuje wykrywalność na poziomie 81,4%. Najwięcej przestępstw
i wykroczeń odnotowano w 1937 r. - 8113, wówczas również osiągnięto największy
wskaźnik ich wykrywalności - ponad 82%. Najmniej przestępstw i wykroczeń odnotowano
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w 1935 r. - 5670, wtedy również wykryto ich najmniej – ponad 79%. W analizowanym
okresie uwidacznia się gwałtowna tendencja wzrostowa przestępstw i wykroczeń, pomiędzy
1935 a 1936 i finalnie 1937 r. W 1937 r. zarejestrowano bowiem w liczbach bezwzględnych o
2443 więcej przestępstw i wykroczeń niż w 1935 r., co stanowi wzrost o ponad 30%. Można
zauważyć, że w badanym przedziale czasowym, wzrostowi przestępczości, towarzyszył
podobny wzrost poziomu wykrywalności zgłoszonych wypadków (w danych statystycznych
z lat 1935-1937 autorzy nie posługują się już sformułowaniem „zameldowane”, jak to miało
miejsce w latach 1931-1934).
Tabela 6. Przestępstwa i wykroczenia w latach 1935-1937

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Gdyni
W badanym okresie, obejmującym dane za lata 1935-1937, wyróżniono
40 kategorii przestępstw i wykroczeń. W porównaniu z analogicznym
zestawieniem z lat 1931-1934 w tabeli brak jest czynów związanych z
przekraczaniem przepisów administracyjnych (meldunkowych, sanitarnoadministracyjnych, handlowo-administracyjnych). Brak jest ponadto zdarzeń
dotyczących m.in. szpiegostwa, włóczęgostwa i żebractwa, przemytnictwa,
a także działu zatytułowanego: różne. Podobnie natomiast przedstawia się
statystyka w zakresie najpoważniejszej przestępczości, gdzie przeważają czyny
kryminalne. Wśród podstawowych przestępstw kryminalnych na szczególną
uwagę zasługują ponownie przestępstwa przeciwko mieniu, a także przeciwko
życiu i zdrowiu. Należy nadmienić, że statystykami objęto nowe, nieznane do
tej pory czyny takie jak m.in.: zbrodnia stanu, zniewaga Narodu i Państwa czy
nawoływanie do przestępstwa.
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W latach 1935-1937 zauważalne jest odnotowywanie przestępstw politycznych,
w tym przeciwko władzy. W 1937 roku zarejestrowano przestępstwo zbrodni stanu.
Znów w tej kategorii najliczniejszą grupę stanowią czyny związane ze stawianiem
oporu władzy. Tym razem liczba odnotowanych przestępstw utrzymuje się na dość
stałym poziomie – 36, 41 i 41 odpowiednio w latach 1935-1937. W dalszym ciągu
problemem były zdarzenia związane z fałszerstwem dokumentów. Dodatkowo
pojawiły się czyny polegające na obiegu fałszywych pieniędzy, a także fałszowaniu i
puszczaniu w obieg innych papierów i znaczków wartościowych. Obieg fałszywych
pieniędzy w latach 1935-1936 był w zasadzie na stałym poziomie (odpowiednio 231 i
233 czyny), by gwałtownie wzrosnąć do 434 odnotowanych zdarzeń w 1937 roku. W
porównaniu z 1936 rokiem nastąpił wzrost o 201 czynów, czyli o ponad 46%.
Na uwagę zasługuje liczba czynów związanych z nielegalnym przekroczeniem
granicy. Na przestrzeni trzech lat uwidoczniła się gwałtowna tendencja wzrostowa
tych czynów. W 1935 roku odnotowano 103 zdarzenia, a w 1937 roku już 189 takich
czynów. W krótkim czasie nastąpił wzrost o 45,5%.
Tabela 7. Rodzaje przestępstw i wykroczeń w latach 1935-1937
Rodzaj przestępstwa i wykroczenia

Lata
1935

1936

1937

Ogółem

1

Zbrodnia stanu

-

-

1

1

2

Zniewaga władzy lub urzędu

2

12

24

38

3

Opór władzy

36

41

41

118

4

Zniewaga i czynna napaść na urzędnika

35

68

69

172

5

Ucieczka pozbawionego wolności

2

2

4

8

6

Zniewaga Narodu i Państwa

10

20

15

45

7

Nawoływanie do przestępstwa

5

9

2

16

8

Należenie do tajnych organizacji

1

1

-

2

9

Rozruch

-

3

-

3

10

Inne przestępstwa przeciw władzom i urzędom

83

113

133

329

11

Fałszowanie pieniędzy

-

1

2

3

12

Obieg fałszywych pieniędzy

231

233

434

898

13

Fałszowanie i puszczanie w obieg innych
papierów i znaczków wartościowych

2

4

9

15

14

Fałszowanie dokumentów

72

71

118

261

15

Używanie fałszywych dokumentów

10

10

14

34

16

Inne fałszerstwa

12

30

27

69
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17

Kuplerstwo, sutenerstwo

9

29

25

63

18

Inne przestępstwa na tle seksualnym

30

35

45

110

19

Podpalenie

3

-

7

10

20

Zabójstwo dokonane

2

2

7

11

21

Zabójstwo usiłowane

3

6

5

14

22

Ciężkie uszkodzenie ciała

109

155

154

418

23

Dzieciobójstwo

-

1

2

3

24

Podrzucenie dziecka

2

1

1

4

25

Rozbój

7

5

9

21

26

Kradzież kieszonkowa

41

93

93

227

27

Kradzież z wozów

17

27

37

81

28

Kradzież środków lokomocji

188

348

410

946

29

Kradzieże kolejowe

251

286

187

724

30

Kradzieże mieszkaniowe

673

1010

818

2501

31

Kradzieże z pola

15

14

23

52

32

Kradzieże z lasu

77

143

82

302

33

Kradzieże inne

1211

1732

1747

4690

34

Paserstwo

35

36

42

113

35

Oszustwo

243

378

325

946

36

Kłusownictwo

1

1

1

3

37

Nielegalne posiadanie broni

81

90

80

251

38

Nielegalne przekroczenie granicy

103

129

189

421

39

Opilstwo

1631

2066

2212

5909

40

Zakłócenie spokoju publicznego

437

763

719

1919

Łącznie

5670

7968

8113

21751

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Gdyni
Podobnie, jak w przypadku danych statystycznych za lata 1931-1934, warto
przyjrzeć się statystykom dotyczącym popełniania przestępstw przeciwko życiu
i zdrowiu, jak również przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu. W
zestawieniach statystycznych na uwagę, w zakresie przestępczości przeciwko życiu
i zdrowiu, tym razem zasługiwać będą przestępstwa zabójstw dokonanych, zabójstw
usiłowanych, ciężkich uszkodzeń ciała i dzieciobójstwa, a przy przestępstwach
przeciwko mieniu - czyny dotyczące kradzieży, oszustw i rozbojów.
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Liczba przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przy uwzględnieniu wybranych i
wskazanych rodzajów czynów, w analizowanym okresie wyniosła łącznie 443, w tym
ciężkich uszkodzeń ciała - 415, zabójstw dokonanych - 11, zabójstw usiłowanych - 14
i dzieciobójstwa - 3. Najwięcej przestępstw odnotowano w 1937 roku - 165, natomiast
najmniej w 1935 r. – 114. Pomiędzy 1935 a 1937 rokiem nastąpił wzrost o 51 czynów,
czyli o blisko 31%. Dominującą kategorią czynów przeciwko życiu i zdrowiu było
przestępstwo ciężkiego uszkodzenia ciała. Tendencję wzrostową tego przestępstwa
odnotowano w 1936 r., kiedy to gdyńska policja zarejestrowała 155 przypadków, co
w porównaniu ze 109 czynami odnotowanymi w 1935 r. stanowiło wzrost ich liczby o
29,6%. W omawianym okresie odnotowano również 11 zabójstw, a także 14 usiłowań
dokonania zabójstw. W przypadku zabójstw dokonanych uwidacznia się, pomiędzy
1936 a 1937 r., niepokojąco gwałtowny wzrost zarejestrowanych przestępstw. W 1936
r. odnotowano 2 zabójstwa, natomiast w 1937 r. 7 tego typu zdarzeń, co oznacza wzrost
o ponad 71%. Zauważalny jest ponadto fakt występowania, z tendencją wzrostową,
dzieciobójstwa. W latach 1935-1937 odnotowano 3 przypadki dzieciobójstwa, z
czego 1 - w 1936 r., a 2 - w 1937 r.
Tabela 8. Wybrane przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w latach 1935-1937

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Gdyni
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W latach 1935-1937 do znaczących kategorii przestępstw i wykroczeń należały
również czyny przeciwko mieniu, z dominującą, podobnie jak we wcześniejszym
okresie, kradzieżą. W analizowanym okresie odnotowano łącznie 10490 czynów
przeciwko mieniu. Liczba przestępstw dotyczących kradzieży wzrosła pomiędzy
1935 a 1936 r. W 1936 r. odnotowano 3653 zdarzenia, co w porównaniu z
1935 r., kiedy zarejestrowano ich 2473, oznaczało wzrost przestępstw i wykroczeń
kradzieży o 1180 czynów, czyli o 32,3%. Warto zauważyć, że był to najgorszy
rok pod tym względem. W następnym 1937 r. zarejestrowano 3397 zdarzeń, co
oznaczało spadek w stosunku do liczby czynów z 1936 r. o 256 kradzieży. Drugim
przestępstwem przeciwko mieniu było oszustwo, odnotowane 946 razy. Podobnie
jak przy kradzieży, pomiędzy 1935 a 1936 rokiem liczba tych przestępstw wzrosła
– w 1936 r. zarejestrowano 378 oszustw, natomiast w roku poprzedzającym 243.
Nastąpił wzrost o 135 czynów, czyli o 35,7%. Po tym okresie wzrostu nastąpił
spadek uwidoczniony w 1937 r., kiedy to odnotowano 325 oszustw, o 53 mniej niż
w 1936 r. Wśród przestępstw przeciwko mieniu odnotować należy również fakt
zaistnienia rozbojów – najwięcej w 1937 r.
Tabela 9. Wybrane przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu w latach 1935-1937

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Gdyni
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Wśród przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu, na szczególną uwagę zasługują
najczęściej występujące kradzieże. Do przedmiotowej kategorii w latach 1935-1937
zaliczano kradzież środków lokomocji, kieszonkową, z wozów, kradzieże kolejowe,
mieszkaniowe, z pola, z lasu oraz inne. Wśród rodzajów kradzieży uwidaczniają
się, wcześniej niewykazywane odrębnie, kradzieże mieszkaniowe. Przedmiotowych
kradzieży odnotowano łącznie 2501, a najgorszym pod tym względem był 1936 r.,
kiedy to zarejestrowano 1010 czynów, co w porównaniu z 1935 rokiem oznaczało
więcej kradzieży mieszkaniowych o 337 przypadki, a z 1937 rokiem – więcej o 192.
Dodać należy, że kradzieży kolejowych dokonano 724, środków lokomocji - 946, a z
wozów - 81. W dalszym ciągu obecna w statystykach jest kradzież kieszonkowa, która
odnotowała najwyższy wzrost w 1936 r., kiedy to zarejestrowano o 52 przypadków
więcej niż w 1935 r., osiągając w następnym roku stabilizację na poziomie 93 takich
czynów.
Tabela 10. Kradzieże w latach 1935-1937

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Gdyni
W analizowanych okresach rozmiar i struktura przestępczości determinowane
były uwarunkowaniami, związanymi z powstaniem i dynamicznym rozwojem Gdyni.
Rozrastającemu się terytorialnie miastu towarzyszył napływ ludności, co wprost
przekładało się na liczbę bezprawnych zachowań, godzących w różne chronione
dobra. Dominowała przestępczość kryminalna, w szczególności kradzieże. Nie
brakowało również uciążliwych do zwalczania włóczęgostwa, żebractwa, zakłócania
spokoju publicznego i opilstwa. Podłożem przedmiotowych zdarzeń była, w znacznej
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części, trudna sytuacja ekonomiczna mieszkańców. Odpowiedzią ze strony władz,
była stała rozbudowa jednostek organizacyjnych policji, w tym zwiększanie etatów
policjantów działu śledczego.
SUMMARY
Interwar Gdynia in light of police crime statistics
High criminal rate in the interwar Gdynia was strictly determined by the massive
influx of people needed in building both the city and the port. Criminality derived
from poor economical conditions of the newcomers. As delinquent acts soared, the
authorities had strengthen the police apparatus.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 11, 2016

Helena Głogowska

Gdynia w publicystyce międzywojennej
(na łamach „Wiadomości Literackich”)
Specyficznym źródłem wiedzy o międzywojennej Gdyni jest ówczesna prasa. Jej
rola informacyjna pozwala odtworzyć wydarzenia, często zapomniane, które miały
miejsce i istotne znaczenie w ówczesnym czasie. W publicystyce prasowej przejawiały
się różne poglądy redakcji oraz poszczególnych dziennikarzy. Gdynia ze względu na
jej szczególną rolę w życiu społeczno-politycznym międzywojnia, była wdzięcznym
tematem prasy polskiej. Jej zainteresowanie w kręgach dziennikarskich warszawskich
zdawało się być zrozumiałym – to w Warszawie zapadały najważniejsze decyzje w
sprawie budowy portu i rozwoju Gdyni. Także prasa lokalna interesowała się Gdynią
jako nowym miastem, leżącym nad polskim morzem.
W 1979 r. Ryszard Karwacki pisał o reporterskich obrazach Gdyni, wykorzystując
publikacje w prasie ogólnopolskiej i gdyńskiej1. Autor przywołał twórczość znanych
międzywojennych literatów i publicystów, m.in. Władysława Orkana, Wacława
Sieroszewskiego, Adolfa Nowaczyńskiego. Oceniał ją jako rzetelną prozę reportażową,
wyposażoną „w bogactwo rzeczowej informacji oraz niebanalne spostrzeżenia,
będące wyrazem wiedzy i dociekliwości autorów, w wielu wypadkach znakomitych
ludzi pióra, którzy niejedno widzieli i o niejednej sprawie mają ugruntowany sąd.
Mimo to występują w tychże tekstach ujęcia komentujące, pisane z patosem i rzadko
spotykaną żarliwością, ujęcia nacechowane skłonnością do propagandy i agitacji,
pełne wiary w swe posłannictwo ideowe”2.
Odzyskanie przez Polskę dostępu do morza po I wojnie światowej ekscytowało
wielu pisarzy i dziennikarzy. Morze stało się tematem dla wielu znanych twórców,
m. in. Stefana Żeromskiego („Wiatr od morza”). Zainteresowanie to wzmogło
się wraz z rządową decyzją o budowie portu w Gdyni oraz rozwojem miasta.
Często konfrontowano wcześniejsze idee i zamiary oraz świetlane plany z zastaną
rzeczywistością. Tworzono też mityczny obraz „białej” i „słonecznej” Gdyni oraz
morza, a jednocześnie burzono owe mity, przedstawiając realną sytuację społecznokulturalną w nowopowstałym mieście.
R. Karwacki, Reporterskie obrazy Gdyni, [w:] Gdynia. Sylwetki ludzi. Oświata i nauka. Literatura i kultura,
pod red. A. Bukowskiego, Gdańsk 1979, s. 295-315.
2
Tamże, s. 296.
1
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Jak stwierdził Ryszard Karwacki „ówczesna publicystyka z podziwem ukazywała
rozwój handlu morskiego i ustawiczny proces kształtowania się nowych form życia
w Gdyni, a wszelkie niedostatki optymistycznie tłumaczyła stanem przejściowym,
chwilowym niedopatrzeniem ludzi skoncentrowanych na szybkiej budowie portu”3.
Przywołując reportaże Zbigniewa Uniłowskiego i Melchiora Wańkowicza, wskazywał,
że pisano o Gdyni bardzo negatywnie, odmitologizowując ją. Ryszard Karwacki
na podstawie analizowanych reportaży o Gdyni wysnuł następujący wniosek:
„Dwudziestolecie międzywojenne pozostawiło po sobie dwa względem siebie
przeciwstawne obrazy Gdyni. Wartość informacyjna w obu przypadkach wydaje się
taka sama; jeden z nich, powstały w klimacie zachwytu i spełniający rolę służebną
wobec obiegowych mitów, mówi nieomal wyłącznie o dobrych stronach, o samych
tylko pozytywach portu i miasta; drugi zaś - wyrosły z postaw krytycznych nieufnie
odnoszących się do wszelkiego mitologizowania rzeczywistości, przynosi rejestr
przede wszystkim negatywnych zjawisk, jakie towarzyszyły rozwojowi wczesnej
Gdyni. W sumie więc oba obrazy składają się na w miarę pełną charakterystykę,
wzajemnie konfrontujący się opis tego, co zostało dokonane na wybrzeżu, a zarazem
wskazując na polaryzację stanowisk oceniających dokonane rzeczy”4.
Warto jednak z perspektywy czasu sięgnąć do artykułów przywoływanych
także przez Ryszarda Karwackiego, analizującego kontrastowe spojrzenia na
Gdynię, ze względu na ich istotną warstwę informacyjną. Jednym z elitarnych
pism opiniotwórczych w okresie międzywojennym były „Wiadomości Literackie” tygodnik społeczno-kulturalny, wydawany w latach 1924-1939 w Warszawie. Został
założony przez Mieczysława Grydzewskiego. Początkowo miał on charakter literacki,
a od lat 30. zawierał także artykuły o charakterze społeczno-politycznym. Skupiał
wokół siebie elitę międzywojennego życia literackiego. Kreował opinie na temat życia
kulturalnego i społeczno-politycznego. Miał charakter liberalny5. Wydawano go w
nakładzie około 15 tysięcy egzemplarzy, które trafiały głównie do sfer inteligenckich6.
W latach 30., gdy Gdynia intensywnie się rozwijała i doświadczała kryzysu
gospodarczego, na łamach „Wiadomości Literackich”, ukazywały się też artykuły
poświęcone Gdyni. W 1934 r. zaproszono do opublikowania artykułu o Gdyni Adolfa
Nowaczyńskiego (1876-1944), znanego pisarza i publicystę o poglądach endeckich.
Na wstępie artykułu pisał: „Zaproszony przez redakcję „Wiadomości Literackich”, aby
szerszemu ogółowi czytelniczemu opowiedzieć o pierwszem z pierwszych do morza
polskiego dostąpieniu, poczuwam się przedewszystkiem do obowiązku wyrażenia
wdzięczności red. Grydzewskiemu za danie mi możności wypowiedzi właśnie przed
audytorjum „Wiadomości”. Nie zdobył się na taką kurtuazję, na takie posunięcie
taktyczne (a europejskie) żaden z tygodników literackich czy ilustrowanych, które
solidarne sabotowanie antypaństwowego widocznie pisarza przeprowadzają z taką
Tamże, s. 309.
Tamże, s. 311.
5
M. Szpakowska, “Wiadomości literackie” prawie dla wszystkich, Warszawa 2012.
6
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiadomo%C5%9Bci_Literackie, z dn. 25.09.2016 r.
3
4
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konsekwencją, że przemilczają go literalnie przez całe lata w zbożnej nadziei, iż tym
trybem zasługują się może zwierzchności i potomności. Tylko i jedynie „Wiadomości”
od czasu do czasu uważają za swój niejako obowiązek zwracać się o zabranie głosu
także i do autora „wyklętego”, zyskując temsamem oczywiście jego sympatję dla
pisma”7.
Artykuł Adolfa Nowaczyńskiego o Gdyni był o tyle istotny, że konfrontował
rzeczywistość gdyńską początku lat 30. z jej obrazem sprzed I wojny światowej, który
odszedł już do przeszłości. W lipcu 1911 r. Adolf Nowaczyński wędrując wzdłuż
Bałtyku, odkrył Gdynię, zwracając uwagę na jej urok i spokój. Jego intencją było
utrwalenie przedwojennego wiejskiego obrazu wśród czytelników: „Jak to odkryto
ongiś Gdynię, o tem w myśl maksymy „suum cuique”, powinni dowiedzieć się
wszyscy...”8. Autor powracał do Gdyni w kolejnych latach przed I wojną światową.
Przedstawiony w artykule opis ówczesnej Gdyni (Gdingen) staje się wiarygodny
ze względu na relacyjny charakter oraz detale dotyczące wyglądu poszczególnych
obiektów, ludzi oraz wrażeń: „I oto w takiej samochodowej wycieczce zawadziło się
o... Gdingen. Wracało się z Neustadt (Wejherowo), no i zboczyło. Godzinny postój
przed dziwaczną ruderą, dwupiętrowym szaletem zbankrutowanego towarzystwa
„Weichsel”. Okazało się, że w puściuteńkim Kurhausie jest jakiś właściciel, beczka z
piwem, kilka butelek „machandlu”, dalej jakaś sala „jadalna”, jakaś weranda, ogródek
z akacjami, potem jakiś „szteg”, potem maleńkie porozwalane łazienki z prawej i z
lewej. I morze! W Kurhausie szesnaście pokoi – i ani jednego gościa”9.
Cisza i spokój w porównaniu z Sopotem oraz urok morza zaimponowały
Adolfowi Nowaczyńskiemu: „I wtedy nagłe olśnienie i raptowna heroiczna decyzja:
zerwać z Zoppot! tu przenieść nasze lary i penaty! Dość zgiełku światowego w
Weltbad Krähwinkel! Dość Syren i sportów, wyścigów psów i koni, Werminghofa i
Hohenzollerna, tanga i kabaretów, hałasu, dymu, elektryki, cywilizacji, kultury... (…)
Cichszej miejscowości chyba nie było wówczas na całej kuli ziemskiej. Po zoppockiej
Sodomie odkryta Arkadja pasterska i patrjarchalna”10. Adolf Nowaczyński opisał
dokładnie jak wyglądała wówczas Gdynia. W 1934 r. ów opis nie pasował do
szybko rozbudowującej się Gdyni, ale uświadamiał czytelnikom jak wyglądała
przed dwudziestu laty: „Wieś miała porozrzucanych w szerokim okręgu czy zasięgu
kilkadziesiąt „checz”, gdzieniegdzie małych domków, z większą skupiną pod lasem
Panieńskim i z drugą od Kurhausu na prawo. Motywy pejzażowe zgoła ruisdaëlowskie
z fragmentami z Lancreta i Poussina. Może Normandja a może Bretanja? Od strony
morza precyzyjnie skomponowany amfiteatr z wysokimi borami w głębi, za gościńcem
chylońskim, z lasami witomińskim i radłowskim. Z lewej pogórze Steinbergu,
wówczas urwista pierzeja z osypiskiem ku morzu, cała zalesiona chłopięcemi
A. Nowaczyński, Odkrycie Gdyni, “Wiadomości Literackie”, nr 13, z dn. 1.04.1934 r. s. 2; We wszystkich
cytatach zachowano oryginalną pisownię.
8
Tamże.
9
Tamże.
10
Tamże.
7
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drzewkami aż po folwark Klein-Katz w głębi, zakupiony od zbankrutowanego
właściciela przez Land-Bank. Na stokach tej pierzei wszędzie krzaki dzikich róż
(głogu) i jeden tylko domek, tajemnicza willa jakiegoś niemieckiego architekta Gunza
czy Grunza, który zbudowawszy ją, w miesiąc później się powiesił. Wobec czego w
willi „straszyło”, a Steinberg jakiś czas nazywany Hundsbergiem. Z prawej amfiteatr
Bożej Zatoczki zamykał Oxhöft z kościółkiem i cmentarzem „rebackim”. A w plebanii
ksiądz powstaniec z 63-go roku, gości turystów z Polski nie rad widział, w pogwarki
wchodzić nie lubił. (...) Między Gdingen a Oxhöft cały teren zalegały szerokie
brunatno-zielone torfowiska i nieprzebyte mokradła, które, że trzeba było dokoła
obchodzić, więc najochotniej szło się do Oxhöftu na bosaka żwirowaną pochylnią
nadbrzeżną. Sceną tego amfiteatru był „szmaragdowy kobierzec” morza, cichego,
spokojnego, ledwie łuszczącego się w dnie pogodne, lekko awanturującego się tylko
w dniach burzliwych i od połowy października. Najlepsze miejsca do obserwowania
widowiska, a raczej dziwowiska morskiego („kołdry Neptuna”) można było wynaleźć
sobie wysoko w lesie Panieńskim, niepokalanym, jodłowym i bukowym, podszytym
dębiną, nawet w owe czasy grabami i cisami, pełnym jerzyny, dzikich malin, głogów, a
przede wszystkim grzybów, dobywających się z mchów, i mszarów miliardami. Samo
Gdingen właściwe otaczały dokoła pola łubinowe, żółte i niebieskie, wszędzie gdzie
tylko z góry spojrzeć, na jałowych wydmach lotnego piachu także. Zapach łubinu czuło
się ciągle obok mniej uroczej woni specyficznego dymu z wędzarskich „ansztaltów”
w Bożej Zatoczce. Dróg w osiedlu, po dzisiejszemu ulic, było trzy: Johanniskrugstr.,
Altdorfstr. i Kurhausallee, od maleńkiego czerwonoceglastego banhofu najpierw
zygzakiem, potem prosto wiodąca, świeżo drzewkami obsadzona. Ani kościoła,
ani apteki; poczta ze szkołą razem. Sklepów było trzy: pieczywo u Niedzwieckiego,
mięso u Krefty, jeden gasthof Grzegorzewskiego, drugi większy Skwierza (gdzie
dziś Hotel Centralny) z dużą izbą gościnną, z bufetem, gdzie to i owo można było
dostać i sznycel sztelować. Z większych przedsiębiorstw przemysłowych dwa geszefty
niemieckie, ale po drugiej stronie szosy chylońskiej, t. j. mała cegielenka, wypalająca
lichą białą cegłę, i mały tartaczek z rzężącą cały dzień piłą i pykającym motorem, co
nadawało nieco życia tej partji Gdingen. Po tamtej też stronie szosy była tajemnicza
willa z fortepianem, na którym zagrywała się od rana do nocy mityczna Angielka,
małżonka brodatego Niemca z Gdańska. Drugi fortepian, piekielny bezzębny klekot,
rozstrojony z kretesem, stał w „paradnej” sali Kurhausu; fisharmonja zaś, t. j. trzeci
instrument w całej Normandji, był u Sióstr Szarytek z Poznania reguły św. Wincentego
a Paulo, którym zacny Skwierz dał mieszkanie i wyrychtował skromną kapliczkę”11.
Adolf Nowaczyński posługuje się niemieckimi nazwami wsi, ulic oraz rzeczy, gdyż
Gdynia wówczas była w państwie pruskim.
Poza opisem wyglądu Gdyni przed I wojną światową, autor przedstawił jej
mieszkańców – Kaszubów, ich nazwiska, charakter, niejednoznaczną świadomość
narodową oraz zajęcia, wśród których dominowało rybołówstwo: „Po checzach i
11
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domkach mieszkali Oni. Oni, to znaczy ci, co tu przez sześćset lat wytrwali, wszystko
przetrzymali, ruszyć się nie dali i czekali, czekali przez dwadzieścia kilka generacyj.
Ciche, spokojne, niby to niemrawe, niezbyt zgrabne, milczące, nieufne, odburkliwe,
kosem okiem na „Poluchów” z „zaziemia” (Hinterlandu) patrzące plemię. Jakież
antypody górali spod Żywca i spod Giewontu! harnasiów, spryciarzy, narratorów
i fordanserów! „Rebaki”, ciężko borykający się z małorybnym i małosolnym
Bałtykiem, często o poprzekręcanych nazwiskach i przekręconej świadomości
narodowej. Tam dokoła na landzie najdziwaczniejsze: Quasny, Schilazko, Kowalzig,
Jeschoneck, Pokrieffka, Swietscke, Blisnack, Kohnkoll, Kohnke, Kohnigg i tak już
od Brzeźna (Briesen) aż po Heisternest (Jastarnia). Tu w Gdingen, obok notablów
Skwierzów, starogdańskie nazwisko Hebelke, Plichty (dawniej Pflicht?), właściciele
„Zum Grüner Kranz”, Radtke naprzeciw Plichty, Vogtowie, Lemke, Kurowie, Kaas
(koło banhofu), Grablowsky, Narzynsky, Kąkole, Simonowa („u Simonki” – mawiało
się). Dnie całe nad brzegiem manewrowały Kaszuby, majstrowały, penetrowały,
niezmordowanie, nieznużenie, przy tych poprzewracanych na piaskach kutrach i
łodziach, czyli „botach” i „pychach” po ówczesnemu. Dnie całe coś tam naprawiali,
przygarbieni przy siatkach-niewodach, ciągle łatanych, przy „maucach”, przy szeroko
na żerdziach porozwieszanych obręczowych „żakach” (na węgorze). Chyba nie było
w całej porozdzielanej Polsce szczepu chłopskiego, któryby musiał ciężej i zażarciej
walczyć o surowy, prosty byt, o egzystencję powszednią, niż to mrukliwe, zamknięte
w sobie a heroicznie polską katolickość w duszach przechowujące biedne, poterane
wasserpolskie Kaszeby. Na samym początku to tam ledwie na pytania odpowiadały:
„Jo! Jo!”. I ani słowa więcej, a spodełba niechętne patrzenie. Kobiety i dziewczyny
o przedziwnych czasem imionach jeszcze bywały chętniejsze, mężczyźni dopiero
przy ladzie bufetowej u Skwierza lub w Gasthausie u Vogta (przy drodze do
Chylonji), ale wogóle naród był małomówny, szczególnie w pierwszym roku”12.
Charakterystyczne w opisie Adolfa Nowaczyńskiego są niemieckobrzmiące
nazwiska i kaszubskie słówka, którymi posługiwali się miejscowi, takie jak: „jo”,
„Poluchy”. Można się dowiedzieć na podstawie jego obserwacji, że Kaszubi byli
nieufni i zamknięci wobec przybyszów. Autor zwracał uwagę na sytuację Kaszubów
w zaborze pruskim: „Germanizm Kaszubów gniótł, ugniatał, przyciskał do ściany,
urabiał, przerabiał, asymilował tysiącznemi sposobami i fortelami. (...) Prawdę
rzekąc na całą Gdingen, może tylko jeden jedyny kolejowy Packträger Fuchta,
choć funcjonarjusz kolejowy, jawnie i ofensywnie manifestował swój patrjotyzm,
uchodząc nieco za dziwadło...”13.
Odkrycie Gdyni przez letników jeszcze przed I wojną światową wpłynęło
pozytywnie na jej mieszkańców, którzy zaczęli otwierać się na nich, wynajmować im
mieszkania, a nawet rozbudowywać się z myślą o nich: „Już w drugim roku gdyniarze
nieco się rozkrochmalili, kiedy zaczęły się zjeżdżać pierwsze rodziny... pionierzy
(„pilgrims” z „Mayfloweru”) i wynajmować mieszkanka, a raczej „Szlafstelle” po
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domkach. Skwierzowie, Plichty i Simonka byli pierwsi, którzy przełamawszy lody,
zaczęli cieplej odnosić się do letników i gości. Hebelke, Radtke i Kurowie już w drugim
roku nie chcieli wynajmować pokoi „lutrom”, a tylko „swoim”; Plichta pierwszy stawiał
willę specjalnie dla... Poluchów. Tym, co już w pierwszym roku najwięcej przyczynił
się do zmiany wśród autochtonów niechętnych nastrojów dla nadchodzącej inwazji
sezonowej, był ks. Ludwik Rybka z Krakowa, który jako osoba duchowna posiadał
jedynie predyspozycje na apostoła pierwszego zbliżenia, jeżeli się zważy, że gdyniarze
przedewszystkiem byli jednak... katolikami. Ten to ksiądz Rybka, u sióstr Szarytek
mieszkający, ofiarnie pośredniczył i przeprowadzał korespondencję w zamawianiu
mieszkań, powiedzmy szczerze – kanadyjsko, alaskowo, newfundlandzko
prymitywnych”14. Jak pisał Adolf Nowaczyński „Europę” w Gdingen reprezentował
Kurhaus, zbudowany przez towarzystwo kąpielowe „Weichsel” za pono 60 000 mk.
z pruskiego muru, wart najwyżej 6 000, czarną papą kryty, z dwiema werandami,
po bankructwie „Weischlu” pozostał – z oknami zabitemi deskami... Właśnie w r.
1911 otwarto go powtórnie, ale powtórnie bez najmniejszego powodzenia. Niemcy
nie chcieli, a Polacy nie wiedzieli o czemś podobnem. (...) Kiedy więc z rodziną
zamieszkaliśmy, nie było tam literalnie nikogo; z końcem sierpnia już kilkunastu
Niemców i Polaków. W sali restauracyjnej wisiały dwie lampy gazowo-naftowe; w
rogu sali jeden zepsuty automat na czekoladę, w drugim rogu zepsuty automat na
„Ansichtskarty”. Szef służby miał na imię Friedrich i klucze do łazienek damskich;
w męskich były drzwi rozbite i wywalone przez całe trzy lata”15. Dokładny opis
Kurhausu został wzbogacony o dalsze szczegóły: „Dumą zakładu był pies Mohrchen,
szczekający zajadle na gości, którzy jednak zacięli się i nie przychodzili. Do morza
schodziło się z góry z Kurhausowego ogrodu (10 kasztanów, 10 akacyj) po schodach
„Szteg”, czyli molo czy jak tam to teraz się nazywa, był tu gdzie dzisiaj, tylko maluteńki,
króciuteńki, wąziuteńki, chronicznie dziurawy, tak że dzieciarni bez starszych nie
wolno było nań wchodzić. Zakończony był małą ławeczką, nad którą na żerdzi
tkwiła latarka naftowa, zapalana uroczyście przez kelnera i łaziebnika Friedricha w
asystencji Mohrchen o godzinie dziewiątej a gaszona bez apelacji przed dziesiątą.
Przy sztegu kołysało się na falach kilka botów, „przycumowanych” do „pachołków”
(kołków) przy schodkach. Temi łódkami i jedną jedyną żaglówką wyjeżdżało się na
pełne morze omal „za darmaka”, bo za 20-30 fenigów, zapuszczając się niekiedy z
ryzykiem... Alain Geurbalta aż do Adlershorstu (Orłowo). Z końca sztegu wieczorami
oglądało się godzinami tnące i kłujące ciemności migające światło latarnika na końcu
„szabli helskiej” lub drugie w Heisternerst. Czasami na szteg przychodziły młodsze
Normandczyki tutejsze, a niejeden taki, co w marynie niemieckiej służył, wygrywał
na okarynie lub zgoła na harmonji „Sorrento”... wentualnie modną w owe czasy...
„Bajaderę”. W dzień choćby i najpogodniejszy ludzi-gości zabłąkanych bywało mało
lub wcale, tyle tylko co w sobotę przywoziły dwa stateczki „Undine” i „Gaselle”:
przeważnie młode parki z Zoppot i Danzig, które wypijały w ogródku „Kaffee mit
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Schlagsahne”, a potem szły na Steinberg i w krzaczki. Wielki okręt pasażerski do dziś
dnia istniejący gruchot „Paul Benecke” nawet na naszą Gdynię się nie oglądał, ale
szedł zawsze środkiem morza z Gdańska na Hel z arogancją, która nas, pierwszych
gdynian, doprowadzała do wściekłej pasji. Tylko raz w sezonie i to w Kurhausie
bywał zlot tutejszych wielki i ścisk na werandach, w ogrodzie i we wodzie, t. j. w t. zw.
Sedan-Feier w sierpniu (dies festis)”16.
Dla Adolfa Nowaczyńskiego Gdynia sprzed I wojny światowej była prawdziwą
Arkadią: „Poza tym tym jednym dantejskim Sedantagiem i poza niedzielami, w które
mała garść Niemiaszków zjeżdżała, bywało sielsko i anielsko, cicho i czysto, jak w
Arkadji. I ta gromadka Polaków, co już w r. 1912 i 1913 się zbierała („Pilgrims” z
„Mayfloweru”) na lato w szeroko rozrzuconym „kąpsidle” (kąpielisku), ginęła gdzieś
bez śladu. Wszyscy wciąż byli w pejzażu, na łonie natury, w terenie, w wodzie, w
lasach. Dla dzieci, dla milusińskich, Boża Zatoczka, to był dosłownie istny raj,
dziewiąty raj Mahometa. (...) Ciche to jeszcze, najcichsze chyba na globie ustronie
było, kiedy je „odnaleźli” ks. Rybka i niżej podpisany”17.
Przedwojenną Gdynia została zilustrowana ówczesnymi fotografiami,
przedstawiającymi peron dworca, tragarza Fuchtę, Kurhaus, dworzec, plażę, grupę
letników, „pryncypalną” ulicę Altdorfstrasse. Taki arkadyjski obraz Gdyni świadczy
o sentymencie, jakim autor darzył Gdynię sprzed I wojny światowej. Pobyt w mieście
na przełomie lat 20 i 30. autor podsumował: „Ostatni raz w... Sableuse... byłem kilka
lat temu. Jakieś tam oficjalne „święto narodowe”. Moc chorągwi i sztandarów i
flagów. Tu i tam grające wrzaskliwe orkiestry. Różni tacy w szeregach maszerowali
tam i z powrotem i znów tam i mijali się ze sobą i krzyczeli coś. Z jakiejś mównicy
perorował zachrypnięty taki patrjota jak są te z radja. Środkiem szpaleru przejeżdżały
pompatycznie samochody z prezesami, dyrektorami, generałami, prezydentami,
szefami departamentów, sekcyj i t. p. (...) Z Bożej Zatoczki atoli nie pozostało
oczywiście ani śladu. Czajki też już gdzieindziej odpłynęły”18.
Artykuł Adolfa Nowaczyńskiego zapoczątkował gdyńską tematykę na łamach
„Wiadomości Literackich”. Kontynuował ją współpracujący z tygodnikiem pisarz,
tłumacz i publicysta Paweł Hulka-Laskowski (1881-1946): „Teraz jest „mare nostrum”,
wszyscy stajemy frontem do morza i całkiem inne mamy uczucie, chociaż do komfortu
jeszcze daleko. Do komfortu daleko nad polskim morzem, ale z Warszawy do morza
zachwycająco blisko. Dziewięć stacyj: tyle ile między Warszawą a Żyrardowem
przystanków. Łowicz, Kutno, Włocławek, Aleksandrów, Toruń, Bydgoszcz, Laskowice,
Tczew, Gdańsk i zaraz potem Gdynia. W Warszawie o pół do dziewiątej był upał
niezgorszy, a tu na podwieczorek przewiewny chłodek i chybotliwy granat morza.
Thalassa! Thalassa! Całkiem jak w Ksenofoncie, tylko że żołnierzom greckim nie
psuły humoru ceny pensjonatowe i różne kłopoty, które są integralną częścią radości
podróżowania. Gdynia jest jakąś sprawą rodzinną, czemś w rodzaju siostrzenicy, która
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strasznie szybko rośnie i dobrze się uczy, ale... wdaje się z cudzoziemcami”19.
Zwracał uwagę na tempo rozwoju miasta: „Gdynia szybko rośnie. Znajomy,
którego tu spotkaliśmy przed dwoma laty, mówi nam odrazu, że Gdyni przybyło
sto dwadzieścia domów, w porcie wybudowano pięć ogromnych magazynów, sześć
dźwigów i t. d. I że jeszcze nie to będzie. W r. 1920 jakby nic, a teraz kilkadziesiąt
tysięcy mieszkańców stałych, o niestałych wcale nie mówiąc. Patrzymy, podziwiamy,
słuchamy: mola, baseny, stocznia, „taśmowiec”, przeładowujący 600 tonn węgla na
godzinę, magazyny, łuszczarnie, olejarnie, chłodnie, dźwigi, statki, ładne kobiety,
uśmiechy, flirty, kolorowa nagość... Słowem, Gdynia. Wielki współczesny port polski”20.
Wskazuje na zainteresowanie morzem władz polskich, a za nimi wszystkich Polaków,
ochoczo podróżujących nad morze: „w gruncie rzeczy poważnie zainteresowała się
niem (morzem – przyp. H. G.) dopiero polityka, i dopiero za polityką przyszła literatura.
A teraz cała bez wyjątku Polska stoi frontem do morza, zaciekawiona, roześmiana,
zdumiona i uradowana. Cudze morze mogło być ponure, swoje jest piękne. I nie tylko
piękne, ale cudowne. Płynny malachit, ładnie poprzecinany żyłami piany, syty chłodny
granat, rozmigotany w słońcu, linja widnokręgu odcięta równiutko od nieba... Trójkąt
bielutkiego żagla wisi na tem tle i jaśnieje w słońcu, dymi wojenna „Burza”, i romantycznie
płynie pod child-haroldowskimi żaglami smukły „Dar Pomorza”, a bielutki „Gdańsk”
kołysze się na zielonych falach z tłumem rozradowanych pasażerów, przybyłych ze
wszystkich stron Rzeczypospolitej, aby własnemi oczami zobaczyć i własnem sercem
odczuć polskie morze i aby własnem ciałem zanurzyć się w tem swojem morzu. (...)
Fala jest zielona i niewypowiedzianie miła, a plaża nadmorska po raz pierwszy w
dziejach narodu polskiego ogląda zbiorowy „kult ciała”. Dziewczęta i chłopcy, dojrzałe
niewiasty i krzepkie chłopy, młodzi i.... Powiedziałbym głupstwo: niema tu starych,
wszyscy są młodzi, chcą być młodzi, zdrowi, podobać się sobie i długo żyć na tej
ziemi przylegającej do zielonego morza i jego nieziemskich-arcyziemskich sugestyj.
Molo pasażerskie w Gdyni było odskocznią rozkoszy nieznanych i niespotykanych
gdzieindziej. Z prawej strony kolorowa plaża pod Kamienną Górą, Babilon kolorowych
możliwości, kokieterja masowa i wiszące ogrody Semiramidy. Kajaki, żaglówki, jachty...
Gdzieś wdali majaczy prześliczny bielutki statek z kursem na Gdynię. Może „Pułaski”
wracający z Ameryki, może „Kościuszko”?”21.
Paweł Hulka-Laskowski w sprawozdawczy sposób przekazuje atmosferę
„zgiełkliwej” Gdyni, z którą konfrontuje sielankę Orłowa: „Płyniemy tylko w miłą ciszę,
w dobroczynny kontrast zgiełkliwej i ruchliwej Gdyni, w sielankę klifu orłowskiego,
wyrażając się fachowo. To znaczy: wysoki stromy brzeg, wąziutka kamienista plaża, a
ściana obrywa się potrosze i osuwa w morze, zamulając je u brzegów. Czerwonobiała
bojka kołysze się na falach i ostrzega przed mielizną, nad którą polatują znudzone
mewy. A zaraz potem widać cudowne Orłowo: wysoki pagórek zalesiony iglastemi
drzewami i biały domek kuracyjny na zboczu, a przed nim taras, z którego wzrok
P. Hulka-Laskowski, Nad miłem morzem naszem, „Wiadomości Literackie”, nr 33, z dn. 12.08.1934 r., s. 12.
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sięga chyba aż po Finlandję. Taras orłowskiego domu kuracyjnego ma ustaloną sławę.
Z Gdańska i z Gdyni zjeżdżają miłośnicy pięknych widoków morskich, osobliwie
w niedziele i święta, zjadają na tarasie obiad, podwieczorek czy kolację i przy tej
sposobności radują oczy niezrównanym widokiem na morze. Ale widok jest jeszcze
ładniejszy, gdy zejść z tarasu i ominąwszy domki rybackie, wdrapać się na taki pagórek
zalesiony sosnami i świerkami. (...) Wieczór i ranek. (...) Na pomoście orłowskim
spaceruje kilkudziesięciu ludzi w nastroju skupionym. Rozmowy są ciche, uśmiechy
dyskretne. (...) Chodzi się wolniej niż w Gdyni, a wiatr jest tu łagodny, miękki. W
podwieczornej ciszy kilku melancholijnych wędkarzy wsparło się na balustradzie i
patrzy uporczywie w spławiki własnych wędek. W promieniach słońca, które stają
się coraz bardziej poziome, widać na horyzoncie pastelowy kontur Helu, oddzielony
od ciemnego tła morza jasnym paskiem plaży. (...) Robi się chłodno, zapada coraz
gęstszy zmierzch, i molo sopockie jarzy się dziesiątkami lamp. Trzeba wracać, bo
niedługo odejdzie ostatni statek do Gdyni, tej bazy wypadowej dla naszych morskich
zaciekawień. Z pajęczyn zmierzchu wynurzają się latarnie sygnałowe statku: kilka
osób wysiada, kilkanaście wsiada, syrena huczy przepisowo, marynarze odczepiają
schodki od pokładu i odcumowują go. Znowuż patrzymy na oddalający się ląd, tym
razem orłowski. Zielone pagórki poczerniały na dobre, wdali jarzą się lampy sopockie,
rytmicznie mruga gdańska latarnia morska, w różnych stronach odpowiadają jej
inne latarnie własnym rytmem. Kołyszemy się łagodnie na ociężałej fali i niebawem
znajdujemy się w zasięgu tysięcy świateł gdyńskich. Na nadbrzeżu gdyńskiem tłumy
wesołych, rozbawionych ludzi, poubieranych inaczej niż w dzień, snują się, śmieją,
flirtują”22. Artykuł Pawła Hilki-Laskowskiego został zilustrowany zdjęciami morza
autorstwa Witolda Gessnera, Zdzisława Marcinkowskiego i Photo-Plata.
W tym samym numerze ukazał się artykuł Antoniego Sobańskiego (1898-1941),
ziemianina z Guzowa pod Sochaczewem, współpracującego z „Wiadomościami
Literackimi”, w którym przedstawił nadzwyczaj pozytywny obraz Gdyni: „Żaden chyba
sceptyk nie wytrwa w swym sceptycyzmie, kiedy znajdzie się w pogodny, letni poranek
na placu przed dworcem w Gdyni i zobaczy przed sobą i trochę poniżej siebie maszty,
kominy statków, gdzieniegdzie wodę błyszczącą spomiędzy czarnych kadłubów,
a nieco bliżej ogromne czerwono-czarne łachy koloru zakrzepłej krwi – tysiące
wagonów towarowych na setkach kilometrów bocznic. I zaraz na wstępie przychodzi
po raz pierwszy na myśl cytat z Puszkina: (...) I dumał on: /............../ Tu stanie miasto,
stanie tron/ Na złość dufnemu sąsiadowi./ Naturą nam sądzon stąd/ Wyrąbać okno na
Europę,/ Przy morzu twardo stawić stopę./ Niech tu poznawać nowy ląd/ Zjeżdżają
wszystkie flagi w gości,/ Zahulać nam tu na wolności!” (przekład Tuwima). Przy
„dumał on” mamy, oczywiście, na myśli ministra Kwiatkowskiego. Jest on bowiem
jedynym niezaprzeczalnym herojem mitu o powstaniu Gdyni, bardziej niespornym od
Przemysława i Krakusa, już nie mówiąc o Dydonie i paniczach spod wilczycy”23.
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Antoni Sobański podkreśla specyfikę Gdyni w porównaniu z innymi miastami
polskimi, którą sprowadza do kultu młodości, męskości, zdrowia, pracowitości.
Nazywa Gdynię polskim Sankt Petersburgiem oraz porównuje ją do kopalni złota:
„Gdynia jest miastem naprawdę młodem; miastem ludzi młodych, miastem męskiem;
miastem ludzi zdrowych, bo muszą wytrzymać ciężką pracę a przedsiębiorczością
już się wykazali, gdyż w 95% stanowią element napływowy z cechami odwagi
emigranckiej; miastem jakoby niepolskiem, gdyż nie posiada wspólnych cech z
innemi miastami Rzeczypospolitej; wreszcie miastem nie-słowiańskiem, gdyż na
słowiański smętek i chandrę niema tu ani miejsca ani czasu. Niema też miejsca na
ten imponujący korowód czołowych wad Polaków, jakiemi są pesymizm, defetyzm,
ponurość, podejrzliwość, fałsz i obłuda, nieproduktywność oraz bezpodstawna
zgorzkniałość. Tutaj gros roboty zawdzięcza się pracy rąk ludzi prostych lub tym
inteligentom, których uszlachetnił stały kontakt z wysiłkiem mięśni, a mianowicie
inżynierom i architektom. (...) Przed kryzysem zjeżdżano tu z całej Polski, jak do
kopalni złota”24.
Autor w rozbudowującej się Gdyni widzi skutki kryzysu w postaci prowizorycznej
zabudowy mieszkalnej, podobnej do śmietnika: „Nastał kryzys, i w Gdyni powstała
„dzielnica chińska” i „Budapeszt”. Są to facecyjne, choć utarte nazwy, któremi
ochrzczono dwie straszne, jątrzące się rany na ciele polskiego Sankt-Petersburga. W
dwóch odległych od siebie częściach miasta na nieuregulowanych, niezabudowanych
placach, ale bezpośrednio w sąsiedztwie wybudowanych już kamienic („dzielnica
chińska” jest położona o kilkadziesiąt kroków od placu Kaszubskiego, skweru
Kościuszki oraz portu) znajdujemy minjaturowe osiedla, które trudno odróżnić od
śmietników. Są to przytulone do siebie pudełka, sklecone z kawałków pak, papy,
blachy i t. p. Każde takie pudełko, choć nie są one bynajmniej standaryzowane,
zawiera zwykle jedną izbę wielkości dużego łóżka. Okno bywa, albo nie. Niektóre z
tych pudełek utrzymane są stosunkowo schludnie, inne, to czarne nory. Nie sposób
zrozumieć, jak w takiem pudełku może się zmieścić i ułożyć do snu choćby jedna
nieliczna rodzina, a wiem o wypadkach przyjmowania sublokatorów. Nie potrzeba
chyba dodawać, że rzecz dzieje się w Polsce, dzieciarni jest całe mrowie. Płace
robotników przy budowie portu bynajmniej nie są zawrotne. Pięć złotych dziennie
bez dodatków, to niezbyt wiele”25.
Opisując kontrasty widoczne w Gdyni oraz zarysowujące się konflikty społeczne
między miejscową ludnością a przybyszami, przytacza taki obrazek: „Siedzę na
jednem ze wzgórz okalających Gdynię, gdzie obecnie buduje się naprawdę śliczna i
urbanistycznie świetnie zapowiadająca się dzielnica willowa. Wokoło mnie wspaniały
liściasty las, w oddali ponad dziwacznie zębatem miastem – niebieska toń morza, a
trochę na lewo ogromny, zawsze świeże zdumienie budzący, port. Podchodzi jakiś
robotnik. Nawiązuje się rozmowa. Opowiada o swej pracy i kłopotach. W chwili, kiedy
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chcę powiedzieć: „Jaki stąd jednak przepiękny widok!” – on najniespodziewaniej,
ale tonem konkluzji, wskazując szerokim gestem na miasto i port oznajmia: „I
pomyśleć, że to wszystko jest zrobione na krzywdzie ludzkiej. Czy pan uważa, że to
w porządku?” Ale jeżeli takie są bolączki „elementu napływowego”, jakże zapewne są
źli już z natury mrukliwi Kaszubi, którzy muszą oglądać, jak przy robotach ziemnych
na Oksywiu Poleszuki w łapciach kroczą obok swych podwód z charakterystycznym
zaprzęgiem z „dugą”. Kaszubi zresztą malkontentami wydają się być z urodzenia.
Nie znosili Niemców, ale obecnie naogół biorąc, wydają się być bardziej nieżyczliwie
usposobieni względem Polski. Z każdej rozmowy wypływa wniosek, że napewno
wszędzie jest lepiej, niż „u nas”. Oczywiście, ci, którzy sprzedawali ziemię na metry
czy na drogie hektary, jak również rybacy w samej Gdyni, nie mają powodów do
stękania. Gdzieindziej na polskiem wybrzeżu rybakom dzieje się rzeczywiście dość
marnie, ale tutejsi „wielkomiejscy” też „pyskują na potęgę”. Mówią, że ryby jest w
bród ale że zbytu niema. Wędzarnie płacą pięć złotych za centnar szprotek i zarabiają
mniejwięcej 1 000%”26.
Antoni Sobański jako laik w zakresie problematyki portowej odżegnywał się od
opisywania portu gdyńskiego, ale porównywał go z innymi widzianymi na świecie:
„Opisywać portu nie mam zamiaru: nie jestem ekspertem. Podróżowałem wiele i
wiem, że jest to najlogiczniej wyglądający, najpiękniej i najstaranniej wykończony
port, jaki widziałem. Nawet najbardziej zakuci pesymiści przyznają, że popełniono
bardzo niewiele „felerów”. (...) Ten brak przykrych niespodzianek zawdzięcza Gdynia
niedemagogicznej roztropności swych pierwszych pionierów, którzy mieli odwagę
powierzenia pracy nad portem cudzoziemskim fachowcom i powstrzymali się od
niebezpiecznych eksperymentów z natury rzeczy niedoświadczonych i świeżo
upieczonych speców krajowych. Laikowi wolno powtarzać za pewną wysoko
postawioną damą: „port jak port”. Nie wolno mu jednak przejść z obojętnością
obok barwności, egzotyki i nieoczekiwanych objawów życia portowego. Tu znowu
kontrast między Polską a jej portem uderza na każdym niemal kroku. Na łotewski
parowiec ładuje się budulec z lasów państwowych. Spoza zasieków belek dolatują
w zmieszanej kakofonji języki: polski (warszawski), kaszubski, rosyjski, niemiecki
i żargon. W godzinie obiadowej w cieniu tych belek „odchodzą” zawzięcie karty –
nad niemi widać pochylone swoiste twarze; nie są to ani robociarze fabryczni, ani
wykorzenieni chłopkowie – to typy inne, bardzo przypominające południowców, o
wiele mniej „de tout repos” od przeciętnych Słowian. Zauważyłem też na dworcu
w Gdyni, w poczekalni III klasy, że typ bezrobotnego lub bezdomnego, śpiącego
tam w nocy, - jest bardzo międzynarodowy; możnaby go spotkać na Schlesischer
Bahnhof lub na Gare du Nord. Ruch w porcie jest zadziwiający. Siedząc na łamaczu
fal, wciąż można obserwować wyjazdy i przyjazdy okrętów. W ruchu tym niema
prawie przerwy. Skądinąd port jest stale dość pusty. Jak mnie objaśniono, świadczy to
tylko o doskonałości urządzeń technicznych do ładowania i wyładowywania. Robota
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w porcie wre. Buduje się molo, które zamknie basen im. Prezydenta najbliższy plaży
i miasta. Jest to ostatnia faza w budowie portu zewnętrznego. Potem cała praca
będzie polegać na wykańczaniu basenów przylegających do t. zw. kanału portowego,
wykopanego wgłąb kotliny gdyńskiej. (...) Poza zasadniczemi pracami uderza i
cieszy laika głównie dbałość o szczegół. Nie widać tu polskiej niechlujności, polskich
niedociągnień. Nawierzchnie na łamaczach fal są poprawiane i zdumiewająco pięknie
wykańczane. Zwiedzałem też kąpielisko portowe. Jest ono dostateczne dla potrzeb,
którym ma służyć, choć wcale nie zbytkowne. Uderza za to panująca tam czystość.
Ubikacje portowe są znacznie czystsze od ich sióstr w niejednem mieszczańskiem
mieszkaniu warszawskiem i w niejednym dworku wiejskim”27.
Jako obserwatorowi-nieprofesjonaliście portu autorowi udało się dostrzec jego
wysoki poziom techniczny oraz panujący w nim porządek. Budowany Dworzec
Morski spotkał się zaś z jego krytyką, zwłaszcza jego wygląd zewnętrzny: „Wśród
gmachów, które w zeszłym roku (1933 – przyp. H. G.) nie były jeszcze wykończone,
pierwsze miejsce zajmuje dworzec morski. Zewnętrznie jest nadzwyczaj brzydki,
choć dla mnie, jako dla kresowca, sympatyczny, gdyż przypomina węzłową stację
na „jugozapadnych dorogach” - Żmierinkę. Wnętrze natomiast jest zewszech miar
udane architektonicznie. Nie znam tak pięknego „zejścia ze statku” w żadnym innym
porcie. Główną halę psują tylko dwie ogromne straszne płaskorzeźby Prezydenta
Mościckiego i Marszałka Piłsudskiego z niechlujnie i brzydko wyrytemi napisami”28.
Antoni Sobański nie omieszkał też wspomnieć krytycznie o flocie handlowej:
„Nie można porzucić tematu portu bez wzmianki o polskiej flocie handlowej i
polskim marynarzu. Polska marynarka handlowa jest jeszcze w powijakach głównie
dlatego, że w przeważnej części rozporządza staremi gruchotami, kupionemi
zagranicą za przesadnie zresztą wielkie sumy. Ale sytuacja poprawia się stale. Linja
Polsko-Brytyjska posiada już świetne nowe statki, na których podróż jest prawdziwą
rozkoszą. Mówię to z osobistego, i to trzykrotnego doświadczenia. Linja Gdynia –
Ameryka będzie wkrótce posiadała luksusowe transatlantyki”29.
Opisując Gdynię autor sugeruje zwiedzenie Oksywia z jego urokami
krajobrazowymi oraz specyfiką kulturową „niemiecko-wyglądającej wioski”:
„W północnej stronie portu znajduje się polska baza morska – Oksywie. Warto
tam pojechać. Z autobusu, który okrąża całą zatokę portową, świetnie widać całe
rozplanowanie portu i całą Gdynię w jej ślicznem, górzystem i leśnem obramowaniu.
Przejeżdża się koło różnych nowopowstałych kolonij i osiedli. Widzi się kolosalne
gmachy, o których nie wie się nawet, jakiemu celowi służą. Szosa przecina torfowisko,
gdzie tysiące nędznie wyglądających istot, mężczyzn i kobiet, kopie dziwacznych
kształtów zasieki, wydobywa i ustawia w prostokąty cegiełki torfu. Na gołem wzgórzu
na północ od kotliny gdyńskiej widzimy rozrzuconą, nieprawdopodobną osadę: na
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spadzistym skłonie ze szczerego piasku kilkanaście kamienic, chat, baraków i pudełek,
á la „dzielnica chińska”, rozrzuconych byle jak, bez planu, bez jednego drzewka.
Mogłoby to być równie dobrze jakieś przedmieście Adenu. Mieszkają tam ludzie
pracujący na torfowisku, w Gdyni i Oksywiu. Po chwili autobus wspina się na to
północne wzgórze i wjeżdża do porządnej, niemiecko-wyglądającej wioski – dawnego
Oxhöft. Wysiadam przy kościele nieraz już opisywanym. Urok jego jest naprawdę
wielki. Prymitywny, wiejski gotyk, którego kontury zaokrągliły się przez wieki
bielenia, pokryty jest masą barokowych i rokokowych złoceń. Odurza zapach ziół,
tataraku i wysychających brzózek, tak jakby to była oktawa Zielonych Świątek. Siedząc
w ławce tego kościółka pomyślałem, że to jednakże niezbity dokument polskości.
Wychodzę na cudny cmentarz, który pokrywa zbocza góry schodzące do portu i
morza. Poprzez drzewa i grobowce widnieje niebieski, dzisiaj prawie południowy
Bałtyk, jakoś radośnie wyglądające wybrzeże, aż hen po Gdańsk, a bezpośrednio
pode mną port wojenny i kilka popielatych sylwetek jednostek bojowych. Dzień jest
upalny, i wszystko wibruje w słońcu. Przysiągłbyś, że to Villefranche lub Mentona.
Przyglądam się nagrobkom. Większość po polsku – nawet przedwojenne. Dużo też
niemieckich: „Hier liegt Pfarrer Krupka”, „Hier liegt Wladislawa Kozlowski”, „Tu leży
Warburga Müller”, i tak naprzemian snobują się tu na czar egzotyki słowiańskiej, to
znowu podlegają prestige’owi kultury niemieckiej”30.
W dalszej wycieczce po Gdyni Antoni Sobański proponuje port wojenny, który
według niego nie jest imponujący w porównaniu z innymi inwestycjami: „Od
cmentarza schodzę do portu wojennego. Oglądam, na ile wolno cywilowi, naszą siłę
morską, oglądam gmachy marynarki utrzymane w stylu „polskim-dworcowym”:
łamane dachy z czerwonej dachówki, klasyczne portyki, lichy materjał, grube mury,
małe okna, dość przyjemne rozplanowanie. Naogół wszystko jak w każdym innym
porcie wojennym, tylko na mniejszą skalę. Właśnie tą mniejszą skalą nie można się
w Gdyni nacieszyć: tam, gdzie wydano miljony i to ze wspaniałym rezultatem, w celu
nawiązania drogą morską stosunków ze światem, - wydano bez wątpienia znacznie
mniej na cele wojenne. Port wojenny jest porządny, ale nie imponujący. Pokojowa
Gdynia zaćmiewa zupełnie bojowe Oksywie”31.
Antoni Sobański, patrząc kompleksowo na Gdynię, nie zachwycił się rozwojem
miasta. Krytykuje bezład i chaos w zabudowie: „Tu (w mieście – przyp. H. G.) na
entuzjazm miejsca jest mało, chyba że kogoś cieszy sam fakt szybkiego rozrostu.
A było można zrobić coś pięknego. Położenie Gdyni jest przecie wyjątkowe, i
nadarzała się jedyna sposobność stworzenia arcydzieła urbanistyki. Dziś już za
późno. Sprawdzeni eksperci załamują ręce i wyjeżdżają. Główna ulica Świętojańska
jest niewiadomo dlaczego załamana w dwóch miejscach. Gdzieindziej kamienica
sterczy jak ząb wśród łanów żyta. Idąc tym łanem i zbierając chabry i maki, można
boleśnie potknąć się o metalową płytę zamykającą wejście do kanałów miejskich.
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Pomiędzy ulicami Śląską i Świętojańską ruch pieszy odbywa się ścieżkami wśród
zbóż. Ścieżki te najniespodziewaniej dochodzą do pięknego, kafelkami wyłożonego,
elektrycznością oświetlonego tunelu pod torem kolejowym. A dalej znowu żyto”32.
Antoni Sobański „morskość” Gdyni testuje również życiem nocnym i lokalowym:
„Czy istnieje tu życie nocne i czy to nocne życie jest portowe? Czy i jakie powstały
już knajpy marynarskie? I pod tym względem, jak na początkującą, Gdynia zdaje
egzamin na piątkę z plusem. Do lokalu na ulicy św. Piotra ledwo śmiem wejść w mojem
zbyt burżujskiem ubraniu. Atmosfera jest tam „dobra”, gęsta od dymu, od wyziewów
alkoholu, od różnych języków, wymawianych ustami niewprawnemi, prostackiemi,
od nagłych możliwości konfliktów (mój znajomy utracił tam niedawno piękny okaz
siekacza), od zgrzytu starego gramofonu – słowem, stylowo i świetnie. Ulica Portowa,
która za dnia wygląda poprostu jak dwa najbanalniejsze rzędy kamienic, - w nocy
zadziwia muzyczką, to mechaniczną, to „ręczną”, dolatującą z każdego prawie domu.
Okazuje się, że jest tu szereg cichych za dnia szynków i restauracyj, które w nocy bywają
otwarte aż do czwartej. Na placu Kaszubskim istnieje też wspaniale typowy lokal, gdzie
wśród draperyj (o jakże oszczędnych) z czerwonego drelichu w lożach i wnękach,
można zapijać piwo i wódkę, trzymając na kolanach jedną z uroczych kelnerek. Kelnerki
mówią wszystkiemi językami, i atmosfera portowa jest tak „dociągnięta”, że z początku
samorzutność tego wszystkiego wydaje się podejrzana. Ale to tylko pierwsze wrażenie.
„Tawerna” jest autentyczna. Przy jednym stoliku siedzi grupa Anglików-inteligentów,
widocznie dobrze znają lokal i obsługę; w loży trzech „zalanych” sierżantów zachowuje
się odpowiednio do swego stopnia służbowego i zawodu żołnierskiego. Melancholijny
Włoch zanudza kelnerkę, aby zapytała świeżo przybyłej „córy Gdyni”, siedzącej obecnie
na kolanach u sierżanta, ile to wypadnie „per una volta”33.
Obszerny reportaż o Gdyni Antoniego Sobańskiego nie wyczerpuje problematyki.
Autor sugeruje inne tematy, które warto byłoby w Gdyni poruszyć: „Wiele jeszcze
byłoby do pisania o Gdyni: o jej może zbyt ostro podkreślanej polskości – gazet
niemieckich nie można nabyć, choć sprzedawane są inne pisma zagraniczne; tam
gdzie figurują napisy wielojęzyczne, niemiecki jest na ostatnim miejscu, gdy granica
o dziesięć minut koleją; o tem jak niby popiera się polskie jachciarstwo, a naznacza
się cła prohibicyjne na jachty, których w kraju nabyć nie można i przeto jachtmani
narodowości polskiej będą zapewne jeździli pod obcą banderą; o barbarzyńskiej i
opieszałej gospodarce w przepięknych lasach państwowych otaczających Gdynię
i t. d. Takich bolączek jest, oczywiście, wiele, ale są one niczem przy wspaniałym
rozmachu Gdyni”34. Stawiał też pytania o sens budowania portu w Gdyni wobec
bliskości Gdańska: „Czy Gdańsk został skrzywdzony? Czy zasłużył na karę? Czy nie
można było tańszym kosztem rozszerzyć możliwości portowych Gdańska i zjednać
sobie jego kupiecko myślącej ludności?”35
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„Gdynia jest faktem dokonanym” - stwierdzał - „Cokolwiekby zaszło, Gdynia
pozostanie pierwszorzędnym portem. Ta cecha stałości jest cechą radosną. Toteż o ile
w głębi kraju mowa o „radosnej twórczości” każe nam nieraz zgrzytać zębami, tutaj
w Gdyni ten zwrot przestaje być demagogicznym frazesem, przeciwnie, oparty jest
na mocnym fundamencie – faktów”. Artykuł został zilustrowany zdjęciami morza i
portu Morskiej Agencji Fotograficznej, Photo-Plata i Ernesta Raulina.
Znani pisarze związani z „Wiadomościami Literackimi” Antoni Słonimski (18951976) i Maria Dąbrowska (1899-1965) pisali o Gdyni okazjonalnie, przy okazji
wypraw zagranicznych. Antoni Słonimski pisząc o wyprawie do Ameryki na statku
„Piłsudski” z Gdyni 15 września 1935 r. stwierdzał: „W Gdyni niema ani jednego
wolnego pokoju. Trzeba nocą wracać do Gdańska. (...) W Gdyni gwarno i rojno.
Parę dni temu przyjechał pierwszy polski okręt oceaniczny. Dziś wyrusza w pierwszą
podróż do Ameryki. (…) Stoimy wszyscy na pokładzie. Orkiestra gra hymn. Turbiny
ryczą. Okręt dygocze. Ruszamy”36. Antoni Słonimski miał szczególny dystans do
Gdyni, podobnie jak do międzywojennej rzeczywistości polskiej, który zawierał się w
skrócie „M.ż.G.s.r.” - w wypadku jego krytycznych sądów o rzeczywistości. Zapytany,
dlaczego w swych felietonach tak czarno opisuje polską rzeczywistość, odpowiadał:
„Mówią mi również: „Trzeba pamiętać, że państwo jest młode, że przeszliśmy
okres stuletniej niewoli, że kinematograf polski nie ma środków amerykańskich, że
pisarze nasi źle zarabiają, że Gdynia się rozbudowuje. Owszem. Mogę przed każdym
feljetonem dodać w charakterze premji wszystkie wyżej przytoczone okoliczności
łagodzące. Ponieważ byłoby to dość monotonnym balastem, proponuję tylko
pierwsze litery: M.ż.G.s.r., co znaczy, „Mimo że Gdynia się rozbudowuje”. Otóż,
M.ż.G.s.r., nie mamy szczęścia do pomników, pogrzebów i uroczystości narodowych.
(…) M.ż.G.s.r., nie lubię naszych wystaw i wystawności, akademij i pogrzebów, rewij
i manifestacyj, nadymania i nawiązywania”37.
11 września 1935 r. o Gdyni napomknęła też Maria Dąbrowska w „Listach z
podróży”: „Przyjechaliśmy do Gdyni wcześnie rano po bezsennej nocy w zatłoczonym
pociągu. Zaraz na wstępie spadła na nas rzęsista ulewa. Dworzec morski, bardzo
wspaniały, znajduje się w miejscu, przez które dwanaście lat temu szłam bagnistą
łączką do Oksywia. Tam, gdzie wówczas przeskakiwaliśmy wąski strumyk czy rów,
stoją teraz morskie okręty, a drobna fala basenu kołacze między niemi. Wypłynęliśmy
z portu o wpół do drugiej przy dźwiękach „pierwszej brygady”, granej przez orkiestrę
na górnej zewnętrznej galerji dworca. Galerja i molo przepełnione były publicznością,
w znacznej części rodzinami służby okrętowej i załogi. Widziałam nawet wózki z
dziećmi. (...) Ten rejs jest tylko ubocznie wycieczką turystyczną, w gruncie rzeczy
to podróż „Kościuszki” do portu, odtąd dlań macierzystego – do Konstancy, skąd
będzie stale kursował na linji palestyńskiej”38.
A. Słonimski, Listy z Ameryki, „Wiadomości Literackie”, nr 42, z dn.20.10.1935 r., s. 1.
A. Słonimski, Kronika tygodniowa, “Wiadomości Literackie” nr 23, z dn. 9.06.1929 r., s. 4.
38
M. Dąbrowska, Listy z podróży, „Wiadomości Literackie”, nr 47, z dn. 24.11.1935 r., s. 5.
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W 1937 r. Gdynia stała się tematem przewodnim jednego z numerów
„Wiadomości Literackich”. Zamieszczono w nim artykuły zaproszonych autorów. W
numerze poza tekstami o Gdyni znalazły się reklamy firm (m.in. Linii Żeglugowych
Gdynia-Ameryka39) i pensjonatów orłowskich: „Słońce” Br. Zabłockiej, „Lalka” „p.
inżynierowej Marchwińskiej”, „Lidja” i „Orłowska Riviera” „pod zarządem Prezesowej
K. Nowackiej”, „Patria” pod zarządem Janiny Kupczyńskiej Lewingerowej, „Bałtyk”
A. Sobolewskiej, „Iwieniec” inż. Stanisławy Markiewiczowej40. Reklamowano także
wydawnictwo Stanisława Zadrożnego „Na gdyńskim szlaku. okręty-marynarka –
handel – port”41.
Wśród autorów gdyńskiego numeru „Wiadomości Literackich” znalazła się
Zofia Nałkowska (1884-1954). W literacki sposób opisała widok Gdyni wiosenną
porą: „Mijamy Sopot. Dalej spośród drobnych domków urasta nagle Gdynia. (...)
To miejsce opowiadane przez Żeromskiego (Oksywie – przyp. H. G.), istotnie
jest cudne. Cmentarz na górze wokoło najstarszego tu kościoła, umyte kwiaty na
grobach, bratki granatowe i żółte, ruchome od deszczu liście krzewów, fiołkowe
czyste bzy. Widok z tego wyniesienia obejmuje baseny portu, awanport i część
zatoki, zawleczoną deszczem spod niskich chmur – błyskotanie szare drobnych fal,
ulewa. Bliskość tego cichego „spoczywania w spokoju” pod kwiatami i przestworu
morskiego w dole jest urzekająca. Przeciwieństwo do wielkich urządzeń i gmachów
nowoczesnych pobliskiego portu wojennego i odrutowanego siecią dźwigów
systemu basenów portowych wydaje się niewiarygodne. Mimo szarych ciemności
i oddalenia, przy molo pasażerskiem widać dwa żółte kominy m/s „Piłsudski”. (...)
Gdynia przytrzymana jest przez morze głęboko w nią sięgającemi basenami wody
i sama mocno pazurami kamiennych mol w nie wczepiona. Oparta na bliskich
wzgórzach zielonych, wspina się ku nim willami i ogrodami, jej spacerowe drogi
przenikają głęboko w wyniosłe bukowe lasy. Cała jednak leży wzdłuż morza, naprzód
już zabezpieczając sobie granice, wyznaczając ramy, w których dopiero rozpościera
się i umacnia. Jest jeszcze chropowata, niejednakowa od pośpiesznego rozrostu. Co
za kontrast ze starym brunatnym Gdańskiem, z uporządkowanym, wygładzonym,
wymieszkanym Sopotem. Przy pięknie wytkniętej, szerokiej, zadrzewionej ulicy, jak
w szczęce – mnóstwo szczerb, placów pustych, parkanów lub walących się domeczków
minionej epoki. Wśród nowoczesnych gmachów sterczy wprost nad ogrodem jakiejś
willi ślepa ściana szczytowa kamienicy – rana, która nieprędko da się zagoić. Ale
rozrost Gdyni i tego rozrostu impet nie mają przesadzonej opinii. To istotnie jest
prawda. Dzień jest świąteczny. Z przystani żeglugi polskiej wyrusza na godzinny
objazd portu motorówka „Gryf ”, wraca zaś „Jaś” i „Małgosia”. Są tak wyładowane i
oblegane przez uczestników wycieczek, że prywatnemu turyście trudno jest odważyć
się na tyle gwaru i gorliwości. Lepiej przemierzyć piechotą nabrzeża basenów,
leżących jeden za drugim od Kamiennej Góry po Oksywie i zamkniętych jeszcze
„Wiadomości Literackie”, nr 27, z dn. 27.06.1937 r., s. 5.
Tamże, s. 34.
41
Tamże, s. 4.
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awanportem – wtedy dopiero zbliska rozumie się ten olbrzymi chaos mol, torów,
przystani i składów. Niestety, są to całe kilometry. (...) Ale port właściwie oddziela
miasto od morza, widzi się wciąż tylko zamknięte molami i falochronem fragmenty.
Trzeba znowu wejść wyżej, aby ujrzeć jego daleki, widnokręgiem i wybrzeżem ściśle
opisany kształt. Jesteśmy u stóp Kamiennej Góry. W miarę jak na nią wstępujemy,
coraz rozleglejsze staje się morze, coraz bardziej niebieskie i jasne, przewleczone
nieregularnemi smugami wody szklanej i nieruchomej. Taka pogoda! Przy upale
wiatr wciąż jest chłodny – jednak nie zupełnie „od morza”, raczej idący z zachodu. W
młodych skąpych ogródkach jeszcze ciągle kwitną bzy – czy może dopiero zaczynają.
(...) Między zabudowaniami i tu dużo pustych miejsc pod budowę, wille często nie
zharmonizowane albo poprostu brzydkie. Ale tak wyniosłe położenie, tak bliskie,
prawie nad morzem wychylone, pozwala przewidywać najpiękniejsze możliwości,
najbardziej estetyczne rozwiązania. (...) W ogólnem wrażeniu przeważa rozległość,
wielka ambicja tych ram, które puste jeszcze tu i owdzie, zachowują miejsce na
wszelki rozrost, zapewniają teren mającemu się tu narodzić w związku z rozwojem
wywozu i komunikacji wielkiemu przemysłowi. Mnóstwo placów, porosłych dziką
trawą tuż przy rozległych blokach nowoczesnych – to jeszcze wciąż miejsce na życie,
które przyjdzie jutro i pojutrze. Cyfry zresztą już dziś są zawrotne. Na molach, na
skwerach, placach i ulicach tłoczą się tu ludzie, przybyli ze wszystkich stron Polski,
na bulwarze, w kawiarni i restauracji, prócz polskiego, słychać język niemiecki i
angielski. Wszystko zaczyna się tu nanowo, ze wszystkiem ma być coraz lepiej. Jest
niecierpliwość i niepokój, niema zniechęcenia ani rezygnacji. Tutejsi architekci robią
oczywiście pewne zastrzeżenia - że można było inaczej i lepiej. Jednego są pewni, że
błędy w planie zabudowania Gdyni, a zwłaszcza odstępstwa od planu, wyrównają się
same z biegiem życia, które poprawi te niedociągnięcia. Zbyt mały dworzec kolejowy,
który jakby skulił się z przerażenia przed ogromnym gmachem sądu naprzeciwko
i nowoczesnemi, okalającemi plac budowlami, otrzyma inne przeznaczenie.
Dworzec nowy projektowany jest u wejścia do najnowszej, zupełnie już nowocześnie
zamierzonej dzielnicy. (...) Dalej nad morzem ku południu, za Kamienną Górą, leży
Orłowo – przerżnięte rzeką Kaczą. (...) Okolica pięknieje w pobliżu tej rzeki, płynącej
w parowie pod drzewami, opasującej wzgórze gęsto porosłe lasem. Jeszcze tu pusto,
wille pozamykane, rozrzucone daleko jedna od drugiej, w ich ogrodzeniach dużo
kwitnących bzów”42.
O swoich gdyńskich wrażeniach napisali uznani polscy reportażyści Ksawery
Pruszyński (1907-1950) i Melchior Wańkowicz (1892-1974). Pierwszy skoncentrował
się na twórcach Gdyni: „Zachwyt nasz stoi nad nowem miastem portowem aureolą.
O twórcach Gdyni mówi się rzadko, niedokładnie, bez znajomości rzeczy. Gdynia jest
przepisywana na bezpośredni rachunek całego narodu polskiego lub gorzej, jednego
regime’u. Pora to zmienić. Pora z anonimowej masy „twórców Gdyni” wydobyć jej
rzeczywistych twórców, postawić ich przed frontem reszty narodu, wyszczególnić
zasługi, ustalić wkład, pora przejść przez wszystkie etapy budowy, zatrzymać się
42

Z. Nałkowska, Wokoło morza, „Wiadomości Literackie”, nr 27, z dn. 27.06.1937, s. 13.
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przy postanowieniach i decyzjach, wymienić ludzi którzy je powzięli, którzy temi
decyzjami Gdynię budowali, którym Gdynię jesteśmy winni. Na początku był Gabrjel
Chrzanowski. Widzicie nieznane, mało znane, nazwisko. Chrzanowski był w pierwszych
latach Polski wieloletnim naczelnikiem departamentu morskiego. Zmieniały się rządy,
ministrowie przemysłu i handlu, on pozostał. Całą energję skoncentrował na jednym
jedynym odcinku, cały entuzjazm i – to bodaj było jeszcze większe – całą niechętną
zaciekłość. (...) „To pan nie chce Gdyni, pan nie chce polskiego portu” – było jego stałym
argumentem. Przychodzą rządy Władysława Grabskiego, jego reforma monetarna.
Marki zmieniają się w złote, kraj przeżywa ciężkie przesilenia, wyjście z inflacji. „To
pan nie chce Gdyni, pan jest przeciwnikiem polskiego portu” – rzuca w twarz ciągle
samemu premjerowi. (...) Los uśmiechnął się Eugenjuszowi Kwiatkowskiemu. To już
nie departament morski, to ministerstwo przemysłu i handlu z czasów po przewrocie
majowym bierze sprawę bezpośrednio na siebie. Kwiatkowski jest jeszcze jednym
entuzjastą – człowiekiem bezwzględnym – Gdyni. (...) Jeszcze jedno, już w dystansie
od tamtych, wymieńmy zasłużone nazwisko: obecnego komisarza rządu Franciszka
Sokoła”43.
Znany polski reportażysta Melchior Wańkowicz pisał: „Mam dosyć
gdyniohymnów. Już czas tej Gdyni starzeć, obrastać polskim kłopotem, jak kadłub
okrętu, wodorostem. Jakże to? Polska jest wsiowa i powolna, miasteczkowa i brudna,
nierychliwa i nędzna, toczona przez wszelkie trądy moralne i materjalne. A nad nią
wysoko wspięte – miałoby istnieć takie lakierowane, niklowe, neonowe coś, co byczy
się jak hymn o potędze”44. Wspominał: „Kiedy jeszcze nie było Gdyni - szło się sobie
pobrzeżem na Kack; przy Kolibkach falujące zboże zniżało się zniżało; szło się miedzą
wdół, aż znagła, tem zbożem przyparte, ukazywało się zielone przejrzyste morze, a
nad niem szumiały zielone drzewa. (...) I nagle - znikło zboże. Nad morzem rozłożyło
się nowe państwo”45. Pisząc o nowej Gdyni, aby podkreślić jej wielkość podawał liczby
w konfrontacji z tym, co było wcześniej: „Wspiął się wysiłek. Pobudował baseny o
320 ha wodnej powierzchni, wyciągnął długość urządzonych nabrzeży na 11 000 km,
wypiętrzyły się żelbetowe magazyny 200 000 m², stanęły kolosy, często największe
w Europie: chłodnia na 1 200 wagonów, elewator na 15 000 tonn, łuszczarnia ryżu,
olejarnia. Pracuje 75 dźwigów-potworów, przerzucających 750 wagonów – 7 500
tonn na godzinę. Wokoło tego wszystkiego siadł nowy człowiek. Jarzą się okna
nowoczesnych gmachów – szkło i żelbet – asfalty, samochody, aby trochę goręcej –
myślałbyś – Casablanca. Właśnie. Jeno że pod miasto podchodzi nie bled, ale rośnie
łąka i zboże. (...) Teraz Gdynia, to największy port morski, większy od Kopenhagi,
większy od Bremy, od Gdańska, od Szczecina. Zbliżył się świat. Afryka – tuż. Na
ląd wychodzą zgłodniałe rzesze marynarskie. Coby powiedział jakiś miejscowy
patrjarcha? Niema takich; chyba to drzewo – ostatnie ze szlaku napoleońskiego, z
szosy cesarskiej, co sterczy, przeszłości na znak, z asfaltowanej ulicy. Ale ono schnie
K. Pruszyński, Ludzie Gdyni, „Wiadomości Literackie”, nr 27, z dn. 27.06.1937 r., s. 14.
M. Wańkowicz, Judym w szczeblu służbowym, „Wiadomości Literackie”, nr 27, z dn. 27.06.1937 r., s. 18.
45
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zwolna”46. Przywołując legendarnego Stolema, który „głazy w morze wali”, Melchior
Wańkowicz pisał: „Widziałem go. Zmienił się. Siedział w „Bałtyku”; przy nim, jak
trusie, dwie fortancerki zakupione do stolika; grubemi owłosionemi palcami, liżąc
je, aby lepiej przewracać karty notatnika, wskazywał kompanjonowi kolumny cyfr”47.
Aby spojrzeć na czynnik ludzki, na stan zdrowia mieszkańców Gdyni i ich
warunki życia, Melchior Wańkowicz udał się do „doktora Dziusa” - lekarza
naczelnego ubezpieczalni, który „obrządza materjał ludzki. (...) W Gdyni za jego
przewodem przeprowadzono zadziwiającą i pozaustawową rzecz: obowiązkowe
badania przedślubne. Rezultaty wykazały 3% nowożeńców chorych na kiłę. (...)
Ustala liczbę 1 145 syfilityków. Dorzuca 400, którzy się leczą prywatnie. Jest więc
1 545, a musi być najmniej 3 000. Gdzie się podziewa 1 455 syfilityków? (...) Na całą
ścianę gabinetu doktora wisi wielki plan „Budapesztu”. Każda klitka tej dzielnicy
jest tu oznaczona odrębnie. Na wielu wetknięto żółtą chorągiewkę – t. zn. wyłapano
nowego syfilityka. Idziemy obejrzeć „Budapeszt”. Jest odległy od centrum o 5 minut
drogi piechotą. Stok błotnisty jakiegoś wąwozu, na którym stoją klitki z dykty, z
papy, z blachy falistej, ze skrzyń, w których okrętami przywożono samochody, ze
starych łodzi. Nad tem dymią blaszane rurki piecyków gazowych. Uliczka wąska,
błotnista, nie objęta planami zabudowy, nie zabrukowana, nie oświetlona, nie
skanalizowana, korzystająca za opłatą od wiadra z pompy ulicznej wodociągowej.
Teren pochyły, więc gdy deszcz pada, klitki dolne podmakają. Podłóg w nich niema.
W 134 pomieszczeniach mieszkalnych gnieździ się 634 osób, w czem ilość związków
legalnych 91, nielegalnych 27, związków wieloosobowych – 4 (!?), sublokatorów 134.
Na nich szczególnie jest zawzięty dr. Dzius. Jest ich tak dużo, bo gospodarze klitki nie
są w stanie własnemi siłami opłacać „placowego” zł. 10 do 20 miesięcznie. Lokatorzy
też są niewypłacalni, więc jest to element, który zmienia się często, przepływowi, i
on głównie roznosi zarazę. Osób trudniących się zawodowo nierządem jest obojga
płci w „Budapeszcie” 28. Otóż rejestracja wykryła nowych 40 wypadków kiły w
„Budapeszcie”. Ponieważ przed rejestracją wiadomo było o 25 wypadkach, więc
razem 10,83% ludności „Budapesztu” jest chorych na kiłę”48.
Gdynię jako miasto wielu kontrastów przedstawiali też inni autorzy wspomnianego
numeru „Wiadomości Literackich”. Jednym z nich był gdynianin Bolesław Polkowski
(1900-1989) – ekonomista, inicjator i autor pierwszych roczników statystycznych
Gdyni. Pisał: „Obok szybko rozwijającego się portu wyrosło miasto portowe. Ze
starej wioszczyny rybackiej Gdyni pozostało kilkuset Kaszubów, kilkanaście chatek
słomą krytych, rzuconych bezładnie między piętrzące się gmachy kilkupiętrowe
i kilkunastopiętrowe. Powstało miasto liczące dziś przeszło 100 000 mieszkańców.
(...) Dla potrzeb terenowych miasta pod nazwą Gdynia zespolono szereg wiosek
kaszubskich i obszarów dworskich. Różne są więc dzielnice dzisiejszej Gdyni.
Centrum (city), to zwarta zabudowa o wielu kondygnacjach. Obok Kamienna Góra
Tamże.
Tamże.
48
Tamże.
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i niedaleko Orłowo – dzielnica will i pałacyków. W lasach na wzgórzach ukrywa się
dzielnica o małych luźno rozrzuconych domkach - są to Działki Leśne. Stare wioski
rybackie, Chylonia, Oksywie, Cisowa, Stare Obłuże, w znacznej mierze pozostały w
swym starym słomianym przyodziewku. Powstały nowe dzielnice, gęsto zabudowane
małemi domkami i barakami, dzielnice robotnicze Witomino, Grabówek, Obłuże,
Mały Kack. Tyle nazw, ale każda nazwa, to odrębne zagadnienie budowlane,
gospodarcze, społeczne. Każda dzielnica, to odrębny twór, odrębne miasto lub wieś.
Zapoznanie się z dzielnicami, zbadanie Gdyni do sedna jest pracą trudną i uciążliwą.
Gdynia rozsiadła się na przestrzeni 66 km², a długość szosy głównej, wiodącej
przez całe miasto, wynosi przeszło 16 km. Do wielu miejsc Gdyni dostać się można
jedynie „per pedes apostolorum”, gdyż tylko ten środek lokomocji może zaprowadzić
na niektóre żądane miejsca. Powstał nowy ośrodek pracy. Cóż więc dziwnego, że
zarówno w okresie budowy jak i następnego dalszego rozwoju Gdynia była magnesem
ściągającym ludzi pracy. Zjechało tu przeszło 100 000 ludzi różnego autoramentu z
różnych stron Polski. Gdynia jest konglomeratem całej Polski. Każda dzielnica, każde
miasto, każdy dialekt ma swoich tu przedstawicieli. Rzekliśmy słowa: miasto pracy.
Nieścisłość. Poprawiamy: miasto pracy i bezrobocia. Pęd do Gdyni spowodował, że
w Gdyni znalazło się więcej rąk robotniczych niż można było zatrudnić. Z końcem
1936 r. oficjalnie zarejestrowanych było blisko 10 000 bezrobotnych – głów rodzin.
Jest to cyfra bardzo duża. Bezrobotni są ciężarem dla miasta i dla ludności robotniczej.
Na miejsce przymusowo wysiedlonych napływają nowi. (...) Struktura ludności w
Gdyni jest odmienna aniżeli w innych miastach Polski. Ludność jest młoda. Bijemy
rekord pod względem małżeństw i urodzeń. Mamy także mniejszą liczbę zgonów,
niż w innych miastach Polski. Przyrost naturalny w Gdyni stanowi 24 na tysiąc, gdy
dla całej Polski zaledwie 12 na 1 000. Pod względem religijnem Gdynia jest nader
jednolita: 95% ochrzczonych w obrządku rzymsko-katolickim. Zjawiają się Żydzi;
pociąga ich handel – owoce – śledzie - ryż – oleje – skóry. (...) Charakterystyczne jest,
że drobny handel żydowski, „Nalewki” gdyńskie, skupiają się przy ul. Abrahama”49.
Bolesław Polkowski wskazał na popełnione błędy przy budowie Gdyni: „O ile
zwrócono całą uwagę na budowę portu, o tyle nie zajęto się miastem. O ile na budowę
portu szły setki miljonów złotych, o tyle z funduszów skarbowych miasto nie dostało
prawie nic. O ile opracowano szczegółowo plan rozbudowy portu, o tyle rozwój i
plan miasta pozostawiono zaniedbany. Wreszcie o ile wykupiono po taniej cenie
tereny pod budowę portu, o tyle nie zarezerwowano po równie taniej cenie terenów
do dyspozycji miasta. Powstały poważne dysproporcje pomiędzy traktowaniem
budowy portu a budowy miasta. (...) Błąd ten jest dziś widoczny dla oka każdego
w postaci krzywych ulic, jest twardym orzechem do zgryzienia dla zarządu miasta,
postawionego wobec braku należytej ilości terenów budowlanych. Budownictwo
na terenie Gdyni nie poszło właściwą drogą”50. Skutkiem tego był brak mieszkań
dla robotników, których płace „nie pozostawały w żadnym stosunku do czynszu
49
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lokalowego. Kwestja mieszkaniowa została przez nich samych rozwiązana w sposób
szkodliwy dla miasta i mieszkańców, w sposób jednak jedyny, który pozostawał do
ich dyspozycji. W dzielnicach przyportowych, a nawet dalej położonych od portu,
zaczęły wyrastać, jak spod ziemi, baraki, budki, lepianki i t. p. „ersatz-budynki”,
na terenach często cudzych, często bez pozwolenia właścicieli. Powstawał barak
prowizoryczny „aby tylko przezimować”, po roku się rozbudowywał, stopniowo
ulepszał, i to co miało być prowizorjum, zaczęło nabierać cech stałości. Zarząd
miasta w dziedzinie budownictwa społecznego poszczycić się może setką racjonalnie
zbudowanych domów robotniczych”51.
Bolesław Polkowski wskazując na Gdynię jako miasto kontrastów, pisał: „Obok
ciemnych plam są jasne. Do jasnych należą budynki „prawdziwe”, zbudowane przez
kapitał prywatny, budynki na poziomie europejskim, tworzące wielką, piękną Gdynię.
(...) Obok wielkich budowli wystają z ziemi stare, zmurszałe już domki-chatki. W
centrum miasta obok gmachu komisarjatu rządu stary Kaszuba zasiewa swe pole,
aby na jesieni zebrać plon i nie płacić podatków od placów niezabudowanych. Obok
eleganckich futer i uszminkowanych twarzy pięknych pań, spotyka się nędznie
ubranych, bladych i zmizerowanych bezrobotnych i ich dzieci, wlokących się na
żebry. Nie trzeba daleko odejść z pięknie wyasfaltowanej szosy, ażeby znaleźć się
na zwykłej drodze, wyoranej głębokiemi koleinami wozu chłopskiego. Wszystko
to stanowi wielką Gdynię, port Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, która oby coraz
jaśniejszym blaskiem świeciła nie tylko na Polskę, lecz i na Bałtyk”52.
Urbanista i architekt Stanisław Dziewulski (1906-1990) w tym samym numerze
„Wiadomości Literackich” również zwracał uwagę na kontrasty i bałagan w
zabudowie Gdyni, o których mówili ludzie: „Twierdzą, że port jest wielki i wspaniały,
za to miasto nędzne. Że jeden dom duży, drugi mały. Że obok wyasfaltowanych ulic
– polne drogi. Twierdzą, że w Gdyni panuje bałagan. Z tym bałaganem jest właśnie
największe nieporozumienie. Bo co razi przeciętnych gdyńskich turystów, to poprostu
nieprzeprowadzona do końca zwarta zabudowa śródmieścia Gdyni53. Jako urbanista
i architekt przyznawał im rację: „A jednak w Gdyni panuje bałagan. Tylko inny bałagan wyższego rzędu. Straciliśmy jedną z najpiękniejszych okazyj, jakie nadarzyły
się od czasu odzyskania niepodległości. Straciliśmy okazję stworzenia arcydzieła”54.
Prozaik Zbigniew Uniłowski (1909-1937) pod wpływem powszechnej propagandy
Gdyni jako okna na świat, postanowił sprawdzić, jak w rzeczywistości ono wygląda. W
literacki sposób opisał wygląd Gdyni w czasie kwietniowego tam pobytu: „Załatwiam
się z hotelem, poświęcam nieco czasu na obserwację smutnego wnętrza tego gmachu;
martwo tu, pustawo i nieprzytulnie. Odrazu odczuwa się atmosferę wegetacji między
sezonami. (...) Wolno idę białym, niewydeptanym trotuarem w kierunku neonów,
rozglądając się w obie strony, po smutnych, niezabudowanych przestrzeniach. (...) Na
Tamże.
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Kamiennej Górze ledwie majaczy obojętny kształt krzyża. Na placu, w ciemnościach,
rozpętało się nagle wściekłe ujadanie psów, i po chwili awantura kończy się żałosnym,
urywanym skowytem. Wyszedłem na Skwer Kościuszki i widząc że mi już miasto nie
ujdzie, zatrzymałem się na rogu dwóch ulic i spojrzałem w stronę wybrzeża. Ale tam
widać było tylko rzadki sznureczek lamp, niby tandetna broszka spinająca wspaniałą
niewidoczną w tej chwili suknię. A bliżej bieliło się upiorne gmaszysko sezonowego
lokalu zwanego „Morskiem Okiem”, które teraz, na skutek „ogórków” ratowało się
kinem. To przesadnie oświetlone paskudztwo jarzyło się nędznym jarmarcznym
efektem w kręgu ciemnego, prowincjonalnego smutku. I tak tryumfowała jasna
trumna tancbudy nad szlachetnym, czernią nocy przesłoniętym żywiołem. (...)
Wszedłem do baru; tam patrząc na ruchomą masę tańczących, na stoliki zastawione
wódką i czarną kawą, gdzieindziej znów kuflami piwa, zjadłem na stojąco chaotyczną
kolację w postaci jajek na twardo, zimnej cielęciny z chrzanem i masy jakichś kruchych
rogalików, które chrupałem w takt nerwowych dźwięków „karioki”55.
Sprawozdawczy styl Zbigniewa Uniłowskiego wskazuje na „jałowość wrażeń”
z powodu obserwacji „okna na świat” kwietniową porą. Szukając wrażeń spotkał
dobrego znajomego z wczesnej młodości, „wesołego, ruchliwego dziennikarza”: „W
zakątku najbliższej kawiarni, szybko przeszedłszy rejestry wspomnień, przechodzimy
na tematy wybrzeża. Mój dziennikarz jest trzeźwym tubylcem, co w połączeniu z jego
zawodem pozwala mi nasłuchać się wielu rozsądnych rzeczy. Otóż Gdynia (bo do portu
on się nie wtrąca, port jest tabu) skręca się przedewszystkiem w uściskach własnych
problemów socjalnych, i te kwestje będziemy najpierw oglądali, potem roztrząsali i
kalkulowali: gwoli uświadomienia rodaków z gór i dolin. (...) W małym, radośnie
terkocącym samochodzie przemierzamy tereny tego chaotycznie rozbudowanego
miasta, które zdaje się być przerażone własnym rozkwitem. Wokół głównych arteryj
– Świętojańskiej i 10 Lutego – sterczą, stworzone ambitnym, bezplanowym gestem,
samotne gmachy z żelazo-betonu obok potulnie przycupniętych, ziewających
prowincją klitek. (...) Niewątpliwie Gdynia nie była przygotowana na tak wielki
rozwój, niemniej jednak wymagała ścisłego planu nowoczesnego miasta portowego.
Jako praktyczny obserwator widzę, że była budowana jak gdyby w tańcu. Jako
człowiek nastroju i gość kilku wielkich miast portowych świata, stwierdzić muszę
wesołą odrębność Gdyni jeśli chodzi o atmosferę cechującą nadbrzeżne skupiska. Jak
podlotek, który przed pierwszą randką źle maluje usta, tak Gdynia wzrusza swoim
nieporadnym flirtem z uwodzicielskim doświadczeniem morza. (...) Wolno wspinam
się na Kamienną Górę, klucząc w rzadkim drzewostanie. W końcu, siadam na szczycie
w pobliżu krzyża i patrzę wdół, przed siebie. Bezładnie i głucho trwa miasto w swej
rozsypce. Gdzieś tam, jakby niechętnie, łączy się z pobłażliwie wyniosłym portem.
Miasto zdaje się być jakieś rozgrzebane, nagle wstrzymane w biegu, zdezorjentowane.
Widok ten wzrusza i przejmuje troską, bo gdziekolwiek rzucić okiem, wszędzie
czegoś brak; jedno nie skończone, już inne rozpoczęte. Choćby dzielnica willowa na
Kamiennej Górze, tandetnie spartaczony teren, naszpikowany wąskiemi, na skutek
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skąpych rozmiarów parcel, paskudnemi pudełkami często niewykończonych will.
To zapobiegliwość przelotnych kombinatorów, różnych inżynierów i architektów
spod ciemnej gwiazdy, spekulantów na gwałtownym rozwoju miasta, na popłochu
i gorączce złota, rzuciła na poszczególne fragmenty Gdyni irytujące piętno swojem
„aby żyć”56.
W ramach reporterskiej wędrówki po Gdyni Zbigniew Uniłowski trafił do
dzielnicy bezrobotnych: „Grabówek. Jest to wzgórze obficie pokryte plugawemi
ruderami. Wieje stamtąd kwaśnym, jadowitym smętkiem. Wkraczamy między
zabudowania i owiani fetorem nieskanalizowanych wychodków, wspinamy się
pod górę krętemi wykopami, nieomal ocierając się o gliniaste ściany, po których
spływają brunatne ścieki. Ulice tu nie istnieją, w spadzistych, wilgotnych zaułkach
pełzają roje mrukliwej dzieciarni o starczych, ziemistych twarzyczkach, zerkające na
nas posępnie spodełba. Budynki są bardzo rozmaite, wszystkie parterowe; świeżo
pomalowane, mają kolor przeważnie siny, przystosowany do ogólnego charakteru.
Ale tych odświeżonych, powierzchownie schludnych baraczków jest zaledwie kilka,
większość, to naprędce sklecone nory, jakieś deski i drągi połączone przemyślnemi
sztuczkami, oblepione błotem, obetkane szmatami, o dachach z karbowanej blachy,
z napół zgniłych desek pokrytych ziemią, porastających trawką; żałosne schrony
tłoczące się w górę jedno nad drugiem, z ustępami tuż przy oknach, wszystko razem
skotłowane, cuchnące, ociekające brudem ludzkim, niby jedna wielka latryna. (...)
Podobno na 5000 mieszkańców Grabówka 75% jest bez pracy. (...) Na Leszczynkach
mieszkają ludzie w szałasach, do których włażą po drabinach. Na noc drabiny te
wciągają do wnętrza”57. (...) Zbigniew Uniłowski „przygaszony wrażeniami” po
obiedzie i spacerze nad morzem wrócił do miasta: „Mam ochotę na kawę, na jakiś
przytulny kąt, idę więc do Café Bałtyk, wspaniałego, obficie oszklonego, nowoczesnego
gmachu na 10 Lutego. Zajmuję miejsce przy oknie, odprężam się w ciepłym luksusie
i zagapiony w szybę, popadam w medytację. Patrząc na przechodniów, doznaję nagle
objawienia, chwytam bez pudła osobliwą atmosferę tego miasta. Jest to dziwaczna
mieszanina: trzymał plac, odejmował sobie od ust, aż w końcu uznał, że stosowna
pora, i sprzedał. Ten co kupił, przybysz z wnętrza kraju, poczekał trochę i sprzedał,
zarabiając czterokrotnie. Lament, zawiść. Inny wystawił dom pośrodku miasta,
tandetnie, na handel, na komorne. Przyszli z komisji i uznali, że fundamenty za słabe,
dom stoi próżny. Bankructwo. Przyjechał partacz, inżynier, zwąchał się z tubylczą
szują, założyli firmę, świetnie prosperują ku rozpaczy zdolnego, uczciwego architekta,
który nie może być taki tani jak te opryszki. Polskie Klondike czy Eldorado, jest gdzie
rzetelnym wysiłkiem się wzbogacić. Nie da rady, za duża konkurencja. Za wielu z
temi samemi planami karjery. Atmosfera kantu, pośpiechu i ambicyj. (...) Podczas
mego kilkudniowego pobytu w Gdyni i okolicy, nie mogłem się oprzeć zdziwieniu,
jak świetna idea, ugruntowana na najczystszych zasadach dobra narodowego,
realizująca się tak wspaniale, z takim tęgim rozmachem – mogła dopuścić do efektów
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które wyżej naszkicowałem. (...) Pragnę powiedzieć obywatelom słodko drzemiącym
w optymizmie, że sens Gdyni jest istotnie wielki, ale że nie wszystko jest w porządku,
że trzeba wstrzymać rozśpiewany pochód i w skupieniu połatać wnętrze. (…) Nie
należy identyfikować Gdyni z portem; to wprawdzie bliskie sobie ale bardzo inne. Port
jest już prawie gotową, niezależną firmą, dobrze prosperującą i przynoszącą dochód.
Natomiast Gdynia potrzebuje wielkich nakładów. Pozwolę sobie zauważyć jako laik
pełen dobrej woli, że nieźle byłoby chyba połączyć port z Gdynią i stworzyć całość
samorządową, bez protektoratów obojga ministerstw. Gdynia by na tem świetnie
wyszła. Ta nieładna i wzruszająca, wielka i lekkomyślna, młodziutka Gdynia”58.
W ironicznym tonie o Gdyni pisał Jerzy Wyszomirski (1897-1955) w felietonie
„Szczedrinowskie motywy”: „to nie Wojewoda Słonimskiego (z „Rodziny”
A. Słonimskiego – przyp. H. G.) i chłop z Pińszczyny stanęli przy mnie i mówią z
patosem dziwne słowa (...), że Gdynia jest największem naszem osiągnięciem na
odcinku życia gospodarczego; że jest wspaniałym wyczynem naszej prężności nie
tylko ekonomicznej ale i duchowej; że jest rezultatem ekspansji i realizacją postulatów...
Mówią, a ja czuję, że tak jak oni, mówi o Gdyni każdy inteligent polski, każdy
urzędnik, każdy uczeń szkoły powszechnej, którego na święto morza powiozą
pociągiem popularnym do polskiego portu. W tych entuzjastyczno-patetycznobarokowych zwrotach, kursujących o Gdyni po Polsce, zamyka się z całą prawdą rola
i znaczenie tego portu dla naszej ojczyzny. Znaczenie to (mówiąc językiem
dzisiejszym) doceniam całkowicie. Jednakże, jest inna strona życia Gdyni, nie
oficjalna, nie reprezentacyjna, lecz codzienna, obyczajowa, i o niej nieco chciałbym
napisać. (...) Są to zresztą obserwacje spraw drobnych i powszednich. Spędziłem w
Gdyni parę miesięcy w okresie, kiedy oprócz właściwych gdynian nikogo tu z Polski
niema, z wyjątkiem przejezdnych ludzi interesu. Nikogo – to znaczy: ani wycieczek,
ani turystów, ani urlopujących urzędników, ani przygodnych visiteurów. Były to
miesiące zimowe – luty i marzec – z mroźnemi wiatrami od morza, niosącemi zawieje
i śnieżyce. Gdynia wygląda wówczas zupełnie inaczej niż w rozkwicie lata, pełnego
słońca i ozonu i szczęśliwych ludzi, którzy przyjeżdżają na odpoczynek, wolni od
trosk, spragnieni rozkoszy, jakie daje natura, morze i wir lekkiego życia. Latem jest
Gdynia piękna i powabna, zaludniona, wezbrana ruchem i gwarem. Jej obraz zimowy
jest odmienny. (...) Gdynia mówi z dumą, że jest miastem młodych. Tu podobno nikt
nie umiera. W całem – dziś pewnie już stutysięcznem mieście – zauważyłem tylko
dwa zakłady pogrzebowe, przeżywające kryzys. Obok jednego przechodzę codziennie:
wciąż piętnaście tych samych trumien, widocznych przez wielką szybę, tak samo
poustawianych – ani jedna nie ubyła. Na ulicach nie widać nigdy księży, popów czy
rabinów. Są tylko dwa kościoły, - na sto tysięcy ludności, - kościoły, powiedzielibyśmy,
prowizoryczne, jeśli chodzi o ich skromne rozmiary i materjał, z jakiego je zbudowano;
niema, zdaje się żadnej synagogi; ale na peryferjach miasta mają swój zbór badacze
Pisma Świętego, prześladowani potrochu przez ludność katolicką, przez „odnośne”
władze i gdyńskie pisma narodowe. W Gdyni osiedlają się ludzie młodzi, których nie
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zaprzątają jeszcze zagadnienia religji i śmierci. Ci ludzie przywożą ze sobą swe dzieci.
Wózki dziecięce toczą się ulicami bez końca. Wieczorem na głównych ulicach miasta,
ożywionych tu i ówdzie neonami barów, widzi się grupy dzieci obdartych i brudnych.
Późniejszym wieczorem, po całodziennej żebraninie, nadciąga ich coraz więcej, i
wszystkie dążą w górę ulicą Świętojańską. Zapytajcie, skąd są czy dokąd idą. Prawie
każde odpowie: do Małego Kacka. (...) Wyślijmy skądkolwiek list, zaadresowany:
„Gdynia 2, ul. Piotrkowska 113”. Wrażenie mocne – niewątpliwie, ale nie dla listonosza
gdyńskiego, który będzie wiedział, że list trzeba doręczyć w Małym Kacku,
połączonem pospołu z Orłowem w 2-gi „arrondissement” „wielkiej Gdyni”,
rzeczywiście wielkiej, bo obejmującej razem z Kackami, Redłowem, Witominem,
Grabówkiem i wszystkiemi „chińskiemi dzielnicami” aż 70 km². Nr. 113 przy ul.
Piotrkowskiej w Małym Kacku (ścieżki polne noszą tam nazwy miast polskich) jest
barakiem zbitym byle jak ze znalezionych lub kradzionych desek. We wnętrzu jego
mieszczą się tylko piętrowe nary, żelazny piecyk, kubeł, pogięta miska blaszana i
stołek. Mieszka tu cała rodzina: bezrobotny ojciec, matka i troje dzieci. Podobnych i
straszniejszych jeszcze, baraków naliczymy tysiące: statystyka urzędowa nadzoru
budowlanego stwierdziła, że 75% ogólnej ilości budynków t. zw. wielkiej Gdyni
stanowią baraki. Przed dwoma laty sławny był w Gdyni „dom nędzy” przy ul.
Morskiej, który swemi okropnościami przewyższał wszystkie baraki, szałasy i
ziemianki. Był to niewykończony gmach szkoły gospodarczej, monumentalny gmach,
ultranowoczesny, aerodynamiczny i t. d., wznoszony z wielkim nakładem kosztów.
Jesienią 1935 r. kilkadziesiąt rodzin bezrobotnych, chroniąc się przed chłodem,
okupowało gmach, którego wykończenie wstrzymano przed zimą. Założyli tu całą
republikę. Powstawiali piecyki, pozabijali deskami otwory okienne, zaczęli
gospodarować na zasadach gminowładztwa, stając się postrachem dzielnicy,
położonej zdala od śródmieścia. Tak zwane czynniki miały dużo kłopotu, gdy
przyszło do wysiedlania obywateli tragicznej republiki, aby naprawić, wykończyć i
poświęcić budynek, urządzony dziś z przepychem, według „ostatnich wymogów”
techniki, pedagogiki i higjeny, przeznaczony do kształcenia chłopców na stewardów
okrętowych i dziewcząt na dobre gospodynie. W barakach i „domach nędzy” lęgnie
się gruźlica i dziesiątki innych chorób. Ludzie umierają tutaj, niedostrzegalnie jednak
dla śródmieścia, olśniewającego blaskiem biur, banków, magazynów, pensjonatów i
„Colombin”. Ale dopóki żyją, muszą żyć. I dlatego dzieci wędrują stąd do śródmieścia
i do portu, aby żebrać i kraść, kryjąc się przed policją. I dlatego zapewne przestępczość
w Gdyni – większa normalnie w mieście portowem niż w innych ośrodkach życia
ludzkiego – wzrasta coraz bardziej. Komisarjat rządu znalazł na nią radę w
„motoryzacji” policji: samochody i motocykle mają stać się lekarstwem na
przestępstwa, zrodzone z nędzy i bezrobocia”59. Zdaniem Jerzego Wyszomirskiego
Gdynia, którą nazwał „Krutogorskiem”, „po piętnastu latach ma (...) już swoje oblicze.
Brak temu miastu przeszłości, nie może ono poszczycić się żadną tradycją – jest w
pewnym sensie dorobkiewiczem, to prawda. Ale jest to miasto wielorakie, o psychice
59
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złożonej i nieukształtowanej ostatecznie. Bo tworzą ją różni ludzie. Czasami –
przedewszystkiem w biurach i w instytucjach handlowych – odnosi się wrażenie że to
miasto niemieckie. Język niemiecki słychać tu równie często jak polski, i mówią nim
zarówno Niemcy, przybyli w interesach, jak i Polacy z Poznańskiego i z Pomorza,
zwłaszcza okoliczni Kaszubi. Zdarza się słyszeć, jak grupa ludzi w ferworze rozmowy
przeskakuje nagle na język niemiecki. Gdy się nim nagada w tempie gwałtowniejszem,
powraca do polskiego, który brzmi w ich ustach wolniej, trudniej i gardłowo.
Możnaby sądzić, że język niemiecki u Pomorzanina i u Kaszuby służy wciąż jeszcze
do wyrażania uczuć silniejszych i do interesu, polski zaś jest mową oficjalną i pod
względem uczuciowym - niejako obojętną. Oprócz niemieckiego i wszelkich odcieni
polszczyzny zachodniej, słyszy się dialekt lwowski i śpiewny akcent wileński. Łatwo
również rozpoznać warszawiaka i wogóle Polaka z Kongresówki. Wszystkie dzielnice
mają tu swych przedstawicieli, którzy żyją w zgodzie, nie tak jak w Poznaniu czy w
Wilnie, gdzie separatyzm krajowy tkwi jeszcze mocno w charakterze mieszkańców. Z
tych ludzi wyrabia się typ gdynianina. Cóż to za typ? W rozmaitych okolicznościach
powtarza się tu chętnie że jest to „polski człowiek morski”, a więc zdobywca, pionier
i t. d. Złudzenie. Morskimi ludźmi są tylko marynarze i rybacy. Gdynianin
współczesny – ten od eksportu, importu, spedycji, akwizycji, maklerki, szyphandlerki,
sztauerki i innych przedsiębiorstw, których nazw trzeba się uczyć, - gdynianin, to typ
zbliżony do tego, jaki przed kilkudziesięciu laty był zmorą Łodzi, jaki się zjawia we
wszystkich Klondike’ach, gdzie się otwierają perspektywy łatwych zarobków. (...)
Kult pieniądza w Gdyni – pomyślałem – jest poprostu objawem swoistego
pozytywizmu życiowego. „Enrichissez-vous!” – to hasło wskrzesiła Gdynia, z
nieodłącznym od niego materjalizmem, który rodzi bezwzględność, służalczość
wobec możnych i pogardę dla słabych. Rzecz inna, czy tak pojęty materjalizm sprzyja
kształceniu charakterów „polskich ludzi morskich”. Materjalizm i relatywizm życiowy
gdynian wyjaśni wiele spraw ich potocznego życia. Wyjaśni np., dlaczego galileusz,
warszawista, poznaniak i wileńczuk porozumiewają się tu z łatwością, podczas gdy u
siebie bywają ksenofobami. Relatywizm wyjaśni dwulicowość gdynianina wobec
Gdańska. Gdynianin chciałby zaanektować Gdańsk i unieszkodliwić, bo konkuruje
– niekiedy bardzo dotkliwie - z jego portem; gdynianin nienawidzi Gdańska. Mimo
to pali papierosy gdańskie, po które może codziennie pojechać; na konferencji, gdzie
będzie mowa „o konieczności przeciwdziałania polityce gospodarczej Gdańska”,
poda wino mozelskie, nabyte za bezcen w Gdańsku, bo znacznie tańsze i lepsze niż w
Gdyni; na karnawał pojedzie do Zoppot; co więcej: wynajmie tam mieszkanie na
stałe i będzie dojeżdżał autobusem do Gdyni, bo to mu się taniej kalkuluje; na koniec,
nie tylko pozwoli na to aby przedsiębiorstwo niemiecko-żydowskie z Gdańska
otworzyło w Gdyni magazyn, ale da mu swą polską, gdyńską firmę wzamian za
stosowne porękawiczne, bo „pecunia non olet”. Motywem, godnym Szczedrina, są
tytuły gdyńskich ludzi interesu. Rozmaitość tych tytułów i nagromadzenie ich w
rękach jednego posiadacza przyprawia człowieka, który ma się pierwszy raz zetknąć
z osobą utytułowaną, o zdenerwowanie i zamęt. Niewiadomo, który z tytułów wybrać,
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aby osobie utytułowanej sprawić przyjemność, zwłaszcza gdy się uprzednio poufnie
słyszy że tytuł, dajmy na to inżyniera został przez tę osobę przywłaszczony. Weźmy
jednak „Rocznik Rady Interesantów Portu”, gdzie znajdziemy dane o kilkunastu
instytucjach, zrzeszonych w Radzie, z wyszczególnieniem wszystkich ich prezesów i
członków. Przy niektórych nazwiskach błyszczy sześć i siedem tytułów. (...) Który z
tytułów wybrać? Jeśli na liście znajdzie się tytuł konsula, choćby honorowego zaleca
się zawsze użycie tego tytułu. Korpus konsularny w Gdyni jest najliczniejszy w Polsce
i ustępuje tylko korpusowi dyplomatycznemu w stolicy. Opracował dla siebie cały
protokół, ma swego dziekana, swój ceremonjał wystąpień oficjalnych, pierogi i
szpady. Kelnerzy w cukierniach odpowiadają: - Pan konsul portugalski? Był przed
chwilą. – Pan konsul łotewski? Będzie w piątek. Jest w Gdyni czterech konsulów
autentycznych: francuski, angielski, włoski i norweski. Wszyscy inni, to rodowici
Polacy, stojący wiernie na straży hierarchji i majestatu reprezentowanych mocarstw.
A więc pierwsze miejsce wśród nich zajmuje konsul cesarskojapoński, potem idzie
królewskoszwedzki, skolei konsul królestwa Danii i Islandii, a już za nim republikańscy
dygnitarze: hiszpański, portugalski, estoński, łotewski, finlandzki, urugwajski i
peruwiański. Zazwyczaj widzimy ich w marynarkach, przy pół czarnej, przy biurkach
dyrektorskich i prezesowskich. Ale na 3-go maja, w wiosennem słońcu, podczas
rewji, ujrzymy na trybunie dostojników: jedenaście mundurów, jedenaście szpad,
jedenaście stosownych kapeluszy. (...) Motywem godnym Szczedrina, jest prasa
gdyńska i t. zw. herbatki prasowe. O prasie nie będę pisał, bo trzeba z nią żyć w
zgodzie; wyrażę tylko zdumienie że stutysięczne miasto portowe nie ma nie tylko
niezależnego organu, ale wogóle własnego dziennika na odpowiednim poziomie (Już
ma: „Kurjer Bałtycki” – przyp. red.), zadowalając się mutacjami gazet łódzkich,
toruńskich i warszawskich. Natomiast o herbatkach prasowych – słów kilka.
Urządzają je stale różne instytucje, przedsiębiorstwa, zarządy, dyrekcje i t. d. i t. d.,
urządzają z wdziękiem i z talentem dyplomatycznym. Znaczenie prasy „docenia się”
tu wogóle, jednakże mniemam, że mino świadczone jej atencje, nie bardzo się ją
szanuje. Na herbatkach „wytwarza się miły nastrój”. Służący roznoszą tace z
przekąskami. Przeważa ryba, bo to polskie morze; konjak bywa za to francuski, wino
z Gdańska – reńskie i mozelskie. Są torty, ciasta, kawa, herbata i papierosy. (...)
Herbatki są przyjemne, wino smaczne, papierosy znakomite. A jednak... Tu otwierają
nowe składy, tam poświęcają lokal „Pagedu” czy „Polskarob”, gdzieindziej konferencja
owocowa. Jakże wszystkim dogodzić, o wszystkiem życzliwie napisać, nawet jeśli się
otrzyma na pożegnanie gotową notatkę, zwielokrotnioną na powielaczu?
Organizatorzy herbatek pewnie nie zastanawiają się nad tem, w jak krępującą sytuację
wprawiają nieraz prasę. Najczęściej odwdzięcza się ona im w ten sposób że daje do
druku otrzymaną notatkę, zlekka ją przerabiając, aby nie wypadła tak samo jak w
innych pismach. (...) Z tych notatek czytelnicy całej Polski czerpią potem swą wiedzę
o Gdyni, która prezentuje się im wówczas tak pięknie jak święto morza, oglądane w
tygodniku filmowym PATa. Niekiedy jednak prasa okazuje się niepomna na doznane
dobro. U „Fangrata” czy we „Francuskiej” dzieli się wrażeniami: - Nie warto tam było

286

Helena Głogowska

wczoraj chodzić. Mieli się też na co wysadzić. Przyjęcie na „Pułaskim” w zeszłym
roku – to rozumiem. Nie było takiego, powiadam wam, jak Gdynia Gdynią. Cały
dzień bractwo żarło i piło. Papierosy – wiecie: „Gal”, reprezentacyjne – wynosili
setkami... (...) Nieliczni marzyciele gdyńscy martwią się szczerze, że miasto nie
odczuwa żadnych potrzeb kulturalnych. Jeden z nich, desperacki organizator życia
artystycznego Gdyni, wyrzekał w „Czasie”: (...) Powiedzmy sobie prawdę. Gdynia, w
dziedzinie dóbr materjalnych sunąca w siemiomilowych butach, przypomina na
odcinku pracy kulturalnej krok żółwia”. Rzeczywiście. Stutysięczna Gdynia nie ma
teatru, choć ma go Toruń i Bydgoszcz, niema nawet odpowiedniej sali, gdzieby się
mogły odbywać przygodne występy teatru objazdowego czy wieczory literackie czy
koncerty. Wiele przecierpiało kilku ludzi dobrej woli, którzy w swoim czasie
zapoczątkowali t. zw. wieczory czwartkowe, poświęcone odczytom i dyskusjom
literacko-artystycznym. Wieczory czwartkowe musiały się przenosić z jednej kawiarni
do drugiej, wreszcie szukać miejsca w sali Hotelu Morskiego, który zimową porą
okazał się zupełnie niecelowy, leży bowiem na uboczu od śródmieścia, nie po drodze,
i nie mógł przeto ściągnąć publiczności. Brak jest Gdyni czytelni i bibljotek, ale brak
także czytelników: w ub. r. wszystkie wypożyczalnie gdyńskie (było ich cztery razem
z bibljoteką miejską) miały kilkuset abonentów. Nadewszystko jednak brak jest
Gdyni ludzi którzyby umieli ją zapłodnić intelektualnie. Tacy ludzie tymczasem nie
przyjeżdżają tutaj, i niewiadomo nawet, czy Klondike’i takich ludzi potrzebują i
pożądają. Jeśli się nawet znajdą przypadkiem tacy, jak ów desperat kulturalny, i oni
po pewnym czasie ulegną środowisku”60.
Dla Jerzego Wyszomirskiego gdynianin jest antysemitą i rasistą, „z zasady
mocarstwowcem, państwowcem, totalistą, faszystą, wszechpolakiem, rządowcem
i narodowcem (wszystko razem), aczkolwiek udział Niemców w gdyńskim np.
handlu owocowym wynosi 80%, a w handlu rolniczym 65%”61. W postrzeżeniach
felietonista ujawnił specyficzne upodobania muzyczne gdynian: „W dziwniejszej
jeszcze sprzeczności pozostaje gdyński nacjonalizm z upodobaniami muzycznymi
gdynian: oto rosyjska muzyka kawiarniana działa na nich szczególnie podniecająco.
Rozumiem, dlaczego odczuwają ją żywo kresowcy, dlaczego Wilno wzrusza się
„Wołgą” i „Oczami czarnemi”, gdy je o późnej godzinie zagra orkiestra restauracyjna;
rozumiem także, że te melodje mogą rozkołysać publiczność w niektórych lokalach
warszawskich. Ale Gdynia? To nie tylko Europa, to prawie Ameryka. Tymczasem
„wiązanka” romansów cygańskich elektryzuje całą publiczność, zebraną przy pół
czarnej we „Francuskiej”. Cóż dopiero nocą, gdy w jakiejś „Alhambrze” rozdźwięczy
się nagle nad salą - co? „Ech, szaraban moj, amierikanka, a ja diewczonka, nie
szarłatanka!” Dzieją się wówczas rzeczy szalone. W tej pieśni brzęczą jakieś dziwa,
ta pieśń sekrety jakieś z gdynian wydobywa. Przenicowuje ich dusze, obnaża szeroką
naturę. Jak pogodzić tę szeroką naturę gdynian z ich materjalizmem? A może w
duszach gdynian tają się wstydliwe kompleksy, dręczące zahamowania, które pieśń
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cygańska zdolna jest niespodziewanie wyzwolić?”62.
W „Notatkach gdyńskich” Józefa Łobodowskiego (1909-1988) powtarza się
motyw łatwo dostrzegalnych kontrastów: „W piękne czerwcowe i lipcowe dni
chodzą po Gdyni wycieczki szkolne, nabożnie oglądając rosnące betony i asfalty.
W święto morza pociągi z całego kraju wyrzucają setki i tysiące pielgrzymów,
pragnących namacalnie poznać białokamienną legendę współczesnej Polski. (...) A
gdy wieczorem wdrapać się na Kamienną Górę, tam gdzie oświetlony potężnemi
reflektorami widnieje krzyż, wskazujący miejsce mającej powstać bazyliki - całe
miasto i port jest jak jedno rojowisko świetlistych żuków i robaczków świętojańskich.
(...) Ale wystarczy zejść niżej i zagłębić się w którąkolwiek z uliczek Kamiennej
Góry, żeby wizja wielkiego portu rozwiała się w mroku, zatraciła całkowicie swoją
realność. Tu niema już nic z wielkiej, z dnia na dzień rosnącej, zmagającej się z
przeciwnościami i złą wolą, potężnej Gdyni. Przekwitające bzy zwieszają się przez
sztachety, szumią drzewa, spętany koń głośno żuje w mroku. Jest zupełna cisza,
pustka – i tylko mętne tafle glinianek, rozkopanych pracowitemi rękami Poleszuków,
przypominają, że i tu wdzierają się forpoczty wielkiego miasta. „Budapeszt”. Dziś już
podobno zlikwidowany, wczoraj jeszcze ropiał jak wrzód na ciele pięknego miasta.
Zlikwidowany, czy tylko przeniesiony? Był „Pekin”, „Szanghaj”, dzielnica „chińska”,
potem „Budapeszt”, „Drewniana Warszawa”. Kwitnie po dawnemu jak gangrena,
podmokły, zakisły, zgniłą wodą cuchnący Kack. Drewniane, zrzadka podmurowane,
papą przykryte klitki, w których gnieździ się największa gdyńska biedota. (...) Cały
„Budapeszt” przytulił się do zbocza wysokiego pagóra. Na wierzchu rosną sobie
piękne sosny, i właśnie między te sosny biegają z potrzebą mieszkańcy osiedla. Kiedy
przyjdzie deszcz, wszystko spływa spowrotem”63.
Józef Łobodowski ubolewał, że mimo dogodnych warunków i położenia w Gdyni
nie rozwinął się przemysł: „Inicjatywa prywatna nie kwapi się. Postawić kamienicę
z knajpą na parterze i dancingiem na piętrze – zgoda. Taki interes amortyzuje się w
przeciągu kilku lat, ryzyko właściwe żadne. Ale lokować kapitały w przemyśle? (...) A
zresztą czy warto inwestować wielkie kapitały w Gdynię, skoro właściwie dotychczas
nie wiadomo, jak to będzie z tym... „Korridorem”. Interes jest przedewszystkiem
interesem, a niejeden dysponent kapitałów, choć i obywatel polski żywi utajony
szacunek dla niemieckiego „Vaterlandu” i gotów jest widzieć w Gdyni jedynie
„Saisonstadt”64. Zwraca uwagę na ekonomiczną przewagę Żydów, którzy „do Gdyni i
na wybrzeże przybyli razem z pierwszym frachtem i pierwszą tranzakcją handlową.
Rocznik statystyczny za 1921 r. w rubryce „Mieszkańcy wyznania mojżeszowego”
wykazuje na terenie Chylonji 5 osób, Witomina 1 osobę, Gdyni – 0. Po dziesięciu
latach jest już w Gdyni kilkuset Żydów, dziś według miejscowych informacyj do
dziesięciu tysięcy. Antysemityzm tutejszy jest o wiele bardziej zajadły i nieprzejednany
niż gdzieindziej w Polsce. Inny nawet niż w Pucku czy Wejherowie. Tam mieszczanin
Tamże.
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pomorski nienawidzi w Żydach obcości rasowej i religijnej, w Gdyni nienawidzi
ich gospodarczej przewagi. Mało jest przedsiębiorstw handlowych, gdzie Żydzi nie
byliby czynnikiem jeśli nie decydującym, to przynajmniej równoważnym. (...) W
Gdyni (...) jest tylko Żyd bogaty, lub przynajmniej zamożny”65. W przeciwieństwie do
Żydów Józef Łobodowski nie dostrzega w Gdyni rodowitych Kaszubów: „Kaszuby
nie widać w mieście na lekarstwo. Trzeba iść na Oksywską Kępę, pokłonić się staremu
cmentarzowi, cudnie rozkwitającemu co roku, odszukać grób niestrudzonego o
polskość tej ziemi bojownika, Abrahama, tego o którym jeszcze dziś opowiadają że
jak wpadł do checzy a niemiecki katechizm albo elementarz zobaczył, „to potargał,
potargał - i na ziemię” – i wprosić się w gościnę do któregoś z ubogich domków opodal
przedwiecznego kościoła. Mieszka tu niejeden stary wyrobnik, z tych, co całe życie
z toporem i kosą chadzali po gospodarzach za zarobkiem. Ci mówią jeszcze czystą
kaszubszczyzną. Ich synowie pracują przeważnie w warsztatach polskiej marynarki
wojennej, a wnuki uczą się w polskiej szkole i trzepią tak, jak ich rówieśnicy w całym
kraju, tyle że czasem wsadzi germanizm albo słówko pojedyńcze ze starej kaszubskiej
gadki”66.
Zagadnieniom kulturalnym Gdyni przyjrzał się pisarz Józef Bieniasz (1892-1961),
który zastrzegł, że aby Gdynia mogła pełnić rolę ośrodka kulturalnego musiałaby
„posiadać dwa zasadnicze elementy: odpowiedni zespół ludzi oraz instytucje i
organizacje kulturalne, skupiające tych ludzi. Jeśli chodzi o czynnik pierwszy, Gdynia
posiada już obecnie dość znaczne skupienie jednostek, które obok swych zajęć
zawodowych, mają też szersze zainteresowania w dziedzinie nauki, literatury czy
teatru. Dzięki takim jednostkom działa już dzisiaj na terenie Gdyni tak pożyteczna
placówka, jak dyskusyjne „Wieczory Czwartkowe”, cieszące się liczną frekwencją,
których głównym celem jest roztrząsanie i szerzenie znajomości różnych zagadnień
z dziedziny literackiej oraz artystyczno-kulturalnej. W najbliższym czasie zostanie
powołane do życia Tow. Przyjaciół Nauk. (...) Rozwijający od początku 1937 r.
ożywioną działalność na terenie Gdyni Instytut Bałtycki, stanowiący już dzisiaj
bardzo duży warsztat naukowo-badawczy, będzie prowadził w dalszym ciągu
badania naukowe głównie w zakresie zagadnień bałtyckich i morskich oraz obszarów
sąsiadujących z Pomorzem. Jedną z największych bolączek Gdyni jest fatalny stan
szkolnictwa. Wystarczy przypomnieć że stutysięczna Gdynia nie ma jeszcze dotąd
gimnazjum państwowego. Nie wiele lepiej przedstawia się również stan szkolnictwa
zawodowego i powszechnego. Dopiero w ostatnich czasach zaczęły się pertraktacje w
sprawie założenia gimnazjum państwowego w Gdyni. (...) Jednym z naczelnych zadań
jest budowa teatru w Gdyni, którego brak daje się coraz bardziej odczuwać. Obecnie
publiczność polska, łaknąca żywego słowa, musi wyjeżdżać na przedstawienia do
teatru niemieckiego w Gdańsku. Przyszły teatr gdyński będzie nie tylko atrakcją
dla samych gdynian i dla przyjezdnych kuracjuszy w okresie letnim, ale będzie
miał również do spełnienia poważną rolę jako teatr objazdowy do takich ośrodków
65
66

Tamże.
Tamże.

Gdynia w publicystyce międzywojennej na łamach „Wiadomości Literackich”

289

północnego Pomorza, jak Wejherowo, Kościerzyna, Kartuzy, Tczew, Starogard,
przejmując w ten sposób zadania Teatru Ziemi Pomorskiej w Toruniu w stosunku do
północnego Pomorza. Krótko już wspomnę (...) o zadaniach, które stoją przed Gdynią
na polu literatury pięknej o charakterze marynistycznym (powieść z życia Gdyni z
podkładem pierwiastków morskich, która byłaby doskonałą kontynuacją i realnem
dokończeniem wspaniałej wizji Żeromskiego, jest jeszcze ciągle rzeczą przyszłości),
szerzenia i pogłębienia kultury muzycznej, rozbudowy bibljotek, muzeów i zbiorów
marynistycznych. (...) Przez stworzenie w Gdyni potężnego bastjonu kulturalnego i
uaktywnienie elementu kaszubskiego, będzie można pomyśleć o silniejszej ekspansji
polskich wpływów kulturalnych na teren Gdańska. Nie ulega bowiem wątpliwości że
z postępem gospodarczym idzie i rozwój kulturalny i że nie można sobie wyobrazić
trwałego ośrodka ludzkiego, któryby obok prężności gospodarczej nie posiadał
dynamiki w zakresie kulturalnym”67.
Zbigniew Jasiński (1908-1984) - poeta marynista oraz pracownik Instytutu
Bałtyckiego ubolewał, że „gdyńska rzeczywistość daleko wyprzedziła nastroje
społeczne i literaturę. Najpierw zbudowano Gdynię, a dopiero potem pojawili się
maryniści. Nazwisk – regjon. Niema bodaj poety, któryby nie opiewał „polskiego
morza”, i prozatora, któregoby nie kusiła ponętna tematyka morska”68. Podobny
problem dostrzegał w sztuce: „Otóż potworna większość naszych obrazów „morskich”,
to łodzie rybackie, wyciągnięte na piach, to checze i sieci kaszubskie, to żagle, z plaży
widziane. A jeśli już znajdzie się coś przypadkowo z pełnego morza, to zwykle kicz.
Ani jednego Ajwazowskiego. Prawie tak samo jest w naszej literaturze”69.
Kontynuacją tematyki gdyńskiej na łamach „Wiadomości Literackich” były
wzmianki o Instytucie Bałtyckim, którego dyrektorem był Józef Borowik70. Marian
Eile na fotografiach i ilustracjach w interesujący sposób przedstawił rozwój Gdyni –
w epoce „dyluwjalnej”, w 1915, w 1925, w 1937 i w 2000 r.71
W 1938 r. poeta i satyryk Artur Maria Swinarski (1900-1965), który od 1937 r. mieszkał
w Gdyni i redagował dział literacki „Kuriera Bałtyckiego” pisał w „Wiadomościach
Literackich” metaforycznie o dalekiej drodze z Gdyni do Warszawy: „Na sprawę,
która zajęłaby ci w Gdyni pięć godzin, potrzebujesz w Warszawie pięciu dni. (...) Nie
mamy w Gdyni ani teatru ani poezji. Bo słowo przychodzi przed czynem i kiedy
czyn jest dokonany, zjawia się by go sławić. Lecz podczas walki i pracy, „inter arma”,
słowo chowa się i czeka. Gdynię wyprorokowali poeci. Teraz niema dla nich miejsca,
bo miasto się dopiero buduje. Jeszcze nie dokończono pracy. Kiedyś siódmego dnia,
przyjdzie czas i na słowo. U was jest tego zadużo (...) U nas na Wybrzeżu jest tylko
jedna taka. Pani Zofia Żelska-Mrozowicka. Pisze o „chędogich barusiach” gdyńskich
J. Bieniasz, Zagadnienia kulturalne Gdyni i wybrzeża, „Wiadomości Literackie”, nr 27, z dn.
27.06.1937 r., s. 19.
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Z. Jasiński, Głębie i płycizny marynistyki, „Wiadomości Literackie”, nr 27, z dn. 27.06.1937 r., s. 27.
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Instytut Bałtycki, „Wiadomości Literackie”, nr 47, 14.11.1937, s. 6.
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Rozwój Gdyni, „Wiadomości Literackie”, nr 21, z dn.16.05.1937 r., s. 6.
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i o tem, że słońce zachodzi na północy, i o tem, że wrzosy są aksamitne i że morze
wystukuje swe wersety na bursztynowym Remingtonie. I że restaurator, który pieczeń
nazwał „wołowiną a la Sobieski” jest takim samym królobójcą jak Boy-Żeleński.
I że hurra! I że hańba! I trata tata. I pitu pitu. W tej młodej marynistyce mieszczą
się wszystkie rodzaje grafomanji. I „grafomanja vulgaris acuta”. I „grafomanja
solemnis”. I „leplografia” (pisanie w stylu „Trędowatej”). I „logorhoë progressiva”.
Ale też ta jedna pani nam wystarcza. Na Gdynię - i na Bydgoszcz. Jak się rzekło: w
Gdyni niema poetów. Importujemy ich w miarę potrzeby z innych miast. Importer
nazywa się Zygmunt Cywiński. Urządził dotychczas blisko osiemdziesiąt „wieczorów
czwartkowych”, na których przedefilowało przed Gdynią całe piśmiennictwo
polskie, od Nowaczyńskiego po Żeleńskiego (Boya), od Bąka po „promowców”, od
Milaszewskiego po Łobodowskiego. Import ten nie przynosi żadnych zysków. (...) Nie
mamy w Gdyni teatru. I strach o tym pomyśleć, bo kiedy go zbudujemy, to pewnie
Warszawa przyjdzie i zacznie w nim rządzić. I odrazu nam go obrzydzi. (...) Gdynia
ma sto trzydzieści tysięcy mieszkańców. W tem tysiąc osiemset Żydów. Procent
stosunkowo znośny. I są to Żydzi zakonspirowani. Nie widuje się ich w restauracjach.
Nie spotyka w salonach. Nie pchają się do gdyńskiego towarzystwa. A towarzystwo
gdyńskie, to tak: dwie hrabiny, rodzina Arciszewskich (z tych prawdziwych);
oficerowie; trochę malarzy; prasa; dyrektorzy i komisarze; oraz dwa tuziny konsulów.
Na żadnem przyjęciu Żyda ani śladu. W Gdyni śmietanka osobno – i cebula osobno.
(...) U nas, gdzie spojrzysz, jest młodo i uśmiechnięto. Stróże jeszcze nie zdążyły
pożółknąć i skisnąć w naszem młodem mieście. Listowy jest wesoły i policjant się
uśmiecha i szofer taksówki. A śmieciarz niesie na szufli koński nawóz z wdziękiem i
dumą. Jak kelner, gdy podawał w naszym „Ermitażu” na patelni pieczarki lady Dianie
Duff-Cooper. Gdynianin czuje lęk przed Warszawą”72.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej w „Wiadomościach Literackich”
opublikowano wiersz Kazimiery Iłłakowiczówny (1892-1983) „Gdynia i Gdańsk”,
nawiązujący do zbliżającego się konfliktu polsko-niemieckiego:
Połączył nas czy rodzielił los
miłością nie zawsze bezpieczną...
Mew nad nami żałośliwy głos
w letni wieczór, wieczór przedświąteczny.
Stanąłeś tutaj ode mnie – wprzód,
wiślane objąwszy połacie.
Czemuś tak chmurny nad brzegiem wód,
Gdańsku, mój bracie?!
Rozplotłam warkocz, rozwiałam go,
bose nogi w Bałtyku kąpię:
chciałam się zaśmiać – nie mogę, bo
zasępiasz się – jakkolwiek stąpię.
72
A. M. Swinarski, Warszawa widziana przez... Gdynię, „Wiadomości Literackie”, nr 52-53, z dn.
25.12.1938 r., s. 18.
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Krakowskie wstążki rozwiewa wiatr,
paciorki zostały w chacie...
Patrzysz tak wrogo, nie jesteś rad?
Gdańsku, mój bracie...
Słychać zdaleka żelazny krok
demonów szalonych i ciemnych,
i zgęszcza się przedniedzielny mrok
nad tobą i nade mną.
Nie chcesz wolności? A tęsknisz doń.
Lękasz się zyskać czy stracić?
Podaj mi rękę – ja dam ci broń,
Gdańsku, mój bracie!73
Podsumowując tematykę gdyńską na łamach „Wiadomości Literackich” można
stwierdzić, że była ona przedstawiana przez wybitnych publicystów i literatów na
podstawie autopsji. Bywali oni w Gdyni w różnych porach roku. W ich publikacjach
dominował krytycyzm w stosunku do propagandowego obrazu Gdyni. Starali się
pokazywać czytelnikom Gdynię prawdziwą, odmitologizowywali ją stosując styl
sprawozdawczy. Zwracali uwagę na kontrasty, które ujawniły się w trakcie rozwoju
Gdyni, na tworzący się rozziew między bogactwem a biedą, na patologie życia
społecznego. Autorzy publikacji o Gdyni obrazowo przedstawiali trudne problemy
społeczne: bezrobocie, biedę, warunki mieszkaniowe robotników. W ich publikacjach
powtarza się toponimia Gdyni: Oksywie, Orłowo, Kamienna Góra, która była
dogodnym punktem do obserwacji przemian przestrzennych miasta. Przedstawiali
zróżnicowane społeczeństwo Gdyni w warunkach dynamicznych przemian miasta
oraz prawa nimi rządzące. Wykorzystywali w tym celu własną dziennikarską
dociekliwość oraz formy przekazu, takie jak reportaż i felieton. Dzięki niezależnemu
profilowi pisma „Wiadomości Literackie” można zapoznać się z Gdynią lat 30., taką
jaka była - ze sprzecznościami, wizjami i realnymi możliwościami.
SUMMARY
Gdynia in the inter war “Literary News” articles
The inter war press is an abundant quantum of knowledge regarding Gdynia. Basing
on the articles of “Literary News”, the Author depicts mixed views of columnists on
then forged myths of ‘white’ and ‘sunny’ Gdynia. For the jurnalists had presented
numerous social conflicts in rapidly growing city, underlining economic preconditions
in Poland and abroad.
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W poprzednich numerach Zeszytów przedstawiono wykaz, obejmujący 685
autorów i tytułów ich prac dyplomowych, obronionych w Wyższej Szkole Komunikacji
Społecznej w Gdyni. Uzupełniając zbiór, prezentujemy kolejne roczniki absolwentów
studiów pierwszego stopnia w zakresie: politologii, bezpieczeństwa narodowego i
pedagogiki.
Rok akademicki 2012/2013
Prace napisane pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Szulista
Muzykoterapia w edukacji dzieci z
686 Borawska Katarzyna
niepełnosprawnością
687 Bradtke Dominika Anna
688

Chmielewska Natalia
Kinga

689 Dopka Izabela Barbara
690 Gaca Maria Danuta
691 Grudka Ewelina
692 Jasek Agata
693

Malotka-Trzebiatowska
Izabela Barbara

694 Mandrysz Lidia Katarzyna
695 Samulewska Danuta Alicja
696 Nowicka Agnieszka Anna

Spędzanie czasu wolnego dzieci na przykładzie
uczniów klas VI Szkoły Podstawowej nr 5 w
Lęborku
Wycieczka szkolna w procesie dydaktycznowychowawczym
Autorytet nauczyciela wobec negatywnych
uwarunkowań współczesności
Integracja dziecka autystycznego w
przedszkolu publicznym z oddziałami
integracyjnymi (studium przypadku)
Wpływ mediów na rozwój dziecka w wieku
wczesnoszkolnym
Edukacja ekologiczna w wieku przedszkolnym
Edukacja i wychowanie w rodzinie zastępczej
Nowoczesne metody rozwojowe w ramach
socjalizacji pierwotnej
Edukacja seksualna w okresie przygotowania
do małżeństwa
Rola rodziny w edukacji dziecka
niepełnosprawnego intelektualnie do 10 roku
życia

697 Sendacka Teresa

Rola czytelnictwa w edukacji szkolnej

698 Wujke Łukasz

Muzyka jako metoda terapeutyczna i
edukacyjna w procesie kształtowania
osobowości dzieci przedszkolnych i uczniów
szkoły podstawowej
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Prace napisane pod kierunkiem dr Marty Doroby
Ukryty program w codzienności szkolnej ze
699 Fleger Natalia Anna
względu na płeć - na przykładzie Gimnazjum
imienia Roberta Schumana w Bojanie
Znaczenie zabawy w wieku przedszkolnym
- na podstawie opinii nauczycieli z
700 Kaczmarek Urszula Edyta
niepublicznych przedszkoli w Redzie
oraz rodziców dzieci uczęszczających do
przedszkola „Omnibusek” w Redzie
Wykorzystanie bajek w edukacji i
701 Krawczyk Karolina
wychowaniu przedszkolnym
Niedostosowanie społeczne młodzieży
702 Krawczyk Marta
pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych perspektywa edukacyjna i społeczna
Wykorzystanie technologii informacyjnej w
703 Kupś Urszula
procesie kształcenia na poziomie gimnazjum na przykładzie Gimnazjum nr 2 w Rumi
ojca w wychowaniu i opiece nad
704 Nagórska Anna Magdalena Uczestnictwo
dzieckiem
Kształtowanie zdrowego trybu życia u dzieci
705 Radtke Anna Janina
w wieku przedszkolnym - na podstawie
przedszkola prywatnego „Przygoda” w Redzie
Selonka
Monika
Przemoc w rodzinie wobec dzieci - przyczyny,
706 Magdalena
formy, skutki
Trudności wychowawcze rodziców zastępczych
707 Stępień Anetta Nikola
z dziećmi z domów dziecka oraz rodzin
dysfunkcjonalnych - analiza porównawcza
Zjawisko agresji w szkole - na przykładzie
708 Waszkiewicz Alina
Gimnazjum nr 50 w Gdańsku
Udział uczniów i uczennic w zajęciach
Zielińska
Magdalena
dodatkowych: motywy oraz ocena jakości
709 Stanisława
otrzymywanego wsparcia - na przykładzie
gimnazjum nr 32 w Gdańsku
Ściebura
Dominika
Sytuacja szkolna dziecka z dysleksją
710 Agnieszka
rozwojową
Prace napisane pod kierunkiem prof. dr. hab. Mirona Kłusaka
Polityczne aspekty kampanii wyborczej
711 Jeneralczyk Karol
Prezydenta Obamy
Cele i wyzwania polityki regionalnej UE i
712 Joskowski Roman Józef
Polski w okresie programowania 2007-2013
Obraz współczesnej kobiety z krajów
713 Kubicka Natalia Maria
muzułmańskich na przykładzie Turcji
Socjo-kulturowe konsekwencje zjawisk
714 Kudliński Marcin Paweł
kryzysowych w Europie po 2008 roku
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715 Miotke Tomasz Jerzy
Agnieszka
716 Musiałkowska
Maria
717 Pająk Karol
718 Skonieczny Jarosław Paweł
719 Tronina Dawid Łukasz
720 Walder Wojciech Michał
721 Kawęcki Mariusz
722 Radzicki Krzysztof
723 Barska Monika
724

Żyniewicz Magdalena
Katarzyna
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Zagrożenie terroryzmem w warunkach
koniecznej informatyzacji państwa i
społeczeństwa
Znaczenie reklamy i promocja w rozwoju
województwa pomorskiego
Tożsamość emigranta polskiego w Wielkiej
Brytanii
Wspólna Polityka Rolna jako jedna z
kluczowych płaszczyzn integracji europejskiej
Znaczenie czynników socjokulturowych w
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Fotografia prasowa. Praca fotoreportera a
normy etyczne i prawne
Status i perspektywy samochodów osobowych
marki Volvo na rynku europejskim
Niccolo Machiavelli wobec problemów
dynamiki polityki i władzy
„Zimna Wojna” w warunkach układu
dwubiegunowego w latach 1945-1956
Przedsiębiorstwo społeczne jako jeden ze
sposobów na bezrobocie

Prace napisane pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Piwnickiego
Brocławik Anna
Charakterystyka polityczno-gospodarcza
725
Małgorzata
Australii
Konstytucyjne zasady ustroju politycznego
726 Jankowska Aleksandra
Rzeczypospolitej Polskiej
Konflikty arabsko-izraelskie po drugiej wojnie
727 Jarocki Rafał Wadim
światowej na Bliskim Wschodzie
Rozwój i znaczenie Biecza od Średniowiecza
728 Kalisz Katarzyna Barbara
do współczesności
Rola i miejsce Marynarki Wojennej RP w
729 Kołodziej Rafał Daniel
obronie wybrzeża morskiego Polski w XX i na
początku XXI wieku
Swoistość ustroju politycznego Federacji
730 Pasławska Emilia
Rosyjskiej
Specyfika systemu polityczno-gospodarczego
731 Ronowicz-Koziarska Hanna
Chińskiej Republiki Ludowej
Swoistość ustroju politycznego Wielkiej
732 Żygowska Alina Bogumiła
Brytanii
Specyfika systemu politycznego Republiki
733 Pelcer Małgorzata
Federalnej Niemiec
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Prace napisane pod kierunkiem prof. dr hab. Heleny Głogowskiej
734 Mielka Ewa

Rola kobiet w polityce lokalnej Redy

735 Górzny Grzegorz

Model przywództwa politycznego - przykład
Jarosława Kaczyńskiego

Prace napisane pod kierunkiem dr. Andrzeja Pawelczyka
Rola i znaczenie sojuszu Północnoatlantyckiego
736 Bury Krzysztof Sławomir
w stosunkach międzynarodowych w okresie
zimnej wojny
Społeczność lokalna a postrzeganie polskiego
737 Mudlaff Krzysztof Paweł
uczestnictwa w Unii Europejskiej na
przykładzie Pucka
Przemysław
Cele i metody działań terrorystycznych na
738 Okurowski
Adam
przykładzie Al-Kaidy
739 Olszewski Patryk
740 Paczoska Rafał Antoni
741 Bronk Rafał Andrzej

Ruchy neofaszystowskie na terenie Niemiec po
II Wojnie Światowej
Piractwo morskie i jego uwarunkowania na
przykładzie Somalii
Polityczno-gospodarcze relacje miedzy
Polską a Stanami. Zjednoczonymi w okresie
administracji Billa Clintona

742 Cybulska Natalia

Dąbrowa - najmłodsza dzielnica Gdyni

Jarosław
743 Mielnikowski
Andrzej

Konflikt izraelsko-palestyński

744 Rewa Adam Andrzej

Korea Północna w systemie stosunków
międzynarodowych po II wojnie światowej

Prace napisane pod kierunkiem dr Marii Teleszyńskiej
745 Brzózka Beata
746 Dusza Roma
747 Dylewska Elwira Teresa
748 Gruca Joanna Jadwiga
749 Janicka Natalia Maria

Agresywne zachowania klientów
reklamujących nabyty towar na przykładzie
hurtowni materiałów elektrycznych
Stres kierownika średniego szczebla
zarządzania
Proces rekrutacji i selekcji w firmie
międzynarodowej XYZ International Poland
Model komunikacji interpersonalnej
przełożony podwładny na przykładzie kadry
kierowniczej średniego szczebla zarządzania
Stres w pracy kierownika zespołu
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750 Jaskulski Paweł

Przyczyny dyskryminacji pracowników sieci
marketów budowlanych na przykładzie sklepu
w Gdańsku

751 Skarbecka Monika

Metody doboru kadr

752 Szymańska Joanna Maria

Mobbing pracowników fizycznych w firmie
Sanitarno-Porządkowej SANIPOR SP z o.o.

Rok akademicki 2013/14
Prace napisane pod kierunkiem dr Anety Grygiel-Dorszewskiej
Aktywność edukacyjna osób starszych
element zapobiegania wykluczeniu
753 Białkowska Ewa Aleksandra jako
społecznemu i zawodowemu na przykładzie
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Sytuacja osób zagrożonych dyskryminacją na
754 Gołębiewski Dariusz
rynku pracy. Kontekst socjopedagogiczny
Spożywanie alkoholu przez młodzież. Aspekty
755 Janikowska Izabella
społeczne i pedagogiczne
Skuteczność metod, technik i narzędzi
756 Karmazyn Anna
stosowanych w doradztwie/poradnictwie
zawodowym w opinii doradców zawodowych
Rola mass mediów w procesie kształtowania
757 Kędziora Dominika Anna
osobowości młodzieży
Rola doradcy zawodowego w planowaniu
758 Kokosza Justyna Anna
kariery zawodowej studentów
Dyskryminacja osób homoseksualnych
759 Kryński Michał Zygmunt
na trójmiejskim rynku pracy. Aspekty
socjopedagogiczne
edukacyjne i wychowawcze skutki
760 Mikucka Anna Aleksandra Społeczne,
migracji zarobkowej Polaków
Bezrobocie jako problem społeczny na terenie
761 Osiewała Agata Maja
miasta Helu
Edukacja permanentna a rozwój kompetencji
762 Pałasz Katarzyna Matylda
pracowniczych na podstawie Spółdzielni
Usług Wielobranżowych w Rumi
Potrzeby edukacyjne osób starszych na
763 Jaskowicz Ewa Iwona
przykładzie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku
Prace napisane pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Sławomira Sutowskiego
Biuro Ochrony Rządu i jego rola w systemie
764 Borys Jacek Kacper
bezpieczeństwa państwa
państwa i obywateli a
765 Mikulska Adrianna Eugenia Bezpieczeństwo
mechanizm ochrony danych osobowych
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766 Taborowski Jarosław Piotr
767 Wesołowski Mateusz

Rola Morskiego Oddziału Straży Granicznej
w ochronie północnej granicy Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 1991-2013
Łamanie praw człowieka w imię walki z
terroryzmem

Prace napisane pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Piwnickiego
Struktura i uwarunkowania zarządzania
768 Grom Łukasz
kryzysowego w Polsce na przykładzie powiatu
lęborskiego
Struktura i uwarunkowania zarządzania
769 Nowaczyk Grzegorz Maciej kryzysowego w Polsce na przykładzie powiatu
bytowskiego
Obrona cywilna jako istotny element
770 Wilkowska Marlena
bezpieczeństwa państwa
Rola i zadania Marynarki Wojennej po
771 Grabiński Jarosław
1989 roku w systemie bezpieczeństwa
Rzeczpospolitej Polskiej
Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa
772 Rybicki Maciej Paweł
narodowego
773 Imiołczyk Tomasz Grzegorz

Koncepcja korporacji transnarodowych

774 Piotrowski Damian Robert

Procedury bezpieczeństwa narodowego w
zapobieganiu przed atakami terrorystycznymi
w Polsce

775 Walenciak Paweł Gaweł

Polityka bezpieczeństwa państwa Izrael

776 Nakielska Sandra

Ochrona i rozwój człowieka w Unii
Europejskiej

Prace napisane pod kierunkiem dr. Andrzeja Pawelczyka
Ochrona lotnictwa cywilnego jako element
777 Cymer Jagoda
bezpieczeństwa państwa
Konflikt z mniejszością etniczną i jego wpływ
778 Jaszewska Maria
na destabilizację państwa
Bezpieczeństwo i ochrona informacji
779 Jaszewski Mariusz
niejawnych przetwarzanych w systemach
teleinformatycznych
System polityczny Islandii - historia i
780 Kotłowski Krzysztof
współczesność
Prace napisane pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Szulista
Danuta
Relacje międzypokoleniowe w rodzinie
781 Bojke-Elwardt
Jadwiga
czynnikiem warunkującym wychowanie
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782 Dampc Anna Maria
Ewelina
783 Dawidowska
Anna
Aleksandra
784 Domnik
Agnieszka
785 Drewa Ewa
786 Erlich Jolanta
787 Hirth Beata Barbara
788 Kwiatkowska Monika
789 Mach Anita
790 Orlikowska Iwona Wanda
791 Owecka Karolina
792 Półtorak Katarzyna Maria
Małgorzata
793 Słowińska
Joanna
Marta
794 Szlachcikowska
Katarzyna
795 Wójcik Ewa
796 Borowik Anna Irena
797 Pałubicka Magdalena
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Integracja społeczna osoby niepełnosprawnej
intelektualnie
Zabawki w rozwoju dziecka wieku
przedszkolnego
Aplikacja metody bł. Edmunda
Bojanowskiego w przedszkolu
Wspierająca funkcja ośrodków pomocy
społecznej w realizacji funkcji wychowawczej
rodzin z problemem alkoholowym
„Nowe dziecko” efektem pedagogizacji we
współczesnej rodzinie
Rola profilaktyczno - wychowawcza kuratora
sądowego dla nieletnich
Zjawisko eurosieroctwa w procesie
wychowawczym
Wpływ mediów na rozwój dzieci w wieku 1011 lat w oparciu o badania przeprowadzone w
szkole podstawowej w Lęborku
Instytucje wspierające realizację funkcji
wychowawczej rodziny w oparciu o
działalność Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wejherowie
Dojrzałość szkolna
Funkcjonowanie szkolne dzieci z zespołem
Aspergera
Agresja i przemoc wśród młodzieży szkolnej
Wychowawcze oddziaływanie mediów na
współczesną rodzinę
Oddziaływanie wychowawcze rodziny
niepełnej na rozwój dziecka
Zagadnienia związane z wyborem przez
rodziców opieki nad dzieckiem do lat trzech niania czy żłobek
Narkomania wśród gimnazjalistów w gminie
Cewice

Prace napisane pod kierunkiem dr Marty Doroby
Adaptacja dziecka do przedszkola 798 Bieszka Marta Bernadeta
uwarunkowania i przebieg
Rola przedszkola w rozwoju społecznym
799 Glembin Anna Marta
dziecka
Przedszkole przestrzenią socjalizującą do
kultury milczenia? Praktyki wychowawcze
800 Gosz Karolina Małgorzata
wobec pięciolatków, na przykładzie
Przedszkola Nr 27 „Malutkowo” w Gdyni
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Internet jako źródło zagrożenia w
świadomości i doświadczeniach
gimnazjalistów
nauczyciela w perspektywie
Krawczykowska Ada Halina Wizerunek
badanej młodzieży
6-latki w szkole: lepszy start czy zabieranie
dzieciństwa? Analiza kontekstów zjawiska
Lewińska Dominika
w doświadczeniach pracowników Szkoły
podstawowej nr 2 we Władysławowie,
rodziców i samych uczniów i uczennic
Mowa nienawiści ze względu na płeć, rasę
narodowość - na przykładzie Liceum
Łyszka Klaudia Magdalena iOgólnokształcącego
im. Bartłomieja
Nowodworskiego w Tucholi
Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka w
Okoń Klaudia Krystyna
wieku przedszkolnym
Skuteczność kar i nagród w doświadczeniach
Pachowicz Monika Maria
badanej młodzieży
Aktywność i edukacja kulturalna młodzieży
Szyperska Anna Beata
w wieku licealnym oraz rola rodziców w tym
procesie
Ziegert Katarzyna
Nauczycielskie strategie przetrwania
Magdalena

801 Idkowiak Dariusz Józef
802
803

804
805
806
807
808

Prace napisane pod kierunkiem dr Ewy Muzioł
Rola pracy domowej w edukacji
809 Hinz Katarzyna Ewa
wczesnoszkolnej - na podstawie opinii
nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi
Klawikowska
Monika
Destruktywne oddziaływanie alkoholu na
810 Justyna
zdrowie i życie człowieka
Rola zabaw edukacyjnych w rozwoju dziecka
na podstawie oddziałów przedszkolnych dla
811 Ossowicka Aleksandra
dzieci pięcioletnich przy Szkole Podstawowej
nr 9 w Rumi
Rok akademicki 2014/15
Prace napisane pod kierunkiem dr Anety Grygiel-Dorszewskiej
Czynniki warunkujące edukacyjne i
Barbara
812 Aleksandrowicz
zawodowe decyzje gimnazjalistów i
Wanda
gimnazjalistek
813 Błażyńska Anna Wanda
814 Jaks Magdalena Anna

Rola rodziców w podejmowaniu decyzji
zawodowych przez gimnazjalistów
Społeczno-kulturowe uwarunkowania
dyskryminacji osób młodych na rynku pracy
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815 Pyć Monika Ewelina
816 Segieta Sonia Barbara
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Rola Uniwersytetu Trzeciego Wieku w życiu
seniorów
Mobbing jako zjawisko patologiczne w
miejscu pracy - przyczyny i skutki

Prace napisane pod kierunkiem dr. Andrzeja Pawelczyka
Policja państwowa w systemie bezpieczeństwa
817 Kobiałko Szymon
II Rzeczpospolitej
Rozpad Układu Warszawskiego a nowe
818 Mendyk Bartłomiej
problemy bezpieczeństwa w Europie środkowej
Bezpieczeństwo w porcie morskim na
819 Ulak Bartosz
podstawie terminala kontenerowego BCT w
Gdyni
Rola Straży Granicznej w ochronie wschodniej
820 Dymkowski Marcin
granicy Rzeczpospolitej
Handel bronią jako źródło destabilizacji
821 Ellward Agnieszka
międzynarodowej
Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski a relacje
822 Trawicki Krzysztof
gospodarcze z Rosją
Konflikt w Iraku w świetle polskich interesów
823 Rosa Karol
politycznych i gospodarczych
Bezpieczeństwo społeczne w świetle napięć i
824 Obzejta Dominika
konfliktów etnicznych
Rola Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej
825 Rinz Justyna
Polskiej w bezpieczeństwie narodowym w
latach 1918-1939
Prace napisane pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Piwnickiego
Jednostki wspierające system Państwowe
Ratownictwo Medyczne w Polsce na
826 Biela Maciej Marek
przykładzie Grupy Krynickiej Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Rola i zadania Żandarmerii Wojskowej jako
Piotr
827 Głodowski
swoistej instytucji w obszarze bezpieczeństwa
Władysław
narodowego
828 Górnisiewicz Agnieszka
Aleksandra
829 Kaszorek
Klaudia
830 Woźniak Paulina
831 Szyszko Jerzy
832 Czaja Rafał

Charakterystyka Zarządzania Kryzysowego
Gminy Wejherowo
Wpływ Policji na bezpieczeństwo
Rzeczypospolitej Polskiej
Fundamentalizm islamski na przykładzie
państwa Talibów w Afganistanie
Wpływ Korpusu Ochrony Pogranicza II RP
na bezpieczeństwo państwa polskiego w latach
1920-1939
Swoistość ustroju politycznego Federacji
Rosyjskiej
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Prace napisane pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Sławomira Sutowskiego
833 Łukaszewska Monika
834 Kwaśnik Krzysztof Kamil
835 Nierzwicki Tomasz
836 Sadowski Adam
837 Sudoł Dominik
838 Siwek Emilia

Flota Polska wobec zjawiska terroryzmu
morskiego u progu XX i XIX wieku
Organizacje paramilitarne w świetle
bezpieczeństwa państwa
Wojskowe konstrukcje lotnicze a
bezpieczeństwo Polski w latach 1919 -1939 r.
Narodowe Siły Rezerwowe jako sposób na
budowę rezerw osobowych
Udział organizacji pozarządowych w
zapewnieniu bezpieczeństwa na szczeblu
lokalnym
Współczesny terroryzm zagrożeniem dla
bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

Prace napisane pod kierunkiem dr. Łukasza Kistera
839 Banasiak Ewa

Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia

840 Grzesik-Urban Agnieszka

Bezpieczeństwo danych osobowych na
portalach społecznościowych

841 Moroszkin Małgorzata

Media jako broń w rękach terrorystów

842 Wencel Magdalena

Ochrona danych osobowych w firmach
telekomunikacyjnych

843 Szutkowski Paweł

Cyberterroryzm jako zagrożenie XXI wieku

844 Orlof Karol

Stan bezpieczeństwa w Polsce w latach 20082014. Rola i miejsce Policji

Prace napisane pod kierunkiem dr Ewy Muzioł
Wpływ tańca towarzyskiego na pary grupy
845 Budyś Paula Magdalena
senior
Rola bajki i baśni w wychowaniu dzieci w
846 Cherek Marta
wieku przedszkolnym
Rola zabawy w rozwoju dziecka
847 Cierocka Maria
przedszkolnego
Rola baśni i zabaw w kształtowaniu
848 Dąbrowska Beata
postaw i ról społecznych u dzieci w wieku
przedszkolnym
849 Miślisz Kinga Teresa

Rola dziadków w życiu i wychowaniu wnuków
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Prace napisane pod kierunkiem dr Marty Doroby
850 Jeziorna Grażyna
851 Korowaj Katarzyna
852 Pobłocka Sandra Barbara
853 Roda Aleksandra
Katarzyna
854 Rudnicka
Joanna
855 Rzepiak Jarosław Krystian

Rola kary i nagrody w wychowaniu dziecka w
wieku przedszkolnym
Znaczenie opiekunki w życiu dziecka w
perspektywie badanych rodziców i samych
opiekunek
Adaptacja dziecka autystycznego do
funkcjonowania w przedszkolu
Dysleksja dziecka w doświadczeniach
badanych rodziców
Oddziaływanie literatury dziecięcej na rozwój
dziecka
Edukacja w Studium Wokalno-Aktorskim w
Gdyni w perspektywie studentów i studentek
- motywy wyboru, jakość edukacji, projekt
przyszłości

Noty o autorach
Mgr Marcin Biełowieżec
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.
Mgr Piotr Brzeziński
Historyk, pracownik naukowy gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej,
współautor książek: Zbrodnia bez kary. Grudzień 1970 w Gdyni. Przebieg wydarzeń,
represje, walka o prawdę oraz Pogrzebani nocą. Ofiary Grudnia ’70 na Wybrzeżu
Gdańskim. Wspomnienia, dokumenty.
Prof. zw. dr hab. Andrzej Jan Chodubski
Historyk i politolog, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Gdańskim. Ceniony
wykładowca z licznymi stażami zagranicznymi, m.in. w Azerbejdżanie, Austrii,
Włoszech i Holandii. Współpracuje 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 Instytutu Historii Wydziału Nauk Społecznych
i Humanistycznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, członek Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego.
Mgr Anna Dampc
Absolwentka pedagogiki w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni i
w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkoły Wyższej. Rodowita gdynianka,
nauczycielka w Zespole Wczesnej Edukacji nr 1 w Gdyni (Szkoła Podstawowa nr 45
i Przedszkole nr 50).
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Ks. dr Mirosław Józef Gawron
Teolog i politolog. Autor ponad 30. publikacji książkowych m.in.: Sanktuarium
Maryjne w Trąbkach Wielkich. Kościół w Gdyni Orłowie, Ogniwa z dziejów prezbiterium
poewangelickiej świątyni w Gdyni Orłowie, Kult Maryjny w Gdyni, Z dziejów parafii
w Kolbudach i Pręgowie oraz autor biografii ks. prałata Jana Majdera i ks. prałata
Stanisława Zawackiego. Współpracownik WSKS w Gdyni.
Prof. dr hab. Helena Głogowska (z d. Kozłowska)
Profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.
Zainteresowania badawcze i naukowe obejmują zagadnienia narodowościowe i
etniczne oraz stosunki polsko-białoruskie. Autorka m.in. książek: Białoruś 19141929. Kultura pod presją polityki, Białorusini na Wybrzeżu Gdańskim, Stosunki polskobiałoruskie 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”. Współpracuje z WSKS w Gdyni.
Dr Michał Graban
Absolwent politologii i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania badawcze
obejmują filozofię polityki i przeobrażenia cywilizacyjne. W oparciu o rozprawę
doktorską wydał książkę: Gdynia wobec przeobrażeń cywilizacyjnych XX i XXI wieku.
Prowadzi własną stronę internetową www.michalgraban.pl. Pracuje w Urzędzie
Marszałkowskim w Gdańsku, gdzie zajmuje się problematyką gospodarki morskiej.
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 i Prezes Zarządu Sail Training Association Poland.
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.
Andrzej Fic
Z zawodu mechanik. W latach 1982-89 zakładał i prowadził podziemne drukarnie
i wydawnictwa. Od 2002 r. prowadzi własną firmę. Autor: Drukarnia podziemna w
Trójmieście w latach wojny jaruzelsko-polskiej 1982-89, Na ulicach Gdyni – 17 grudnia
1970, Ballada o Janku Wiśniewskim – kłopotliwa prawda. Odznaczony Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Mgr Katarzyna Michalska
Absolwentka studiów I stopnia z socjologii i studiów międzynarodowych w York
University w Toronto oraz studiów II stopnia w Université de Montréal. Obecnie
pracuje w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców w Departamencie Postępowań
Uchodźczych w Warszawie.
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.
Mgr Margaretta Mielewczyk
Absolwentka politologii na Uniwersytecie Gdańskim, doktorantka w Instytucie
Politologii UG. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polskiej
transformacji ustrojowej, polskiego systemu politycznego i partyjnego oraz zachowań
wyborczych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii poziomu partycypacji
wyborczej.
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 oraz
UW-M w Olsztynie. W latach 1992-2013 pełnił służbę w Żandarmerii 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. Autor licznych publikacji na ten temat. Członek Polsko-Francuskiego
Stowarzyszenia Prawniczego (AIDA)

308

Noty o autorach

Prof. dr hab. Maciej Szczurowski
Profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania badawcze obejmują
zagadnienia decydowania politycznego, polityki bezpieczeństwa i polityki lokalnej
oraz nauki o państwie i prawie. Autor licznych prac naukowych, m.in.: Wojska
szybkie II Rzeczypospolitej, Polacy internowani na Litwie 1939-1940, Polscy jeńcy
wojenni i internowani z kampanii wrześniowej 1939 roku w świetle ówczesnego prawa
międzynarodowego, Mity, rytuały, symbole a żołnierz polski w przestrzeni politycznej II
wojny światowej, Symbolika Zjednoczonej Europy w kulturze obrzędowości publicznej
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