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„Zeszyty Gdyńskie”
nr 4, 2009

Słowo wstępne
16 lutego 2009 r., z okazji 83. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich
i 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, Wyższa Szkoła Komunikacji
Społecznej w Gdyni zorganizowała czwartą konferencję naukową pt. „Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni”. Jak co roku, patronował jej Prezydent Miasta Gdyni – dr Wojciech Szczurek.
Na konferencji wygłoszono 14 referatów, reprezentujących różne kwestie
tożsamości kulturowo-cywilizacyjnej Gdyni, zwłaszcza w kontekście wydarzeń rocznicowych oraz kapitału ludzkiego. Profesor Andrzej Chodubski
wskazał na rolę jednostki w kształtowaniu życia społeczno-kulturalnego społeczności lokalnej. Mgr Małgorzata Chojnowska podniosła kwestię poczucia
wartości gdyńskich seniorów, zdeterminowanego ich aktywnością. Dr Helena Głogowska przedstawiła znaczenie Gdyni w życiu i twórczości białoruskiego pisarza Janki Bryla. Mgr Michał Graban zaprezentował kwestię wyzwań cywilizacyjnych Gdyni w kontekście przeobrażeń struktury gospodarczej miasta. Mgr Elżbieta Grot zreferowała problem ludobójstwa w Piaśnicy ze szczególnym uwzględnieniem gdynian. Dr Mariusz Kardas przedstawił
dzieje gdyńskiej kawalerii. Dr Adam Klein skupił się na stosunku ludności
Pomorza do wspólnot mniejszościowych, imigrantów i obcokrajowców. Profesor Miron Kłusak, rektor Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej, wskazał na problem obywatela w przestrzeni publicznej miasta. Mgr inż. Kazimierz Małkowski przypomniał o udziale żołnierzy włoskich w czasie II wojny światowej w Gdyni. Adam Matys przybliżył postać Franciszka Walickiego, „ojca chrzestnego” polskiego rocka. Dr Arkadiusz Modrzejewski zaprezentował kwestie społeczno-polityczne w trójmiejskich przemówieniach
i homiliach Papieża Jana Pawła II. Profesor Grzegorz Piwnicki podniósł problem września 1939 r. w Gdyni. Dr Magdalena Szmytkowska przedstawiła
wyniki badań socjologicznych, dotyczące tożsamości miejsc i ludzi – Gdyni
i gdynian. Profesor Bogdan Zalewski wskazał na udział Marynarki Wojennej
w rozwoju gospodarczym Gdyni w latach 1945–1989.
Różnorodność tematyki na konferencji wskazuje na wielostronne podejście do kwestii tożsamości kulturowo-cywilizacyjnej Gdyni. Nawiązując
do 70. rocznicy wybuchu wojny, wieloaspektowo przedstawiono obraz Gdyni w 1939 r. oraz w późniejszych latach wojny – poprzez syntetyczne dane
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o stratach wojennych w Gdyni (Grzegorz Piwnicki), relacje – oparte także
na autopsji – o pobycie żołnierzy włoskich w Gdyni, zadymiających miasto przed nalotami aliantów (Kazimierz Małkowski), literackie opisy obrony
Gdyni we wrześniu 1939 r. (Helena Głogowska).
Okres II wojny światowej, a zwłaszcza wojna obronna 1939 r., w ciągu 70 lat ulegał mitologizacji. Do rangi mitu narodowego urosła bohaterska obrona Westerplatte. Obrona Gdyni zaś, trwająca dłużej, pozostaje ciągle
w cieniu i przypomina się o niej zwykle przy okazji lokalnych rocznic. Chociaż to jej klęska stała się dramatem nie tylko dla polskich żołnierzy, broniących miasta i Wybrzeża, którzy albo zginęli, albo zostali ranni, bądź trafili
do obozów jenieckich. „Gdynia była wtedy jedynym punktem oporu na Wybrzeżu, który nie kapitulował” – napisał Kazimierz Małkowski w „Bedekerze Gdyńskim”1. Wraz z załamaniem się obrony zaczął się dramat mieszkańców Gdyni. Najmłodsze wówczas polskie miasto, zaledwie trzynastoletnie, stało się 14 września 1939 r. miastem niemieckim. 19 września zmieniono jego nazwę na Gotenhafen, która funkcjonowała do 28 marca 1945 r.
Dla ludności napływowej, która była dominującą częścią gdyńskiej społeczności przed 1939 r., było to szczególnie dramatyczne, bowiem to dzięki jej
zaangażowaniu rozwinęło się polskie miasto, liczące 30 czerwca 1939 r. 127
300 ogółu mieszkańców, w tym 98 775 zameldowanych na stałe2. Z tej liczby
w czasie wojny w Gdyni zamieszkiwało około 30 tysięcy jej przedwojennych
mieszkańców3. Architekci, budowniczowie, administracja, prawnicy, nauczyciele albo opuścili Gdynię na początku wojny, albo byli wysiedlani przez
Niemców, gdy zdecydowali się na pozostanie w swoich domach. Od początku okupacji Niemcy przeprowadzali masowe aresztowania oraz wysiedlanie ludności polskiej. W wyniku represyjnych i eksterminacyjnych działań władz niemieckich część mieszkańców Gdyni (w tym inteligencję) zlikwidowano w Lasach Piaśnickich, część wywieziono do obozów koncentracyjnych (głównie do Stuthoffu), do obozów przejściowych i obozów pracy, na roboty przymusowe do Rzeszy, wysiedlono do Generalnego Gubernatorstwa lub przesiedlono na peryferie miasta. Szacuje się, że do 30 stycznia
1942 r. z miasta wysiedlono 50 630 osób4. Benedykt Wietrzykowski, prezes
Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych twierdzi, że przypuszczalnie wysiedlono około 80 tys. mieszkańców przedwojennej Gdyni5. Pierwsze masowe

wysiedlenie gdynian miało miejsce 12 października 1939 r. Akcja dotyczyła
osób, które przybyły do Gdyni po 1920 r. Ludność autochtoniczna mogła zostać w Gdyni, ewentualnie była przesiedlana z dzielnic centralnych na peryferia6. Po II wojnie światowej do Gdyni nie powróciło około 30 tysięcy osób,
które mieszkały w mieście przed wojną, o których „nie ma dotąd żadnych
wiadomości, na przykład czy zginęli w obozach, pozostali poza granicami
kraju itp.”7. Ocenia się, że obecnie w Gdyni mieszka „niespełna tysiąc osób
wysiedlonych podczas okupacji”8.
W reportażu Trzy Gdynie opublikowanym w 1942 r. w londyńskich „Wiadomościach Polskich” napisano: „Jak przedwojenna ludność Gdyni była istną
mozaiką Polaków ze wszystkich zakątków kraju i zawodów, tak i jej obrońcy przedstawiali nie mniej barwny obraz”9. Od 2007 r. Urząd Miasta Gdyni we współpracy z Archiwum Państwowym w Gdańsku – Oddział w Gdyni, Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku, Miejską Biblioteką
Publiczną w Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Państwowym Stutthof
w Sztutowie, Ośrodkiem KARTA w Warszawie prowadzi projekt edukacyjny „Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej”. Podstawą formalną stało
się zarządzenie prezydenta Miasta Gdyni z 24 października 2007 r.10. Zaangażowane w jego realizację są także stowarzyszenia: Polskie Towarzystwo Nautologiczne, Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych, Stowarzyszenie „Rodzina Piaśnicka”, Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska”, Towarzystwo Miłośników Gdyni, Związek Towarzystw w Gdyni oraz wolontariusze11. W projekcie nie uczestniczą jako partnerzy szkoły wyższe istniejące w Gdyni oraz
Uniwersytet Gdański, w tym Instytut Historii. Jest to dość „dziwna” rzeczywistość, jako że obiektywnemu poznawaniu historii najbardziej służy warsztat uczonego, powołanego do poznawania prawdy o danych zjawiskach. Jest
to tym bardziej niezrozumiałe, że celem inicjatywy jest „ustalenie obiektywnej i możliwie pełnej informacji o historii naszego miasta – w najdramatyczniejszym okresie dla Europy, Polski i Gdyni – w II wojnie światowe”12.
W Dziejach Gdyni, wydanych w 1980 r. pod redakcją Romana Wapińskiego,

K. Małkowski, Bedeker gdyński, Gdańsk 2001, s. 351.
R. Toczek, Straty miasta Gdyni i jego mieszkańców w wyniku II wojny światowej, (w:) Miasto
Gdynia w okresie II wojny światowej. Projekt edukacyjny, http://www.2wojna.gdynia.pl/
strona.php?wystapienie,koordynatora, z 14.05.2009.
3
K. Małkowski, dz. cyt., s. 353.
4
B. Jajkowska, Pakuj manatki i wynoś się z miasta, „Dziennik Bałtycki”, z 10.10.2008, s. 4.
5
Tamże; por.: S. Kitowski, Pamięć i prawda o wysiedleniach, „Gazeta Wyborcza. Trójmiasto”,
1
2
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z 10.10.2008, s. 14 – mowa tam jest o około 80% wysiedlonych mieszkańców Gdyni. Jeśli
za wiarygodny przyjąć szacunek około 80 tys., to wynika, że wysiedlenia objęły około
63% mieszkańców przedwojennej Gdyni.
6
R. Toczek, dz. cyt.
7
S. Kitowski, dz. cyt.; B. Jajkowska, dz. cyt.
8
Tamże.
9
Trzy Gdynie, „Wiadomości Polskie”, nr 41, z 12.10.1942, s. 2.
10
Zarządzenie nr 3875/V/2007/R Prezydenta Miasta Gdyni z 24.10.2007, http://www.2wojna.
gdynia.pl, z 14.05.2009.
11
W. Szczurek, Wystąpienie prezydenta Gdyni, http://www.2wojna.gdynia.pl/strona.php,
z 12.05.2009; na stronie projektu znajduje się także wolontariuszy.
12
Tamże.
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zwracano uwagę na trudności związane z ustaleniem dokładnej liczby zamordowanych i zaginionych mieszkańców Gdyni: „Dane źródłowe nie obejmują wszystkich, poza tym zawierają wiele nieścisłości i z tego tytułu trudno ustalić liczbę strat”13. Prawie dwuletnia praca nad projektem, który koordynuje naczelnik Biura Rozwoju Miasta Ryszard Toczek, przyczyniła się
do uzupełnienia listy strat osobowych gdynian w czasie II wojny światowej
– w 1999 r. było na niej około 700 osób, przed 2008 r. – 2 400, a obecnie 4
060 (3 989 – ustalonych nazwisk) osób cywilnych i 2003 (1 727 – ustalonych
nazwisk) żołnierzy Sił Zbrojnych RP14.
Niemal rok po przyjęciu projektu do realizacji,1 września 2008 r., uruchomiono jego stronę internetową http://www.2wojna.gdynia.pl, na której można znaleźć informacje dotyczące jego realizacji. Imponująco wygląda zrekonstruowana księga adresowa Gdyni z 1938 r. oraz listy strat wojennych
Gdyni. Ubogo zaś prezentują się relacje i wspomnienia, zaledwie kilka, mimo
że w Gdyni żyje jeszcze około tysiąca jej przedwojennych mieszkańców. Pojawia się pytanie, kto ma je pozyskiwać. Można zaangażować w to uczniów
i studentów oraz dziennikarzy.
Z okazji 69. rocznicy wysiedleń gdynian z miasta, w dniach 12–15 października 2008 r. odbyła się w kościele NSPJ msza święta w intencji wypędzonych
oraz różaniec w intencji wypędzonych, pomordowanych i rozstrzelanych gdynian
w kościele NMP, montaż poetycko-muzyczny „Myśląc Ojczyzna”, złożono kwiaty na Placu Gdynian Wysiedlonych oraz pod tablicą ku czci Wysiedlonych Gdynian na Dworcu PKP Gdynia Główna w asyście Kompanii Honorowej Marynarki Wojennej z udziałem przedstawicieli władz samorządowych Gdyni15. W prasie lokalnej ukazały się okolicznościowe artykuły, m.in. Sławomira Kitowskiego i Beaty Jajkowskiej. Sławomir Kitowski wspomniał o śledztwie prowadzonym od 2000 r. przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu w Gdańsku. Ważna i bezprecedensowa dokumentacja jest też gromadzona w gdańskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej z siedzibą w Gdyni.
Zajmują się nią prokurator Elżbieta Rojowska, gromadząca informacje od świadków zdarzeń i historyk archiwista dr Monika Tomkiewicz, bazując w badaniach
na krajowej dokumentacji, znajdującej się w archiwach Państwowych, Archiwum
Akt Nowych, Bibliotekach PAN. „Wnikliwej kwerendy i analizy wymagają archiwa niemieckie, co ma już miejsce od kilku lat, a dostęp do nich mają wyłącznie prokuratorzy, historycy i osoby o odpowiednich umocowaniach prawnych.
[…] Badania są żmudne i czasochłonne, więc na ich efekty jeszcze poczekamy”16.

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych prowadzi również cenną pracę dokumentującą wysiedlenia w czasie II wojny światowej. Zorganizowało cztery sesje poświęcone tej tematyce, których materiały zostały opublikowane. Ostatnia konferencja, zorganizowana wspólnie z Powiernictwem Polskim, Instytutem Pamięci Narodowej (Oddział Gdańsk), Państwowym Muzeum Stutthof w Sztutowie i Urzędem Miasta Gdyni odbyła się 28 listopada
2006 r. pod patronatem Senator RP Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk i Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka17.
Na początku 2009 r. swoistą sensacją medialną stała się odkryta po latach historia batalionu ppor. inż. Zygmunta Horyda, broniącego Gdynię we wrześniu
1939 r. Jedenastostronicowe wspomnienia zostały spisane w latach 70. przez gdynianina Olgierda Liskarzewskiego. Odnalazł je wśród starych książek w domowej bibliotece jeden z mieszkańców Sopotu i przekazał Towarzystwu Przyjaciół
Sopotu, skąd powinny trafić do Muzeum Marynarki Wojennej18.
Zdawałoby się, że z takim zaangażowaniem prowadzone prace, upamiętniające gdynian i bohaterów obrony miasta, uwzględnią każdą historię. Jednakże dziwi mnie brak w „Bibliotece” projektu edukacyjnego „Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej” książek Janki Bryla (1917–2005), białoruskiego pisarza (czy nie jedynego literata broniącego Gdyni we wrześniu
1939 r.), chociaż znajdują się one w gdyńskich bibliotekach. Tak jak ciągle
niemożliwe jest nadanie jego imienia jednej z ulic gdyńskich, chociaż ostatnio zmieniono nazwy ulic z patronów komunistycznych na literackich: Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Stefana Kisielewskiego i Józefa Czapskiego19 i to w Redłowie, gdzie we wrześniu 1939 r. walczył białoruski pisarz.
W przededniu 83. urodzin Gdyni Aleksandra Dylejko z redakcji „Polska. Dziennik Bałtycki” zainicjowała akcję „Wszyscy jesteśmy z Gdyni”
i zwróciła się z apelem do czytelników o przesłanie opowieści związanych
z Gdynią: „Jedni z nas w Gdyni mieszkają, inni pracują. Są tacy, którzy bywają tu tylko przejazdem, i tacy, którzy przyjeżdżają regularnie. Do rodziny, do kina, na zakupy, na spacer… Jeszcze inni się z Gdyni wyprowadzili,
a zupełnie inna grupa osób chce tu zamieszkać. Są wreszcie ci wszyscy, którzy o Gdynię grają na planszy Monopoly i głosują na miasto w przeróżnych
plebiscytach. Te osoby jedno mają wspólne. Wszyscy są – wszyscy jesteśmy – z Gdyni!”20. Szerokie rozumienie gdynianina, zaproponowane przez
tę dziennikarkę, jest obecnym znakiem czasu – tak jak każdy może się czuć

Dzieje Gdyni, red. R. Wapiński, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1980.
Straty wojenne Gdyni, http://www.2wojna.gdynia.pl, z 14.05.2009.
15
Program, „Dziennik Bałtycki”, z 10.10.2008, s. 4.
16
S. Kitowski, dz. cyt.
13
14
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Kolejny tom materiałów historycznych, http:/www.sgw.com.pl, z 12.05.2009.
K. Fryc, Odkryta po latach historia batalionu broniącego Gdynię, „Gazeta Wyborcza”,
z 08.01.2009, s. 4; Krwawa kampania wrześniowa w zapiskach Olgierda Licharczewskiego,
„Gazeta Wyborcza.Trójmiasto”, z 16.01.2009,s 10–11.
19
K. Fryc, Komu przeszkadzają komuniści, „Gazeta Wyborcza. Trójmiasto”, z 26.06.2008, s. 5.
20
A. Dylejko, Wszyscy są z Gdyni, „Polska. Dziennik Bałtycki”, z 27.01.2009, s. 8.
17
18
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Europejczykiem, tak może być też gdynianinem. Bo rodowitych gdynian,
zwłaszcza tych z korzeniami przedwojennymi w mieście, jest znaczna mniejszość. Według badań dr Magdaleny Szmytkowskiej prawie 40% obecnych
gdynian urodziło się w Gdyni, a około 20% ma gdyńskie korzenie. Zaledwie 6% gdynian oboje rodziców urodziło się także w tym mieście. Dlatego
osobowości, które kojarzą się obecnym gdynianom, to głównie rządzący nią
ostatnio prezydenci Franciszka Cegielska i Wojciech Szczurek.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 4, 2009

Andrzej Chodubski

Jednostka a kształtowanie
życia społeczno-politycznego
społeczności lokalnej

14 maja 2009 r., Helena Głogowska

W warunkach współczesnych przeobrażeń kulturowo-cywilizacyjnych
powszechnie zauważa się unifikację życia społeczno-politycznego. Generują ją przede wszystkim:
a) postęp naukowo-techniczny (informacyjność życia kulturowego),
b) rozwiązania prawne, których fundament stanowią prawa człowieka,
c) systemy edukacyjne ukierunkowane na krzewienie wartości: synkretyzmu kulturowego, tolerancji wobec różnych kultur, subkultur, rozumienia
tendencji przemian. Jednocześnie jednak stratedzy i architekci przemian globalnych wskazują na potrzebę umacniania odrębności społeczności lokalnych1. Wiąże się to w istotnej mierze z demokratyzacją życia społeczno-politycznego, z uporządkowaniem jednostki w ładzie kulturowym. Umacnianie
lokalności sprzyja też wyzwaniom aktywności społeczno-politycznej szerszych kręgów społeczeństwa, jak też przeciwdziała ujawnianiu się napięć
i konfliktów wyrastających na gruncie trudności przystosowawczych do ładu
scentralizowanego, zestandaryzowanego czy zhomogenizowanego.
W sytuacji współczesnej transformacji ustrojowej szczególną nośność ma
jednocześnie urzeczywistnianie procesów unifikacji i dywersyfikacji życia
społeczno-politycznego. Z jednej strony dąży się do generowania ładu globalnego, a w tym do kształtowania globalnego społeczeństwa obywatelskiego, według wzorów, paradygmatów rzeczywistości cywilizacyjnej, zwanej
zachodnioeuropejską. Z drugiej zaś – dąży się do upodmiotowienia wspólnot
lokalnych, rozwoju samorządności, odrębności narodowo-etnicznej.
1

12

Por. A. Chodubski, Lokalizm pod ciśnieniem unifikacji świata, „Pieniądz i Więź. Kwartalnik
Naukowy” (Gdynia) 2002, nr 3, s. 5–10; Tenże, Samorząd lokalny jako sygnat kształtującego
się społeczeństwa informacyjnego, „Studia Samorządowe” (Poznań) 2003, nr 16, s. 7–20;
Tenże, Globalizacja i lokalizm jako bieguny kształtującej się rzeczywistości kulturowej
Europy, (w:) Cywilizacyjna tożsamość europejska a polski patriotyzm, red. E. Ponczek,
A. Sapkowski, Włocławek 2006, s. 11–30.
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Społeczności lokalne w najogólniejszym rozumieniu są zbiorowościami
ludzi, którzy:
a) zamieszkują określoną przestrzeń w podziale administracyjnym danych
jednostek organizacji politycznych społeczeństwa,
b) połączeni są formami życia zbiorowego, a zwłaszcza instytucjami życia
politycznego i społeczno-gospodarczego,
c) łączą się poprzez instytucje infrastruktury społecznej (edukacji, ochrony zdrowia, wyznaniowości, sportu i rekreacji),
d) wytwarzają więzi przez aktywność zawodową i społeczno-kulturalną,
a w tym odrębności tradycji, zwyczajów,
e) integrują się w celu eliminowania zagrożeń i realizacji wyzwań cywilizacyjnych wymagających tak zwanego zbiorowego wysiłku.
W integracji tej szczególna rolę pełnią jednostki wyróżniające się zwykle
predyspozycjami przywódczymi, zaangażowaniem w życie publiczne.
Rzeczywistość globalizacyjna osłabia modelowy obraz społeczności lokalnej2. Powoduje przeobrażenie się podstawowych elementów lokalności.
I tak zmienia się „jakość przestrzeni społeczno-kulturowej”, zacierają się granice odrębności przestrzennej, obumiera idea przywiązania ludzi do danej
przestrzeni i wyraźnej identyfikacji z nią. Uniwersalizacja życia kulturowego powoduje, że ludzie nie przywiązują istotnej wagi rozpoznawania specyfiki warunków geograficzno-przyrodniczych przestrzeni, w których zamieszkują. Jawi się ona zwykle jako ład zurbanizowany, w istotnej mierze generowany przez jego architektów.
W ślad za tym nie tworzą się wyraźne znaki identyfikacji instytucjonalnej; nie przywiązuje się istotnej wagi do wiązania miejsca zamieszkiwania z miejscem pracy, edukacji, uczestnictwa w życiu kulturowym; i w ślad
za tym nie zaznacza się uczestnictwo danej społeczności w instytucjach lokalnej infrastruktury społecznej. Nie wytwarzane są więzi integracji społeczno-kulturalnej, jako że z dużą siłą ujawnia się anonimowość życia społecznego, brak identyfikacji z instytucjami życia społeczno-gospodarczego i politycznego w danej przestrzeni.
Rzeczywistość tę w istotnym stopniu generują procesy migracyjne3.
Przemieszczanie się ludności ze wsi do miast, jak też z miast na ich obrzeża; zacieranie się granic odrębności kulturowej w nowo tworzących się

wspólnotach administracyjnych. Nowe miejsca zamieszkania zwykle nie
są tożsame z realizacją zawodową, edukacją oraz aspiracjami uczestnictwa
w kulturze jednostek i grup społecznych.
Wyraźnie zaznacza się w ładzie przestrzennym podział na tradycyjne
struktury życia lokalnego (małe i średnie osady wiejskie) oraz nowe jednostki życia terytorialnego (obrzeza miast, dzielnice miast, duże aglomeracje). Wzory tradycyjnych znaków lokalności ujawniają się przede wszystkim
w małych osadach życia wiejskiego, zwykle położone w oddaleniu od dużych
aglomeracji miejskich. Struktury te jednak ulęgają obumieraniu, co jest wynikiem opuszczania ich przez pokolenie ludzi młodych, a to z kolei wiąże się
z możliwościami zatrudnienia i realizacją określonego poziomu życia bytowego. W nowo tworzących się dzielnicach miast oraz na ich obrzeżach tworzy się ład wielokulturowy. Lokalność ma w nich zwykle deklaratywny, fasadowy charakter. W danych strukturach przestrzennych nie ujawniają się rzeczywiste oddolne więzi, a generowane są one przez odgórne wyzwania kulturowo-cywilizacyjne. W procesie ich integracji ważną rolę pełnią media. One
generują styl życia kulturowego, a w tym wartości polityczne, społeczne, gospodarcze jednostek i społeczności w mikro- i makroskali. Wyjątkowa ich
siła zaznacza się w rzeczywistości przemian ustrojowych, w sytuacji rozstawania się z minionymi wartościami i przejmowaniem nowych znaków postaw, zachowań ludzi.
W urzeczywistnianiu wartości demokratyzacji życia kulturowego ważną
rolę pełnią wybory władz politycznych – zarówno na poziomie lokalnym,
jak regionalnym (wojewódzkim), ogólnokrajowym4. W wyzwaniu tym ujawnia się w istotnej mierze oblicze lokalizmu – komu powierza się mandaty
sprawowania urzędów, władzy, przedstawicielom danej społeczności, czy też
„zewnętrznym” kandydatom ubiegającym się o nie? Praktyka polityczna dowodzi, że mandaty władzy zdobywają przede wszystkim ludzie lansowani
przez media; autentyczne autorytety życia kulturowego zastępują idole, generowani przez media w czasie kampanii wyborczych. W tej sytuacji mandaty nie zobowiązują ludzi władzy do odpowiedzialności za realizacje obietnic
wyborczych. W rzeczywistości tej pierwszeństwo zdobywa idea ryzyka politycznego przed odpowiedzialnością przed wyborcami społeczności lokalnej.
Lokalność Gdyni sytuuje się w dążeniu do realizacji zrównoważonego rozwoju. Z jednej strony, ujawnia się dążenie do pielęgnowania ciągłości rozwoju, a w tym ładu gospodarczego – portowo-morskiego, z drugiej zaś – aspiracją władz i społeczeństwa jest uczynienie miasta nowoczesną rzeczywistością kulturową. W strategii rozwoju miasta z jednej strony podkreśla się m.in. potrzebę pielęgnowania tradycji morskiej stolicy

2

3

Por. J. Muszyński, Społeczeństwo informacyjne, Szkice politologiczne, Toruń 2006;
L.W. Zacher, Transformacje społeczeństw. Od informacji do wiedzy, Warszawa 2007;
A. Chodubski, Gdynia a współczesne wartości społeczno-polityczne świata, „Zeszyty
Gdyńskie” 2008, nr 3, s. 13–28.
Por. A. Chodubski, Migracje i imigranci a współczesne przemiany europejskie,
(w:) Integracja kulturowa imigrantów. Wyzwania i dylematy, red. J. Balicki, Warszawa
2007, s. 103–121.
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4

Por. A. Chodubski, Wybory jako wartość polityczna, „Czas Morza” 2002, nr 1, s. 37–39.
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Rzeczypospolitej, wykorzystania potencjału portu jako ośrodka aktywizacji
rozwoju miasta, rozwoju działalności portowej i stoczniowej, żeglugi, i jednocześnie wskazuje się z drugiej strony – wyzwanie kształtowania pozycji
międzynarodowej miasta, wychodzącej naprzeciw poczuciu przynależności
do społeczności międzynarodowej, zwłaszcza społeczności bałtyckiej; dąży
się do nadania mu statusu metropolii, wiąże się to ze wzrostem jego potencjału gospodarczego, a w tym z uatrakcyjnieniem rynku pracy (atrakcyjne miejsca pracy dla ludzi o różnych kwalifikacjach, wysokie kwalifikacje, pozwalające na przekwalifikowanie się, wysokie zarobki), zwiększeniem konkurencyjności gospodarczej, otwartością na innowacyjne technologie produkcji
i nowoczesne usługi5.
Władze miasta przywiązują dużą wagę do generowania silnej więzi gdynian z miejscem zamieszkania, do uzyskania akceptacji w społeczności lokalnej dla strategicznych celów rozwoju. Wyrażają przy tym niezadowolenie z małej świadomości mieszkańców w zakresie własnej roli w budowaniu przyszłości miasta jako małej ojczyzny (frekwencja wyborcza, aktywność w dzielnicy, wrażliwość na los sąsiadów). Aczkolwiek, poznając opinię
publiczną, powszechnie ujawnia się duże przywiązanie do niego zarówno ludzi życia publicznego, jak i szerokich kręgów społeczeństwa. Nieodosobnione są opinie: Gdynia jest wyjątkowym miastem. Jest narodowym symbolem,
dowodem siły Polaków, którzy potrafili w krótkim czasie zmienić maleńką rybacką wioskę w wielkie miasto… Nowa ul. Świętojańska robi ogromne wrażenie. Skwer Kościuszki jest niesamowitym miejscem, te statki, kutry, knajpki,
smażalnie ryb, zimne piwo, zapach morza, kramy z różnościami… tak samo
bulwar Nadmorski”6, czy też Bardzo jestem przywiązana(y) do tego miasta,
do moich ulubionych miejsc i przyjaciół. Kilka razy wyjeżdżałam(em) z Gdyni na dłużej, ale wtedy strasznie tęskniłam(em) za tym miastem. Nie wyobrażam sobie abym mogła(mógł) na stałe opuścić Gdynię7.
Przestrzeń miasta tworzą połączenie w procesie rozwoju dziejowego polskie wsie; nierzadko zauważa się, że w Gdyni wsie są dzielnicami. Rzeczywistość ta jest w dużej mierze konsekwencją warunków geograficzno-przyrodniczych, a w tym ukształtowania terenu. Poszczególne wsie zdobyły w procesie rozwoju historycznego znaczącą pozycję kulturową, a zwłaszcza wysoki poziom życia gospodarczego; m.in. na Kępie Oksywskiej – Pogórze, Obłuże, Oksywie, dalej Wielki i Mały Kack, Witomino, Kolibki, Chwarzno (wcześniej nazywane Skrobotowem), Wiczlino (Witczlyn), Chylonia, Cisowa,

Redłowo. Poszczególne wsie były własnością książąt pomorskich, przekazywane w różnym czasie zakonom, klasztorom oraz rycerstwu. Zamieszkiwały
w nich duże skupiska ludzi. Obok uprawy roli zajmowali się usługami (rzemiosłem), związanymi w istotnej mierze z rybołówstwem i tak zwaną gospodarką morską.
Po uzyskaniu 10 lutego 1926 r. praw miejskich systematycznie powiększało się terytorium Gdyni. W 1926 r. liczyło ono około 15 km², obecnie obejmuje przestrzeń ponad 136 km². Niektóre z dzielnic stały się swoistą bazą
mieszkaniową dla części portowo-przemysłowej miasta. Nie zachowały się
jednak w nich więzi lokalne, co jest przede wszystkim konsekwencją dużych
migracji ludności. W 1926 r. zamieszkiwało w Gdyni około 12 tys. osób,
obecnie ponad 254 tys. Wzrost ludności w szybkim tempie nastąpił w latach
przed II wojną światową, w okresie budowy portu oraz kształtowania nowego ładu gospodarczego, jak i po II wojnie światowej w sytuacji budowy prestiżu „morskiej stolicy Polski”.
Kształtowała się wielokulturowość miasta. Była ona rzeczywistością naturalną w rozwoju miasta. Generowała tak zwane nowoczesne oblicze miasta w przeszłości i ma swoje konsekwencje we współczesnym jego kształtowaniu. Zauważa się, że zaznaczają swoją obecność ludzie: ruchliwi przestrzennie (podatni na rzeczywistość migracyjną), odważni, przedsiębiorczy,
otwarci na nowe znaki rozwoju kulturowo-cywilizacyjnego, tolerancyjni wobec różnych postaw, wartości, aspiracji ujawniających się w życiu społecznopolitycznym i gospodarczym. Podkreśla się, że istotny wpływ na postawy te
wywiera kontakt z morzem jako miejscem pracy i życia bytowego. Nierzadko postawy i zachowania lokalne porównuje się do wzorów, modeli kształtowanych na statku (miejscu pracy, miejscu zamieszkania i wypoczynku marynarza i rybaka)8. W rzeczywistości tej pozornie „obcej” ujawnia się silne
przywiązanie do troski o jego dobre imię, do pielęgnowania tradycji i ciągłości rozwoju. W relacjach międzyludzkich jednocześnie ujawnia się poczucie
zintegrowania, solidarności, z drugiej zaś – indywidualizmu, atomizacji życia społeczno-politycznego.
Charakteryzując społeczności lokalne, zwraca się uwagę, że o obliczu ich rozwoju w przemożnej mierze decydują jednostki9. Odwołując się
do przeszłości, a w tym do genezy poszczególnych struktur organizacyjnych,
wskazuje się nazwiska założycieli i cele, jakie im przyświecały w ich tworzeniu. W wymiarze politycznym wspomina się o aktywności możnego Jana

Por. Strategia rozwoju Gdyni. Cele rozwoju, zadania realizacyjne, Rada i Zarząd Miasta
Gdyni, Gdynia 1998, s. 26–34.
6
„Kurier Gdyński” nr 6, z 10.02.2006, s. 3.
7
Tamże, s. 6.
5
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Morskie społeczności lokalne: teoria i empiria, red. L. Janiszewski, R. Woźniak, Szczecin
1991; R. Dyoniziak, K. Iwanicka, A. Karwińska, J. Nikołajew, Z. Pucek, Społeczeństwo
w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej, Kraków – Szczecin – Zielona Góra 1997,
s. 303–310.
9
Por. A. Chodubski, Jednostka, naród, państwo, (w:) Wprowadzenie do nauki o państwie
i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2004, roz. VII.
8
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z Rózęcina (obecnie Rusocina), którego własnością była przestrzeń Kępy
Oksywskiej; w 1382 r. podarował ją klasztorowi kartuzów jako fundację
„aby zapewnić zbawienie duszy swej i swoich rodziców”10. Budowniczym
nowego porządku gospodarczego był założyciel klasztoru Jan Deterhus.
Utrzymywał poprawne stosunki z panującymi na Pomorzu Krzyżakami, uzyskał od nich uprawnienia rybołówcze, handlowe, rzemieślnicze.
W procesie przemian dziejowych zmieniali się właściciele tej przestrzeni; umacniali swe panowanie przez uzyskiwanie praw lokacyjnych oraz rozwój gospodarczy11. Architektami przemian byli przede wszystkim książęta
pomorscy, m.in. Mściwoj I, Świętopełk II, Mściwoj II, możni, jak na przykład Różęcińscy (Rusocińscy), Kackowie, Ściborowie, Ostromeccy, Wejherowie, Radziwiłłowie, Przebendowscy, Kukowscy, duchowni oraz mieszczanie gdańscy i rycerze (będący przez określony czas właścicielami niektórych
posiadłości, jak na przykład Chwarzna), jak też sołtysi, których urząd był
dziedziczny.
Nowa rzeczywistość w rozwoju lokalnym Gdyni ujawniła się w okresie
rozbiorów Rzeczypospolitej. Przestrzeń tę po I rozbiorze zajęło państwo pruskie, które ustanowiło nowy porządek polityczny. Nowy porządek ustrojowy
stanowiła administracja pruska; szczegółowo określono zasady rozwoju życia społeczno-gospodarczego. Zmieniał się skład ludnościowy, w przestrzeni tej zaczęła osiedlać się ludność niemiecka – protestanci. W jego generowaniu zaznaczali dużą aktywność osadnicy, przybywający głównie z Niemiec;
wśród nich zaznaczały się nazwiska: Blumhoffów, Hildenbrantów, Kaffów,
Wossów. Kształtowali oni podstawy rozwoju stosunków kapitalistycznych.
W tym czasie ujawniła się świadomość wypierania przez osadników społeczności lokalnej. Sprzeciw tej rzeczywistości postawiła miejscowa ludność.
Rozgłos i uznanie zyskał m.in. Antoni Abraham (1869–1923)12. Pochodził
z ubogiej rodziny pracowników najemnych (wyrobników) spod Pucka. Doświadczając polityki wynarodowienia, zaangażował się w nurt przeciwdziałania tej rzeczywistości. Nawiązał kontakty z działaczami Pomorza Gdańskiego, takimi jak: Bernard Milski, Józef Czyżewski, Aleksander Majkowski, Antoni Miotkie. Pracując zawodowo jako sprzedawca rowerów i maszyn
do szycia, przemieszczał się w przestrzeni pomorskiej, a zwłaszcza kaszubskiej, jednocześnie prowadził tam działalność uświadamiającą; występował

w obronie ludności kaszubskiej przed wynarodowieniem; działalność ta przyniosła mu miano „króla kaszubskiego”.
W działalność na rzecz pielęgnowania lokalnej odrębności kulturowej angażowali się niektórzy księża. Wśród nich dużą aktywność ujawniali: Jan
Dorszyński, Franciszek Łowicki, Ludwik Rybka.
Aktywność jednostek i ich wkład w rozwój Gdyni z dużą siłą zaznaczyła się po I wojnie światowej, w okresie budowy nowoczesnego portu i miasta nadmorskiego. Wśród zaangażowanych osobistości w budowę nowej rzeczywistości wymienia się m.in. pierwszych radnych Augustyna Grubbę, Antoniego Mozę, Augustyna Plichtę, Franciszka Schroedera, Józefa Tutkowskiego, Józefa Vogta, a przede wszystkim pierwszego polskiego wójta Jana
Radtke (1872–1958)13. Pochodził z rodziny wiejskiej, z Dębogórza na Kępie
Oksywskiej. Pracę zawodową rozpoczął jako zarządca majątków ziemskich
na Żuławach, następnie zajął się budową infrastruktury w Gdyni dla letników oraz ich obsługą; budował m.in. domy specjalnie przystosowane do wypoczynku letników oraz zaangażował się w budowę nowoczesnego kąpieliska. W 1913 r. utworzył Związek Upiększania Gdyni; przygotował plan zagospodarowania osady, zaangażował się w akcję na rzecz przekształcenia Gdyni w miasto; w budowę świątyni na miarę bazyliki morskiej; w ramach tej aktywności powstał kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny.
Niezwykłym przedsięwzięciem była budowa portu w Gdyni14. W jego budowę zaangażowane były władze najwyższe Rzeczypospolitej, co wiązało
się z urzeczywistnianiem idei polityki morskiej i portowej. Kształt i przebieg budowy portu był jednak dziełem zaangażowanych w jego urzeczywistnianie jednostek. Wśród nich wyjątkowe zasługi położyli 1. adm. Kazimierz Porębski (1872–1933)15, 2. Tadeusz Wenda (1863–1948)16, 3. Eugeniusz Kwiatkowski (1888–1974)17. Ci trzej animatorzy i realizatorzy budowy portu w Gdyni określani są mianem jego „ojców”. Pierwszy z nich był
entuzjastą i twórcą koncepcji budowy portu, drugi – autorem wyboru miejsca jego budowy, autorem koncepcji technicznej, planu budowy oraz kierownikiem tej budowy, trzeci – protektorem budowy w rządzie i dostarczycielem środków finansowych. Od 1926 r. był ministrem przemysłu
i handlu, a od 1935 r. – ministrem skarbu i wicepremierem oraz sprawował pieczę nad budową portu i nowoczesnego miasta Gdyni. Po II wojnie
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światowej w latach 1945–1947 pełnił funkcję Delegata Rządu ds. Wybrzeża;
uczestniczył w jego odbudowie, a w tym Gdyni. Wśród zasłużonych dla miasta zarządców nierzadko wymienia się burmistrzów Stanisława Krauze
(1926–1928)18, pochodzącego z Pierwoszyna, położonego na Kępie Oksywskiej, Franciszka Sokoła (1933–1939)19, we wrześniu 1939 – komisarza cywilnej obrony Gdyni, po 1945 r. kierownika Wydziału Odbudowy Miast Portowych w Delegaturze Rządu ds. Wybrzeża.
Zaangażowanie jednostek prowadziło do tworzenia oblicza gospodarczego Gdyni. Postawy te ujawniały się z dużą siłą w budowie floty i żeglugi
morskiej, bazy i stanu zorganizowania rybołówstwa, przemysłu okrętowego,
a w tym Stoczni Gdyńskiej, Stoczni Rybackiej, Stoczni Jachtowej oraz Polskiej Marynarki Wojennej
Istotny udział w budowie obrazu miasta ma Marynarka Wojenna20.
Wśród jej organizatorów i dowódców zaznaczyło się wiele osobistości, które uznaje się za „ojców” tej instytucji. Wśród nich wymienia się m.in. adm.
Kazimierza Porębskiego, kmdra Jerzego Świrskiego, kmdra Józefa Unruga.
Oblicze architektoniczne miasta w samych podstawach jest dziełem
inż. Adama Kuncewicza, który w 1926 r. opracował projekt zabudowy Gdyni i jego układ przestrzenny zabudowy. W 1934 r. włączony został w koncepcje zabudowy regionu nadmorskiego, wypracowana pod kierunkiem inż. Stanisława Filipkowskiego. Inżynierowie architekci ujawnili duże zaangażowanie w projektowanie i wznoszenie gmachów instytucji użyteczności publicznej (magistratu, poczty, szkoły, urzędu morskiego), jak i budownictwo domów prywatnych, co było niezwykłym wyzwaniem w sytuacji dużego napływu do miasta ludzi, w celu podejmowania pracy przy jego budowie oraz
w sytuacji wyrastania tak zwanego „dzikiego” budownictwa, wychodzącego
naprzeciw doraźnym potrzebom mieszkaniowym21. Wraz z budownictwem
mieszkalnym ujawniła się konieczność pilnego urzeczywistniania wyzwań
komunalnych, m.in. komunikacyjnych, zaopatrzenia w energię elektryczną,
w sieć urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w sieć instalacji sanitarnej, gazowej, sieć handlu i usług, jak też infrastruktury rekreacji i wypoczynku. Każda z tych sfer życia kulturowego była wyrazem zarówno zaangażowania i pracy przywódczych jednostek, jak i zbiorowego wysiłku jego

budowniczych. Szczególną wartość stanowiła w tym względzie lokalność;
nową treść zdobywała kategoria społeczność lokalna. Budowa Gdyni była
wyjątkowym wyzwaniem obywatelskim, patriotycznym. Napływająca
do niej społeczność identyfikowała się z tym wyzwaniem i od pierwszych
miesięcy w niej pobytu dawała wyraz przywiązania do nowej rzeczywistości.
Nierzadko ujawniała się dychotomia postaw, to jest oficjalne identyfikowanie
się z kulturowością Gdyni, a prywatnie – pielęgnowanie pamięci o miejscach
pochodzenia, co wyrażało się zwłaszcza w sferze życia bytowego.
W integracji społeczności Gdyni istotną rolę odgrywała infrastruktura kulturalno-oświatowa i jej pracownicy22. Spośród wielu nauczycieli wymienia
się zasługi Teofila Zegarskiego (twórcy prywatnej szkoły typu średniego), Irenę Górską (twórczynię „Radosnej Szkoły”), Józefa Niemca (dyrektora średnich szkół ogólnokształcących Towarzystwa Szkoły Średniej), Jana Niwińskiego (organizatora szkoły muzycznej), Wacława Szczeblewskiego (właściciela i dyrektora Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdyni). Szczególną
rolę pełniła prasa, a w tym ukazująca się w latach 1926–1939 „Gazeta Gdyńska” redagowana przez Bonifacego Chmielewskiego, później Czesława Buksakowskiego, Stanisława Tadeusza Kaczmarka, „Kurier Bałtycki” ukazujący się w latach 1937–1939 redagowany przez m.in. Józefa Dobrostańskiego,
Henryka Tetzlaffa, Mikołaja Arciszewskiego, Witolda Mężnickiego, oraz takie tytuły jak: „Klub Nowych Ludzi” (1931), „Wiatr od Morza”(1931–1935),
„Latarnia Morska” (1934–1935), „Torpeda” (1936–1937).
W krzewieniu kultury życia teatralnego zaznaczyli swoją obecność i indywidualność, m.in. aktor i reżyser Józef Krokowski, Stanisław Czapelski (dyrektor
teatru w Poznaniu i Lwowie), Janina Nosarzewska-Adwentowicz, Witold Butkis
(prezes Towarzystwa Dramatyczno-Muzycznego „Pro Arte” w Gdyni), Tadeusz
Skarżyński, Balbina Horska. W życiu muzycznym, m.in. dyrygenci Jan Kamrowski, Gerard Karski, nauczyciel śpiewu Wacław Betlejewski, Adolfina Paszkowska – organizatorka Prywatnej Szkoły Rytmiki i Plastyki.
Wyraźnie zaznaczyła się aktywność twórcza i organizacyjna artystów plastyków. W sferze tej zaznaczyli swój indywidualizm Marian Mokwa, Antoni
Suchanek, Bolesław Just, Feliks Smosarski, Maria Zabłocka, Anna Lityńska.
Marian Mokwa swój dom przekształcił w Galerię Morską, która w 1934 r.
stała się ogólnopolskim salonem wystawowym.
W sferze naukowej organizacyjną podstawową formę stanowiło Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, założone w 1937 r. Pierwszym jego prezesem został
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prawnik Jarosław Czerliński, a sekretarzem historyk Józef Bieniasz. Istotną
rolę w rozwoju badań humanistycznych pełniło Muzeum Miejskie, założone w 1936 r.; kierowała jego pracą archeolog dr Janina Krajewska, od 1934 r.
istniało też Miejskie Muzeum Etnograficzne, dokumentujące m.in. dzieje
rozwoju Gdyni. Rozwój życia naukowego napotykał sprzeciw ze strony innych ośrodków zajmujących się sferą badań naukowych. Zarzucano gdynianom przede wszystkim nieprzygotowanie kadrowe do tego typu działalności,
a amatorstwo uznawano za rzeczywistość szkodliwą dla nauki.
Bohaterskie karty postaw i zachowań ujawnili liczni gdynianie w czasie
agresji hitlerowskiej na miasto we wrześniu 1939 r. oraz w czasie okupacji hitlerowskiej trwającej do wiosny 1945 r.23. Liczni zaangażowali się w organizacyjne formy ruchu oporu, m.in. w działalność w ramach Tajnej Organizacji
Wojskowej „Gryf Pomorski”, ogólnopolskiej organizacji wojskowej Armia
Krajowa, Tajnego Hufca Harcerzy, Polskiej Armii Podziemnej, „Alfy” ekspozyturze wywiadowczej Polskiej Marynarki Wojennej, Organizacji Wojskowej Młodzieży Kaszubskiej.
Kolejny bohaterski obraz postaw i zachowań ujawnił się w Gdyni tuż
po zakończeniu działań wojennych i przystąpieniu do odbudowy życia kulturowego24. Ujawniła się konieczność zabezpieczenia i inwentaryzacji ocalałego mienia zarówno sfery produkcyjnej, jak infrastruktury społecznej. Powracający z wysiedlenia gdynianie, jak i nowo napływająca do miasta ludność, włączyli się z największym poświęceniem w jego odbudowę. Z niezwykle trudnym wyzwaniem organizacyjnym musieli zmierzyć się pierwsi
kierownicy, dyrektorzy odbudowywanych instytucji; odbudowywano miasto często w rzeczywistości „ponad ludzkie siły”. Była to społeczność młoda pod względem wieku. Według spisu ludności z 14 lutego 1946 r. zaledwie
4,2% stanowiły osoby w wieku 60 i więcej lat. Duża skala migracyjna ludności w pierwszych powojennych latach powodowała tworzenie się po raz kolejny wielokulturowości miasta. W społeczności tej, zwanej lokalną, najwyraźniej zaznaczała się ludność wywodząca się z kaszubskich wsi, byłych województw: bydgoskiego, warszawskiego i lubelskiego oraz z terenów włączonych w przestrzeń Związku Radzieckiego, zwłaszcza z Wileńszczyzny, Białorusi oraz tak zwanych kresów południowo-wschodnich.
Z punktu widzenia aktywności społeczno-politycznej była to szczególna „jakość ludzi”. Przyjmując podział społeczności na autochtoniczną i allochtoniczną (migrującą), w rzeczywistości Gdyni w procesie przemian
dziejowych dominowała społeczność allochtoniczna. Przybywała do tej

przestrzeni powodowana przede wszystkim czynnikami bytowymi; w celu
uzyskania miejsca pracy oraz zaspokojenia podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Generalnie byli to ludzie odważni, przedsiębiorczy, uparci w dążeniu do celu; sytuujący się na średnim poziomie realizacji aspiracji kulturowo-cywilizacyjnych. Ujawniający przy tym aspiracje do osiągania wygodnych warunków życia bytowego, przywiązujący dużą wagę do realizacji prywatnych własnych „interesów”, przedkładający doraźne sprawy materialne
przed duchowymi wyzwaniami.
Sytuując współczesną rzeczywistość kulturową Gdyni, określaną mianem
społeczności lokalnej25 w procesie przemian cywilizacyjnych, zauważa się
wyraźne jej zorientowanie na realizację znaków i wyzwań nowoczesności,
tak zwanej globalnej społeczności obywatelskiej26. Wyraża się to w sferze życia gospodarczego; na decentralizacji zarządzania (tworzenia się sieciowych
struktur organizacyjnych zarządzanych partycypatywnie), na wzroście znaczenia sfery usług a osłabieniu tradycyjnych dziedzin gospodarki, zwłaszcza przemysłowej i rolniczej, na zmianie charakteru pracy zawodowej (na informatyczności, wysokim stopniu zmechanizowania), na odmasowieniu produkcji. W życiu społecznym: na migracji ludności, narastaniu zjawiska bezrobocia, na samoorganizowaniu się jednostek i małych grup społecznych,
na systematycznym podnoszeniu kwalifikacji, zdobywaniu nowych umiejętności w procesie kształcenia się jednocześnie w uznawaniu nowych wartości
życia kulturowego, a w tym m.in. tolerancji wobec różnych postaw, zachowań, aspiracji społecznych, uznawaniu nadrzędności rozwiązań normatywnoprawnych wobec zachowań moralnych, etycznych, uznawaniu synkretyzmu kulturowego w życiu jednostkowym i zbiorowym. W rzeczywistości politycznej: na uznawaniu autonomii społeczeństwa wobec państwa, na funkcjonowaniu w ładzie decentralizacji i rozproszenia władzy, na urzeczywistnianiu idei demokracji partycypatywnej, a w tym na ugruntowywaniu więzi lokalnych; na uznawaniu indywidualizmu jako formy zachowania i działania kulturowo-cywilizacyjnego. Indywidualizm wyznacza szczególne miejsce w życiu społeczno-politycznym jednostce.
Definiując istotę instytucji „jednostka”, zwykle zauważa się, że ma ona
określony status prawny27, to jest wyznacza ramy aktywności kulturowej
na danym poziomie rozwoju kulturowego. Współcześnie określają je dokumenty o zasięgu międzynarodowym, to jest: w Międzynarodowym Pakcie
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Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w Międzynarodowym Pakcie Praw
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, uchwalone 16 grudnia 1966 r.
Istnieją też konwencje szczegółowo regulujące prawa i wolności obywatelskie. Prawo reguluje i sankcjonuje współcześnie położenie jednostki w różnych zbiorowościach i jest mechanizmem regulującym całokształt aktywności i działalności jednostki; jest też mechanizmem różnicującym położenie
jednostki w różnych konstelacjach społeczno-politycznych i ekonomicznych.
Uczestnictwo jednostki w polityce jest wyzwaniem koniecznym jako urzeczywistnianie naturalnej potrzeby panowania, wyznaczania swojego miejsca
w ładzie kulturowym28. Istotną rolę w sferze odgrywają cechy psychiczne,
wyrażające się zwłaszcza w:
a) sile osobowości – zaufaniu do siebie, poczuciu własnej kompetencji i możliwości działania,
b) dyspozycyjności – umiejętności odgrywania ról społecznych i politycznych,
c) ekstrawertyzmie – poszukiwaniu wciąż nowych, powierzchownych kontaktów,
d) ekstremizmie – ujawnianiu postaw, poglądów radykalnych, ostatecznych.
Ekstremizm sprzyja ujawnianiu się postaw autorytarnych29.
Osobowość autorytarną generują takie cechy, jak:
a) bezkrytyczny stosunek do określonych autorytetów, gotowość do uzależnienia się od „ jakiejś siły wyższej”,
b) radykalne odrzucenie koncepcji równości,
c) myślenie przy pomocy stereotypów, postępowanie emocjonalne, odrzucanie zachowań i działań racjonalnych,
d) kult siły i twardość; eksponowanie dychotomii: panowanie – podporządkowanie i siła – słabość,
d) projekcja własnej wizji na świat zewnętrzny,
e) destruktywność – cynizm.
Powszechnym zjawiskiem dla osobowości autorytarnych jest:
a) projekcja – przenoszenie własnych ujemnych cech na oponentów,
b) reakcje upozorowane – ukrywanie prawdziwych motywów działania,
c) sublimacja i kompensacja aspiracji – świadome minimalizowanie potrzeb,
aspiracji, których jednostka nie jest w stanie zrealizować, bądź świadomie
odwraca uwagę, koncentrując się na innej sferze aktywności, na przykład
w postaci twórczości artystycznej.

Uczestnictwo jednostek w życiu politycznym ujawnia różną skalę tej aktywności. Można wyróżnić jako jej podstawowe kategorie:
a) przywódcy – osoby sprawujące najwyższe funkcje w organizacji życia publicznego; urzędy władcze zdobywają drogami formalnymi i nieformalnymi, często nieakceptowalnymi społecznie,
b) politycy (zawodowi) – aktywność polityczną utożsamiają z pracą zawodową, legitymują się doświadczeniem aktywności społeczno-politycznej,
wypracowanym w różnych formach instytucji życia publicznego,
c) aktywiści – działacze społeczni, życie społeczno-polityczne postrzegają
jako hobby; uczestniczą w inicjowaniu i rozwiązywaniu różnych wyzwań
sfery życia kulturowo-cywilizacyjnego,
d) obywatele (wysoko bądź nisko upolitycznieni) – jednostki ujawniające
świadomość rozumienia rzeczywistości politycznej, wagę określonych zachowań politycznych,
e) wyobcowani i apolityczni – jednostki ujawniające negatywny stosunek
do świata polityki, w życiu politycznym uczestniczą na zasadzie konieczności cywilizacyjnej.
W praktyce społeczno-politycznej nie istnieją autonomiczne czyste typy
osobowości politycznej, a łączą się w różnym stopniu ich elementy, w zależności od stosunku jednostki do polityki, a w tym autonomicznego, instrumentalnego czy egocentrycznego traktowania władzy; różne powody skłaniają ludzi do zajmowania się polityką. Powszechnie postrzega się je jako jednostki
odznaczające się silnym ego, odporne na wszelkie przeciwności i niesprzyjające okoliczności społeczno-polityczne, ekonomiczne, towarzyskie, skłonne
do dawania wyrazu swej osobowości, „pewni siebie”.
Odnosząc wiedzę teoretyczną o jednostce i społecznościach lokalnych
do rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej Gdyni, można zauważyć następujące prawidłowości:
– „nowoczesne” oblicze miasta w procesie dziejowym tworzyła społeczność
napływowa; jednostki przedsiębiorcze, przystosowawcze do nowych warunków życia kulturowego,
– w społeczności napływowej dominowało pokolenie ludzi młodych, krytycznych i jednocześnie otwartych na wyzwania przemian kulturowo-cywilizacyjnych,
– ważną siłą sprawczą pozytywnych przemian kulturowych w mieście jest
jego wielokulturowość, dająca duże możliwości realizacji zawodowej
i społecznej jednostkom autorytarnym,
– społeczność lokalna jawi się w wymiarze symbolicznym, fasadowym, pożądanym ideowo-politycznie, jako że jej animatorzy i realizatorzy jej
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rozwoju nie są związani z jej autentyczną tradycją, ciągłością wartości
kulturowych; są „obcymi” wśród tak zwanych „swoich”.
Wobec ujawniającego się obrazu społeczności lokalnej podatnej na przyswajanie nowych wartości kulturowych, nowych wyzwań cywilizacyjnych
pierwszeństwo w generowaniu określonych wzorów, paradygmatów zdobywają jednostki, określone mianem partycypatywnych przed szerokimi kręgami społeczeństwa, którym rozwój cywilizacyjny wyznacza demokratyczne
uczestnictwo w życiu społeczno-politycznym.
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Obywatel w przestrzeni
publicznej miasta
Miasto jest z natury strukturą żywą, trwale dynamiczną, podatną na zmiany, ale również na destrukcję. Od starożytności, w różnych czasach i w różnych kulturach służyło ludziom do budowania lokalnych, suwerennych
wspólnot, których właściwością było dążenie do osiągnięcia na danym terytorium warunków dla rozwoju, do czego potrzebna była możliwość organizowania się w suwerenną społeczność ludzi wolnych, ponieważ od zawsze wolność i suwerenność były wartościami stanowiącymi fundament egzystencji. Konieczność przetrwania i rozwoju wymagały budowania społeczeństwa zjednoczonego wokół władzy w oparciu o stanowione przez nią regulacje i porządek, który umożliwiał osiąganie potencjału i unikania chaosu
stanowiącego zagrożenie dla istniejącego status quo. Właśnie ład przestrzenny i porządek organizacyjny pozwalały unikać chaosu, który zwykle sprzyja
degradacji. Widać to było w dawnych kulturach, które właśnie ładem ustrojowym i ładem przestrzennym dowodziły zdolności do budowania potencjału i reagowania na wyzwania. W warunkach chaosu nie ma możliwości egzekwowania zobowiązań, nie ma warunków do budowania zaufania opierającego się o ludzką solidarność, rozumianą jako konieczność jednoczenia się
w wysiłkach dla osiągania społecznie ważnych celów, a nie do walki o przywileje. Współczesne społeczeństwa zauważają fundamentalną rolę zaufania
jako najważniejszego społecznego kapitału niezbędnego do budowania potencjału społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo, które docenia rolę
ładu przestrzennego i porządku docenia wartości moralne wynikające z sytuacji, kiedy człowiek wolny, dokonując wyboru ma świadomość konieczności
poniesienia jego konsekwencji i wynikającej z tego odpowiedzialności. Dotrzymując zobowiązań, osiąga sytuację moralną sprzyjającą zaufaniu. Strony porozumiewające się we wzajemnie dla siebie ważnych sprawach, rozumiejąc, że również w ich interesie jest dotrzymywanie zobowiązań, nie muszą kłamać i oszukiwać, a jeśli ktoś zaryzykuje, to jest prawo i sankcje oraz
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opinia otoczenia. Jeśli traci się zaufanie otoczenia, to traci się wiarygodność, a to jest ważniejsze niż wszelkie pieniądze. Doświadczenie pokazuje,
że orientacja na zasady i wartości to optymalny kierunek rozwoju. Nie można ulegać złudzeniu, że wszystko da się uregulować coraz bardziej szczegółowymi przepisami.
Współczesne miasto jest strukturą o wysokim stopniu komplikacji. W różnych strefach klimatycznych, w różnych częściach świata, w różnych kulturach zauważyć można inne tradycje, inne rozumienie funkcji miasta, inaczej
funkcjonują społeczności lokalne. Każdy naród, w oparciu o własne tradycje i dokonania nieustannie poszukuje adekwatnych rozwiązań. Jest to proces. W Europie różnice są ogromne. Podróżując, zauważamy jak dynamicznie i na różne sposoby rozwijają się różne miasta, co widać może szczególnie wyraźnie na przykładzie stolic. Paryż jest przykładem, jak można łączyć
skrajnie różne rozwiązania, zarówno w architekturze, jak i w gospodarce przestrzennej. Z jednej strony można zauważyć dbałość o tradycję i pielęgnowanie tego wszystkiego, co jest spuścizną dawnej świetności i dorobkiem ludzi
z dawnych czasów i widać to nie tylko w dbałości o dzieła sztuki i zabytki,
ale również w dążeniu do łączenia tego, co jest godne zachowania z rozwiązaniami na wskroś nowoczesnymi, a nawet ekstrawaganckimi. Zaczęło się
od wieży Eiffla, która jest wyraźnym i krzyczącym dysonansem w przepięknej osi klasycznej architektury rozciągającej się od placu Trocadero w kierunku pałacu Inwalidów. Swego czasu była przedmiotem gwałtownych sporów,
które na długo podzieliły francuskie społeczeństwo. Jednak to wieża jest ikoną tego pięknego i bardzo dynamicznego miasta. W centrum, w miejsce niezwykle pożytecznych hal targowych, wokół których zwykle nieco śmierdziało, wzniesiono Centre Pompidou, które jest okropnym brzydactwem i wygląda jak skrzyżowanie stodoły z rafinerią, jednak szczególnie turystom bardzo się podoba i można się bardzo mocno zdziwić, że ludzie w sąsiadujących
z gmachem kawiarniach, popijając kawę czy szklankę wina, patrzą się na to
„coś” i wydają się zachwyceni. Z kolei piękna oś urbanistyczna zaczynająca
się od Luwru i królewskich ogrodów, przechodząc potem w Pola Elizejskie,
po przekroczeniu Sekwany, kończy się supernowoczesną dzielnicą La Defense, która już nie ma kontynuacji, ponieważ dalej jest już cmentarz i jest to
może nieco symboliczne. Jedynym pomnikiem w całej dzielnicy jest pomnik
dwuteownika, który w nowoczesnym budownictwie jest tylko podciągiem,
który przenosi wszelkie obciążenia i bez niego nie jest możliwa żadna nowoczesna wizja architektoniczna. Może jeszcze przedtem należy powiedzieć,
że na dziedzińcu Luwru wchodzi się do pomieszczeń muzealnych pod baldachimem konstrukcji ze stali i szkła w kształcie ostrosłupa autorstwa jednego

z najwybitniejszych współczesnych architektów. Można by wiele powiedzieć
na temat ekstrawagancji Francuzów w przebudowie stolicy, bo każdy z prezydentów poczytywał sobie za punkt honoru pozostawienie po sobie czegoś
trwałego, co zwykle musiało być ekstrawaganckie. Zresztą jest to jakaś cecha właściwa temu społeczeństwu, które nie unika również śmiałych, a nawet
ekstrawaganckich rozwiązań w polityce. Prezydent Mitterrand zaczynał swoją prezydenturę na czele socjalistów z zamiarem obalania kapitalizmu, ale potem było już coraz bardziej normalnie. Stolica Francji zwraca uwagę dynamiką zmian i śmiałych rozwiązań. Dla Polaka czymś niezwykłym jest, że tunel
pod skrzyżowaniem można skończyć w tydzień, oni to potrafią. Równocześnie na niektórych starszych liniach metra przejścia dla pasażerów przypominają przejścia w piwnicach dawnych domów wielopokoleniowych, ale metro ma również linie o wysokim standardzie obsługiwane bardzo sprawnie
przy pomocy nowoczesnego sprzętu. Ta ogromna metropolia skutecznie radzi
sobie z komunikacją, poczynając od metra i szybkich kolei podmiejskich, poprzez autobusy, tramwaje i nowoczesne wielkie lotniska, czego przykładem
może być dynamicznie rozwijające się na północ od miasta lotnisko de Gaulle’a. To miasto również radzi sobie, aczkolwiek mniej skutecznie, z problemami wynikającymi z żywiołowego napływu imigrantów z dawnych kolonii i z Afryki. Zaludniają suburbia i, w oparciu o hasła politycznej poprawności i praw człowieka, walczą o równe prawa, co powoduje poważne napięcia,
ponieważ nie mają zdolności do adaptowania się i są trwałym czynnikiem
destrukcji, budząc społeczną niechęć, ponieważ ich roszczenia, zrozumiałe
z punktu widzenia praw człowieka i politycznej poprawności, dla wielu Francuzów oznaczają przymus łożenia na ich utrzymanie i konieczność ponoszenia odpowiedzialności za ich status. 14 lipca 2009 r. w porywie buntu znowu
spalili 250 samochodów, bardzo umiarkowanie, ponieważ zwykle pali się ich
znacznie więcej. Poza Paryżem Francja jest prowincjonalna i można by wiele mówić o urodzie i dynamice rozwoju miast i miasteczek różnych, bardzo
się od siebie różniących regionów. Hołd można oddać Francuzom za ich zdolność do wolności, czyli do kompromisu, bo wolność jest kompromisem, a gospodarka na niej zbudowana opiera się na strategii kompromisu.
Miasta Irlandii, Walii czy Szkocji znacznie różnią się od miast włoskich,
a te z kolei od bliskich nam miast w Skandynawii. W Karlskronie, przepięknym miasteczku mającym bezpośrednie połączenie promowe z Gdynią, oprócz budownictwa charakterystycznego dla tego regionu, zauważamy
ogromną masę budownictwa, które my znamy z okresu PRL-u, a są to proste i siermiężne bloki mieszkaniowe 3- lub 4-piętrowe, które Szwedzi budowali w ramach programów budownictwa socjalnego, żeby w najprostszy
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sposób zaspokoić głód mieszkaniowy. Bloki takie w dawnym ZSRR nazywano chruszczowkami, co oznaczało tanie i tandetne budownictwo dla mas
za czasów Chruszczowa. Pojawiły się masowo u nas i trwają do tej pory.
We wczesnym PRL-u mieszkanie w bloku i praca w mieście oznaczało dla
wielu ludzi awans społeczny, bo wielu tych ludzi przenosiło się z głębokiej
prowincji, gdzie często mieszkali w chatach słomą krytych, bez wody, prądu
i kanalizacji, gdzie zamiast podłóg były klepiska.
W Niemczech architektura, rozwiązania urbanistyczne i przestrzenne
znacznie się różnią w zależności od regionu. Dużo jest pięknej architektury, szczególnie tej charakterystycznej na prowincji. W terenach górzystych,
również w wysokich partiach Alp Niemiec, Szwajcarii czy Włoch uznanie
musi budzić gospodarka przestrzenna i infrastruktura miast budowanych
w zasadzie na skałach. We Francji Prowansja różni się znacznie od Górnej
i Dolnej Sabaudii, w Niemczech Bawaria różni się znacznie od innych regionów. Wspólna jest dbałość o porządek, czytelność rozwiązań przestrzennych
oraz logikę koncepcji urbanistycznych.
Kultura Zachodu, której kolebką jest Europa, pozwalała ludziom, w oparciu o jej właściwości i wartości, tworzyć systemy polityczne pozwalające budować potencjały i suwerenność w oparciu o wybór wolności jako najwyższej
wartości i rynku jako mechanizmu, który dzięki konkurencji gwarantował dynamikę i efektywność w polityce i gospodarce. Był to proces pełen sprzeczności i konfliktów, a kompromis często osiągało się na drodze wojny i przelewu krwi. Społeczeństwo obywatelskie w różnych odmianach, zdefiniowane
już przez Kanta jako społeczeństwo, w którym rezultatem wolności jest sprawiedliwość, jest rezultatem coraz bardziej powszechnej świadomości, że najważniejszym osiągnięciem rozumu i doświadczenia jest kompromis. Wolność jest kompromisem i w oparciu o tę wartość buduje się zarówno potencjał gospodarczy, jak i system ustrojowy, ponieważ doświadczenie pokazuje, że w miarę postępu i rozwoju coraz ważniejsze staje się państwo prawa.
Społeczeństwu jest potrzebne, bo wszędzie, gdzie mamy do czynienia z dynamiką i interesami oraz rynkiem jako podstawowym mechanizmem rozwoju, który generuje nierówność i zapotrzebowanie na sprawiedliwość, wszystko wymaga nieustannych regulacji. Obywatel musi mieć tego świadomość,
musi to rozumieć, musi się ciągle uczyć, a mimo to popełnia ciągle błędy. Doświadczenie pokazuje, że najważniejszy jest obszar polityki, ponieważ w tym
obszarze dokonuje się regulacji, które dotyczą wszystkich. Milton Friedman,
jeden z najwybitniejszych umysłów XX wieku, zawsze powtarzał, że najważniejszy jest ustrój. Respektując tę oczywistość, obywatel, mając prawo wyboru swoich przedstawicieli do władzy, musi zdawać sobie sprawę, że nie mogą

być politykami ludzie, którzy pod przykrywką interesu publicznego przemycają swoje własne interesy, a władza to są intratne i wygodne posady, niewymagające ponoszenia odpowiedzialności. Do władzy winni być wybierani
najlepsi z najlepszych, dobrze wykształceni w najlepszych szkołach i dopiero
wtedy, kiedy do czegoś doszli, udowodnili, że potrafią być użyteczni, że swojej wiedzy i doświadczenia potrafili z powodzeniem użyć dla ułożenia swoich spraw osobistych oraz potrafili z powodzeniem udzielać się dla dobra publicznego. I wtedy model społeczeństwa obywatelskiego jest efektywny, ponieważ możliwe jest partnerstwo między obywatelem i władzą, opierające się
na wzajemnym zaufaniu, bo strony dotrzymują zobowiązań i wtedy można
budować oraz dokonywać niezbędnych i adekwatnych regulacji.
Ten optymalny, ale trwale niedoskonały system, jest trwale zagrożony
chaosem. Zarówno z powodu roszczeń i nacisków na sprawiedliwość, co często prowadzi do przywilejów i entropii, czego rozumienie wymaga wiedzy
i zdolności dokonywania zmian ustrojowych, bo jak nie to konflikt, bunt, poszukiwanie winnego, a jak zostanie wskazany, to wtedy można budować szafot; także z powodu niestaranności w zagospodarowaniu przestrzeni, co powoduje, że przestrzeń publiczna staje się uciążliwie, a czasem nieznośnie
niefunkcjonalna. Obywatel musi mieć możliwość swobodnego poruszania
się w tej przestrzeni, możliwość dokonywania wyborów, co stale zmusza go
do kontaktów z organami władzy i administracji i w ten sposób testuje ich
kompetencje i zdolność ponoszenia odpowiedzialności. Instytucje, urzędy
i procedury muszą być proste i dla obywatela zrozumiałe, ponieważ, podejmując decyzje i działania, zawsze zderza się z regulacjami, musi to wszystko
rozumieć, żeby móc diagnozować adekwatnie swoją sytuację oraz mieć możliwość oceny poziomu ryzyka podejmowanych decyzji i działań.
Chaos i anomia to wróg podstępny i niemożliwy do zwalczenia, ponieważ
wyrasta z ludzkich słabości i dążenia do ugrania możliwie dużo w każdej sytuacji, a najlepiej z uniknięciem kosztów i odpowiedzialności. Pisali o tym
Ralf Dahrendorf, zajmując się konfliktem społecznym, Rawls w swojej teorii sprawiedliwości, czy Andrzej Walicki, definiując kategorię sprawiedliwości funkcjonalnej. Karl Raimund Popper wiele uwagi poświęca temu w znakomitym eseju W co wierzy Zachód. Polityka jest trwałym dążeniem do przewagi, jest grą, w której zawsze chodzi o to, żeby zrealizować wartość gry.
Znakomicie objaśnia to teoria gier. Poświęcono temu całe góry znakomitych
publikacji, wypowiadały się w tych sprawach najznakomitsze umysły i autorytety, jednak najdotkliwiej i najciekawiej jest w tym obszarze, który dotyczy jednostki i wymiaru egzystencjalnego, w którym ona jako obywatel realizuje się razem ze swoją rodziną i najbliższymi sobie ludźmi, z którymi musi
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zmagać się z losem i tą najzwyklejszą codziennością, do której musi być
przygotowany, i której ciągle musi się uczyć. Musi być kompetentny, na co
składa się wychowanie, wykształcenie i doświadczenie, musi być odpowiedzialny i dotrzymywać zobowiązań, ponieważ nigdy nie działa sam i tylko
dla siebie, ale działa z innymi, bo życie jest wysiłkiem zbiorowym. Sprawdza
się rodzinnie, zawodowo i społecznie, a jeśli przyjdzie mu działać w polityce, dostaje w swoje ręce możliwość decydowania o losie innych, co jest najwyższą formą odpowiedzialności i wymaga najwyższych kwalifikacji i zdolności ponoszenia odpowiedzialności. Do polityki nie może się dostawać zadymiarz, bo jest mistrzem destrukcji, człowiek przypadkowy, bo nie ma kompetencji i nie może ponosić odpowiedzialności. Od człowieka, który nie ma
kompetencji i doświadczenia, a został wybrany, nie można się domagać odpowiedzialności i ten w dodatku zawsze może się zasłaniać legitymacją społecznego uznania.
Chaos i anomia są groźne również w obszarze, który obywatel obejmuje wzrokiem. Chaotyczna gospodarka przestrzenna, brak logiki w rozwiązaniach urbanistycznych, niechlujna i przypadkowa architektura, niesprawność
i niefunkcjonalność instytucji publicznych, utrudniony dostęp do zasobów
i komplikacje w obrocie zasobami, nieadekwatność infrastruktury społecznej: oświaty, służby zdrowia, świadczeń socjalnych i ubezpieczeń społecznych, niesprawność urzędów i instytucji zaufania publicznego i wiele jeszcze można by wymieniać, żeby uświadomić sobie, jak złożone są uwarunkowania sytuacji jednostki, obywatela, którego los w znacznym stopniu zależy od tego, jak zorganizowana jest i jak funkcjonuje przestrzeń publiczna.
W kulturze Zachodu, póki co, udaje się z powodzeniem, na drodze kompromisu, rozwiązywać narastające sprzeczności i konflikty, równoważyć interesy. Zarówno w małych miastach, jak i w dużych aglomeracjach, widać gołym okiem, jak nawzajem warunkują się wszystkie te elementy antroposfery,
od losu jednostki poczynając i jej interesów, aż po wymiar ustrojowy.
Amerykański profesor psychologii Robert Cialdini, autor nowatorskiej
książki Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka, wzbogacił psychologię społeczną, wykazując między innymi, że ludzie robią to, co na ich oczach
robią inni, nawet wtedy, kiedy wiedzą, że nie powinni tego robić. Okazało
się w praktyce, że efekt Cialdiniego, to dopiero początek szerszego zjawiska, bo okazuje się, że ludzie pod wpływem otoczenia mogą się nawet posuwać do przestępstwa.1 Zespół behawiorystów z Uniwersytetu w Groningen
Kees i Kaizer przeprowadzili na ulicach Holandii kilka eksperymentów, które miały rozstrzygnąć tę kwestię. W otoczeniu centrum handlowego ustawili
rowery i na każdym zawiesili ulotkę, która trzeba było zdjąć, żeby skorzystać

z roweru. W pobliżu nie było koszy na śmieci. W czystym i uporządkowanym otoczeniu centrum tylko 33% rowerzystów rzucało ulotki na ziemię.
Po namalowaniu na pobliskim murze grafitti już 70% korzystających z rowerów porzucało ulotki na ziemię, co było traktowane jako śmiecenie. W miarę narastania nieporządku i chaosu w otoczeniu zmieniały się radykalnie zachowania ludzi, którzy błyskawicznie dostosowywali się do nowej sytuacji,
traktując bałagan jako zachętę do zachowań nieodpowiedzialnych. Naukowcy testowali tą sytuacje wielokrotnie na różne sposoby, po czym opublikowali swoje spostrzeżenia w miesięczniku „Science”, definiując udowodnioną tezę, że chaos rodzi chaos.2 Kiedy jedna z norm społecznych zostaje złamana, ignorowane są również inne. Obserwacje uczonych wydają się dosyć
oczywiste i bez szczegółowych badań naukowych zdrowy rozsądek podpowiada i potwierdza się to w obserwacji, że w otoczeniu brudnym i niechlujnym częściej dochodzi do aktów wandalizmu, zwykle tego rodzaju sytuacje
rodzą się w miejscach, które nie mają wyraźnego właściciela, który, dbając
o swoje, ponosiłby za to odpowiedzialność. Nie bez powodu ikoną destrukcji i degradacji jest grafitti i karaluch. To wszystko, co rejestrujemy gołym
okiem, w rzeczywistości realnej mieści się również w założeniach Teorii Wybitych Okien sformułowanej w 1982 przez Jamesa Willsona i George’a Kellinga, która mówi, że chaos rodzi chaos. Tego nigdy nie będzie się dało udowodnić do końca z uwagi na złożoność uwarunkowań, jednak to właśnie ta
teoria doprowadziła do wprowadzenia polityki „zero tolerancji”, według której ściganie drobnych przestępstw i wykroczeń, takich jak grafitti czy demolowanie urządzeń infrastruktury komunikacyjnej miasta, bądź ataki na własność prywatną, prowadzi do poważnych przestępstw, bo jest przyzwoleniem
na nieponoszenie odpowiedzialności. Nie jest dobrze, jeśli prawo bardziej
chroni sprawcę niż ofiarę, a jeśli policjant, stając naprzeciw przestępcy, może
jedynie próbować różnych sposobów perswazji, to ten zawsze może powiedzieć: „mów do mnie jeszcze”. Naukowcy nie są wstanie objaśnić, dlaczego nasza zdolność do poprawnego postępowania słabnie w zaniedbanym otoczeniu. Jest to żenujące. Truizmem jest stwierdzenie, że w społeczeństwie
żyjącym w bałaganie prędzej czy później musi dojść do dramatycznego naruszenia norm3. To wie każdy, ale nie wystarczy wiedzieć, trzeba wiedzieć,
jak na to reagować, trzeba takie problemy rozwiązywać. Urzędnikom jest bardzo
na rękę, że naukowcy bardzo oględnie diagnozują jakąś sytuację, stwierdzając równocześnie, że nie wiadomo, co zrobić. Urzędnicy wtedy robią,
to co zwykle, czyli nic nie robią, albo również ograniczają się do diagnozy, wskazując na jej zawiłości i złożoność uwarunkowań i diagnoza idzie

1

„The Times”, 22.01. 2009, przedruk w Forum 26.02.–1.02.2009, s. 64.
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na półkę, a z problematami sam na sam pozostaje obywatel. Urzędnicy są
mistrzami uników, tym większymi, im niższy jest poziom ich kompetencji
i w takiej sytuacji również ci, którzy wiedzą, jak zrobić i potrafią to zrobić,
mogą rezygnować, no bo jak nie muszą, jak nie ma nacisku na ponoszenie
odpowiedzialności, to wystarczy zrealizować wartość gry na poziomie oczekiwań, jak objaśnia to teoria gier. W medycynie nazywa się to syndromem
impotenta i jest to właściwością sporej części nawet dobrze wykształconych
i rozumiejących ludzi, którzy widząc, że nie muszą odpowiadać, „cofają się
do przodu”. Na gruncie nauki wszystko to da się uzasadnić i usprawiedliwić.
Obywatel, który nie rozwiązuje na bieżąco swoich problemów, pogrąża się
w chaosie i staje się tego chaosu zakładnikiem. W taki sam sposób odnosi się to do państwa. Państwo, które nie realizuje swoich funkcji wnikających z jego właściwości, wyrzeka się wolności, skazuje ludzi na chaos i anomię, ale wtedy musi być również odpowiedź na pytanie, dlaczego obywatele godzą się z tego rodzaju sytuacją, a może chodzi o prostą ludową mądrość,
którą Francuzi zawierają w powiedzeniu: „Ty przecież tak chciałeś Grzegorzu Dyndało”. W praktyce w warunkach źle funkcjonującej przestrzeni publicznej obywatele zdolni do ponoszenia odpowiedzialności i rozwiązywania własnych problemów uciekają zwykle w prywatność. Problemów szczególnie wielkich aglomeracji nie da się uniknąć ani nie da się uniknąć odpowiedzialności w ich rozwiązywaniu. Im większa aglomeracja, tym poważniejszym majątkiem zarządza i potrzebuje coraz bardziej sprawnych instrumentów menadżerskich do ich rozwiązywania. Obywatele w takich warunkach, stawiając na rozwój i stałe powiększanie poziomu kompetencji, w warunkach rosnącej konkurencji, potrzebują coraz większych możliwości wyboru i coraz wyższego poziomu usług w sferze publicznej, co wymaga stałego jej doskonalenia
Aglomeracje i miasta w Europie Zachodniej w rezultacie wyższego poziomu cywilizacyjnego i dojrzałości kulturowej lepiej sobie radzą z reakcją
na zmiany i zakłócenia równowagi. Ich samorządy kontynuują na wysokim
poziomie to, co już zostało osiągnięte w oparciu o ciągle te same wartości
i mechanizmy.
Europa Środkowa i Wschodnia, zmuszone do powrotu od kolektywizmu
do demokracji i gospodarki rynkowej, musiały się dostosować do nowych
wartości i do nowych reguł gry. Przykładem aglomeracji, która została poddana ustrojowo różnym eksperymentom może być Berlin, który w różnych
strefach okupacyjnych wykazywał różny poziom zdolności do rozwoju. Berlin Zachodni, funkcjonując na obcym sobie i wrogim terytorium, w oparciu
o zasady gospodarki rynkowej i pomoc Zachodu, stworzył sobie właściwy

model i system organizacji społeczeństwa spójny z zachodnimi demokracjami. Berlin Wschodni i NRD, mimo ogromnej pomocy finansowej Republiki Federalnej, pogrążał się w chaosie politycznym i ekonomicznym, co skończyło się obaleniem muru berlińskiego w Niemczech i powrotem do demokracji i gospodarki rynkowej krajów pozostających w obszarze wpływów byłego ZSRR.
Wielkie aglomeracje i stolice krajów bloku wschodniego również funkcjonowały odmiennie i stanowiły przykład nieefektywności rozwiązań przestrzennych, urbanistycznych i architektonicznych. Kolektywizm z właściwym mu systemem monopolu i gospodarki nakazowej wykluczał konkurencję, a planowanie eliminowało wszelką inicjatywę indywidualną i różnorodność. Owszem, dokonał się na wielką skalę awans społeczny warstw najgorzej sytuowanych, ale na niskim poziomie i w warunkach gospodarki ekstensywnej liczyło się zapotrzebowanie na wielkoprzemysłową klasę robotniczą, którą w miastach najskuteczniej można było upchnąć w wielkich bokowiskach o niskim standardzie. Na Zachodzie ludzie również mieszkali w blokowiskach, jednak inny był ich standard i oprócz blokowisk rozwijało się
również budownictwo indywidualne w warunkach przestrzennie uporządkowanych, z respektem dla wymogów architektury. W dalszym ciągu w wielu aglomeracjach, na peryferiach wielkich miast mieszkają zwykle kolorowi imigranci, uskarżając się na syndrom getta. Szarość egzystencji właściwa systemowi kolektywnemu odbijała się na miastach, których infrastruktura była uboga i mało funkcjonalna. Właściwie najgorszym, co było rezultatem tamtych czasów, stał się model społeczeństwa niezintegrowanego, o chaotycznej strukturze, co było również rezultatem wojen, przesiedleń, przesunięcia granic i fundamentalnych zmian ustrojowych, które dokonywały się
w warunkach ograniczonej suwerenności. Rosjanie przez pewien czas osiągnęli wysoką dynamikę rozwoju, ale było to ogromnym kosztem i okazało się
nieracjonalne i mało efektywne. W wielu dużych aglomeracjach można było
spotkać bardzo funkcjonalne rozwiązania przestrzenne i charakterystyczną
dla tego okresu architekturę. Przykładem mogła być Moskwa, której miejska infrastruktura pozwalała bez większych zacięć funkcjonować kilkunastomilionowej aglomeracji głównie dzięki racjonalnym rozwiązaniom przestrzennym i nieźle zorganizowanej infrastrukturze komunikacyjnej z metrem
w roli głównej, jako środkiem najbardziej efektywnej komunikacji. Ogrom
metra tej aglomeracji jest imponujący, ale Moskwa to było centrum ogromnej imperii i na nic nie mogło zabraknąć środków. Reszta kraju, poza kilkoma jeszcze miastami, żyła skromnie i musiała mocno liczyć się z ograniczonymi środkami, których dystrybucja zależała od władz centralnych. Czymś
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imponującym jednak było dla człowieka z Polski, że metro miał Erywań,
stolica Armenii, u nas znany głównie z dowcipów o Radiu Erywań i to metro było wykute w skale, bo całe miasto wybudowane jest na skałach. Miasto ma ponadto mnóstwo zieleni i znakomite rozwiązania przestrzenne. Metro ma również stolica Gruzji Tbilisi, miasto również urokliwe i przepięknie
położone. A w Polsce problemy z metrem są od przedwojny. Moskwa zawsze
była bardzo dynamicznym centrum, gdzie oprócz rozwiązań wybitnie kolektywistycznych było miejsce dla prywatnego handlu i usług, w czym dominowali przybysze z Kaukazu i Azji Średniej. Również kapitalizm eksplodował
w Rosji najsilniej w wielkich aglomeracjach, a nowobogaccy, którzy uwłaszczyli się na państwowym dzięki bliskim kontaktom z władzą, osiągnęli status
porównywalny z najbogatszymi ludźmi świata. W nowych warunkach ustrojowych miasta i aglomeracje byłego bloku wschodniego muszą nadrabiać zaległości w gospodarce przestrzennej, urbanistyce, w architekturze oraz w poszukiwaniu nowych rozwiązań systemowych adekwatnych do aktualnych
wymogów, co oznacza zupełnie jakościowo nowy system zarządzania tymi
coraz bogatszymi i coraz bardziej dynamicznie się rozwijającymi się strukturami. Wymaga to również znaczącej przebudowy – zarówno struktur ustrojowych, jak również całego sytemu wychowania, oświaty, służby zdrowia, systemu świadczeń socjalnych i zabezpieczeń społecznych i w ogóle całej polityki społecznej. Wyzwaniem jest globalizacja, która wymusza, w warunkach
konkurencji, nadążanie za tempem rozwoju gospodarki światowej. W praktyce oznacza to nadążanie za nowymi technologiami, nowymi systemami organizacji i zarządzania oraz za nowymi ideami, ponieważ słabszych szczególnie dotyczy deficyt nowych idei. Zawsze chodzi o idee i pomysły adekwatne
do czasu miejsca i warunków, ponieważ nie można stosować u siebie prostej
kalki rozwiązań, które sprawdziły się gdzie indziej i w innych warunkach.
W tym bardzo intensywnym i żywiołowym procesie łatwo się zagubić obywatelowi. System nawykły do nadrzędności racji kolektywnych z łatwością
gubi indywidualistyczną naturę demokracji i systemu rynkowego. W dalszym
ciągu górą są kolektywiści, bo w demokracji się głosuje i większość ma zawsze rację i w tych warunkach mało kto ma głowę do upominania się o pryncypia, zasady i wartości. Ma być zrealizowana wartość gry i mało kogo obchodzi, że przy takim postawieniu sprawy walorem jest brak skrupułów. Wymóg moralności w polityce pozostawia się jako jałowe zajęcie dla teoretyków.
W dobie kryzysu wszyscy oglądają się na Amerykę, zadając sobie pytanie, jak sobie poradzi, żeby wyjść z kryzysu i uniknąć recesji. Wielkie aglomeracje amerykańskie różnią się od tego, co znamy z Europy. Chicago, nawet

oglądane z samolotu przy normalnej pogodzie, jest tak rozległe, że krańce zabudowy zlewają się z horyzontem, a nad miastem stale wisi smog. Wielkie
miasta w Ameryce różnią się znacznie od siebie i to, co jest ozdobą wschodniego wybrzeża, w Kalifornii wygląda znacznie inaczej. Zresztą właśnie Kalifornia, ten raj na ziemi, właśnie na skutek kryzysu znalazł się na skraju bankructwa. Miasta tego najbogatszego stanu Ameryki, gdzie wartość PKB jest
wyższa niż PKB Kanady imponują bogactwem i różnorodnością. Sacramento, San Francisco i Los Angeles to przebogate i znacznie się od siebie różniące miasta, a San Diego z największym na świecie portem wojennym jest
uważane za jedno z najpiękniejszych miast świata. Nieprzypadkowo na klifie nad oceanem rozciąga się największa na zachodnim wybrzeżu dzielnica
milionerów i miliarderów. Równocześnie na pobliskiej pustyni Mohave można zauważyć koczujących na klimatyzowanych przyczepach Arabów bądź
bogatych Indian, którzy wytrzymują w tych wielkich przyczepach pustynne upały i jeżdżą po pustyni wielkimi, klimatyzowanymi terenówkami. Równocześnie na imponującym poziomie mają uniwersytety, szkolnictwo, służbę zdrowia oraz świetnie zorganizowaną przestrzeń publiczną o wysokim poziomie społecznej dyscypliny. Tam człowiek może czuć się wolnym, oczywiście pod warunkiem, że ma pieniądze, ale właśnie warunki tam panujące
oferują ogromne możliwości i mobilizują do wysiłku, ponieważ w Ameryce
i w Kalifornii szczególnie każdy wie, że los zawsze daje tylko szansę, a nigdy nie ma gwarancji sukcesu. W dalszym ciągu kwitnie Hollywood i rozwija się dolina krzemowa, ale ze stanu wyprowadził się przemysł w poszukiwaniu niższych kosztów, co znacznie zredukowało dochody, bo w usługach są
znacznie mniejsze pieniądze, a dla stanu znacznie mniejsze dochody z podatków. Jednak zwykle zapomina się, że jednak fundamentem egzystencji Kalifornii jest na nadal rolnictwo. Ameryka wyjdzie z kryzysu, ponieważ oprócz
pieniędzy mobilizują ludzi do aktywności idee i wartości, których Ameryce
nigdy nie brakowało.
Najbliższa nam aglomeracja trójmiejska jest strukturą silnie się zmieniającą, a wchodzące w jej skład trzy miasta nadal silnie się od siebie różnią,
co odbija się na ich zdolnościach do rozwoju i zdolności reagowania na różnego rodzaju wyzwania, a tych wyzwań nie brakuje.
Pomorze ma zdefiniowaną i szczegółowo rozpisaną strategię rozwoju z perspektywą do roku 2020 ze wskazaniem priorytetów oraz kierunków działań.4 Szczegółowy scenariusz jest drobiazgową diagnozą istniejącej sytuacji ze wskazaniem możliwości dokonania zmian oraz wykorzystania
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Strategia rozwoju województwa pomorskiego. Lipiec 2005. Załącznik do Uchwały nr 587/
XXXV/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 18.07.2005 w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego.
37

Miron Kłusak

Obywatel w przestrzeni publicznej miasta

warunków dla rozwoju. Doświadczenie pokazuje, że „wiedzieć jak zrobić”
i „zrobić”, to ogromna różnica. Potencjał jest, ale dopiero praktyka pokaże,
na ile możliwe będzie jego wykorzystanie i na ile uda się uniknąć błędów
i zaniechań. Jest koncepcja, ale jest tylko szansą, ponieważ decydujący będzie sposób, w jaki zostanie wdrożona.
Priorytetem nr 1 jest Konkurencyjność, czyli:
– lepsze warunki dla przedsiębiorczości i innowacji,
– wysoki poziom edukacji i nauki,
– rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne zasoby regionalne,
– efektywna sfera publiczna,
– silna pozycja i powiązania Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta w układzie ponadregionalnym, głównie bałtyckim.

Również aglomeracja trójmiejska ma problemy z integracją i budową wspólnej infrastruktury. Obok siebie położone są trzy miasta, ale każde
jest całkiem inne. Zwykle różnorodność jest walorem, ale wymaga zdolności do kompromisu, czego wyraźnie brakuje. Ciągle trudnym do rozwiązania problemem jest upadek gospodarki morskiej, która dla regionu była fundamentem rozwoju. Czasy się zmieniły i władze lokalne muszą poszukiwać
rozwiązań alternatywnych, są one zawarte w strategiach rozwoju, które każde
z tych miast ma opracowane, ale strategie są cały czas tylko szansą na sukces.
Najbardziej dynamicznie rozwijająca się Gdynia również ma opracowaną Strategię Rozwoju Gdyni do roku 20135. Wskazane są jej mocne strony:
– nadmorskie położenie, dające miastu naturalne predyspozycje do rozwoju – szczególnie gospodarki morskiej, obsługi systemów transportowych
oraz współpracy międzynarodowej,
– urozmaicony krajobraz naturalny, w tym długa i atrakcyjna strefa nadbrzeżna,
– stan środowiska naturalnego – dobra jakość wody i powietrza, nieskie
wskaźniki emisji zanieczyszczeń,
– sąsiedztwo Gdyni ze stolicą regionu i innymi miastami konurbacji,
– zlokalizowanie w Gdyni dowództwa Marynarki Wojennej oraz szeregu znaczących instytucji wojskowych,
– rosnący udział w gospodarce narodowej i globalnej gdyńskich przesiębiortstw z branż: informatycznej i finansowej,
– wysoki i stale rosnący udział sektora prywatnego w strukturze własności i
zatrudnienia,
– pozytywny wizerunek Gdyni w kraju i na świecie. Wysoka atrakcyjność
osiedleńcza i inwestycyjna,
– wysoka przedsiębiorczość i aktywność obywatelska gdynian,
– wysoki poziom gdyńskiej edukacji.

Priorytetem nr 2 jest Spójność, czyli:
– wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej,
– silne, zdrowe i zintegrowane społeczeństwo,
– rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
– kształtowanie procesów społecznych i przestrzennych dla poprawy jakości życia,
– wzmacnianie subregionalnych ośrodków rozwojowych.
Priorytetem nr 3 jest Dostępność, czyli:
– efektywny i bezpieczny system transportowy,
– poprawa funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej i teleinformatycznej,
– lepszy dostęp do infrastruktury społecznej, zwłaszcza na obszarach strukturalnie słabych,
– zachowanie i poprawa stanu środowiska przyrodniczego.
Jest plan i wiadomo, jak należy go wdrażać. I diagnoza i plan są racjonalnie zdefiniowane i słuszne, ale doświadczenie i praktyka pokazuje, że należy się do tego odnosić z ograniczonym zaufaniem, pamiętając, że już wielokrotnie wiedzieliśmy, jak miało być, a potem było jak zawsze. Gołym okiem
widać, jakie problemy są na każdym kroku, co szczególnie wyraźnie widać
na przykładzie autostrad, dróg oraz komunikacji i niewydolności całej przestrzeni publicznej, gdzie dla obywatela najbardziej dotkliwe są problemy
na styku prywatnego z publicznym oraz bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej. Strategia rozwoju Pomorza będzie testem na zdolność tej społeczności do zrealizowana założonych i racjonalnie zdefiniowanych celów.
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Mnóstwo optymizmu, ale przekuwanie tego programu często pobożnych
życzeń w rzeczywistość realną dopiero zweryfikuje czas. Póki co, Gdynia
może być przykładem skuteczności w realizowaniu założonych celów, co jest
pomyślną prognozą i szansą dla jej obywateli.

5

Strategia Rozwoju Gdyni 2003–2013. Załącznik do Uchwały nr IX/182/2003 r w sprawie
przyjęcia aktualizacji „Strategii rozwoju Gdyni”.
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Tożsamość miejsc i ludzi.
Gdynia i gdynianie
Świadomość – identyfikacja – tożsamość
Tożsamość jest pojęciem ściśle powiązanym z identyfikacją. Żadne z tych
pojęć nie może istnieć bez udziału świadomości, która jest charakterystyczną dla człowieka zdolnością poznawania i oceniania siebie oraz otoczenia,
co prowadzi do kształtowania wspólnych dla danej grupy poglądów i celów.
Świadomość oraz akceptacja wspólnych cech dają poczucie jedności i integracji, zarówno w danej grupie społecznej, jak i w danym miejscu, a te z kolei
budują identyfikację z grupą bądź daną przestrzenią uznawaną za wspólną.
O identyfikacji zwykło się mówić, iż jest procesem prowadzącym do ustalenia tożsamości, innymi słowy jest utożsamianiem się z inną osobą/grupą oraz
jej przekonaniami i wartościami. Często spotykanym w słownikach synonimem tożsamości jest identyczność, a zatem fakt posiadania pewnych cech
i danych, które pozwalają zidentyfikować osobę. Z jednej strony świadomość
wspólnych cech i poczucie jedności z daną grupą, a z drugiej – świadomość
odrębności w stosunku do innych grup i poczucie wyjątkowości kształtują
ludzką tożsamość.
Tożsamość ludzi i miejsc
Bohdan Jałowiecki w sposób jasny i bezpośredni podejmuje kwestię tożsamości ludzi i miejsc, odnosząc te tak złożone i trudne do zdefiniowania
i interpretacji zagadnienia do dwóch prostych pytań: „Kim jestem?” i „Skąd
przyszedłem”? Jak wyjaśnia autor, pytania te nie są tożsame, bowiem pierwsze odsłania poczucie identyfikacji z ludźmi (rodziną, społecznością lokalną,
klasą społeczną, narodem), zaś drugie – ujawnia przywiązanie do miejsca.
Zasadność spójnego traktowania przestrzeni i ludzi w kontekście badań tożsamości podkreśla Paweł Śpiewak2, mówiąc, że nie tworzy się ona
1

B. Jałowiecki, Tożsamość ludzi tożsamość miejsc, (w:) Gdańszczanie i ich miasto w perspektywie
historyczno-socjologicznej, red. M. Dymnicka, Z. Opacki, Warszawa 2003, s. 146–152.
2
P. Śpiewak, Trzeci patriotyzm albo pamięć i patriotyzm, (w:) Gdańszczanie i ich miasto…,
1
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w próżni społecznej, lecz na określonym terytorium, w określonej kulturze
i w określonym czasie historycznym. Z drugiej strony, miejsce stanowi pewien fragment przestrzeni społecznej, której w toku jej wytwarzania nadawano, mniej lub bardziej świadomie, różne znaczenia3. Umiejętność ich czytania oraz akceptacja dają poczucie silnej więzi z miejscem i, jak wskazuje
Yan Xu4, wzmagają własną tożsamość. Te spostrzeżenia w pełni potwierdzają
jak tożsamości ludzi i miejsc mocno się przeplatają i istotnie są współzależne.
Zainteresowania badaczy różnych dyscyplin naukowych, dotyczące tożsamości lokalnej, która łączy związki z miejscem (tożsamość miejsc) oraz
samoidentyfikację i więź z daną grupą społeczną (tożsamość ludzi) dowodzą, jak wiele czynników społecznych, psychologicznych, gospodarczych
czy przestrzennych buduje tę tożsamość. Marek S. Szczepański5 przedstawił
swoisty dekalog tożsamości – lokalne uniwersum symboliczne, które tworzą
„skumulowane wartości tożsamości lokalnej”. Spośród zaprezentowanych
przez wspomnianego autora podejść badawczych, w rozważaniach nad tożsamością miejsc i ludzi wydaje się, iż szczególnie istotne i interesujące wydają się następujące wymiary:
– psychologiczny: indywidualna identyfikacja ze społecznością lokalną, regionem i jego społecznością i kulturą,
– socjologiczny: funkcjonujący w świadomości zbiorowej podział na my
i oni,
– geograficzny: poczucie przynależności do danego miejsca oraz zbiorowa
identyfikacja z przestrzenią publiczną,
– antropologiczno-etnograficzny: świadomość dziedzictwa kulturowego, rozumienie i odczytywanie znaczeń, symboli kultury materialnej oraz jej korelatów,
– historyczny: związek z dziejami regionu, jego bohaterami i instytucjami historycznymi,
– ekonomiczny: wspólnota gospodarowania, kooperacja i konkurencja międzyregionalna,
– urbanistyczno-architektoniczny: istnienie pewnych szczególnych dla obszaru form budownictwa i układu planistycznego.
To szerokie spektrum dziedzin potwierdza złożoność zagadnień związanych z tożsamością lokalną i wymaga podejścia holistycznego w analizach
zjawisk społecznych i cech indywidualnych, charakterystycznych dla danych
przestrzeni, obszarów i miejsc.

Silne poczucie więzi z miejscem istotnie wspiera i buduje własną tożsamość człowieka6. Zatem to charakter miejsca buduje jego tożsamość i wpływa na wzrost samoidentyfikacji. Dlatego też w dobie swoistej konkurencji
miast o mieszkańca, inwestora czy turystę, celowym staje się kreowanie wizerunku miasta w oparciu o ważne symbole miasta, jego architekturę (nie tylko tę historyczną i zabytkową) oraz obecność prawdziwych liderów – miejskich osobowości. Te elementy budują zarazem tożsamość miasta, zaś silne
poczucie więzi z miastem wzbogaca własną tożsamość, dając poczucie swojskości miejsca, a także bezpieczeństwa emocjonalnego i pozytywnych doznań, wynikających ze znajomości i rozumienia swojego najbliższego otoczenia. Jak podkreślał Kevin Lynch7, znajomość siebie wiąże się bezpośrednio z miejscami, które są naturalnymi obszarami życia człowieka: z własnym
domem, miejscem pracy oraz miejscami spędzania czasu wolnego, a zatem
tymi przestrzeniami, które naznacza sobą najbardziej i które najlepiej zna.
Tożsamość miejsca, rozumiana jako silna identyfikacja z miejscem zamieszkania, prowadzi do wytworzenia poczucia więzi z grupą, która daną
przestrzeń zamieszkuje i akceptuje8. Jak konkluduje Dominika Pazder9, stanowi zarazem nieuchwytny klimat miejsca, który sprawia, że dana przestrzeń
osiąga najwyższy stopień społecznej akceptacji.
W przestrzeni społecznej i kulturowej współczesnego miasta ścierają się
dwie tendencje. Pierwszą jest dążenie do sprostania standardom metropolii,
co objawia się zacieraniem różnic, mieszaniem konwencji i stylów, upodobnianiem się gustów i preferencji10. To słuszne spostrzeżenie potwierdza Elżbieta Przesmycka11, mówiąc, iż miasta inwestują w utrzymywanie w dobrej
kondycji własnego „serca”, ale nie zawsze jest to już to samo historyczne
centrum. Czasem jest to sztuczny twór turystyczny, gdzie konsumpcja jest najważniejszą formą rozrywki. Serce przeciętnego dużego miasta europejskiego, by było atrakcyjne i konkurencyjne, musi spełniać przeciętne europejskie wymagania. Muzea, wystawy, teatry, restauracje i kawiarnie zaczynają
mieć ten sam globalny standard i wygląd. Procesy globalizacji, rozpowszechniane i wzmacniane dzięki praktycznie nieograniczonym możliwościom

s. 166–172.
B. Jałowiecki, dz. cyt.
4
Yan Xu, Sense of Place and Identity, 1995, http://www.eslarp.uiuc.edu/la/LA437-F95/
reports/yards/main.html, 30.05.2009.
5
M.S. Szczepański, Dynamika śląskiej tożsamości, Prace Naukowe UŚ nr 2415, Katowice 2006.
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globalnej komunikacji, mogą prowadzić do unifikacji, do ślepego naśladownictwa i bezrefleksyjnego naznaczania przestrzeni nowymi „symbolami”,
które są danej przestrzeni obce i mogą tłamsić i rozmywać tożsamość miejsc.
Nie tylko unifikacja, ale również poszukiwanie czegoś nowego, innego
i oryginalnego, co mogłoby stać się wyróżnikiem miejsca, a z czasem elementem jego identyfikacji, jest coraz częściej stosowanym zabiegiem przez
władze lokalne i inwestorów. Mogą to być oryginalne – i częstokroć kontrowersyjne – bryły budowli, pomniki, rzeźby, gmachy instytucji itp. Korzystanie z gotowych wzorców, jak również znaczenie przestrzeni nowymi dla niej
elementami, mogą powodować jej dezintegrację i osłabiać jej wyrazistość.
Najbardziej znaczącymi dla tożsamości miasta są miejsca znane i historyczne, mające swoje tradycje i kształtujące charakterystyczny miejski krajobraz. Dlatego też miasta poszukują i próbują odtwarzać swoje pierwotne
znaczenia, poszukując korzeni i kreując własną, sobie właściwą i specyficzną „małą ojczyznę”. Od lat 90. XX wieku zaznaczają się wyraźne odwołania do okresu sprzed II wojny światowej, by z jednej strony obudzić tożsamość miasta historycznego, a z drugiej – by wymazywać pamięci społecznej
okres piętnowania przestrzeni społecznej i jej użytkowników ideologią systemu socjalistycznego. Choć należy jednocześnie zaznaczyć, że po kilku latach od Wielkiej Zmiany, kiedy spektakularnie i demonstracyjnie niszczono
bądź wstydliwie skrywano symbole socjalizmu, nastąpił powrót – zazwyczaj
w konwencji żartu i pastiszu – do spuścizny okresu socjalistycznego. Lokalne władze i przedsiębiorcy w niektórych miastach potraktowali bowiem spuściznę okresu socjalistycznego jako element marketingu i kreowania wizerunku miast, oferując przede wszystkim usługi turystyczne i gastronomiczne,
nawiązujące do minionego okresu (wycieczki po Nowej Hucie, puby w wielu
polskiej miastach wystrojem nawiązujące do minionej epoki).
Sądząc z powyższego, nie sposób nie zgodzić się z myślą, iż współczesne miasto potrzebuje zarówno estetyki wyrosłej z korzeni kulturowych,
jak i nowoczesnej stylistyki i symboliki oferującej nowe jakości tak formalne, jak i czysto estetyczne’ 12. Kształtowanie tożsamości miejsca jest zatem
procesem dynamicznym, który opiera się co prawda na historycznych podstawach (im mocniejszych, tym identyfikacja z miejscem jest bardziej jednoznaczna i trwała), ale stale podlega modyfikacjom pod wpływem globalizacji, ale również zmian w życiu codziennym i związanym z nim stylem życia.

budowało swoją tożsamość. Co więcej, sytuacja polityczna i społeczno-gospodarcza Polski w XX wieku przeżywała kilka zasadniczych i strukturalnych przeobrażeń, co również wpłynęło na zmiany wizerunku miast i oraz
poczucia tożsamości i identyfikacji z miejscem/miastem.
Przy braku wyraźnej tożsamości lokalnej, wyrosłej na historii i tradycji,
w Gdyni szczególnie istotny dla kształtowania identyfikacji z miejscem był
rozwój gospodarczy oraz społeczny.
Decyzja o budowie portu w Gdyni i jego dynamiczny rozwój jako flagowej inwestycji wolnej Polski okresu międzywojennego spowodowała że bardzo szybko Gdynia była utożsamiana z miastem portowym. Zarazem realizacja tak ważnej i symbolicznej dla kraju inwestycji nadała Gdyni status miejsca wyjątkowego, szczególnego i ważnego.
Można zatem uznać, iż to właśnie port gdyński był tym miejscem w mieście, które stanowiło o identyfikacji miasta i budowało jego wyrazisty wizerunek i to wokół niego właśnie kształtowała się tożsamość lokalna. Rozwój
przestrzenny i architektoniczny miasta, jako istotny wyróżnik kreowania tożsamości był naówczas wtórny, przede wszystkim z uwagi na wyraźnie podrzędną i służebną rolę miasta wobec portu. Wartość architektury modernizmu
międzywojnia zaczęto doceniać dopiero kilkadziesiąt lat później, po upadku systemu socjalistycznego. Obecnie gdyński modernizm staje się cennym
i unikalnym elementem wyróżniającym miasto i coraz częściej jest wykorzystywany do kreacji jego wizerunku.
W okresie socjalistycznym te symbole, które stanowiły specyfice miasta w okresie międzywojennym, były skutecznie tłamszone i z czasem zastępowane przez wytwory dwóch bardzo intensywnych i mocno ingerujących
w przestrzeń fizyczną oraz społeczną procesów: uprzemysłowienia i urbanizacji. Rozwój przemysłu w mieście, który w szczytowym okresie rozwoju przemysłowego kraju (w połowie lat 70. ubiegłego wieku) zatrudniał ponad 35% ogółu pracujących, był generalnie zamknięty w porcie. Intensywna industrializacja w obszarach portowych skutkowała rozwojem specyficznego krajobrazu portu wypełnianego kolejnymi urządzeniami infrastruktury stoczniowej. Z kolei urbanizująca się dość intensywnie przestrzeń zurbanizowana miasta była szczególnie „indoktrynowana” typową dla okresu socjalistycznego zabudową blokową, często by stłamsić „sanacyjną” i „burżuazyjną” zabudowę śródmiejską okresu międzywojennego. Stąd w pierwszej
kolejności zagęszczano zabudowę dzielnic centralnych, stawiając pojedyncze wielokondygnacyjne budynki mieszkalne bądź niewielkie osiedla, a począwszy od lat 60. XX wieku rozpoczęto masową realizację wielkich zespołów mieszkaniowych w dzielnicach peryferyjnych miasta, głównie na skutek

Tożsamość Gdyni – próba subiektywnej retrospektywy
Gdynia – jako młode miasto i ukształtowane na skutek określonych
uwarunkowań historyczno-politycznych – w stosunkowo krótkim czasie
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wysokiego przyrostu naturalnego i napływu migracyjnego do gdyńskich
przedsiębiorstw przemysłowych13. Dla budowania wizerunku miasta w okresie socjalistycznym istotnego znaczenia nabrał przemysł okrętowy, który
wzmocnił Gdynię jako ośrodek gospodarki morskiej. Silny impuls rozwojowy, mocno skoncentrowany na określony rodzaj działalności, jakim w przypadku Gdyni był z jednej strony przemysł stoczniowy, a z drugiej strony działalność dużego portu morskiego, budował skutecznie tożsamość miasta jako
ośrodka portowego, ale również identyfikację z dominującymi grupami zawodowymi: stoczniowcami oraz marynarzami na zasadzie analogii do miast
górników na Górnym Śląsku. Symbolem portowego miasta socjalistycznego
stały się suwnice i dźwigi portowe oraz wielkie zespoły mieszkaniowe, które
skutecznie i trwale naznaczyły przestrzeń miejską.
Wielki przełom ustrojowy końca lat 80. XX wieku, który dokonał się
w Polsce, spowodował zasadnicze zmiany gospodarcze, a wraz z nimi – również przeobrażenia przestrzenne i społeczne. Urealnienie zasad gospodarowania spowodowało gruntowne przeszeregowanie wśród podmiotów gospodarczych. Wiele istotnych dla miasta przedsiębiorstw zostało zlikwidowanych,
zrestrukturyzowanych bądź zmieniło swój profil działalności pod dyktat wymogów rynkowych. W związku z tym zaczęły kształtować się nowe ważne funkcje miasta, co wpłynęło na zmiany w strukturze gospodarczej. Można uznać, iż lata 90. ubiegłego wieku były okresem charakteryzującym dynamiczny rozwój sektora IT, zarówno prywatnego, jak i publicznego, a ważnymi aktorami na scenie miejskiej byli przedsiębiorcy sektora telekomunikacyjnego. Z kolei w początku XXI wieku zaznaczał się coraz większy wpływ
na miasto – w każdym wymiarze: gospodarczym, społecznym oraz przestrzennym – firm deweloperskich, które coraz intensywniej wpływają na kreowanie miejskiej przestrzeni. Współczesna Gdynia, podobnie jak inne miasta
europejskie, poszukuje swojej tożsamości. Od początku lat 90. ubiegłego stulecia, wraz ze zmianami gospodarczymi, następowała zmiana symboliki miasta, które starało się „uciekać” od konotacji z szeroko rozumianą gospodarką morską, naówczas kojarzoną negatywnie z problemami stoczni, przedsiębiorstw połowowych i żeglugi morskiej. Tożsamość zaczęto budować z jednej strony na tradycji przedsiębiorczości okresu międzywojennej, a z drugiej – na sukcesywnie budowanej otwartości i nowoczesności miasta. Ważnymi filarami kształtowania tożsamości miasta okresu transformacji stały się
ważne osobowości w osobach prezydentów: Franciszki Cegielskiej (kadencje
1994–1998) oraz Wojciecha Szczurka (1998–2002, 2002–2006, 2006–2010),
co potwierdzają wyniki wyborów samorządowych oraz opinie mieszkańców.

Gdynia i gdynianie współcześnie
W nawiązaniu do zarysowanej historii miasta przedstawionej w kontekście zmian jego funkcji, symboli i wizerunku, ciekawe wydają się być opinie i odczucia gdynian na temat miasta, poczucia więzi z miastem i innymi
mieszkańcami, a także opinie o sobie samych oraz swoich miejscach w przestrzeni miasta14. Gdynianie, poproszeni o wskazanie funkcji wiodącej miasta, która zarazem byłaby jego wizytówką, w zdecydowanej większości uznali, że Gdynia winna pozostać ośrodkiem gospodarki morskiej (niemal 80%
wskazań). W drugiej kolejności wskazywano na Gdynię jako ośrodek turystyczno-rekreacyjny, natomiast w trzeciej – jako nowoczesne centrum biznesowe (odpowiednio 51% i 35% ogółu odpowiedzi). Co dziesiąty mieszkaniec
miasta uważa, że Gdynia ma odpowiednie warunki do ukształtowania funkcji
kulturalnej jako wiodącej dla miasta. Nietrudno zauważyć, że wyniki te pozostają w dość dużej niezgodzie z obecną sytuacją gospodarczą oraz działaniami władz lokalnych na rzecz modelowania struktury społeczno-gospodarczej Gdyni. Gdynianie zdają się wiązać miasto przede wszystkim z jego
nadmorskim położeniem i w tym właśnie upatrują przewag dla rozwoju miasta. Ten sposób myślenia i postrzegania miasta wynika zapewne z akceptacji i dumy z przeszłości miasta, które z jednej strony było ważnym ośrodkiem gospodarki morskiej, a z drugiej – atrakcyjną miejscowością letniskową. Tak mocne i jednoznaczne wyróżniki stanowią o istotnej identyfikacji
z Gdynią jako ośrodkiem, którego wyjątkowość, wartości i symbolika są ściśle związane z morzem, a ich świadomość i aprobata budują wśród mieszkańców tożsamość miejsca. Na oceny mieszkańców wyraźnie nie wpłynęły problemy przedsiębiorstw gospodarki morskiej, a sądząc po demonstrowanej przychylności wobec stoczniowców, nawet wzmocniły poczucie, iż tym
bardziej powinno się podjąć działania na rzecz poprawy sytuacji w sektorze
morskim. O ile podejmowane kwestie są zasadne ze społecznego punktu widzenia, o tyle dużo bardziej się komplikują, patrząc od strony gospodarczej.
Stąd władze lokalne od początku transformacji starały się wspierać działania
na rzecz dywersyfikacji produkcji i poszukiwać alternatywnych branż gospodarczych, które mogłyby wspierać, uzupełniać bądź zastępować mniej odporny na wahania koniunktury sektor gospodarki morskiej.
W przypadku funkcji turystyczno-rekreacyjnej miasta istotną trudnością jest dość ograniczona dostępność plaż gdyńskich oraz problemy ze stanem sanitarnym wód Zatoki Gdańskiej, które zmniejszają atrakcyjność Gdyni jako miejscowości letniskowej. Nie ulega jednak wątpliwości, że Gdynia ma znaczny potencjał walorów turystycznych w postaci styku z morzem,
znacznego zalesienia oraz urozmaiconej rzeźby terenu, co zostało zauważone
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i wyrażone przez mieszkańców, dla których Gdynia winna być kreowana
na ośrodek turystyczny i rekreacyjny.
Nieco mniejsze znaczenie przypisano Gdyni jako nowoczesnemu ośrodkowi biznesu. Wart podkreślenia jest jednak fakt, że co trzeci mieszkaniec
dostrzega wagę zlokalizowanych w Gdyni podmiotów gospodarczych sektora zaawansowanych technologii i instytucji otoczenia biznesu jako ważnych
z punktu widzenia rozwoju miasta.
Najmniej szans na rozwój miasta i budowanie jego tożsamości mieszkańcy przypisują funkcji kulturalnej. Może tu pokutować świadomość,
iż w Trójmieście ośrodkiem kulturalnym jest przede wszystkim Gdańsk,
w którym zlokalizowane są placówki kultury – liczne zabytki, opera, muzea,
galerie, teatry, kina i multipleksy, a także uczelnie artystyczne. Wydaje się,
iż taki sposób myślenia byłby dość krzywdzący dla Gdyni, która – ze swoimi
statkami-muzeami, Teatrem Muzycznym i Miejskim, goszcząca najważniejsze filmowe i koncertowe imprezy – staje się ważnym punktem na mapie kulturalnej nie tylko regionu, ale i całego kraju.
Z zewnątrz, na potwierdzenie opinii mieszkańców, Gdynia postrzegana jest jeszcze bardziej jednoznacznie. Joanna Kwolek i Robert Szmytkie15
przeprowadzili badania pośród studentów kilku polskich uczelni, którzy mieli wskazać, jakie symbole wiążą się z konkretnymi miastami. Okazało się,
że hasło „Gdynia” wywołuje następujące skojarzenia: port morski (35%),
stocznia (11%) oraz Bałtyk (7%).
Gdynianie budują lokalną tożsamość wokół morskiej i nadmorskiej Gdyni, która daje miejsce pracy, atrakcyjnie położone miejsce zamieszkania
oraz miejsce wypoczynku w najbardziej pożądanych obszarach, jakimi są tereny nadmorskie.
Architektura Gdyni, jako miasta „nie-historycznego” i „nie-zabytkowego”, jest często skrajnie różnie kojarzona i oceniana. Z badań porównawczych
nad postrzeganiem architektury Gdańska i Gdyni, prowadzonych przez Lesława Michałowskiego16 wynika, że gdynianie zdecydowanie lepiej aniżeli gdańszczanie postrzegają gdyńską zabudowę (ryc.1). O ile wśród gdynian
zdecydowanie przeważają oceny pozytywne nad negatywnymi (61% wobec
26%), o tyle wśród gdańszczan tendencje są odwrotne (24% ocen pozytywnych i 47% ocen negatywnych).
Brak entuzjazmu mieszkańców Gdańska jest zrozumiały w kontekście ich
zamieszkania w mieście historycznym i zabytkowym, którego architekturę

Ryc.1. Oceny gdynian i gdańszczan na temat gdyńskiej architektury

J. Kwolek, R. Szmytkie, Symbole dużych miast w opinii studentów, (w:) Percepcja
współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Warszawa 2007, s. 243–253.
16
L. Michałowski, Percepcja i waloryzacja architektury Gdańska i Gdyni, (w:) Percepcja
współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Warszawa 2007, s. 255–266.
15
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Michałowski, 2007

docenia ponad 70% ogółu mieszkańców. Zatem z ich punktu widzenia, architektura Gdyni nie jest tak atrakcyjna. Z kolei znaczny poziom akceptacji
i zadowolenia gdynian z miejscowej architektury świadczy o poczuciu tożsamości z miastem. Styl zabudowy miejskiej stanowi w tym przypadku element wyróżniający Gdynię spośród innych miast i podkreślający ważny etap
jej rozwoju, szczególnie w okresie międzywojennym.
W badaniu tożsamości miast niezwykle istotną rolę odgrywają szczególne miejsca dla mieszkańców, które częstokroć są hasłem wywoławczym danego miasta. Mieszkańcy Gdyni taki status przypisują ulicy Świętojańskiej,
na którą wskazuje co drugi badany. Co znamienne, zaledwie 2% badanych
za takie miejsce uznaje skwer Kościuszki, który w oczach przybywających
do Gdyni gości i turystów jest najbardziej rozpoznawalnym i najchętniej
odwiedzanym miejscem. Z pewnością istotne znaczenie ma fakt, że Gdynia jako miasto młode nie ma klasycznego rynku – miejskiej agory – miejsca, które integrowało mieszkańców i stanowiło „serce” miasta. Jak zauważa
Elżbieta Szkurłat17, ulica jako symbol miasta jest wynikiem braku centralnie
17

E. Szkurłat, Miejsca symboliczne w mieście jako obraz świadomości zbiorowej, (w:) Kultura
jako przedmiot badań geograficznych, red. E. Orłowska, Wrocław 2002, s. 105–113.
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usytuowanego zespołu architektonicznego, jakim w średniowiecznych miastach jest zwykle rynek. To bardzo wyrażne wskazanie Świętojańskiej jako
najważniejszego miejsca w mieście jest tym bardziej interesujące, w kontekscie niewątpliwego kryzysu, jaki przeżywa obecnie ten do niedawna „salon”
Gdyni 18.
Dla oceny percepcji miasta przez mieszkańców zastosowano tak zwany
profil semantyczny, w którym pewne określenia opisujące miasto są uporządkowane na zasadzie przeciwieństw (ryc.2), a pytani są proszeni o wskazanie cech, które odpowiadają ich ocenie danego miejsca. Gdynianie najczęściej wskazywali na: miasto „moje”, miasto znane, miasto otwarte, miasto
piękne, miasto jasne i miasto współczesne. Z takiego odbioru miasta wynika,
iż jest ono traktowane przez swoich mieszkańców jako własne i sobie znane,
a także doceniane za współczesny charakter. Fakt, że miasto jest postrzegane
jako otwarte oznacza, iż mieszkańcy uznają je – i tym samym siebie – za tolerancyjne i przyjazne wobec je odwiedzających.
W przypadku Gdyni niewątpliwie kluczową rolę w budowaniu identyfikacji z miastem odegrali lokalni liderzy, zarówno w okresie kształtowania Gdyni jako ośrodka portowo-miejskiego w okresie międzywojennym, jak i współcześnie. Charyzma i skuteczność działania Eugeniusza Kwiatkowskiego przekładała się bezpośrednio na znaczną dynamikę rozwoju Gdyni lat 20. i 30.
ubiegłego stulecia. W okresie transformacji i kształtowania się samorządu lokalnego, po niemal półwieczu odgórnego sterowania rozwojem Gdyni, odrodziła się potrzeba odważnego, skutecznego i budzącego zaufanie społeczne lidera. Przykład Gdyni jest jednym z niewielu w kraju, gdzie od początku
lat 90. XX wieku sposób, styl i kierunki zarządzania powodowały harmonijny rozwój miasta i wzrost jakości życia jego mieszkańców. Wyrazem aprobaty dla tego typu zarządzania są wyniki kolejnych wyborów na prezydenta
miasta. Również z przeprowadzonych badań wynika, że współcześni gdyńscy liderzy przemian: Franciszka Cegielska i Wojciech Szczurek są bardzo
pozytywnie postrzegani i budzą zaufanie społeczne. Mieszkańcy poproszeni wymienienie osób, które ich zdaniem wywarły największy wpływ na rozwój miasta i jego obecny kształt, najczęściej wskazywali właśnie na F. Cegielską i W. Szczurka (odpowiednio 61% i 57%ogółu wypowiedzi). Co siódmy gdynianin wymieniał ponadto E. Kwiatkowskiego, doceniając jego niewątpliwy wkład w rozwój Gdyni międzywojennej. Pośród innych osób, które wywarły istotny wpływ na miasto (choć były wskazywane przez mniej niż
5% badanych), wymieniano ponadto: Tadeusza Wendę, Macieja Brzeskiego,
18

Por. M. Szmytkowska, Kształtowanie nowych funkcji centrów czy symptomy kryzysu ulic
„salonów miast”?, (w:) Szata informacyjna miasta, red. B. Jałowiecki, W. Łukowski,
Warszawa 2008b, s. 126–136.
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Ryc. 2. Postrzeganie Gdyni przez mieszkańców – profil semantyczny

Źródło: Opracowanie własne

Antoniego Abrahama, Franciszka Sokoła, Danutę Baduszkową, Józefa Unruga i innych. Gdynianie nie dostrzegają generalnie wpływu na miasto osób
niezwiązanych z władzą lokalną. Ten fakt może z jednej strony oznaczać,
że brakuje w mieście bardzo charakterystycznych osobowości ze świata sportu, kultury, nauki, kościoła itd. Natomiast z drugiej strony tak mocno spolaryzowane wyniki pokazują, jak mocną pozycję w mentalności mieszkańców
mają władze lokalne Gdyni przedwojennej i współcześnie.
Nie tylko silne poczucie więzi z miejscem buduje tożsamość człowieka, ale również odwrotnie – na poziom identyfikacji z miejscem wpływać
może miejsce urodzenia i czas zamieszkania w danej miejscowości. Z deklaracji badanych mieszkańców Gdyni wynika, że niemal 40% z nich urodziło się w Gdyni. Zarazem niemal co czwarty mieszkaniec miasta jest gdynianinem w drugim pokoleniu, w tym ponad 6% ma oboje rodziców urodzonych w Gdyni, a kolejne 9% i 7% – odpowiednio matkę lub ojca pochodzących z Gdyni. Dyskusyjne jest, czy taki udział osób związanych z miastem
od urodzenia bądź w kolejnym pokoleniu, jest znaczący. Ciekawym uzupełnieniem tych informacji może więc być czas zamieszkiwania i poziom satysfakcji z faktu zamieszkania w Gdyni. Od co najmniej 30 lat zamieszkuje Gdynię połowa ogółu mieszkańców. Największą grupę stanowią osoby,
które zadeklarowały czas zamieszkania w Gdyni między 20 a 30 lat (22%).
Warto też podkreślić, że 12% ogółu mieszkańców urodziło się bądź przybyło
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do Gdyni w ciagu ostatnich 10 lat, co może oznaczać, iż miasto stanowi atrakcyjne miejsce zamieszkania. Na ten znaczny napływ do Gdyni wpływ wywarła niewątpliwie aktywność inwestorów prywatnych (deweloperów i osób
fizycznych) na rynku nieruchomości mieszkaniowych, począwszy od połowy lat 90. XX wieku. Bardzo pozytywnym wskaźnikiem z punktu widzenia
identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania jest wysoki poziom zadowolenia z zamieszkania w Gdyni. Ponad 75% mieszkańców nie zamierza
się wyprowadzać z Gdyni, co zarazem oznacza ich pełną aprobatę dla obecnego miejsca zamieszkania.
Tożsamość gdynian wydaje się mieć mocne podstawy. Istotny stopień zakorzenienia i zasiedzenia oraz wysoki poziom zadowolenia z obecnego miejsca zamieszkania właśnie w Gdyni, świadczy nie tylko o pełnej akceptacji,
ale też traktowaniu Gdyni jako „swojego miejsca na Ziemi”, co stanowi ważną determinantę budowania własnej tożsamości.

Silna identyfikacja z ważnymi i symbolicznymi miejscami w mieście, satysfakcja z faktu zamieszkania w Gdyni oraz aprobata dla sposobu i stylu
miejskiego zarządzania stanowią jednoznaczne potwierdzenie istotnej tożsamości lokalnej mieszkańców, zarówno w sensie społecznym, prowadzącej
do krystalizacji poczucia ja-gdynianin, jak i przestrzennym – w postaci pełnej identyfikacji z miejscem.

Kończąc…
Tożsamość lokalna Gdyni jest mocno zakorzeniona w tradycjach morskich miasta i okolicznościach jego powstania jako miasta portowego. Lokalna tożsamość buduje świadomość specyficznej historii powstania miasta poprzez nawiązywanie do okresu międzywojnia, utożsamianego dynamiką, aktywnością i przedsiębiorczością ówczesnych mieszkańców. Tożsamość Gdyni, wiązana z morzem nie tylko w odczuciu jej mieszkańców, ale również
potwierdzana przez skojarzenia mieszkańców innych obszarów kraju, winna być wskazówką dla władz lokalnych, które być może w większym stopniu
powinny opierać swoje działania planistyczne i strategiczne o morskie tradycje miasta.
O znacznej identyfikacji z Gdynią świadczą określenia, jakimi mieszkańcy
ją opisują, traktując miasto jako „moje”, sobie znane i doceniając jego estetykę.
Tę dobrą ocenę miasta potwierdza ponadto akceptacja miejskiej architektury
i przy braku typowego dla historycznych miast centrum, uznanie ulicy Świętojańskiej jako najważniejszego – i nadającego tożsamość miastu – miejsca. Charakterystyczna modernistyczna architektura Gdyni, coraz bardziej doceniana
i stanowiąca o specyfice miejsca, buduje jego tożsamość, a akceptacja i aprobowanie przez mieszkańców wzmacnia ich własną tożsamość.
Duży poziom zaufania i szacunku do liderów lokalnych buduje poczucie
więzi i jedności z lokalną społecznością. Niewątpliwie siła gdyńskiej tożsamości tkwi w lokalnym zakorzenieniu, który wyraża się istotnym udziałem
rodowitych gdynian oraz osób, których rodzice również urodzili się w Gdyni,
a zatem są oni mieszkańcami w co najmniej drugim pokoleniu.
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Czy gospodarka morska
ma jeszcze znaczenie?
przeobrażenia struktury
gospodarczej Gdyni
Dzisiejsza Gdynia kojarzona jest głównie z branżami zaawansowanych
technologii. Obok tradycyjnie związanych z miastem dużych firm branży informatycznej: Prokom Software SA, Telenet Polska, Optix Polska, Vector,
Banpol, Multimedia Polska, Koma Nord, Vectra SA, Unisoft, Great Plains
Software Polska, Radmor, atutem miasta stają się małe firmy reprezentujące takie sektory jak informatyka, przemysł elektroniczny, telekomunikacja,
biotechnologie i wzornictwo przemysłowe. To dla stworzenia dobrych warunków dla rozwoju tych firm w 2001 roku miasto utworzyło Pomorski Park
Naukowo-Technologiczny, oferujący na preferencyjnych warunkach wyposażoną w nowoczesne oprzyrządowania powierzchnię dla małych firm1.
W 2008 roku w parku swoją siedzibę w Parku miało ponad 70 podmiotów2.
Niektóre z nich, jak IVO Software czy Propos odniosły już dość poważne sukcesy. W efekcie Gdynia przoduje w województwie pomorskim pod względem wielkości generowanego dochodu przez spółki sektora IT, jak i ilości
miejsc pracy, dostarczanych przez tę branżę. Wielkość przychodu, który wygenerowały gdyńskie spółki teleinformatyczne wynosi 2/3 przychodu pomorskiego sektora IT. Podobne proporcje kształtują się w sferze zatrudnienia3.
Czy jednak nowy wizerunek miasta – centrum zaawansowanych technologii – zgodny jest z tożsamością Gdyni? Gdynia powstawała jako miasto morskie. Jeszcze do niedawna była kojarzona niemal wyłącznie z gospodarką
morską. Do 1989 roku nikomu by nie przyszło nawet do głowy, aby miasto,
które zlokalizowane jest nad morzem i dysponuje nowoczesną infrastrukturą
Benchmarking parków technologicznych w Polsce. Wyniki badania. Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 100.
2
Tamże, s. 102.
3
M. Szmytkowska Przestrzeń społeczna miasta w okresie transformacji. Przypadek Gdyni,
Warszawa 2008, s. 70–71.
1
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portową oraz stoczniową, miało podejmować tak szeroko zakrojoną inicjatywę na rzecz poszukiwania alternatywnych sektorów gospodarczych. Tymczasem w Strategii Rozwoju Gdyni z 1998 roku pojawił się zapis, który w świetle wcześniejszych standardów może budzić zdziwienie: „silne uzależnienie
gospodarki Gdyni od sfery morskiej stanowi jedno z zasadniczych zagrożeń
przyszłego rozwoju miasta”4. Co musiało się zmienić przez te lata, aby dawny atut miasta przeistoczył się w zagrożenie?
Aby sensownie odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę w dzisiejszej gospodarce odgrywać może gospodarka morska, warto przypomnieć, czym była gospodarka morska dla Gdyni w przeszłości. Istotę gospodarki morskiej oddaje
system, który ją tworzył. Spoiwem systemu była gospodarka krajowa zarządzana z wykorzystaniem instrumentów państwa narodowego II RP, a potem
PRL. Port w Gdyni ze swoimi urządzeniami i aparatem usługowym był ogniwem tego systemu5. Od strony morza umożliwiał on eksport polskich surowców na rynki zamorskie, a także przywóz towarów z innych państw. Od strony lądowej port powiązany był układami komunikacyjnymi (zwłaszcza magistralą węglową) z polskimi kopalniami ulokowanymi na Śląsku6. Decyzja
o budowie portu w Gdyni, choć inspirowana wydarzeniami z zakresu polityki
międzynarodowej (zwłaszcza zachodzącymi na linii Polska – Niemcy) przyczyniła się do scalenia gospodarczego poszczególnych ośrodków gospodarczych kraju rozczłonkowanych uprzednio przez podział dokonany w wyniku zaborów. W efekcie Gdynia stawała się ogniwem polskiej gospodarki narodowej połączonym od strony lądu z polskimi kopalniami, a od strony morza z licznymi państwami zamorskimi (Szwecją, Danią, Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi itd.), do których wywożone były polskie zasoby surowcowe, artykuły żywnościowe oraz emigranci opuszczający kraj. W okresie międzywojennym dynamicznie rozwijały się w Gdyni takie branże gospodarki morskiej jak przeładunki portowe (początkowo zdominowane przez
węgiel kamienny, potem wzbogacane o przeładunki drobnicowe), żegluga
morska oraz w nieco mniejszym stopniu rybołówstwo morskie i przemysł
stoczniowy. Wpłynęło to na rozbudzenie prywatnej inicjatywy gospodarczej
w mieście, pojawienie się szeregu firm i przedsiębiorstw obrotu morskiego
w takich dziedzinach jak spedycja, fracht, maklerstwo okrętowe, zaopatrywanie statków, składowanie towarów, ubezpieczenia, usługi finansowe. Rozwój polskiego handlu zagranicznego realizowanego drogą morską przyczynił się także do uprzemysłowienia i modernizacji kraju o rolniczej strukturze

zawodowej, oraz niesamodzielnej gospodarce uzależnionej od niemieckiego
kapitału7. Wydobywane zasoby węgla zwiększały presję na rozwój przemysłów przetwórczych. Zwłaszcza w drugiej połowie lat 30., gdy z inicjatywy
E. Kwiatkowskiego zaczęto budować Centralny Okręg Przemysłowy, rozwijały się branże przemysłu metalurgicznego i chemicznego, które wzbogaciły
tradycyjnie związane z Polską branże włókienniczą i spożywczą o nowe kierunki aktywności.
Okres PRL-u nie stanowił istotnej zmiany, jeżeli chodzi o filozofię zarządzania polską gospodarką morską. Nadal dominowało systemowe podejście do gospodarki, integrujące polskie ośrodki przemysłu ciężkiego z portami, z których nasze surowce i towary przetworzone wywożone były głównie na rynki ZSRR8. W okresie władzy ludowej system wzmocniony i scementowany został w wyniku centralnego sterowania. Z gospodarki morskiej
Gdyni eliminowano inicjatywę prywatną9, zmieniły się kierunki naszej wymiany handlowej (na rzecz zwiększenia rangi relacji ze Związkiem Radzieckim), przemysł stoczniowy był branżą surowcochłonną i powstałą w dużej
mierze na potrzeby gospodarki ZSRR. Gospodarka morska Gdyni odnotowywała jednak wiele sukcesów. Przemysł okrętowy oraz rybołówstwo morskie
zaczęły się dobrze rozwijać praktycznie dopiero po wojnie. Zamówienia na
usługi tego pierwszego składały u nas wysoko rozwinięte państwa zachodnie (Norwegia, Francja, Anglia)10. Żeglugę morską reprezentował nasz duży
amator liniowy Polskie Linie Oceaniczne11. W przeładunkach portowych
Gdyni przypadła rola obsługi ładunków skonteneryzowanych, które wymusiły szereg inwestycji na rzecz unowocześnienia infrastruktury, które upodobniły port gdyński do nowoczesnych portów Europy Zachodniej. Pod wieloma
względami okres PRL-u stanowił zatem kontynuację przedwojennych kierunków aktywności gospodarczej Polski, nasilając tendencje, które w formie
zalążkowej istniały w okresie II RP. Nasilenie to wiodło oczywiście do szeregu zjawisk negatywnych. Nie zachwiało jednak kondycją polskiej branży
morskiej na tle innych państw europejskich.
Zasadnicza zmiana kierunków gospodarki miasta dokonała się wraz z przełomem 1989 roku. Niestety, nie odbiła się ona pozytywnie na polskiej gospodarce morskiej. Paradoksalnie liberalizacja handlu, zmiana kierunków

Strategia Rozwoju Gdyni. Cele rozwoju i zadania realizacyjne, Gdynia 1998, s. 26.
T. Spitzer Gdynia i jej znaczenie dla gospodarstwa Polski, Kraków 1933, s. 28.
6
C. Klarner Śląsk i Pomorze jako symbole naszej niezależności, (w:) Światopogląd morski,
red. J. Borowik, Toruń 1934, s. 223.
4
5
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B. Kowalski Morskie i terytorialne aspekty w gospodarce Rzeczypospolitej 963–1959
Londyn 1980, s. 133.
8
Por. E. Kwiatkowski Pisma o Rzeczypospolitej Morskiej Szczecin 1985, s. 137–177.
9
Z. Misztal Gospodarka morska w Polsce w latach 1945-1975, Gdańsk 1978, s. 149–153.
10
E. Zabiełło Wzrost potencjału produkcyjnego Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni
(od r. 1950) (w:) Historia budownictwa okrętowego na Wybrzeżu Gdańskim, red. E. Cieślak,
Gdańsk 1972, s. 499.
11
Polskie Linie Oceaniczne. Studium ekonomiczne, Gdańsk 1980, s. 12.
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wymiany handlowej, wprowadzenie rozliczeń dewizowych miały negatywny
wpływ na kondycje branży, która od zawsze była nośnikiem postępu, kapitalizmu, wymiany handlowej, otwartości i globalizacji. Do nowych warunków
branża ta w Polsce nie potrafiła się jednak przystosować.
W pierwszym rzędzie kryzys dotknął żeglugę handlową reprezentowaną
przez armatora liniowego Polskie Linie Oceaniczne. Zmniejszenie wolumenu
obrotów handlu zagranicznego realizowanego drogą morską związane było
z rozpadem dużych central handlu zagranicznego, co doprowadziło do odpływu masy towarowej do portów Europy Zachodniej12. Tendencja ta doprowadziła do wyeliminowania z rynku o dużej konkurencji przewoźników najsłabszych, w tym i Polskich Linii Oceanicznych. Firma na dwóch serwisach kontenerowych poniosła straty tak dotkliwe, że bezpowrotnie utraciła przeważającą część swojego majątku.
Po utracie dawnych zamówień ze strony ZSRR i państw RWPG i subsydiów państwowych także przemysł stoczniowy przechodził coraz bardziej
dotkliwy kryzys, będąc poddawany, podobnie jak inne europejskie stocznie, silnej konkurencji ze strony stoczni dalekowschodnich. Stoczni Gdynia S.A. udało się, co prawda, przejść korzystnie kłopoty finansowe początku lat 90., potem jednak jej kondycja ulegała stałemu pogorszeniu13. Powodowały ją niekorzystne relacje kursowe dolara do złotówki, obniżenie cen
statków na rynku światowym w wyniku instrumentów dumpingowych stosowanych przez stocznie koreańskie i chińskie, budowanie skomplikowanych
technologicznie prototypów statków, pogorszenie współpracy z bankami,
które po doświadczeniu związanym z upadkiem stoczni szczecińskiej, przestały się angażować w jakiekolwiek przedsięwzięcia związane z przemysłem
okrętowym czy w końcu nieskuteczna formuła gwarancji kredytowych Skarbu Państwa. Kłopoty finansowe stoczni pogłębiały się w kolejnych latach,
co utrudniło proces jej prywatyzacji. Potencjalni inwestorzy obawiali się bowiem, że zakład będzie nierentowny po prywatyzacji. To z kolei wpłynęło
na restrykcyjną decyzję Komisji Europejskiej z czerwca 2008 roku, nakazującej przedsiębiorstwu spłatę pomocy publicznej udzielonej mu przez Skarb
Państwa i jednostki samorządowe w okresie od 2004 roku14. Sprawa upadłości przedsiębiorstwa została przesądzona. Nawet ostatnie optymistyczne informacje dotyczące planów nowego arabskiego inwestora, który zadeklarował chęć utrzymania produkcji statków w gdyńskiej stoczni nie są w stanie

zmienić wymowy faktu, że polski przemysł stoczniowy nigdy już nie powróci do swojej silnej pozycji konkurencyjnej.
Kryzys lat 90. dotknął także branżę rybołówstwa dalekomorskiego, głównie w wyniku wprowadzania ograniczeń połowowych przez państwa nadbrzeżne, które narzuciły licencje połowowe w strefach ekonomicznych15.
W efekcie w latach 90. wielkość floty połowowej zmniejszyła się z 26 do 15
jednostek, a zatrudnienie spadło o ponad 2 tys. osób16.
Także przeładunki portowe, pomimo tego, iż spośród wymienionych branż
morskich jako jedyne zdołały się korzystnie przystosować do wymogów rynkowych, także dotknięte zostały negatywnymi konsekwencjami przeobrażeń
strukturalnych dokonujących się w krajowej gospodarce. Negatywny wpływ
wywarło zmniejszenie polskiej produkcji przemysłowej lat 90., co z kolei doprowadziło do zmniejszenia obrotów polskiego handlu zagranicznego. Spadkowe tendencje w obrotach, zarówno w imporcie, jak i eksporcie, spowodowały niepełne wykorzystanie zdolności przeładunkowych portu w takich grupach ładunkowych jak: towary masowe, zboża, paliwa płynne i drobnica17.
Pomimo rozbudowanego potencjału do przeładunku kontenerów po upadku
żelaznej kurtyny utrwaliła się pozycja portu gdyńskiego jako portu dowozowego (feederowego) względem dużych portów oceanicznych Europy Zachodniej (Hamburg, Brema, Rotterdam). Wpływ na to miało wiele czynników, z których najważniejszym były, jak się wydaje, opóźnienia w budowie
południkowych połączeń transportowych głównie autostrady A-1, którą zdołały wyprzedzić połączenia komunikacyjne budowane na kierunku równoleżnikowym, zapewniające połączenia niemieckich portów z polskimi miastami na przykład Wrocławiem i Poznaniem, gdzie powstawały niemieckie terminale kontenerowe, powierzchnie składowe i place manipulacyjne. Ekspansja niemieckich przewoźników w obsłudze polskich potrzeb transportowych
wzmacniana była przez politykę niemieckich kolei państwowych (Deutche
Bahn), której usługi były znacznie sprawniejsze i tańsze od usług PKP, przeżywających permanentne problemy finansowe i strukturalne.
Problemem pomorskich portów jest brak nowoczesnych powierzchni składowych i magazynowych – czyli tych elementów infrastruktury, które są niezbędne dla centrum logistyczno-dystrybucyjnego. Warto w tym momencie
zwrócić uwagę, iż luka, jaka powstała po zlikwidowaniu komunistycznych
centrali handlu zagranicznego nie została niczym zapełniona. Wczasach PRL

T. Palmowski Morskie funkcje Gdyni (w:) Zespół miejski Gdyni. Przyroda-gospodarkaspołeczeństwo, pr zbior. red. H Piekarek-Jankowska i M. Dutkowski, Gdańsk 1998. s. 129.
13
T. Palmowski Morskie funkcje Gdyni, (w:) Zespół miejski Gdyni..., s. 123.
14
C. Romanowski Stocznie nad przepaścią, (w:) Nasze Morze. Maritime magazine. Nr 6(30)
czerwiec 2008, s. 8 oraz C. Romanowski W doliczonym czasie, (w:) „Nasze Morze.
Maritime magazine”. Nr 8(32) sierpień 2008, s. 5–6.
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Gospodarka Gdyni w latach 1990–2000. Przemiany strukturalne i tendencje rozwojowe
Program przygotowany dla Regionalnego Biura do Spraw Rozwoju Mieszkaniowego
w Europie Wschodniej Agencji Stanów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju
Międzynarodowego, Gdynia 1997, s. 61.
16
Tamże.
17
T. Palmowski Morskie funkcje Gdyni, (w:) Zespół miejski Gdyni..., s. 113.
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polskie porty niejako „z nadania” obsługiwały handel zagraniczny dawnej
Czechosłowacji, Węgier i części Rumunii. Jeszcze na początku transformacji powszechny był pogląd, że nie tylko jesteśmy w stanie utrzymać ten „stan
posiadania”, ale i rozszerzyć zaplecze naszych portów o Białoruś i zachodnią Ukrainę18. Rzeczywistość jednak zweryfikowała te oczekiwania: nasi sąsiedzi wolą korzystać z portów niemieckich, litewskich, a nawet z rumuńskiej Konstancy. Brak inicjatywy na rzecz zarządzania serwisami dowozowymi powoduje, że większość ładunków skonteneryzowanych polskiego handlu
zagranicznego obsługiwana jest przez niemieckie porty (Hamburg. Brema),
skąd dowożone są do Polski drogą lądową. Zwraca się uwagę, że z samego
Hamburga wyrusza do Polski co tydzień 40 regularnych pociągów, ogromna liczba ładunków, zwłaszcza w kontenerach, trafia do Polski także drogami. Również część ładunków masowych, na przykład rud, trafia do hut w Polsce z pominięciem naszych portów19. W obsłudze potrzeb państw Europy Południowo-Wschodniej (Białoruś, Ukraina) przegrywamy z kolei z portami litewskimi, zwłaszcza z Kłajpedą.
Gospodarka morska Gdyni znajduje się zatem w kryzysie. Powodów
takiego stanu rzeczy upatrywać należy nie tyle w gospodarczej liberalizacji,
co w upadku systemowego podejścia do polskiej gospodarki narodowej, podejścia które – jak wykazaliśmy – dominowało zarówno w okresie międzywojennym, jak i PRL. Zabrakło po prostu polityki państwa. Czy jednak rzeczywiście tylko państwa zdolne są do prowadzenia polityki morskiej i zapewniania dogodnych warunków dla rozwoju tej branży? Na skutek przeobrażeń
cywilizacyjnych związanych z globalizacją i ponowoczesnością państwa narodowe przestają już odgrywać tak istotną rolę, jak to było w przeszłości20.
Rewolucja telekomunikacyjna umożliwia dokonywanie transakcji gospodarczych niezależnie od granic państwowych, państwo nie prowadzi już polityki
w układzie systemowym, gdyż rozwój współczesnego transportu jest odpowiedzią na bodźce o charakterze globalnym niżeli krajowym. Maleje znaczenie tradycyjnych narzędzi interwencyjnych w odniesieniu do polityki przemysłowej i handlu zagranicznego. Nie bez znaczenia są także reformy systemowe, które dokonują się na całym świecie, a w tym i w Polsce; reformy
związane z decentralizacją władzy. Polska reforma samorządowa, przeprowadzona została w dwóch etapach to jest w roku 1990 i 1998 i to ona upodmiotowiła jednostki administracji terenowej21. Waga tych przeobrażeń była

zasadnicza: Gdynia stała się wspólnotą samorządową odpowiedzialną za własny majątek gospodarczy i podejmującą inicjatywy na rzecz jego rozwoju.
Warto zatem zdać sobie sprawę, że do 1989 roku rozwój gospodarczy
Gdyni nie miał charakteru samodzielnego, lecz był funkcją procesów zewnętrznych, egzogenicznych względem miasta i ulokowanego tu portu
morskiego. Związane to było ze strategiczną rangą portu i gospodarki morskiej Gdyni w systemie gospodarstwa krajowego. Powstanie władzy samorządowej stanowi formalne usankcjonowanie podmiotowości gospodarczej
miasta, które odtąd podlega tendencjom endogenicznym. To od wspólnoty lokalnej i jej demokratycznie wybranych decydentów zależy teraz kierunek gospodarczej aktywności, który będzie posiadał w mieście pozycję dominującą.
Czy zatem wybór, który dokonały władze miasta w latach 90. – stawiając na rozwój przedsiębiorczości i branży zaawansowanych technologii, które zastąpić miały ulegającą światowej dekoniunkturze branżę morską – był
słuszny? Na pewno pozwolił on uniknąć większego kryzysu strukturalnego w gospodarce miasta, który mógłby przyczynić się do bezrobocia. Zmiany strukturalne w zatrudnieniu, polegające na przechodzeniu pracowników
ze sfery produkcji do usług w takich dziedzinach jak handel, obsługa nieruchomości, usługi finansowe, złagodziły koszta restrukturyzacji gospodarczej
lat 90. Nieco gorzej miasto było jednak przygotowane do kolejnej fazy kryzysu w gospodarce morskiej, który ma miejsce obecnie. W latach 90. obserwowane były zmiany strukturalne polegające na zmniejszaniu się zatrudnienia w żegludze handlowej na rzecz przemysłu stoczniowego. To jednak ten
ostatni przechodzi ostatnio najbardziej dotkliwy kryzys.
Miasto w latach 90. podjęło inicjatywę na rzecz rozwoju branży zaawansowanych technologii. W przyjętej w 1998 roku przez Radę Miasta Strategii Rozwoju Gdyni za główny cel miasta uznano „poszerzenie i wzbogacenie
przemysłowych, handlowych, finansowych i turystycznych funkcji Gdyni”22.
Nie poddano jednak analizie roli, jaką w gospodarce miasta może odgrywać gospodarka morska. Dywersyfikacja gospodarcza nie musi być przecież realizowana w oderwaniu od sektorów bazowych. Zabrakło polityki ciągłości, rozpatrywania restrukturyzacji gospodarczej w „rachunku ciągnionym”23. Wychodząc z tego punktu widzenia, pewne zdziwienie może budzić
brak jakichkolwiek działań ze strony władz na rzecz utworzenia choćby zalążków inicjatyw morskich wpisujących się w formułę instytucji wspierania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Mogłyby one przyjąć na przykład

K. Łoginow Dlaczego nasze porty utraciły zaplecze, (w:) „Dziennik Bałtycki” z 5.06.2009.
M. Borkowski Zmiany w polskich portach. Taka szansa już się nie powtórzy, (w:) „Gazeta
Transportowa. Tygodnik logistyczny”, Nr 18 (832), z 06.05.2009, s. VII.
20
U. Beck. Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej,
Warszawa 2005.
21
A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa
18
19

60
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Strategia Rozwoju Gdyni. Cele rozwoju i zadania realizacyjne..., s. 38.
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Por. Ch. Hampden-Turner i A. Trompenaars Siedem kultur kapitalizmu, Kraków 2006,
s. 95.
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postać modułu morskiego egzystującego w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, klastra morskiego grupującego firmy gospodarki
morskiej bądź morskiego inkubatora przedsiębiorczości. W działaniach tych
należałoby uwzględnić potencjał gdyńskich i trójmiejskich szkół wyższych
i instytutów badawczych o profilu morskim (Akademia Morska, Morski Instytut Rybacki, Centrum Techniki Okrętowej). W ramach UE (głównie Programów Ramowych) istnieje wiele środków na prowadzenie prac badawczorozwojowych w zakresie technologii morskich i ochrony środowiska morskiego. Jak pokazuje praktyka innych państw, gospodarka morska może być
sektorem innowacyjnym zarówno w sensie innowacyjności organizacyjnej
(poty, logistyka), jak i produktowej (przemysł stoczniowy)24.
Zabrakło w końcu inicjatywy na rzecz zapewnienia lepszych warunków
dla rozwoju przeładunków portowych, usług logistycznych i transportowych w Gdyni. W czasach globalizacji to właśnie logistyka staje się najbardziej dochodową branżą gospodarczą świata, umożliwiającą koncentrację
masy ładunkowej na dużą skalę. Jak stwierdza się w unijnej Niebieskiej Księdze Polityki Morskiej, dokumencie opublikowanym w 2007 roku: „Globalizacja oznacza, że jesteśmy świadkami bezprecedensowego wzrostu handlu
międzynarodowego. Biorąc pod uwagę, że 90% handlu zewnętrznego Europy
i prawie 40% jej handlu wewnętrznego przechodzi przez porty, łatwo zrozumieć
ogrom wyzwania stojącego przed europejskimi portami w związku z rosnącym
zapotrzebowaniem”25. Korzyści z faktu posiadania infrastruktury portowej mogą
być źródłem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez miasta, które taką infrastrukturę posiadają. Miasta te muszą być jednak świadome, że w ów atut są
wyposażone. Gospodarka morska może być szansą, a nie zagrożeniem. Jeżeli
chodzi polepszenie konkurencyjności gdyńskiego portu – przede wszystkim należy dokończyć budowę autostrady A-1 oraz zmodernizować linię kolejową E-65
(dawną magistralę węglową), oprócz tego stworzyć warunki dla budowy centrów logistyczno-dystrybucyjnych na zapleczu trójmiejskich terminali kontenerowych. Istotną rolę odegra w końcu zaprzestanie praktyk wyniszczającej konkurencji pomiędzy zarządami portowymi Gdańska i Gdyni. Jeżeli poważnie myślimy o stworzeniu na Pomorzu dużego ośrodka obsługi statków oceanicznych, to
należy zdać sobie sprawę, że Gdynia będzie jedynie elementem, częścią składową takiego ośrodka, a i tak sytuacja taka przyniesie dla niej spore korzyści.
Należy tez pamiętać, że sama infrastruktura transportowa nie tworzy jeszcze wartości dodanej. Kluczową rolę w dzisiejszej gospodarce portowej

i logistyce odgrywa kwestia zarządzania. W czasach wzrostu znaczenia powiązań globalnych to nie państwo narodowe winno być jednak odpowiedzialne za zarządzanie gospodarką morską, lecz raczej małe jednostki samorządowe (lokalne bądź regionalne). To one winny się wykazywać inicjatywą na rzecz zarządzania serwisami dowozowymi, lobbingu prowadzonego
na rynkach zamorskich w celu sprowadzenia jak największej liczby ładunków do pomorskich portów. Zarówno zarządy portów, jak i samorządowi decydenci nie powinni stosować strategii wyczekującej. „Myśleć globalnie,
działać lokalnie” – to chyba najlepsze hasło dla samorządowych elit nadmorskich miast portowych. W dzisiejszych czasach odtworzeniu ulega zatem logika systemowych powiązań gospodarczych, tyle że tworzy się ona nie na zasadzie odgórnej – jak było dawniej (z wykorzystaniem instrumentów państwa narodowego), lecz oddolnej (buttom up), czyli samorządowej. To od naszej woli i naszej świadomości zależy, czy zdołamy wykorzystać szanse, które się przed nami rysują.

J. Bieliński Przemysł okrętowy w polityce rozwoju regionu i kraju, (w:) Przemysły morskie
w polityce regionalnej Unii Europejskiej, red A. S. Grzelakowskiego i K. Krośnickiej,
Gdynia 2007, s. 61–76.
25
An Integrated Maritime Policy for the European Union Brussels, Brussels 2007, s. 11.
24
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***
Patrząc z tego punktu, przemiany struktury gospodarczej Gdyni jawią
się z nieco innej perspektywy niż zostało to przedstawione w początkowej
części artykułu. Obok branż zaawansowanych technologicznie Gdynia staje przed szansą ponownego rozwoju gospodarki morskiej, która, choć osłabiona, wciąż pozostaje liczącą się branżą. Rozwój logistyki na bazie przeładunków kontenerowych już niedługo może dostarczyć miastu wielu impulsów rozwojowych. Aby stało to się faktem, winno ono jednak zwiększyć
swoją inicjatywę na rzecz wspierania branży morskich. Miasto może podejmować zarówno szereg inicjatyw promocyjnych i kreujących, na przykład
na bazie polityki zagospodarowania przestrzennego miasta, która leży w gestii gminnych organów administracyjnych. Należy w tym momencie przypomnieć, że takie obszary miasta jak na przykład „międzytorze” wciąż czekają
na adekwatną do potrzeb nowoczesnej gospodarki morskiej formułę zagospodarowania. Miasto może w końcu ponowić swoją inicjatywę na rzecz zwiększenia swoich udziałów własnościowych w zarządzie portu; czyli powrócić
do inicjatywy, którą już raz podejmowało pod koniec lat 90., zresztą z mizernym raczej skutkiem. Stworzenie postaw do zarządzania gdyńskim portem
na zasadach municypalnych dawałoby prawną rękojmię miastu do zarządzania gospodarką morską. Należy pamiętać, że wiele z zachodnioeuropejskich
wielkich portów oceanicznych posiada samorządową formułę zarządzania,
by przytoczyć tylko przykład portu w Hamburgu. W niczym nie umniejsza
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to w globalnych aspiracjach miasta, portu i całego regionu. Żyjemy w takim okresie, w którym jednostki samorządowe w większym stopniu niż to
było dotychczas poczuwają się do odpowiedzialności za prowadzenie polityki międzynarodowej i wymiany handlowej z zagranicą.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 4, 2009

Maja Głuchowska

Znaczenie symboli narodowych
a prawo Unii Europejskiej.
Na przykładzie Stoczni Gdynia
Stocznia w Gdyni powstała w 1922 roku. Od początku istnienia miasta stanowiła jego integralną część. Była nie tylko miejscem pracy wielu gdynian,
ale także miejscem, w którym narodziła się wyzwoleńcza walka o niepodległość Polski.
To właśnie w stoczniach w Gdańsku oraz Gdyni w grudniu 1970 roku
rozpoczęły się strajki i protesty, które stały się podstawą do upadku komunizmu. Demonstracje były reakcją na podwyżki cen detalicznych artykułów spożywczych. Stoczniowcy domagali się cofnięcia podwyżek
oraz usunięcia z urzędów osób odpowiedzialnych za ich wprowadzenie.
Jako pierwsi podjęcia pracy odmówili pracownicy Stoczni Gdańskiej
im. Lenina, strajk szybko się rozprzestrzeniał i już następnego dnia do protestujących gdańszczan dołączyli stoczniowcy Stoczni Gdynia, Stoczni w Szczecinie, a także Elblągu. 17 grudnia wojsko otworzyło ogień
do udających się do pracy stoczniowców. Akt ten wywołał fale protestów
w Gdyni, Słupsku, Białymstoku, Nysie, Warszawie i we Wrocławiu. W celu
opanowania strajków władze PZPR zdecydowały się na użycie przeciwko demonstrantom broni palnej oraz czołgów. Wydarzenia grudnia 1970 stały się
punktem odniesienia we wszystkich późniejszych starciach społeczeństwa
z rządem1.
Kolejną falę strajków w stoczniach rozpoczęły Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża w 1980 roku. Stoczniowcy utworzyli Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który sformułował listę 21 postulatów. Do najważniejszych
żądań należało prawo do utworzenia wolnych związków zawodowych oraz
prawo do strajku. Postulaty szybko obiegły kraj, do strajkujących stoczniowców przyłączały się kolejne zakłady z całej Polski. Pod koniec sierpnia strajkowało 700 zakładów. Władze obawiając się dalszego rozprzestrzeniania
protestów, zdecydowały przyjąć postulaty.
1
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Porozumienia sierpniowe umożliwiły powoływanie nowych związków zawodowych na terenie całego kraju. Już istniejące Międzyzakładowe Komitety Strajkowe przekształcały się w Międzyzakładowe Komitety Założycielskie wolnych związków zawodowych. 17 września w Gdańsku przedstawiciele Międzyzakładowych Komitetów Strajkowych zdecydowali się powołać
organizację o zasięgu ogólnokrajowym – Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy „Solidarność”2.
Po 1989 roku stocznie przestały być produktywnymi zakładami i stały
się problemem dla polskiej gospodarki. Pojawiły się postulaty, żeby zakłady
sprywatyzować, ale na przeszkodzie stała historia stoczni, nie można bowiem
sprzedać symbolu walki o wolną Polskę. Rząd polski zdecydował się więc na
ratowanie zakładów poprzez udzielenie pomocy publicznej.
Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej stocznie w Gdańsku,
Gdyni oraz Szczecinie otrzymały znaczną pomoc finansową. Szacuje się,
że było to około 2 mld zł w gotówce, a także około 10 mld zł poręczeń rządowych. Niestety, kwestia przyznawania owej pomocy odbyła się wbrew unijnym zasadom.
Zgodnie z art. 10 TWE państwa członkowskie maja obowiązek współpracować z organami Wspólnoty w zakresie stosowania reguł zawartych
w Traktacie. Muszą zapewnić wykonanie zobowiązań nałożonych na państwa przez Traktaty lub instytucje wspólnotowe i jednocześnie powstrzymywać się od jakichkolwiek działań na niekorzyść Unii3. Artykuł ten konstytuuje zasadę lojalnej i szczerej współpracy miedzy państwami a organami
Wspólnoty4.
Art. 10 TWE jest jednym z najważniejszy przepisów pierwotnego prawa wspólnotowego, gdyż konstytuuje jego efektywność. Do reguł, które umożliwiają efektywne działanie prawa europejskiego, wyrażonego
w art. 10, zaliczyć można zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego. Zasada to została wyrażona w słynnym już dzisiaj wyroku Costa przeciwko
ENEL5. Pierwszeństwo prawa wspólnotowego gwarantuje jego jednolitość

i skuteczność na obszarze całej Wspólnoty, dlatego tak ważne jest przestrzeganie tej zasady przez państwa członkowskie6.
Kolejną zasadą, która wzmacnia efektywność prawa wspólnotowego,
jest zasada bezpośredniej skuteczności, która umożliwia niektórym normom prawa unijnego bezpośrednie kształtowanie sytuacji prawnej obywateli państw członkowskich. Pierwszym orzeczeniem Trybunału potwierdzającym zasadę bezpośredniości prawa wspólnotowego był wyrok w sprawie Van Gend en Loos przeciwko Nederlandse Administratie der Belastingen7. Państwa członkowskie mają ponadto obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego. Normy prawa krajowego powinny być interpretowane zgodnie z „duchem” Traktatu8. Trybunał w sprawie von Colson stwierdził, że obowiązek takiej interpretacji wynika wprost z art. 10
TWE. Jego zdaniem, wykładnia przepisów prawa krajowego w oparciu
o prawo wspólnotowe, jest niezbędnym elementem do zapewnienia efektywności prawa unijnego9.
Zatem z unijnych przepisów wynika obowiązek przestrzegania prawa europejskiego oraz zakaz działania wbrew niemu. Czym zatem według prawa
wspólnotowego jest pomoc publiczna i jak powinno wyglądać jej przyznawanie?
Prawo pomocy publicznej jest częścią prawa konkurencji. Swoim zakresem obejmuje zespół norm materialnych i proceduralnych, które dotyczą warunków i zasad udzielania pomocy przedsiębiorcom przez państwo lub ze środków publicznych10. Art. 87 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską nie definiuje pojęcia pomocy publicznej, brakuje

A. Touraine, J. Strzelecki, F. Dubet, M. Wiewiórka, „Solidarność”. Analiza ruchu
społecznego 1980–1981, Paryż 1982, s. 81.
3
Art. 10 TWE.
4
S. Dudzik, Współpraca panstw członkowskich i instytucji wspólnotowych w sprawach
pomocy panstwa dla przedsiebiorcow. Zagadnienia podstawowe, (w:) „Przeglad
Ustawodawsta Gospodarczego” nr 1 2004, s. 3.
5
Sprawa Costa v. ENEL – Rząd włoski wydał ustawę, której celem była nacjonalizacja sektora
energetycznego. Legalność niniejszej ustawy została zakwestionowana przez podmiot
prywatny z uwagi na jej niezgodność z prawem wspólnotowym. Sąd włoski zwrócił się
do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z prośbą o wykładnię odnośnych postanowień
Traktatu. Trybunał w orzeczeniu nr 6/64 stwierdził, że Unia Europejska stworzyła własny,
specyficzny porządek prawny, w którym państwa członkowskie ograniczają swoje prawa
2
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suwerenne na rzecz prawa wspólnotowego. W związku z powyższym żadne normy prawa
wewnętrznego nie mogą podważać norm prawa europejskiego.
6
S.Biernat, Zasada efektywnosci prawa wspolnotowego w orzecznictwie Europejkiesgo
Trybunalu Sprawiedliowsci, (w:) Studia z Prawa Unii Europejskiej, Krakow 2000, s. 30.
7
Van Gend v. Loos – spór między przedsiębiorstwem a holenderską administracją celną
dotyczący przepisów celnych. Przedsiębiorstwo zostało obciążone podwyższoną opłatą
celną. Spółka po uiszczeniu cła postanowiła dochodzić swoich roszczeń przed sądem.
Domagała się zwrotu niesłusznie nałożonej opłaty, powołując się na art. 12 Traktatu.
Sąd holenderski zwrócił się do Trybunału z pytaniem prejudycjalnym o rozstrzygnięcie,
czy sąd krajowy może bezpośrednio stosować przepisy traktatu wobec podmiotów prawa.
Trybunał orzekł, że w związku ze specyficznym porządkiem prawnym utworzonym
przez Wspólnoty, prawo zawarte w Traktacie może być źródłem praw dla jednostki.
Trybunał uznał prawo jednostek do powoływania się na prawo wspólnotowe przed sądami
krajowymi.
8
S. Biernat, Zasada efektywnosci prawa wspolnotowego w orzecznictwie Europejkiesgo
Trybunalu Sprawiedliowsci, (w:) Studia z Prawa Unii Europejskiej, Krakow 2000, s. 43.
9
Sprawa: Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v Land Nordrhein-Westfalen, Z. Orz.
1984, s. 01891.
10
M. Kucharski, Prawo pomocy publicznej dla przedsiębiorców, (w:) Konkurencja,
red. Z. Brodecki, Warszawa 2004, s. 324.
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też definicji w ustawodawstwie wtórnym. Artykuł ten zawiera tylko kryteria, jakie powinny spełniać działania podjęte przez państwo, aby mogły zostać zakwalifikowane jako pomoc publiczna11. Niezawarcie w art. 87
definicji pomocy było według niektórych autorów działaniem zamierzonym. Ujęcie pomocy zbyt sztywno mogłoby spowodować próby
jej obejścia przez państwa członkowskie. Poza tym, tak sformułowany artykuł umożliwia Komisji i Trybunałowi na interpretowanie pojęcia pomocy publicznej w sposób elastyczny i szeroki12.
Istnieją dwie formy pomocy publicznej. Pierwsza, określana jako pomoc
pozytywna, polega na przyznaniu przedsiębiorstwu nieodpłatnych korzyści
finansowych ze środków publicznych. Najbardziej powszechnym rodzajem
pomocy pozytywnej są dotacje i subwencje, czyli jednostronne świadczenia
na rzecz podmiotów i instytucji spoza sektora publicznego, pochodzące z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.13 Druga forma pomocy publicznej to pomoc negatywna. Charakteryzuje się zmniejszeniem wpływów do budżetu państwa i polega na zrzeczeniu się przez państwo egzekwowania zobowiązań ciążących na beneficjancie pomocy14. Należą do niej
głownie ulgi podatkowe i zwolnienia, odroczenie terminu spłaty zobowiązania czy rozłożenie podatku na raty15.
Komisja Europejska ogranicza się tylko do czterech grup pomocy publicznej16. Do grupy A zalicza dopłaty, przywileje i korzyści podatkowe, grupa B
obejmuje udziały państwa w kapitale przedsiębiorstwa, w grupie C znajdują
się korzystne pożyczki, kredyty oraz respira podatkowe, do ostatniej zaś grupy D zalicza się poręczenia17. Art. 87 obejmuje swym zakresem niewątpliwie
pomoc z grupy A, natomiast w pozostałych przypadkach uzależnione jest to
od sposobu finansowania ich przez państwo18.
Przepis art. 87 ust. 1 TWE stanowi, że wszelka pomoc przyznawana
ze środków publicznych, która zakłóca konkurencje, poprzez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorstw lub gałęzi produkcji, jest niezgodna z zasadami wspólnego rynku. Aby pomoc udzielona przez państwo przedsiębiorcy uznana została za nielegalną, musi kumulatywnie spełniać cztery przesłanki19. Pierwsza z nich mówi, że zakazana jest tylko taka pomoc, dzięki której

przedsiębiorstwa uzyskują korzyści, jakich nie osiągnęłyby z normalnej działalności gospodarczej. Pomoc musi pochodzić od państwa lub ze źródeł państwowych, może ona pochodzić zarówno od organów centralnych, regionalnych, jak i lokalnych20. Pomoc państwa może uprzywilejowywać niektóre
przedsiębiorstwa lub nawet całe gałęzie gospodarki. Istotą tej przesłanki jest
selektywność pomocy, czyli przyznanie pewnych korzyści jednym, a odmówienie ich udzielenia innym21. Korzyść, jaką otrzymuje przedsiębiorca, może
mieć postać świadczenia pozytywnego lub może polegać na zaoszczędzeniu
wydatku, który w normalnej sytuacji musiałby zostać przez niego poniesiony. Jeżeli środek nie przysparza beneficjentowi korzyści, to nie jest pomocą publiczną w rozumieniu art. 8722. Kolejna przesłanka odnosi się do skutku, jaki wywołuje przyznanie pomocy. Pomoc nie może mieć negatywnego wpływu na handel miedzy Państwami członkowskimi i nie może utrudniać konkurencji. Art. 3 ust. 1 lit. g gwarantuje niezakłócanie konkurencji na
rynku wewnętrznym, jest to jeden z podstawowych celów Wspólnoty. Pomoc hamuje konkurencję, jeżeli stanowi przeszkodę dostępu do rynku dla innych przedsiębiorców lub jeżeli zwiększa konkurencyjność jednego przedsiębiorstwa nad pozostałymi23. Zakaz mówi zarówno o zakłócaniu konkurencji istniejącej, jaki i ewentualnej. Środki pomocowe mogą bowiem zniechęcać przyszłych konkurentów do wejścia na rynek24. Udzielona przedsiębiorstwu pomoc nie powinna naruszać równowagi miedzy beneficjentem a jego
konkurentami. ETS określił selektywność pomocy jako „odstępstwo od ogólnych zasad, dzięki któremu określony sektor lub przedsiębiorstwo jest uprzywilejowane”25. Do pomocy publicznej nie zalicza się natomiast używanych
przez państwo instrumentów polityki gospodarczej, takich jak zmniejszanie
czy zwiększenie stóp procentowych, formowanie struktury podatkowej, nawet jeśli powodują uprzywilejowanie jakiejś grupy przedsiębiorców26.
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423.
20
D. Miąsik, Prawo konkurencji, (w:) Prawo Europejskie. Zarys wykładu, red. R. Skubisz,
E. Skrzydlo-Tefelska, Lublin 2003, s. 378–379.
21
T. Skoczny, Zakaz antykonkurencyjnej pomocy Państwa, (w:) Prawo Unii Europejskiej
zagadnienie systemowe prawo materialne i polityka, red. J. Barcz, Warszawa 2006, s. II–
425.
22
Orzeczenie SPI w sprawie Tierce Ladbroke SA przeciwko Komisji, T-471/93.
23
T. Skoczny, Zakaz antykonkurencyjnej pomocy Państwa, (w:) Prawo Unii Europejskiej
zagadnienie systemowe prawo materialne i polityka, red. J. Barcz, Warszawa 2006, s. II–
425.
24
S. Dudzik, Pomoc Państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty
Europejskiej, Warszawa 2002, s. 42.
25
Sprawa Sloman Neptun Schiffahrts AG v. Seebetriebstrat Bodo Ziesemer der Sloman
Neptun Schiffahrts, 72-73/91.
26
I. Postuła, A. Werner, Pomoc publiczna, Warszawa 2006, s. 68.
69

Maja Głuchowska

Znaczenie symboli narodowych a prawo Unii Europejskiej...

Art. 88 TWE przyznaje Komisji Europejskiej niezwykle szerokie uprawnienie w zakresie kontroli przyznawania przez państwa członkowskie pomocy przedsiębiorcom. Decyduje ona o zgodności pomocy zarówno już istniejącej, jak i tej, która ma dopiero zostać przyznana27. Państwa członkowskie mają obowiązek współdziałania z Komisją w tej materii, umożliwiania
jej przeglądu pomocy istniejącej oraz przedstawiania jej nowych projektów
do zatwierdzenia. Szczegółowe zasady działania Komisji uregulowane są
w rozporządzeniu 659/1999.
Pomocą istniejącą nazywamy pomoc, która została udzielona jeszcze
przed wejściem w życie Traktatu ustanawiającego Wspólnoty Europejskie
lub przed przystąpieniem danego państwa do Unii Europejskiej, a także pomoc,
na którą zezwolenia udzieliła Komisja lub Rada28. Komisja ma obowiązek badania pomocy istniejącej. Aby ułatwić jej to zadanie państwa członkowskie mają
za zadanie przesyłać do Komisji coroczne raporty z udzielanej pomocy29. Dodatkowo każda istotna zmiana w pomocy, która już istnieje, powinna być przedstawiona Komisji do notyfikacji30. Jeżeli Komisja uzna, że pomoc jest niezgodna
ze wspólnym rynkiem lub że przestała być z nim zgodna wskutek zmiany prawa wspólnotowego, informuje o tym państwo członkowskie, które ma miesiąc na zajęcie stanowiska w tej sprawie. Jeżeli wyjaśnienia państwa nie przekonają Komisji, rozpoczyna się drugi etap postępowania, w którym Komisja przedstawia państwu swoje rekomendacje dotyczące środków, jakie państwo powinno podjąć w celu usunięcia niezgodności udzielonej pomocy
ze wspólnym rynkiem. Zalecenia te mogą dotyczyć zmian merytorycznych,
proceduralnych lub nawet wycofania programu. Jeżeli państwo nie zgadza
się na wprowadzenie zaproponowanych zmian, rozpoczyna się trzeci etap postępowania, czyli formalne dochodzenie31. Gdy Komisja uzna pomoc za niezgodną
z prawem wspólnotowym, wzywa państwo do zaprzestania jej udzielania. Decyzja wydana przez Komisję może zostać zaskarżona do Trybunału32.
Komisja kontroluje nie tylko pomoc już istniejącą, posiada także kompetencje do decydowania o zgodności z prawem wspólnotowym projektów

wsparcia. Państwa członkowskie mają obowiązek zgłaszania planu przyznania pomocy publicznej Komisji oraz nakaz powstrzymania się od jej faktycznego udzielenia, aż do wydania przez Komisję decyzji w tej sprawie. Doktryna nazywa to zasadę stand still clause33. Konsekwencja jej naruszenia i przyznanie pomocy bez notyfikacji powoduje jej uznanie za nielegalną oraz podlegającą zwrotowi34. Obowiązkowi notyfikacji podlega tylko nowa pomoc.
W jej ramach możemy wyróżnić pomoc przedstawioną w programach lub pomoc ad hoc. Program pomocowy przedstawia odbiorców pomocy w sposób abstrakcyjny i generalny. Jeżeli Komisja wyrazi zgodę na pomoc w takiej formie, to państwo członkowskie nie będzie musiało już notyfikować poszczególnych projektów pomocowych w ramach tego programu. Pomoc ad
hoc nie jest przyznawana na podstawie programu i wymaga każdorazowego
uznania przez Komisję35.
W Polsce udzielanie pomocy publicznej jest uregulowane w ustawie z dnia
30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej36. Ustawa ta kładzie nacisk na kontrolę projektów jeszcze przed poddaniem ich Komisji do notyfikacji.
Z wnioskiem o opinię do Prezesa UOKiK występuje beneficjent pomocy
w przypadku pomocy indywidualnej, a w pozostałych sytuacjach organ administracji publicznej. Prezes ma obowiązek wydać opinię w przeciągu 21 dni
w przypadku programów pomocowych, zaś przy pomocy indywidualnej przysługuje mu 60 dni na zawiadomienie o swojej decyzji37. Gdy brak jest zastrzeżeń
do opinii wydanej przez Prezesa UOKiK, można przystąpić do właściwego etapu kontroli, czyli notyfikacji pomocy przez Komisje. Prezes UOKiK reprezentuje Polskę w postępowaniu przed Komisją, pośredniczy stronom, informuje
je o przebiegu oraz wyniku zakończonej procedury38.
Procedura notyfikacyjna przed Komisją rozpoczyna się w momencie zgłoszenia przez Państwo chęci przyznania pomocy. Składa się ona
z dwóch etapów postępowania wstępnego oraz formalnego, czyli wyjaśniającego39. Postępowanie wstępne rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu przez Komisję zawiadomienia o zamiarze przyznania pomocy publicznej przez państwo. Komisja ma dwa miesiące na podjęcie decyzji,
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która kończy fazę wstępną. Termin ten jest maksymalny i może zostać wydłużony tylko za zgodą stron40. Wniosek notyfikacyjny powinien być zupełny, co następuje wtedy, gdy Komisja w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku nie wystąpi do państwa o dalsze wyjaśnienia. Oznacza to, że
termin dwóch miesięcy na podjecie decyzji nie biegnie, jeżeli Komisja zażądała uzupełnienia wniosku o dodatkowe informacje41. Komisja może żądać od Państwa informacji poprzez request of information, jeżeli nie zostaną one jej udzielone, Komisja ma prawo uznać pomoc za wycofaną
z mocy prawa. Uznanie wniosku za kompletny ma bardzo ważne znaczenie
w badaniu wstępnym wniosku, gdyż dopiero od momentu uznania podania
za kompletne biegnie dwumiesięczny termin, w którym Komisja ma czas
na podjęcie decyzji42. Po zakończeniu badania wstępnego Komisja może
stwierdzić, że środek w ogóle nie jest pomocą publiczną w świetle art. 87
ust. 1, postanowienie to kończy postępowanie, może uznać, że ma do czynienia z pomocą publiczną, ale zgodną z zasadami konkurencji, decyzja taka
również kończy postępowanie, lub może stwierdzić, że brak jej pewności
co do legalności udzielanej pomocy i postanowić o wszczęciu postępowania
wyjaśniającego43.
Procedura wyjaśniająca ma na celu zebranie danych niezbędnych do oceny zgodności pomocy z zasadami Unii Europejskiej44. Komisja dokonuje podsumowania informacji, które posiada na temat udzielanego środka oraz wyraża swoje wątpliwości
dotyczące legalności danej pomocy. Od tego momentu przez miesiąc wszystkie strony, które są zainteresowane sprawą mogą zgłaszać swoje uwagi. Następnie zostają
oneprzedstawionepaństwuzgłaszającemuśrodekdonotyfikacji,któremożezająćswoje
stanowisko w tej sprawie, zmodyfikować pomoc lub nawet ją wycofać45. Komisja ma 18
miesięcy na podjęcie ostatecznej decyzji, jeżeli mimo upływu terminu wciąż nie jest ona
gotowa,tozainteresowanepaństwomaprawożądaćjejwydaniawciągudwóchmiesięcy,
na podstawie tych informacji, które są w posiadaniu Komisji. W takim przypadku
niejasności są wyjaśniane na niekorzyść państwa, które chce udzielić pomocy publicznej46.

Postępowanie formalne kończy się wydaniem decyzji przez Komisję. Wyróżnia się cztery rodzaje rozstrzygnięć. Komisja może uznać, że przedmiot
powiadomienia nie jest pomocą w świetle art. 87 ust. 1. Drugi rodzaj decyzji, nazywany pozytywną, ustanawia, że dany środek jest pomocą zgodną z zasadami wspólnego rynku i może zostać przyznany przedsiębiorcom
przez państwo. Komisja może wydać także tak zwaną decyzję warunkową.
Podmiot ubiegający się o notyfikację musi spełnić określone warunki narzucone przez Komisję. Po ich zrealizowaniu projekt można uznać za zgodny z zasadami rynku wspólnotowego47. Ostatni rodzaj decyzji nosi miano decyzji negatywnej. Komisja wydaje ją, gdy ustali, że pomoc publiczna jest nielegalna i mogłaby doprowadzić do zakłócenia konkurencji. Państwo, chcąć uchronić się od takiej decyzji, musi przystosować swój środek
pomocowy do reguł określonych przez Komisję48. Wszystkie wyżej opisane decyzje muszą zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Podlegają także zaskarżeniu do Trybunału. Komisja ma prawo do uchylenia swoich decyzji, jeżeli stwierdzi, że wydała je na podstawie błędnych informacji. Dotyczy to zarówno decyzji kończących fazę wstępną postępowania,
jak i te, które zostały podjęte podczas etapu wyjaśniającego. Przed uchyleniem swojego rozstrzygnięcia i podjęciem innego Komisja na nowo wszczyna postępowanie wyjaśniające49.
Pomoc udzielona bezprawnie jest to pomoc, która została przyznana przedsiębiorstwu przez Państwo bez uprzedniej notyfikacji lub pomoc udzielna z niezachowaniem zasady standstill50. Gdy Komisja Europejska stwierdzi, że państwo członkowskie udzieliło pomocy niezgodnie z prawem, może zażądać on niego wszelkich niezbędnych informacji
do zbadania tej sprawy. Posądzone o bezprawną pomoc państwo powinno
dostarczyć brakujące dane w terminie 15 dni. W przypadku niezastosowania
się państw do żądań Komisji, mimo wysłanego ponaglenia, Komisja nakazuje państwu udzielenia jej brakujących informacji. Gdy także i to zarządzenie
Komisji zostanie zlekceważone, wydaje ona swoją decyzję na podstawie posiadanych informacji51. Komisja może także żądać zawieszenia udzielanej pomocy, aż do czasu wydania przez nią postanowienia co do zgodności pomocy
z prawem, oraz zastosować jako środek zabezpieczający tymczasowy nakaz

P. Pełka, M. Stasiak, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Warszawa
2002, s. 187.
41
Rozporządzenie rady WE nr 659/1999 z 22.03.1999 ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania art. 88 TWE, Dz. Urz. L 83/1.
42
I. Postuła, A. Werner, Pomoc publiczna, Warszawa 2006, s. 233–236.
43
P. Pełka, M. Stasiak, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Warszawa
2002.
44
S. Dudzik, Postępowanie przed Komisją europejską w sprawie notyfikowanej pomocy
Państwa dla przedsiebiorstw, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2000, nr 5,
s. 12.
45
I. Postuła, A. Werner, Pomoc publiczna, Warszawa 2006, s. 239–245.
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A. Werner, Prawo subwencyjne, (w:) Europejskie prawo gospodarcze w działalności
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przedsiębiorstw, red. K. Sobczak, Warszawa 2002, s. 344.
I. Postuła, A. Werner, Pomoc publiczna, Warszawa 2006, s. 242-244.
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M. Kucharski, Prawo pomocy publicznej dla przedsiębiorców, (w:) Konkurencja,
red. Z. Brodecki, Warszawa 2004, s. 380.
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rewindykacji pomocy. Komisja może jednak wydać takie postanowienie tylko wtedy, gdy nie ma żadnych wątpliwości, że środek rzeczywiście jest pomocą publiczną i że dalsze jego wypłacanie beneficjentowi grozi powstaniem
szkody jego konkurentom52.
Postępowanie w sprawie pomocy udzielonej bezprawnie może zakończyć
się stwierdzeniem, że dany środek nie jest pomocą publiczną według art.
87 ust. 1 lub że jest pomocą, ale zgodną z regułami wspólnego rynku,
albo że pomoc udzielona bez uprzedniej notyfikacji jest niezgodna z prawem. W tym ostatnim przypadku Komisja nakazuje państwu zwrot bezprawnie udzielonej pomocy53. Konsekwencją takiego nakazu jest obowiązek
zwrotu pomocy udzielonej niezgodnie z prawem, który ciąży na państwie,
to bowiem ono jest adresatem decyzji, a nie beneficjent pomocy. Państwo zobowiązane jest więc podjąć wszystkie niezbędne środki, aby odzyskać pomoc
i to wraz z odsetkami54. Rewindykacja powinna być przeprowadzona szybko,
efektownie i niezwłocznie, gdyż może ulec przedawnieniu. Termin przedawnienia wynosi 10 lat i biegnie od dnia udzielenia pomocy przedsiębiorcy55.
Decyzja Komisji w sprawie nielegalności pomocy podlega zaskarżeniu
do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Również Komisja może zaskarżyć państwo do Trybunału, jeżeli nie dostosuje się do polecenia zwrotu
nielegalnie przyznanego środka56.
Celem windykacji jest przywrócenie zasad konkurencji, które zostały naruszone w wyniku przyznania beneficjentowi pomocy, dzięki której osiągnął
niezgodną z prawem przewagę nad innymi przedsiębiorcami57.
Normy polskie dotyczące rewindykacji pomocy publicznej zawarte są
w rozdziale 4 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 roku. Art. 25 tejże ustawy nakazuje beneficjentowi zwrócić otrzymaną pomoc, jeżeli została ona uznana przez Komisję za bezprawną. Dodatkowo ustęp 3 tego artykułu zakazuje udzielenia temu
podmiotowi jakiejkolwiek innej pomocy, dopóki nie wywiąże się z obowiązku zwrotu, jaki został na niego nałożony decyzją Komisji58.

Rząd Polski wydał na pomoc dla upadających stoczni pół miliarda złotych.
Pomoc ta została stoczniom przyznana wbrew wszytki wyżej wymienionym
unijnym zasadom. Pieniądze z budżetu państwa nie zagwarantowały stoczniom
samodzielnego funkcjonowania, miały one jedynie pomóc w spłacie długów
i w sztucznym utrzymaniu stoczni na rynku. Komisja Europejska zdecydowała
o prywatyzacji Stoczni Gdyńskiej i Szczecińskiej. Stocznia Gdańska ma natomiast szansę na przetrwanie, bo jest zakładem już sprywatyzowanym i otrzymała mniejszą pomoc publiczną niż pozostałe dwie stocznie Rząd polski ma czas
do końca maja 2009 r. na wyprzedaż majątku stoczni. Pozwoli to uzbierać
środki na spłatę długów, a także na zwrot znacznej części udzielonej pomocy.
W marcu rozpoczęły się pierwsze zwolnienia w likwidowanej Stoczni
Gdynia. Stoczniowcy za utraconą pracę otrzymują odszkodowania w wysokości od 20 do 60 tysięcy złotych z unijnych funduszy. Rozpoczęła się też
wyprzedaż majątku stoczni, rozstrzygnięcie przetargów nastąpi w maju tego
roku, wraz z przejściem majątku na osoby prywatne Stocznia Gdynia – symbol wolności – przestanie istnieć.

S. Dudzik, Ochrona zaufania a obowiązek rewindykacji nielegalnej pomocy Państwa
dla przedsiębiorstw na podstawie prawa wspólnotowego, (w:) Studia z prawa Unii
Europejskiej, red. S. Biernat, Kraków 2000, s. 472.
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2002, s. 191.
54
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Ks. Stefan Kwiatkowski
organizator parafii katolickiej
w Gdyni-Orłowie
1. Życie i działalność duszpasterska do 1945 r.
Ważne miejsce w dziejach społeczności gdyńskiej zajmuje ks. Stefan
Kwiatkowski, organizator parafii katolickiej pw. Matki Boskiej Bolesnej
w Gdyni-Orłowie.
Stefan Kwiatkowski1 urodził się 29 sierpnia 1912 r. w Rycerzewie jako syn
Adama i Józefy Jendrzejewskiej. 2 maja 1932 r. zdał egzamin dojrzałości
w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym w Bydgoszczy. Po maturze
wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie. 11 czerwca 1938 r. przyjął w Pelplinie święcenia kapłańskie. Jako wikariusz posługiwał: w okresie
od 1 lipca 1938 do 19 października 1939 r. w Gdyni-Małym Kacku, od 19 października 1939 do 10 kwietnia 1941 r. w Żukowie, od 11 kwietnia 1941
do 15 maja 1945 r. w Gdyni-Grabówku i Gdyni-Obłużu, od 15 maja 1945
do 31 lipca 1947 r. był administratorem, a następnie w okresie od 1 lipca 1947
do 30 czerwca 1973 r. proboszczem tytularnym w parafii w Gdyni-Orłowie.
Pierwsze lata posługi duszpasterskiej ks. Stefana Kwiatkowskiego dokonywały się w tragicznym okresie II wojny światowej2. Diecezja chełmińska,
1
2
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Archiwum Diecezjalne w Pelplinie (dalej: ADP), 574/2004/II, Życiorys ks. Stefana
Kwiatkowskiego.
Polityka kościelna (Kirchenpolitik) władz hitlerowskich na terenach włączonych
do Rzeszy była istotną częścią polityki narodowościowej i tworzyła z nią jedną całość.
W swojej taktyce germanizacyjnej Pomorza dążyli okupanci do podporządkowania sobie
Kościoła katolickiego. Naziści zdawali sobie dobrze sprawę z integracyjnej roli Kościoła
na Pomorzu, jaką spełnił on zarówno w czasie zaboru, jak i w okresie II Rzeczypospolitej,
głównie dzięki patriotycznej i społecznej postawie duchowieństwa. Kościół uważany był
za środowisko umacniania ducha narodowego i wspierania ruchu oporu, dlatego Niemcy
przystąpili do krwawego rozrachunku z duchowieństwem pomorskim, które miało być
w niedługim czasie zastąpione duchownymi z Rzeszy w celu zniemczenia życia, zwłaszcza
na terenie kościelnym. Faszyści starali się o uzależnienie działalności Kościoła od polityki
hitlerowskiej, rugowanie z Kościoła i obrzędów religijnych śladów polskości, usuwanie
polskiej hierarchii kościelnej, zabór kościelnej własności, likwidacji polskich stowarzyszeń
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do której prezbiterium należał ten kapłan, poniosła w czasie okupacji niemieckiej największe straty osobowe, jak i duchowe i materialne. 360 kapłanów, to jest około 50% duchowieństwa diecezjalnego zmarło, nie licząc zakonników i kleryków. 214 zginęło jesienią 1939 r., 150 wywieziono do obozów koncentracyjnych, gdzie 80 poniosło śmierć, a kilkudziesięciu zginęło,
biorąc udział w działaniach wojennych3. Stan duchowieństwa w 1945 r. był
niewystarczający do potrzeb organizującego się w społecznościach parafialnych gdyńskiego Kościoła.
Księża, którzy ocaleli po II wojnie światowej w Gdyni, podjęli się zadania organizowania w nowej rzeczywistości struktur Kościoła i życia duszpasterskiego. Wśród nich był ks. Stefan Kwiatkowski. 28 kwietnia 1945 r. przechodził on przez Orłowo. Jedynym jego wyposażeniem był stary rower i plecak, w którym znajdował się mszał, kielich mszalny, trochę wina i komunikanty. Wiedząc, jak wiele jest wolnych placówek parafialnych szedł, aby znaleźć jakąś parafię potrzebującą kapłana i się nią zająć. Mijając Orłowo, został rozpoznany i zatrzymany przez dawnych parafian z Małego Kacka, którzy przekazali mu prośbę, aby został u nich duszpasterzem. Całą noc rozważał ks. Kwiatkowski zaistniałą sytuację. Nie wyglądała zachęcająco; kościółek w Kolibkach z nakazu Niemców został całkowicie rozebrany i nie istniał,
ewangelicka świątynia w Orłowie (dawnym Redłowie) znajdowała się w bardzo złym stanie. 19 marca 1945 r., w tak zwanym dniu Józefa Stalina, w czasie ofensywy radzieckiej Orłowo stało się miejscem zaciętych walk. W pobliżu kościoła ewangelickiego były ustawione działa rakietowe (katiusze), które kierowały ostrzał tuż nad świątynią. Na skutek działań wojennych została
zniszczona dobudówka i wieża kościelna. Wewnątrz zniszczonej świątyni zastał ks. Kwiatkowski krew, nadto brak plebanii i niemal wszystkiego do funkcjonowania parafii. Te względy przeważyły w decyzji ks. Stefana Kwiatkowskiego – „skoro nic nie ma, trzeba tu zostać, aby coś było”4.
Ks. Stefan Kwiatkowski zamieszkał w domu rodziny Zegarskich. 7 maja
1945 r. wysłał pismo do Kurii Biskupiej w Pelplinie, w którym zawiadomił
o tym, że przejął parafię orłowską i prosi o potrzebne ku temu pełnomocnictwa. Kuria Biskupia w Pelplinie, odpowiadając na to pismo, poleciła przejąć w miejsce zburzonego kościoła w Kolibkach świątynię poprotestancką5

i udzieliła pozwolenia na jej poświęcenie. 13 maja 1945 r. kościół w Orłowie otrzymał tytuł Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny i został poświęcony.

religijnych i wydawnictw kościelnych. J. Szyling, Polityka okupanta hitlerowskiego
wobec Kościoła katolickiego 1939–1945. Tzw. Okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie,
Kraj Warty i Regencja Katowicka, Poznań 1970, s. 28–36; M. Gawron, Kościół w GdyniOrłowie, Gdynia 2005, s. 40.
3
A. Liedtke, Zarys dziejów diecezji chełmińskiej, (w:) „Nasza Przeszłość”, t. 34; 1971,
s. 114–115.
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Archiwum Parafii w Orłowie (dalej APO). Kronika parafii w Orłowie, s. 6.
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M. Gawron, Ogniwa z dziejów prezbiterium poewangelickiej świątyni w Gdyni-Orłowie,
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2. Administrator i proboszcz
15 maja 1945 r. został on mianowany administratorem parafii w GdyniOrłowie. Zwrócił się do komendanta radzieckiego w Gdyni ze stosownym
pismem o przywrócenie Kościoła katolickiego. Zebrano podpisy od wiernych i przesłano do Kurii Biskupiej w Pelplinie, która poparła inicjatywę.
Ks. Kwiatkowski zamieszkał najpierw w plebanii, tak zwanej Baśce w Kolibkach, a następnie otrzymał na plebanię budynek przy kościele po dawnej
szkole podstawowej6.
11 grudnia 1945 r. została przeprowadzona „tradycja parafii” (przekazanie parafii mianowanemu księdzu administratorowi) pw. Matki Boskiej Bolesnej. Tradycja odbyła się w obecności dziekana ks. Józefa Miszewskiego,
ks. Stefana Kwiatkowskiego i ks. Wernera Kreta. 15 maja 1945 r. świątynia poprotestancka została przejęta przez Kościół katolicki; była uszkodzona
przez działania wojenne. Wierzchołek wieży zupełnie zniszczono, uszkodzono mur przy chórze, 85% dachu było bez pokrycia, 10 okien bez szyb, wyrwano 6 witraży wraz z cynowymi szkieletami, 3 drzwi bez zamków i kluczy, ołtarz bez stopnia i 26 ławek, z czego 16 kompletnie zniszczono. Zakrystia nie posiadała żadnego sprzętu, urządzenia do oświetlenia elektrycznego
w 70% uszkodzone i całkiem zniszczone organy7. W kościele pozostało kilka obiektów zabytkowych, wśród nich obrazy: na ścianie przedstawiający
Ukrzyżowanie i klęczącego rycerza, Zmartwychwstanie Pańskie, nadstawa
ołtarzowa składająca się z 23 obrazów i bardzo zniszczone malowidło matki
Boskiej Bolesnej8.
Uszkodzony został przez czołgi cmentarz przykościelny9. Kuria Biskupia w Pelplinie zobowiązała ks. Stefana Kwiatkowskiego do wyremontowania zniszczonego muru starego cmentarza w Kolibkach i uporządkowania cmentarza poewangelickiego oraz ustanowienia Rady Parafialnej10.
Gdynia 2006; tenże, Kto wybudował pierwszą świątynię protestancką w Małym Kacku?,
„Zeszyty Gdyńskie” nr 3, 2008, s. 115–129.
6
K. Zwolenkiewicz, Wspomnienia, Pelplin 1998, s. 74.
7
Archiwum Kurii Biskupiej Chełmińskiej w Pelplinie (dalej AKBP), Sprawozdanie ze stanu
kościołów i zabudowań kościelnych 1945, k. 223.
8
AKBP. Akta Konserwatora Diecezjalnego, Straty wojenne, materialne 1939-1946. t. 1.
k. 118.
9
Archiwum Kurii Metropolitalnej Gdańskiej w Oliwie (dalej AKMG), L. dz. 4994/45.
Tradycja ks. Stefana Kwiatkowskiego objęcia parafii w Gdyni-Orłowie, z 14.12.1945.
10
AKMG. L. dz. 4944/45. Pismo Kurii Biskupiej w Pelplinie do ks. Stefana Kwiatkowskiego,
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20 grudnia 1945 r. wybrano kandydatów do Rady Parafialnej: Piotra Mielczarskiego, Mieczysława Zakońskiego, Ignacego Kawałę, Aleksego Regenta,
Bronisława Jóźwiaka, Jana Dunsta, Augustyna Laskowskiego i Mikołaja Piechowskiego11. 8 stycznia 1946 r. Kuria Biskupia mianowała członkami Rady
Parafialnej na okres do 31 grudnia 1950 r. inż. Piotra Mielczarskiego, mistrza
rzeźnika Mieczysława Zakońskiego i robotnika Mikołaja Piechowskiego12.
24 września 1946 r. wizytacja biskupia parafii w Gdyni-Orłowie podała,
że kościół odpowiada potrzebom duszpasterskim wiernych; budynek kościelny był po remoncie i jest w stanie dobrym; odbudować należało zniszczoną
wieżę kościelną; dom plebański wyremontowany; barak mieszkalny przy ul.
Gdańskiej 269 zamieszkiwał organista parafialny; cmentarz po zniszczeniach
wojennych był doprowadzany do porządku; organy mechaniczne z 1905 r.
były remontowane (3 registry, 320 nowych piszczałek)13.
Ks. Kwiatkowski uporządkował archiwum parafialne; w 1949 r. księgi parafialne wykazały 112 protokołów kanonicznych przygotowania narzeczonych, 64 śluby, 244 chrzty i 37 pogrzebów14. W 1951 r. przeprowadzono
80 protokołów przedślubnych, udzielono 71 ślubów, ochrzczono 224 dzieci15.
Organizująca się parafia potrzebowała większej świątyni i odpowiedniego
zaplecza lokalowego. Ważnym zadaniem nowej parafii w Orłowie była rozbudowa przejętego w 1945 r. kościoła. Odzyskana świątynia nie mogła pomieścić nawet części parafian, mimo że nie było ich jeszcze zbyt wielu. Kościół poewangelicki16 miał rozmiary – 9 m szerokości i 18 m długości. Wobec
tego, z chwilą utworzenia księgi wieczystej, można było przystąpić do jego
powiększenia. Zamiar budowy nowej świątyni był niemożliwy. Władze państwowe nie wyraziły na to zgody. Ks. Stefan Kwiatkowski postanowił więc
o jego rozbudowie.
Podczas kolędy na początku 1948 r. powiadomił parafian o nowej inwestycji związanej z przebudową kościoła. 3 maja 1948 r. cała parafia uroczyście
zadeklarowała swój udział i poparcie w pracach rozbudowy.
Wielka inwestycja natrafiała na niemałe trudności. Świątynia poewangelicka była obiektem zabytkowym i na jej rozbudowę musiał wyrazić zgodę

wojewódzki konserwator zabytków. Po licznych zabiegach plan rozbudowy kościoła został zaakceptowany, z tym, że nowa część miała być przystosowana
do zabytkowej.
Wymiary rozbudowy świątyni, na jakie otrzymano zgodę wynosiły: 25 m długości i 15 m szerokości nowej części. Projekt planu rozbudowy wykonał i był kierownikiem budowy inż. Zbigniew Kapałka, architekt
S.A.R.P.-u. Powołano Komitet budowy. W jego skład weszli członkowie powstałej w 1946 r. Rady Parafialnej – z niewielkimi zmianami. Tworzyli go:
Jan Dunst, Aleksy Regent, inż. Piotr Mielczarski i Józef Rogowski.
Rozpoczęto zakup materiału budowlanego i jesienią 1948 r. rozpoczęły się
prace. W 1949 r. kościół został wybudowany – w stanie surowym, bez wieży.
Rok później ufundowano drewniane ołtarze zaprojektowane przez inż. Zbigniewa Kapałkę. Ołtarze, chrzcielnicę, konfesjonały wykonał Piotr Marszałkowski.
W 1953 r. prace w dobudowanej części kontynuowano. Wykonano kasetonowe sklepienie, ściany zostały, na cementowej posadzce położono estetyczne lastriko. W 1955 r. zakończyła się budowa wieży kościelnej. Wiosną 1961 r. kościół został wymalowany. W tym samym roku na zamówienie
ks. Kwiatkowskiego pani Helena Żukowska z Orłowa namalowała dwa obrazy dl kaplicy św. Józefa – obraz św. Józefa z Dzieciątkiem i św. Barbarę oraz
wyzłociła wewnątrz i zewnątrz tabernakulum ołtarza głównego.
Oprócz budowy kościoła parafia powzięła myśl powiększenia zaplecza lokalowego. W 1959 r. rozpoczęła się budowa plebanii, w której zaplanowano, oprócz części mieszkalnej, przygotowanie sal katechetycznych dla dzieci i młodzieży. Parafia w Orłowie rokrocznie powiększała się i salka w starej
plebanii była niewystarczająca.

z 02.01.1946.
AKMG. L. dz. 72/46. Pismo Kurii Biskupiej w Pelplinie do ks. Stefana Kwiatkowskiego,
z 02.01.1946.
12
AKMG. L. dz. 72/46. Pismo Kurii Biskupiej w Pelplinie do ks. Stefana Kwiatkowskiego,
z 08.01.1946.
13
AKMG. Wizytacja biskupia parafii w Gdyni-Orłowie, z 24.09.1946.
14
AKMG. Protokół spisany podczas wizytacji dekanalnej w Gdyni-Orłowie, z 05. 01.1950.
15
AKMG. Protokół wizytacji biskupiej parafii w Gdyni-Orłowie, z 10.05.1951.
16
M. Gawron, Kto wybudował pierwszą świątynię protestancką w Małym Kacku?, „Zeszyty
Gdyńskie” nr 3, 2008, s. 115–129.
11
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3. Organizator życia religijnego parafii
Sytuacja Kościoła katolickiego w nowej sytuacji społeczno-politycznej
odradzającej się Polski była bardzo trudna. Po zakończeniu wojny Episkopat
Polski liczył 20 biskupów, w parafiach pracowało 7 170 księży17. Do 1952 r.
ks. Stefan Kwiatkowski z powodu małej ilości księży sam prowadził parafię;
od 1945 r. parafia należała do Dekanatu Gdyńskiego, następnie do Dekanatu Gdynia-Południe.
Prowadzenie kościoła i organizowanie życia religijnego w powojennej rzeczywistości były uwarunkowane sytuacją społeczno-polityczną.
17

W czasie II wojny światowej w obozach i więzieniach zginęło 6 biskupów, 2 030 księży
(na ogólną liczbę 12 tysięcy), 127 kleryków i 243 zakonnice. Około 180 księży zginęło
w ZSRR w latach 1939–1945 jako ofiary reżimu stalinowskiego.
81

Mirosław Gawron

Ks. Stefan Kwiatkowski organizator parafii katolickiej w Gdyni–Orłowie

Po zakończeniu II wojny światowej Polska została poddana nowemu zniewoleniu systemu totalitarnego. Utraciła suwerenność na rzecz ZSRR, który narzucił Polsce rząd i kontrolę nad życiem wewnętrznym18.
Minister Oświaty wydał 13 września 1945 r. zarządzenie, na mocy którego
nauka religii była obowiązkowa dla uczniów katolików. Uczniowie, których
rodzice zadeklarowali, że nie życzą sobie, aby ich dzieci korzystały z nauki
religii, byli z nauki tego przedmiotu zwolnieni. Jednak już dwa dni później
Okólnik Ministerstwa Oświaty 15 września 1945 r. zalecał władzom szkolnym zwalnianie z lekcji religii w szkołach dzieci tych rodziców, którzy tego
nie żądają. Kolejne akty prawne władz komunistycznych ustalały nowy porządek prawny. Dekret z 25 września 1945 r. wprowadził nowe prawo małżeńskie. Zawierało ono świecką formę zawarcia związku małżeńskiego uznawanego przez państwo. Dekret „Prawo o aktach stanu cywilnego” wydany
w listopadzie 1945 r. powierzył prowadzenie akt stanu cywilnego wyłącznie
urzędom państwowym, zastępując w tym proboszczów19.
Kościół pod przewodnictwem Episkopatu kontynuował organizowanie życia religijnego i duszpasterskiego. Biskupi wzywali do współpracy
w odbudowie Ojczyzny, trwaniu przy wierzeniach religijnych i przestrzegali
przed materializmem, bezbożnictwem i propagandą antychrześcijańską.
Dla rozwiązywania panującej w Polsce powojennej nędzy powołano
krajową centralę „Caritas”, która w krótkim czasie stała się rozbudowaną
instytucją w diecezjach i parafiach; prowadziła społeczne zakłady opiekuńcze i własne szpitale. W Orłowie od początku istnienia parafii żywo
rozwijała się działalność charytatywna – powstało koło „Caritas”. Zawiązały się wspólnoty Żywego Różańca, Apostolstwo Modlitwy i Krucjata Eucharystyczna. Wszystkie te organizacje kościelne zgodnie z poleceniem Episkopatu zostały w 1950 r. rozwiązane i jedynie sztandary przypominają ich istnienie20.

Życie duszpasterskie było organizowane i sprawdzane podczas wizytacji
biskupich w parafiach. Czterokrotnie wizytowali parafię w Orłowie biskupi pelplińscy: we wrześniu 1947 r. biskup ordynariusz Kazimierz Kowalski,
w 1951 r. biskup sufragan Bolesław Czapliński, w maju 1956 r. biskup Kazimierz Kowalski, 16 maja 1961 r. biskup pomocniczy Bolesław Czapliński.
Biskup Kazimierz Kowalski przybył do parafii w 1952 r. – dokonał 21 września. poświęcenia feretronu i w 1963 r. bierzmował młodzież.
W latach 50. zwiększyła się liczba parafian: w 1957 r. do parafii w Orłowie
należało 7 450 wiernych; w 1958 r. na terenie parafii zamieszkiwało 7 950 katolików i 250 niekatolików; w 1959 r. – 7 800 katolików, 420 niekatolików.
Dla pogłębienia wspólnoty parafialnej i życia religijnego organizowano dwukrotnie misje święte: w 1950 r. prowadził je redemptorysta o. Stanisław Krok;
w 1960 michalita o. Piotr Grabowski. Dwa razy w roku odbywały się rekolekcje parafialne: we wrześniu przed uroczystością Matki Boskiej Bolesnej
i w okresie Wielkiego Postu. Raz w roku grupa orłowian udawała się z pielgrzymką pieszą na odpust Trójcy Świętej do Wejherowa.
O rozwoju parafii świadczą dane przeprowadzone podczas spisu parafian podczas wizyty duszpasterskiej w 1945 r. Do parafii należało 600 rodzin
(3 500 osób), w 1948 r. – 1 200 rodzin, w 1963 r. 2 300 rodzin.
Do 1952 r. duszpasterstwo prowadził ks. Stefan Kwiatkowski. Na większe
uroczystości liturgiczne zapraszał do pomocy ojców franciszkanów lub jezuitów z Gdyni. Po ustanowieniu w Orłowie wikariuszy – w 1952 r. ks. Stanisława Zawackiego i w 1957 r. ks. Zygmunta Trelli – zwiększyła się liczna
sprawowanych Eucharystii w niedzielę. W tym okresie w niedzielę były sprawowane cztery msze święte. Od 1954 r. wprowadzono mszę świętą dla młodzieży szkół średnich, w 1956 r. msze świętą wieczorną, od 1958 r. msze
świętą dla najmłodszych dzieci.
W latach 50. ubiegłego wieku sprawowano w niedziele trzy msze święte
w kaplicy sióstr elżbietanek. Sprawowali je kolejni rektorzy kaplicy: ks. Piasek, ks. Franciszek Dylewski, ks. Pliszka i ks. Józef Szarkowski. Organistą
był Władysław Napiątek, funkcję kościelnego i grabarza piastował Czesław
Krawczyński; dom parafialny prowadziły – Maria Stańska, następnie Katarzyna Nyske.
Odprawiano nabożeństwa ku czci świętych; w każdą środę nowennę
do Matki Boskiej Bolesnej; w każdą sobotę tak zwaną mszę świętą Królowej
Polski. W miesiącu marcu odmawiano litanię do św. Józefa; przed uroczystością Pięćdziesiątnicy parafia brała udział w nowennie do Ducha Świętego.
W życiu wspólnoty orłowskiej zdarzały się smutne wydarzenia. W Kronice Parafialnej opisano tragiczne włamanie do kościoła, które miało

31.12.1944 Krajowa Rada Narodowa powołała Tymczasowy Rząd RP. 11.02.1945 zostały
ogłoszone wyniki konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie. W lutym 1945 r. Rząd Tymczasowy
przeniósł się do Warszawy. Zorganizowano urzędy bezpieczeństwa publicznego. Działały
komitety partyjne PPR, organy NKWD i komendantury radzieckie. W czerwcu 1945 r.
odbyły się w Moskwie rozmowy na temat składu Rządu Jedności Narodowej z udziałem
Stalina, Churchilla i przedstawiciela USA. Polską stronę reprezentowali Bierut, OsóbkaMorawski, Gomułka i Stanisław Mikołajczyk, który sprawował urząd premiera rządu
Polskiego na uchodźctwie w Londynie. 28.06.1945 ogłoszono komunikat o utworzeniu
Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej; premierem został Osóbka-Morawski,
wicepremierami Gomułka i Mikołajczyk. Szybko się okazało, że rząd był poddany kontroli
komunistów i agentów radzieckich. Z. Pawłowicz, Kościół i państwo w PRL 1944–1989,
Gdańsk 2004, s. 36–37.
19
Tamże, s. 46.
20
APO. Kronika parafii, s. 9.
18
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miejsce 28 kwietnia 1963 r. Włamanie zgłosił proboszczowi Czesław Krawczyński, który w niedzielę rano otwierał kościół i zauważył zniszczenia.
W nocy z 27 na 28 kwietnia nieznani sprawcy dokonali włamania do kościoła. Weszli przez okno w kaplicy św. Józefa; rozbili tabernakulum z którego
zabrali dwie puszki; zbezcześcili Najświętszy Sakrament, zrabowali krzyże.
Wyłamali drzwi do zakrystii i ukradli przedmioty liturgiczne. W 1955 r. dokonała się pierwsza próba profanacji tabernakulum.
Ks. Stefan Kwiatkowski zawiadomił milicję; przybyli technicy i zabezpieczyli ślady. Po południu kościół odwiedził biskup Kazimierz Kowalski, który odprawił mszę świętą i nabożeństwo przebłagalne na placu cmentarnym.
Po nabożeństwo wniesiono Najświętszy Sakrament do kościoła. W niedługim czasie przygotowano pancerne tabernakulum z odpowiednim zabezpieczeniem. W duchu zadośćuczynienia odbywała się pielgrzymka parafialna
do Wejherowa; wybrano po raz pierwszy nową trasę przez Wiczlino, Bieszkowice i Nowy Dwór. Klimat wynagrodzenia Bogu towarzyszył orłowianom
podczas uroczystej procesji Bożego Ciała.
Ważnym zadaniem dla duszpasterzy była katechizacja dzieci i młodzieży. W granicach parafii znajdowały się szkoły: Szkoła Podstawowa nr 8
(20 klas), Szkoła Podstawowa nr 11 (27 klas), Specjalna Szkoła Podstawowa
nr 25 (8 klas), I Liceum Ogólnokształcące (8 klas), Państwowa Szkoła Plastyczna (10 klas), Zasadnicza Szkoła Komunikacji Miejskiej (5 klas).
W 1959 r. duszpasterstwo obejmowało nauki stanowe (dla kobiet i mężczyzn) co 2 miesiące oraz w czasie rekolekcji. Organizowano dni skupienia
dla inteligencji; rekolekcje w okresie Wielkiego Postu i przed uroczystością
odpustową ku czci Matki Boskiej Bolesnej (15 września)21; triduum było organizowane przed świętem Niepokalanego Poczęcia NMP, przed uroczystością Królowej Polski, przed Wniebowzięciem NMP i Macierzyństwem NMP;
dla dzieci przed świętem św. Stanisława Kostki.
Duszpasterstwo dzieci odbywało się podczas niedzielnej osobnej mszy świętej recytowanej; przed I piątkiem miesiąca (wtorek, środa i czwartek) spowiedź
święta; podczas mszy świętej I-piątkowej; dzieci do I Komunii świętej były przygotowywane przez dwa lata (I rok 3 serie nauk, II rok 5 serii nauk); dla rodziców
dzieci pierwszokomunijnych przeprowadzano 5 spotkań rocznie.
Duszpasterstwo młodzieży skupiało się na mszy świętej niedzielnej
oraz comiesięcznej Eucharystii środowej; po wieczornej mszy świętej odbywały się spotkania dyskusyjne (frekwencja młodzieży nie była duża).

W parafii działały grupy apostolskie: Apostolstwo Modlitwy, które spotykało się co pierwszy czwartek miesiąca na godzinę świętą i w I piątek miesiąca rano i wieczór; Żywy Różaniec, spotykał się w drugą niedzielę miesiąca na nabożeństwie różańcowym; w intencji misji katolickich odmawiało się
miesięczne intencje i wspomagało ofiarami działalność misyjną; nauki stanowe dla matek i ojców podejmujące problematykę trzeźwościową, dobroczynną; w Tygodniu Miłosierdzia organizowano paczki i odzież dla 20 najbiedniejszych rodzin; w I czwartki miesiąca sprawowano msze święte wotywne
do Wiecznego Kapłaństwa Pana Jezusa oraz modlitwy o powołania kapłańskie; kult Maryjny skupiał się na cotygodniowej Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Apelu Jasnogórskiego po mszach świętych Maryjnych; w związku z działalnością na terenie parafii Świadków Jehowy corocznie organizowano Niedzielę Biblijną; w 1959 r. było 328 Członków Towarzystwa Przyjaciół KUL22.
W 1960 r. ważnym wydarzeniem religijnym było nawiedzenie Obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej, a w następnych latach obchodzenie rocznicy
Peregrynacji Obrazu. 22 i 23 października 1962 r. odbyło się Czuwanie Soborowe, przygotowywane przez miesiąc specjalnymi naukami i nabożeństwami. Wierni licznie uczestniczyli w duchowym wspieraniu II Soboru Watykańskiego. Na dobę Czuwania Soborowego wystawiono w prezbiterium obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej, przeprowadzono nauki stanowe oraz sprawowano mszę świętą o północy, zgodnie z zaleceniem Kurii Biskupiej. Podczas mszy świętej o godz. 24.00 70% uczestniczących przystąpiło do komunii świętej; 16 osób wyjechało do Częstochowy na adorację przed Cudownym Obrazem23.
Na terenie parafii istnieją dwa szpitale – Szpital Morski im. PCK w GdyniRedłowie i Akademickie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
– do których regularnie udają się kapłani z posługą dla chorych. W ciągu roku
kilka tysięcy osób chorych przyjmuje sakrament chorych; są dni, w których
kapelan jest wzywany kilka razy dziennie lub w wyjątkowych przypadkach
w nocy. W 1963 r. odwiedzano chorych cztery razy w roku z komunią świętą; tam gdzie pozwalały warunki sprawowano msze święte w pokoju chorego. Raz w roku, z okazji wspomnienia św. Wincentego a Paulo lub z okazji Tygodnia Miłosierdzia organizowano Święto Chorych. W dzieło włączali się: siostry elżbietanki, parafianie, lekarze, młodzież; właściciele samochodów przywozili osoby starsze; każdy chory miał do pomocy dwoje młodych

21

Parafia w Gdyni-Orłowie obchodzi odpust w dzień Patronki parafii Matki Boskiej Bolesnej.
24.07.1961 odpust został nadany i później odnowiony na okres 7 lat przez Księdza Prymasa
Stefana kardynała Wyszyńskiego. APGO, Kwestionariusz dotyczący odpustów w parafii,
z 08.02.1963.
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APGO. Wizytacja biskupia z 1959 r.
APGO. Sprawozdanie z Peregrynacji Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej i Czuwania
Soborowego.
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ludzi. W sobotę, przed Świętem Chorych odwiedzano chorych w ich domach,
tam odbywali spowiedź i przyjmowali komunię świętą. W niedzielę na uroczystej mszy świętej w kościele witały chorych małe dzieci z kwiatami. Wielu chorych przeżywało ten dzień jak swoją I Komunię Świętą24.
W Tygodniu Miłosierdzia organizowano akcję pomocy dla rodzin wielodzietnych i osób biednych. Korzystano z ofiar składanych do skarbonki św.
Antoniego, zwłaszcza w okresie świąt; nierzadko pomoc okazywały rodziny
zamożniejsze, opiekujące się po sąsiedzku osobami potrzebującymi.
Ważny wpływ na obraz życia duszpasterskiego miał II Sobór Watykański
(1962–1965). Dekretem Stolicy Apostolskiej nakazał zmienić wystrój prezbiterium tak, aby celebrujący liturgię kapłan był odwrócony twarzą do ludu;
Sobór wprowadził do liturgii języki narodowe, ułatwiając aktywne uczestnictwo w ceremoniach.
Zmiany dokonane po reformie soborowej ustaliły program niedzielnych
nabożeństw, który (z niewielkimi zmianami) funkcjonuje do chwili obecnej.
Od 1965 r. porządek mszy świętych niedzielny był następujący: godz. 7.00 –
dla osób dorosłych, 8.15 – dla młodzieży, 9.15 – dla starszych dzieci od IV
do VI klasy (recytowana), 10.15 – dla najmłodszych dzieci oraz od I do III
klasy, 11.15 – suma parafialna, 12.15 – dla osób dorosłych, 18.00 – wieczorna
dla osób dorosłych. W dni powszednie msze święte sprawowano o godz. 6.30,
7.00, 7.30 i 18.30. Homilie głoszono w każdą niedzielę i święto podczas każdej mszy świętej. W dni powszednie w środy (podczas nowenny) i soboty
oraz w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. Do uczestnictwa w liturgii zostały wprowadzone osoby świeckie, uprzednio przygotowane do czytania lekcji
z Pisma świętego. Wierni dorośli i młodzież czynnie uczestnicząc w liturgii
ściślej łączyli się z ołtarzem i Eucharystią. Wyrażało się to, m.in. w liczniejszym udziale w nabożeństwach majowych, różańcowych i w czasie Nieustającej Nowenny do Matki Boskiej25.
W drugiej połowie lat 60. znacznie zwiększyła się ilość osób, zamieszkujących teren parafii sięgając 11 000 wiernych. Pociągało to za sobą konieczność większego zaangażowania się duszpasterzy. W 1966 r. biuro parafialne
było otwarte bez ukazania godzin urzędowania, nierzadko cały dzień, do późnego wieczora.
Zwiększyła się do trzech ilość miejsc katechetycznych: dwa znajdowały się w domu parafialnym i jedno przy kaplicy sióstr elżbietanek. Klasy
były podzielone na mniejsze grupy, każda odbywała dwie katechezy w tygodniu. Razem w tygodniu odbywało się 68 katechez. Wyjątkiem był Tydzień
Eucharystyczny, w którym zamiast drugiej katechezy dzieci uczestniczyły

w comiesięcznej spowiedzi i komunii świętej. Dzieci szkół podstawowych
uczestniczyły w dwóch katechezach tygodniowo, niektóre lekcje młodszych
klas odbywały się w niedzielę razem z rodzicami. Młodzież odbywała jedną
katechezę w tygodniu, a drugą w niedzielę po swojej mszy świętej. Nauczaniem katechezy zajmowało się trzech katechetów, ks. Stanisław Zawacki, ks.
Tadeusz Rogatka, ks. Jerzy Petta – każdy prowadził 23 lekcje tygodniowo26.
W czerwcu 1963 r. ks. Stefan Kwiatkowski obchodził 25-lecie święceń kapłańskich. Na uroczystość przybyli zaprzyjaźnieni kapłani Księdza Jubilata.
Nie było ich wielu. Z 32 kolegów, który razem z nim studiowali, dwóch zmarło
śmiercią naturalną, 19 zostało zamordowanych w obozach koncentracyjnych
w czasie okupacji. Parafia orłowska 16 czerwca czciła jubileusz ks. Kwiatkowskiego. Mszę świętą koncelebrowali: ojciec duchowny ks. Kwiatkowskiego z seminarium w Pelplinie ks. Adam Karczyński, dziekan ks. Józef Miszewski, kapelan Zakonu Maltańskiego ks. dr Władysław Eborowicz. Orłowianie ofiarowali Jubilatowi kielich mszalny, stułę, patenę komunijną, naczynia do olejów świętych i dwie puszki na komunikanty. Chór z wypełnioną
świątynią wiernych zaśpiewał „Sto lat” i wręczył księdzu proboszczowi kosz
kwiatów. Kapłani z dekanatu Gdynia-Południe zebrali się na okolicznościowej kongregacji, podczas której odczytano list z życzeniami biskupa ordynariusza i przekazano ks. Kwiatkowskiemu złocony serwis stołowy.
Ks. Stefan Kwiatkowski nie cieszył się dobrym zdrowiem. Od końca lat
50. leczył dolegliwości sercowe. Lekarz dr Tomasz Kamiński w sierpniu 1959
r. zalecił pilne leczenie i pobyt w sanatorium27. W latach 60. w letnich miesiącach wyjeżdżał na urlop zdrowotny do Kudowy-Zdroju28. Z biegiem lat trudności zdrowotne pogłębiały się. Pojawiły się nieżyt żołądka, wrzody w układzie pokarmowym, miażdżyca naczyń krwionośnych, wyczerpanie nerwowe
i skłonność do depresji reaktywnej. W piśmie do Kurii Biskupiej w Pelplinie z dnia 12 kwietnia 1973 r. ks. Kwiatkowski zwrócił się z prośbą o zmianę wikariusza ks. Jerzego Petty, ponieważ wykazał trudności we współżyciu
oraz pracy duszpasterskiej. Okoliczności te i trudności zdrowotne skłoniły ks.
Stefana Kwiatkowskiego do złożenia 30 czerwca 1973 r. rezygnacji z urzędu proboszcza.
Ks. Stefan Kwiatkowski w piśmie do ks. bp. Bernarda Czaplińskiego wyraził chęć pozostania w Orłowie, a jako swego następcę wskazał oddanego parafii dotychczasowego wikariusza ks. Tadeusza Rogatkę. Kuria w Pelplinie przyjęła rezygnację z zajmowanego stanowiska, skierowała duchownego na emeryturę, przyznała miesięczny zasiłek z funduszu subsydium

APGO. Sprawozdanie duszpasterskie z lat 1962–1963.
25
APGO. Sprawozdanie duszpasterskie z lat 1964–1965.
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Tamże.
ADP. Orzeczenie lekarskie z 14.07.1959.
28
ADP. L.dz. 2268. Prośba o urlop zdrowotny, z 19.06.1962.
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sacerdotale i wyraziła zgodę na zamieszkanie w plebanii w Orłowie po uzgodnieniu z nowym proboszczem, którym został ks. Stanisław Zawacki. Bp Kazimierz Kowalski podziękował ks. Stefanowi Kwiatkowskiemu za trudy poniesione przy organizowaniu życia duszpasterskiego w latach powojennych,
a zwłaszcza przy przebudowie kościoła parafialnego w Orłowie29.
Ks. Stefan Kwiatkowski zmarł 14 marca 1974 r. Został pochowany
na cmentarzu parafialnym, obok świątyni od strony północnej w GdyniOrłowie30.
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Jarosław Wąsowicz

Posługa duszpasterska
ks. Prałata Hilarego Jastaka
podczas strajków gdyńskich
stoczniowców i portowców
w czasie Sierpnia ’80
Ksiądz prałat Hilary Jastak praktycznie całą swoją kapłańską drogę życia przebył w Gdyni. Na kapłana został wyświęcony w trudnych czasach niemieckiej okupacji. Wojenne zawirowania i prześladowanie przez okupanta
Polaków na Pomorzu sprawiły, że w seminarium w rodzinnej diecezji chełmińskiej w Pelplinie kl. Jastak nie mógł kontynuować nauki. Od 1940 r. formację odbywał w Metropolitarnym Seminarium Warszawskim. W okupowanej stolicy przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Stanisława Galla. Dopiero
po zakończeniu wojny mógł wrócić do macierzystej diecezji. W roku 1946
ks. Hilary Jastak został skierowany do pracy w Gdyni i pozostał tu do swojej śmierci w 2000 r1.
Przez pierwsze trzy lata pracy na Wybrzeżu ks. Jastak pełnił funkcję dyrektora okręgowego „Caritas” w Gdyni. Był bardzo ambitnym kapłanem i rozwinął w ramach „Caritasu” bardzo szeroką działalność. Wtedy po raz pierwszy uwagę zwróciły na niego komunistyczne władze. To ich naciski na biskupa Kazimierza Kowalskiego spowodowały odwołanie ks. Hilarego Jastaka
z pełnionej funkcji i mianowanie go w 1949 r. proboszczem nowo powstałej
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Urząd ten ks. Jastak pełnił aż do przejścia na emeryturę w 1984 r. Swoim zaangażowaniem w posługę duszpasterską zdobył serca wielu. Już
za życia stał się postacią legendarną, nazywaną „Królem Kaszubów”. Okres
posługi duszpasterskiej ks. Hilarego Jastaka w Gdyni w l. 1946–1989,
1

ADP. L.dz. 2337. List Kurii Biskupiej w Pelplinie do ks. Stefana Kwiatkowskiego,
z 25.06.1973.
30
ADP. 574/2004/II, Życiorys ks. Stefana Kwiatkowskiego.
29
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Por. Śp. ks. Prałat dr Hilary Jastak, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej”, 44 (2000)
nr 4–6, s. 188–190; K. Wójcicki, Rozmowy z księdzem Hilarym Jastakiem, Gdynia 1994;
P. Szubarczyk, Księża Niezłomni: Król Kaszubów. Ks. Hilary Jastak (1914–2000), „Nasz
Dziennik”, nr 17, 20–21.01.2007; A. Kazański, Hilary Jastak, opublikowane na stronie:
www.encyklopedia-solidarnosci.pl (z 12.01.2009).
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naznaczony był jego ciągłym zmaganiem z represyjną wobec Kościoła polityką władz. W roku 1950 ks. Jastak był aresztowany i dwa miesiące przetrzymywany w więzieniu. Przez kolejne lata roztaczano nad nim dozór milicyjny,
inwigilowano jego działalność. Jak podają opracowania, otrzymał ponad 500
wezwań zarówno do zapłaty nałożonych kar pieniężnych, jak i na przesłuchania2. Służba Bezpieczeństwa tak charakteryzowała jego postać: Ks. Jastak
należy do grupy księży najbardziej wojowniczo ustosunkowanych do władz
państwowych na terenie Gdyni. […] Ks. Jastak jest jednostką upartą i negatywnie ustosunkowaną do wszelkiej władzy państwowej, cechuje go służalczy stosunek do Kurii i Episkopatu. Jest oddany bez reszty swojej hierarchii3.
Pod koniec lat 70. ks. Jastak czynnie wspierał Wolne Związki Zawodowe.
W tym okresie także wzywany był do Urzędu ds. Wyznań, gdzie prowadzono przeciwko niemu postępowanie administracyjne4. W homilii na pogrzebie ks. Prałata Hilarego Jastaka, żałobny kaznodzieja – ordynariusz warmiński ks. abp Edmund Piszcz, wspominając życiową drogę zmarłego kapłana,
podkreślił jego głęboki patriotyzm nazwał go „nieustraszonym bojownikiem
o wolność i suwerenność Polski”5.
Jedną z odsłon tego bojowania ks. Jastaka o wolną ojczyznę i chrześcijańską wizję godności człowieka było jego zaangażowanie w posługę strajkującym stoczniowcom i portowcom w Gdyni podczas pamiętnych strajków
w Sierpniu 1980 r. Miała ona niebagatelny wpływ na strajkujących robotników i na utrwalenie w świadomości międzynarodowych obserwatorów roli
Kościoła w zniewolonym przez komunizm społeczeństwie polskim. Dzięki kapłanom z Wybrzeża Gdańskiego, którzy w tym czasie posługiwali protestującym w ich zakładach pracy, cały świat ujrzał Polaków modlących się
po obu stronach bram na mszy świętej. Po tych wydarzeniach „międzynarodowa opinia publiczna oswojona już była z faktem, że to nie władza toleruje wierzących, lecz chrześcijanie tolerują władzę, budując z nią socjalizm”6.

Geneza niepokojów społecznych
na Wybrzeżu Gdańskim w lecie 1980 r.
Bezpośrednim impulsem wystąpień robotniczych stała się podwyżka cen
na niektóre gatunki mięsa, wprowadzona przez władze 01.07.1980 r. Reakcja
społeczeństwa była natychmiastowa. W tym samym dniu w wielu ośrodkach
w kraju rozpoczęły się strajki. Mimo prób ich zażegnania w postaci obietnic
podwyżki najniższych płac, emerytur i dodatków rodzinnych, strajk z dnia na
dzień rozszerzał się na nowe ośrodki. W lipcu strajkowało około 83 tysięcy
osób w 177 zakładach pracy. Największe rozmiary protesty strajkowe przybrały na Lubelszczyźnie. Lipcowe strajki miały na ogół charakter ekonomiczny. Władza, chcąc jak najszybciej zakończyć społeczny protest, spełniała warunki płacowe strajkujących zakładów7. Odniosło to jednak odwrotny skutek
– podsyciło mianowicie zakłady, które jeszcze nie strajkowały – do rozpoczęcia protestów. W efekcie strajki obejmowały coraz większą liczbę zakładów8.
W sierpniu wybuchła nowa fala protestów, która szczególnie szybko rozprzestrzeniała się na Wybrzeżu. 14 sierpnia rozpoczął się strajk w Stoczni
Gdańskiej im. Lenina. Odtąd centrum ogólnopolskiego protestu robotniczego skupiło się wokół tego zakładu pracy. Bezpośrednim powodem wystąpienia stoczniowców było zwolnienie z pracy działaczki WZZW Anny Walentynowicz9.
Strajk w Stoczni rozpoczął się z inicjatywy trzech młodych pracowników
tego zakładu: Jerzego Borowczaka, Ludwika Prądzyńskiego i Bogdana Felskiego. O godzinie 6.00 nie podjęły pracy wydziały K-1 i K-3 i stopniowo zaczęły się do nich przyłączać kolejne wydziały10. Do stoczni dotarł też Lech
Wałęsa, który od razu stanął na czele protestu jako przewodniczący komitetu
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Por. W. Kwiatkowska, D. Zamiatała, Jastak Hilary (1914–2000),kapłan diecezji
chełmińskiej, (w:) Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–
1989, t. I, red. J. Myszor, Warszawa 2002, s. 95–97.
Cyt. za: Jastak Hilary (1914–2000), (w:) Encyklopedia Gdyni, red. M. Sokołowska,
I. Greczanik-Filipp, W. Kwiatkowska, Gdynia 2006, s. 286–287.
Por. A. Hlebowicz, Kościół katolicki a opozycja na Pomorzu Gdańskim: 1966–1980,
(w:) Opozycja antykomunistyczna w Gdańsku (1976–1980), Gdańsk 1995, s. 26–27;
J. Duda-Gwiazda, Historia WZZW, „Solidarność”. Pismo MKZ „Solidarność” z siedzibą
w Gdańsku, nr 13, 23.04.1981, s. 3.
Por. M. Lewandowski, Zmarł ksiądz prałat Hilary Jastak, „Magazyn Solidarność”,
nr 2(2000), s. 8; O. Zielińska, Ksiądz Prałat Hilary Jastak. Moje Powołanie, „Magazyn
Solidarność”, nr 11(2005), s. 9.
Por. G. Boros, Matka Boska Strajkowa, w: „Punkt” Almanach gdańskich środowisk
twórczych, nr 12(1980), s. 270.
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Por. M. Dąbrowski, Lubelski Lipiec 1980, w: Stąd ruszyła lawina… Region Środkowowschodni
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, red. P. Gach, Lublin 2006, s. 23–111.
8
Por. A. Albert [W. Roszkowski], Najnowsza Historia Polski 1914–1993 t. II, s. 783–784;
A. Czubiński, Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945–1989),Poznań 1998, s. 634–
635; J. Holzer, Solidarność 1980–1981. Geneza i historia, Warszawa 1990, s. 89–92;
T. Garton Ash, Polska rewolucja. Solidarność 1980–1981, 1990, s. 17–40.
9
14 sierpnia wśród pracowników gdańskich zakładów zostały rozprowadzone ulotki
wzywające do obronny Anny Walentynowicz, która podczas odbywania urlopu została
zwolniona dyscyplinarnie od dnia 07.08. z pracy w Stoczni Gdańskiej za „ciężkie
naruszenie obowiązków pracownika”. Ulotka podpisana był przez Komitet Założycielski
WZZW i redakcję „Robotnika Wybrzeża”: Bogdana Borusewicz, Lecha Wałęsę, Alinę
Pieńkowską, Jana Karandzieja, Marylę Płońską, Andrzeja Gwiazdę, Joannę DudaGwiazdę. Por. L. Wałęsa, Droga nadziei, Kraków 1990, s. 117
10
Szczegółową relację inicjatorów strajku o momencie rozpoczęcia protestu zamieszcza
stoczniowy biuletyn: Strajkowy Biuletyn Informacyjny Solidarność, nr 11, Stocznia
Gdańska 30.08.1980; Ciekawe relacje o początkach strajku i jego przebiegu widziane
oczyma stoczniowców biorących udział w proteście, znajdziemy (w:) Sierpień’ 80
we wspomnieniach. Relacje z Wybrzeża, red. M. Latoszek, Gdańsk 1991. s. 412.
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strajkowego. Komitet ten wysunął następujące żądania: przywrócenie do pracy Anny Walentynowicz, Lecha Wałęsy i Andrzeja Kołodzieja, uzyskanie pozwolenia na wybudowanie pomnika ku czci poległych w grudniu 1970 r.,
uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa dla strajkujących oraz postulaty natury
ekonomicznej – podwyżka płac o 2 tys. zł i podwyższenie zasiłków rodzinnych do poziomu MO i SB11.
Następnego dnia – 15 sierpnia strajk w Trójmieście rozszerzył się na inne
zakłady. Stanęła Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni, gdzie na czele
strajku stanął Andrzej Kołodziej. Protest rozciągnął się na pozostałe stocznie, porty Gdańska i Gdyni, zakłady kooperujące z przemysłem stoczniowym
oraz komunikacje miejskie. Od godz. 12.00 władze zablokowały łączność
z Trójmiastem. Po południu w Stoczni Gdańskiej zostały wznowione rozmowy Komitetu Strajkowego z dyrekcją.
W kolejnym dniu strajku 16 sierpnia rozmowy w stoczni między KS a dyrekcją zakładu toczyły się od samego rana. W końcu porozumiano się w sprawie postulatów ekonomicznych. Przedstawiciele strajkujących stoczniowców
poprzez głosowanie zdecydowali się na kompromisowe rozwiązanie – podwyżkę o 1 500 złotych i dodatek drożyźniany. Takie warunki zostały zaakceptowane przez dyrekcję. Wobec przyjęcia przez nią także pozostałych postulatów do realizacji lub późniejszego rozpatrzenia, Lech Wałęsa, jako przewodniczący KS, w godzinach popołudniowych ogłosił zakończenie strajku.
Stoczniowcy zaczęli opuszczać swój zakład pracy. W tym czasie do dramatycznych scen doszło pod bramą nr 2, gdzie zebrali się przedstawiciele
strajkujących zakładów, popierających protest stoczniowców. Wobec rzeczywistości zakończenia strajku w Stoczni Gdańskiej czuli się opuszczeni. Część
stoczniowców pragnęła kontynuować strajk solidarnościowy aż do czasu kiedy zostaną zrealizowane postulaty pozostałych zakładów pracy Wybrzeża.
Do tej grupy przyłączył się także Lech Wałęsa, który zmienił poprzednią decyzję i ogłosił kontynuację strajku. Niestety, część stoczniowców już powróciła do domów. Pozostało ich około tysiąca. Grupa ta, wraz z przedstawicielami komitetów strajkowych innych zakładów pracy ukonstytuowała Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z siedzibą w Stoczni Gdańskiej, na którego
czele stanął Lech Wałęsa12. Rozpoczął się nowy etap strajku, który ze stoczniowego protestu przerodził się w strajk solidarnościowy skupiający w MKS,
z dnia na dzień coraz to większą ilość zakładów pracy13. Protest przybrał

formę strajku ogólnopolskiego. W skład MKS wszedł m.in. Andrzej Kołodziej, przywódca strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej.

Por. A. Drzycimski, T. Skutnik, Gdańsk Sierpień’ 80. Rozmowy, Gdańsk 1990, s. 437–
438; A. Dudek, Dzieje dziesięciomilionowej „Solidarności” (1980–1981), (w:) Droga
do Niepodległości. „Solidarność” 1980–2005, Warszawa 2005, s. 20.
12
Por. A. Drzycimski, T. Skutnik, Gdańsk Sierpień’ 80…, dz. cyt., s. 86–106; J. Holzer,
Solidarność 1980–1981…, dz. cyt., s. 93.
13
Początkowo do MKS zgłosiło akces 21 zakładów, a 18 sierpnia było ich już 156. MKS
11
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Pierwsza niedziela w strajkujących zakładach pracy przypadła na 17 sierpnia. W sobotę 16 sierpnia do kurii gdańskiej zgłosiła się delegacja stoczniowców z Anną Walentynowicz na czele z prośbą do bp. Lecha Kaczmarka o odprawienie na terenie protestującego zakładu mszy św. Biskup jednak w tej
sytuacji zachował się niejednoznacznie14. W sprawie mszy dla strajkujących
prowadził w tym dniu pertraktacje z władzami, ale nic nie zdołał uzyskać.
Na władzach wojewódzkich zezwolenie na mszę świętą wymusiła dopiero
delegacja MKS w późnych godzinach wieczornych15. Ostateczne decyzje zostały dostarczone do gdańskiej kurii dopiero w nocy z 16 na 17 sierpnia.
Stoczniowcy do ostatniej chwili nie byli pewni, czy nabożeństwo się odbędzie, ponieważ samemu księdzu Jankowskiemu decyzja władz została przez
biskupa przekazana w niedzielę przed samą mszą św.16.
postanowił opracować wspólne żądania i w imieniu wszystkich strajkujących zakładów
prowadzić rozmowy z przedstawicielami władz centralnych i po ewentualnym dojściu
do porozumienia ogłosić zakończenie strajku na Wybrzeżu Gdańskim., J. Holzer,
Solidarność 1980–1981…, dz. cyt., s. 93.
14
Por. J. Żaryn, Błogosławię was i wasze godziwe poczynania czyli Kościół wobec NSZZ
„Solidarność” (1980–1981), (w:) Droga do Niepodległości…, dz. cyt., s. 69; P. Raina,
Ks. Henryk Jankowski proboszcz parafii św. Brygidy, Olsztyn 1991, s. 8–9. Nieco inny
pogląd na postawę ks. bp. Kaczmarka, przestawia w swojej monografii poświęconej
ordynariuszowi gdańskiemu ks. Bogdanowicz. Por. S. Bogdanowicz, Lech Kaczmarek
Biskup Gdański, Gdańsk 1994, s. 222–232.
15
Por. S. Bogdanowicz, Kościół Gdański pod rządami komunizmu 1945–1984, Gdańsk 2000,
s. 364–165. Ostatecznie w Gdańsku msze święte zostały odprawione w następujących
zakładach: w Stoczni Gdańskiej – ks. Henryk Jankowski i ks. Stanisław Dułak, w Stoczni
Remontowej – ks. Stanisław Bogdanowicz, w Porcie Gdańskim – ks. Andrzej Rurarz,
w Nowym Porcie – ks. Stanisław Płatek, w Porcie Północnym – ks. Henryk Tribowski,
ks. Zbigniew Bryk.
16
Por. B. Saryusz, Ksiądz Henryk Jankowski pro Christo et Patria, (w:) Rodem z Solidarności.
Sylwetki twórców NSZZ „Solidarność”, red. B. Kopka i R. Żelichowski, Warszawa
1997, s. 60. Ten moment wspomina w swojej książce A. Walentynowicz: Nazajutrz
rano wielotysięczny tłum niecierpliwie czekał na przybycie kapłana. Byłam niespokojna.
Pojechałam do kościoła św. Brygidy po ks. Jankowskiego. Czekał. Nie zamierzał wybrać
się do nas bez pozwolenia swojego zwierzchnika, a biskup jeszcze zgody nie wyraził.
Pędzę do kurii, tam słyszę, że biskup jest u wojewody. W Urzędzie Wojewódzkim jestem
za późno – biskup już wyszedł. Dopadam go wreszcie u ks. Jankowskiego. Jest zgoda,
możemy jechać do stoczni. Zastanawiam, po co biskup składał wizytę wojewodzie?
Prosił czy dziękował? Przecież nie musiał, wszystko zostało załatwione. – Ekscelencjo,
trochę szacunku dla swojego stanowiska, jeśli już nie dla własnej osoby… - nie mogłam
powstrzymać języka. Tak więc ta niepokaźna Walentynowicz naraziła się władzy partyjnej,
administracyjnej i kościelnej. Por. A. Walentynowicz, A. Baszanowska, Cień przyszłości,
Kraków 2005, s. 96–97.
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Ks. Hilary Jastak, był pierwszym polskim kapłanem, który zdecydował się
pójść z posługą duszpasterską do strajkujących zakładów pracy. Decyzję podjął w sobotę 16 sierpnia 1980 r., nie czekając na zezwolenie władz świeckich
ani kościelnych. Dzięki temu robotnicy już w sobotę mieli pewność, że będą
mogli w niedzielę uczestniczyć we mszy św.
W sobotę 16 sierpnia delegacje strajkujących trzykrotnie przybywały
do kościoła NSPJ w Gdyni, aby zaprosić ks. Jastaka do odprawienie Eucharystii na terenie stoczni i portu. Podczas trzeciej wizyty przedstawiciele protestujących robotników poinformowali także księdza prałata o fakcie odmówienia tej posługi przez oo. redemptorystów, którzy animują parafię MB Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka w Gdyni, na terenie której znajdowały
się strajkujące zakłady. Proboszcz tej parafii o. Edward Ryba, najprawdopodobniej w tym dniu nie rozeznał dobrze tej sytuacji, ponadto ugiął się szantażom prezydenta miasta Jana Krzeczkowskiego, który groził, że w razie odprawienia mszy św. dla strajkujących, cofnięte zostaną redemptorystom pozwolenia na budowę klasztoru przy świątyni parafialnej17.
Tyle o sobotnim przebiegu wydarzeń mówią nam osobiste notatki ks. Jastaka. Nieco inaczej opisuje te wydarzenia Bogdan Borusewicz, który we wspomnieniach pisanych po 25 latach opowiada o takim przebiegu wizyty u ks. Jastaka: Myślałem także, jak ściągnąć ludzi z zewnątrz przed stocznię. Doszedłem do wniosku, że należy zorganizować w niedzielę nabożeństwo. Ale trzeba znaleźć księdza, który by je odprawił. Zadzwoniłem do drzwi plebanii kościoła przy Świętojańskiej w Gdyni. Otworzył ksiądz, nie wiem, proboszcz
czy wikary. Powiedziałem, że jestem przedstawicielem strajkujących i chciałbym zapytać, czy ksiądz nie odprawiłby mszy na terenie stoczni. Nie usłyszałem żadnej odpowiedzi. Tak walnął drzwiami, że ledwo zdążyłem odskoczyć,
o mało mi nosa nie przyciął. Udałem się do następnego kościoła – do okrąglaka na Portowej, który wtedy był jeszcze w budowie. Rozmawiałem z proboszczem. Powiedział, że jest ze strajkującymi, ale buduje kościół i nie może
się narazić. Wtedy przypomniałem sobie o ks. Hilarym Jastaku. Znałem go
i on mnie znał, bo organizowaliśmy u niego msze w intencji aresztowanych.
Nauczony doświadczeniem zacząłem ostrożnie: Chcemy zorganizować mszę
świętą w gdyńskiej stoczni, ludzie się boją, chcieliby się wyspowiadać, przyjąć komunię. Może by ksiądz zapytał biskupa? A na to prałat Jastak: A dlaczego mam się pytać biskupa? O której chcecie, żebym wam odprawił podałem godzinę? Usłyszałem: Załatwione. Pojechałem do stoczni, powiedziałem

Kołodziejowi, żeby przygotowali krzyż i w nocy wróciłem do Stoczni Gdańskiej18.
W niedzielę 17 sierpnia ks. Hilary Jastak od pierwszej mszy św. odprawianej w kościele parafialnym przez całą niedzielę ogłaszał wiernym komunikat o podjętej przez siebie decyzji udania się z posługą duszpasterską
na prośbę delegacji strajkujących do stoczni i portu. O godz. 10.00 na plebanię przyjechał ordynariusz diecezji gdańskiej bp Lech Kaczmarek oraz wikariusz generalny diecezji ks. Bernard Polzin, którzy poinformowali ks. Jastaka, że wojewoda gdański Jerzy Kołodziejski zezwolił tylko na odprawienie
mszy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Kołodziejski wobec nieudanych prób
połączenia z biskupem chełmińskim, poprosił też biskupa gdańskiego o upomnienie ks. Jastaka, że msza jest odprawiana bez zgody. Jednocześnie wojewoda zażądał, aby na mszy nie było kazania, by ks. Jastak nie używał demagogicznych zwrotów i namówił stoczniowców do rozejścia się i rozebrania przygotowanego ołtarza19. Ks. Prałat, wspominając to spotkanie, napisał:
obiecałem ks. Biskupowi Kaczmarkowi i ks. Polzinowi, że żadnych demagogicznych chwytów nie będę używał, na Mszę św. pojadę za chwilę i odprawię
z homilią20.
O godz. 10. 30 po ks. Jastaka przyjechał samochód, który zawiózł go
wraz z ministrantami na teren Stoczni im. Komuny Paryskiej. Na miejscu
okazało się, że strajkujący stoczniowcy bardzo starannie przygotowali się
do uroczystości. Przygotowali ołtarz i duży krzyż, które zostały przystrojone.
Na mszy św. grała stoczniowa orkiestra dęta.
Już we wstępie do rozpoczynającej się Eucharystii, ks. Jastak przybliżył
okoliczności podjęcia decyzji o sprawowaniu mszy na terenie strajkujących
zakładów. Podkreślił doniosłość chwili i poparł postulaty wysunięte przez
strajkujących stoczniowców: To, co się tutaj w tej chwili odbywa, dzieje się
zgodnie z życzeniem zgromadzonych tu stoczniowców, pracowników umysłowych i robotników, wyrażone trzykrotnie na moje ręce przez delegację przedstawiającą ludzi młodych, ale statecznych, obdarzonych – jak mówi Sobór
Watykański II w swoich dekretach – specjalnymi charyzmatami ludzi świeckich, to jest znakami i tchnieniami Ducha św.
Z wdzięcznym sercem kapłańskim i z wyrazami szczerego uznania dla Waszych delegatów, odznaczających się równowagą duchową i świadomych

17

AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, Notatka własna
– sobota 16.08.1980 w sprawie Mszy św. niedzielnej dla Strajkujących w Stoczni i w Porcie
Gdyni; Później o. Ryba z poświęceniem włączył się w posługę strajkującym na terenie
stoczni i portu w Gdyni.
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Por. E. Szczesiak, Borusewicz. Jak runął mur, Rozmowy z liderem opozycji demokratycznej
legenda Sierpnia ’80 oraz podziemia „Solidarności” pierwowzorem „Człowieka z żelaza”,
Warszawa 2005, s. 77.
19
AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, Notatka własna
– niedziela 17.08.1980 w sprawie Mszy św. w Stoczni.
20
Tamże; Ks. Jastak mógł negatywnie ustosunkować się sugestii ks. bp. Kaczmarka,
ponieważ nie podlegał jego jurysdykcji.
18
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swoich wzniosłych celów i zadań oraz wyrazami kapłańskiej miłości i oddania dla Was wszystkich, którzy służycie prawdzie i sprawiedliwości, którzy
upominając się o chleb powszedni zadbaliście też o chleb duchowy, rozpoczynam świętą liturgię.
Uważam sobie za łaskę Opatrzności Bożej, że mogę dzisiaj sprawować
Ofiarę Najświętszą wśród Was, ukochani Bracia i Siostry, którzy tak rozważnie, dostojnie i spokojnie bronicie prawdy i niezbywalnego prawa człowieka – o czym głosił Ojciec św. Jan Paweł II w Warszawie pod krzyżem na Placu Zwycięstwa w roku ubiegłym w czasie swojej pielgrzymki w Ojczyźnie21.
W podobnym tonie ks. Jastak przemawiał w czasie homilii: Prezydent
miasta oświadczył memu konfratrowi od O.O. Redemptorystów, że to, co czynicie, jest sabotażem i przestrzegał, żebym nie poszedł do Was z posługą duchową. Jest tu jakieś wielkie nieporozumienie. […] Postulat prawa człowieka i prawdy, uczestnictwo szerzeniu i popieraniu różnych form samorządności ludzi pracy jest zagwarantowane nie tylko prawem naturalnym, Bożym,
ale i prawem pozytywnym, międzynarodowym w Helsinkach i prawem konstytucyjnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Gdy Wasi delegaci byli wczoraj
u mnie, wówczas miałem możność pokazać im Powszechną Deklarację Praw
Człowieka wydaną przez ONZ oraz Helsinki, a także ustawę zasadniczą PRL
Konstytucję uchwaloną w lipcu 1952 r., znowelizowaną w roku 1976. Wszystkie normy prawa przemawiają za Wami, za Wasza postawą i słusznymi postulatami. […]
Nikt nie może zaprzeczyć, że działanie Wasze zostało podjęte w „trosce
o przyszłość kraju” – co warunkuje Premier – o jego suwerenność, wolność
słowa, myśli, wyznania, że kierujecie się uczciwymi i najlepszymi intencjami,
zasługującymi na poparcie i szacunek. Kto Was podejrzewa, albo twierdzi,
że nie kierujecie się uczciwymi i dobrymi intencjami, ten jest oszczercą. Jedno jest tylko pragnienie wszystkich, abyście mogli doświadczyć tego szacunku i tego poparcia w praktyce i na stałe, a wtedy nikt nie może wątpić, że natychmiast przystąpicie do dalszej i i mozolnej i ciężkiej pracy oraz produkcji,
podejmując ją w imię miłości ojczyzny, Narodu i w imię miłości Boga i bliźniego22.
Podczas mszy św. ks. Hilary Jastak udzielił rozgrzeszenia ogólnego,
bez indywidualnej spowiedzi, zachęcając do przystąpienia do niej strajkujących po zakończeniu protestu. Ks. Jastak tak tłumaczył swoją decyzję:

Absolucja generalna, jakiej udzieliłem wiernym na początku mszy świętej,
była ze wszech miar słuszna. Nikt nie miał pewności, czy ofiara eucharystyczna nie zostanie przerwana atakiem wrogich sił. Wychodziłem z założenia, że absolucja jest w pełni uzasadniona ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia. Wiadomo, że zdeterminowani robotnicy ryzykowali, że przygotowywany był desant w stoczni i że jednostki floty radzieckiej stały w pogotowiu na redzie23. Odprawienie przez ks. Jastaka mszy św. bez zezwolenia władz kościelnych i administracyjnych oraz fakt udzielenia absolucji wywołał później długotrwały spór kanoniczny kurii gdańskiej i chełmińskiej
z ks. prałatem24. Z perspektywy czasu można uznać go za wynik niezrozumienia sytuacji przez kurialistów, być może także zrodził się on z niechęci wobec
bezkompromisowych postaw w konfrontacji z władzami komunistycznymi,
z których ks. Jastak był znany, w zestawieniu z postawami zachowawczymi,
jakimi odznaczał się w tym okresie zwłaszcza bp Lech Kaczmarek25.
Kolejną mszę św. w dniu 17 sierpnia 1980 ks. prałat Hilary Jastak odprawił dla strajkujących w gdyńskim porcie o godz. 12.30. Przebiegała w podobnie doniosłej atmosferze, jak Eucharystia w Stoczni im. Komuny Paryskiej. Trudno podać dokładną liczbę uczestników niedzielnych Eucharystii
w obu zakładach pracy. Źródła w tej kwestii podają diametralnie różne dane.
W oświadczeniu wydanym przez KS Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni
mówi o 12 tys. wiernych26, zaś Andrzej Friszke, w artykule upamiętniającym
sierpniowe strajki, który ukazał się w 1981 r. na łamach „Tygodnika Solidarność” podaje, że w mszy uczestniczyło około 5 tys. osób wewnątrz zakładu
i 1,5 tys. na zewnątrz stoczni”27.
W tym dniu podczas mszy św. w stoczni i porcie zebrano kolektę w kwocie 82 tys. 347,40 zł, którą komisyjnie przeliczono i przekazano na cele Komitetu Robotniczego stoczni i portu w Gdyni. W kolejną niedzielę 20 sierpnia na mszy św. zebrano 11 tys. 163,1 zł, które również przekazano na potrzeby strajkujących28. W dniu 19 sierpnia Komitety Strajkowe tych zakładów pracy złożyły na ręce ks. Prałata Jastaka specjalne podziewanie

Tamże, Wprowadzenie do liturgii Eucharystycznej w niedzielę XX zwykłą w ciągu r. /12
po zesłaniu Ducha św./ 17.08.1980 w Stoczni Gdyńskiej przy głównej bramie oraz drugiej
na terenie portu gdyńskiego.
22
Tamże, Homilia wygłoszona w czasie Mszy Św. w Stoczni Gdyńskiej dn. 17.08.1980
o godz. 11.00 oraz w porcie o godz. 13.00.
21
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K. Wójcicki, Rozmowy…, dz. cyt., s. 168.
Ślady tego sporu i niechęci kurialistów wobec ks. Jastaka odnajdziemy w prezentowanych
na końcu niniejszego artykułu dokumentach.
25
Por. J. Żaryn, Błogosławię was i wasze godziwe poczynania…, dz. cyt., s. 69.
26
AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, „Do wiadomości
Publicznej”. Oświadczenie Komitetu Strajkowego Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.
27
Por. A. Friszke, Przed rokiem, „Tygodnik Solidarność”, nr 21, 21.08.1981, s. 8.
28
AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, Protokół
z kolekty zebranej na mszy św. odprawionej podczas mszy świętej w strajkującej Stoczni
im. Komuny Paryskiej i Porcie, Gdynia 17.07.1980; Protokół z kolekty zebranej na mszy
św. odprawionej podczas mszy świętej w strajkującej Stoczni im. Komuny Paryskiej,
Gdynia 20.08.1980.
23
24
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za odprawienie mszy św. i przekazanie ofiar na rzecz strajkujących zakładów. Czytamy w nim m.in.: Wszystkich nas opanowało głębokie wzruszenie
i nie dające się opisać przeżycie. Wielu ludzi zrozumiało jaką drogą należy
kroczyć ku prawdzie i sprawiedliwości. Msza św. koncelebrowana przez ks.
prałata dodała nam wszystkim otuchy i jeszcze bardziej zjednoczyła nasze załogi w walce o słuszne prawa.29
Od momentu odprawienia mszy św. na terenie strajkujących zakładów
w Gdyni ks. Jastak zaangażował się jeszcze bardziej na rzecz protestujących
stoczniowców i portowców. Plebania parafii NSPJ stała się miejscem, gdzie
rozprowadzano obrazki upamiętniające mszę święta odprawioną w dniu
17 sierpnia 1980 r. oraz inne dewocjonalia. Na obrazkach widniały stemple
„poczty strajkowej”30 i podpis ks. Jastaka oraz hasło propagowane przez niego przez lata: „My trzymamy z Bogiem”. Kolportowano tu wśród przybywających do kościoła mieszkańców Gdyni oświadczenia Komitetu Strajkowego
i strajkową „bibułę”31. Na plebanię docierały także dary materialne dla strajkujących nie tylko od mieszkańców Gdyni, ale również z innych miejsc kraju32.

w dniu 26 sierpnia. Telewizyjna transmisja tego wydarzenia wywołała niemałą dezorientację wśród strajkujących i polskiego społeczeństwa35. Ksiądz
Jastak zatroskany o dobro Kościoła i szczerze oddany prymasowi, w liście
do niego pisał m.in.: […] dziwi wszystkich wiernych i mnie osobiście bierna postawa Episkopatu Polski wobec istotnych spraw narodu polskiego. Społeczeństwo Wybrzeża i my wszyscy oczekiwaliśmy zarządzenia przez Episkopat Polski modlitw, specjalnych suplikacji o pokój wewnętrzny i sprawiedliwe rozstrzygnięcie postulatów zgłoszonych przez robotników władzom PRL.
Bierność Episkopatu Polski w tych dniach na rzecz robotników jest tym
bardziej bolesna, że jednym z żądań strajkujących, ujętym w punkcie 3, jest
udostępnianie środków masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich
wyznań.
Na gorzką ironię w tym kontekście zakrawa fakt, że kosztem robotniczych
ofiar wywalczone dla Kościoła prawo wolności słowa w środkach masowego
przekazu, z którego skorzystał Wasza Eminencja w dniu 26 sierpnia 1980, wymierzone zostało przeciwko tymże robotnikom Społeczeństwo Wybrzeża dało
natychmiast, spontanicznie wyraz swemu rozgoryczeniu, stawiając nas, księży Wybrzeża, w bardzo trudnej sytuacji.
[…] Wymowna była reakcja władz partyjnych Wybrzeża, które gorliwie w
swej antyrobotniczej kampanii powołują się obecnie na tezy przemówienia
Księdza Prymasa przedrukowane przez prasę partyjną Wybrzeża36.
Ksiądz prymas wyjaśnił delegacji, że jego wypowiedź została w mediach ocenzurowana. Przekazał stoczniowcom pełny i autoryzowany tekst
swojego kazania oraz Komunikat z posiedzenia Rady Głównej Episkopatu
z dnia 27 sierpnia 1980 r. z prośbą o rozpowszechnienie go wśród społeczeństwa Wybrzeża. Ponadto kard. Wyszyński podziękował przedstawicielom strajkującej stoczni za pełną i obiektywną informację o wydarzeniach
na Wybrzeżu Gdańskim. Udzielił stoczniowcom swojego błogosławieństwa
i przekazał pamiątkowe upominki. W protokole sporządzonym przez uczestników delegacji czytamy, że „Jego Eminencja wyraził ciepłe słowa najwyższego uznania dla patriotycznej postawy Księdza Prałata – Księdza Polaka37”.

Delegacja strajkujących stoczniowców u Prymasa Polski
Ważną inicjatywą podjętą przez strajkujących stoczniowców staraniem
ks. Jastaka, był wyjazd ich delegacji do Warszawy na spotkanie z kard. Stefanem Wyszyńskim33. Delegaci, którzy potajemnie wyjechali z Gdyni, spotkali
się z prymasem Polski w dniu 28 sierpnia 1980 r. o godz. 11.0034. Zostali bardzo ciepło przyjęci w Domu Prymasowskim w sali posiedzeń Rady Episkopatu Polski. Na początku spotkania wręczyli kard. Wyszyńskiemu list skierowany do niego przez ks. Hilarego Jastaka. W swoim piśmie kapelan strajkujących stoczniowców prosił Prymasa Tysiąclecia m.in. o wyjaśnienie kontrowersji związanych z jego homilią podczas uroczystości na Jasnej Górze
Tamże, Komitet Strajkowy Stoczni im. Komuny Paryskiej i Komitet Strajkowy Portu
w Gdyni do ks. Hilarego Jastaka, Gdynia 19.08.1980.
30
W dniu 20.08.1980 w stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni grono osób z Biura Projektowo
Konstrukcyjnego postanowiło sprawdzić czy listy bez znaczków, ale z pieczęcią: „Strajk
15 VIII 1980”, będą przez listonoszy doręczane adresatom. Tak narodziła się strajkowa
poczta w gdyńskiej stoczni. Por. Opowieści poczmistrza, „Tygodnik Gdański”. Pismo
członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, 17.09.1989, s. 12.
31
Por. M. Wyrwich, Kapelani „Solidarności” 1980–1981, Warszawa 2005, s. 184.
32
AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, Pismo
pracowników Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji w sprawie przekazanie pieniędzy
zebranych na potrzeby Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, Warszawa 28.08.1980.
33
Por. J. Żaryn, Dzieje Kościoła Katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003, s. 424.
34
Por. W. Kwiatkowska, W połowie sierpnia, „Tygodnik Gdański”. Pismo członków
i sympatyków NSZZ „Solidarność”, 20.08.1989, s. 15.
29
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Por. J. Eisler, „Polskie miesiące” czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008, s. 164;
A. Micewski, Kardynał Wyszyński Prymas i mąż stanu, Paryż 1982, s. 421.
36
Cyt. za: K. Madoń-Mitzner, Dni Solidarności, „Karta”, nr 30 (2000), s. 79. Kopia
memoriału znajduje się w materiałach źródłowych dołączonych do niniejszego artykułu.
Widać, że nieco różni się od wersji cytowanej w różnych publikacjach. Być może ks.
Jastak w późniejszym czasie, kompletując dokumentację z okresu strajku, złagodził nieco
jego formę.
37
AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, Protokół z pobytu
delegacji Komitetu Strajkowego Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni u Prymasa Polski
kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 28.08.1980, Gdynia, 29.08.1980.
35

99

Jarosław Wąsowicz

Posługa duszpasterska ks. Prałata Hilarego Jastaka podczas strajków…

Bezpośrednio po powrocie stoczniowej delegacji do Gdyni, ks. Hilary Jastak wysłał telegram do prymasa z podziękowaniem za zaszczytne przyjęcie
przez niego delegacji strajkujących robotników38.

moment, w którym orkiestra dała sygnał rozpoczęcia mszy, wielka masa ludzka w swoich kombinezonach roboczych powstała i zaczęła głośno śpiewać.
Wrażenie było wielkie tak dla nas młodszych, jak i zapewne starszych stoczniowców. Ściskało w gardle, a łzy same tłoczyły się do oczu. Czy ktokolwiek
z nas mógł się wcześniej spodziewać, że dożyjemy takich czasów i takiego
przeżycia na terenie naszej stoczni? Chyba nie. Rodziny, te które tak licznie
przybyły pod bramę, również głośno uczestniczyły w nabożeństwie. Widok był
wzruszający – z jednej strony my, a z drugiej nasze rodziny z dziećmi i pakunkami żywności. Tego się nigdy nie zapomni. Msze zakończyliśmy odśpiewaniem hymnu42.
Pan Józef Kuczma, stolarz ze Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni,
tak opisuje swoje przeżycia związane z odprawieniem mszy św. przez ks. Jastaka w dniu 17 sierpnia 1980 r.: […] na te wszystkie troski i te chwilowe zawahania dociera do nas pokrzepiająca wiadomość: jutro, w niedzielę, o godz. 11.00 będzie odprawiona msza św. na terenie Stoczni. Podniosło
nas to na duchu. Dzień się kończy jakąś nadzieją. […] O godz. 10.00 plac
przed bramą jest zapełniony. Na platformie do przewozu blach wykonano polowy ołtarz, obok stoi drewniany krzyż pomalowany na biało. Jest podniosły
moment. Wszyscy, którzy są w stoczni, przyszli tu, by wysłuchać mszy świętej
w tak niecodziennych okolicznościach. Są tu wierzący i niewierzący, partyjni
i innych zapatrywań. Jednak jest jakaś siła, która ściąga wszystkich, by wysłuchali Słowa Bożego. Jest tu około 10 tys. ludzi. Po drugiej stronie bramy
niezliczone rzesze mieszkańców Gdyni. Są rodziny stoczniowców, najbliżsi.
O godz. 10.30 rozpoczyna się msza święta. Jest koncelebrowana przez księdza prałata dr. H. Jastaka, proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, w intencji tych, którzy zginęli w grudniu 1970 r., oraz obecnie
strajkujących stoczniowców. W czasie kazania wzruszenie ogrania wszystkich. Widzę łzy w oczach krzepkich mężczyzn. Niejeden ociera łzy rękawem.
Nie ma mocnych. Do komunii przystępują setki ludzi43.
Podobne wrażenia odnajdziemy wśród uczestników mszy św. odprawionej przez ks. Hilarego Jastaka na terenie portu w dniu 17 sierpnia 1980 r.
Ta Eucharystia zapadła w pamięci Edwarda Bernatowicza, strażnika portowego w Zarządzie Poru Gdynia: W niedzielę od rana zaczęli ludzie zjeżdżać do swoich bliskich, mężów, ojców, braci przebywających bez przerwy od trzech dni w zakładzie pracy. Przywożono jedzenie, ubranie ciepłe na zmianę, koce. Z jednej strony ogrodzenia tysiące robotników, z drugiej zebrało się tysiące ludzi odwiedzających. Nadszedł historyczny czas,

Społeczny odbiór posługi duszpasterskiej w okresie strajków
W okresie posierpniowym z inicjatywy Gdańskiego Oddziały Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ogłoszono apel o spisywanie wspomnień
z okresu strajków. Odpowiedziało na niego wielu uczestników pamiętnych
wydarzeń. Część prac przed wprowadzeniem stanu wojennego ukazała się
na łamach „Czasu” i „Głosu Stoczniowca”. Wszystkie zostały zebrane i zredagowane w postaci książki w lipcu 1981, jednak drukiem ukazały się dopiero po przemianach ustrojowych w Polsce. Wydane zostały staraniem Wydawnictwa Morskiego w Gdańsku pod tytułem: Sierpień ’80 we wspomnieniach39.
Wśród wielu świadectw odnajdziemy relacje uczestników wydarzeń
sierpniowych w Gdyni. Zaskakująco dużo miejsca w nich poświęcono nabożeństwom sprawowanym na terenie strajkujących zakładów oraz posłudze kapłańskiej. Według autorów wspomnień momenty te przyczyniały się
do zjednoczenia załogi, pomagały przezwyciężać strach, podnosiły na duchu
i wzmacniały wiarę w zwycięstwo40.
W tym miejscu warto przytoczyć fragmenty wspomnień nawiązujących
do posługi duszpasterskiej wśród strajkujących stoczniowców i portowców
Gdyni. Brygadzista na wydziale K-3 Stoczni im. Komuny Paryskiej – Józef
Sędziak, tak wspominał niedzielna eucharystię: […] (we mszy) uczestniczyły nasze matki, żony i dzieci. W czasie mszy widać było, jak płakały kobiety
i dzieci, widząc nas w kombinezonach i jakby upośledzonych, ale w rzeczywistości ta pierwsza msza dodała nam dużo otuchy i poczuliśmy się bardziej
pewni i bardziej zjednani z sobą, ponieważ ks. Jastak powiedział, że walczymy o słuszne swoje prawa, które powinny być załatwione u nas pomyślnie.
To nas mocno podbudowało”41.
Kolejne świadectwo złożył Bernard Pogorzelski, robotnik ze stoczniowego wydziału W-5: Czekaliśmy z natchnieniem tej niedzieli, a kiedy przyszedł
Tamże, Telegram ks. Hilarego Jastaka do Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego
z podziękowaniem za przyjęcie delegacji Komitetu Strajkowego Stoczni im. Komuny
Paryskiej.
39
Por. Sierpień ’80 we wspomnieniach. Relacje z Wybrzeża, red. M. Latoszek, Gdańsk 1991,
s. 412.
40
Por. M. Latoszek, J. Iskierski, Konflikt Społeczny – droga do porozumień, (w:) Sierpień ’80
we wspomnieniach…, dz. cyt., s. 301.
41
Por. J. Sędziak, Przeciwko komu strajkowaliśmy?, (w:) Sierpień ’80 we wspomnieniach…,
dz. cyt., s. 81.
38

100

Por. B. Pogorzelski, Z masą muszą się liczyć, (w:) Sierpień ’80 we wspomnieniach…, dz.
cyt., s. 93.
43
Por. J. Kuczma, Pierwsza ulotka, (w:) Sierpień ’80 we wspomnieniach…, dz. cyt., s. 116.
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nie notowany dotychczas w historii Polski, że w zakładach pracy były odprawiane msze święte. Wyglądało to tak, jak podaje historia Polski, kiedy to
na polach grunwaldzkich przed historyczną i zwycięską bitwą z Krzyżakami odprawiała się msza św. dla polskich rycerzy, podtrzymująca ich w nadziei zwycięstwa. Zabrzmiały gromko pieśni płynące z tysięcy piersi, popłynęła modlitwa do Boga z tysięcy serc, popłynęły łzy wzruszenia z tysięcy oczu,
to wszystko zmieszało się razem i powstało jedno ogromne pragnienie – wolności, prawdy i sprawiedliwości. Ksiądz wygłosił kazanie do portowców podtrzymujące nas na duchu. Na zakończenie mszy św. przy orkiestrze odśpiewano „Boże coś Polskę”, „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród” i hymn narodowy44.
Niech uzupełnieniem tych świadectw stanie się relacja, tym razem pani
Anny Ziółkowskiej, która codziennie z 5-letnim synkiem przychodziła pod bramę Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni odwiedzać swojego męża strajkującego na terenie tego zakładu pracy: Brałam udział w mszy
św. w pierwszą niedzielę strajku na terenie Stoczni, która celebrował ks. Jastak z kościoła Serca Pana Jezusa w Gdyni. Msza ta pozostanie w pamięci
mojej do końca życia. Strasznie przeżyłam tę chwilę, ze łzami w oczach, kiedy
ksiądz udzielił wszystkim stoczniowcom zbiorowego przebaczenia grzechów.
Powiedział, że Pan Bóg im wszystko przebacza, skoro widzi ich zmęczone
twarze, walczących o słuszne sprawy swojego bytu. W tej chwili przypomniała mi się lekcja religii z lat szkolnych, że takie rozgrzeszenie daje ksiądz żołnierzom na polu bitwy. Więc strajk naszych mężów, synów i braci został porównany do pola bitwy o słuszne sprawy narodu polskiego45.
Na koniec przywołamy jeszcze świadectwo najważniejszej osoby w tych
dniach w strajkującej stoczni w Gdyni – Andrzeja Kołodzieja, organizatora i przywódcy strajku, przewodniczącego KS w Stoczni im. Komuny Paryskiej i członka MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W swojej książce zatytułowanej Gdyńscy komunardzi, wydanej w 2008 r., Kołodziej tak wspomina pierwszą mszę św. odprawioną w strajkującej stoczni przez ks. Hilarego
Jastaka: Studenci powrócili ze wspaniałą wiadomością: ksiądz Hilary Jastak
przyjdzie do stoczni odprawić Mszę Świętą. Informacja ta wywarła niesamowite wrażenie na stoczniowcach. Przemieniła ich w okamgnieniu. Zapomnieli o tak nieodległym kryzysie. Poczuli się gospodarzami zakładu i natychmiast
najważniejszym stało się godne przyjęcie duchownego „u siebie”. Jedni porządkowali plac, inni myśleli, jak i z czego zrobić ołtarz. Zebrała się orkiestra stoczniowa. Przecież nie mogło jej zabraknąć w pierwszej w historii PRL
-u, mszy na terenie zakładu pracy. Najważniejsze było jednak to, co powtarzali sobie wzajemnie, jakby dodając sobie otuchy: jak Kościół jest z nami,

to musimy wygrać! […] Nikt dotąd nie mówił w Polsce tak otwarcie i tak dobitnie o prawach zwykłych ludzi. Wielu patrzyło „gdzieś w bezkresną przestrzeń”, by powstrzymać cisnące się do oczu łzy. To niesamowite widzieć,
jaką moc mają słowa. Zwarta masa ludzi przeistaczała się w jeden zespolony organizm. Powstająca pod wpływem chwili wspólnota – to rodziła się
solidarność. W Komunii Św. uczestniczyli prawie wszyscy strajkujący i wielu zebranych przed stocznią. Tak głębokiego skupienia podczas nabożeństwa
nie widuje się podczas niedzielnych mszy. Tu było coś niepowtarzalnego,
a doniosłość tego wydarzenia dotarła do wielu po kilku godzinach, a nawet
dniach. […] Podniosła atmosfera nabożeństwa nadała strajkowi uroczystą
oprawę. Po tym nabożeństwie to już był inny strajk, to już byli inni ludzie. Na
twarzach pojawiła się ulga i uśmiech.46

44
45

Por. E. Bernatowicz, Czarne chmury, (w:) Sierpień ’80 we wspomnieniach…, dz. cyt.
Por. A. Ziółkowska, Edukacja syna, (w:) Sierpień ’80 we wspomnieniach…, dz. cyt., s. 340.

102

Pielęgnowanie pamięci o sierpniu
Po zakończeniu strajku ks. Hilary Jastak starał się upamiętnić ten wielki zryw polskich robotników i zachować go w pamięci potomnych. Kilka
dni po zakończeniu protestu strajkowe pamiątki, w postaci obrazków i widokówek z okolicznościowymi pieczątkami, przekazał na ręce prymasa Polski
kardynała Stefana Wyszyńskiego47.
W dniu 7 września 1980 r. w kościele NSPJ w Gdyni ks. Jastak odprawił dziękczynną mszę św. za pomyślne zakończenie protestów robotniczych,
w której wzięły udział rzesze strajkujących stoczniowców i portowców
oraz mieszkańcy Gdyni. Koncelebrowało ją także wielu kapłanów. Strajkujący złożyli na ręce ks. prałata gorące podziękowania za jego posługę w pamiętnych dniach sierpnia oraz wręczyli mu stoczniowe pamiątki48. Na koniec Eucharystii przed uroczystym błogosławieństwem ks. Jastak przemówił do wiernych: Jesteśmy wyznawcami Jezusa Ukrzyżowanego i Chrystusa Zmartwychwstałego zwycięsko. Pamiętajmy o tym, gdy każdego dnia zjawiać się będzie Krzyż. Niech Jezus Chrystus będzie wyłącznym naszym Panem i Przewodnikiem a Jego Krzyż naszą drogą przez życie… Dziękuję z całego serca kapłańskiego za wspaniały dar złożony mi przez Stoczniowców. Będzie on niezapomnianą pamiątką historyczną aż do końca życia i w historii
dziejów Wybrzeża, zwłaszcza gdyńskiego.
Por. A, Kołodziej, Gdyńscy komunardzi. Sierpień 1980 w Stoczni Gdynia, Gdynia 2008,
s. 68–69, 77–78.
47
AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, Pismo ks.
Hilarego Jastaka do Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gdynia, 04.09.1980.
48
Tamże, Przemówienie Leszka Krauze wiceprzewodniczącego Komitetu Strajkowego
Stoczni im. Komuny Paryskiej na mszy św. dziękczynnej za pomyślne zakończenie
strajków odprawionej w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. wrzesień, Gdynia 07.
09.1980.
46
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W zamian ofiaruję Niezależnym Związkom Zawodowym do ich biura Krzyż,
będący miniaturką Krzyża Ojca św. Jana Pawła II oraz obraz Matki Bożej
Częstochowskiej i fotografię Ojca św. Dokonam poświęcenia tych wizerunków i znaków wiary św[iętej] łącznie z obrazkami pamiątkowymi, które będą
rozdawane przed Kościołem. Wizerunek Krzyża zawiesił również przewodniczący – Lech Wałęsa w nowych biurach Związków Zawodowych w Gdańsku-Wrzeszczu.
Gdy pójdziemy drogą wyznaczoną nam przez Chrystusa i z Matką Chrystusową, otrzymamy obfite błogosławieństwo Boże i serca nasze zdolne będą
do odważnego pójścia w życie, w jego trudy i radości oraz do chwały zwycięstwa.49.
Uczestnicy dziękczynnej mszy świętej wysłali także okolicznościowe pismo i telegram do Ojca Świętego Jana Pawła II50.
Przez kolejne miesiące i lata ks. Hilary Jastak często powracał do wydarzeń Sierpnia 80’, upamiętniając w różnych środowiskach bohaterską postawę strajkujących robotników Wybrzeża Gdańskiego. Przykładowo w maju
1981 r. w „Zeszytach Maryjnych”, które ukazywały się do użytku wewnętrznego duchowieństwa, opublikowano fragmenty kazań i przemówień ks. Jastaka wygłoszonych na mszach strajkowych i mszy dziękczynnej po zakończeniu protestów51.
W niezwykle doniosłej atmosferze przebiegały obchody pierwszej rocznicy Sierpnia ’80. W sobotę 15 sierpnia 1981 r. o godz. 8.00 na terenie Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni rozpoczęła się msza św. koncelebrowana
przez ks. Hilarego Jastaka i o. Edwarda Rybę. W uroczystościach uczestniczyli nie tylko stoczniowcy i portowcy strajkujący w 1980 r., ale również rzesze mieszkańców Gdyni i goście z różnych stron kraju. Wśród tych ostatnich
wyróżniały się wystające ponad tłum pióropusze górników ze Śląska – ubranych w galowe mundury delegatów kopalni „Zabrze”.
Już podczas wprowadzenia do mszy św. ks. Jastak przypomniał pamiętne
wydarzenia z Sierpnia ’80, kiedy pracownicy strajkującej stoczni i portu zaprosili go do odprawienia mszy na terenie ich zakładów pracy. Przywołał także owoce tego historycznego czasu: Duch Święty kierował wówczas naszym
działaniem i postawą, wyzwalając Was z mocy strachu zniewolenia, darząc
męstwem, odwagą, dojrzałością i roztropnością, oraz opanowaniem. W tym

miejscu powstał początek nowego sposobu bycia, dzieło odrodzenia: „Solidarność” i dzieło odnowy życia moralnego i społecznego, do którego w konsekwencji dąży nasze społeczeństwo.52.
W homilii, zasadniczo poświęconej uroczystości Wniebowzięcia, ks. Jastak przywołał postać Maryi, która współczesnemu światu ukazuje godność
i wielkość człowieka. Ksiądz prałat przypomniał również, że podczas pamiętnej audiencji delegatów strajkującej stoczni u ks. Prymasa Wyszyńskiego
w dniu 28 sierpnia 1980 r., ten wskazał stoczniowcom na przemożne orędownictwo Jasnogórskiej Królowej Polski i zachęcił do pokładania pełnej ufności
w Maryi. Przywołał również audiencję Ojca Świętego dla delegacji „Solidarności” w Rzymie, podczas której Jan Paweł II zapewnił działaczy związkowych o nieustannej modlitwie w ich intencji za wstawiennictwem Pani Jasnogórskiej. Ksiądz Jastak w swojej homilii, zwracając się bezpośrednio do słuchaczy, zauważył także, że […] wydarzenia sierpniowe 1980 r., zapoczątkowane w dniu 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny również z Waszej Stoczni i innych zakładach pracy Gdyni, pobudziły
nową świadomość wśród szarpiącej rzeczywistości w Ojczyźnie naszej, stały
się inspiracją do szlachetnych dążeń i czynów. One to wyzwoliły ogromne siły
duchowe, drzemiące w naszym narodzie i pokoleniu, których żadna przeciwność ani przemoc nie zdoła już pokonać. […] Owocem tych Waszych czynów
jest odkrycie godności ludzkiej, odkłamanie faktów tyczących dziejów naszej
Ojczyzny i współczesności, wolności wyrażenia przekonań i wyznania, powstanie niezależnych związków zawodowych „Solidarność”53. Warto w tym
miejscu wspomnieć, że w Eucharystii uczestniczyło kierownictwo stoczni,
z dyrektorem Wilim Fandreyem. Po zakończeniu mszy św. dyrektor zaprosił kapłanów na spotkanie z kierownictwem zakładu oraz przedstawicielami stoczniowców. Ponadto na cały dzień oddał do dyspozycji ks. Jastaka samochód osobowy54. Stocznia im. Komuny Paryskiej była otwarta dla zwiedzających. Mieszkańcy Gdyni i goście mogli także skorzystać z kiermaszu
wydawnictw niezależnych i nabyć karty z okolicznościowym datownikiem
„poczty strajkowej”55. W godzinach popołudniowych pod pomnikiem Ofiar

Tamże, Przemówienie ks. Hilarego Jastaka na zakończenie mszy św. dziękczynnej
za pomyślne zakończenie strajków odprawionej w parafii Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Gdynia 07.09.1980.
50
Tamże, 1980 wrzesień 8, Gdynia – Telegram ks. Hilarego Jastaka do Ojca św. Jana Pawła
II z wyrazami hołdu i wdzięczności. Gdynia 07.09.1980.
51
Por. Głos z Wybrzeża – mówi ks. prałat doktor Hilary Jastak, (w:) „Zeszyty Maryjne”.
Materiały o Sercu Matki Bożej, nr 8, z 03.05.1981, s. 18–30.
49
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AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, Wprowadzenie
do liturgii w Uroczystość Wniebowzięcia N.M. Panny 15.08.1981 w Stoczni Komuny
Paryskiej.
53
Tamże, Homilia wygłoszona w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Stoczni Gdyńskiej im. Komuny Paryskiej dnia 15.08.1981 – o 8.30 (w I rocznicę dni
sierpniowych – strajku okupacyjnego 1980 r.)
54
Tamże, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, Pismo
ks. Hilarego Jastaka do inż. W. Fandreya Dyrektora Stoczni im. Komuny Paryskiej, Gdynia
19. 08.1981.
55
Por. W rocznicę Sierpnia 1980. Uroczyste obchody w Gdańsku i Gdyni, „Dziennik Bałtycki”,
nr 162, 17.08.1981, s. 1,5; S. Adamski, Dni sierpniowe, „Tygodnik Solidarność”, nr 21,
52
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Grudnia 1970 w Gdyni zakończył się „Maraton – Sierpień ’80”, który wyruszył spod pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku56.
O godz. 18.00 odprawiona została druga msza św. tym razem w centrum miasta, gdzie miał stanąć drugi pomnik upamiętniający ofiary Grudnia 1970. Uroczystej Eucharystii przewodniczył tutaj biskup ordynariusz diecezji chełmińskiej Marian Przykucki. W trakcie jej trwania poświęcił drewniany krzyż oraz sztandar stoczniowych NSZZ „Solidarność”. Wieczorem
ks. biskup w kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa poświęcił tablicę upamiętniającą stoczniowców pomordowanych w Grudniu 1970 r.
Została przygotowana z inicjatywy proboszcza ks. prałata Hilarego Jastaka.
Po poświęceniu tablicy rozpoczął się w kościele „Wieczór Muzyki i Poezji”,
podczas którego wystąpił m.in. słynny chór chłopięcy „Poznańskie Słowiki”
pod dyrekcją prof. Stefana Stuligrosza57.
Obchody pierwszej rocznicy Sierpnia 1980 były, jak się miało wkrótce
okazać, jedyną okazją do wolnego świętowania tego wielkiego wydarzenia
praktycznie przez całą dekadę lat 80. XX w. Zorganizowanie następnych oficjalnych uroczystości upamiętniających wolnościowy zryw robotniczy było
możliwe do zrealizowania dopiero w roku 1989. Po wprowadzeniu stanu wojennego ks. Hilary Jastak wiernie wspierał działania podziemnej „Solidarności”, roztaczał opiekę nad ludźmi prześladowanymi za swoje przekonania.
Pamiętał także o corocznym upamiętnianiu historycznego strajku w gdyńskich zakładach pracy. W jego kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w latach 1982–1988 odbywały się regularnie msze św. w intencji Ojczyzny,
organizowane także 31 sierpnia w rocznicę podpisania umów społecznych
w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu w 1980 r. Zazwyczaj po tych uroczystościach spod kościoła wyruszały na ulice Gdyni niezależne manifestacje58.
Władze systematycznie szykanowały niezłomnego proboszcza, kapelana gdyńskiej „Solidarności”. Pierwszej prowokacji wymierzonej w ks. Jastaka
komuniści dokonali już w 1982, aresztując po niezależnych obchodach drugiej
rocznicy Sierpnia 80’ dwóch wikarych: ks. Tadeusza Kuracha i ks. Jana Borkowskiego oraz jednego świeckiego pracownika parafii Czesława Kardasa59.
Władze, które jeszcze rok wcześniej włączały się w upamiętnianie robotniczych

protestów, tym razem z satysfakcją rozesłały teleksową informację do wszystkich
KW PZPR w kraju: Pod zarzutem brania czynnego udziału w zajściach ulicznych
prokurator rejonowy w Gdyni zastosował tymczasowy areszt wobec Jana B. i Tadeusza K. księży parafii Najświętszego Serca Jezusowego oraz Henryka K. – kierownika gospodarczego tejże parafii, którzy w dniu 31 sierpnia czynnie uczestniczyli w zajściach ulicznych rzucając kamieniami w pełniących służbę funkcjonariuszy MO60. Kapłani zostali skazani na 3 lata a Cz. Kardas na 3,5 roku pozbawienia wolności i mimo zabiegów władz kościelnych wyszli na wolność dopiero
w wyniku amnestii po półtorarocznym pobycie w więzieniu61.

21.08.1981, s. 2; M. Niezabitowska, Bieg się dopiero zaczyna, „Tygodnik Solidarność”,
nr 23, 04.09.1981, s. 9.
56
Por. L. Biernacki, Kronika Solidarności 20 lat dzień za dniem, Sopot 2000, s. 48.
57
Por. W rocznicę Sierpnia 1980, dz. cyt., s. 5; M. Niezabitowska, dz. cyt., s. 9.
58
Por. S. Cenckiewicz, Pomorze Gdańskie i Kujawy, (w:) Stan Wojenny w Polsce 1981–1983,
red. A. Dudek, Warszawa 2003, s. 477–566; K. Knoch, Regionalna Komisja Koordynacyjna
w Gdańsku w latach 1982–1989, (w:) Solidarność Podziemna 1981–1989, red. A. Friszke,
Warszawa 2006, s. 222.
59
Por. T. Krawczak, Władze PRL wobec Kościoła rzymskokatolickiego w stanie wojennym, (w:)
Kościół i społeczeństwo wobec stanu wojennego, red. J. Wysocki, Warszawa 2004, s. 93–94.
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***
Poniżej prezentujemy 22 dokumenty związane z posługą duszpasterską
ks. Hilarego Jastaka pośród strajkujących robotników w gdyńskich stoczniach i porcie oraz z upamiętnianiem przez niego wydarzeń Sierpnia ’80
w okresie od września 1980 do sierpnia 1981 r. Większość z nich została odnaleziona w zespole archiwalnym, na który składa się spuścizna po ks. Jastaku, znajdującym się w zasobach Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
Nr 1

Wybór dokumentów

1980 sierpień 16, Gdynia – Notatka ks. Hilarego Jastaka w sprawie przybycia
delegacji Komitetu Strajkowego z prośbą o odprawienie mszy św. na terenie strajkującej Stoczni Gdyńskiej im. Komuny Paryskiej i Portu Gdyńskiego
62

[Gdynia], sobota 16 VIII 1980 r.

Notatka własna:
w sprawie Mszy św. niedzielnej dla strajkujących
w Stoczni i w Porcie Gdyni.
W sobotę 16 VIII 1980 r. o godzinie 8 rano przybyli do plebanii (podciągaliśmy w tym czasie z robotnikami z parafii iglicę na wieży) czterej
Archiwum Państwowe w Poznaniu o/ w Pile, KW PZPR sygn. 346/382, Teleksowa
informacja wewnątrzpartyjna nr 243 z 08.09.1982, k. 24.
61
Por. A. Hlebowicz, Kościół, opozycja, „Solidarność”, władza, (w:) „Solidarność”
i opozycja antykomunistyczna w Gdańsku (1980–1989), Gdańsk 1995, s. 166.
62
W lewym górnym rogu pieczęć podłużna: Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej
Najświętsz[ego] Serca Pana Jezusa 81–365 Gdynia – 22 Lipca 46.
60
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przedstawiciele Komitetu Strajkowego Okupacyjnego z Stoczni Gdyńskiej,
prosząc mnie o posługę duchową w niedzielę 17 VIII 1980 r. w sensie odprawienia Mszy św. w Stoczni i Porcie (oddzielnie), gdyż strajkujący nie opuszczają zakładów pracy i pragną brać udział we Mszy św. niedzielnej.
Ponieważ teren Stoczni i Portu należy do parafii O.O. Redemptorystów
prosiłem o pójście z tą petycją do o. Ryby63, proboszcza parafii portowej
z oświadczeniem moim, że jestem gotów współkoncelebrować, gdyż wielu
stoczniowców i robotników zamieszkuje w naszej parafii.
Nadto z mego polecenia ks. Andrzej Miszewski64, duszpasterz Akademicki
przetelefonował do O.O. Redemptorystów, przekazując im moją deklarację złożoną delegacji Komitetu Strajkujących w Gdyni. Rozmówca ze strony O.O. Redemptorystów oświadczył, że o. Proboszcza nie ma w domu, że nie orientują się
w ogóle w sytuacji, że decyduje O. Proboszcz, który wyjechał i wróci w godzinach popołudniowych i że stelefonują się ze mną po jego powrocie do domu.
Po południu około godziny 16 przybyli do mnie znowu delegaci Stoczni, informując, że o. Ryba jest zajęty ślubami (chociaż prosił ich o 16 po odpowiedź), a z rozmowy z innymi O.O. Redemptorystami wynikało, że odpowiedź będzie negatywna odnośnie co do posługi Mszy św. w niedzielę w Stoczni i Porcie. Oświadczyłem wówczas owej delegacji, że mój udział jest zapewniony i będę na pewno odprawiał Mszę
św., prosiłem jedynie o ułatwienie mi dojścia, albo dojechania do Stoczni.
O godzinie 17.30 po raz trzeci przybyli delegaci w imieniu strajkujących, informując mnie, że o. Proboszcz Ryba odmówił im tej posługi duchowej, gdyż
Prezydent m. Gdyni Krzeczkowski65, z którym przeprowadził rozmowę nazwał strajk robotników „sabotażem” i w wypadku pójścia o. Ryby ze Mszą św.
do Stoczni będą wyciągnięte konsekwencje administracyjne: odwołanie zgody
na budowę czteropiętrowego klasztoru itp.
O. Ryba, skoro delegaci stoczniowi oświadczyli, że ja na pewno przyjdę
ze Mszą św. do Stoczni i Portu, zapytał ich, jakby robiąc dochodzenia: czy ja
należę do Komitetu Obrony Robotników66 (pytanie nietaktowne).

Wieczorem 16 VIII br. około godz. 22 dobijał się do plebanii jakiś mężczyzna, którego p. Teresa Sokólska67 zapytała przy drzwiach wejściowych,
czy chce iść do spowiedzi. Ów mężczyzna wyjaśnił, że nie, że ma sprawę pilną osobistą.
Ten sam interesant w towarzystwie swego kierowcy napotkał p. organistę Szóstakowskiego68 i przedstawił się mu jako dyrektor Wydziału do Spraw
Wyznań z Gdańska mgr Edward Pobłocki69, prosząc o skontaktowanie p. organisty ze mną, czego ten ostatni uczynić nie mógł, gdyż nie byłem do dyspozycji o takiej późnej godzinie.
Pośrednio z rozmów i z okoliczności wynikało, że p. Pobłocki z Gdańska
przyjechał do mnie z Pelplina, by mi zakomunikować, iż Prezydent m. Gdyni
i Wojewoda70 zabraniają odprawiania Mszy św. w Stoczni i w Porcie w Gdyni71.

O. Edward Ryba (ur. 1933 r.) – redemptorysta; na kapłana wyświęcony w 1958 r., od lipca
1971 do 1984 r. proboszcz parafii pw. MB Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka
w Gdyni, od 1972 r. budowniczy parafialnego kościoła. W czasie sierpniowych strajków
odprawiał msze św. w Porcie Gdyńskim i Stoczni im. Komuny Paryskiej. Po stanie
wojennym współpracował z podziemną „Solidarnością”, odprawiał msze św. za Ojczyznę.
W r. 2005 został odznaczony medalem Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.
64
Ks. Andrzej Miszewski (ur. 1939 r.) – duchowny diecezji chełmińskiej; na kapłana
wyświęcony w 1963 r.; w czasie strajków w sierpniu 1980 r. wikariusz parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni i duszpasterz akademicki; od 1994 r. proboszcz
parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie; kanonik honorowy Kapituły
Kolegiackiej Kartuskiej.
65
Jan Krzeczkowski – prezydent Gdyni w l. 1979 –1985, brak innych danych.
66
W dokumencie: KORU.
63
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Nr 2
1980 sierpień 17, Gdynia – Notatka ks. Hilarego Jastaka dotycząca odprawionej przez niego mszy św. na terenie strajkującej stoczni w Gdyni
Notatka własna – niedziela 17 VIII 1980 r. w sprawie Mszy św. w Stoczni.
W niedzielę 17 VIII 1980 r. o godzinie 8.30 przyjechali po raz czwarty delegaci stoczniowi, by ostatecznie ustalić sposób przyjazdu ze Mszą św. Ustaliliśmy, że przyjadą Syrenką i zabiorą również kilku ministrantów bez innych
osób, około godz. 10.30.
72

Teresa Sokólska – pracownica świecka w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni,
brak innych danych.
68
Szóstakowski – organista w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, brak
innych danych.
69
Edward Pobłocki (ur. 1950 r.) – ślusarz; działacz PZPR; Członek Egzekutywy KW PZPR
w Gdańsku, w latach 1978–1990 dyrektor Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku.
70
Jerzy Kołodziejski (1933–2001) – profesor na Wydziale Architektury PG, specjalista
z zakresu planowania regionalnego i krajowego. w l. 1977–1979 wicewojewoda, w l. 1979–
1981 wojewoda gdański; sygnatariusz Porozumień Sierpniowych podpisanych w Stoczni
Gdańskiej im. Lenina; w l. 1986–1990 prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich,;
uczestnik rozmów Okrągłego Stołu; sekretarz stanu w rządzie T. Mazowieckiego.
71
Poniżej okrągła pieczęć: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, obok czytelny
podpis: ks. Hilary Jastak.
72
W lewym górnym rogu pieczęć podłużna: Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej
Najświętsz[ego] Serca Pana Jezusa 81–365 Gdynia – 22 Lipca 46.
67

109

Jarosław Wąsowicz

Posługa duszpasterska ks. Prałata Hilarego Jastaka podczas strajków…

O godzinie 10 przyjechał autem Ksiądz Biskup Lech Kaczmarek73, Ordynariusz Diecezji Gdańskiej z Oliwy w towarzystwie księdza infułata Polzina74, Wikariusza Generalnego Kurii Biskupiej w Gdańsku-Oliwie.
Ks. Biskup oświadczył mi wobec Ks. Inf. Polzina, że Wojewoda Gdański
wezwał do Urzędu Wojewódzkiego w sobotę Ks. Biskupa Zygfryda Kowalskiego75 z Pelplina i Jego jako Biskupa Ordynariusza Gdańskiego, oświadczając Im, że zabrania odprawiania Mszy św. w Stoczniach i Portach dla strajkujących. Po dłuższej dyskusji Wojewoda Gdański zgodził się warunkowo na jedną Mszę św. o godz. 9 rano w Stoczni, odprawianej przez Ks. Proboszcza Jankowskiego76 z Kościoła św. Brygidy (stoczniowcy prosili

X. Biskupa o 5 Mszy św., ze względu na odległości portów w Gdańsku, Remontowa Stocznia o 12 km).
Jednakże w sobotę wieczorem Wojewoda Gdański odwołał stanowczo
swoją warunkową zgodę (prawdopodobnie po uzgodnieniu z Prezydentem
Gdyni, gdy o. Ryba przyjął zakaz odprawiania Mszy w Gdyni). Kiedy jednak stoczniowcy Wybrzeża nadal atakowali Biskupa Gdańskiego i Wojewodę o Mszę św., wówczas Wojewoda przetelefonował w niedzielę o godz. 7
rano do Biskupa Gdańskiego, wyrażając zgodę na jedną Mszę św. w Stoczni
Gdańskiej, odprawianej przez ks. Jankowskiego o 9 rano w Gdańsku. Prosił
jednocześnie Ks. Biskupa Kaczmarka, by pojechał do Gdyni, (gdyż nie może
uzyskać połączenia telefonicznego z Biskupem Kowalskim w Pelplinie) i zechciał ks. Jastaka, który bez zgody będzie odprawiał Mszę św. w Stoczni upomnieć:
– by nie mówił kazania, a jeśli –
– by nie używał demagogicznych zwrotów,
– by namówił Stoczniowców do rozejścia i do rozebrania ołtarza.
Obiecałem Ks. Biskupowi Kaczmarkowi i Ks. Polzinowi, że żadnych demagogicznych chwytów nie będę używał, na Mszę św. pojadę za chwilę i odprawię z homilią.
Ks. Biskup Kaczmarek i Ks. Inf. Polzin, chcąc zaargumentować słuszność
ostrzeżenia Wojewody Gdańskiego podawali mi przykład jakiejś matki, która
w Kurii wniosła okropne zażalenie, połączone z rozgoryczeniem. W skardze
tej matka żaliła się na jakiegoś księdza, który przez wygłoszenie ostrego i demagogicznego kazania przyczynił się do wystąpień syna wobec władzy państwowej i dostał się do więzienia.
Zorientowałem się, że tą matką i tym synem jest Kobzdej77, i przytoczyłem to nazwisko – przyznał tak Biskup, jako i Ks. Inf. Polzin, że zgadza się!78

bp Lech Kaczmarek (1909–1984) – biskup ordynariusz diecezji gdańskiej; na kapłana
wyświęcony w 1936 r. w Poznaniu; w 1938 r. w Rzymie uzyskał doktorat z teologii
i licencjat z prawa kanonicznego; w l. 1938–1939 prefekt Gimnazjum Urszulanek
w Poznaniu; po wybuchu wojny ukrywał się i pracował na terenie diecezji tarnowskiej;
w l. 1945–1958 pracował w Poznaniu jako prefekt szkół średnich, sędzia w Metropolitalnym
Sądzie Duchownym w Poznaniu, referent nauczania religii w kurii poznańskiej, profesor
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. W dniu 16.11.1958 mianowany biskupem
sufraganem gdańskim; jako biskup pomocniczy prowadził wykłady w Biskupim Seminarium
Duchownym w Gdańsku i był kierownikiem referatu nauki chrześcijańskiej w gdańskiej
kurii; w 1964 r. został krajowym duszpasterzem pisarzy katolickich; od 19.12.1971 biskup
ordynariusz diecezji gdańskiej; w l. 1982–1984 krajowy duszpasterz ludzi morza.
74
ks. Bernard Polzin (1914–2003) – duchowny diecezji gdańskiej; święcenia kapłańskie otrzymał
w 1938 r. w Poznaniu; w l. 1938–1939 wikariusz parafii św. Wawrzyńca w Gnieźnie; od 1939
r. prefekt w szkole zawodowej w Bydgoszczy; w l. 1942–1957 proboszcz parafii świętych
Piotra i Pawła w Toruniu; w 1958 r. na życzenie kardynała S. Wyszyńskiego rozpoczął pracę
w diecezji gdańskiej, wikariusz generalny diecezji gdańskiej w l. 1958–1990, infułat, kanonik
Kapituły Gdańskiej, prześladowany przez władze komunistyczne i wielokrotnie bezskutecznie
nakłaniany do współpracy z SB. Por. Operacja „Zorza II”. Służba Bezpieczeństwa
i Komitet Wojewódzki PZPR wobec wizyty Jana Pawła II w trójmieście (czerwiec 1987),
red. S. Cenckiewicz, M. Kruk, Warszawa – Gdańsk 2008, s. 3.
75
bp Zygfryd Kowalski (1910–1995) – biskup pomocniczy chełmiński; święcenia kapłańskie
otrzymał w 1932 r. w Pelplinie, w l. 1932–1935 kapelan bp. Stanisława Okoniewskiego;
w l. 1935–1952 pracował w Toruniu, jako wikariusz parafii NMP, prefekt szkół średnich
i duszpasterz akademicki, w 1951 r. uzyskał doktorat z pedagogiki na UMK; od 1950
kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Chełmińskiej, w l. 1952–1962 proboszcz
w parafii w Chełmży, w l. 1957–1968 prowadził wykłady z dydaktyki i pedagogiki w WSD
w Pelplinie; w dn. 19.06.1962 przyjął sakrę biskupią; wikariusz generalny kolejnych
biskupów chełmińskich, a po śmierci bp. Bernarda Czaplińskiego w okresie od 31.12.1980
do 02.07.1981 był wikariuszem kapitulnym, zarządzając diecezją.
76
ks. Henryk Jankowski (ur. 1936 r.) – duchowny diecezji gdańskiej; święcenia kapłańskie
otrzymał w 1964 r. w Gdańsku; w l. 1964–1967 wikariusz w parafii św. Ducha Świętego; w l.
1967–1970 wikariusz parafii św. Barbary; w l. 1970–2004 proboszcz parafii św. Brygidy;
odbudował świątynię parafialną ze zniszczeń wojennych; 17.08.1980 odprawił mszę
św. dla strajkujących robotników w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; kapelan „Solidarności”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kościół i plebania parafii św. Brygidy były ostoją
działalności opozycyjnej; ks. Jankowski objął patronat nad podziemną „Solidarnością”,
w kościele parafialnym regularnie odprawiał msze św. w intencji Ojczyzny, organizował
pomoc dla internowanych i prześladowanych za przekonania; systematycznie inwigilowany
73
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i prześladowany przez SB; w 2000 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gdańska,
w 2007 Medal Komisji Edukacji Narodowej.
77
Dariusz Kobzdej (1954–1995) – absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (1979).
W l. 1977–1979 działacz ROPCiO, Studenckiego Komitetu Solidarności, od 1979 r.
członek nieformalnego kierownictwa RMP w Gdańsku; aktywny uczestnik pierwszych
dni strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu 1980, później członek NSZZ
„Solidarność”, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Więzionych za przekonania.
Wielokrotnie szykanowany przez SB; po wprowadzeniu stanu wojennego do końca 1982 r.
działał w ukryciu; członek-założyciel Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja
w Gdańsku, w 1987 Gdańskiego Klubu Politycznego im. Lecha Bądkowskiego; jako
lekarz pracował w szpitalu w Wejherowie (1979–1980), AM w Gdańsku (1980–1982),
w szpitalu w Gdyni-Redłowie (1983–1995). W r. 1995 pośmiertnie odznaczony Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
78
Chodzi tu prawdopodobnie o wydarzenie z 03.05.1980, kiedy po manifestacji
pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku, pobito i osadzono w więzieniu Dariusza
Kobzdeja oraz działacza ROPCiO – Tadeusza Szczudłowskiego. W dn. 5 maja Kolegium
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Jarosław Wąsowicz

Po podziękowaniu Ks. Biskupowi za przekazanie mi wskazań Wojewody,
Ks. Biskup odjechał do Gdańska, ja za chwilę do Stoczni – syrenką w towarzystwie delegatów robotników.
Msza św. w Stoczni i w Porcie odbyła się w warunkach bardzo budujących, jeśli chodzi o udział strajkujących79.
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Nr 4
1980 sierpień 19, Gdynia – Oświadczenie Komitetu Strajkowego Stoczni im.
Komuny Paryskiej w Gdyni w sprawie mszy świętej odprawionej na terenie
protestującego zakładu w dniu 17 VIII 1980 r.

Źródło: AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, b.p., oryginał, MPS.

Gdynia, 19 VIII 1980 [r.]
Do wiadomości publicznej

Nr 3
1980 sierpień 17, Gdynia – Oświadczenie ks. Hilarego Jastaka odczytane
podczas mszy świętych niedzielnych w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w sprawie decyzji o odprawieniu mszy św. w strajkującej stoczni i porcie w Gdyni
Oświadczenie Ks. Prałata odczytane z ambony w niedzielę
17 VIII 1980 od godz. 6.15 rano w czasie wszystkich nabożeństw
W dniu wczorajszym przybyła do Parafii kilkuosobowa delegacja reprezentująca stoczniowców, portowców i robotników z prośbą o przybycie
w niedzielę z posługą duchową odprawienia Mszy św. i udzielenia Komunii
św. przebywającym w stoczni.
Ze względu na fakt, że wśród wspomnianych stoczniowców znajdują się w wielkiej liczbie parafianie Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Gdyni, wobec tego jako kapłan Kościoła Katolickiego nie mogłem odmówić tej posługi religijnej i dlatego wyraziłem zgodę oraz postanowiłem udać
się z przedstawicielami ludu pracującego do stoczni w celu dopełnienia tam
czynności liturgiczno-religijnej o godzinie 11, a o godz. 12.30 na terenie Portu Gdyńskiego80.
Źródło: AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, b.p., oryginał, MPS.
ds. Wykroczeń w Gdańsku skazało obu na 3 miesiące aresztu.
Poniżej okrągła pieczęć: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, obok czytelny
podpis: ks. Hilary Jastak.
80
Poniżej czytelny podpis: ks. Hilary Jastak, poniżej odręczna adnotacja: PS. Po ogłoszeniach
o 9.00 przyszła do zakrystii parafianka, prosząc, bym nie szedł do stoczni bo mnie
komuniści „zabiją”.

Dnia 17 VIII 1980 roku o godz. 10.30 w stoczni im. Komuny Paryskiej
w Gdyni rozpoczęła się msza św. koncelebrowana przez Ks. Prałata dr. H[ilarego] Jastaka w intencji tych, którzy zginęli w grudniu 1970 roku oraz obecnie strajkującym stoczniowcom. Na msze św. przybyły tłumy wiernych z miasta. Ogółem uczestniczyło w niej około 12 tysięcy osób. Ks. Prałat wygłosił
homilię w której przypomniał, że obowiązkiem chrześcijanina jest służenie
prawdzie i sprawiedliwości. Na zakończenie pobytu w stoczni Ks. Prałat podziękował wszystkim zebranym za dzielną postawę.
Następnie msza św. odbyła się o godz. 13.00 w porcie gdyńskim.
Na szczególną uwagę zasługuje postawa ks. Jastaka, który podkreślił,
że jego obowiązkiem wypływającym z powołania kapłańskiego jest spełnianie prośby strajkujących pracowników.
Zwracamy uwagę na historyczny i bezprecedensowy fakt tego wydarzenia, gdyż po raz pierwszy w ciągu istnienia PRL mszę św. odbywały się w zakładach przemysłowych.
Dnia 18 VIII 1980 roku Ks. Prałat Jastak po spotkaniu się z Radą Kościoła przekazał dobrowolne ofiary w kwocie 82.347 zł dla strajkujących załóg
stoczni i portu w Gdyni.
Komitet Strajkowy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni
Wolna Drukarnia Stoczni Gdynia81
Źródło: AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, b.p., druk
ulotny.
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Poniżej okrągła pieczęć: Komitet Strajkowy Sierpień 80, obok odręczna adnotacja: 19.
08. 80.
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Nr 5

Nr 6

1980 sierpień 19, Gdynia – Podziękowanie Komitetów Strajkowych Stoczni im. Komuny Paryskiej i Portu w Gdyni dla ks. Hilarego Jastaka

1980 sierpień 18, Gdynia – Telegram ks. Hilarego Jastaka do ks. Infułata
Romana Górskiego z Kurii Diecezjalnej Chełmińskiej

Gdynia, 19 VIII 1980 r.

Odtelegrafowano dn. 18 VII 1980 [r.]

Do
Przewielebnego ks. prałata dr. H. Jastaka
Komitety strajkowe Stoczni im. Komuny Paryskiej i Portu w Gdyni składają ks. prałatowi serdeczne Bóg zapłać za ofiarę na potrzeby komitetów
strajkowych.
Jednocześnie pragną wyrazić podziękowanie za odprawienie mszy św. dn. 17 VIII
1980 r. Wszystkich nas opanowało głębokie wzruszenie i niedające się opisać przeżycie. Wielu ludzi zrozumiało jaką drogą należy kroczyć ku prawdzie i sprawiedliwości. Msza św. koncelebrowana przez ks. prałata dodała nam wszystkim otuchy i jeszcze bardziej zjednoczyła nasze załogi w walce o słuszne prawa.

83

Kategorycznie protestują przeciwko niekulturalnemu i prowokacyjnemu
zachowaniu się wobec mego delegata księdza Andrzeja Miszewskiego, duszpasterza akademickiego.
ks. Hilary Jastak
x. Hilary Jastak
22 lipca 46
81–365 Gdynia

Za wszystko Bóg zapłać
Komitet Strajkowy
Stoczni im. Komuny
Paryskiej w Gdyni82

Komitet strajkowy
Portu w Gdyni

Ks. Infułat Roman Górski84
[ul.] Sobieskiego 1
83–130 Pelplin

Źródło: AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, b.p., oryginał, rkp.

Źródło: Spuścizna AKKS, ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, b.p., oryginał, MPS.

83
84

82

Poniżej okrągła pieczęć: Komitet Strajkowy Sierpień 80.
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Dokument ma postać odręcznie wypełnionego formularza telegramu pocztowego.
ks. Roman Górski (1916–1994) – duchowny diecezji chełmińskiej, infułat; święcenia
kapłańskie przyjął w 1947 r. w Pelplinie; od 1957 r. kanclerz kurii chełmińskiej;
od 1951 r. sędzia Biskupiego Sądu Biskupiego; od. 1967 r. dziekan Kapituły Katedralnej
Chełmińskiej; od 1970 r. wikariusz generalny diecezji chełmińskiej; wieloletni członek
Kolegium Konsultorów Diecezji Chełmińskiej.
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Nr 7

Nr 8

1980 sierpień 19, Pelplin – Pismo ks. Infułata Romana Górskiego z Kurii
Diecezjalnej Chełmińskiej do ks. Andrzeja Miszewskiego wikariusza parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

1980 sierpień 21, Pelplin – Pismo ks. biskupa Zygfryda Kowalskiego
do ks. Hilarego Jastaka

Kuria Biskupia
Chełmińska
Telefon Pelplin 320
l. dz. III/80

Pelplin, 21 sierpnia 1980 [r.]87

83-130 Pelplin, dnia 19. VIII. 1980
woj. gdańskie

Wielebny85
Ks. Wikariusz Andrzej Miszewski
Gdynia
W nadesłanym w dniu dzisiejszym telegramie ks. prałat dr H[ilary] Jastak
protestuje przeciwko mojemu, niekulturalnemu i prowokacyjnemu zachowaniu się wobec Wielebnego Księdza w dniu wczorajszym w czasie urywkowej
rozmowy w Kurii Biskupiej. Uprzejmie proszę Wielebnego Księdza Wikariusza o potwierdzenie tego oraz wykazanie na czym to niekulturalne i prowokacyjne zachowanie polegało.
Z wyrazami szacunku
wikariusz generalny86

Przewielebny Księże Prałacie,
Zwracam się w kilku słowach w sprawie bardzo delikatnej, jednak dotyczącej dobra ogólnego. W Kurii Biskupiej były dzisiaj godne zaufania osoby i referowały sprawę ostatnich nabożeństw na terenie gdyńskich zakładów pracy. Analogiczne nabożeństwa odbyły się także w innych miejscach
poza stocznią, w sposób godziwy i ważny.
Prosimy krótko i dobitnie, by unikano wszelkiej propagandowej rozbudowy odnośnych Mszy św., szczególnie co do stroju, ogólnych rozgrzeszeń czasu trwania. Podobne rzeczy budzą zdziwienie, u osób postronnych (religijnie
niezainteresowanych) nawet kpiny. Ograniczam się do tych kilku słów, i nie
oczekuję żadnego tłumaczenia w tej sprawie.
Łączę wyrazy należnego szacunku wraz z pozdrowieniem w Panu88.
Źródło: AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, b.p., oryginał, MPS.

Źródło: AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, b.p., oryginał, MPS.

87
88
85
86

Powyżej wpisano odręcznie: wpł 20. 08. 1980.
Powyżej odręczny podpis: ks. R. Górski.
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Poniżej odręczna adnotacja: wpł 22. 08. 1980 i nieczytelny podpis.
Poniżej odręczny podpis: + Zygfryd Kowalski Wik. Gener., poniżej odręczna adnotacja:
wpł 22. 08. 1980 opatrzona nieczytelnym podpisem; poniżej odręczna adnotacja: doręczone
przez x mgr Walkowsa.
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Nr 9
1980 sierpień 21, Pelplin – Pismo ks. biskupa Zygfryda Kowalskiego
do ks. Hilarego Jastaka.
Pelplin, 21 sierpnia 1980 [r.]
Przewielebny Księże Prałacie,
Odwiedził mnie dzisiaj Ks. Biskup Kaczmarek z Gdańska w towarzystwie
Ks. Biskupa Kluza89. Ks. Biskup Gdański był wczoraj z relacją o sytuacji na Wybrzeżu u Księdza Prymasa90, który jest głęboko zaniepokojony wydarzeniami zwłaszcza
w Trójmieście oraz możliwością tragicznych następstw dalszego wzrostu napięcia,
a szczególnie możliwością zaistnienia nierozważnych i nieodpowiedzialnych kroków,
o które nie trudno w atmosferze zbiorowego podniecenia. Ks. Prymas usilnie zaleca nam wszystkich zachowanie bezwzględnego spokoju i odpowiedzialnej rozwagi.
W łączności z tym stanem rzeczy zalecam równocześnie o. proboszczowi
Rybie z parafii portowej M[atki] B[oskiej] Nieustającej Pomocy, ażeby w wypadku prośby o Mszę świętą w stoczni gdyńskiej w najbliższą niedzielę, odprawił tamże liturgię eucharystyczną według kompetencji parafialnej. Uważam, że jest to zgodne ze zdaniem Ks. Prałata, wyrażonym w ostatnich dniach
wobec Ks. dra Zygmunta Labudy91. Łączę pozdrowienia w Panu.
bp Kazimierz Kluz (1925–1982) – biskup sufragan diecezji gdańskiej; wyświęcony
na kapłana w 1951 r. w Częstochowie; w l. 1951–1957 wikariusz w parafii MB Bolesnej
w Gdańsku; w l. 1957–1958 wikariusz parafii katedralnej; w l. 1958–1972 proboszcz parafii
św. Józefa, w dniu 12.06.1972 przyjął sakrę biskupią; był krajowym duszpasterzem ludzi
morza; 15.01.1981 towarzyszył delegacji „Solidarności” w Rzymie podczas audiencji
u Jana Pawła II; w stanie wojennym odwiedzał internowanych i wpierał prześladowanych
za przekonania; zginął w wypadku samochodowym, którego okoliczności nie zostały
wyjaśnione w dn. 02.12.1982.
90
kard. Stefan Wyszyński (1901–1981) – prymas Polski; święcenia kapłańskie przyjął w 1924 r.
we Włocławku; w l. 1925–1929 odbył studia na KUL uwieńczone doktoratem; od 1932 r.
red. naczelny „Ateneum Kapłańskiego”, prowadził chrześcijański uniwersytet robotniczy
i działalność społeczno-oświatową w chrześcijańskich związkach zawodowych; po wybuchu
wojny opuścił diecezję i ukrywał się; w okresie Powstania Warszawskiego pod pseudonimem
„Radwan III” był kapelanem Grupy AK Kampinos; po zakończeniu wojny wrócił do Włocławka,
gdzie reorganizował seminarium duchowne i pełnił obowiązki rektora, od 1946 r. biskup
lubelski, od 1948 r. arcybiskup gnieźnieński i warszawski, od 1952 r. kardynał; w l. 1953–1956
więziony przez komunistyczne władze; w więzieniu opracował program Wielkiej Nowenny
z okazji 1000-lecia chrztu Polski, obchody tej uroczystości przeprowadził w l. 1957–1966;
uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II; w 1980–1981 odegrał rolę mediatora między
Solidarnością a władzami państwowymi, zwłaszcza przy rejestracji NSZZ „Solidarność”
Rolników Indywidualnych; w 1989 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.
91
ks. Zygmunt Labuda (1935–1988) – duchowny diecezji chełmińskiej; wyświęcony
na kapłana w 1960 r. w Pelplinie; w l. 1960–1962 wikariusz w Wąbrzeźnie; w l. 1962–
1966 studia z prawa kanonicznego na KUL; 1966–1970 – wikariusz parafii NSPJ w Gdyni;
w r. 1968 obronił doktorat na KUL; od r. 1970 wikariusz katedralny i pracownik sądu
89
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Wikariusz Generalny

Źródło: AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, b.p., oryginał, MPS.

Nr 10
1980 sierpień 23, Gdynia – Pismo ks. Hilarego Jastaka do ks. biskupa
Zygfryda Kowalskiego
Gdynia, 23 VIII 1980 r.
93

Najprzewielebniejszy Księże Biskupie

Dziękuję uprzejmie za list z dnia 21 VIII 1980 r., wręczony mi przez księdza mgr Walkowsa94. Wprawdzie na zakończenie tego listu Ksiądz Biskup
zaznaczył, że nie oczekuje żadnego tłumaczenia, pozwolę sobie skreślić kilka słów tytułem wyjaśnienia, a nie tłumaczenia się.
Mszę św. na terenie Stoczni i Portu Gdyńskiego odprawiłem w niedzielę 17 VIII 80 r. dopiero po wyraźnej jednoznacznej odmowie (trzykrotnej)
O.O. Redemptorystów, którzy oświadczyli przez o. Proboszcza Rybę, że nie
odprawią mszy św. z uwagi na obawę utraty zezwolenia na wybudowanie 4piętrowego klasztoru.
biskupiego; od 1979 r. referent budowlany kurii biskupiej w Pelplinie; od 1985 r. dyrektor
Wydziału Ekonomicznego Diecezji Chełmińskiej; od 1987 dyrektor Wydawnictwa
Diecezjalnego, w dn. 25.06.1986 r. otrzymał nominację na kanonika gremialnego Kapituły
Katedralnej Chełmińskiej; 1984–1988 wykładowca prawa kanonicznego w seminarium
w Pelplinie; w dniu 10.11.1970 zarejestrowany jako kandydat na TW pod numerem 12177
przez wydział IV KW MO; materiały zostały zarchiwizowane w 1982 (z powodu niechęci
do współpracy), ponownie zarejestrowany 21.03.1984 r. jako KO przez wydział IV WUSW
25.01.1988 wyrejestrowany. Por. A. Nadolny, Labuda Zygmunt (1935–1988), (w:) Słownik
Polskich Teologów Katolickich 1981–1993, red. J. Mandziuk, Warszawa 1995, s. 333–334;
Operacja „Zorza II”, dz. cyt., s. 60.
92
Powyżej odręczny podpis: + Zygfryd Kowalski Wik. Gener., z prawej strony odręczna
adnotacja: wpł 23. 08. 1980 doręczone przez x Z. Labudę.
93
W lewym górnym rogu pieczęć podłużna: Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej
Najświętsz.[ego] Serca Pana Jezusa 81–365 Gdynia – 22 Lipca 46, obok pieczątka: kopia.
94
ks. Roman Walkows (ur. 1945 r.) – duchowny diecezji chełmińskiej; na kapłana wyświęcony
w 1969 r. w Pelplinie; od 1983 r. wykładowca telologii moralnej fundamentalnej i
etyki w WSD w Pelplinie; od 1993 r. proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Starogardzie Gdańskim; ojciec duchowny Dekanatu Starogardzkiego; od 1997 r. sędzia
Sądu Biskupiego Diecezji Pelplińskiej, diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, kanonik
honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej.
119

Posługa duszpasterska ks. Prałata Hilarego Jastaka podczas strajków…

Jarosław Wąsowicz

Nie przyjął nawet sugestii mszy św. koncelebrowanej ze mną (po poprzedzającej posłudze sakramentu pokuty), gdyż zakazał mu to Prezydent m. Gdyni, nazywając strajk robotników sabotażem. Ponadto O. Ryba, proboszcz parafii portowej w sposób bardzo nietaktowny indagował delegację robotników,
czy ja jestem członkiem Komitetu Obrony Robotników95. Wszyscy wiedzą,
że jestem kapłanem katolickim bezwzględnie zobowiązanym do posługi duchowej wobec swoich parafian licznie reprezentowanych na terenie Stoczni
i Portu. Odprawione nabożeństwa nie miały żadnej propagandowej rozbudowy, a jedynie musiały uwzględnić konkretną sytuację.
Fakt, że msze święte w tych konkretnych, godnych warunkach budzą zdziwienie „u osób postronnych (religijnie niezainteresowanych) nawet kpiny”
nie stanowią dla mnie żadnego zaskoczenia. Niepokój może natomiast budzić
powtarzanie tego stanowiska przez Księdza Biskupa.
Szkoda, że osoby godne zaufania, nie poinformowały Księdza Biskupa o tym,
że w tym okresie wiele osób religijnie obojętnych przystąpiło do spowiedzi w naszym kościele po długich latach i ożywiło swoje życie duchowe i religijne.
Temu między innymi celowi służyły msze św. i modlitwy w kościele.
Po otrzymaniu w dniu dzisiejszym za pośrednictwem ks. dra Zygmunta Labudy listu Księdza Biskupa z dnia 22 VIII 1980 r. i zapoznaniu się z jego treścią jestem przekonany, że spokojne rozważenie sytuacji którą my na miejscu najlepiej
znamy, oraz uzyskanie rzetelnych informacji doprowadzi do dalszego złagodzenia stanowiska Księdza Biskupa, czego przejawem jest już ten ostatni list.
Niezależnie od sytuacji najwyższe zdziwienie budzi żądanie potwierdzenia odbioru listu z dnia 22 VIII 1980 roku. Nietrudno się domyślić, czemu ma
służyć tego rodzaju asekuracja96.
Źródło: AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, b.p., kopia, MPS.

Nr 11
1980 sierpień 23, Gdynia – Pismo ks. Andrzeja Miszewskiego wikariusza
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni do ks. Infułata Romana
Górskiego z Kurii Diecezjalnej Chełmińskiej w Pelplinie
97

Gdynia, dnia 23 sierpnia 1980 r.
Przewielebny Ksiądz Infułat
Roman Górski,
Pelplin, ul. Sobieskiego 1

Zgodnie z prośbą Przewielebnego Księdza Infułata, oświadczam, co uczyniłem wobec Księdza dr Zygmunta Labudy na prośbę Księdza Biskupa, że zostałem zawstydzony potraktowaniem mnie po raz pierwszy w Kurii Biskupiej
takimi uwagami, tonem i postawą. Wyrażało to się w tym, że Przewielebny
Ksiądz Infułat czynił wymówki pod adresem nas i Księdza Prałata dra Hilarego Jastaka, nie dopuszczając mnie do głosu i nie przyjmując uzasadnienia
i tłumaczenia. W podniesionym i zdenerwowanym tonie, a przyznać chyba
trzeba, że i w niegrzecznym, padały słowa o bezprawiu i politykowaniu, niekompetencji i nadużyciu. Tymczasem, chciałem się podzielić z Kurią Biskupią i Przewielebnym Księdzem Infułatem naszymi spostrzeżeniami z uroczystości niedzielnych na terenie stoczni i portu. Nie zostało to absolutnie przyjęte. Takie odniosłem wrażenie.
Zreferowałem to tego samego dnia wieczorem Księdzu Prałatowi. Dotyczyło to przecież Jego osoby.
Z wyrazami posłuszeństwa i szacunku
ks. Andrzej Miszewski
Źródło: AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, b.p., kopia, MPS.
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W dokumencie: KORU.
Poniżej odręczny podpis: ks. Hilary Jastak.
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Powyżej pieczątka: kopia.
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Nr 12
1980 sierpień 27, Gdynia – Pismo ks. Hilarego Jastaka do Prymasa Polski
kardynała Stefana Wyszyńskiego z informacją o sytuacji w strajkującej Stoczni im. Komuny Paryskiej i Porcie w Gdyni oraz okolicznościach podjęcia posługi duszpasterskiej w protestujących zakładach
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Ks. Hilary Jastak
ul. 22 lipca 46
81–365 Gdynia

Kopia
Gdynia, dnia 27 sierpnia 1980 r.

Jego Eminencja Ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński
Prymas Polski
ul. Miodowa 17
00–246 Warszawa
W załączeniu pozwalam sobie przesłać Waszej Eminencji odpis pism
Księdza Biskupa Zygfryda Kowalskiego z dnia 21 VIII 1980 r. i z 22 VIII
1980 r. oraz odpis mojej odpowiedzi z dnia 23 VIII 1980 r. (załącznik nr 123).
Z treści jednego z listów Księdza Biskupa z Pelplina wynika, że Jego Eminencja poinformowany został przez Księdza Biskupa Kaczmarka o wydarzeniach na Wybrzeżu. Będąc od kilkudziesięciu lat kapłanem na terenie Gdyni oraz mając stały kontakt z ludem Gdyni i całej okolicy z Kaszub i Pomorza i dzieląc z nim codzienne troski, uczestnicząc w jego doświadczeniach
pozwalam sobie przedstawić rzetelną informację o sytuacji. Zmusza mnie
do tego obowiązek wobec wiernych a może przede wszystkich wobec niektórych Dostojników Kościoła, wobec strajkujących robotników popieranych
przez całe bez wyjątku społeczeństwo polskie. Strajkujący w kilkuset zakładach pracy robotnicy zachowują wzorowy porządek i z godnością zmagają
się – jak to podaje w swoim telegramie Ojciec św. Jan Paweł II – „o chleb powszedni, o sprawiedliwość społeczną i zabezpieczenie Jego nienaruszalnych
praw do własnego życia i rozwoju”. Wspomniane za tym w liście Księdza
Biskupa Zygfryda Kowalskiego z dnia 22 VIII 1980 r. zagrożenie „zaistnienia niezrównoważonych i nieodpowiedzialnych kroków” może nastąpić jedynie ze strony znanych bojówkarzy z lat ubiegłych (grudzień 1970 r.), a nie
98

W lewym górnym rogu pieczęć podłużna: Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej
Najświętsz[ego] Serca Pana Jezusa 81–365 Gdynia – 22 Lipca 46.
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ze strony robotników. Strajkujący robotnicy okazują wielką humanitarność,
dojrzałą i rozważną postawę:
1. Od początku zwolnili wszystkie kobiety pracujące w stoczni i porcie,
by otoczyły opieką domy i dzieci.
2. Chronią mienie społeczne przed zniszczeniem z zewnątrz i utrzymują pełną gotowość maszyn i urządzeń technicznych do wszczęcia pracy po zakończeniu strajku.
3. Na żądanie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego pracują wszystkie przedsiębiorstwa dostarczające środki żywnościowe, wodę, gaz i energię elektryczną.
Niektóre z tych zakładów na żądanie M[iędzyzakładowego] K[omitetu] S[trajkowego] przerwały strajk na przykład Zakłady Jajczarsko-Drobiarskie w Żukowie.
4. Osoby wnoszące na teren zakładów pracy alkohol (choćby tylko piwo) są
przez robotników izolowane, a alkohol natychmiast wylewany.
5. Robotnicy otrzymują od Komitetu Strajkowego przepustki dla odwiedzenia rodzin, a wszyscy natomiast chorzy do domów.
6. Zapewniają całodobową opiekę lekarską na terenie wszystkich większych
zakładów pracy.
7. Nie naruszyli istniejących na terenie stoczni placówek M[ilicji] O[bywatelskiej], które są chronione przed możliwością zniszczenia.
8. Jednoczą się w modlitwie i dają wyrazy miłości bliźniego, dzieląc się
wszystkim, co posiadają i co otrzymują od swoich rodzin.
9. Wśród młodych robotników znajdują się z hufców pracy i hoteli z całej
Polski, o których rodziny nie mają informacji i nie mogą udzielić pomocy
żywnościowej, wobec tego czyni to miejscowa ludność.
10. Całe społeczeństwo Wybrzeża ze spokojem i godnością znosi pewne trudności komunikacyjne, a jednocześnie łoży ofiary na strajkujących robotników (wielotysięczne kwoty zostały przekazane Komitetowi przez lekarzy,
profesorów, nauczycieli i środowiska młodzieżowe itp.).
11. Łączą się z duchem wiary i stosują się do jej zasad, unikając przekleństw
i wyzwisk. Byłem kilkakrotnie świadkiem wzajemnych przeprosin,
do których doszło, z uwagi na ogólnie panujący nastrój jedności, godności
i wzajemnego poszanowania.
12. Wybudowali drewniany ołtarz dla odprawiania Mszy św. w niedzielę 17 VIII
1980 r. Krzyż z tego ołtarza dostarczony został do kościoła Najświętszego
Serca Pana Jezusa w niedzielę 24 VIII 1980 r. o godz. 13.30 w sposób dyskretny bez żadnego rozgłosu, bez procesji i demonstracji przez zaledwie niewielką grupę robotników (około 20 osób). Na miejsce przeniesionego Krzyża wybudowali Krzyż metalowy na fundamencie.
13. W okresie strajku ludzie masowo przystępują do spowiedzi w kościele,
na przepustkę. Wśród nich duża grupa dotąd niepraktykujących od wielu lat.
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14. Według wiarygodnych informacji uzyskanych z Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku, w okresie strajku uległa gwałtownie zmniejszeniu lista
przestępstw oraz zagrożenia mienia, życia i zdrowia, bójek chuligańskich.
15. Z Komendy Portu doszły stwierdzenia że życzyłaby sobie takiego ładu jak
obecnie, gdyż nigdy dotąd Komenda Portu takiego porządku nie spotkała…
Generalnie biorąc, postawa robotników budzi tylko i wyłącznie podziw
i uznanie i nikt z nas przeżywających tę sytuację na miejscu od wielu dni
nie ma żadnych wątpliwości, że ze strony strajkujących nie zagrażają żadne
nierozważne kroki. Ocenę taką wyraziły także Wojewódzkie Władze Partyjne, czego dowodem jest treść przemówienia I Sekretarza KW PZPR w Gdańsku T[adeusza] Fiszbacha99 (artykuł w załączeniu nr 4). W tych dniach my
Księża otrzymujemy prawdziwe rekolekcje od robotników. Proszeni jesteśmy o posługi religijne, których odmówić nie możemy, o pogotowie spowiedziowe w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa musi siła rzeczy być
czynne cały dzień i w późnych godzinach wieczornych… Szukają bowiem
moralnego i duchowego oparcia w Kościele, będącym od wieków ostoją polskości i pomoc taka musi być im bezwzględnie udzielona.
Społeczeństwo Wybrzeża i my wszyscy oczekiwaliśmy zarządzenia
przez Episkopat Polski modlitw, specjalnych suplikacji o pokój wewnętrzny i sprawiedliwe rozstrzygnięcie postulatów zgłoszonych przez robotników Władzom PRL tym bardziej, że jednym z żądań strajkujących, ujętym
w punkcie 3) jest udostępnienie środków masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań (załącznik nr 5)…
Wymowna była reakcja władz partyjnych, które gorliwe w swej antyrobotniczej kampanii powołuje się obecnie na tezy przemówienia Księdza Prymasa przedrukowane przez prasę partyjną Wybrzeża (załącznik nr. 6) Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II, otrzymaliśmy w pełnym brzmieniu z rąk
robotników Stoczni (załącznik nr 7), którzy je wydali w tysiącach egzemplarzy w Wolnej Drukarni Stoczni Gdańskiej z datą 25 VIII 1980 r. i parafia natychmiast kolportuje je z stoczniowcami w Gdyni i na Wybrzeżu. Robotnicy oraz inne środowiska wiernych wielokrotnie dały przykład przywiązania
i wierności Kościołowi Katolickiemu.
Tak było między innymi w czasie aresztowania Jego Eminencji w okresie stalinowskim oraz w czasie dialogu Episkopatu Polski z Episkopatem
Republiki Federalnej Niemiec. Wówczas kapłani i robotnicy, nie posiadając w tej sprawie żadnej informacji na ten temat, a z tekstem oświadczenia

Episkopatu, zapoznali się dopiero z prasy i wystąpienia Gomułki, odparli zgodnie zaciekle ataki środków masowego przekazu na Episkopat Polski
i Księdza Prymasa Polski osobiście. Przykładowo podam, że w czasie mitingu w Porcie i w Stoczni w Gdyni, jeden z robotników znany mi osobiście, zabierając głos wykazał, że słowo „Przebaczymy” użyte przez Episkopat Polski, ma charakter religijny i dlatego nie naszą sprawą jest atakować religijne
zasady Kościoła. Słowa te zostały przyjęte z aplauzem, a cele organizatorów
mitingu spaliły na panewce…
Ze względu na dramat sytuacji oczekujemy z najwyższą niecierpliwością
Komunikatu Waszej Eminencji w przedstawionej sprawie, który był odczytany z ambon wszystkich kościołów w Polsce w łączności z odczytaniem Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II, przekazanego na ręce Waszej Eminencji.
O ile informacje zawarte w niniejszym memoriale budzą u Waszej Eminencji
wątpliwości, prosząc o wydelegowanie Komisji Kościelnej złożonej z osób
duchownych i świeckich katolików w celu ustalenia na miejscu zaistniałej sytuacji i stwierdzenia prawdziwości jego treści.
Z wyrazami najgłębszej czci dla historycznej i opatrznościowej działalności Waszej Eminencji dla Kościoła i Ojczyzny… Pozostaje szczerze oddany
w Chrystusie i Maryi.
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Tadeusz Fiszbach (ur. 1935 r.) – działacz partyjny, polityk, w l. 1975–1982 I sekretarz KW
PZPR w Gdańsku, w 1980 r. uczestnik rozmów z MKS w Stoczni Gdańskiej, w l. 1976–
1985, 1989–1991 poseł, 1989–1991 wicemarszałek Sejmu, 2001–2005 ambasador
na Łotwie.
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Ks. Hilary Jastak
BOŻE NASZ100
My stoczniowcy i portowcy dzisiaj tu.
Zwyciężymy, przeżyjemy cały trud.
By mieć jutro zapewnione,
Wolne związki utworzone
I do pracy przystąpimy już.
Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz,
Jak ten strajk, jak ten strajk długo trwa
Więc dlaczego przetrzymują
Postulatów nie przyjmują
Niech pomyślą, ile to kosztuje nas.
Nasze serca, nasze myśli wciąż tam są
Kiedy Grudzień przypomina się
Piosenka strajkowa ze Stoczni Gdańskiej, która rozpowszechniła się także w innych
protestujących zakładach.
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Teraz wiemy, jak strajkować
I jak z rządem pertraktować
By żądania nasze wypełniły się.
Ref: Boże nasz, Boże nasz …
Nasze żony, nasze matki są wśród nas
Całym sercem, całą duszą, życzą nam
Byśmy szybko to skończyli
I do domów powrócili
Ale muszą jeszcze wytrwać dłuższy czas.
Ref: Boże nasz, Boże nasz …
Źródło: AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, b.p., kopia, MPS.

Nr 13
1980 sierpień 29, Gdynia – Protokół z pobytu delegacji Komitetu Strajkowego Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni u Prymasa Polski kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 28 sierpnia 1980 r.
Gdynia, dnia 29 sierpnia 1980 r.
Protokół
pobytu delegacji Komitetu Strajkowego Stoczni im. Komuny Paryskiej
w Gdyni, w porozumieniu z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym
w Stoczni Gdańskiej u Jego Eminencji Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski w Warszawie w dniach trudu, walki i chwały 28 sierpnia 1980 r.
W dniu 28 sierpnia 1980 r. udała się z Gdyni do Jego Eminencji Kardynała
Stefana Wyszyńskiego delegacja Komitetu Strajkowego Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni w następującym składzie:
1. Grzegorz Kozak malarz konserwator z SKP w Gdyni, członek MKS, zamieszkały w Gdyni-Rumi, […]101,
2. Lech Krauze spawacz w SKP w Gdyni, członek ZKS w Gdyni, zamieszkały Gdynia-Obłuże,
101

Fragment dotyczący miejsca zamieszkania pominięty przez autora.
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3. Stanisław Augustynowicz monter kadłuba okrętowego w SKP, w Gdyni,
kurier ZKS w Gdyni,
4. Ryszard Partyka malarz konserwator w SKP, zamieszkały GDYNIA-Rumia, […]101,
5. Jerzy Olszewski102 pracownik administracyjny zamieszkały w Sopocie.
Delegacja przyjęta została o godzinie 11-tej w Domu Prymasowskim w sali
posiedzeń Rady Episkopatu Polski, gdzie wręczyła Jego Eminencji list
od Księdza Prałata dr Hilarego Jastaka, Proboszcza Parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Gdyni,Kopię listu załączono do protokółu (zał. nr 1).
Jego Eminencja i inni obecni na audiencji Dostojnicy Kościoła wysłuchali
z najwyższym skupieniem i wzruszeniem przekazywanych na gorąco obiektywnie i rzetelnie relacji bezpośrednich uczestników wydarzeń na Wybrzeżu Gdańskim, którzy przybyli z pierwszej linii zmagań o chleb powszedni,
prawdę i wiarę, zmagań o Polskę.
Delegaci podkreślili, że całe społeczeństwo spontanicznie poparło walkę
klasy robotniczej. W tych dniach po raz niezliczony w historii Polski okazało
się, że słowa „chrześcijanin” i „Polak” oznaczają jedno i to samo.
Zapewniając o przywiązaniu ludu Wybrzeża do Kościoła i Polski delegaci
prosili jednocześnie Jego Eminencję o ustosunkowanie się do formy w jakiej
przekazana została treść homilii wygłoszonej przez Jego Eminencję w dniu
26 sierpnia 1980 r. na Jasnej Górze. Forma w jakiej homilia została opublikowana przez środki masowego przekazu w PRL wywołała w społeczeństwie
burzliwe kontrowersje i nieporozumienia.
Jego Eminencja gorąco podziękował „wiernym dzieciom Ojczyzny” za przywiązanie, poświęcenie i zaufanie jakim darzą Matkę Najświętszą, Kościół i Jego
Kapłanów. Stwierdził przy tym, iż teraz dopiero uzyskał pełny obiektywny i rzetelny obraz tego, co się dzieje w Polsce – na Wybrzeżu Gdańskim.
Nawiązując do sprawy homilii, która wywołała tyle nieporozumień, wyjaśnił, że opublikowany tekst nie był autoryzowany, nie jest integralny, ani
też autor nie był proszony o zgodę na jego publikację w środkach masowego
przekazu w PRL. W związku z tym Sekretariat Episkopatu Polski wydał specjalną informację dla ogółu wiernych w Polsce z datą 27 sierpnia 1980 r., która ma być odczytana z ambon wszystkich kościołów w Polsce.
Informacja Sekretariatu Episkopatu Polski w załączeniu (załącznik nr 2).
Jego Eminencja przekazał na ręce delegacji pełny, autoryzowany tekst
swego kazania wygłoszonego na Jasnej Górze w dniu 26 sierpnia 1980 r.
Tekst kazania w załączeniu (załącznik nr 3).
Pod nazwiskiem „Olszewski” brał udział w delegacji pracownik naukowy Uniwersytetu
Gdańskiego Dr Jerzy Wnorowski, który w podobnych sytuacjach niejednokrotnie
posługiwał się nazwiskiem rodowym swojej matki – Olszewska.
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Prawdziwe stanowisko Episkopatu Polski wobec aktualnych wydarzeń
w Polsce, napięć gospodarczych, społecznych i politycznych kraju, znalazło
swój wyraz w Komunikacie z posiedzenia Rady Głównej Episkopatu Polski
z dnia 27 sierpnia 1980 r., który wręczony został delegacji w celu poinformowania o tym społeczeństwa Wybrzeża.
Tekst komunikatu w załączeniu (załącznik nr 4).
Dodatkowo Jego Eminencja poinformował także delegację o tym, iż tekst
Orędzia Papieża Jana Pawła II, które przesłane zostało na ręce Jego Eminencji, nie mógł być opublikowany w „Tygodniku Powszechnym”, ponieważ
cenzura na to nie zezwoliła.
W rozmowie z delegatami, Jego Eminencja podzielił się również swymi
własnymi doświadczeniami z działalności w Katolickich Związkach Zawodowych, którą zajmował się do roku 1939 we Włocławku.
Audiencja u Jego Eminencji odbyła się w serdecznej pełnej życzliwości atmosferze. Jego Eminencja oraz uczestniczące w spotkaniu osoby wyrażały wielką troskę o los społeczeństwa polskiego, bezpieczeństwo osobiste tych, którzy poświęcili się walczyć w sprawie ludu, wyrażając przy tym nadzieję na to,
że wszystkie sporne problemy znajdą szczęśliwe dla wszystkich rozwiązanie.
Na zakończenie Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński przekazał błogosławieństwo, życząc członkom delegacji szczęśliwego powrotu na Wybrzeże.
Delegaci otrzymali od Jego Eminencji upominki na pamiątkę spotkania. Prosząc delegację o przekazanie upominku Księdzu Prałatowi dr Hilaremu Jastakowi, Jego Eminencja wyraził ciepłe słowa najwyższego uznania dla patriotycznej postawy Księdza Prałata – Księdza Polaka.
Żegnając delegację Jego Eminencja przesłał gorące błogosławieństwo
wiernemu ludowi Wybrzeża oraz jego kapłanom. O godzinie 12 w podniosłym nastroju z radością w sercach, delegaci pojedynczo opuścili Dom
Prymasowski pilnie śpiesząc, by najrychlej przekazać pomyślne wieści swym
towarzyszom walki i ludowi Wybrzeża!103

Nr 14
1980 sierpień, Gdynia – telegram ks. Hilarego Jastaka do Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego z podziękowaniem za przyjęcie delegacji
Komitetu Strajkowego Stoczni im. Komuny Paryskiej
			

Telegram

Odpis

Jego Eminencja Ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński
Prymas Polski
00–246 Warszawa
Miodowa 37
Działając z upoważnienia stoczniowców i portowców oraz solidaryzującej się wspólnoty katolickiej Gdyni oraz Wybrzeża przesyła wyrazy najgłębszej czci i wdzięczności za zaszczytne przyjęcie robotników i za udzielenie
posłuchania i pokrzepienia.
x. Hilary Jastak
22 Lipca
81–365 Gdynia

Ksiądz Hilary Jastak

Źródło: AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, b.p., kopia, MPS.

Źródło: AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, b.p., oryginał, MPS.

Poniżej odręczne podpisy: Leszek Krauze; Grzegorz Kozak; Stanisław Augustynowicz;
Ryszard Partyka; Jerzy Olszewski, poniżej odręczna adnotacja: Przyjąłem do wiadomości
ks. Hilary Jastak Gdynia 29 sierpnia 1980 r., z lewej strony notatki, podłużna pieczęć:
Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej Najświętsz[ego] Serca Pana Jezusa 81–365 Gdynia
– 22 Lipca 46, poniżej okrągła pieczęć: Parafia Rzym[sko]-Kat[olicka] pod wez[waniem]
Najświętsz[ego] Serca Pana Jezusa w Gdyni, poniżej odręczna adnotacja: P.S. Powyższy
protokół każdy z uczestników delegacji otrzymał do własnego użytku – dyspozycji.
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Nr 15

Nr 16

1980 wrzesień 4, Pismo ks. Hilarego Jastka do Prymasa Polski kardynała
Stefana Wyszyńskiego z informacją o mszy św. dziękczynnej za szczęśliwe zakończenie strajków.

1980 wrzesień 5, Gdynia – Notatka ks. Wiśniewskiego ze spotkań z ks. biskupem Kazimierzem Kluzem w kurii gdańskiej w dn. 2 i 5 września 1980 r.

Odpis
104
„My trzymamy z Bogiem”
Gdynia, dnia 4 września 1980 r.
X Hilary Jastak
22 Lipca
GDYNIA

Eminencjo
Najczcigodniejszy Nasz Ojcze
Księże Kardynale
Najdostojniejszy Księże Prymasie Polski

Po szczęśliwym zakończeniu napięć na Wybrzeżu pozwalam sobie przesłać Waszej Eminencji kilka pamiątek historycznych. W niedzielę 7 września br. odśpiewamy w kościele naszym uroczyste dziękczynne „Te Deum”
przy gremialnym udziale robotników, stoczniowców, portowców i marynarzy
wraz z wiernymi solidaryzującymi się. Łączyć się będziemy duchowo w gorących modlitwach i Ofierze Najświętszej z Waszą Eminencją, zjednoczonym z Ojcem św. Janem Pawłem II w Chrystusie i Marii.

Odpis
[Gdynia], 5 IX 1980 r.106
Na polecenie ks. Prałata dr. H[ilarego] Jastaka udałem się w dniu 2 września 1980 r. w towarzystwie107 Zdzisława Mientkiego108, stoczniowca ze stoczni gdyńskiej do ks. Biskupa Kluza do Gdańska-Oliwy. Ks. Prałat otrzymał
bowiem wiadomość z Sekretariatu Prymasa Polski, iż z Gdańska ma się udać
delegacja strajkujących do ks. Prymasa Polski by podziękować Jemu za zajęcie stanowiska w trudnych dla Polski dniach. Mieliśmy się zapytać ks. Biskupa kiedy delegacja z Gdańska pojedzie, by delegacja gdyńska mogła w tym
samym czasie zjawić się u ks. Prymasa i w ten sposób nie zajmowałoby
ks. Prymasowi dodatkowego czasu.
Ks. Biskup Kluz powiedział, że ks. Prymas czuje się źle i aktualnie nie
przyjmuje delegacji. Ks. Biskup nie wiedział też kiedy delegacja z Gdańska pojedzie i kazał po informacje zgłosić się w piątek 5 września br. Ks. Biskup zaznaczył, że jeżeli doszłoby do wyjazdu będzie Gdańsk reprezentowała tylko jedna osoba. W piątek 5 września br. udałem się ponownie do Gdańska-Oliwy do Kurii Biskupiej o godz. 10.00. Ks. Biskup Kluz poinformował,
że nie będzie delegacji, bo ks. Prymas na razie nie przyjmuje. Uzyskane informacje przekazałem ks. Prałatowi dr. H[ilarego] Jastakowi.

Z wyrazami szacunku, najgłębszej czci i najszczerszego oddania
x. Hilary Jastak105
uwaga: pamiątki w formie obrazków i widokówek z kilkoma pieczątkami
strajkujących na przykład „Boże miej w Opiece Stoczniowców” i wiele innych.

(=) ks. Wiśniewski109
Źródło: AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981,

Data umieszczona pod tekstem
W dokumencie: Miętki
108
Zdzisław Mientki – robotnik, uczestnik strajków w Stoczni im. Komuny Paryskiej
w Gdyni, brak innych danych.
109
ks. Wojciech Wiśniewski (ur. 1935 r.) – duchowny diecezji chełmińskiej; wyświęcony
na kapłana w 1959 r. w Pelplinie, w l. 1959–1970 pracował w parafii Najświętszej Maryi
Panny w Toruniu; w l. 1970–1983 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni,
bliski współpracownik ks. Jastaka; w tym okresie Referent Diecezji Chełmińskiej od Spraw
Duszpasterstwa „ludzi morza”; w r. 1983 został mianowany proboszczem w Kiełpinie
w parafii św. Michała Archanioła.
106

Źródło: AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, b.p., kopia, MPS.

104
105

Po lewej stronie pieczątka: kopia.
Powyżej odręczny podpis: ks. Hilary Jastak.
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Nr 17

Nr 18

1980 wrzesień 7, Gdynia – List uczestników mszy św. dziękczynnej za pomyślne zakończenie strajków odprawionej w parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa do Ojca św. Jana Pawła II

1980 wrzesień 10, Gdynia – Pismo ks. Hilarego Jastaka do ks. biskupa Kazimierza Kluza Sufragana Diecezji Gdańskiej w sprawie pominięcia przedstawicieli strajkujących zakładów pracy z Gdyni w delegacji do Prymasa
Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Proboszcz
Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
81–365 Gdynia
22 lipca 46 – tel. 21–38–88110

Gdynia 17 sierpnia 1980 r.
7 września 1980 r.

Wasza Świątobliwość
Najukochańszy Nasz Ojciec Święty
Z okazji uroczystego Te Deum, odprawionego w łączności z Ofiarą Najświętszą w niedziele 7 września br. przy gremialnym udziale stoczniowców,
portowców, marynarzy, ludzi morza oraz z licznymi wiernymi, solidaryzującymi się, pozwalamy sobie przesłać
Waszej Świątobliwości
wyrazy najgłębszej wdzięczności za słowa pokrzepienia, przesłane w orędziu do Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Zdajemy sobie doskonale sprawę, że przecenie słowa i gorące modlitwy
Waszej Świątobliwości wywarły swój istotny wpływ na pozytywne załatwienie palących spraw Narodu „w ciężkim zmaganiu się o chleb powszedni, o sprawiedliwość społeczną i zabezpieczenie Jego nienaruszalnych praw
do własnego życia i rozwoju”.
Przedstawiciele mas robotniczych i duchowieństwo parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa z księżmi gośćmi111:
Ks. Hilary Jastak
Źródło: A. Kołodziej, Gdyńscy komunardzi. Sierpień 1980 w Stoczni Gdynia, Gdynia 2008,
s. 162.

Z lewej strony dokumentu liczne pamiątkowe pieczątki ze strajku w Stoczni im. Komuny
Paryskiej w Gdyni.
111
Poniżej odręczny podpis: ks. Hilary Jastak i 9 innych kapłanów oraz kilkudziesięciu
wiernych uczestniczących we mszy św. dziękczynnej
110

132

112

L.dz. 452113/80

Odpis
Gdynia, dnia 10 września 1980 r.
Najprzewielebniejszy
Ksiądz Biskup Kazimierz Kluz
Sufragan Diecezji Gdańskiej
ul. Cystersów 15
80–330 Gdańsk-Oliwa

W związku z postanowieniem przedstawicieli Stoczniowców, Portowców
i ludzi morza z Gdyni udania się homagium do Jego Eminencji Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego po zawarciu porozumienia między Komisją
Rządu a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym i po zakończeniu strajku otrzymałem wiadomość od Księdza Kapelana Prymasa Polski, by porozumieć się z Księdzem Biskupem i by homagium zostało złożone wspólnie
z Gdańskiem.
Referent Diecezji Chełmińskiej od Spraw Duszpasterstwa „ludzi morza”
Ksiądz radca Wojciech Wiśniewski z Gdyni, poproszony przeze mnie, udał
się w dniu 2 września br. do Księdza Biskupa wespół z jednym przedstawicielem Stoczni Gdyńskiej i poinformował Księdza biskupa o otrzymanej informacji z Sekretariatu Prymasa Polski.
Ksiądz Biskup oświadczył wówczas, że wyjazd do Jego Eminencji nie będzie miał miejsca, gdyż Ksiądz Prymas jest chory i nikogo nie przyjmuje. Zaznaczył w końcu Ksiądz Biskup, że jeśli ktokolwiek pojedzie w przyszłości
do Księdza Prymasa Polski, to najwyżej jedna tylko osoba.
Prosił jednak Ksiądz Biskup, by ks. radca Wiśniewski przyjechał w piątek dnia 5 września br. po dokładne informacje i ustalenia. Ksiądz referent
diecezjalny Diecezji Chełmińskiej wypełnił życzenie Księdza Biskupa i
w piątek dnia 5 września br. udał się do Niego do Gdańska-Oliwy do Kurii Biskupiej i wówczas uzyskał wiadomość z ust Księdza Biskupa, że nikt
W lewym górnym rogu pieczęć podłużna: Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej
Najświętsz[ego] Serca Pana Jezusa 81–365 Gdynia – 22 Lipca 46.
113
Wpisane odręcznie.
112
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nie pojedzie do Księdza Prymasa z Gdańska, gdyż Ksiądz Kardynał Prymas
Polski nikogo nie przyjmuje, albowiem jest chory.
W poniedziałek dnia 9 września br. natomiast doszła do nas wiadomość,
że Ksiądz Biskup był osobiście u Jego Eminencji Księdza Kardynała Prymasa Polski z p. Lechem Wałęsą, Księdzem Kanonikiem Jankowskim, proboszczem parafii św. Brygidy w Gdańsku i z większą grupą Stoczniowców
z Gdańska.
Nie wiem jak należy rozumieć to zdarzenie? Czy Ksiądz Biskup rzeczywiście w piątek dnia 5 września br. nie był poinformowany o swoim wyjeździe
z wyżej wymienionymi osobami, czy otrzymał też instrukcje, by Gdynię pominąć, czy też działał świadomie, by wprowadzić w błąd stoczniowców i ludzi morza z Gdyni, i zainteresowanych kapłanów. Oczekując uprzejmej odpowiedzi i rychłego wyjaśnienia w Chrystusie.

Nr 19
1980 listopad 3, Gdynia – Pismo ks. Hilarego Jastaka do Andrzeja Gwiazdy w sprawie artykułu w tygodniku „Polityka” z dn. 1 listopada 1980 r.

Ks. Hilary Jastak

Pilnie przeczytałem artykuł zamieszczony w „Polityce” nr 44 z dnia
1 listopada 1980 r. pod tytułem „Plan rozmowy układamy wspólnie”.
Niezależnie od interesujących momentów wypowiedzi członków MKZ
w Gdańsku, uderzyła mnie opinia p. Gwiazdy i p. Lisa odnośnie dobrych
układów z Wojewodą Gdańskim (s. 7).
A przecież właśnie nie kto inny, ale Wojewoda Gdański zabraniał odprawiania Mszy św. dla strajkujących, a Prezydent w Gdyni nazwał strajk

Źródło: AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, b.p., kopia, MPS.

114

L. dz. 570/80

Gdynia, dnia 3 listopada 1980 r.

Międzyzakładowy
Komitet Założycielski „Solidarność”
ul. Grunwaldzka 113
80–244 Gdańsk-Wrzeszcz
Na ręce ob. inż. Andrzeja Gwiazdy115

W lewym górnym rogu pieczęć podłużna: Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej
Najświętsz[ego] Serca Pana Jezusa 81–365 Gdynia – 22 Lipca 46.
115
Andrzej Gwiazda (ur. 1935) – w l. 1966–1973 asystent w Instytucie Cybernetyki PG,
1973–1981 inżynier w Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki
„Elmor”. Uczestnik protestów społecznych w marcu 1968 i grudniu 1970; od kwietnia
1977 współpracownik KOR; w 1978 współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych
Wybrzeża, red. pisma „Robotnik Wybrzeża”; 16.08.1980 inicjator strajku w „Elmorze”;
członek Prezydium MKS, współtwórca listy 21 postulatów, członek grupy negocjującej
Porozumienia Sierpniowe, (których sam jednak nie podpisał); wrzesień 1980–1989 członek
„Solidarności”; wiceprzewodniczący MKZ Gdańsk, wiceprzewodniczący KKP; od lutego
1981 członek Tymczasowego Prezydium KKP; w lipcu 1981 delegat na I WZD Regionu
Gdańsk, członek ZR; delegat na I KZD w Gdańsku, w wyborach na przewodniczącego
Związku przegrał z Lechem Wałęsą; członek KK. 22.11.1981 w proteście przeciw metodom
kierowania Związkiem przez Wałęsę odszedł z ZR Gdańsk; po 13.12.1981 internowany,
w dn. 23.12.1982 zamieniono mu internowanie na areszt, zwolniony w lipcu 1984 na mocy
amnestii; w 1986 współzałożyciel Grupy Roboczej KK domagającej się zwołania KK
w składzie z 1981. W opozycji wobec Wałęsy; także krytyk i przeciwnik porozumień
Okrągłego Stołu. 1989–1997 wraz z żoną współtwórca pisma „Poza układem”; 1989–1993
współtwórca Wolnych Związków Zawodowych; w l. 1991–1999 ponownie zatrudniony
w „Elmorze”; od 1999 na emeryturze; w 2005 odmówił przyjęcia Medalu Wolności,
amerykańskiej nagrody przyznawanej przez Fundację Ofiar Komunizmu; od maja 2007
członek Kolegium IPN; w 2000 wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Gdańska;
w 2006 odznaczony Orderem Orła Białego.
114
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sabotażem. Do dnia dzisiejszego nikt z MKZ „Solidarność” nie zainteresował się tymi zakazami, które godziły w „Solidarność” i wymogi ludzi strajkujących.
W załączeniu przesyłam (skargę z dnia 13.X.1980 r. L.dz. 522/80), która doskonale odzwierciedla, jak Wojewoda Gdański urzęduje biurokratycznie i w jaki sposób ustosunkował się do najprostszej sprawy, jakby chciał pomścić fakt mego osobistego udziału w strajku poprzez odprawienie Mszy św.
i wygłoszenie homilii w Stoczni Gdyńskiej im. Komuny Paryskiej i w Porcie
w niedzielę 17 sierpnia 1980 r.

Ks. prałat dr Hilary Jastak obdarowywał również obrazkami pamiątkowymi i medalionami z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej i Ojca
Świętego Jana Pawła II, licznych pracowników stoczni, ich rodzin, zgłaszających się po nie do Kościoła, czy też do plebanii od wczesnego rana do późnych godzin wieczornych każdego dnia w czasie trwającego strajku.
Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, wydrukowane przez Wolną Drukarnię Stoczni Gdynia
z datą 25 VIII 1980 r. i Komunikat z posiedzenia Rady Głównej Episkopatu Polski oraz Informację Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski z dnia 27 sierpnia 1980 r. rozdawał bezpłatnie w kościele i plebanii.
Wielu stoczniowców otrzymujących przepustkę do domu, korzystało także z posiłku i herbatki w plebanii u ks. prałata H[ilarego] Jastaka w czasie dni
strajkowych i z życzliwości oraz uznania ze strony Księdza Prałata dla trudu oraz podjętej rzeczowej, spokojnej i dojrzałej postawy mas robotniczych.
W niedzielę 7 września br. odprawił Ksiądz Prałat dr Hilary Jastak dziękczynne nabożeństwo po zawarciu porozumienia zawartego między przedstawicielami Rządu PRL a MKS w Gdańsku, dając wyraz zadowoleniu odnośnie
polubownego załatwienia sporu między Polakami.
W tej sytuacji pomówienie o demagogię i podburzaniu jest głębokim nieporozumieniem i zarazem krzywdą wyrządzoną Księdzu prałatowi dr 117Jastakowi118.

Z wyrazami pozdrowienia116
Ks. Prałat dr Hilary Jastak
Proboszcz

1 załącznik

Źródło: AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, b.p., oryginał, MPS.

Nr 20
1980 listopad 4, Gdynia – Zaświadczenie wydane przez Andrzeja Kołodzieja w sprawie posługi duszpasterskiej ks. Hilarego Jastaka na terenie strajkującej
Stoczni im. Komuny Paryskiej i Porcie w Gdyni w sierpniu 1980 r.
Gdynia, dnia 4 listopada 1980 r.
Zaświadczenie
dla przedłożenia władzom kościelnym.
Zaświadcza się niniejszym, że Ksiądz prałat dr Hilary Jastak, proboszcz
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, odprawił Msze Św. i wygłosił homilię w niedzielę 17 sierpnia br. w Stoczni Gdyńskiej im. Komuny
Paryskiej i w Porcie na wyraźną prośbę robotników domagających się tej posługi duchowej dla odbywających strajk okupacyjny.
Ta posługa duchowa była uspokajająca i podtrzymująca na duchu wszystkich, którzy przebywali przez kilkanaście dni poza domem i rodziną i pilnowali mienia społecznego urządzeń Stoczni i Portu.
116

Poniżej czytelny podpis: ks. Hilary Jastak

136

Źródło: AKKS, ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981,
Poniżej z lewej strony pieczęć: Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność” w Stoczni Remontowej „Nauta” Gdynia. Pieczęć
tymczasowa. odręczny podpis: Marek Formela. Marek Formela – przewodniczący KZ
NSZZ „Solidarność” Stoczni „Nauta” w Gdyni, brak innych danych.
118
Poniżej odręczny podpis: Andrzej Kołodziej. poniżej pieczęć: Komitet Założycielski
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Stoczni im. Komuny
Paryskiej w Gdyni. Andrzej Kołodziej (ur. 1959) – po ukończeniu szkoły zawodowej
w Sanoku od 1977 r. pracował w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, związał się w tym okresie
z WZZW, jesienią 1979 wyrzucony z Technikum Budowy Okrętów za zaangażowanie
polityczne; podczas Sierpniu ’80 przywódca strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej
w Gdyni, w której rozpoczął pracę 14 sierpnia zaledwie dzień przed rozpoczęciem
strajku; członek prezydium MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina (wiceprzewodniczący);
sygnatariusz porozumień z 31.08.1980; od września w „Solidarności”, wiceprzewodniczący
MKZ, przed I WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wycofał się z pracy
we władzach związku; w październiku 1981 r. aresztowany i skazany na więzienie
na terenie Czechosłowacji, polskim władzom przekazany w 1983 r., po wyjściu z więzienia
zaangażował się w działalność podziemnej „Solidarności”; wiosną 1984 r. organizował
struktury „Solidarności Walczącej” Trójmiasto, w listopadzie 1987 po aresztowaniu
Kornela Morawieckiego został szefem tej organizacji; aresztowany w styczniu 1988,
w kwietniu podstępem wywieziony do Rzymu. Do Polski powrócił w 1990 r. i nie podjął
działalności politycznej. W 2000 r. została Honorowym Obywatelem Gdańska, w 1988 r.
odznaczony Krzyżem Kawalerskim przez prezydenta RP w Londynie, w 2006 Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Posługa duszpasterska ks. Prałata Hilarego Jastaka podczas strajków…

Jarosław Wąsowicz

Nr 21

Nr 22

1980 listopad 26, Gdynia – Podziękowanie pracowników Stoczni Remontowej „Nauta” zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” za posługę duszpasterską
ks. Hilarego Jastaka w czasie strajków w sierpniu 1980 r.

1981 sierpień 15, Gdynia – Podziękowanie Ireny Rozestwińskiej przewodniczącej NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Celnym Pocztowym w Gdyni dla ks. Hilarego Jastaka za jego zaangażowanie w duszpasterstwo świata pracy
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Gdynia, 26 XI [19]80 r.

Prałat ks. H[ilary] Jastak

Gdynia, dnia 15 sierpnia 1981 r.
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Pismo otwarte

W dowód uznania od wszystkich wiernych stoczniowców „Nauta” uznających Niezależne Samorządne Związki Zawodowe „Solidarność” dla ks. H[ilarego] Jastaka – Prałata z podziękowaniem, za odwagę wierności duchownej za odprawioną pierwszą w historii klasy robotniczej mszy świętej w zakładach pracy w czasie ciężkiego Sierpnia 80 roku.
„Strajk wytrwał dzięki opatrzności Bożej, mszy świętych i nieopuszczenia
nas przez Kościół”121.
Źródło: AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981, b.p., oryginał, rkp.

Czcigodnemu Księdzu Prałatowi
Dr Hilaremu Jastakowi
proboszczowi parafii
pod wezwaniem
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Gdyni
Jedynemu prawdziwemu bohaterowi patriotycznych wydarzeń pod nazwą
Polski Sierpień ’80 obecnie „Solidarność”, wyrazy największej wdzięczności i najserdeczniejszych podziękowań za zwycięstwo z Bogiem, zrozumienie, trud i ofiarę oraz gorące życzenia przede wszystkim zdrowia i zachowania dotychczasowego ducha przekazuje przewodnicząca
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
przy Urzędzie Celnym Pocztowym w Gdyni
mgr Irena Rozestwińska122
Źródło: AKKS, Spuścizna ks. Hilarego Jastaka, akta bez sygn., t. Lata 1980–1981,

Cały dokument sporządzony odręcznie.
Poniżej logo „Solidarności”; z prawej strony odręczna notatka: wpł 26 XI 1980 r.
i nieczytelny podpis x. Jastak.
121
Poniżej pieczęć: Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” w Stoczni Remontowej „Nauta” Gdynia. Pieczęć tymczasowa;
odręczny podpis: Marek Formela.
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Powyżej odręczny podpis: I. Rozestwińska. Irena Rozestwińska – przewodnicząca
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Urzędzie Celnym
Pocztowym w Gdyni, brak innych danych; poniżej odręczna notatka: wpł 15. VIII 1981
nieczytelny podpis: x. Jastak.
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Jarosław Wąsowicz
„Zeszyty Gdyńskie”
nr 4, 2009

Arkadiusz Modrzejewski

Kwestie społeczno-polityczne
w trójmiejskich przemówieniach
i homiliach papieża Jana Pawła II
W okresie swojego bez mała dwudziestosiedmioletniego pontyfikatu, papież Jan Paweł II odbył wiele pielgrzymek i podróży apostolskich. Był godnym kontynuatorem misji swojego poprzednika na Tronie Piotrowym, to jest
papieża Pawła VI, który zasłużył sobie na miano „papieża-pielgrzyma”. Pielgrzymki i podróże apostolskie miały nie tylko charakter religijny i duszpasterski, aczkolwiek ten ich aspekt uznawany był za najistotniejszy. Ale były
też okazją do popularyzacji papieskiego nauczania społecznego; dawały impuls do aktywizacji społeczeństw, co jest interpretowane nierzadko jako początek transformacji systemowych w krajach autorytarnych, w tym w tak
zwanym bloku państw komunistycznych, a zwłaszcza w Polsce, którą papież
do 1989 roku – symbolicznej daty początku przemian ustrojowych – odwiedził trzykrotnie (w 1979, 1983 i 1987 r.)1.
W Trójmieście i na Pomorzu Gdańskim Jan Paweł II gościł dwukrotnie.
Po raz pierwszy w dniach 11–12 czerwca 1987 roku. Homilie i przemówienia wygłosił w Gdyni i Gdańsku. Drugi raz gościł na ziemi pomorskiej dwanaście lat później, to jest w dniach 5–6 czerwca 1999 roku. Podczas drugiej wizyty odwiedził nie tylko aglomerację trójmiejską – Gdańsk i Sopot,
ale również niewielki Pelplin – stolicę diecezji i siedzibę biskupa pelplińskiego (w latach 1824–1992 chełmińskiego). Gościł również w nieodległym Elblągu2.
1

2
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Por. G. Wiegel, Ostateczna rewolucja. Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu, Poznań
1995; B. Lecomte, Prawda zawsze zwycięży. Jak Papież pokonał komunizm, Warszawa
1997; J. Kowalczyk, Papież i dyplomacja pokoju, „Ethos” 2003, nr 63–64, s. 168–173;
M. Wilk, A. Dyszlewska i B. Miernik, Jan Paweł II. Wielki dyplomata i polityk, Łódź
2006; M. Spieker, Misja świeckich. Procesy transformacji w krajach postkomunistycznych
z perspektywy chrześcijańskiej nauki społecznej, (w:) Nowy porządek wolności. Etyka
społeczna Jana Pawła II – wizja dla zjednoczonej Europy, red. Ch. Böhr i S. Raabe,
Kraków – Warszawa 2007, s. 127–140.
Por. H. Pacholska, Jan Paweł II na Pomorzu – podstawowe kalendarium, (w:) Moje
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Podczas obu wizyt wygłosił w sumie kilkanaście przemówień i homilii,
w których poruszył, oprócz zagadnień religijnych i teologicznych, również
ważkie kwestie społeczno-polityczne. Najbardziej doniosłe słowa padły podczas pierwszej papieskiej pielgrzymi do Trójmiasta. W zbiorowej pamięci
Pomorzan utkwiły zwłaszcza trzy homilie: gdyńska do ludzi morza, u stóp
pomnika Obrońców Westerplatte oraz na gdańskiej Zaspie. Dokonał w nich
wykładu chrześcijańskiej, a zarazem personalistycznej koncepcji etyczno-antropologicznej. Ze względu na formę homilii kwestie te zostały jedynie zasygnalizowane. W tym artykule podjęto się próby ich analizy i interpretacji
w szerokim kontekście myśli papieskiej. W trójmiejskich przemówieniach
i homiliach Jan Paweł II w zasadzie ujawnił swoją postawę filozoficzną. Ukazał się jako intelektualista, myślący w kategoriach uniwersalistycznych, głęboko jednak zakorzeniony w kulturze narodowej, podkreślający silne przywiązanie do ojczyny i narodu. Dał się także poznać jako filozof-personalista,
dla którego najwyższą wartością jest osoba ludzka z jej uniwersalnymi przymiotami, to jest przyrodzoną godnością i wolnością3.
Pierwsza trójmiejska pielgrzymka papieska przypadła w okresie schyłkowym dla Polski Ludowej. Wciąż żywa była pamięć o sierpniu 1980 roku,
o rodzącej się w Gdańsku „Solidarności” oraz o wydarzeniach związanych
z wprowadzeniem 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. I chociaż Papież
nie zawsze wprost, ale niekiedy w sposób metaforyczny nawiązywał do tych
kluczowych dla najnowszej historii Polski wydarzeń, wskazując szczególnie na znaczenie solidarności jako istotnej tak w relacjach międzynarodowych, jak międzyludzkich zasady społecznej. „Jakże doniosły jest fakt – głosił podczas gdyńskiej homilii – że to właśnie słowo „solidarność” zostało wypowiedziane tutaj, nad polskim morzem. Że zostało wypowiedziane w nowy
sposób, który równocześnie potwierdza jego odwieczną treść”4. Posłużył się,
snując dalej swój wywód, alegorią morza jako miejsca, które nie tyle dzieli ludzi, ale raczej ich łączy. Morze zostało podniesione w tej homilii do rangi łącznika narodów, pokazane jako miejsce spotkań międzyludzkich i międzykulturowych, z których rodzi się solidarność. „Morze – stwierdzał Papież – mówi człowiekowi o potrzebie szukania się nawzajem. O potrzebie solidarności. Międzyludzkiej i międzynarodowej” (s. 469). Jan Paweł II sporo
uwagi poświęcił problemowi solidarności zarówno w papieskim nauczaniu

społecznym, jak i, jeszcze jako uczony filozof i teolog, profesor Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, w pracach etyczno-antropologicznych.
Pojęcie „solidarność” odnosił zarówno do relacji międzyosobowych,
jak i międzynarodowych, nadając mu także wymiar globalny. W katolickiej doktrynie społecznej na ogół rozumnie się przez nią „wzajemną więź
i zobowiązania między osobami”5. Jest ona wyrazem wzajemnej odpowiedzialności za siebie członków społeczeństwa, oznacza ostatecznie odpowiedzialność wszystkich za wszystkich. Społeczeństwo składa się z sieci różnych powiązań i współzależności, mających naturę ekonomiczną, polityczną i kulturową. Chodzi o to, aby w tej sieci powiązań i współzależności jednostki tworzące zbiorowość uznały się wzajemnie za osoby z całym bagażem konsekwencji z tego wynikającym. Papież Polak zauważył w encyklice ogłoszonej w roku pierwszej trójmiejskiej wizyty, że „Solidarność pomaga nam dostrzec „drugiego” – osobę, lud czy naród – nie jako narzędzie, którego zdolność do pracy czy odporność fizyczną można tanim kosztem wykorzystać, a potem, gdy przestaje być użyteczny, odrzucić, ale jako „podobnego nam”, jak „pomoc”, czyniąc go na równi z sobą uczestnikiem „uczty
życia”, na którą Bóg zaprasza jednako wszystkich”6. Relacje między ludźmi winny zatem wyróżniać się szeroko rozumianą współpracą. Jest ona właściwym aktem solidarności tak między jednostkami, jak narodami. Solidarność oznacza przeto personalizację i humanizację relacji między podmiotami życia społeczno-ekonomicznego i politycznego. Człowiek za jej sprawą
przestaje być traktowany jako narzędzie w realizacji interesów politycznych
czy ekonomicznych, stając się rzeczywistym podmiotowym współuczestnikiem życia społeczno-gospodarczego, politycznego i kulturalnego7. Podczas
gdyńskiej homilii Jan Paweł II skonstatował: „Solidarność to znaczy sposób
bytowania wielości ludzkiej, na przykład narodu, w jedności, w uszanowaniu wszystkich różnic, wszystkich odmienności, jakie pomiędzy ludźmi zachodzą, a więc jedność w wielości, a więc pluralizm, to wszystko mieści się
w pojęciu solidarności. Sposób bytowania ludzkiej wielości mniejszej i większej, całej ludzkości, poszczególnego narodu, bytowania w jedności godnej
człowieka” (s. 470).
Należy zauważyć, że zasada solidarności w filozofii społecznej reprezentowanej przez Papieża powiązana jest ściśle z zasadą dobra wspólnego. Człowiek uchodzący za jednostkę solidarną nie tylko spełnia swoje obowiązki,

3
4

spotkania z papieżem Janem Pawłem II, red. J. Kulas, Pelplin 2008, s. 391–397.
Por. A. Modrzejewski, Uniwersalistyczna wizja ładu światowego w personalistycznej
optyce Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Gdańsk 2009.
Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, Kraków 2006, s. 469.
Wszystkie cytaty przemówień i homilii trójmiejskich pochodzą z tego zbioru. Przy kolejnych
odwołaniach się do ich treści będę podawał w nawiasach w tekście jedynie numer strony.
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J. Höffner, Gospodarka światowa w świetle katolickiej nauki społecznej, (w:) Ordo socialis.
Kościół i ekonomia, Warszawa 1996, s. 25.
6
Jan Paweł II, Solicitudo rei socialis, (w:) Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków
2007, nr 39.
7
Por. J. Kondziela, Pokój – rozwój – solidarność, „Ethos” 1990, nr 11–12, s. 320–322.
5
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wynikające z przynależności do określonej wspólnoty, ale dokonuje czynów, mając na uwadze dobro wspólne. Dlatego też świadomość tego dobra
mobilizuje go do podejmowania różnych inicjatyw w taki sposób jednak,
by nie naruszały uprawnień pozostałych członków wspólnoty, co byłoby zaprzeczeniem zasady uczestnictwa w jej przedmiotowym, to jest wskazującej
części w strukturze wspólnotowej ludzkiego działania i bytowania, aspekcie. W pewnych okolicznościach zasada solidarności domaga się wszakże
od członka wspólnoty działań niejako wkraczających w zakres uczestnictwa
drugiej osoby. Dochodzi do tego wówczas, gdy osoba ta nie jest w stanie poradzić z sobie z ciążącymi na niej obowiązkami. Stąd wymagane jest odniesienie do dobra wspólnego, które „musi być stale żywe” po to, by „człowiek wiedział, kiedy wypada podjąć coś więcej ponad swoją zwyczajną część
w działaniu i odpowiedzialności”8.
Zasadniczy aspekt solidarności dotyczy wymiaru interpersonalnego w ramach naturalnych wspólnot, takich jak rodzina czy naród. Niemniej odnosi się ona również do relacji międzynarodowych i międzypaństwowych i to
w ściśle personalistycznym znaczeniu, to jest w wymiarze „ku-osobowym”.
Za realizację zasady solidarności na płaszczyźnie międzynarodowej nie są
odpowiedzialne mniej lub bardziej anonimowe siły czy zbiurokratyzowane
instytucje, ale konkretni ludzie, każdy na swój sposób i względem swoich
możliwości i umiejętności. Papież konstatował: „W imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba wypowiedzieć to słowo „solidarność”. Dziś płynie ono szeroką falą poprzez świat, który rozumie, że nie możemy żyć wedle zasady: „wszyscy przeciw wszystkim”, ale tylko wedle zasady: „wszyscy
z wszystkimi”, „wszyscy dla wszystkich” (s. 469). Stąd też pierwszym wyzwaniem, przed którym stoją architekci rzeczywistości społecznej, w tym
szczególnie międzynarodowej, jest stworzenie warunków na poziomie globalnym nazywanych klimatem solidarności. Jest on wyrazem świadomości
istnienia światowego dobra wspólnego. Papież w jednym z orędzi stwierdził,
że „solidarność i współpraca o zasięgu światowym są nakazem etycznym, skierowanym do sumień jednostek i do poczucia odpowiedzialności wszystkich
narodów”9. Interpersonalne rozumienie solidarności jako wzajemnej więzi
i zobowiązania między osobami zostało przeniesione na grunt stosunków międzynarodowych. Jan Paweł II rozciągnął moralny imperatyw na wszystkich
członków społeczności międzynarodowej, czyniąc tym samy z solidarności

„powołanie” każdego człowieka. Dlatego ma ona charakter uniwersalnej zasady. „Pojęcie solidarności pozwoliło mu [to jest Karolowi Wojtyle – A.M.]
mówić o indywidualnym podmiocie w kategoriach uniwersalnej communio”10.
Papież Jan Paweł II był zdania, że współzależności w stosunkach międzynarodowych należy zastąpić solidarnością, która niweluje w istocie wszelkie przejawy dyskryminacji i dominacji. Prowadzi natomiast do ustanowienia
pokoju na świecie, jako że przyczynia się do usuwania rzeczywistych przyczyn konfliktów i napięć w stosunkach międzynarodowych, będących następstwem dysproporcji rozwojowych i związanych z dostępem do zasobów ekonomicznych i naturalnych. „Kultura solidarności – zauważał Papież – jest ściśle związana z wartością pokoju, który stanowi podstawowy cel każdego społeczeństwa oraz współistnienia ludzi w społecznościach narodowych i międzynarodowych”11.
Jan Paweł II widział szanse dla powstania solidarnego i pokojowego ładu
światowego, gdy spełnione zostaną liczne postulaty, a w tym, by:
– silniejsze państwa i narody porzuciły ideologię i politykę hegemonii oraz
wyzbyły się dążeń imperialnych, także w sferze ekonomicznej, której wyrazem jest ideologia i praktyka neokolonializmu,
– państwa bogatsze poczuwały się do moralnej odpowiedzialności za inne narody, w tym również za przygotowanie państw uboższych do funkcjonowania w ramach gospodarki wolnorynkowej,
– system międzynarodowy był oparty na powszechnej równości państw i narodów oraz poszanowaniu różnorodności,
– podmiotowo traktowane były tak jednostki, jak całe narody,
– wyeliminowane zostały wyzysk i ucisk,
– przezwyciężyć podziały świata na przeciwstawne bloki ideologiczne, militarne, kulturowo-cywilizacyjne, jak również ekonomiczne12.
Papież z Polski nie ograniczał pojęcia solidarności do formy „jałmużny”,
wsparcia finansowego czy to w formie pomocy bezzwrotnej czy preferencyjnych pożyczek. W jego opinii: „Nie wystarczy dawać ubogim, z tego, co
zbywa, ale potrzebna jest pomoc do włączania się w proces rozwoju gospodarczego, i cywilizacyjnego [okazywana] całym Narodom, które są z niego
wykluczone czy postawione na uboczu”13. Mając na uwadze swoistą ułomność wolnego rynku, który nie niweluje dysproporcji rozwojowych między

K. Wojtyła, Osoba i czyn, (w:) tegoż, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin
1994, s. 323–324.
9
Jan Paweł II, Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ-Południe, WschódZachód: jest tylko jeden pokój, (w:) Paweł VI, Jan Paweł II Orędzia papieskie na Światowy
Dzień Pokoju, Rzym – Lublin 1987, s. 183.
8
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F. Adornato, Karol Wojtyła: jedyny (ostatni?) filozof moralista naszego czasu, „Ethos”
2002, nr 59–60, s. 44.
11
Jan Paweł II, Dialog między kulturami drogą cywilizacji miłości i pokoju. Orędzie
na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2001 r., (w:) www.opoka.org.pl
12
J. Kondziela, Pokój w nauce Kościoła. Pius XII – Jan Paweł II, Lublin 1992, s. 65.
13
Jan Paweł II, Dialog między kulturami …
10
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bogatymi krajami określanymi ogólnie jako Północ a biednymi społeczeństwami tak zwanego Południa, i który nie jest w stanie zaspokoić wielu ludzkich potrzeb, Papież twierdził, że na państwach bogatych ciąży odpowiedzialność podjęcia trudu włączenia państw biednych do światowego systemu ekonomicznego. Jan Paweł II upatrywał szans poprawy globalnej sytuacji
ekonomicznej w opracowaniu nowej wizji „całościowego postępu zgodnego z zasadą solidarności, […] integralnego i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, który pozwoli wszystkim jego członkom realizować swój potencjał”14. Wzywał więc m.in. do rozwiązania problemu zadłużenia zagranicznego, który „nęka od wielu lat kraje ubogie” i przyczynia się do ograniczenia twórczych inicjatyw jednostek i społeczeństw, mających na celu zaspokojenie ich potrzeb bytowych, „od których zależy także bogactwo narodów”15.
W trójmiejskich homiliach papieskich z czerwca 1987 roku pojawia się
krytyka ideologii, głoszących nieuchronność podziałów, którym towarzyszą
konflikty i wojny. Była to z pewnością przede wszystkim aluzja do ideologii
marksistowsko-leninowskiej, czyniącej z walki motor postępu społecznego.
W Gdańsku Papież wprost nawiązał do teorii „walki klas” (s. 494). W gdyńskiej homilii natomiast stawiał retoryczne pytanie o to, czy „przyszłość, lepsza przyszłość, może wyrosnąć z narastania różnic i przeciwieństw na drodze
wzajemnej walki” – „Walki systemu przeciw systemowi, narodu przeciw narodowi – wreszcie: człowieka przeciw człowiekowi!” (s. 469). Swego rodzaju odpowiedzi udzielił w homilii wygłoszonej podczas mszy świętej dla ludzi pracy na gdańskiej Zaspie: „Nie może być walka silniejsza od solidarności. Nie może być program walki ponad programem solidarności” (s. 494).
Drugą ważką kwestią poruszoną przez Jana Pawła II był problem pracy ludzkiej. Ani czas ani miejsce, w którym wypowiadał słowa dotyczące pracy człowieka nie są przypadkowe. W kilku zdaniach trójmiejskich homilii w syntetyczny sposób przedstawił założenia teorii antropologicznej, w której zawierała się kwestia pracy, a właściwie człowieka – osoby,
to jest podmiotu pracy. Papież Polak podkreślił podmiotowy charakter pracy, co stawia jego teorię w opozycji nie tylko do koncepcji marksistowskich,
ale również, a może przede wszystkim, liberalnych. „Praca – głosił podczas mszy na Zaspie – nie może być traktowana – nigdy i nigdzie – jako towar, bo człowiek nie może dla człowieka być towarem, ale musi być podmiotem. W pracę wchodzi on poprzez całe swoje człowieczeństwo i całą swą

podmiotowość. Praca otwiera w życiu społecznym cały wymiar podmiotowości człowieka, a także podmiotowości społeczeństwa, złożonego z ludzi pracujących” (s. 493). Sprzeciwiając się uprzedmiotowieniu pracy ludzkiej, nawoływał
do tego, by przywrócić jej „pełny wymiar osobowy i społeczny” (s. 492).
Ujmując pracę od strony podmiotowej, Jan Paweł II ukazał przede wszystkim człowieka – osobę, to jest sprawcę i twórcę pracy i jej dzieł16. Stąd „właściwie nie praca jest podstawowym i pierwszorzędnym przedmiotem rozważań
i ich celem, ale człowiek, człowiek pracujący”17. Rozważania te dotykają najgłębszej sfery człowieka, czyli jego osobowego istnienia. Praca stanowiła
dla Papieża Polaka podstawową formę bytowania ludzi na ziemi. Jej istotą nie
jest jednak tylko zdobywanie dóbr materialnych, zapewniających człowiekowi
i jego rodzinie przetrwanie, gdyż z jej dzieł tworzy się kultura, a osoba ludzka
wyraża poprzez pracę samą siebie. Z pojęciem „praca” wiąże się nade wszystko zagadnienie podmiotowości ludzkiej. Dla Papieża Jana Pawła II oczywisty był prymat osoby. Jako podmiotowi przysługuje jej pierwszeństwo. Mimo,
że jest ona powołana i przeznaczona do pracy, to „praca jest „dla człowieka”,
a nie człowiek „dla pracy”„18. Człowiek, jego godność, jest przeto właściwą
i pierwszorzędną miarą pracy. Praca nie jest wartością autoteliczną. Dlatego
człowiek nie powinien niejako „zatracać się” w pracy. Lecz być jej rzeczywistym celem i stanowić o jej wartości19. Snując rozważania na temat pracy ludzkiej, Papież nawiązał też explicite do kwestii zasadniczych dla polskiego świata pracy końca lat 80. Zwrócił uwagę na prawa pracownicze, w tym prawo pracujących do zrzeszania się i tworzenia niezależnych od państwa związków zawodowych. Stwierdził wprost, że człowiek jako podmiot pracy ma prawo
do współuczestniczenia w zarządzaniu warsztatem pracy, ma też prawo do „pracowniczej samorządności – czego wyrazem są między innymi związki zawodowe” „niezależne i samorządne”„ (s. 493). Wypowiadając te słowa, Jan Paweł
II nie tylko poparł aktualne dążenia polskiego ruchu pracy, stojącego w opozycji do rządzącego reżimu, ale przypomniał oficjalne stanowisko Kościoła katolickiego, wyrażone w jego doktrynie społecznej, które od papieża Leona XIII,
a ściślej od ogłoszenia w 1891 roku encykliki Rerum novarum, jasno formułuje
katalog praw pracowniczych, w tym m.in. prawo do strajku, prawo do zakładania wolnych związków zawodowych i prawo do współwłasności środków produkcji – tak zwany akcjonariat pracowniczy20.

Tenże, Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju. Orędzie
na Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 1999 r., (w:) www.opoka.org.pl.
15
Tenże, „Na ziemi pokój ludziom, których Bóg miłuje!”. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju,
1 stycznia 2000 r., (w:) www.opoka.org.pl
14
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A.M. Wierzbicki, Podstawowy wymiar ludzkiego bytowania. Jana Pawła II ewangelia
pracy, „Ethos” 2003, nr 63–64, s. 200–201.
17
J. Gałkowski, Podstawowy wymiar bytowania. Szkice o Jana Pawła II filozofii pracy,
Warszawa 1992, s. 85.
18
Laborem excercens, (w:) Encykliki Ojca Świętego…, nr 6.
19
Tamże.
20
Por. C. Skrzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Lublin 2003.
16
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Kwestie społeczno-polityczne w trójmiejskich przemówieniach i homiliach papieża…

W kontekście tym pojawił się też problem roli państwa w relacjach społeczno-ekonomicznych. Papież otwarcie stawał w opozycji do koncepcji kolektywistycznych. Był także krytykiem modelu welfare state i koncepcji „trzeciej drogi” – choć niekiedy niesłusznie doktrynę jego nazywano „trzecią drogą”21. Uważał, że realizacja założeń tak ideologii kolektywistycznych, jak wizji państwa dobrobytu, prowadzi do ograniczenia ludzkiej wolności i aktywności. Przenosi indywidualną odpowiedzialność z człowieka na organa biurokratyczne. W efekcie uderza to w podmiotowość człowieka oraz w jego
wymiar społeczny, którego Papież nie sprowadzał do ograniczenia jednostki,
ale rozumiał jako właściwą formę realizacji jej możliwości i talentów – tylko we wspólnocie i poprzez życie wspólnotowe osoba kształtuje samą siebie.
Państwu powierzał rolę stworzenia warunków dla rozwoju osobowego człowieka. Nie powinno jednak ingerować zbyt silnie, tak by nie ograniczać inicjatyw jednostek. Działanie państwa i jego organów nakierowane na zawłaszczanie „przestrzeni” dla samorealizacji człowieka jest w istocie skierowane
przeciw społeczeństwu. Dlatego że dobro wspólne w rozumieniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II oznacza w zasadzie stworzenie warunków dla samorealizacji wszystkich członków wspólnoty. Stąd też, w przekonaniu Jana Pawła II, „jeśli organizacja życia zbiorowego zakłada zbyt ciasne ramy dla ludzkich możliwości i ludzkich inicjatyw – nawet, gdyby to następowało w imię
jakiejś motywacji „społecznej” – jest, niestety, przeciw społeczeństwu. Przeciw jego dobru – przeciw dobru wspólnemu” (s. 494).
Podejmując wątek antropologiczny, Papież implicite nawiązał polemikę z nurtami materialistycznymi i utylitarystycznymi. Na Westerplatte poruszył ważką kwestię etyczną supremacji „być” nad „mieć”. Jan Paweł II
uważał, że odwrócenie tego porządku prowadzi w istocie do deprecjacji samego człowieczeństwa, także w wymiarze eschatologicznym (s. 479). Prymat wartości „być” nad wartościami materialnymi wyrażonymi w metaforze
„mieć” jest elementem postulowanej przez Papieża Polaka „cywilizacji miłości”. Ta struktura, której autorstwo przypisuje się papieżowi Pawłowi VI,
jest wizją etycznego ładu światowego, w której nadrzędną wartością jest godność osoby ludzkiej. Jej przeciwieństwem jest „cywilizacja spożycia”, oznaczająca prymat wartości materialnych, w której człowiek, zwłaszcza drugi człowiek, traktowany jest instrumentalnie jako narzędzie do uzyskiwania
korzyści czy to indywidualnych (liberalizm utylitarystyczny) czy to kolektywnych (kolektywizm marksistowski). Jeszcze jako metropolita krakowski
i profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Karol Wojtyła zauważył:

„Uznawać godność człowieka, to znaczy wyżej stawiać jego samego
niż wszystko, cokolwiek od niego pochodzi w widzialnym świecie. Wszystkie dzieła i wytwory człowieka skrystalizowane w cywilizacjach i kulturach
stanowią tylko świat środków, którymi człowiek posługuje się w dążeniu
do właściwego celu. Człowiek nie żyje dla techniki, cywilizacji, czy nawet
kultury; żyje natomiast przy ich pomocy, zachowując stale swoją własną celowość”22.
Papież Jan Paweł II podczas homilii na Westerplatte streścił założenia
antropologii personalistycznej, której był współautorem – by przypomnieć
tu tylko monumentalne dzieło Osoba i czyn. Podkreślił podmiotowy charakter osoby ludzkiej, odrzucając idee kolektywistyczne, w których deprecjonuje się wartość jednostki – jak głosi jedno ze sztandarowych haseł kolektywizmu: „jednostka – zerem, jednostka – bzdurą”23. Owa podmiotowość, o której wspominał Papież, jest źródłem niezbywalnych praw człowieka, z których najistotniejszym jest prawo do życia i zachowania godności ludzkiej
(s. 477–478). W nauczaniu papieskim kładzie się nacisk na indywidualną samorealizację, na prawo jednostki do wyrażania siebie i wyboru drogi życiowej zgodnie ze swoim powołaniem. Jednocześnie wskazuje się na społeczny charakter ludzkiej egzystencji. Człowiek jest bytem społecznym, co implikuje nie tylko prawa, ale i obowiązki względem pozostałych członków zbiorowości. Jest więc myśl papieska zarówno opozycyjna w stosunku do kolektywizmu, jak i indywidualizmu, który odrzuca koncepcję dobra wspólnego, aprobując wrodzony egoizm ludzki. Sprzeciwiając się indywidualizmowi, Karol Wojtyła pisał: „Człowiek znajduje w sobie pewną konieczność
do współżycia z innymi i konieczność tę nosi w sobie i z sobą wszędzie, nawet wówczas, gdy się od ludzi odłącza. Całe życie ludzkości w ramach społeczeństw rodzi się z tej naturalnej konieczności. Nie jest ono więc przedmiotem wyboru ze strony woli”24. Stąd Wojtyłowa wizja relacji między jednostką
a społeczeństwem zakłada społeczną egzystencję człowieka, wiarę w istnienie dobra wspólnego, ale jednocześnie niepowtarzalność i jedyność każdego ludzkiego „ja”, jego prawo do samostanowienia i samorealizacji, ale również jego obowiązki względem zbiorowości i pozostałych członków wspólnoty. Koncepcję tę syntezują słowa wypowiedziane podczas homilii pod pomnikiem obrońców Westerplatte: „Wszyscy pragną świata bardziej ludzkiego, w którym każdy mógłby znaleźć miejsc odpowiadające jego powołaniu. W którym każdy mógłby być podmiotem swego losu, a równocześnie

21

Por. na przykład W. Mysłek, Jan Paweł II wobec kwestii społecznej w Europie, (w:) Unia
Europejska – społeczne i gospodarcze aspekty integracji, red. Z. Biegański i J. Jackiewicz,
Warszawa 2008, s. 58.
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K. Wojtyła, Człowiek jest osobą, „Tygodnik Powszechny” 1964, nr 52.
Por. J. A. Kłoczowski, Antropologia miłosierdzia. Obraz człowieka jako punkt wyjścia
do rozumienia nauki społecznej Jana Pawła II, (w:) Nowy porządek wolności…, s. 34.
24
K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1983, s. 89.
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współuczestnikiem wspólnej podmiotowości wszystkich członków swego
społeczeństwa. Współtwórcą domu przyszłości, który wszyscy razem muszą
budować, świadomi swych obowiązków, ale także swoich niezbywalnych
ludzkich praw” (s. 476).
Druga pomorska pielgrzymka Papieża Polaka przypadła na już zupełnie
inny okres w dziejach Polski i świata. W przemówieniach i homiliach Jan Paweł II skoncentrował się bardziej na kwestiach religijno-moralnych niż społeczno-politycznych. Niemniej nawiązał do dziejów najnowszych. Zarówno
do roku 1939 (przygotowywano się wówczas do obchodów 60-tej rocznicy
wybuchu drugiej wojny światowej), jak do pokojowej rewolucji „Solidarności”, która w 1989 roku doprowadziła do zmiany rządów w Polsce. Powstanie NSZZ „Solidarność” uznał Papież jako „przełomowe wydarzenie w historii naszego narodu, ale także w dziejach Europy” (s. 1019). Słowa papieskie
ważne są zwłaszcza dzisiaj, kiedy toczy się nieformalny spór w środowiskach
intelektualnych i opiniotwórczych Europy o to, które z wydarzeń z najnowszych dziejów Starego Kontynentu stanowi koniec epoki systemów realnego socjalizmu i rywalizacji zimnowojennej. Papież podczas sopockiej homilii stwierdził: „„Solidarność” otworzyła bramy wolności w krajach zniewolonych systemem totalitarnym, zburzyła mur berliński i przyczyniła się do zjednoczenia Europy rozdzielonej od czasów drugiej wojny światowej na dwa
bloki” (s. 1019).
***
W trójmiejskich przemówieniach i homiliach papież Jan Paweł II zawarł najważniejsze tezy katolickiej filozofii społecznej. Poruszył w nich – zwłaszcza podczas
pierwszej wizyty w 1987 roku – aktualne problemy społeczno-polityczne. Nie unikał przy tym tematów kontrowersyjnych, czyniąc wyraźne aluzje pod adresem polskich władz schyłku lat 80., nawiązując również do wydarzeń z najnowszej historii
Polski, szczególnie zaś do powstania NSZZ „Solidarność”. Przesłanie papieskie posiada jednak o wiele bardziej uniwersalny charakter. I chociaż wygłoszone w Trójmieście, idee Papieża Polaka, dotyczyły powszechnych problemów, z którymi mierzył się człowiek na progu nowego Millennium. Więcej nawet, wiele kwestii społecznych pozostaje nader aktualnych. Patrząc na współczesne stosunki społeczne, relacje międzyludzkie i międzynarodowe, dostrzega się deficyt solidarności zarówno
w wymiarze lokalnym, jak globalnym, supremację wartości materialnych względem
wartości duchowych oraz deprecjację wartości pracy ludzkiej i jej uprzedmiotowienie poprzez podporządkowanie kapitałowi i zyskowi. Papież dostrzegał kryzys człowieczeństwa we współczesnym, postzimnowojennym świecie, dlatego głosił potrzebę budowania „cywilizacji miłości” na różnych poziomach stosunków społecznych.
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JAK TO GDYNIA KAWALERIĄ STAŁA.
Tradycje kawaleryjskie
przedwojennej Gdyni
Kawaleria, hippika, ułani, szwoleżerowie, Somosierra, Rokitna i Mokra,
rtm. Władysław Belina-Prażmowski, mjr Henryk Dobrzański „Hubal”, złoty
olimpijczyk Jan Kowalczyk – te pojęcia i nazwiska dla prawie każdego Polaka nieobce, to pewnego rodzaju magia, która jest w nas silnie zakorzeniona.
O koniach (nawet tych motorowych) niejeden Polak potrafi mówić bez końca. Dlaczego przywiązanie do kawaleryjskiej tradycji jest u nas tak silne? Odpowiedzi należy poszukać w naszej polskiej historii.
Wiek dwudziesty to wiek nieustannego biegu do nowoczesności, to czas
największych zmian w ludzkiej cywilizacji. Nic dziwnego więc, że kawaleria, wobec zmieniającej się sztuki wojennej już pod koniec dwudziestolecia
międzywojennego stała się niejako anachronizmem. Gdy więc pojęcie kawalerii zestawimy z drugim – nowoczesną młodą Gdynią – niejeden z nas zastanowi się nad logiką takiej paraleli. Pojawi się szereg pytań. Staniemy też
przed problemem jak można połączyć oba te pojęcia. Czy to możliwe?
W II RP kawaleryjskie jednostki były formacjami o specjalnej estymie.
W przedwrześniowej armii funkcjonowało 40 pułków kawalerii, a wśród
nich trzy elitarne pułki szwoleżerów. Nie należy chyba nikogo przekonywać,
że odrodzone w 1918 r. Wojsko Polskie swój początek wzięło przede wszystkim z formacji legionowych. Również kawaleria właśnie tam lokuje swój rodowód.
Pierwsze zawiązki polskiej jazdy to Lwowskie i Krakowskie Oddziały
Konne „Sokoła” i „Strzelca”, tworzone na początku drugiego dziesięciolecia
XX w. Oczywiście najważniejszą formacją kawalerii – o której pamiętamy
i którą będziemy wspominać w okresie II RP – stał się oddział konny, sformowany pod dowództwem por. Władysława Beliny-Prażmowskiego, który jako
1 szwadron kawalerii Legionówl1 został przypisany do 1. Pułku Legionów
1

Tradycje przejął I Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, patrz: L. Rościszewski, 1. Pułk
Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego 1918–1939, Warszawa 1993.
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Polskich, a w końcowym efekcie, jako 1. Pułk Ułanów, do I Brygady Legionów Polskich pozostającej pod dowództwem brygadiera – późniejszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
W sierpniowych dniach 1914 r., oprócz ww. już oddziału rtm. Beliny,
w Krakowskich Oleandrach zawiązały się dwa dalsze szwadrony kawalerii. Dały one początek kolejnej kawaleryjskiej jednostki – 2. Pułku Ułanów
LP. Jednostka ta została odtworzona w strukturach odradzającego się Wojska Polskiego i funkcjonowała najpierw jako 2. Pułk Ułanów Wojsk Polskich, by w styczniu 1919 r. przyjąć miano 2. Pułku Szwoleżerów, a następnie 02.06.1919 r. dla upamiętnienia szarży pod m. Rokitna w 1915 r. przyjąć
zaszczytną nazwę Rokitniańskich.
Drugi Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich powstał z myśli grupy ludzi
o Polsce – wolnej Polsce i miłości do Niej oraz do … koni. Zasłużył się on
znacznie dla Polski i sławy jej oręża. Godnie toczył boje, gdy Polska starała
się odzyskać niepodległość. Stał również na straży polskości Pomorza, splatając swoje dzieje również z historią naszej „perły Korony Polskiej” – Gdyni.
Do pierwszego spotkania z miejscowością i jej mieszkańcami doszło w zimie 1920 r. W październiku 1919 r. Pułk wszedł w skład 5 Brygady Jazdy,
tworząc razem z 2 DP i 1 DS Front Pomorski pod dowództwem gen. bryg.
Józefa Hallera, którego zadaniem było przejmowanie Pomorza spod zaboru
pruskiego. Z dniem 01.01.1920 r. Pułk przekroczył granicę w rej. Dobrzynia,
by zakończyć swój szlak w dniu 10 lutego uczestnictwem w uroczystościach
zaślubin Polski z Bałtykiem w Pucku oraz …Gdyni.
W ten sposób, po raz pierwszy właściwie w nowoczesnej historii Polski (ale także w dziejach 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich), zaistniała nazwa miejscowości Gdynia. I to od razu w znamiennej sytuacji. To tutaj,
poza Puckiem, Szwoleżerowie Rokitniańscy, przejmując wybrzeże Bałtyku
dla Polski, dokonali zaślubin z morzem poprzez symboliczny wjazd szwadronu w jego fale. Do niedawna przyjmowano, że zaślubiny te odbyły się
12.02.1920 r., a więc w dwa dni po uroczystościach w Pucku2.
Tezę tę zdaje się burzyć jednak przekaz pamiętnikarski por. Zdzisława
Rozwadowskiego, dowódcy 1 szwadronu 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej3. Z jego relacji wynika,
że rozkwaterowany w rejonie Redy szwadron dostał, najprawdopodobniej
w dniu 7 lub 8 lutego, zaskakujący rozkaz dowódcy Pułku płk. Władysława
Orzechowskiego-Okszy dotarcia do Zatoki Gdańskiej. Rozkaz brzmiał:

„Szwadron 1 w pełnym składzie wyruszy do m. Gdingen (Gdynia)
i we wczesnych godzinach rannych nawiąże tam kontakt z morzem,,4. Patrząc na kształtującą się w te dni, na zajmowanym przez oddziały WP Pomorzu, niekorzystną – wobec wycofania się do Gdańska XVII korpusu niemieckiego – sytuację taktyczną polskiego ugrupowania, bezzwłoczne skierowanie kawalerii do zabezpieczenia północnego styku granicy Polski z Wolnym
Miastem Gdańskim (przebiegającego właśnie w okolicach Kolibek) wydaje się dzisiaj logiczne5. Było to niezbędne ze względu na kłopoty logistyczne
pododdziałów Wojska Polskiego kierowanych transportem kolejowym przez
terytorium WMG. Transport tych pododdziałów został wstrzymany na kilka
dni przez władze niemiecko-gdańskie.
W myśl rozkazu szwoleżerowie wyruszyli (dnia 08 lub 09.02.1920 r.)
w kierunku wioski Gdynia by – jak się zdaje na wysokości ujścia rzeki Chylonki – wejść konno w wody zatoki. Według tej relacji 1 szwadron 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, jako pierwszy oddział Wojska Polskiego,
symbolicznie przejąłby morze w polskie posiadanie! Do zebranych spontanicznie nad morskim brzegiem, okolicznych mieszkańców i dwóch księży
(7), przemówili por. Henryk Jakubowski i por. Z. Rozwadowski, a ten ostatni złożył ze szwoleżerami uroczystą przysięgę wierności polskiemu morzu.
Najprawdopodobniej obecny na tej uroczystości był Witold Kukowski, właściciel dworu w Kolibkach, gdyż po zakończeniu oficjalnej części tych nieoficjalnych (sic!) „zaślubin z morzem”, w jego dworku zorganizowane zostało przyjęcie dla oficerskiej kadry Pułku (szwadronu 7). Szwoleżerowie podejmowani byli w tym czasie gościną – jak się wydaje – w karczmie „Adlerhorst” i przyległych domostwach Orłowa6. Dopiero 10 lutego odbyła się
w Pucku oficjalna uroczystość zaślubin Polski z morzem. Jednostki 5 Brygady Jazdy – 1. Pułk Ułanów Krechowieckich, 12. Pułk Ułanów Podolskich i 2.
Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich miały wystawić na tę uroczystość po jednym szwadronie z każdego pułku, ze sztandarami i plutonem trębaczy. Drugi
Pułk Szwoleżerów, nieposiadający jeszcze ani plutonu trębaczy, ani sztandaru był reprezentowany szwadronem kombinowanym, złożonym z plutonów
pościąganych ze wszystkich szwadronów liniowych, którym dowodził por.
Wincenty Karski7.

2
3

Por. chociażby: J. Milewski, 2. Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, Warszawa 1993, s. 7.
Relacja Z. Rozwadowskiego (w:) Materiały do dziejów 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich,
Biblioteka Jagiellońska w Krakowie.
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Jak wojska polskie zajęły Pomorze. Wspomnienia Gen. Józefa Hallera (w:) Księga
Pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza, red. M. Sydow, Toruń 1930, s. 59.
6
Za W. Gogan, Szwoleżerowie…, s. 89. Treść pamiętnika, jak i wojskowa logika przemawiają
bezsprzecznie za tezą o wcześniejszym datowaniu (09.02.1920 r.) gdyńskich „zaślubin
z morzem”.
7
Tamże.
4
5
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Jak się więc okazuje – zagadnienie datacji nie jest takie oczywiste! W sprawie brakuje materiałów źródłowych, przez co precyzyjne określenie daty tego
ważnego dla miasta momentu historycznego na dzień dzisiejszy nie wydaje się możliwe. Dość pełny obraz kontrowersji w tej sprawie dał Kazimierz
Małkowski w artykule Zaślubiny z Bałtykiem, zamieszczonym w „Roczniku Gdyńskim” nr 9 z roku 19918, wskazując trudności w datowaniu tego wydarzenia i skłaniając się zarazem do przyjęcia jako daty gdyńskich „zaślubin” właśnie 12.02.1920 r. Jednak w Bedekerze Gdyńskim z 2001 r. jako datę
gdyńskich zaślubin K. Małkowski wskazuje już dzień 13.02.1920 r.9. Należy w tym miejscu zauważyć, że na dzień 13 lutego będą wskazywać ci historycy, których uwagę zwróciła adnotacja w dzienniku Szkoły Katolickiej
w Gdyni przechowywanym w Muzeum Miasta Gdyni. Warto tutaj zacytować poczyniony na jej kartach – najprawdopodobniej ręką kierownika, a zarazem nauczyciela tej szkoły Jana Kamrowskiego – lakoniczny zapis: Wojsko Polskie10. Adnotacja ta sygnowana właśnie datą 13.02.1920 r. niekoniecznie musi jednak oddawać moment pierwszego kontaktu szwoleżerów z morzem. We wspomnieniach z 1930 r. zamieszczonych w Księdze Pamiątkowej dziesięciolecia Pomorza, głównodowodzący wówczas Frontem Pomorskim gen. dyw. Józef Haller pisał: „[…] ostatnia strefa nadmorska została zajęta w dniach 4-go, 8-go i 10-go lutego 1920 r.”11. Co prawda dalej czytamy:
„[…] w którym to dniu wojska polskie […] pod moim dowództwem dotarły do morza”, ale pamiętajmy, że poranek i wczesne przedpołudnie 10 lutego generał spędził nie na stanowisku dowodzenia, a w Gdańsku skąd dopiero
wyruszył na zaplanowane wcześniej, oficjalne uroczystości do Pucka. Wskazana przez gen. J. Hallera data 8 lutego pokrywa się natomiast z datą rozkazu, który otrzymał por. Z. Rozwadowski, co pozwala domniemywać słuszności tezy, do której przychyla się autor niniejszego artykułu, że pierwsze zaślubiny z morzem mogły się odbyć w Gdyni, wraz z symbolicznym wjazdem w wody zatoki szwoleżerów 2. Pułku. Wyjaśnienie do końca tej sytuacji, gwoli dochowania prawdy historycznej, wymaga jednak niewątpliwie
dalszych badań.
Przez kolejne dwa miesiące od aktu zaślubin z morzem, Pułk nie prowadził działań operacyjnych i stał „na popasie” w rej. Wejherowa, Redy

i Żarnowca, patrolując nową granicę z Niemcami i WMG12. Można pokusić się o stwierdzenie, że poprzez udział w zajmowaniu Pomorza i Wybrzeża oraz udział w ww. „morskich” uroczystościach, nastąpiło pewnego rodzaju związanie się Pułku z tym regionem Polski. Po zakończeniu bowiem działań bojowych, z terenów przyfrontowych Pułk został przetransportowany
do garnizonu na Śląsku Cieszyńskim, to jest do miejscowości Bielsko (dzisiaj
Bielsko-Biała), Bochnia i Pszczyna. Jednak w kwietniu i maju 1926 r. jednostka została przeniesiona do m. Starogard na Pomorzu i tutaj Pułk stacjonował do wybuchu kolejnej wojny13. O lokalizacji garnizonu dla pułku ułanów zadecydowały względy narodowościowe (na 12 tys. mieszkańców 90%
stanowili Polacy), względy polityczne (potrzeba szybkiej reakcji na sytuację
w WMG) oraz doskonała infrastruktura (dobra kolejowa sieć komunikacyjna, zespół pojemnych koszar z lat 1778–1781 i kawalerii sprzed 1846 r. oraz
artylerii z 1911 r., a także obszerne, o urozmaiconej konfiguracji terenowej,
podmiejskie place ćwiczeń.
W czasie, gdy Pułk funkcjonował na stopie pokojowej, zasłynął w sferze sportów konnych. W latach 1921–1927 Pułk prowadził stajnię wyścigową. Konie brały udział w wyścigach krajowych – biegach płaskich i przeszkodowych. Stajnię, znaną w całej Polsce, prowadzili rtm. Zdzisław Rozwadowski i por. Aleksander Rostworowski. Odnoszono również duże sukcesy w biegach długodystansowych, które dla Pułku zyskali płk Rudolf Rupp,
rtm. Józef Młodecki, rtm. Tadeusz Kuźmiński, rtm. Konstanty Smolikowski i inni. Największe sukcesy Pułk odnosił jednak w zawodach i konkursach hippicznych14. Konie i jeźdźcy startowali zawodach międzynarodowych
we Włoszech, Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Czechosłowacji,
Węgrzech, Rumunii, Łotwie, Estonii oraz krajowych w wielu miastach Polski, w tym … w Gdyni15. Pułk zawdzięczał swoje sukcesy sportowe reprezentantom klasy światowej w osobach: wspomnianego już płk R. Ruppa – zdobywcy rekordu wysokości skoku, mjr. Michała Antoniewicza – wielokrotnego zwycięzcy międzynarodowych konkursów hippicznych16, mjr. H. Dobrzańskiego – zdobywcy wielu pierwszych nagród, w tym złotej papierośnicy, ofiarowanej mu przez następcę tronu brytyjskiego, ks. Walii z dedykacją

K. Małkowski, Zaślubiny z Bałtykiem, „Rocznik Gdyński” nr 9, R. 1989/90, Gdynia 1991,
s. 36–38.
9
K. Małkowski, Bedeker Gdyński, Gdańsk 200 l, s. 11. Tego braku konsekwencji w datacji
nie widać wszakże już w tekście cytowanego bedekera.
10
Lehrbericht für die Katholische Schule I Klasse Gdingen 11 VI 1917–24 VI 1922, sygn.
MMG/HM/I/1288 (rpis).
11
Jak wojska polskie…, s. 59.
8
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W. Gogan, Szwoleżerowie…, s. 86–91.
W. Gogan, Szwoleżerowie…, s. 142–143. Wyjątkiem był szwadron zapasowy, który
stacjonował we Włocławku.
14
Kronika 2. Pułku…, s. 33–34.
15
M. Kardas, Stefan Franciszek Sokół, Komisarz Rządu w Gdyni, Pelplin 2002, s. 261.
Po wojnie zorganizowano w tym miejscu stadion MZKS „ARKA”, a dzisiaj znajdują się
korty tenisowe. Por. również: W. Gogan, Szwoleżerowie…, s. 262, 263.
16
Później wykładowcę i instruktora jazdy konnej w Centrum Wyszkolenia Kawalerii
w Grudziądzu.
12
13

155

Mariusz Kardas

Jak to Gdynia kawalerią stała. Tradycje kawaleryjskie przedwojennej Gdyni

„Najlepszemu Jeźdźcowi Świata”, rtm. Mieczysława Nestorowicza,
rtm. T. Kuźmińskiego, rtm. A. Rostworowskiego, rtm. Stefana Karnackiego,
mjr. Edwarda Zakrawacza, rtm. J. Młodeckiego, rtm. Klemensa Rudnickiego,
rtm. Krzyżanowskiego, por. Wiesława Słapa i innych17.
No cóż, kawaleria oprócz swej malowniczości, wyróżniającego ją poczucia humoru i obowiązku żołnierskiego, prezentowała się zawsze świetnym
wyszkoleniem i sprawnością fizyczną. I jeszcze to zamiłowanie do koni!
Na ułańskiej pasji skorzystała również młoda Gdynia. Stało się to właśnie
dzięki dowództwu 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, które w czerwcu
1927 r. urządziło w dniu swego święta na Polance Redłowskiej konkursy hippiczne połączone z różnymi pokazami sprawności. Imprezom tym przyglądała się znaczna liczba wczasowiczów i mieszkańców miasta. Oficerowie Pułku, widząc jak wiele emocji wzbudziły pokazy kawaleryjskiego kunsztu, postanowili wykorzystać ten czynnik w celu propagowania polskości na Wybrzeżu. Miało to szczególny sens wobec szerzącej się wrogości do Polaków
i polskości, gdańskich Niemców. W porozumieniu z władzami miasta utworzono na Polance Redłowskiej stadion sportów konnych, na którym odbywające się nierzadko kilka razy w roku imprezy, na stałe zagościły w kalendarzu kulturalnym Gdyni. Pomocną dłoń w tym zakresie do Pułku, niemającego odpowiednich środków materialnych do realizacji zamierzenia, wyciągnęło Pomorskie Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Grudziądzu. Towarzystwo wystarało się o pomoc dyrektora Departamentu Chowu Koni w Ministerstwie Rolnictwa F. Jurewicza, który zawsze odnosił się życzliwie do popierania sportów konnych. Za jego staraniem, z należącej do państwa redłowskiej domeny, został wydzielony obszar gruntu, a z ministerialnej kasy popłynęła dotacja na realizacje projektu.
Pierwsze zawody na Polance Redłowskiej, pod egidą Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni18, odbyły się w dniach 21 i 22.07.1928 r. W ciągu dwóch
dni rozegrano 4 konkursy, w których uczestniczyło około 50 koni. Najprawdopodobniej tego roku rozegrano w Gdyni po raz pierwszy w Polsce, tak
zwany „konkurs amerykański”, który polegał na tym, że zwycięzcą stawał się
zawodnik, który pokonał bez błędu największą liczbę przeszkód, przy pierwszym błędzie jeździec był wykluczany z dalszego uczestnictwa19.
Pierwsze konkursy okazały się nie tylko komercyjnym sukcesem. Potrafiły ściągnąć elitę polskiego jeździectwa. Startowali tutaj tacy uznani przedwojenni zawodnicy jak: A. Królikiewicz, S. Starnawski, W. Zgorzelski,

S. Skupiński, H. Dobrzański, K. Gzowski, H. Roycewicz, P. Nerlich, J. Najnert i inni20. Gdyńskie zawody były urządzane w jednym z najbardziej malowniczych hipodromów w Polsce i zawsze ściągały dużą publiczność, zjeżdżającą z całej Polski i zagranicy.
W 1934 r. gdyńskie zawody urosły do rangi międzynarodowej, a prezydował im Komisarz Generalny i Minister Pełnomocny w Gdańsku Kazimierz
Papee. Zwycięzcy otrzymywali liczne nagrody honorowe i pieniężne, toteż konkurs miał liczną reprezentację z pułków liniowych kawalerii, Centrum Wyszkolenia Kawalerii z Grudziądza i klubów jeździeckich, w tym niemieckiego Gdańskiego Związku Jeździeckiego. W trakcie mityngu rozegrano konkursy o nagrody miasta Gdyni, Polskiego Morza, im. Marszałka Polski, im. Ministra Spraw Zagranicznych i im. Prezydenta Rzeczypospolitej21.
Podobne zawody rozgrywały się w kolejnych latach, aż do wybuchu wojny. Tak więc, dzięki oficerom 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, konie
nie tylko ciężko pracowały przy budowie miasta i portu, ale i rozsławiały
Gdynię wcale nie morską tradycją.
Nie był to zresztą jedyny akcent gdyński w pokojowej historii Pułku. Począwszy od 1932 r. w Gdyni, corocznie, organizowano huczne obchody Święta Morza. W uroczystościach aktywnie uczestniczył również 2. Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, wystawiając paradny szwadron reprezentacyjny.
Szwadron niejednokrotnie odtwarzał symbolicznie zaślubiny z morzem z lutego 1920 r., wzbudzając swoją defiladą poprzez morskie fale wielki aplauz
zgromadzonej publiczności.
Trzeba jeszcze powiedzieć o szczególnej przyjaźni, która nawiązała się
pomiędzy Dowódcą Floty kontradm. Józefem Unrugiem, a dowództwem Pułku. Kontradmirał Unrug wielokrotnie był gościem Pułku, gdzie z lubością
oddawał się jeździe konnej. Kontakty te nie były jednostronne, gdyż oficerowie Pułku rewizytowali Dowódcę Floty przy różnych okazjach. Byli także
gośćmi związanych z Marynarką Wojenną uroczystości. Na tych kontaktach
korzystali niejednokrotnie żołnierze Pułku, którym umożliwiano zwiedzanie
portu wojennego i organizowano wycieczki na Hel.
Nie miejsce tu na szczegółowe opisy działań bojowych Pułku. W tym zakresie odsyłam do literatury fachowej, której już nie brak na polskim rynku wydawniczym22. Warto jednak przypomnieć chociaż pokrótce szlak

Kronika 2. Pułku…, s. 34; W. Gogan, Szwalożerowie…, s. 254–267.
W podziękowaniu za pomoc oficerowie 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich gromadnie
wstąpili w szeregi tegoż Towarzystwa!
19
W. Pruski, Dzieje konkursów hippicznych w Polsce, Warszawa 1982, s. 98–99.
17
18
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Tamże, s. 185.
22
Najpełniejszy obraz dziejów 2. Pułku Ułanów LP, a później 2. Pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich można znaleźć w znakomitej monografii W. Gogana (Szwoleżerowie
Rokitniańscy, Dzieje 2. Pułku Ułanów Legionów Polskich i 2. Pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich, Pelplin 2005). O uzbrojeniu i umundurowaniu patrz również m.in.:
C. Leżeński, L. Kukawski, O kawalerii polskiej XX wieku, Wrocław 1991.
20
21
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bojowy Pułku, by unaocznić dokonania jednostki, które dla polaków i gdynian urosły do rangi symbolu. Działania bojowe ułani pułku rozpoczęli w dniu
01.10.1914 r., kiedy to szwadrony 2 i 3 LP trafiły na front węgierski. W tak
zwanej kampanii karpackiej szwadrony te brały udział wokoło 20 potyczkach
i bitwach, zdobywając laury w bitwie pod Mołotkowem w dniu 29.10.1914 r.,
w potyczce pod Sokołówką (listopad 1914 r.) Kirlibabą (24.01.1915 r.). Również kolejna, wiosenna kampania, tak zwana bukowińska, zaowocowała około
11 akcjami, z których najważniejszym było starcie obu szwadronów kirasjerami rosyjskimi u brzegów rzeki Prut (14.05.1915 r.) oraz pościgiem po przełamaniu frontu przez piechotę II Brygady LP (08.06.1915 r.). Do najbardziej
spektakularnej akcji ułanów doszło w czerwcu tegoż roku pod m. Rarańcza,
gdzie zadanie przełamania frontu rosyjskiego dostały pododdziały legionowe, dowodzone przez płk. Józefa Hallera. Miejscowość ta, wobec uporczywości walk i ponawianych nieskutecznie ataków, stała się podstawą do jednej
z najsłynniejszych szarży jazdy polskiej, którą dowodził rtm. Z. Dunin-Wąsowicz. Jej celem było sforsowanie czterech linii transzei rosyjskich wykopanych na zboczu wzniesienia zabudowanego domami wsi Rokitna, bronionych
przez około 4 tys. piechurów rosyjskich. Umocnienia te były przez cały dzień
szturmowane bez skutku przez piechotę23. I wtedy podjęto decyzję o szarży,
której wykonania podjął dowódca Dyonu z 2 szwadronem ułanów. W bogatej
literaturze pamiętnikarskiej taki można m.in. znaleźć jej opis:
„Wtedy rotmistrz Dunin- Wąsowicz podjechał pod osłoną zarośli do rzeki,
przebył ją w bród, trzeci szwadron zostawił w odwodzie, drugim zaś przeciął
kłusem dolny okop i ruszył do natarcia na cztery następne linie okopów broniące wsi. Padła komenda: Rozwinięty w lewo! Szable w dłoń! Pierwszą linię
okopów wzięli z zaskoczenia bez trudu. Maszynowy ogień, z drugiego okopu
okazał się morderczy, ale ucichł od ułańskich szabel. Wtedy zajazgotały maximy z trzeciego – po zdobyciu każdego okopu następny dziesiątkował nacierających. Z sześćdziesięciu pięciu doszło do czwartej linii dziewięciu. Zanim
to się stało jedna z kul ugodziła śmiertelnie rotmistrza Dunin-Wąsowicza”.
Po tej szarży Rosjanie w nocy opuścili bez strzału bronioną pozycję.
W szarży uczestniczyło 62 ułanów, poległo 15, a 25 zostało rannych (w tym
3 w niewoli)24.
W miesiąc później do akcji bojowej wszedł 5 szwadron, który wziął udział
w walkach pościgowych na kierunku Ostrowiec, Ożarów, Krasuck, Urzędów, Lublin, Kozłówka, Stoczek, Brześć Litewski, Włodawa, by wreszcie

podjąć dalsze walki wraz z pozostałymi jednostkami Legionowymi na Wołyniu. W kampanii wołyńskiej dnia 11.10.1915 r. do walk włączył się 6 szwadron kawalerii.
Właśnie tutaj na Wołyniu nastąpiła dalsza reorganizacja jednostek legionowych. W jej wyniku dnia 10.11.1915 r. został utworzony 2. Pułk Ułanów
LP. W lipcu 1916 r. Pułk wziął udział w walkach obronnych podczas ofensywy armii rosyjskiej gen. Aleksieja Brusiłowa. W walkach tych współdziała w ramach kombinowanej brygady Kaw. LP dodatkowo z 1. Pułkiem Ułanów LP pod ogólnym dowództwem rtm. W Beliny-Prażmowskiego. Brygada
stanowiła dozór i odwód odcinka frontu w rej. m. Byteń. Kampanię wołyńską
Pułk skończył w listopadzie 1916 r. w okolicach Baranowicz.
W sierpniu 1917 r. podczas, tak zwanego kryzysu przysięgowego 2. Pułk
Ułanów LP początkowo odmówił wraz pozostałymi żołnierzami Legionów
przysięgi na Radę Regencyjną, jednak później z wyjątkiem 3 oficerów i 9 ułanów przysięgę tę złożył25. Pozwoliło to na przerzucenie jednostki, składającej
się przede wszystkim z poddanych austro-węgierskich do Małopolski, a następnie na Bukowinę26. Tutaj pododdziały Pułku wraz z legionistami II Brygady Piechoty LP stanęły w odwodzie frontu jako „Polski Korpus Posiłkowy”27. Po udanym, w nocy z 15 na 16.02.1918 r., przejściu frontu na stronę
rosyjską pod Rarańczą oddziałów II Brygady LP, celem połączenia się z korpusem gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, wobec bezcelowości jego istnienia,
dnia 18.02.1918 r. 2. Pułk Ułanów LP został rozwiązany28.
W kilka miesięcy później, w listopadzie 1918 r. w Krakowie, w zmienionej już sytuacji politycznej i wobec tworzenia się struktur przyszłego Wojska
Polskiego, powstał zamysł odtworzenia jednostki, która przejęłaby tradycje
2. Pułku Ułanów Legionowych. Podstawą odradzającego się pułku byli żołnierze i oficerowie pochodzący z wszystkich trzech zaborów, zwłaszcza jednak ułani tej jednostki z czasów legionowych.
Do ponownej walki, tym razem o utrzymanie niepodległości państwa polskiego, Pułk nie stanął jako jednorodna jednostka. W tej specyficznej sytuacji przełomu lat 1918/1919 każdy świeżo sformowany i uzbrojony oddział był niezwłocznie wysyłany na front. Dopiero w sierpniu 1919 r. nastąpiła koncentracja wszystkich oddziałów Pułku w rejonie Bielska i Bolska

23
24

S. Czerep, II Brygada Legionów Polskich, Warszawa 1991, s. 108–109.
Kronika 2. Pułku Ułanów Legionów Polskich i 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, [oprac.]
T. Łękawski, [bmw] 1959, Tablica nr l, [mpis]; Podobnie: W. Gogan, Szwoleżerowie…,
s. 34–35.
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Duża grupa żołnierzy, podoficerów i oficerów jednostki pochodziła z zaboru austriackiego
lub niemieckiego, patrz: W. Gogan, Szwoleżerowie…, s. 56.
26
Tamże, s. 57.
27
W. Milewska, J. Nowak, M. Zientara, Legiony Polskie 1914–1918, Kraków 1998, s. 243.
28
Kronika 2. Pułku Ułanów Legionów Polskich i 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich,
[oprac.] T. Łękawski, [bmw] 1959, s. 12–13 [mpis]; C. Leżeński, L. Kukawski,
O kawalerii…., s. 17. Pułk nie mógł wraz z Brygadą przejść przez linię frontu ze względu
na znaczną odległość stacjonowania od niej.
25
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Cieszyńskiego. Odtąd pułk działał jako całość29 i – jak już wspomniano – brał
w 1920 r. aktywny udział w zajmowaniu przyznanego Polsce w Traktacie
Wersalskim Pomorza.
W drugiej dekadzie kwietnia 1920 r. Pułk został przerzucony z Pomorza do Galicji Wschodniej30. W ramach Frontu Ukraińskiego stoczył szereg
krwawych potyczek, wziął udział w zagonie na m. Koziatyń (trzykrotna szarża na dworzec kolejowy zakończona wzięciem do niewoli tysięcy jeńców,
wielu składów kolejowych i wszelakiej broni), a później w walkach obronnych z pododdziałami Armii Konnej Siemiona Budionnego. Dnia 4 maja
w Białej Cerkwi szwoleżerowie zagarnęli wyposażenie bolszewickiego szpitala polowego, 19 lipca pod Kropiwną zdobyto 4 działa polowe. W akcjach
pod Szczurowicami (26 lipca), Krupcem (29 lipca), Klekotowem (3 sierpnia) i Katerynówką w październiku łupem szwoleżerów padły duże ilości
broni i wyposażenia żołnierskiego. Spektakularną akcję przeprowadził Pułk
pod Kulikowem, gdzie 19 sierpnia odbito z rąk bolszewickich 2 baony własnej piechoty. Złotymi zgłoskami Pułk zapisał się w największej bitwie konnicy po 1813 r. i ostatniej z wielkich bitew jazdy XX w. pod Komarowem,
gdzie 1. Dyw. Jazdy pod dowództwem płk. Juliusza Rómmla rozbiła 1 Armię
Konną Budionnego31. Swój szlak bojowy jednostka zakończyła w listopadzie
1920 r. pod m. Korosteń, gdzie zdobyto bolszewicki pociąg pancerny, około
150 jeńców, a przeciwnik został zmuszony do samozniszczenia dwóch kolejnych pociągów pancernych „Groza” i „Centrobron” i składów pociągów towarowych32.
Chwałę Pułku uzupełniają jego działania bojowe podczas II wojny światowej.
Na czas wojny 2. Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich oddelegowany został do składu Armii „Pomorze” w ramach Pomorskiej Brygady Kawalerii
pozostającej pod dowództwem gen. bryg. Stanisława Grzmota-Skotnickiego33, w skład, której weszły również 16. Pułk Ułanów Wielkopolskich im.
gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera (Bydgoszcz), 18. Pułk Ułanów Pomorskich (Grudziądz), 8. Pułk Strzelców Konnych (Chełmno), 11 Dyon Artylerii
Konnej (Bydgoszcz), 10 Szwadron Pionierów, Szwadron Łączności, Szwadron Kolarzy, 81 Dyon Pancerny i 91 Bateria Artylerii Przeciwlotniczej34.

Jednak bezpośrednio przed działaniami wojennymi, w sierpniu 1939 r.
Pułk wszedł w skład Oddziału Wydzielonego „Starogard”, mającego za zadanie osłonę Korpusu Interwencyjnego, złożonego z 13 DP i 27 DP, któremu
postawiono zadanie w przypadku konfliktu o Gdańsk zajęcie miasta i obronę
mieszkańców narodowości Polskiej35. Do interwencji nie doszło, a Pułk dnia
29 sierpnia powrócił pod rozkazy dowódcy Pomorskiej BK. Następnego dnia
jednostka, pozostawiając stanowisko dowodzenia w Starogardzie, wyszła
z koszar na, tak zwany postój ubezpieczony, rozlokowując się w m. Nowa
Wieś, Żabno, Krąg i Borzechowo, przyjmując ugrupowanie obronne na kierunkach Swarożyn, Linowiec, Skarszewy.
Po wybuchu wojny, do 2 września, szwadrony Pułku pozostały na stanowiskach, prowadząc intensywne rozpoznanie w wyznaczonych wcześniej kierunkach. W nocy z 1 na 2 września saperzy Pułku dokonali zniszczeń na okolicznych wiaduktach i mostach. Tej nocy z jednostki odszedł 2. szwadron
pod dowództwem rtm. Jana Przeździeckiego, odkomenderowany do osłony 2 baonu strzelców. Rankiem dnia 2 września Pułk otrzymał rozkaz odejścia ugrupowaniem marszowym na południe, co też jednostka bezzwłocznie
uczyniła36.
W dniach 2–3 września Pułk stoczył swoje pierwsze walki w Borach Tucholskich w okolicach Osia. Idąc ze Starogardu przed Osiem, został dwukrotnie zbombardowany, co spowodowało opóźnienie w marszu. O świcie na wyznaczonej zbiórce na szosie Drzycim – Dąbrówka stawiło się tylko około
300 szwoleżerów, to jest 3 szwadron, pluton szwadronu 4, pluton szwadronu ckm i poczet dowódcy Pułku. W tym dniu ta część Pułku stoczyła wraz
z resztą oddziałów Brygady ciężkie walki odwrotowe na kierunku Bydgoszczy w okolicach m. Gruczno i następnie Toporno. W okrążeniu znalazł się 3
szwadron i pluton łączności, które przebiły się do Wisły. Ponosząc ciężkie
straty pododdziały przeprawiły się na drugi brzeg, by wieczorem dołączyć
do Pułku. Ten, wraz z całością Brygady, zdołał się przebić z Borów Tucholskich w rejon Bydgoszczy37.
Większość Pułku (około 400 szwoleżerów), to jest 1 i 4 szwadron (bez plutonu), szwadron ckm, pluton pionierów, poczet sztandarowy, adiutantura pułku oraz tabory, nie odnalazłszy trzonu Pułku odeszła w rejon Przysierska.
Tam, dniu 3 września oddziały pułku zostały znowu dotkliwie zbombardowane. Tego dnia dodatkowe straty poniosły od spotkanych oddziałów 3 DPanc.,
z którymi podjęły zacięte walki. Pod Przysierskiem 1 szwadron rozdzielił się.

Tamże, s. 20–22.
Konika 2. Pułku…, s. 22.
31
Obok 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w skład l Dywizji Jazdy weszły: l. Pułk
Ułanów Krechowieckich, 8 Pułk Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego, 9. Pułk Ułanów
Małopolskich, 12. Pułk Ułanów Podolskich i 14. Pułk Ułanów Jałowieckich.
32
Tamże, s. 24; J. Milewski, 2. Pułk…, s. 9.
33
Konika 2. Pułku…, s. 35.
34
K. Ciechanowski, Armia „Pomorze” 1939, Warszawa 1982, s. 65.
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Część po zaciętych walkach dostał się do niewoli wraz z żołnierzami 9. DP
oraz ułanami 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich38.
Szwadron ckm pod dowództwem rtm. Romana Łozińskiego okrążony, pozostawiając ciężki sprzęt i konie, w nocy z 3 na 4 września, w rejonie Bratwina przeprawił się na wschodni brzeg Wisły. Dnia 6 września spieszeni szwoleżerowie dotarli do Włocławka, do Ośrodka Zapasowego pułku.
Czwarty szwadron przystąpił do przeprawy przez Wisłę w rejonie Świecia. Do przeprawy zwartym oddziałem nie doszło, gdyż szwadron został
przez lotnictwo hitlerowskie o raz jego broń pancerną dokumentnie rozbity.
Przez Wisłę przeprawili się nieliczni.
Drugi szwadron przybył pod przeprawę w Świeciu rankiem 3 września
i z marszu wszedł do akcji bojowej na południe od m. Przechowo. Dwa plutony po ciężkich walkach zdołały się oderwać od wroga i przedostać w rejon Bydgoszczy gdzie dołączyły do reszty pułku. Druga część szwadronu pozostająca w osłonie CI pluton) została okrążona pod Kosowem k. Świecia
przez oddziały 3 DPanc. i broniła się do ostatniego naboju. Tutaj poległ m.in.
por. Antoni Kubicki, a wielu szwoleżerów potopiło się w nurtach Wisły39.
W dniach 4–7 września uratowane z matni Borów Tucholskich pododdziały pułku dozorowały linię Wisły w rejonie Solca Kujawskiego. W tych
dniach walcząca część jednostki weszła w skład Zbiorowego Pułku Pomorskiej Brygady Kawalerii. Pułk uzupełniono do stanu dwóch szwadronów liniowych, szwadronu kolarzy, plutonu ckm, plutonu łączności i działka ppanc.
Dowódcą tak zreorganizowanego Pułku został ppłk. Tadeusz Łękawski40, który jednocześnie pełnił obowiązki zastępcy dowódcy Pomorskiej BK, to jest
płk. dypl. Jerzego Jarzębskiego.
Zwolniony z dniem 7 września z obowiązku dozoru Wisły Pułk odszedł
poprzez Aleksandrów Kujawski w rejon Izbicy, gdzie otrzymał zadanie wzięcia udziału w natarciu Armii „Poznań” na skrzydła i tyły wojsk hitlerowskich
idących na Warszawę w składzie GO gen. bryg. S. Grzmota-Skotnickiego41.
Po nawiązaniu łączności w dniu 9 września z Podolską Brygadą Kawalerii,
w dniu 10 września prowadził rozpoznanie w kierunku Zgierza pod Łodzią.
Od 11 do 12 września pułk walczył krwawo nad Bzurą, pod Ozorkowem.
W dniach 12 –16 września ubezpieczał jako straż tylna odwrót resztek Armii
„Poznań” i „Pomorze”. W tych ciężkich walkach odwrotowych Pułk Pomorskiej BK stracił gros swoich sił tak, że w dniu 17 września stopniał do dwóch

niewielkich szwadronów. Tego dnia pułk walczył w okolicach m. Giżyce,
Wężyk i Piotrowa. Pod naporem pododdziałów Wehrmachtu szwoleżerowie wraz z pozostałymi jednostkami WP zmuszone zostały do wycofania się.
Polscy kawalerzyści cofając się, pozostawili w jednym z gospodarstw archiwum pułkowe, które w części zostały odkryte przez hitlerowców i wywiezione w nieznanym kierunku42. Nie znaleźli jednak najbardziej cennych pamiątek, to jest sztandaru 2. Pułku z 1920 r., dwóch bogato haftowanych proporców do fanfar, grotu sztandarowego drzewca, Księgi Pamiątkowej Pułku
z lat 1922–1939 oprawionej w skórę, które to gospodarz zdążył zamurować
w ścianie starej obory43. W kolejnych dniach pułk przeszedł do Puszczy Kampinoskiej i tutaj – już bez cennego balastu – dalej prowadził walki osłonowe
Armii „Poznań”. Po 22 września pułk usiłował się przebić do Warszawy, jednak próby te – poza małymi wyjątkami – były bezskuteczne. W obronie stolicy bierze udział jedynie Dyon Marszowy, który od 19 września przydzielono do 19 pp44. W obronie Warszawy walczył na Dolnym Mokotowie w rejonie Królikarni. Skapitulował wraz z obsadą stolicy 27 września 1939 r.45 Właściwie po 23 września nie można już mówić o Pułku jako jednostce zwartej. Ostatnie rozproszone pododdziały 2. Pułku kapitulowały 27 września
w rejonie Janowa Lubelskiego i 30 września (resztki szwadronu marszowego por. rez. Jana Sędzimira i rtm. Czesława Dmochowskiego) w okolicach m.
Orlicz k. Kurowa w Lubelskiem46.
Podsumowując, 2. Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich w Wojnie Obronnej
prowadził działania zdecydowane, nacechowane wielką odwagą i wolą zwycięstwa. Dla szwoleżerów walka i życie, życie i walka zlało się w jedno. Liczyły się honor i umiłowanie ojczyzny. Jednostka brała udział w bitwach:
przesłonowej w Borach Tucholskich, o utrzymanie linii Wisły i przepraw mostowych i nad Bzurą, przebijała się do Warszawy i wreszcie walczyła w jej
obronie. Wielokrotnie jako ostatnia schodziła z pól bitewnych, zdziesiątkowana przez silniejszego wroga, ale do końca zachowując kawaleryjską spoistość i jedność oraz kawaleryjski honor. Jej żołnierze, po wrześniu 1939 r.,

Tamże, s. 37.
J. Milewski, 2. Pułk…, s. 25–26; K. Ciechanowski, Armia…, s. 221.
40
Podpułkownik dypl. J. Trepto i płk. Adam Zakrzewski, dotychczasowy dowódca Pomorskiej
BK skierowani zostali do jej Ośrodka Zapasowego w Garwolinie do zadań organizacyjnouzupełniających.
41
Kronika 2. Pułku…, s. 37–38.
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Przepadły m.in. srebrne puchary zdobyte w konkursach jeździeckich.
Tajemnicę tę gospodarz Feliks Jażdżyk zabrał ze sobą do grobu, a zostały odnalezione
podczas rozbiórki obory po 34 latach. W 1973 r. sztandar 2. Pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich przekazany został do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a pozostałe
zachowane pamiątki znalazły swoje miejsce w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola
Bitwy nad Bzurą. Natomiast sztandar pułkowy z 1934 r. został wg J. Milewskiego
(2. Pułk…, s. 5) zakopany w rejonie Gródka nad Wdą już 3 września, patrz również:
K. Ciechanowski, Armia…, s. 221.
44
Do Warszawy dotarły także pozostałości 3 szwadronu dowodzone przez por. Alberta
Wojciechowskiego. Por.: W. Gogan, Szwoleżerowie…, s. 319.
45
Tamże, s. 326–327; J. Milewski, 2. Pułk…, s. 32–34.
46
Tamże, s. 36–37; W. Gogan, Szwoleżerowie…, s. 335.
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znaleźli się zarówno w szeregach w PSZ na Zachodzie, jak i wojsku Berlinga. Walczyli również – chociaż w skromnej liczbie – w konspiracji, zwłaszcza w szeregach Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, a nawet w Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”47. Ale trzeba przy tym pamiętać, że było to możliwe, ponieważ trzon korpusu oficerskiego i podoficerskiego Pułku do końca wrześniowych walk stanowili oficerowie i podoficerowie
z okresu służby w Legionach Polskich i w wojnie o niepodległość, w tym
wojnie z bolszewikami w latach 1914–1921. Ten skład – jak słusznie zauważył – ppłk Tadeusz Łękawski „[…] zapewnił utrzymanie tradycji i przywiązanie do barw pułkowych”48. A tradycja ta, która wiązała wszystkich żołnierzy Pułku od szwoleżera, podoficera, oficera po dowódcę jednostki, niezależnie od stanu pochodzenia społecznego jak i tradycji wyzwoleńczych (pochodzących zarówno z Legionów Polskich, korpusu gen. J. Dowbor-Muśnickiego, armii rosyjskiej, austro-węgierskiej czy „błękitnej”), była tradycją opartą przede wszystkim na szarży pod Rokitną. Ale nie tylko! Brzmiały w niej
również fanfary wszystkich innych szarż z wszystkich pól bitewnych z okresu walk o niepodległość Polski, na których swoją krew przelewali polscy ułani. Brzmiały wreszcie słowa roty wypowiedzianej przez ułanów, przysięgających w lutym 1920 r. na gdyńskiej plaży wierność polskiemu morzu.
Na koniec należy zauważyć, że 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich nie
zakończył swojej chlubnej historii we wrześniu 1939 r. W konspiracji odtworzony został w Obwodzie Grójeckim AK dyon (szwadron) spieszony pułku. W ramach bowiem odtwarzania Sił Zbrojnych w Kraju, dowództwo AK
przewidywało utworzenie w składzie, tak zwanego Korpusu Zachodniego
dwóch BK Zmotoryzowanej, w tym: Pomorskiej BK Zmot. AK. W jej strukturze przewidziano miejsce dla pułku strzeleckiego 2 Pułku Szwoleżerów
AK. Szwadron w sile około 100 ludzi stanowił zaczątek tej jednostki i znajdował się w dyspozycji komendanta tego obwodu49. Szwadronem tym dowodził wachm. Franciszek Wiązewicz, który poległ w Powstaniu Warszawskim,
walcząc w oddziałach Zgrupowania „Chrobry II”50.
Zaprezentowanie chwały Pułku, z której poprzez związki tej jednostki
z Gdynią mogą być (i powinni!) dumni wszyscy jej mieszkańcy, nie byłoby
pełne bez pewnych liczb.
W I wojnie światowej w latach 1914–1918 w szeregach LP poległo
lub zmarło z ran 65 ułanów, oficerów i podoficerów 2. Pułku Ułanów51.

W wojnie o niepodległość i polsko-bolszewickiej w latach 1918–1920 poległo lub zmarło z ran 157 oficerów, podoficerów i szwoleżerów.
Tylko według stanu służby na dzień 31 sierpnia 1939 r. (wg ustaleń
dr. W. Gogana): w Wojnie Obronnej w 1939 r. poległo lub zmarło z ran 18
oficerów i podoficerów; w miejscach kaźni w Związku Sowieckim zmarło
lub zostało zamordowanych 16 oficerów i podoficerów, w tym ostatni dowódca Pułku ppłk. dypl. J. Trepto52; w obozach jenieckich lub więzieniach
hitlerowskich zmarło lub zostało zamordowanych 4 oficerów i podoficerów.
W PSZ na Zachodzie poległo lub zmarło z ran 6 oficerów i podoficerów; brak
danych dotyczących konspiracji.
Z byłych oficerów i podoficerów 2. Pułku Ułanów LP i 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w latach II wojny światowej życie swoje dla Polski
oddało53 49 oficerów, w tym: gen. bryg. Stanisław Rostworowski, płk. dypl.
Konstanty Drucki-Lubecki i ppłk rez. Jan Dunin-Brzeziński. Brak jest niestety danych o represjach komunistycznych, które ewentualnie mogły spaść na
oficerów, podoficerów i szwoleżerów Pułku po zakończeniu wojny w 1945 r.
W historii Pułku oficerowie, podoficerowie i żołnierze jednostki zostali
uhonorowani odznaczeniami:
Za walki na Śląsku Cieszyńskim w 1919 r. 3 i 4 szwadronu „Krzyżem
za Obronę Śląska” odznaczono 52 szwoleżerów. Za udział w walkach z lat
1914–1920 68 żołnierzy 2. Pułku Ułanów LP, którzy nie weszli do 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich i 13 oficerów, którzy przyszli do pułku
po 1920 r. otrzymało Krzyże Virtuti Militari. Za udział w walkach z lat 1914–
1920 66 żołnierzy 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich otrzymało Krzyże Virtuti Militari, a 384 Krzyże Walecznych54. Za wojnę 1939–1945 19 żołnierzy 2. Pułku Ułanów LP i 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich otrzymało Krzyże Virtuti Militari IV i V klasy nadane przez rząd RP. O niepodważalnych zasługach dla Polski świadczy również to, że 9 oficerów zostało odznaczonych także przez władze PRL Krzyżami Virtuti Militari IV i V klasy.
Problematyka związana z 2. Pułkiem Szwoleżerów Rokitniańskich to jednak jeden z kilku aspektów kawaleryjskiej przygody Gdyni. Do przedwojennej Gdyni ściągali ludzie z całej Polski o różnych specjalnościach i zawodach. Nie zabrakło wśród nich i kawalerzystów oraz osób, związanych w jakiś sposób z końmi (furmani, wozacy, rolnicy itd.). To właśnie oni stanowili trzon utworzonego w trakcie działań obronnych września 1939 r. konnego

Najpełniej jak do tej pory przedstawia ten problem w swojej monografii W. Gogan.
Kronika 2. Pułku…, s. 28.
49
J. Milewski, 2. Pułk…, s. 38.
50
W. Gogan, Szwoleżerowie…, s. 347.
51
Według T. Łękawskiego (Kronika 2. Pułku…, s. 10) w I wojnie światowej w latach 1914–
1918 w szeregach LP poległo lub zmarło z ran 27 ułanów 2. Pułku, w tym: 4 oficerów,
47
48
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3 podoficerów i 20 ułanów.
Najprawdopodobniej zamordowany w charkowskim więzieniu.
53
W większości w miejscach mordu na wschodzie w Związku Sowieckim.
54
J. Milewski, 2. Pułk…, s. 9; Według tegoż autora Krzyże Virtuti Militari otrzymało za udział
tylko w wojnie polsko-bolszewickiej 83 szwoleżerów.
52
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szwadronu „Krakusów”. Oddział utworzony został na bazie oddziału Przysposobienia Wojskowego Konnego „Krakus” istniejącego w Gdyni w latach
1934–1939, a działającego w strukturach Miejskiego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego55. Z inicjatywą powstania wyszedł wachmistrz rez. Stanisław Krawczyk. Członkowie szwadronu, którymi
byli rezerwiści i przedpoborowi broni jezdnych WP, szkoleni byli w jeździe
konnej, władaniu bronią białą, strzelaniu z karabinka kawaleryjskiego, służbie polowej i sanitarnej i innych. Odbywało się to we współpracy z regularnymi jednostkami WP. Krakusi gdyńscy w 1935 r. stanowili już na tyle zwarty pododdział kawalerii, że w tymże roku wystąpili zwartą formacją w szyku pieszym na swojej pierwszej publicznej defiladzie zorganizowanej z okazji święta 3 maja, zaś debiut konnego pododdziału nastąpił w rok później
również w Gdyni, na listopadowych uroczystościach Święta Niepodległości.
W ramach mobilizacji alarmowej, Miejski Oddział PWK (Krakusi) wystawił
dla Morskiej Brygady ON szwadron kawalerii dywizyjnej, którego dowództwo objął por. rez. kaw. Mieczysław Budek. Od 24 VIII spieszony szwadron
znalazł się w dyspozycji Dowództwa Lądowej Obrony Wybrzeża56. Rozkazem płk. S. Dąbka skierowano go do Oddziału Wydzielonego „Redłowo”,
którego zadaniem była obrona Gdyni od strony Wolnego Miasta Gdańska.
W dniach 1–4 września szwadron bronił głównej linii polskiego oporu
w rejonie Małego Kacka, trzymając pozycję nad plażą w Orłowie Morskim.
W dniu 4 września odział wycofany z frontu przeszedł reorganizację i stał się
konną jednostką rozpoznawczą, uzbrojoną również w karabiny maszynowe
na taczankach. Szeregi oddziału zasilili kawalerzyści rezerwy, którzy wobec
odcięcia Wybrzeża od reszty kraju, nie mogli się dostać do swych macierzystych jednostek walczących w głębi Polski. Wobec objęcia nad szwadronem
dowództwa przez por. rez. kaw. Wincentego Spyrłaka, por. M. Budek został
dowódcą I plutonu, który do walki wszedł 10 września. Trzy dni wcześniej,
na osobisty rozkaz płk. Dąbka, w dniu 7 września II pluton krakusów udał

się na rozpoznanie dalekiego przedpola polskich pozycji, w celu wyjaśnienia panującej tam sytuacji. Oba pododdziały, niezależnie od siebie, działały
lokalnie na korzyść walczących tam baonów Obrony Narodowej, dostarczając bezcennych wprost informacji. Pierwsze straty kawalerzyści ponieśli 10
września, kiedy to dwukrotnie doszło do ostrego kontaktu ogniowego z nieprzyjacielem. W dniach 11 i 12 września oba plutony gdyńskich kawalerzystów brały udział w nocnym kontrataku i dziennym natarciu na wieś Łężyce, ponownie ponosząc dotkliwe straty. W nocy z 12 na13 września „Krakusami” ubezpieczali odwrót oddziałów LOWyb. na Kępę Oksywską. Po przejściu na Kępę oddział został spieszony i walczył w szeregach Morskiej Brygady ON57. Oddział „Krakusów” poddał się w ostatnim dniu obrony Kępy
Oksywskiej w rejonie strzelnicy na Obłużu. Trudno dziś oszacować dokładne straty jednostki, najprawdopodobniej w trakcie działań wojennych poległo około 17 gdyńskich krakusów, zaś rany odniosło około 35, w tym wszyscy oficerowie szwadronu58.
Żołnierze szwadronu gdyńskich Krakusów na pewno godnie wypełnili
swój obowiązek względem broniącej się Ojczyzny i miasta.
Wracając do postawionego na początku tego artykułu pytania: jak można
połączyć starą tradycje kawaleryjską z Gdyńskim nowoczesnym myśleniem,
należy stwierdzić, że Gdynia pięknie potrafiła się wpisać w tę tak polską specyfikę. Co więcej, ta wspaniała tradycja przetrwała. W sytuacji gdy dzisiaj
jednostki konne w Wojsku Polskim nie mają racji bytu, my staramy się hołubić tradycji kawaleryjskiej. Jak grzyby po deszczu na terenie polski miłośnicy historii i tradycji kawaleryjskich łączą się w stowarzyszenia i w ten sposób
dają szansę przetrwać tej swoiście czarownej ideologii. Również na Pomorzu znaleźli się tacy pasjonaci. W 2006 r. w Starogardzie Gdańskim powstało Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, któremu Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawalerii z siedzibą w Londynie
przyznało w tymże roku prawo do dziedziczenia tradycji bojowej i barw tej
elitarnej jednostki kawalerii II Rzeczypospolitej. Szwadron posiada konny
pododdział reprezentacyjny i prowadzi szeroką działalność w celu propagowania idei kawaleryjskich, zrzeszając rodziny zmarłych i poległych żołnierzy Pułku oraz wszystkich sympatyków jeździectwa i kawalerii. Co więcej,
szwadron Stowarzyszenia zdążył także zaznaczyć swoje miejsce na mapie
kulturowej współczesnej Gdyni, biorąc, na przykład aktywny udział w produkcji filmowej zatytułowanej „Miasto z morza”, powstającej na kanwie trylogii Stanisławy Fleszarowej-Muskat Tak trzymać. W filmie, którego fabuła

Początki Przysposobienia Wojskowego Konnego sięgają 1927 r., kiedy to w powiecie
łęczyckim rtm. rez. Stanisław Młodzianowski zorganizował oddział krakusów złożony
z uczniów szkół średnich z Łęczycy – ochotników z własnymi końmi. Instruktorami
zostali podoficerowie kawalerii. Władze II RP uznały, że formacja ta może być przydatna
w koncepcjach obronnych i zaczęły organizować w całym kraju oddziały Krakusów
na zasadzie konnego Przysposobienia Wojskowego.
56
Na podstawie rozkazu ministra spraw wojskowych z 13.11.1936 z dniem 15.01.1937
wszedł w życie nowy podział terytorialny dla 57 istniejących wówczas rejonów PWK
(Krakusów). Dnia 02.12.1936 r. minister spraw wojskowych wyznaczył komendantów
rejonów PWK przy dywizjach piechoty. Stanowisko komendanta rejonu PWK zostało
zaszeregowane dla oficera sztabowego (majora) i włączone do etatu dowództwa dywizji
piechoty. Ponieważ w 1939 r. na Wybrzeżu powstała specyficzna struktura wojsk lądowych
PWK z Miejskim Oddziałem Konnym podporządkowano dowódcy LOWyb.
55
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Konie rozpuszczono, pozostawiając jedynie wierzchowce przydatne w służbie łącznikowej.
Rzędy i lance podobno zatopiono w wodach Zatoki Gdańskiej.
58
Według danych ustalonych przez badacza dziejów szwadronu W. Klońskiego.
57
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dotyka początków gdyńskiej historii, znalazła się również sekwencja zaślubin z morzem szwoleżerów z 2. Pułku, których pięknie odegrali członkowie
starogardzkiego Stowarzyszenia.
Tradycje kawaleryjskie stara się również kultywować – powstałe w 2004 r.
z inicjatywy gdynianina Wojciecha Klońskiego – Stowarzyszenie „Gdyński Szwadron Krakusów”. Jego Prezesem Honorowym został mieszkający
w Gdyni jedyny znany żyjący gdyński krakus, por. w st. spocz. Stanisław
Górski, odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem za Wojnę Obronną
Polski 1939 r. Członkowie stowarzyszenia godnie kultywują tradycję swych
poprzedników oraz poszukują wszelkich informacji na temat historii gdyńskich krakusów. Można ich spotkać na wielu uroczystościach i inscenizacjach
batalistycznych w regionie pomorskim oraz na terenie całego kraju.
Należy również podkreślić, że w samej Gdyni istniał do niedawna, Oddział Konny Straży Miejskiej. Konna formacja powstała w 1992 r. i stacjonowała w zabytkowej stajni w Gdyni-Kolibkach przy al. Zwycięstwa 291.
Dowodził nimi Henryk Bubicz. W początkach istnienia liczyła 13 strażników i koni. W ostatnich latach zredukowano ją do pięciu strażników i siedmiu koni.
Zadaniem oddziału było patrolowanie terenów leśnych (które stanowią
51% powierzchni Gdyni), gdzie wstęp samochodem jest niemożliwy, a pieszo – niebezpieczny. Posterunkowi Gdynia-Kolibki, ówczesnej Policji Municypalnej – Straży Miejskiej Oddział Konny, powierzono objęcie kontrolą 5 patroli konnych: – terenu szkółek na Kolibkach, – rejonu ul. Spółdzielczej i osiedla Karwiny, – wybrzeża morskiego od Bulwaru Nadmorskiego
do granicy z Sopotem, – Skweru Kościuszki i Bulwaru Nadmorskiego,
– dzielnicy Orłowo. Zadania stawiane przed strażnikami konnymi miały charakter prewencyjny: kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska zwłaszcza w rejonie rezerwatów, ujawnianie zanieczyszczeń ekologicznych, – zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na szlakach turystycznych, wykrywanie sprawców nielegalnych wysypisk śmieci w lasach, ujawnianie kierowców niestosujących się do przepisów o użytkowaniu dróg leśnych i parkowych59. Konni strażnicy szukali także nielegalnych warsztatów czy skradzionych samochodów. Razem z policją pilnowali porządku podczas imprez
plenerowych i sportowych. Mieszkańcom Gdyni konie straży miejskiej kojarzyły się również z miejskimi uroczystościami, festynami i piknikami. Były
też atrakcją corocznej Parady Niepodległości 11 listopada.
Konie służyły nie tylko w Straży Miejskiej, ale również oddelegowane
zostały do celów rekreacyjnych. Gdynianie mogli jeździć konno i uczyć się

jazdy konnej. Stworzono też warunki do rehabilitacji dzieci dotkniętych porażeniem mózgowym w ramach hippoterapii60.
Do niedawna gdyński oddział był jedynym trzech w Polsce. Podobne formacje posiadają Wrocław i Łódź. Przed kilkoma laty, z powodu cięć budżetowych, zrezygnowała z niego Bydgoszcz. Gdy w Gdyni w 2007 r. podjęto decyzję o reorganizacji Straży Miejskiej, w jej strukturach zabrakło miejsca dla oddziału konnego. Górę wzięły kwestie finansowe, które przemówiły
na niekorzyść jego funkcjonowania. Zwłaszcza, że – zdaniem władz miejskich –Straży wciąż przybywa nowych obowiązków, które nie wymagają
utrzymywania służby konnej.
I tylko koni żal…

59

Oddział Konny Straży Miejskiej Gdynia-Kolibki. Zasady funkcjonowania, oprac. H. Bubicz.
[bdw.] (mpis).
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[ba], Na koń, „Ratusz” z 03.11.1992 r.
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Polski wrzesień 1939 roku w Gdyni
1. Pro memoria…
We wrześniu bieżącego roku mija 70 lat od wybuchu II wojny światowej.
Był to największy dotychczasowy konflikt zbrojny w dziejach ludzkiej cywilizacji. Polska poniosła najwyższe proporcjonalne straty w ludziach, infrastrukturze przemysłowej, majątku narodowym, spośród wszystkich państw
biorących w tym starciu. Utraciła jako państwo zwycięskie połowę swojego
przedwojennego terytorium.
Nie wygenerowała ze swojego społeczeństwa kolaboracyjnego rządu, żaden polski żołnierz nie zdradził i nie przeszedł na stronę wroga. Była wartościowym sojusznikiem koalicji dotrzymującym zobowiązań aliantom, jej lojalność do końca wojny pozostawała bez skazy jak żadnego innego państwa.
Sojusznicy w trakcie negocjacji politycznych w czasie wojny i po wojnie
nie zabiegali szczególnie o interesy sprzymierzonej Polski. Po zakończeniu
działań wojennych w Europie zgodzili się na oddanie naszego kraju do strefy wpływów Stalina i ZSRR.
Za niemym przyzwoleniem USA i Wielkiej Brytanii wprowadzono w Polsce na bagnetach czerwonoarmistów komunizm.
Wojna rozpoczęła się 1 września 1939 r. od ataku Niemców na polską
wojskową składnicę tranzytową na Westerplatte.
Kilka minut później agresor zaatakował polskie placówki na granicy Wolnego Miasta Gdańska z Gdynią. Obrona miasta usytuowana była na jego
przedpolach. W odległości kilkunastu kilometrów. Gdyni broniła Lądowa
Obrona Wybrzeża i część Floty Wojennej pozostała w kraju. Walki w obronie miasta to jeden z najchlubniejszych epizodów wojny obronnej Polski
w 1939 r. Trwały one nieprzerwanie 19 dni w dzień i w nocy. Obrońcy
nie mogli się wycofać, gdyż z trzech stron od lądu stały wojska niemieckie,
a ich zapleczem było morze. Zostali zwyciężeni, ale nie poddali się…
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Gdynia poniosła wielkie straty w czasie wojny. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi pozbawiono domów, mienia i wysiedlono do Generalnej Guberni. Zdewastowano port, wizytówkę miasta, zbudowanym wielkim wysiłkiem w okresie
międzywojennym. Zmieniono nazwę miasta na Gotenhafen.
Aktualnie, po latach, należy przybliżać te wydarzenia, nie w imię chęci odwetu, zadrażniania stosunków międzynarodowych lub żądania odszkodowań, ale w imię przestrogi mówiącej o czasach nienawiści, dla pamięci…
Tym bardziej, że w Niemczech odzywają się głosy, w których często wczorajsi agresorzy przyjmują pozy poszkodowanych, a nawet żądają odszkodowań wojennych, za wojnę, którą wywołali w imię zniesienia Polski jako państwa i jej narodu1.

Źródło: Archiwum własne

Dysproporcja sił i środków militarnych niemieckich i polskich
– walki o miasto w dniach 1–14 września 1939 roku
Do działań w rejonie Gdyni i częściowo przeciw Helowi, Niemcy wydzielili dwa zgrupowania wojsk: od strony zachodniej, z okolic Lęborka i Bytowa
nacierał improwizowany korpus, nazwany Greuzschutz – Abschnitts – Komando l dowodzony przez generała Leonharda Kaupischa, a podporządkowany dowódcy 4 armii, generałowi Giintherowi von Kluge.
Najsilniejszym związkiem taktycznym korpusu była 207 dywizja piechoty pod dowództwem generała majora Karla von Tiedemanna. Liczyła blisko
18 000 ludzi i składała się z trzech pułków piechoty, pułku artylerii lekkiej,
batalionu rozpoznawczego, batalionu saperów i batalionu artylerii przeciwpancernej. Ponadto generałowi Tiedemannowi podlegały dwa bataliony piechoty i dwa dywizjony artylerii, należące organizacyjnie do 12 dywizji piechoty, a czasowo dołączone do 207 dywizji. Te oddziały liczyły łącznie 2 600
ludzi. W skład korpusu wchodziły także dwa pułki straży granicznej, liczące
około 6 000 ludzi i 5. pułk kawalerii, liczący sześć szwadronów w sile około 1 000 żołnierzy.
Korpus generała Kaupischa nie należał do doborowych wojsk hitlerowskich, nie miał broni pancernej ani oddziałów zmotoryzowanych. Niemniej
łącznie liczył około 27 600 żołnierzy, miał 868 lekkich i 314 ciężkich karabinów maszynowych, 18 granatników kal. 50 mm i 54 moździerze kal. 81 mm,
1
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A. Rubinowicz, Nie zrezygnujemy. Rozmowa z Eriką Steinbach, „Gazeta Wyborcza”
z 05.09.2000; G. Piwnicki, Wpływ traumatycznych doświadczeń Polaków i Niemców
z okresu II wojny światowej na normalizację stosunków bilateralnych w jednoczącej się
Europie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, (w:) Kształtowanie się nowego ładu
międzynarodowego, red. A. Chodubski, M. Malinowski, E. Polak i P. Trawiecki, Gdańsk
2007, s. 220–237; B. Podsiadło, Polsko-niemiecka debata wokół centrum przeciwko
Wypędzonym, (w:) Polska – Niemcy – Europa. Pamięci profesora Piotra Dabrowskiego,
red. J. Iwanek, Katowice 2008, s. 237–259.
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96 dział przeciwpancernych kal. 37 mm, 30 dział piechoty kal. 75 mm, 48
haubic kal. 105 mm i 12 haubic kal. 150 mm2.
Drugie zgrupowanie, przewidziane do natarcia na Gdynię z kierunku Sopotu, liczyło około 12 000 żołnierzy pod ogólnym dowództwem przybyłego
z Rzeszy generała majora Friedricha Eberhardta. Trzon stanowiły dwa pułki piechoty zwane pułkami Landespolizei, oba liczyły ponad 6 000 żołnierzy. Silną jednostką był także zmotoryzowany oddział piechoty SS Heimwehr
Danzig, liczący cztery kompanie piechoty i siedem kompanii broni maszynowej, wozy pancerne i artylerię. Ponadto w skład zgrupowania generała Eberhardta wchodziły dywizjony artylerii i liczne mniejsze oddziały policji, saperów, łączności i inne3.
Przeciw tym siłom strona polska w rejonie Gdyni mogła przeciwstawić
około 14 700 żołnierzy, łącznie z oddziałami zorganizowanymi już po rozpoczęciu wojny. Oddziały polskie posiadały: 266 lekkich, 187 ciężkich i 5 najcięższych karabinów maszynowych, 18 granatników kal. 46 mm, 16 moździerzy kal. 81 mm, 8 działek przeciwpancernych kal. 37 mm, 9 działek morskich takiegoż kalibru, 13 dział polowych kal. 75–76 mm, 2 działa nadbrzeżne kal. 100 mm, 4 działa kal. 105 mm i 8 dział przeciwlotniczych kal. 75 mm4.
Dysproporcja sił na lądzie była olbrzymia, ale wprost druzgocącą przewagę mieli Niemcy w powietrzu. Przeciw wojskom i okrętom polskim w rejonie Gdyni mogli wystawić całe dywizjony, a nawet pułki l Floty Powietrznej,
liczącej około 500 samolotów. Ponadto na lotniskach w strefie nadmorskiej
mieli trzy dywizjony lotnictwa przybrzeżnego, liczące osiem eskadr różnych
typów wodnosamolotów oraz eskadrę myśliwską i eskadrę bombowców nurkujących ze 186 dywizjonu lotniczego – łącznie około 120 samolotów. Morski dywizjon lotniczy w Pucku liczył tylko 23 wodnosamoloty5.
Podobna dysproporcja występowała w siłach morskich. Do bezpośrednich działań wyznaczono szkolny okręt liniowy „Schleswig-Holstein”, który pod pretekstem kurtuazyjnej wizyty już 25 sierpnia przybył do Gdańska
i zajął pozycję ogniową koło Westerplatte. Oprócz niego wydzielono trzy lekkie krążowniki pod dowództwem wiceadmirała Hermana Denscha, były to:
„Nürnberg”, „Lepzig” i „Köln”. Oddzielny zespół stanowiło dziewięć niszczycieli i jedna flotylla ścigaczy pod dowództwem kmdr. Friedricha Rugego6.
Oddziały z gdańskiego zgrupowania generała Eberhardta przełamały bariery graniczne między Sopotem a Orłowem i próbowały wedrzeć się

od południa do Gdyni. W tym rejonie pozycje obronne zajmował oddział wydzielony Redłowo, kierowany przez dowódcę 2. Morskiego Pułku Strzelców,
pułkownika Ignacego Szpunara. Główne uderzenie prowadził l pułk Landespolizei wzdłuż szosy i linii kolejowej, prowadzących z Gdańska do Gdyni.
Był to dogodny do natarcia teren o szerokości od l do 2 kilometrów. Atak, dokonany z zaskoczenia, miał zapewnić Niemcom wdarcie się do Gdyni, został
jednak w ciężkich walkach odparty. Na pozostałych odcinkach obrony pierwszy dzień upłynął na potyczkach oddziałów Straży Granicznej z siłami przednimi nieprzyjaciela.
Nieco inaczej kształtowała się sytuacja w pierwszym dniu wojny na zachodnim odcinku obrony Wybrzeża, od Jeziora Żarnowieckiego poprzez Bożepole do Strzepcza i Sierakowic. Bronił się tam oddział wydzielony Wejherowo, złożony z dwóch batalionów l MPS i V Batalionu Obrony Narodowej
„Puck”. Oddziałem tym dowodził pułkownik Kazimierz Pruszkowski7.
Największe straty i zamieszanie w pierwszym dniu wojny w obronie
Gdyni spowodowało lotnictwo nieprzyjaciela. W piętnaście minut po ataku
na Westerplatte grupa 18 samolotów niemieckich zbombardowała bazę lotnictwa morskiego w Pucku. Było to uderzenie zamierzone, mające na celu,
już w pierwszych godzinach wojny, pozbawienie obrońców Wybrzeża i Gdyni jakiegokolwiek wsparcia lotniczego. Dywizjon lotnictwa morskiego stracił
wartość bojową i jako jednostka wyeliminowany został z walki. Podczas nalotu zginął jego dowódca komandor porucznik Edward Szystowski8.
Pojawienie się pierwszych samolotów niemieckich nad Gdynią było dla
okrętów sygnałem do opuszczenia portu. Okręty podwodne „Orzeł” i „Wilk”
szybko rzuciły cumy i udały się do swych sektorów bojowych – „Orzeł”
na wody Zatoki Puckiej między Gdynią a Helem, a „Wilk” na wschód od cypla Półwyspu Helskiego. Port opuścił także stawiacz min „Gryf” oraz cały
dywizjon trałowców. Stojący na redzie gdyńskiej niszczyciel „Wicher” podniósł kotwicę, aby zapewnić sobie możliwość manewrowania w czasie ponownego nalotu.
Podczas następnego nalotu samoloty niemieckie główne uderzenie skierowały na port wojenny, koncentrując ataki na nabrzeżach, przy których stały okręty podwodne. Te szczęśliwie zdołały opuścić port, ale ich miejsce
przy molo niefortunnie zajął torpedowiec „Mazur” i niewielki 100-tonowy
okręt do prac podwodnych „Nurek”. W basenie dziewiątym przy ostrodze
południowej, naprzeciw zakotwiczonego na stałe w awanporcie „Bałtyku”

A. Rzepniewski, Obrona Wybrzeża w 1939 r., Warszawa 1964, s. 99–115.
Tamże.
4
Tamże, s. 60–86.
5
Tamże, s. 115.
6
K. Nowak, Wojna na polskim morzu, „Polska Walcząca – Żołnierz Polski na Obczyźnie”,
Londyn 1945 nr 45, s. 5.
2
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stały jeszcze kanonierki „Komendant Piłsudski” i „Generał Haller”. W trakcie nalotu zatopiony został „Mazur”, „Nurek” i mały holownik „Wanda”,
inne okręty zdołały szczęśliwie opuścić port9.
2 września wojska niemieckie wznowiły działania zaczepne. Na zachodnim odcinku, bronionym przez l. MPS, nieprzyjaciel nie odniósł większych
sukcesów. Na południowym odcinku 368 pułk piechoty niemieckiej zajął Kościerzynę opuszczoną przez oddziały polskie. Nacierający z Gdańska 2 pułk
Landespolizei dotarł zaledwie na przedpola Żukowa. Do ostrych walk doszło
w rejonie cmentarza w Kolibkach. Broniący się tam pluton z l kompanii l batalionu strzelców 2. MPS stawiał zacięty opór, ale został wyparty. Żołnierze
polscy po walce opuścili cmentarz, wycofując się na południowy kraniec Orłowa10.
3 września był dniem przełomowym w obronie Wybrzeża. Rankiem stojące w porcie helskim niszczyciel „Wicher” i stawiacz min „Gryf” stoczyły
zwycięską bitwę z dwoma niszczycielami, ale zostały zatopione przez samoloty nieprzyjaciela. Z dalszych walk wyłączone zostały także, wskutek doznanych uszkodzeń, dwie kanonierki i jeden trałowiec. Nawodna flota polska przestała istnieć, gdyż pięć zdolnych do walki trałowców niewiele mogło zdziałać w obronie Gdyni i Helu od strony morza. Na zachodnim odcinku
frontu gdyńskiego działania bojowe nie przyniosły większych zmian w położeniu walczących stron.
Na terenie Gdyni, w trzecim dniu wojny, stosunkowo dużą aktywność
przejawiało lotnictwo nieprzyjaciela. Mieszkańcy Gdyni przyzwyczaili się
do ciągłych nalotów i ostrzeliwań portu przez okręty, a co najważniejsze nie
stracili nadziei na obronę swego miasta. W tych pierwszych dniach na terenie
miasta i Kępy Oksywskiej trwały intensywne prace nad wzmocnieniem obrony. Z pomocą przyszli mieszkańcy Gdyni, którzy zgłaszali się ochotniczo
do oddziałów roboczych. Starano się także zorganizować nowe jednostki bojowe oraz poprawić stan uzbrojenia już istniejących batalionów11.
Po odcięciu Wybrzeża od reszty kraju siły główne wojsk niemieckich
generała Kaupischa przystąpiły do intensywnych działań ofensywnych na
całym niemal froncie wokół Gdyni. Sytuacja na morzu kształtowała się
na korzyść sił niemieckich. Ich okręty dniem i nocą blokowały wody Zatoki Gdańskiej. Skład floty niemieckiej uległ zmianie. Dowództwo Kriegsmarine skierowało z Bałtyku na Morze Północne zespół trzech krążowników pod dowództwem wiceadmirała Denscha oraz niszczyciele eskortowce

i ścigacze kontradmirała Lütjeusa. Miejsce ich zajęła część 5. flotylli przybrzeżnej w składzie: okręt – baza i siedem uzbrojonych statków rybackich.
Do ostrzału wybrzeży pozostawiono w Gdańsku okręt liniowy „SchleswigHolstein” oraz duże trałowce bazowe.
Ze strony polskiej, z okrętów bojowych najbliżej Gdyni walczył „Orzeł”
pod dowództwem kmdr. ppor. Henryka Kłoczkowskiego. Jego sektor znajdował się w Zatoce Puckiej, na północny zachód od linii łączącej Hel z Gdynią.
W sprzyjających okolicznościach „Orzeł” miał zaatakować torpedami okręt
liniowy „Schleswig-Holstein”. Niestety, zamiar nie został zrealizowany, gdyż
„Orzeł” nie odebrał przekazanego przez radio rozkazu. Przez trzy dni przebywał w swoim sektorze, a 4 września przeszedł najpierw do rejonu na północny wschód od Helu, a następnie popłynął pod Gotlandię. Drugim okrętem podwodnym, działającym na dalekich podejściach do Gdyni, w sektorze
północnym na wschód od linii łączącej Hel z Wisłoujściem, był ORP „Wilk”.
„Wilk” odebrał rozkaz, który nakazywał mu wystawienie zagrody minowej
na linii Hel – Wisłoujście. Mimo trudności załoga „Wilka” wykonała zadanie12.
5 września zaktywizowały swą działalność jednostki niemieckie na zachodnim odcinku frontu. Na wysunięte najdalej na północ pozycje V Batalionu Obrony Narodowej „Puck” pod dowództwem majora Jana Zagłoby-Smoleńskiego nacierał 42. pułk Grenzwache pod dowództwem podpułkownika
Wutha. Jeden z batalionów tego pułku uderzył na l. kompanię dowodzoną
przez kpt. Florkowskiego, broniącą się pod Warszkowem, w rejonie na południe od Jeziora Żarnowieckiego. Batalion niemiecki ponosząc straty, odrzucony został w kierunku Rybna.
W rejonie na zachód od Wejherowa nacierał 32. pułk Grenzwache, pod do
wództwem podpułkownika Bothmera, wraz z 5. pułkiem kawalerii, batalionem wojsk SS oraz dywizjonem z 207. pułku artylerii. Do 6 września siły te
dotarły do Gościcina i Luzina i nawiązały kontakt z lewoskrzydłowymi jednostkami 207. dywizji piechoty. Pierścień wojsk niemieckich wokół Gdyni
zaczął się zaciskać13.
Dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża, pułkownik Stanisław Dąbek,
otrzymawszy meldunki o ruchach wojsk nieprzyjaciela na odcinku zachodnim i południowo-zachodnim, osobiście udał się na zagrożone linie obrony. Polecił przyspieszyć rozbudowę tak zwanej pośredniej linii obrony,
przebiegającej w odległości od kilku do kilkunastu kilometrów od Gdyni

J. Pertek, Wielkie dni małej floty, Poznań 1990, s. 66n.
W. Tym, Przygotowania do obrony i lądowa obrona polskiego Wybrzeża morskiego (1–19
IX 1939 r.), „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1957 nr 2–4.
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Tamże.
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przez miejscowości: Redłowo nad Zatoką Gdańską, Chwaszczyno, Głodówko, Łężyce, Reszki, Zbychowo, Gniewowo aż do Redy14.
7 września, na froncie lądowym, z nastaniem świtu, do działań zaczepnych ruszyły niemal wszystkie czołowe jednostki niemieckie. Główna rola
przypadła 207. dywizji generała Tiedemanna. 368. pułk piechoty z tej dywizji wyruszył na północ z rejonu między Łebnem a Kamieniem. Bez większych przeszkód zajął Szemud, ale tuż za tą miejscowością powitał go ogień
2. kompanii kapitana Michała Pikuły z IV batalionu obrony narodowej. Dowódca 368. pułku wstrzymał natarcie, wprowadzając do walki artylerię.
Niemcy, mając kilkakrotną przewagę liczebną, uporczywie parli do przodu.
Kompania polska zaczęła wolno wycofywać się w głąb lasu. Wówczas major
Stanisław Hochfeld, dowódca IV batalionu, rzucił jej na pomoc kompanię odwodową z Okuniewa. Siłami dwóch kompanii najpierw powstrzymano natarcie oddziałów niemieckich, a potem zaczęto wypierać z lasów wyczerpanego
walką przeciwnika. Role zmieniły się. Teraz Niemcy przystąpili do obrony.
Zacięte walki toczyły się także na południowych krańcach Gdyni, w pasie obrony 2. MPS. Niebezpieczna sytuacja wytworzyła się pod Witominem
w odległości zaledwie kilku kilometrów od centrum miasta. Oddziały l. pułku Landespolizei zdołały zrobić wyłom w polskich liniach obrony, zajmowanych przez 3. batalion pod dowództwem kapitana Chwalimira Pochwałowskiego. Natychmiast zareagował podpułkownik Ignacy Szpunar dowódca 2. MPS, polecając l. batalionowi pod dowództwem kapitana Józefa Wysockiego wykonać kontruderzenie. Zaczęli wypierać z wyłomu, a następnie
lasu witomińskiego wojska niemieckie. Przedpole przed pozycjami pod Witominem znalazło się znów w rękach polskich. Wieczorem 7 września wojska niemieckie na wszystkich odcinkach frontu wstrzymały natarcie i przeszły do obrony15.
8 września rozpoczęła się nowa faza walk o Gdynię. Pancernik „Schleswig-Holstein” od samego rana ostrzeliwał port gdyński i baterię nadbrzeżną
Cannet oraz stanowiska oddziałów lądowych pod Orłowem. Dowódca floty,
kontradmirał Józef Unrug, drogą radiową przesłał do Naczelnego Dowództwa meldunek o sytuacji wraz z mało już realną propozycją zniszczenia pancernika przez lotnictwo.
Na południowych przedpolach Gdyni działania bojowe zainicjowała niemiecka artyleria. Szczególnie silnie ostrzeliwano las w rejonie Krykulca oraz
wzgórze 133, bronione od pięciu dni przez żołnierzy z 9. kompanii 2. MPS
pod dowództwem porucznika Albina Wnuka. Podczas ostrzału porucznik

Wnuk został ciężko ranny – zmarł w szpitalu. Dowództwo czasowo objął
podporucznik Ludwik Perczak. Żołnierze pod jego rozkazami odparli silne
uderzenie oddziałów 2. pułku Landespolizei.
Do zaciętych walk doszło w rejonie na południowy zachód od Wejherowa, między Pędkowicami a Sopieszynem, koło leśniczówki Biała. Na skraju
znajdującego się tam lasu broniły się dwie kompanie l. MPS, przeciw którym
generał Kaupisch skierował główne siły 207. dywizji piechoty wraz z większością posiadanej artylerii. Na pozycje l. kompanii, dowodzonej przez kapitana Skubika nacierały bezpośrednio dwa bataliony z 322. pułku podpułkownika Kröchera. Żołnierze polscy bronili się z olbrzymim poświęceniem.
Pozwalali nieprzyjacielowi zbliżyć się na niewielką odległość i dopiero kiedy hitlerowcy podrywali się do szturmu razili ich celnym ogniem. Podobnie
dzielnie walczyła 4. kompania pod dowództwem podporucznika Skowrona.
Zajmowała pozycje na skraju lasu na północny wschód od Sopieszyna, zamykając hitlerowcom drogę prowadzącą do Wejherowa. Podporucznik Skowron, nie chcąc dopuścić do okrążenia swych żołnierzy, wydłużył nieco linię
obrony, a kiedy to nie pomogło, zaczął ją stopniowo wycofywać na północny wschód16.
Generał Tiedemann dość szybko zorientował się w sytuacji i w odkrytą
lukę, w rejonie na zachód od Sopieszyna i Przetoczyna, skierował dalsze dwa
bataliony z 368. pułku piechoty. W tym rejonie Polacy nie mieli żadnych jednostek. Posuwając się w kierunku północno-wschodnim, oddziały niemieckie natrafiły jedynie na terenowe przeszkody ustawione wcześniej przez pododdziały Straży Granicznej i grupy osłonowe l. MPS. Niemcy zdołali opanować znaczne obszary lasów na zachód od Sopieszyna i dotrzeć do Nowego
Dworu i Gniewowa.
Ranek 9 września zastał większość oddziałów polskich na nowych liniach obrony. Na północy i zachodzie front znacznie przybliżył się do Kępy
Oksywskiej i Gdyni, a tylko na południu nie uległ większym zmianom.
Na północy odziały 42. pułku Grenzwache i 5. pułku kawalerii zdobyły Puck
i dotarły do wybrzeża Zatoki Puckiej, przerywając tym samym połączenie lądowe między obrońcami rejonu gdyńskiego i Półwyspu Helskiego. Na zachodnim odcinku frontu, w rejonie między Ciechocinem, Redą, a Białą Rzeką, dowództwo polskie spodziewało się głównego uderzenia wojsk niemieckich i do obrony go skoncentrowało pododdziały V batalionu obrony narodowej Puck oraz l. MPS pod ogólnym dowództwem podpułkownika Pruszkowskiego. Tymczasem generał Kaupisch główne uderzenie na pozycje polskie

G. Piwnicki, B. Zalewski, Tradycje bojowe i dzieje Morskich Pułków Strzelców. 1.
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między Redą a Rumią wykonywał nie od strony Wejherowa, lecz siłami 207.
dywizji piechoty z rejonu Sopieszyna, a następnie Gniewowa i Zbychowa17.
10 września okręt liniowy „Schleswig-Holstein” i torpedowiec „T-196”
ponownie przystąpiły do ostrzału pozycji polskich w rejonie Gdyni. Okręty
hitlerowskie skierowały ogień na wzgórza Redłowskie i na Oksywie. Chciały
za wszelką cenę zniszczyć jedyne działo baterii Cannet, gdyż uniemożliwiało
trałowcom niemieckim oczyszczenie z min wód w pobliżu Gdyni.
W rejonie Rumi pierwsi do działań przystąpili żołnierze polscy. Odpowiedzialny za ten odcinek obrony podpułkownik Sołodkowski, chcąc rozpoznać
siły i ugrupowanie nieprzyjaciela, postanowił nad ranem zaatakować jego pozycje na skraju lasu w rejonie na północny wschód od Zagórza, a w przypadku powodzenia natarcia – dotrzeć do Redy. Na rozpoznanie z Rumi wysłał
pociąg pancerny „Smok Kaszubski”, który bez przeszkód dotarł do opuszczonej już przez oddziały polskie Redy, zabrał pozostawionych tam rannych
i spokojnie powrócił do Rumi. Pomyślne meldunki przesłane przez podpułkownika Sołodkowskiego z Rumi nie zmniejszyły obaw dowódcy Lądowej
Obrony Wybrzeża o losy tego odcinka obrony. Pułkownik Dąbek obawiał się,
że po zajęciu Rumi nieprzyjaciel uderzy na zachodni skraj Kępy Oksywskiej
i zagrozi Chyloni. Aby do tego nie dopuścić, postanowił nocą wyprzeć 368.
pułk niemiecki spod Rumi. Niestety, zamiar dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża nie został zrealizowany, a pokrzyżowały go nieprzewidziane wydarzenia na północnym skraju Kępy Oksywskiej18.
W poniedziałek 11 września wojska hitlerowskie wzmogły działania
na wszystkich odcinkach frontu wokół Gdyni. Ciężar walk zaczął stopniowo
przesuwać się na północny i zachodni skraj Kępy Oksywskiej.
Dowódca niemieckich sił lądowych chciał jak najszybciej wedrzeć się
na Kępę, ale zarazem dużą wagę przywiązywał do rozbicia oddziałów polskich na zachodnich i południowych podejściach do Gdyni. Najbardziej zależało mu na opanowaniu trzech położonych obok siebie miejscowości: Rumi,
Zagórza i Janowa.
Na południowym odcinku frontu pod Orłowem sytuacja nie uległa większym zmianom, choć i tam oddziały hitlerowskie wzmogły napór na pozycje
2. MPS.
Wojska hitlerowskie, nacierając na Kępę Oksywską, zostały powstrzymane. Zamiast błyskotliwego sukcesu poniosły duże straty i musiały przystąpić
do wydzierania siłą każdego metra ziemi kaszubskiej.
Pomimo wsparcia lotnictwa, w rejonie Zagórza i Rumi oddziały hitlerowskie osiągnęły tylko niewielki sukces. Między Rumią a Łężycami,

na odcinku długości około 6 km nie było ani oddziałów polskich ani hitlerowskich.
O luce tej wiedzieli obaj dowódcy. Kaupisch ponaglał generała Eberhardta
do jej zajęcia, ale ten nie spieszył mu z pomocą. Natomiast pułkownik Dąbek
nie mógł bronić odcinka po prostu z braku sił. Istniejącą lukę postanowił jednak wykorzystać do uderzenia na jednostki tyłowe nieprzyjaciela w rejonie
Rumi i Redy. Oczywiście zamierzenie to mogło być realne pod warunkiem,
że będzie wsparte poważniejszymi siłami. Do planowego uderzenia postanowił ściągnąć oddziały z pierwszej linii frontu, walczące do tej pory przeciw
wojskom generała Eberhardta19.
12 września plan akcji miał być zrealizowany przez trzy bataliony: l batalion rezerwowy, 2. MPS oraz batalion obrony narodowej Gdynia I i Kartuzy. W akcji miał także uczestniczyć pociąg pancerny „Smok Kaszubski”
– a do wsparcia artyleryjskiego – 4. bateria artylerii przeciwlotniczej, której dwa działa kal. 75 mm znajdowały się na Kępie Oksywskiej. Całością sił
miał dowodzić pułkownik Dąbek, ale w ostatniej chwili dowodzenie powierzył podpułkownikowi Sołodkowskiemu.
Przed południem skoncentrowane na pozycjach wyjściowych jednostki
zaatakowane zostały przez lotnictwo niemieckie. Bataliony niewiele ucierpiały, natomiast „Smok Kaszubski” znalazł się w ciężkich opałach. Samoloty
z lotu nurkowego natarły na stojące wagony i celnie zrzuciły bomby w opancerzony wagon towarowy, niemal doszczętnie go niszcząc. Dwa inne wagony
wyrzucone zostały z toru, a platformy z szynami kolejowymi gdzieś się zagubiły. „Smok Kaszubski” dowlókł się później na Oksywie, gdzie w krótkim
czasie robotnicy Warsztatów Portowych MW przywrócili mu siły. Nie zdążył
już jednak uczestniczyć w walkach o Gdynię.
Wprawdzie działania zostały rozpoczęte, ale odbiegały od ustalonego
wcześniej planu i intencji dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża. Na głównym kierunku uderzenia zamiast trzech batalionów do natarcia przystąpił tylko jeden. Początkowo akcja rozwijała się pomyślnie. V batalion obrony narodowej Puck pod dowództwem majora Jana Zagłoby-Smoleńskiego śmiało zaatakował oddziały hitlerowskie w Rumi. Pomagał mu IV batalion obrony narodowej Kartuzy pod dowództwem majora Stanisława Hochfelda. Hitlerowcy nie wytrzymali naporu z dwóch stron, i wycofali się do osiedla, organizując obronę wśród zabudowań20. Zaniepokojony o los swych oddziałów
dowódca 207. dywizji niemieckiej generał Tiedemann, wysłał im na pomoc
spod Białej Rzeki l. batalion 322. pułku piechoty. Stosunek sił uległ radykalnie zmianie, w związku z czym wyczerpane walką bataliony polskie wycofały się z Rumi.

17
18

G. Piwnicki, B. Zalewski, dz. cyt., s. 164.
W. Tym, A. Rzepniewski, Kępa Oksywska 1939, s. 30n.
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Tamże.
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Tymczasem do wykonania głównego uderzenia, na którym tak bardzo zależało pułkownikowi Dąbkowi, przystąpił tylko I batalion rezerwowy pod dowództwem kapitana Chwalimifa Pochwałowskiego. Wkrótce po opuszczeniu
pozycji wyjściowej w rejonie Szmelty, patrol z 9. kompanii z 2. MPS podporucznika Mariana Klisia, osłaniający marsz batalionu od zachodu, natknął się
na nieprzyjacielską kompanię. Walka trwała krótko i zakończyła się rozgromieniem nieprzyjaciela. Sukces był niewątpliwy, toteż zachęceni nim żołnierze ochoczo ruszyli w dalszą drogę. Po godzinie marszu natknęli się ponownie na wroga, walka trwała nieco dłużej, ale wynik był podobny.
Po udanej akcji 8. kompania pod dowództwem porucznika Mariana Kujawy wraz z 9. kompanią szybkim marszem podążyły w kierunku północnym.
W okolicy Zbychowa żołnierze polscy podjęli walkę. Śmiertelnie ranny został
dowódca batalionu kapitan Chwalimir Pochwałowski. Dowodzenie przekazał
porucznikowi Kujawie, polecając mu przedzierać się z powrotem w rejon Szmelty. Nie było to jednak łatwe, z okrążenia wydostała się tylko niewielka grupa żołnierzy, której później udało się dotrzeć do Chyloni. 1. batalion rezerwowy w bitwie pod Zbychowem przestał istnieć jako samodzielny oddział bojowy21.
Kiedy l. batalion staczał krwawe walki z oddziałami niemieckimi, 1. batalion obrony narodowej Gdynia I pod dowództwem majora Stanisława Zauchy
dopiero podążał na pozycję wyjściową do natarcia. Gdy przybył pod Zagórze, nie zastał już na pozycjach wyjściowych dwóch pozostałych oddziałów.
Major Zaucha nawiązał kontakt z dowódcą 3. batalionu rezerwowego majorem Jabłońskim, a ponadto do Szmelty wysłał dwa patrole rozpoznawcze.
I batalion zajął pozycje wyjściowe do natarcia i uderzył na wroga. Oddział niemiecki został wyparty ze skraju lasu pod Szmeltą. Był to l. batalion
368. pułku piechoty, który kilka godzin wcześniej toczył zacięte boje z l. batalionem rezerwowym i przyczynił się do jego rozbicia. Po wyparciu nieprzyjaciela z lasu miał otwartą drogę w kierunku Redy. Podążając skrajem lasu,
batalion dotarł do rejonu Białej Rzeki, napotykając stanowisko dowodzenia
207. dywizji piechoty. Błyskawiczny atak uwieńczony został sukcesem. Stanowisko dowodzenia uległo rozbiciu, a dowódca dywizji generał Tiedemann,
z oficerami ratował się ucieczką. Po potyczce w rejonie Białej Rzeki I batalion nadal podążał do Redy. W Redzie dostrzeżono stanowiska baterii niemieckiej i postanowiono uderzyć na nie, lecz z pomocą artylerzystom niemieckim pospieszył 207. dywizjon pancerny. W takich warunkach natarcie
nie miało większych szans powodzenia i trzeba było z niego zrezygnować.
Podczas przygotowań dowódca I batalionu otrzymał przez gońca rozkaz
dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża o powrocie, wobec czego wycofał batalion z Redy i skierował go do Rumi.

Uderzenie oddziałów polskich spełniło częściowo swój cel, ale po stronie polskiej oceniano je bardzo krytycznie22. Wieści o niepomyślnej realizacji planu uderzenia szczególnie mocno dotknęły dowódcę Lądowej Obrony
Wybrzeża i po ocenie sytuacji postanowił wycofać oddziały polskie z przedpola Gdyni na Kępę Oksywską23. Pułkownik Dąbek za najrozsądniejsze wyjście uznał skoncentrowanie wszystkich sił na Kępie Oksywskiej i uporczywą
jej obronę, gdyż podjęcie walki w Gdyni zagrażało zniszczeniem nowoczesnego miasta i niezliczonymi ofiarami ludności cywilnej. Wycofanie się oddziałów polskich na Kępę Oksywską odbyło się bez większych przeszkód ze
strony wojsk nieprzyjaciela.
Oddziały niemieckie po nocy pełnej niepokoju nie spieszyły się do natarcia. Dopiero około południa zaczęły przejawiać większą aktywność. Pod wieczór zajęły Zagórze i Janowo, a także Cisowę, ale do Chyloni i Gdyni jeszcze
nie odważyły się wejść.
13 września o godzinie 15.00 Niemcy zajęli Witomino i Redłowo, skąd
już tylko kilka kilometrów dzieliło ich od śródmieścia Gdyni. Ale opanowanie miasta nie przyszło im łatwo. Podejście utrudniały drużyny osłonowe.
W jednej z potyczek poległ dowódca drużyn podporucznik Zygmunt Cywiński.
O godzinie 18.00 pierwsze niemieckie patrole konne dotarły do wylotu
ulicy Świętojańskiej, tam zostały powitane ogniem przez kosynierów i grupę artylerzystów z 3. baterii artylerii przeciwlotniczej. Ogień nie był silny,
ale powstrzymał Niemców przed wkroczeniem do Gdyni. W nocy drużyny
osłonowe wraz z kosynierami przedostały się do portu handlowego, a stamtąd przeprawiły na Kępę Oksywską.
Rano 14 września do opuszczonej przez oddziały polskie Gdyni wkroczyły wojska niemieckie. Gdynia została zdobyta przez Niemców po dwóch
tygodniach zaciętych walk24.

21

Gdynia 1939, Relacje uczestników walk…, s. 290–303.
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Ostatnia reduta obrony miasta – Kępa Oksywska
– walki w dniach 10–19 września 1939 roku
Kępa Oksywska – niewielki obszar ziemi, o powierzchni niespełna 50 km2,
położony na północ od Gdyni. Nazwa jej przeszła na stałe do historii dziejów
Oręża Polskiego.
Tamże.
Za błędy w dowodzeniu i przepuszczenie Niemców na Kazimierz oraz Kępę Oksywską płk
Dąbek obwiniał ppłk. Sołodkowskiego, którego pierwotnie skazano na śmierć. Opisuje to
zdarzenie komisaryczny prezydent Gdyni Franciszek Sokół w książce pt. Żyłem Gdynią,
Gdynia 1988.
24
W. Tym, A. Rzepniewski, dz. cyt., s. 31n.
22
23
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Walki o Kępę Oksywską rozgorzały 10 września i wkrótce przekształciły się w największą i najkrwawszą bitwę na polskim wybrzeżu. Na Kępie
Oksywskiej 9 września były tylko dwa oddziały piechoty: 2. batalion rezerwowy 2. MPS i III batalion obrony narodowej. Stan liczebny 2. batalionu rezerwowego niewiele odbiegał od etatowego, wynoszącego 23 oficerów i 754
podoficerów i szeregowców. Znacznie słabszy był III batalion obrony narodowej dowodzony przez mjr. Franciszka Piotrowiaka. Etatowo liczył 19 oficerów i około 520 podoficerów i szeregowców, ale 9 września nie był jeszcze
w pełni sformowany z powodu braku dostatecznej liczby karabinów.
Licząc się z możliwością wtargnięcia wojsk hitlerowskich na Kępę Oksywską, przygotowujący jej teren do obrony dowódca Morskiej Brygady Obrony Narodowej, ppłk. Stanisław Brodowski, zarządził stan alarmowy w podległych mu batalionach i rozkazał zająć linie obronne w najbardziej zagrożonych rejonach. 2. batalion rezerwowy zajął środkowy odcinek obrony, ciągnący się północnym skrajem kępy od wzgórza 33,9 aż do Kazimierza, a następnie zachodnim skrajem od Kazimierza do położonego naprzeciw Rumi
wzgórza 14,4.
III batalion obrony narodowej został rozdzielony na trzy części. 7. kompania pod dowództwem por. Hipolita Walkowskiego obsadziła odcinek
północny, biegnący od Rewy w kierunku południowym poprzez Mosty,
aż do wzgórza 33,9 położonego w odległości l km na zachód od linii łączącej Mosty z Pierwoszynem. W rejonie wzgórza 33,9 przy szosie z Pierwoszyna do Mrzezina kompania stykała się z prawym skrzydłem 2. batalionu
rezerwowego. 9. kompania III batalionu, dowodzona przez kpt. Stanisława
Kubarskiego, znalazła się na przeciwległym krańcu kępy. Żołnierze jej obsadzili wzgórze 14,4 naprzeciw Rumii, a od północy sąsiadowali z lewym
skrzydłem 2. batalionu rezerwowego. W rejonie Pierwoszyna ppłk. Brodowski zatrzymał najsłabiej uzbrojoną 8. kompanię III batalionu pod dowództwem por. Ignacego Mirewicza, która z plutonem zwiadowców tworzyła
oddział odwodowy. Ponadto na południowo-zachodnie przedpole kępy, w rejonChyloni, udała się 2. kompania ciężkich karabinów maszynowych pod dowódz
twem por. Władysława Kozłowskiego z 2. batalionu rezerwowego w celu obrony
przebiegających tam dróg25.
Sytuacja obrońców Kępy Oksywskiej uległa zmianie 10 września,
gdy przedostał się na kępę, po uporczywej obronie Redy, l. MPS pod dowództwem ppłk. Kazimierza Pruszkowskiego wraz z V Batalionem Obrony Narodowej „Puck” pod dowództwem mjr. Jana Zagłoby-

Smoleńskiego. Przybyłe na Kępę Oksywską bataliony znacznie wzmocniły
jej obronę, ale zarazem zwiastowały rychłe rozpoczęcie bezpośrednich walk.
10 września wojska niemieckie zajęły Redę i stanęły nad Pradoliną Kaszubską, zagrażając tym samym zachodniemu brzegowi kępy. W tym samym
czasie 3. batalion 32. pułku Grenzwache wraz z batalionem SS „Heimwehr
Danzig” oraz jednym batalionem 42. pułku Grenzwache dotarł do Mrzezina
i zajął tam pozycję wyjściową do natarcia na północny skraj kępy. Oddziałom
polskim groziło jednocześnie uderzenia i dwóch stron.
W godzinach popołudniowych rozmieszczona w rejonie Redy artyleria hitlerowska rozpoczęła ostrzał zachodniego skraju kępy, koncentrując
ogień na pozycjach polskich pod Kazimierzem. Tymczasem z Mrzezina, drogą pierwoszyńską przez Mostowe Błoto, zaczęły wdzierać się na północny
skraj Kępy Oksywskiej dwie kompanie esesmanów z batalionu SS „Heimwehr Danzig” mjr. Georga von Rittberga. Do powstrzymania nieprzyjaciela ppłk Brodowski bezzwłocznie skierował część zdolnych do walki pododdziałów ze swego odwodu, a dowódcy 2. batalionu rezerwowego polecił
wykonać kontrnatarcie w celu wyparcia hitlerowców z kępy. Ppłk Brodowski nie omieszkał także złożyć odpowiedniego meldunku o sytuacji dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża płk. Dąbkowi, którego zaniepokoił rozwój
wydarzeń. Zaniepokojenie Polaków okazało się przedwczesne. Główne natarcie Niemców z Redy nie nastąpiło, a dwie kompanie esesmanów nie podjęły walki z nacierającymi oddziałami polskimi26.
11 września większość oddziałów wojsk lądowych nadal broniła się
na przedpolach Gdyni, a o wycofaniu ich na Kępę Oksywską płk Dąbek
jeszcze nie myślał. Dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża podporządkował
wszystkie oddziały pod jednolite dowodzenie na Kępie Oksywskiej dowódcy Morskiej Brygady Obrony Narodowej ppłk. Stanisławowi Brodowskiemu, czyniąc go jednocześnie odpowiedzialnym za jej obronę. Po objęciu
dowodzenia ppłk Brodowski wykonał przegrupowanie oddziałów polskich
na kępie. Dowództwo niemieckie przygotowało uderzenie na Kępę Oksywską z trzech kierunków: od północy z rejonu Mrzezina oraz od zachodu z rejonu Redy i od południowego zachodu z rejonu Rumi. 11 września do walk
lądowych na Kępie Oksywskiej włączyła się po raz pierwszy bateria artylerii nabrzeżnej Canet. Wystrzeliła ponad 100 pocisków na przedpola kępy
w rejon Kazimierza i Mostów. Skutki tego musiały odczuć penetrujące przedpola kępy wojska hitlerowskie, gdyż natychmiast zostało wezwane lotnictwo
niemieckie.

25

Z. Fruczek, Obrona Płyty Oksywskiej, Gdynia 1945; S. Zaucha, Obrona polskiego Wybrzeża,
„Gazeta Morska”, 1946 nr 239–249; J. Żelewski, Oksywie w ogniu walki, Wspomnienia
z września 1939 r. (1–19), „Dziennik Bałtycki”, 1957 nr 207–226.
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s. 111n.
185

Grzegorz Piwnicki

Polski wrzesień 1939 roku w Gdyni

12 września Niemcy wspierani przez lotnictwo i artylerię okrętową przystąpili do generalnego szturmu. Dowódca wojsk niemieckich gen. Kaupisch postanowił tego dnia przełamać obronę polską i opanować znaczną część kępy.
Przy drodze pierwoszyńskiej oddziały polskie odniosły niewątpliwy sukces po ataku wojsk niemieckich, lecz na północno-wschodnim krańcu kępy
sytuacja III batalionu obrony narodowej zaczęła się kształtować niekorzystnie27. Przed południem 3. batalion pod dowództwem kpt. Giesena z 32. pułku Grenzwache opanował Rewę. Sytuacja stała się groźna. Ponieważ z Rewy
przez Mosty prowadziła droga do Pierwoszyna, powstawało niebezpieczeństwo wdarcia się Niemców w głąb Kępy Oksywskiej. Trzeba było albo wyprzeć ich z Rewy, albo zorganizować silną obronę w rejonie Mostów. Dowódca obrony ppłk Brodowski nie dysponował większymi siłami odwodowymi, aby skierować je do walk o Rewę i wzmocnić zagrożony odcinek frontu. Na pomoc III batalionowi obrony narodowej wysłał tylko kompanię marynarzy.
Zanim kompania przystąpiła do działań, z pomocą Kępie Oksywskiej pospieszyli obrońcy Helu. Z Jastarni przybyły pod Rewę trzy zdolne jeszcze
do walki trałowce: „Jaskółka”, „Czajka” i „Rybitwa”. Okręty, nie zważając na niebezpieczeństwo, zajęły pozycję w odległości około 3 km od cypla
w Rewie i ogniem artylerii raziły przystępujący do natarcia na Mosty batalion
hitlerowski. Dowódca tego batalionu został zmuszony do wstrzymania natarcia. Po przerwaniu ostrzału i odejściu okrętów Niemcy uporządkowali szeregi i wznowili natarcie. Około godziny 14.00 Niemcy opanowali Mosty. Przed
godz. 15.00 pododdziały polskie ruszyły do przeciwnatarcia, zdobyły pierwsze linie obrony przeciwnika i wyparły go z Mostów. Przeciwnatarcie polskie
utknęło w miejscu, ale walka nie osłabła.
Gwałtowna strzelanina trwała nadal, spotęgowana dodatkowo ogniem
artylerii. Po morderczej walce batalion niemiecki pod wieczór opanował
po raz drugi Mosty. Na północno-zachodnim narożniku kępy, od szosy pierwoszyńskiej do Kazimierza, a następnie na południe, aż do wzgórza 14,4
u wylotu drogi z Rumi nacierały główne jednostki 207. dywizji piechoty gen.
Tiedemanna, mające zgodnie z zamierzeniem dowódcy korpusu gen. Kaupischa nie tylko przełamać obronę polską, ale także opanować całą zachodnią
część kępy.
Tiedemann do bezpośrednich działań zaangażował sześć batalionów
piechoty, a więc siły wielokrotnie większe od osłabionego l. MPS. Samoloty nurkowały, dokonując nalotów na cały północno-zachodni skraj
Kępy Oksywskiej. Najzacieklej atakowały pozycje 3. kompanii w rejonie Kazimierza oraz stanowiska l. kompanii naprzeciw Rumi, tam bowiem

gen. von Tiedemann zamierzał przełamać obronę polską. Szczególnie trudna sytuacja wytworzyła się na odcinku w rejonie Kazimierza, bronionym
przez 3. kompanię pod dowództwem kpt. Tadeusza Nowickiego. Kompania
poniosła dotkliwe straty. Około godz. 17.00 nieprzyjaciel wdarł się na stanowiska 3. kompanii. Tych spośród strzelców, którzy nie zdążyli się wycofać,
czekał okrutny los. Po opuszczeniu Kazimierza Niemcy próbowali rozwijać
natarcie w kierunku Dębogórza, lecz nie docenili uporu obrońców polskich28.
Przełamanie obrony polskiej w rejonie Kazimierza stworzyło groźbę rychłego opanowania przez Niemców całej Kępy Oksywskiej. Aby do tego nie
dopuścić, należało wyprzeć oddziały hitlerowskie ze skraju kępy, bądź zagrodzić im drogę do Dębogórza. Dokonać tego mogły nowe silne oddziały,
ale takimi nie dysponował ppłk Brodowski ani też dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża.
Ppłk. Brodowski, chcąc ratować sytuację, polecił dowódcy 2. batalionu
rezerwowego mjr. Burienowi wysłać do przeciwnatarcia w rejonie Dębowej
Góry dwie kompanie, zajmujące do tej pory stanowiska obronne na południowo-zachodnim skraju kępy. Była to ryzykowną decyzja, gdyż pociągała
za sobą osłabienie południowo-zachodniego odcinka obrony, w pobliżu którego przebiegała droga z Rumi do Suchego Dworu. Kompanie natarły na oddziały nieprzyjaciela pod Dębową Górą, ale nie zdołały ich wyprzeć z zajmowanych pozycji. Sytuacja w rejonie Kazimierza i Dębowej Góry nadal była
krytyczna.
Płk Dąbek, w celu powstrzymania oddziałów niemieckich na północnozachodnim skraju Kępy Oksywskiej, wysłał z Pogórza l. batalion 2. MPS
pod dowództwem kpt. Jana Wysockiego. Był to jeden z najsilniejszych polskich oddziałów, liczył około 600 żołnierzy. Po przybyciu w rejon walki l. batalionu 2. MPS dowódca l. MPS postanowił wycofać swe pododdziały najpierw do Dębogórza, a następnie do Suchego Dworu. Walki prowadzone
12 września nie doprowadziły do przewidywanego rozbicia oddziałów polskich,
ale zakończyły się zdobyciem przez oddziały wroga dwóch przyczółków
w rejonie Mostów oraz Kazimierza i Dębowej Góry.
W ten sposób działania bojowe przeniosły się bezpośrednio na teren kępy.
Dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża, aby zapobiec rozszerzaniu zdobytych
przez Niemców przyczółków, podjął decyzję wycofania oddziałów polskich
z przedpola Gdyni na kępę. Decyzja ta czyniła z Kępy Oksywskiej ostatni bastion Lądowej Obrony Wybrzeża.
13 września na kępie powstały cztery zgrupowania. Pierwsze walczyło
na północno-zachodnim odcinku obrony, a trzon jego stanowił l. MPS
pod dowództwem ppłk. Kazimierza Pruszkowskiego. Drugie zgrupowanie,
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powstałe w oparciu o 2. MPS, pod dowództwem ppłk. Ignacego Szpunara,
miało zadanie bronić północno-wschodniej części kępy. Trzecie zgrupowanie utworzone zostało na południowo-zachodnich kierunkach kępy w rejonie
Pogórza. Trzon jego stanowił 3. batalion rezerwowy pod dowództwem mjr.
Aleksandra Jabłonowskiego. Czwarte zgrupowanie, pod dowództwem ppłk.
Mariana Sołodkowskiego, objęło cały południowy odcinek kępy, od Starego
Obłuża po Oksywie.
13 września całodzienne i nocne walki na Kępie Oksywskiej nie przyniosły zdecydowanego rozstrzygnięcia. Miejscowości i wzgórza, o które toczyły się boje, przechodziły z rąk do rąk. Żołnierze polscy walczyli nadzwyczaj
ofiarnie, ale wyparcie hitlerowców z kępy przekraczało już ich możliwości.
Po zajęciu Gdyni 14 września 1939 r. przez wojska hitlerowskie Kępa
Oksywska została całkowicie okrążona od strony lądu i zablokowana
od strony morza. Dowódca korpusu, gen. Kaupisch, kolejne generalne natarcie
na kępę zaplanował na 15 września, a dzień 14 września poświęcił na osłabienie sił obrońców atakami lotniczymi i ostrzałem artylerii lądowej. Działania na lądzie prowadzone 14 września nie miały tak wielkiego natężenia,
jak w dniach poprzednich. Oddziały hitlerowskie dążyły do rozszerzenia zajmowanych przyczółków w celu stworzenia dogodnych pozycji do planowanego generalnego szturmu.
Pierwsze przystąpiły do działań na północno-wschodnich krańcach kępy
grupy Gresena. Około godz. 5.00 nad ranem przy wsparciu artylerii, moździerzy i ciężkich karabinów maszynowych uderzyły na Mosty i Mechelinki.
Natarcie było tak gwałtowne, że placówki polskie musiały wycofać się z obu
miejscowości. Hitlerowcy po wyparciu placówek polskich zaniechali dalszego natarcia. Po przerwaniu przez hitlerowców natarcia do kontruderzenia
przystąpili żołnierze polscy. Walki o Mosty i Mechelinki trwały przez cały
dzień. Obie miejscowości dwukrotnie przechodziły z rąk do rąk, ale ostatecznie pod wieczór opanowane zostały przez Niemców.
Na północno-zachodnim krańcu Kępy Oksywskiej pozycje obronne
po stronie polskiej w dniu 14 września zajmował III batalion obrony narodowej. Otrzymał on zadanie od dowódcy Morskiej Brygady Obrony Narodowej polegające na zdobyciu w nocnym natarciu Dębogórza, a w wypadku powodzenia – na wyparciu hitlerowców nawet z Kazimierza. Zgodnie
z rozkazem mjr Piotrowiak przeprowadził w nocy natarcie. Niemcy próbowali stawiać opór, ale prawdopodobnie zostali zaskoczeni i nie wiedząc,
jak wielkimi siłami dysponowali Polacy, zaczęli wycofywać się z Dębogórza.
Po zdobyciu Dębogórza obydwie kompanie kontynuowały natarcie, ale zostały powstrzymane silnym ogniem broni maszynowej nieprzyjaciela. Wkrótce

jednak do przeciwnatarcia ruszyły liczniejsze oddziały niemieckie i Dębogórze ponownie dostało się w ręce nieprzyjaciela29.
Niebezpieczeństwo grożące ze strony wojsk niemieckich, skoncentrowanych na północno-zachodnim krańcu Kępy Oksywskiej, odczuwał także dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża. Postanowił on uprzedzić przeciwnika
i zdecydował się wysłać oddziały polskie do kolejnego natarcia. Do natarcia
wydzielono wszystkie kompanie l. MPS, 2. batalion rezerwowy i III batalion
obrony narodowej. Natarcie rozpoczęło się o godzinie 7.00 rano. Z rejonu
Suchego Dworu w kierunku na Dębogórze uderzyły trzy kompanie l. MPS30.
Hitlerowcy od razu dostrzegli nacierające pododdziały i powitali je silnym ogniem artylerii i broni maszynowej. Żołnierze nie przerwali natarcia
i wkrótce wdarli się do Dębogórza. Jednocześnie z kompaniami l. MPS do natarcia ruszył 2. batalion rezerwowy. Nacierał z położonego naprzeciw Rumi
wzgórza 14,4 w kierunku północnym na wzgórze 72,9. Początkowo natarcie rozwijało się pomyślnie. Niestety, po dotarciu batalionu do rejonu położonego na zachód od Dębogórza nieprzyjaciel wzmógł opór. Na domiar złego w Dębogórzu wynikła jakaś strzelanina, której odgłosy żołnierze wzięli
za oznaki natarcia niemieckiego. Natarcie batalionu zostało wstrzymane i nie
spełniło nadziei płk. Dąbka. Nie zrezygnował jednak. Postanowił ponowić
atak, wydając rozkaz natarcia na północno-zachodni skraj kępy. Celem była
znajdująca się tam Dębowa Góra31.
Początek natarcia został wyznaczony na godz. 2.00 w nocy już 15 września. Natarcie zapowiadało się dobrze. Opanowano wzgórze 72,9 w walce na bagnety. Ale na tym skończyły się sukcesy. Zaalarmowani walkami
na wzgórzu Niemcy otworzyli ogień z całej posiadanej broni. W tej sytuacji
ppłk Pruszkowski postanowił wycofać podległe mu kompanie z walki, ponieważ dalsze natarcie na Dębową Górę nie dawało najmniejszych szans powodzenia.
Rankiem 17 września najbardziej zacięte walki trwały na południowym
krańcu Kępy Oksywskiej, na odcinku obrony kombinowanego batalionu
pod dowództwem mjr. Fryszowskiego. Niemieckie oddziały z gdańskich
pułków Landespolizei próbowały tam zająć dogodniejsze pozycje do mającego nastąpić generalnego szturmu. W godzinach popołudniowych niekorzystna sytuacja wynikła na zachodnich krańcach Kępy Oksywskiej. Kilka baterii nieprzyjaciela skoncentrowało ogień po obu stronach drogi łączącej Rumię z Suchym Dworem oraz na wzgórzu 14,4 położonym naprzeciw
Rumi. Tuż po ostrzale na pozycje polskie uderzyły z dwóch stron oddziały
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hitlerowskie. Od północy nacierał 2. batalion 48. pułku piechoty, a od zachodu – rejonu Rumi – 3. batalion 368. pułku. Ostrzelani silnym ogniem żołnierze polscy nie wytrzymali koncentrycznego natarcia nieprzyjaciela. Atakowany z dwóch stron 2. batalion rezerwowy został rozbiły, a resztki jego żołnierzy wycofały się do Suchego Dworu.
W obronie polskiej nieoczekiwanie utworzyła się luka grożąca rychłym dotar
ciem wojsk hitlerowskich do Suchego Dworu i Pogórza. Aby do tego nie dopuścić, płk Dąbek ponownie skierował do działań kompanię l. MPS, powierzając
zarazem obronę całego zachodniego odcinka ppłk. Pruszkowskiemu.
Pułownik Pruszkowski wieczorem 17 września przesunął swe kompanie
do Suchego Dworu, po czym przystąpił do organizowania natarcia w celu odzyskania wzgórza 14,4 i wyparcia oddziałów hitlerowskich z lasu w rejonie
na zachód od Suchego Dworu.
Przed świtem 18 września l. MPS samotnie przystąpił do natarcia przeciwko wielokrotnie silniejszemu przeciwnikowi. W rejonie wzgórza 14,4 doszło do zaciętych i krwawych walk. Po obu stronach padali zabici i ranni,
ale szala zwycięstwa przechylała się stopniowo na korzyść Polaków. Zwycięstwo wydawało się niemal pewne, lecz nieoczekiwanie od północy uderzył
na kompanie polskie 2. batalion mjr. Schüdera z 48. pułku piechoty. Zaatakowani z boku żołnierze nie wytrzymali silnego ognia broni maszynowej i ponosząc duże straty – musieli wycofać się w kierunku południowym32.
19 września walki na lądzie rozpoczęły się niemal jednocześnie na wszystkich odcinkach obrony. Najdalej wysunięte na zachód pozycje zajmował 3.
batalion rezerwowy pod dowództwem mjr. Aleksandra Jabłonowskiego. Bronił się w rejonie na wschód od Starego Obłuża. Obrońcy w rejonie Starego Obłuża nie mogli powstrzymać natarcia dwóch batalionów hitlerowskich.
Mimo uporczywego oporu nieprzyjaciel przełamał obronę, opanował wieś,
a potem uderzył na wschód i dotarł do brzegu morza. Wąski pas obrony rozdzielony został na dwie części. Dowódca południowego zgrupowania ppłk.
Marian Sołodkowski próbował jeszcze wyprzeć Niemców. Na czele grupy
żołnierzy wykonał kontruderzenie na wdzierające się w głąb obrony bataliony wroga, ale walkę tę przypłacił życiem.
Wkrótce nieprzyjaciel zdobył zabudowania „Pagedu”, walki przeniosły
się w rejon Oksywia. Natarcie na Oksywie prowadził cały dzień l. batalion
2. pułku Landespolizei. Obrońcy byli jednak nieustępliwi. Walczyli z takim
męstwem, że natarcie hitlerowców zostało zatrzymane, a straty w ich szeregach były bardzo duże. Generał Eberhardt wstrzymał na krótko natarcie,
a o godz. 15.00 na Oksywie skierował ogień czterech baterii artylerii.
Po morderczej nawalę artylerii do szturmu rzucił się cały 2. pułk Landespolizei.

Na Oksywie uderzył l. batalion wraz ze ściągniętym z odwodu 3. batalionem,
a na koszary Marynarki Wojennej 2. batalion. Polacy przetrzymali huraganowy ogień artylerii i stawili czoło nacierającym oddziałom hitlerowskim.
We wsi Oksywie bronił się niewielki oddział kosynierów, jego opór został
złamany dopiero o godz. 16.30, kiedy wielu obrońców poległo bądź odniosło
rany. Ostatnim punktem oporu w rejonie Oksywia stały się koszary MW obsadzone przez marynarzy. Nacierał na nie cały 2. pułk Landespolizei. Około
godz. 17.00 nieprzyjaciel wdarł się do koszar i zdławił ostatni szaniec obrony.
Cichły także walki na pozostałych odcinkach obrony Kępy Oksywskiej.
Wszystkie oddziały polskie trwały do końca na zajętych pozycjach, zaprzestając oporu dopiero po wyczerpaniu wszelkich możliwości walki. Najdłużej
na wzgórzach pierwoszyńskich bronił się 2. MPS pod dowództwem mjr. Witolda Skwarczyńskiego. Przez cały dzień żołnierze stawiali skuteczny opór
nacierającemu od północy 32. pułkowi Grenzwachu, a około godz. 15.00
po rozbiciu przez hitlerowców I batalionu obrony narodowej zostali zaatakowani także od zachodu i to natarcie wytrzymali, cofając się tylko nad brzeg
zatoki. W godzinę później nieprzyjaciel, nacierając od południa, rozbił stanowisko dowodzenia batalionu w Stefanowie, po czym uderzył na tyły broniących się kompanii. To był już koniec.
Dochodziła godzina 17.00. Ostatni akt dramatycznej obrony kępy rozegrał
się w rejonie Babiego Dołu. Stamtąd dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża
dowodził podległymi mu oddziałami. W godzinach rannych 19 września nieprzyjaciel silnym ogniem z lądu, powietrza i morza całkowicie zdezorganizował łączność, uniemożliwiając tym samym dalsze dowodzenie, a oddziały prowadziły walkę z własnej inicjatywy. W takiej sytuacji płk Dąbek około
godz. 11.00 złożył dowódcy Floty i Obszaru Nadmorskiego kontradm. Józefowi Unrugowi, przebywającemu na Helu, ostatni meldunek33.
Tymczasem walka stopniowo wygasała. Nieprzyjaciel silnymi uderzeniami likwidował poszczególne ogniska oporu, z każdą godziną zbliżając się do Babiego
Dołu. Wówczas płk Dąbek zebrał oficerów swego sztabu i pół godziny później
wyprowadził ich na północny, gęsto zalesiony stok jaru Babiego Dołu, otwierając ogień do nieprzyjaciela. Prawdopodobnie pułkownik został ranny odłamkami, mimo to walczył do końca, potem popełnił samobójstwo.
Tak padła ostatnia reduta Lądowej Obrony Wybrzeża. Był wtorek 19 wrześ
-nia 1939 r. godz. 17.0034. Polacy nie mogli tej batalii wygrać z uwagi na dysproporcję sił, którą ukazuje poniższe zestawienie sił polskich i niemieckich.
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Siły polskie i niemieckie w obronie Wybrzeża
(od 1 do 19 września 1939 roku)

skoro w przemówieniu w Reichstagu 6 października 1939 r. Hitler chełpił
się zwycięstwem nad przeciwnikiem rzekomo przeważającym, dysponującym przy tym wyborowymi jednostkami. Na Wybrzeżu w obronie Gdyni kapitulacji nie było, batalia została przegrana, wojna trwała nadal.

Rodzaj broni

Siły polskie
Ilość żołnierzy

Siły
niemieckie

14 700

39 000

266
187
5
18
16
8

1.132
414
–
18
96
144

9

–

–

50

–
8
2
13
4
4

20
–
–
–
60
12

Broń
maszynowa
1:3
1:10
1:29

Artyleria

Uzbrojenie
Rkm i lkm
Ckm
Nkm
Granatniki 46 mm
Moździerze 81 mm
Działka ppanc. 37 mm
Działka morskie mm
(z podstaw stałych)
Działka piechoty 75 mm
(towarzyszące piechocie)
Działka plot. 20 mm
Działka 75 mm
Działka specjalne Canet
Działa 75 mm
Działa 105 mm
Haubice 150 mm
Stosunek sił
Okres

Siła żywa

Na początku walk
W dniu 8.09
W dniu 19.09

1:3
1:9
1:17

1:6
1:40
bezwzględna

Źródło: opracowanie własne

W sumie nieprzyjaciel zużywał co dzień tyle samo amunicji, ile obronie
przydzielono na cały okres walki. Straty polskie wynosiły blisko 5 000 zabitych i rannych, a zatem około 30% stanów wyjściowych. Straty nieprzyjaciela musiały być poważne (szacuje się je na około 3 000 tys. zabitych),
„Dziennik Bałtycki”, 1957, nr 230.
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Gdynia 1939 r. w życiu i twórczości
białoruskiego pisarza Janki Bryla
W 1972 r. Franciszek Sielicki przedstawiał na łamach tygodnika „Kierunki” postać białoruskiego prozaika Janki Bryla: Nazwisko tegorocznego laureata Nagrody im. Wł. Pietrzaka Janki Bryla, białoruskiego prozaika, jednego z obrońców Gdyni i Oksywia we wrześniu 1939 r., nie jest obce społeczeństwu polskiemu, szczególnie literatom. Jednakże, powiedzmy to szczerze: pisarz ten jest u nas znany za mało, mniej niż na to zasługuje. Wydano
dotychczas w przekładzie polskim (z rosyjskiego!) zaledwie jedną jego powieść „W Zabłociu świta”, opublikowaną w 1953 r.) oraz jeden tom opowiadań („Patrzeć na trawę”, 1971) tym razem w dobrym autoryzowanym,
tłumaczeniu Józefa Macieja Kononowicza. Tymczasem jest to prozaik ciekawy, a jego twórczość, niemal w całości poświęcona życiu Białorusi Zachodniej, pełna Poloników, na pewno znajdzie wdzięcznych czytelników w Polsce1.
Franciszek Sielicki, wspominając o wydanej wówczas książce Witraż (Mińsk
1972), dodawał: Dla czytelnika polskiego najbardziej może interesujący jest
środkowy rozdział piąty, który zresztą był już w dużych fragmentach drukowany w „Kierunkach” – rozdział pod lirycznym tytułem „Echo zawsze jest
ze mną”. Pisze w nim Bryl o swoich kontaktach z pisarzami polskimi: Broniewskim, Kruczkowskim, Przybosiem, Centkiewiczem, Dobrowolskim, Jędrzejewiczem, Żukrowskim, Kononowiczem i in. Ubolewa (niestety, słusznie),
że w Polsce za mało tłumaczy się pisarzy białoruskich. Cieszy się, że dzięki
inicjatywie literatów łódzkich ostatnio przystąpiono do nadrobienia tego zaniedbania. Prócz tego relacjonuje tu autor swe wrażenia z siedmiokrotnego
pobytu w Polsce oraz goszczenia na Białorusi pisarzy polskich. Pisze o Polsce z wielką przyjaźnią, ciepło, rozkoszuje się krajobrazami, złotą polską jesienią, wspomina czytane utwory literatury polskiej. Nie jest to przyjaźń tylko deklaratywna. Janka Bryl dużo zrobił i robi dla zacieśnienia przyjaznych
więzów białorusko-polskich. Tłumaczył pisarzy polskich, a ostatnio głównie jemu należy zawdzięczać inicjatywę wydania w Mińsku dość pokaźnej
1
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antologii pt. „Miasto milionowe i my” („Horad milionny i my”), gromadzącej wiersze poetów łódzkich od końca wieku XIX po czasy współczesne2.
Janka Bryl swoją twórczością i działalnością wpisał się na trwałe w białorusko-polskie związki kulturalne, w tym literackie, o czym obszernie pisały Irena Rudziewicz i Nadzieja Panasiuk3. W życiu i twórczości Janki Bryla szczególne miejsce zajmuje Gdynia, którą poznał w szczególnym okresie, bo w 1939 r. – przed wojną i w pierwszych jej dniach, kiedy uczestniczył
w obronie Gdyni.
Janka Bryl urodził się 4 sierpnia 1917 r. w Odessie w rodzinie kolejarza
Antoniego i Anastazji z domu Czyczuk. W 1922 r. przyjechał z rodzicami
do ich rodzinnej wsi Zahorje na Nowogródczyźnie (obecnie rejon karelicki,
obwodu grodzieńskiego). W 1931 r. ukończył szkołę powszechną i pracował
na gospodarstwie rolnym. Podjętą naukę w gimnazjum w Nowogródku musiał przerwać z przyczyn materialnych. W wolnym czasie zajmował się samokształceniem. Debiutował w 1938 r. jako poeta i publicysta na łamach wileńskiego czasopisma białoruskiego „Szlach Moładzi”4.
W marcu 1939 r. powołano go do służby wojskowej w piechocie morskiej
w Gdyni. Znalazł się w szkole podoficerskiej, która mieściła się niedaleko koszar, nad morzem, w domu wypoczynkowym pracowników Narodowego Banku Polskiego w Orłowie. W latach 90. wspominał o tym w lirycznych wspomnieniach i miniaturach: Школа была размешчана воддаль ад казармаў,
зусім над морам, у раскошным доме адпачынку работнікаў Польскага
дзяржаўнага банка, бо дом гэты стаяў пусты, як і ўсе іншыя дамы
адпачынку, санаторыі, вілы багатых, з палавіны жніўня апусцелыя ў
змрочным чаканні боскае літасці перад зусім-зусім набліжанай вайной5.
Pierwsze spotkanie z Gdynią wywarło na nim niezapomniane wrażenia.
W powojennej twórczości wielokrotnie powracał do opisów miasta i jego

obrony we wrześniu 1939 r. W Polsce ukazało się też wiele przekładów jego
utworów, w tym opisujących Gdynię w 1939 r. Od 1955 r., wielokrotnie bywając w Polsce, udzielał wywiadów prasowych, w których przewijał się wątek września 1939 r. „W roku 1939 jako żołnierz Wojska Polskiego walczyłem z hitlerowskim najazdem w oddziałach obrony Westerplatte” – zapisano
w jednym z nich6. Westerplatte, a nie Gdynia, pojawia się w wielu wywiadach
i biogramach Janki Bryla. Pisarz wielokrotnie to prostował. W liście do autorki z 16 września 2003 r. tłumaczył to nieporozumienie: З маім салдацкім
радавым удзелам у абароннай вайне 39-га здарылася памылка, якая дае
знаць пра сябе зрэдку яшчэ і сёння. Вясною 1995 года у Мінску, польскі
журналіст, прозвішча якога я не запомніў, расказаў мне, як у 1954-м,
у Варшаве Максім Танк пахваліўся, што сярод беларускіх пісьменнікаў
таксама ёсць «вэстэрплятчык» – Янка Брыль… У сваім «Польскім
дзённіку» я пісаў, як быў сустрэты ў Гдыні, але там не дадзена, што
мне ўжо тады прышлося апраўдвацца, што я не з Вэстэрпляттэ, а з
Аксыўскай Кэмпы. А ў лістападзе 1965-га я папрасіў інтэрв’ю ў рэдакцыі
«Жолнежа вольносьці», каб канчаткова вытлумачыцца. Не цалкам
дапамагло і гэта. «Чытэльнік», выпускаючы мае «Вітражэ» ў 1979м, зноў напісаў пра Вэстэрпляттэ. Нават мой блізкі друг, Уладзімір
Калеснік, у шасцітомным слоўніку «Беларускія пісьменнікі» паўтарыў
такую памылку…7
Wspomnienia o przedwojennej Gdyni ożyły w Janku Brylu pod wpływem pierwszej powojennej wizyty pisarza w tym mieście – z okazji Dni Kultury Białoruskiej w Polsce. Powojenny wygląd miasta oraz jego mieszkańców wywołały u niego retrospekcję do okresu przedwojennego, o czym pisał
w 1955 r. w Polskim dzienniku: O tamtym wrześniu nie mogę tu nie myśleć. […] Tam, na północ, mkną samochody – nasz i dwa tutejsze. Siedzę
w jednym z nich z nowymi ludźmi. Starszawy kierowca i dobrze wyglądający,

Tamże.
Por.: I. Rudziewicz, Polska recepcja twórczości Janki Bryla, (w:) W kręgu kultury
białoruskiej, red. W. Piłat, Olsztyn 1994, s. 95–104; N. Panasiuk, Zwiazki Janki Bryla
z kulturą i literaturą polską, (w:) Na pograniczu: studia i szkice, red. H. Karwacka,
J. Nosowicz, Białystok 1992, s. 93–106; bibliografia przekładów twórczości J. Bryla na
język polski znajduje się (w:) G. Charytoniuk, Literatura białoruska w Polsce. Bibliografia
przekładów za lata 1945–1994, Białystok1996, a bibliografia przedmiotowa dotycząca
życia i twórczości Janki Bryla w polskich periodykach zawarta została (w:) Polskie
białorutenika literackie. Bibliografia przedmiotowa 1945–1998, zebrała i opracowała
G. Charytoniuk przy współudziale J. Czykwina, Białystok 1998.
4
Na podstawie: Беларускія пісьменнікі. Даведнік, Мінск 1994, s. 65–66.
5
Я. Брыль, Вячэрняе. Лірычныя запісы і мініяцюры, Мінск 1994, s. 254; Szkoła
znajdowała się w oddali od koszar, nad samym morzem, w wygodnym domu wypoczynkowym
pracowników Narodowego Banku Polskiego, gdyż dom ten był pusty, tak jak i wszystkie inne
domy wypoczynkowe, sanatoria, bogate wille, od połowy sierpnia opuszczone w obliczu
zmrocznego oczekiwania na zmiłowanie boskie przed tuż-tuż zbliżającą się wojną.
2
3
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Z. Polsakiewicz, Rozmowa z białoruskim pisarzem Janką Brylem, „Nowy Tor” (tygodniowy
dodatek „Gazety Pomorskiej”), nr 39, z 08–9.10.1955, s. 1; 02.10.1955 J. Bryl gościł
w Bydgoszczy z innymi pisarzami białoruskimi Piatrusiem Brouką i Pilipem Piestrakiem.
7
List J. Bryla do autorki z 16.09.2003, w zbiorach autorki; Z moim żołnierskim szeregowym
udziałem w wojnie obronnej 39 r. zaszła pomyłka, która daje znać o sobie niekiedy jeszcze
i teraz. Wiosną 1995 r., w Mińsku, polski dziennikarz, nazwiska którego nie zapamiętałem,
opowiedział mi, jak w 1954 r., w Warszawie Maksim Tank pochwalił się, że wśród białoruskich
pisarzy również jest „westerplatczyk” – Janka Bryl… W swoim „Polskim dzienniku”
pisałem, jak spotkano mnie w Gdyni, ale tam nie dodano, że już wówczas musiałem się
usprawiedliwiać, że nie jestem z Westerplatte, lecz z Kępy Oksywskiej. A w listopadzie
1965 r. poprosiłem o wywiad redakcję „Żołnierza Wolności”, żeby ostatecznie wyjaśnić.
Nie całkiem to pomogło. „Czytelnik”, wydając moje „Witraże” w 1979 r., znowu napisał
o Westerplatte. Nawet mój przyjaciel, Uładzimir Kaleśnik, w sześciotomowym słowniku
„Biełaruskija piśmienniki” powtórzył ten błąd…
6
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ostrzyżony „pod polkę” mężczyzna w jasnym płaszczu – przedwojenny tragarz gdyńskiego portu, obecnie jeden z przedstawicieli władzy ludowej w województwie gdańskim. W jego wypowiedzi wyraźnie słyszę akcent kaszubski.
Jako żywo przypomina mi moich przyjaciół z pułku. Weseli chłopcy – Kaszubi, których język, a szczególnie wieczorny szept w koszarach, kojarzył mi
się kiedyś z dziecięcą paplaniną. Wspólnie z nami wiejskimi chłopcami z Zachodniej Białorusi, razem ze śląskimi górnikami, łódzkimi tkaczami i mazowieckimi piekarzami, Kaszubi stanowili skład osobowy gdyńskiego batalionu piechoty morskiej… […] Orłowo – zielone przedmieście Gdyni w dolinie,
które we wrześniu 1939 r. stanowiło pas neutralny. Między gęstymi drzewami
parku, nasze plutony strzeleckie niejednokrotnie starały się, nocą albo o świcie, nawiązać z faszystami walkę na bagnety. […] Na tamtej górze nad morzem porośniętej bukowym lasem, pełnym wiewiórek, były nasze okopy. Tam
przeżywaliśmy pierwsze bombardowania niemieckiej artylerii morskiej. […]
Auta pną się w górę ulicą i zatrzymują się na Kamiennej Górze. Stąd port
i miasto widoczne są jak na dłoni. Z trzech stron Gdynia otoczona jest amfiteatrem zielonych wzgórz. Na północy i północnym wschodzie morze chowa się
we mgle, zza której nie widać teraz ani Helu, ani Gdańska. […] Wspominam,
jak na tej samej Kamiennej Górze w jedną z sierpniowych nocy 1939 roku,
w przeddzień katastrofy, płonęło ogromne ognisko. Kilkuset marynarzy i żołnierzy piechoty śpiewało surową, jakby nie przez kobietę napisaną, „Rotę”
Konopnickiej. […] Na stoku wzgórza, niedaleko naszych byłych koszar w Orłowie, obok drogi, po której nieraz szedłem, znajduje się braterski cmentarz
żołnierzy polskich i radzieckich, wyzwolicieli Gdyni. Krzyże i gwiazdy na maleńkich pomnikach, białe i czerwone kwiaty, wspólny dla wszystkich obelisk.
W myśl uchwały rządowej, mają prawo być tu pochowani tylko obrońcy Wybrzeża z 1939 roku i jego wyzwoliciele w 1945 r. Szkoda, że na krzyżach bezimiennych mogił nie ma tabliczek z nazwiskami przyjaciół! Może właśnie tu
spoczywają – kaszubski robociarz Konke, Białorusin Sakowicz, górnik z Zagłębia Dąbrowskiego, Szczygieł – nasz pułkowy zapiewajło8.
W 1957 r. w «Żołnierzu Polskim” opublikowano szkic «Na przedpolach
Gdyni” w przekładzie Józefa Spinca9. Okazją do przypomnienia pobytu
w Gdyni i jej obrony w 1939 r. była 30. rocznica wybuchu II wojny światowej. Wówczas na prośbę redakcji miesięcznika „Literatura Radziecka” Janka
Bryl napisał wstęp do opowiadań przetłumaczonych na język polski, w którym przypomniał o swym związku z Polską, także w aspekcie służby wojskowej: Naród polski poznałem tak naprawdę w wojsku, wśród polskich chłopaków z mojego pułku, w miastach i wsiach, gdzie zdarzało mi się bywać.

Służyłem w Gdyni jako szeregowiec piechoty morskiej. […] Razem z polskimi
chłopcami my, Białorusini z „kresów wschodnich”, broniliśmy Polski, doświadczyliśmy gorycz klęski i niewoli10. Tam też znalazły się opowiadania
Janki Bryla, o obronie Gdyni Szumiało morze… i Krew na ścianie w przekładzie Aleksandra Minkowskiego: Wrzesień trzydziestego dziewiątego roku.
Ciemna, mokra noc na zachód od Gdyni. Z lewej strony płonie duża kaszubska wieś. Na tle płomieni sterczy złowieszczo wieża kościelna. Niedawno ulokował się w niej trzeci cekaem naszej kompanii. Znajduje się tam gruby, spokojny Kubata, katowicki szofer, z całą teką, jak żartowaliśmy niegdyś, listów
od matki za pazuchą. Jest tam potężny Pietrek Lubka, którego ciche nocne
opowieści pachniały naszym białoruskim sianem… […] To ci dopiero „taktyka:! – wywindować na kościelną dzwonnicę rozjaśnioną pożarem, w dodatku
pod samym nosem nieprzyjaciela, jeden jedyny cekaem, zaopatrzony w dwie
taśmy z nabojami i surowy rozkaz: zatrzymać nieprzyjaciela z całą jego naziemną i powietrzną techniką… No cóż zdarzało się nam dokonywać nawet
większych cudów. Na trzy dni przed rozpoczęciem wojny obsługa naszego cekaemu siedziała na strychu samotnego domku przy samej granicy, dzielącej
nas od „wolnego miasta Gdańska”, które od dawna już zamieniło się w faszystowską placówkę. Obok naszego domu biegła w tamtym kierunku szeroka,
bita droga. Na granicy nad tą drogą sterczała w górę pasiasta żerdź szlabanu. To właśnie ów szlaban, z pomocą naszego maksyma, miał zatrzymać
pierwszy atak faszyzmu. Obok maksyma leżał na stole w postaci cienkiej broszurki rozkaz dowódcy obrony Wybrzeża: „Kiedy pojawi się nieprzyjaciel –
zamknąć szlaban i powstrzymać ogniem pierwszy atak, aż do nadejścia posiłków…” Plutonowy Woźniak, który był tam z nami – taki grubaśny, niemłody,
wesoły kaczor i ochlapus, który przez dziesięć lat służby to wznosił się
do stopnia sierżanta, to spadał do kaprala, a teraz akurat miał stopień pośredni, czyli znajdował się w złotym środku – tak nam ten rozkaz skomentował: - G… ojca świętego – powiedział zajrzawszy do broszury. – Na moją komendę! Zobaczysz nieprzyjaciela – wiej za siódmą górę, stamtąd łupnij panu
bogu w okna i – dalej, nogi za pas, aż do samych koszar!.. No, kto ma pieniądze? Kto pójdzie do wsi, do sklepiku?… Obsługa cekaemu, która zmieniła nas
tam w nocy z trzydziestego na trzydziestego pierwszy sierpnia, działała później zgodnie z rozkazem. Szlaban był zamknięty, ale zamiast przewidzianej
w instrukcji piechoty i kawalerii nieprzyjacielskiej uderzyła weń salwa artyleryjska, jedna i druga, po czym obok ruin domku przeszli fizylierzy. Taki cud
zdarzy się rankiem z kościelną dzwonnicą – jak tylko odezwą się stamtąd Kubata i Lubka… Nazywamy się zresztą dosyć groźnie – pierwsza obsługa szturmowego plutonu cekaemów. Dowódca obsługi, górnik Jan Filec, to najlepszy

8
9

J. Bryl, Polski dziennik, „Nadodrze” 1973, nr 4.
„Żołnierz Polski” 1957, nr 4, s. 6–7.
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J. Bryl, Od autora, „Literatura Radziecka” 1969, nr 7, s. 12–13.
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cekaemista w naszym batalionie piechoty morskiej. To nic, to drobiazg,
że mamy wszystkiego dwie taśmy, pięćset naboi… Po liściach brukwi, w której leżymy pod wzgórkiem, monotonnie bębni zimny deszcz. W wykopanych
naprędce rowkach zbiera się woda i przy każdym ruchu pod kołami chlupie
błoto. W łunie pożaru połyskuje mokra nać i czyjś kask. Po prawej, nad urwiskiem jest morze. Niespokojne, posępnie pomrukujące. Nad urwiskiem tak
samo posępnie i wrogo szumi wiatr w burzanach i krzewach. […] A morze
szumi… Przez jego szum, równomiernie i monotonnie przedziera się raniąc
serce jęk syreny – z dalekiej w mglistym mroku latarni morskiej. Przeciągły,
rozpaczliwy krzyk… To nie chce umierać nasz port, na który, gdy tylko zaświta, znów spadną bomby. To nie chce umierać nasz garnizon – wykrwawiony,
zdziesiątkowany, otoczony ze wszystkich stron przez wrogów, ale trwający
wciąż w nierównej walce. […] Rankiem niespodziewanie ruszyliśmy do natarcia. Tyraliera nasza ciągnęła się od morza aż po horyzont. Była to jednak
rzadka tyraliera. Tak samo rzadki był ogień lekkich dział wspierających nas.
Ale i takie szczeknięcia dodają otuchy. Maksym jest rozmontowany. Filec niesie lufę, ja uginam się pod ciężarem obudowy. Bagnety strzelców idących
po obu stronach także wyglądają dość imponująco. Nie dziwi nas chyba i to,
że przeciwnik milczy. Podniesiony na duchu tym milczeniem nasz kapral,
energiczny przystojniak Wojtyga, krzyczy, że wieczorem, psiakrew, będziemy
w Berlinie!.. Co tam kapral!.. Mimo woli przychodzi mi na myśl kapitan, dowódca naszej kompanii, solidny, stary okularnik, jego mowa przed frontem
w przeddzień rozpoczęcia walk: „Kiedy będziemy zajmować ich miasta – nie
upijać się!..” Rakiety sygnałowe powstrzymują nasze prawe skrzydło, wyrównując linię natarcia. Widać wówczas, jak niektórzy żołnierze katolicy klękają
i żegnają się śpiesznie, inni zaś przykucnąwszy, nie mniej nerwowo… uwalniają się od zbytecznego ciężaru… Znowu idziemy. Grzęźniemy w rozmiękłej
zaoranej ziemi, szeleścimy ziemniaczaną nacią, przewracamy mokre głowy
kapusty. Mijamy jedną wieś, mijamy drugą… Są puste. Za ogrodami trzeciej
kaszubskiej wsi rozciąga się szeroka łąka w kotlinie. Rzadkie wierzby. Jamy
torfowe napełnione wodą. Pasą się krowy – jest ich dużo, chodzą swobodnie,
bez pastuchów. Za łąką ciągną się wysokie wzgórza, których zbocza obsiadł
nieprzyjaciel. Natychmiast spada na nas stamtąd lawina artyleryjska. Leżymy
w mokrej trawie. Nie wszyscy mają nawet łopatki. Pociski młócą naszą tyralierę przez długie niekończące się… minuty czy może godziny?.. […] Nasz kapral, zapomniawszy już o Berlinie, chowa w trawie twarz i od czasu do czasu
woła na oślep: „Ognia!” Leżę za wierzbą, obok której ustawiliśmy nasz stary cekaem, model jeszcze z roku tysiąc dziewięćset ósmego. Flegmatyczny Filec nawet teraz, jak się wydaje, spokojnie wybiera cel… Bo też nietrudno:

Niemcy w okopach stoją i chodzą wyprostowani, co widać nawet bez lornety.
[…] Nasz cekaem od czasu do czasu terkocze i drga zużywając ostatnie naboje. Liczę je przepuszczając taśmę między palcami. Kapral Wojtyga, nie unosząc głowy, pyta już po raz któryś z rzędu: – Uciekają?! Filec przeklina i tracąc spokój rzuca swoje śląskie: – Pioruna, chciałbyś!.. I oto wreszcie koniec
– naboje skończyły się. Zostały nam tylko bagnety. Według przepisów powinniśmy mieć pistolety, ale – chciałbyś, pioruna! – nawet karabinów nie wystarczyło dla wszystkich!.. Żołnierzy nie wtajemnicza się w sekrety uzbrojenia.
Nie wiemy więc, jak się stało, że ogłoszono mobilizację, że poderwał się cały
naród i raptem – nie ma broni! Żeby przynajmniej karabiny!.. A gdzie podziała się cała flota, w oparciu, o którą jaśnie panowie domagali się krzykliwie
kolonii w tropikalnych krajach? Dlaczego nie latają nawet samoloty, które
widzieliśmy z rzadka na niebie przed wojną?.. Nic nie wiemy. Możemy się tylko dziwić i oburzać – szeptem lub w duchu. Wiemy tylko, że jest nas mało,
że po każdym starciu staje się nas coraz mniej, że wróg wypróbowuje na nas
wszystkie rodzaje i kalibry swojej potężnej techniki, że jest nieosiągalny
dla naszych bagnetów i noży… Oddawszy cekaemowi ostatnie naboje przewracam się na plecy i demonstruję pustą skrzynkę. Raz, drugi… jeszcze i jeszcze… Gdzieś z tyłu znajduje się trzeci z naszej obsługi, Kaszub Konke, furman
z Gdyni. Konke nie odpowiada na moje SOS. Czołgam się w jego kierunku.
Wszyscy jesteśmy wysocy, cały nasz batalion – dobrano nas według wzrostu,
zapewne na defilady. Będąc takim dryblasem, nie ma sensu pełznąć przez łąkę
na oczach wroga. Biegnę więc, lawirując między krowami, przy wtórze wybuchów i gwizdu odłamków. Konke leży w ogródku w poprzek grzędy, twarzą do
ziemi. Z rany na brzuchu wyciekają ostatnie krople krwi. Obok wśród główek
kapusty, stoi skrzynia z nabojami. Unoszę ją i słyszę, jak wewnątrz szeleści
pusta taśma… Nie wróciłem już na pierwszą linię. Za kapustą na łące spotkałem kolegów. Nie była to już tamta rzadka tyraliera, lecz jej nędzne resztki.
Pierwszy biegnie kapral. Niemcy! – krzyczy – Niemcy! Uciekać! Za kapralem
biegnie Filec z cekaemem na barkach. Za nimi w gęstym przedwieczornym
zmierzchu rysuje się kilka nieruchomych sylwetek i po raz pierwszy dolatuje
stamtąd, dociera do mojej świadomości krzyk: „Hande hoch!”. Skręcając
za róg murowanej obory kapral Wojtyga przewraca się na mokre kamienie
i woła rozpaczliwie: – Bracia! Biegnąc dostrzegam krew na jego policzku, widzę, jak chwyta powietrze szeroko otwartymi ustami… Inny głos dopada Filca i mnie już na ulicy. Chłopcy! Ratujcie! – krzyczy Sowiński; wciąż jeszcze
biegnie, utykając na jedną nogę. […] Z tylu przez długi czas terkocą automaty. Wokół, wciąż jeszcze omijając nasze szerokie potrójne plecy, śpiewają
kule. Na kartoflisko ciężko spadają miny, w powietrzu gwiżdżą jadowicie
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odłamki. Dalej, za wzgórzem, biegną na nasze spotkanie posiłki. Tyraliera,
jak i nasza dziś rano, jest rzadka. Marynarskie czapki, kaski, furażerki piechoty, bagnety nasze i bagnety francuskie – być może jeszcze spod Verdun
– długie, cienkie… Wszystko jest zwrócone w kierunku wściekłego natarcia…
Wszystko wokół – kanonadę wybuchy min – zagłusza nasze „hura!” Słowo
„bracia” brzmi w nim zupełnie inaczej i łzy same spływają po mojej brudnej,
dawno nie golonej twarzy… Być może i ci nie wrócą, a jednak – stanowimy
siłę, wciąż jeszcze stanowimy siłę!.. Głęboki, ciemny parów z krzakami i drzewami na zboczach. „Babi jar”, który za kilka dni stanie się ostatnim punktem
oporu, grobem naszego garnizonu. Gdynia, jak się dowiadujemy, już padła.
Dla naszych rannych pozostał tylko ten oto dom z białą płachtą na dachu.
Na płachcie widać ogromny czerwony krzyż, który jednakże nie chroni
przed faszystowskim lotnictwem. […] I znowu po lewej stronie czuwali
pod deszczem nasi koledzy, a po prawej, pod urwiskiem – innym już – szumiało morze i wyła w mglistym mroku syrena latarni morskiej… Trzeciego dnia
nastąpiła klęska i niewola11.
Opowiadanie Szumiało morze… ukazało się również w przekładzie Józefa Macieja Kononowicza w tomie opowiadań Patrzeć na trawę (Łódź 1971).
W opowiadaniu Krew na ścianie, przełożonym na język polski przez Aleksandra Minkowskiego, Józefa Macieja Kononowicza i Zbigniewa Żakiewicza, Janka Bryl opisuje pobyt w niewoli niemieckiej, w której odżywają
wspomnienia o tragicznych dniach obrony Gdyni: […] – Na Kępie Oksywskiej byłeś? – A gdzie miałem być? – odrzekłem wreszcie prawie ze złością. – Byłeś, a więc wiesz jak było. Mniej więcej na dwa dni przed końcem.
Ani broni, ani nadziei, ani porządku… Nocą ciągle jeszcze rzucali garść ludzi na okopy. A wymianę pierwszej linii prowadzili, kurcze pieczone, we dnie
i pod obstrzałem odchodzili do tyłu. Zresztą, gdzie był front, a gdzie tyły?
Jak na kpiny przycisnęli nas – taką potęgę! – do morza, a tutaj masz jeden karabin – i na armaty i na samoloty. Jak Boga kocham, sam widziałem, jak pewien rezerwista obcasem walił po zamku karabina. Zdaje się, włoskiego, czy
może jeszcze rzymskiego. Uzbroili! Hałasowali tylko: jesteśmy silni my i nasi
sprzymierzeńcy!… Cóż, żołnierze, robiliśmy, co mogliśmy… We dnie – siedemnastego – zmienili nas. Na Pogórzu. Przeleżeliśmy tam dwa dni. Odeszliśmy, jak zawsze, pod ogniem. Zatrzymaliśmy się w jakimś folwarku. Jedliśmy jabłka, nawet wzięliśmy się za czyszczenie broni. A tu – masz tobie!…

Pierwszy rozerwał się na zaoranym za płotem, drugi – z trzydzieści metrów na
prawo, a wtedy – sam wiesz jak to się robi – namacali i salwami! Pięciu z nas
dobiegło do wsi i pochowało się po norach. A oni po nas, kurcze pieczone, młócą! Gdy uspokoiło się, ja, bądź co bądź, starszy – wyszedłem z pustego domu
i poszedłem szukać swoich ludzi. Dwóch siedziało za mleczarnią, a dwóch
znaleźliśmy w piwnicy razem z cywilami. Zaszedłem sam. Gwar w ciemnościach – modlą się, płaczą. Sam wiesz – dzieci, starcy, kobiety… Strasznie.
[…] Wyszedłem z piwnicy sam. Stoję pod drzewem i patrzę. […] cóż chcesz
– w Gdyni z okien strzelali do nas, ze strychów. Miejscowi Niemcy. W polu
– na drzewach, we wsiach siedzieli obserwatorzy. Myślisz, dlaczego tak celnie biła ich artyleria? Piwnica, sama przez się, zawaliła się. Dwa trafienia.
Chcieliśmy iść, ale Zygmuś się uparł: „Nie, odkopiemy kolegów!” Zresztą ludzie się zebrali: z innych nor powyłazili, poszli po łopaty. Prawie nikt w tej
piwnicy nie pozostał wśród żywych12. Te drastyczne fragmenty prozy Janki
Bryla pokazują dramatyzm obrony Gdyni we wrześniu 1939 r., głównie beznadziejność sytuacji wobec uzbrojenia i liczebności wroga.
We wrześniu 1969 r. Janka Bryl z małżonką Niną uczestniczył w XII
Zjeździe Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych. Zwiedził wówczas miejsca znane mu sprzed 30 lat. W Sali Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Gdyni przewodniczący Prezydium Jan Mariański wręczył mu odznakę
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”13. „Dzisiaj przed południem przewodniczący
Prez. MRN w Gdyni J. Mariański, przyjął gościa XII Zjazdu Pisarzy Ziem
Zachodnich i Północnych literata białoruskiego Jankę Bryla. Autor licznych powieści i przekładów literatury polskiej na j. białoruski, przed 30 laty,
we wrześniu, walczył pod rozkazami płk Stanisława Dąbka i przez 19 dni
bronił Gdyni i Kępy Oksywskiej” – informowała prasa lokalna14. Janka Bryl
udzielił też wywiadu „Wieczorowi Wybrzeża”, w którym opowiedział o 1939
r. w Gdyni: Wypiękniała. Olbrzymie zmiany znajduję nawet od roku 1955,
kiedy już u was byłem z okazji Tygodnia Kultury Białoruskiej. […] Służyłem
w II Baonie Strzelców Morskich stacjonującym w Orłowie. Byłem taśmowym
w obsłudze cekaemu. Już od rana 1 września ze stanowiska bojowego odpieraliśmy hitlerowców nacierających od strony Sopotu i Wielkiego Kacka.
Zmieniając pozycje przez 12 dni broniliśmy Orłowa. Choć w owym czasie cekaem był eksponowaną bronią, a my w dodatku w szturmowym batalionie,
tak się jakoś szczęśliwie złożyło, że w naszej 6-osobowej obsłudze ciężkiego

11

J. Bryl, Szumiało morze…, „Literatura Radziecka” 1969, nr 7, s. 13–18; J. Bryl, Patrzeć
na trawę, Łódź 1971, s. 9–16; W oryginale zatytułowano opowiadanie Прадспеў jako
fragment opowieści Ты мой найлепшы друг, (w:) Я. Брыль, Збор твораў, t. 2, Mińsk
1960; s. 5–13; o obronie Gdyni także w opowiadaniu Krew na ścianie, powieści Птушкі
і гнёзды (Мінск 1989, 2006) oraz Polskim dzienniku („Nadodrze”, 1973, nr 4) – w oryginale
Вачыма друга. Польскі дзённік, (w:) Я. Брыль, Збор…, s. 192–275.
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karabinu nikt nie został nawet ranny. Spośród współtowarzyszy walki pamiętam dobrze plutonowego Szweca, górnika z zawodu – celownika Filca, Kaszuba – taśmowego Soicę i Białorusina Karpa. Dopiero 12 września płk Stanisław Dąbek wydał nam rozkaz wycofania się na Kępę Oksywską. Nasze mocno
nadszarpnięte osobowo i wyposażeniowo kompanie II Pułku Morskiego nie
były już w stanie bronić Gdyni. Po zajęciu pozycji na wzgórzach oksywskich
w nocy rzuceni i miażdżeni przez ostrzał artyleryjski i samoloty niemieckie.
Co jednak straciliśmy w dzień, odzyskiwaliśmy szturmem w nocy. Tak było
aż do 19 września. Mój pluton zajmował pozycje w Suchym Dworze. Pozostało nam dosłownie pół taśmy w cekaemie, kiedy Niemcy rzucili do ataku wyjątkowo liczne zastępy piechoty. Gruchnęła po okopach wieść, że kapitulujemy. Nie mieliśmy czym strzelać. Decyzja wyjścia z białą flagą, to dla żołnierza strasznie przygnębiające przeżycie. Dopiero później dowiedzieliśmy
się, że nasz dowódca po wydaniu rozkazu wolał śmierć niż hańbę niewoli.
Taki był pułkownik Stanisław Dąbek. […] Rok siedziałem w stalagu pod Starogardem. Nie powiodła się ucieczka. Złapali mnie pod Piłą podczas przeprawy przez rzekę. Wywieźli mnie aż do północnej Bawarii. Jesienią 1941 r.
zbiegłem. Udało mi się dotrzeć aż w rodzinne strony. […] Niedawno wydałem powieść „Ptaki i gniazda”. Piszę w niej o wrześniu, o obronie Wybrzeża,
o niewoli i partyzantce. Książka została już przetłumaczona na języki – rosyjski, ukraiński, łotewski i niemiecki. […] Dzisiejsze słońce przypominało mi
tamten wrzesień. Wówczas dla nas, atakowanych żołnierzy było ono bardzo
nieprzyjazne. Obnażało nas przed atakami samolotów z czarnymi krzyżami.
Po zjeździe zostaję w Gdyni na kilka dni. Chcę sobie pochodzić po Orłowie
i Oksywiu, po wzgórzach otaczających Gdynię i bukowych lasach. Oczywiście, okopów nie będę odszukiwał. Chcę wchłonąć życie, jakie rozwinęło się
na ich miejscu. Chcę napisać książkę na temat dzisiejszych dni15.
W jednym z wywiadów Janka Bryl powiedział: Służyłem m.in. w 2 Brygadzie Strzelców Morskich. W roku 1939 zaczęły się alarmy. Byliśmy stale
w pogotowiu. Odczuwaliśmy zbliżającą się wojnę. […] O tym okresie piszę
w swojej powieści „Ptaki i gniazda”. Jest to właściwie książka o polskim
Wrześniu i mówię w niej z najgłębszą szczerością o swoich związkach z literaturą i kulturą polską16.
Książka Ptuszki i hniozdy, poważnie ocenzurowana, ukazała się w Mińsku
w 1965 r. i w całości została poświęcona losom wojennym Alesia Runiewicza, który znalazł się przed wojną w Gdyni. W 1989 r. wydano ją w Mińsku

powtórnie, bez cenzury. W 2006 r. powieść weszła w tom prozy Janki Bryla
w ramach seryjnego wydawnictwa białoruskiej prozy XX w. „Powieść zaczyna się od sceny okrutnej musztry – pełzania jeńców po ziemi na rozkaz strażnika obozowego. W myślach Alesia odżywa wspomnienie musztry w wojsku polskim, wspomnienie zupaka porucznika Łedzińskiego, którego żołnierze między sobą przezywali Pingwinem. Pingwin znęcał się nad swoimi podległymi mu żołnierzami „rodem z Toruniów czy Nowogródków” jednakowo
i jednakowa była nienawiść żołnierzy bez względu na ich narodowość” – pisał w recenzji Florian Nieuważny17.
W tej wyraźnie autobiograficznej powieści autor wspomina realia przedwojnia i pierwszych dni wojny. Jego bohater, Aleś Runiewicz, będąc w niewoli niemieckiej, rozmyśla nad udziałem w heroicznej obronie Wybrzeża: Пра
тое, што ўсе яны, сваім адчайным змаганнем з непапраўна мацнейшым
ворагам, ужо ўвайшлі ў гісторыю як гераічныя абаронцы Узбярэжжа,
ніхто яшчэ і не здагадваўся. Прыгняталі разгром і няволя. Горка было ад
думкі, што яны тут, відаць, так нечакана і ганебна падкачалі, а ўсюды
нябось трымаюцца!.. Горка было, хоць думка такая і грэла надзеяй…
І гаварыся ў калоне толькі пра выключныя выпадкі гераізму.
Да жудасці прыцішана, захоплена ледзь не да крыку – калі б тут
можна было закрычаць, - гаварылі пра камандзіра сухапутнай абароны
Узбярэжжа палкоўніка Домбэка, які адстрэльваўся з ручнога кулямёта
да апошняга патрона, пасля страляў па немцах, што падбягалі веерам,
з пісталета, тады закрычаў той жменцы, што заставалася пры ім:
„Не здамся!” – і застрэліўся.
Другім героем і шэпту і прыглушаных выгукаў быў радавы Порвал,
дабрадушны маўклівы і крыху нехлямяжы здаравіла, сілезскі шахцёр,
салдат, адважны некрыклівай і надзейнай смеласцю.
Калі першая рота – якая там рота: адны недабіткі – заўважыла,
што правы фланг абароны, ад мора, капітуляваў, стралкі таксама
ўсталі ў акопе, кінулі вінтоўкі і, памахаўшы белым, пайшлі насустрач
лініі нямецкіх аўтаматчыкаў.
Не выйшаў з акопа толькі Пінгвін. Ён быў не проста звыш звяглівы,
- калі яго перад самай вайной перавялі туды камандзірам, ён яшчэ
і страшыў: „Вось пачнецца, дык можна будзе вас, хамаў, нарэшце
страляць, як сабак!..” Яму, аднак, не пусцілі сваю гарачую ў спіну, хоць
і шапталіся некаторыя хлопцы. Не да таго было, дый ён неўзабаве
прыціх. […]
„І мы ж адбегліся ад свайго кулямёта, – думаў цяпер, у вагоне, Алесь.
– Што ж гэта ўсй-такі – ганьба ці не? Як мне глядзець на гэта – як

Dzisiejsze słońce przypomina mi tamten Wrzesień, rozmowa W. Święcickiego z J. Brylem,
„Wieczór Wybrzeża”, nr 207, z 04.09.1969, s. 3.
16
Moja twórczość wzrastała na styku trzech języków (rozmowa J. Szczawińskiego
z J. Brylem), „Słowo Powszechne”, nr 94, z 20.04.1973, s. 3.
15
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чалавеку, што супраць усякай вайны, як беларусу ў форме польскага
салдата?..” […]
Польскім салдатам ён сябе не адчуваў, як і большасць іх, беларусаў.
І гэта было натуральна для тых, каго звыш чалавекі – накшталт
Пінгвіна, вышэйшыя і ніжэйшыя па рангу, нават і некаторыя
з радавых – не лічылі сваімі, раўнапраўнымі людзьмі. Шавіністычны дух
пілсудчыны, традыцыйная шляхецка-каталіцкая пагарда да „хамаў”
і „схізматыкаў”, што на дадатак яшчэ і „зараджаны камунізмам”.
У марской пяхоце, як і ва ўсіх іншых часцях, што размяшчаліся
ля заходняй граніцы Польшчы, беларусаў служыла шмат – туды іх,
па плану адпаведнай растасоўкі, бралі як найбольш: найдалей
ад Саветаў. Народ цягавіты і смелы, яны не агіналіся і на вайне – пакуль
стаялася, стаялі добра, не горш, а то і лерш за другіх палякаў.
Пра гэта Алесь меркаваў па сваім, найбліжэйшым.
Камандзір іх кулямётнага разліку, плютановы Пукальскі, кадравы
падафіцэр і „мураваны” герой, як здавалася ў першыя дні вайны, а яшчэ
раней, у казармах і на вучэбным полі, дэзэрціраваў за тры дні да канца
абароны. Пад вечар таго няшчаснага наступальнага дня, калі варожая
артылерыя – і сухапутная, і, яшчэ страшней, марская – затрымала
іх і адціснула на зыходныя пазіцыі, пан плютановы шэптам, яшчэ ўсё
загадкава-стратэгічным, „часова” назначыў на сваё месца ціхманага,
дабрадушнага Круля, а сам, „для выяснення сітуацыі”, падаўся з узгорка
ў даліну, дзе ўжо ад мора лёг туман. […]
Чаго ж тады хацець ад Сойца, мясцовага кашуба, якому, як бачыў
Алесь, зусім нясорамна было пры іх сустрэчы ўжо за лагерным дротам.
„Цо я ці повем, Руневіч, - казаў ён з прасцецкай усмешкай, - я вас
пакінуў у Мостах. Побач там і мае Мехелінкі. Паляжаў сабе ў саломе,
а потым дадому пайшоў. І наткнуўся, халера, на швабаў…”
З сямі чалавек разліку двух загінула, паляк Чарвенец і зямляк Алесеў, Любка.
Да канца засталося два беларусы і алзін паляк. І многа іх, беларусаў, было ў
батальёне, і ўцякаць ім не было куды. Іх цягавітасць і смеласць бачыў капітан
Таўрыга, і сам, казалі, з-пад Вільні. З першага дня вайны ён хадзіў, як салдат,
з карабінам, нястомны са сваёю стралецкай ротай. Аднойчы, пад канец,
паднімаючы ў атаку рэшткі роты, […] ён закрычаў: „Крэсовяцы, за мном!”
Праўда, гэта было не так раскошна, як у „Бартку-пераможцы” Сянкевіча, дзе
прусакі гналі палякаў на французаў пад трубныя гукі гімна „Ешчэ Польска…”.
А тут праз семдзесят гадоў, абараняючы сваю свабодную айчыну, нават
геройскі афіцэр, можа, і дэмакрат у душы, не назваў беларусаў іх сапраўдным
імем.

Гэта ўсё так, так было, – думаў цяпер Алесь. – Але ж ведаў я ў тыя
дні і другое. Што біліся мы, няхай сабе „крэсовяцы”, не толькі за тую
часовую, санацыйную Польшчу, якая была нам мачыхай, але і за Польшчу
вечную – за народ, за яго жыццё, на якое абрынуўся вораг не проста
дзяржаў, але ж народаў. […]
І я не хаваўся за спіны – хадзіў у атакі, ляжаў пад артылерыяй
і самалётамі, як-ніяк здаўся з апошнімі. Не быў героем, аднак і бабай не
бвў. Хоць душу маю раздзірала свая патайная трогедыя – светапогляду
пацыфіста…18
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Я. Брыль, Птушкі і гнёзды, Мінск 2006, s. 57–59. O tym, że wszyscy oni, swoją oddaną
walką z nieporównanie silniejszym wrogiem, już weszli do historii jako bohaterscy
obrońcy Wybrzeża, nikt jeszcze się i nie domyślał. Przygniatały klęska i niewola. Gorzko
było od myśli, że oni tu, widocznie, tak nieoczekiwanie i haniebnie zawiedli, a wszędzie
jednak się trzymają!.. Gorzko było, choć myśl taka i rozgrzewała nadzieją… I mówiono
w kolumnie tylko o szczególnych przypadkach bohaterstwa. Do okropności po cichu,
z zachwytem niemal do krzyku – gdyby tu można było krzyknąć – mówili o dowódcy
lądowej obrony Wybrzeża pułkowniku Dąbku, który odstrzeliwał się z ręcznego automatu
do ostatniego naboju, potem strzelał do Niemców, którzy podbiegali półkolem, z pistoletu,
wtedy krzyknął do tej garstki, która była przy nim: „Nie poddam się!” – i zastrzelił
się. Następnym bohaterem i szeptu i przycichłych odgłosów był szeregowy Porwał,
dobrodusznie milczący i trochę niechlujny osiłek, śląski górnik, żołnierz, o niekrzykliwej
i pełnej nadziei odwadze. Gdy pierwsza rota – jaka tam rota: tylko niedobitki – zauważyła,
że prawe skrzydło obrony, od morza, skapitulował, strzelcy także stanęli w okopie, rzucili
strzelby i, pomachawszy białym, poszli w kierunku linii strzelców niemieckich. Nie wyszedł
z okopu tylko Pingwin. Był on nie tyle ponad miarę krzykliwy, - kiedy go przed samą wojną
przeniesiono tam na dowódcę roty, on jeszcze i straszył: „Oto zacznie się, więc będzie
można do was, chamów, nareszcie strzelać, jak do psów!” Mu, jednak, nie puszczono
„gorącej” w plecy, choć i szeptali o tym niektórzy chłopcy. Nie do tego było, więc i on
niezadługo zamilkł. […] „I my odbiegliśmy od swego automatu, - myślał teraz, w wagonie,
Aleś. – Cóż to mimo wszystko – hańba czy nie? Jak mam patrzeć na to – jako człowiek,
który jest przeciwko wszelkiej wojnie, jako Białorusin w mundurze żołnierza polskiego?..”
[…] Nie czuł się polskim żołnierzem, jak i większość ich, Białorusinów. I było to naturalne
dla tych, których nadludzie – kształtu Pingwina, wyżsi i niżsi rangą, nawet i niektórzy
z szeregowych – nie uważali za swoich, równoprawnych ludzi. Szowinistyczny duch
piłsudczyzny, tradycyjna szlachecko-katolicka pogarda do „chamów” i „schizmatyków”,
którzy jeszcze na dodatek i „zarażeni komunizmem”. W piechocie morskiej, jak i w innych
formacjach, które znajdowały się przy zachodniej granicy Polski, Białorusinów służyło
wielu – tam ich, zgodnie z planem odpowiedniego przydziału, brano najwięcej: najdalej
od Sowietów. Naród zawzięty i śmiały, oni nie gięli się i na wojnie – dopóki stało się, stali
dobrze, nie gorzej, a nawet i lepiej niż pozostali Polacy. O tym Aleś rozmyślał na podstawie
swego, najbliższego. Dowódca ich oddziału, plutonowy Pukalski, zawodowy podoficer
i „murowany” bohater, jak wydawało się w pierwsze dni wojny, a jeszcze bardziej wcześniej,
w koszarach i na poligonie, dezerterował trzy dni przed końcem obrony. Pod wieczór tego
nieszczęsnego atakującego dnia, gdy wroga artyleria – i lądowa, i, jeszcze straszniej,
morska – zatrzymała ich i zepchnęła na pozycje wyjściowe, pan plutonowy szeptem,
jeszcze ciągle zagadkowo-strategicznym, „czasowo” naznaczył na swoje miejsce cichego,
dobrodusznego Króla, a sam, „w celu wyjaśnienia sytuacji”, udał się z pagórka w dolinę,
gdzie już od morza zaległa mgła. […] Czegóż chcieć wtedy od Sojca, miejscowego Kaszuba,
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Pisarz wspominał, że większość czasu przed 1 wrześniem 1939 r. spędzano na kopaniu okopów w podgdyńskich lasach. Wybuch wojny zastał go
w okopach strzeleckich na krańcach Kolibek od strony Kamiennego Potoku.
Przez 12 dni żołnierze odpierali ataki piechoty niemieckiej, wspieranej bronią
pancerną. Następnie przerzucono ich na Kępę Oksywską. 19 września 1939
r., po zajęciu Kępy przez Niemców, Janka Bryl trafił do obozu jenieckiego19.
Jego zdaniem w piechocie morskiej była znaczna liczba Białorusinów: „у
гдыньскім другім і ў вейгароўскім першым батальёнах – была ці не добрая
палавіна, а пад канец кампаніі сярод абаронцаў Узбярэжжа і наогул ці
не большасць. Па сціпласці можна сказаць, што яны не хаваліся, тым
больш не дэзерціравалі таму, што не было дзе хавацца і куды ўцякаць»20.
Dowódcy nazywali ich „kresowiakami”. W 1999 r. Janka Bryl w wywiadzie
dla białoruskiej niezależnej gazety „Nasza Niva” stwierdzał, że w batalionie
piechoty morskiej w Gdyni Białorusini stanowili większą połowę21. Nie było
zaś Żydów, co oficerowie polscy „zawsze podkreślali”22. Janka Bryl wspominał o „głupich zabawach” między gdyńskimi kawalerzystami a piechotą

morską: „ідзе пяхота, а кавалерысты едуць і на іх: «трусь-трусь-трусь»,
«трусікі», а ўжо пяхота крычыць: «А вы кабыляжэ!» – кабыльнікі,
значыць»23.
W 1983 r. w rozmowie Marii Putrament z Janką Brylem Walczyłem
w obronie Oksywia w tytule pisarz rozwiał wszelkie wątpliwości, dotyczące jego udziału w obronie Wybrzeża. Bowiem wydany wówczas przez PWN
Słownik pisarzy białoruskich powielał błąd o udziale Janki Bryla w obronie
Westerplatte. Nieporozumienie wynikło zdaniem pisarza „z lekkiej ręki Stasia Dobrowolskiego. Był na Białorusi w 1954 roku, usłyszał od kogoś i puścił w obieg. W 1965 r. udzielając wywiadu „Żołnierzowi Wolności” prosiłem o sprostowanie. Służyłem w II baonie strzelców morskich i walczyłem
w obronie Oksywia; też nie było lekko, trzymaliśmy się dłużej niż Westerplatte, bo do 19 września. Ostatnio nakładem „Czytelnika” ukazała się kolejna moja książka, również z tym irytującym błędem. Doprawdy, czuję się jak
Gogolowski Chlestakow. Bo wie pani, wszyscy westerplatczycy są znani, dokładnie policzeni, było ich 182 i nagle ja się do nich przyplątałem. […] Czuję się jednak nieswojo, gdy w polskich publikacjach spotykam wiadomość
o moim rzekomym udziale w obronie Westerplatte, to tak jakbym się podszywał pod cudze zasługi”24.
Jeszcze jedno tłumaczenie się z przypisania mu udziału w obronie Westerplatte znalazło się w wywiadzie Mai Porajskiej w 1987 r.: „napisał coś takiego kiedyś Stanisław Ryszard Dobrowolski, potem fama się rozeszła, a ja ciągle prostuję, że to nieprawda. Nie wypada sobie tego przypisywać, walczyłem
w obronie Oksywia. A pamiętam, jak w 1965 roku przyjechałem do Gdańska,
potem byłem w Gdyni i tam urządzono spotkanie z „bohaterem z Westerplatte”, ja nim miałem być oczywiście. Proszę sobie wyobrazić moje zażenowanie. […] Służyłem z Polakami. Niewielu moich kolegów z tamtych lat pozostało przy życiu. Kiedyś zwracałem się przez radio, licząc, że może ktoś
z piechoty morskiej się odezwie, ale nie nawiązałem żadnego kontaktu”25.
Szczególne znaczenie miały przekłady prozy Janki Bryla, dokonywane przez gdańską dziennikarkę Annę Sobecką, która przyjaźniła się z prozaikiem od lat 60. XX w. W 1973 r. w „Nadodrzu” ukazało się jej tłumaczenie Polskiego dziennika, będącego zapisem z powojennej podróży pisarza
po Polsce, w tym do Gdyni26. W 1984 r. w „Krajobrazach” ukazał się jej przekład opowiadania Wrzesień27.

któremu, jak widział Aleś, zupełnie bezwstydnie było przy ich spotkaniu już za obozowym
drutem. „Co ja ci powiem, Runiewicz, - mówił z prostackim uśmiechem, – zostawiłem was
w Mostach. Obok tam i moje Mechelinki. Poleżałem sobie w słomie, a potem poszedłem
do domu. I natknąłem się, cholera, na Szwabów…” Z siedmiu osób oddziału dwóch
zginęło, Polak Czerwieniec i rodak Alesia, Lubka. Do końca zostało dwóch Białorusinów
i jeden Polak. I wielu ich, Białorusinów, było w batalionie, i uciekać im nie było dokąd. Ich
zawziętość i odwagę widział kapitan Tawrygo, i sam, mówiono, spod Wilna. Od pierwszego
dnia wojny chodził on jako żołnierz, z karabinem, dzielny ze swą strzelecką rotą. Pewnego
razu, pod koniec, podnosząc do ataku resztki roty, znajomi chłopcy opowiadali Alesiowi,
on krzyknął: „Kresowiacy, za mną!” Prawda, to nie było tak rozkosznie, jak w „Bartkuzwycięzcy” Sienkiewicza, gdzie Prusacy pędzili Polaków na Francuzów w takt dźwięków
trąb hymnu „Jeszcze Polska…”. A tu, po siedemdziesięciu latach, broniąc swej wolnej
ojczyzny, nawet bohaterski oficer, w duszy może i demokrata, nie nazwał Białorusinów ich
prawdziwym imieniem. „To wszystko tak, tak było, - myślał teraz Aleś. – Ale wiedziałem
w tamte dni i co innego. Że walczyliśmy, choćby „kresowiacy”, nie tylko o tą tymczasową,
sanacyjną Polskę, która była nam macochą, ale i o Polskę wieczną – o naród, o jego życie,
na które spadł wróg nie tylko państw, ale i narodów. […]I ja nie chowałem się za plecy
– chodziłem do ataku, leżałem pod artylerią i samolotami, jakby nie było poddałem się
z ostatnimi. Nie byłem bohaterem, jednak i babą nie byłem. Choć duszę moją rozdzierała
własna tajna tragedia – krach światopoglądu pacyfisty.
19
Беларускія пісменнікі (1917–1990). Даведнік, Мінск 1994, s. 65.
20
Я. Брыль, Вячэрняе, s. 256; «W drugim gdyńskim i w pierwszym wejherowskim batalionach
– było chyba ponad połowę, a pod koniec kampanii wśród obrońców Wybrzeża w ogóle
chyba większość. Skromnie mówiąc, nie chowali się, tym bardziej nie dezerterowali,
dlatego, że nie było gdzie się chować i dokąd uciekać”; Tenże, Птушкі…, 2006, s. 58.
21
Янка Брыль: «Такая культурнасьць і такая цемра нашых людзей» (rozmowa
A. Prasałowicza), „Наша Ніва», nr 22, z 13.09.1999; http://www.nn.by/index.
php?c=ar&i=2878, z 23.08.2008; „idzie piechota, a kawalerzyści jadą i do niej: „truś-truśtruś”, trusiki”, a już piechota krzyczy: „A wy kobylarze!” – kobylniki, znaczy”.
22
Tamże.
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Tamże.
Walczyłem w obronie Oksywia (rozmowa M. Putrament z J. Brylem), „Przyjaźń”, nr 13,
z 01.04.1983, s . 1.
25
Piszę jak żyję (rozmowa M. Porajskiej z J. Brylem), „Przyjaźń”, nr 31, z 1987 r., s. 16.
26
„Nadodrze” 1973, nr 17, s. 8.
27
„Krajobrazy” 1984, nr 25, s. 8–9.
23
24
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Niewiele wspomnień w twórczości Janki Bryla odnosi się do okresu przedwojennej Gdyni. Tym niemniej utrwaliła się w jego pamięci jako miasto zapełnione prostytutkami: „Калі нас навабранцаў у сваёй вопратцы, гналі
з вакзала ў казармы, з тратуараў абапал вуліцы гдыньскія прастытуткі
крычалі, смяяліся: –Тшы месёнцэ арэшту! Тшы месёнцэ арэшту!… Так
пра рэкруцкі час, без выхаду ў горад»28. Koszary znajdowały się w Redłowie29. Przepustki na miasto zdarzały się rzadko. Po przeszkoleniu udało się
Jankowi Brylowi zwiedzić miasto na jednej z takich przepustek: „я аднойчы
быў рады атрымаць звальненне ў горад. Такое шчасце тады было вельмі
рэдка, гарнізон стаяў у павышанай баявой гатоўнасці, у жніўні мы нават
і спалі, распранаючыся цераз ноч, на змену. Нацешыўшыся вуліцамі,
скверамі, караблямі ў порце, адзінотай, морам, я пад вечар падаўся на
прыгарадную паляну, дзе чуваць былі танцы»30.
Gdynia 1939 r. wpisała się szczególnie w życiorys Janki Bryla, zwłaszcza w odróżnieniu od innych białoruskich literatów, którzy zwiedzali ją turystycznie. Rozbudowując się w szybkim tempie wzbudzała zainteresowanie nowymi domami, ulicami, portem oraz morzem, które zachwycało ich
na równi z miastem i portem, dając natchnienie do twórczości, zwłaszcza poetyckiej31. Chętnie fotografowano się w Gdyni na tle morza32. Poza opiewaniem morza, utrwalono w pamięci toponimię Gdyni: Kamienną Górę, Orłowo, Redłowo, Kępę Oksywską, obiekty architektoniczne: dworzec, przystań, port, koszary, krajobraz: morze, klif, las bukowy, wzgórza morenowe
oraz mieszkańców, głównie miejscowych Kaszubów oraz przedstawicieli
specyficznych zawodów związanych z międzywojenną Gdynią: marynarzy,
wojskowych oraz prostytutki. Opisy te nie pretendują do rangi obiektywnego
obrazu przedwrześniowej i wrześniowej Gdyni w 1939 r., ale zawierają trafne spostrzeżenia odnotowujące jej wygląd oraz specyficzny charakter miasta
nadmorskiego o charakterze portowym i granicznym. Poza tym są literackim

odbiciem rzeczywistości miasta przedwrześniowego i w pierwszych dniach
wojny w 1939 r., przesiąkniętym lirycznym autobiografizmem.
Janka Bryl, poza odznaką „Zasłużonym dla Wybrzeża Gdańskiego”,
w 2004 r. – z okazji 65. rocznicy wybuchu II wojny światowej, został uhonorowany przez władze Gdyni medalem Eugeniusza Kwiatkowskiego, dzięki
inicjatywie Białoruskiego Towarzystwa Kulturalnego „Chatka” w Gdańsku
i osobistemu zaangażowaniu wiceprezydenta Gdyni Marka Stępy.
Po śmierci Janki Bryla, Białoruskie Towarzystwo Kulturalne „Chatka”,
z okazji 90. rocznicy jego urodzin, zwróciło się do władz Gdyni o nadanie
jednej z ulic imienia Janki Bryla33. W uzasadnieniu podkreślono jego zasługi dla miasta i Polski: „Gdynia była miastem szczególnie bliskim Jego sercu.
Często do niej wracał w swej twórczości. Nadanie Jego imienia jednej z ulic
Gdyni byłoby właściwym upamiętnieniem tego pisarza i tłumacza, orędownika przyjaźni polsko-bialoruskiej”34. Janka Bryl był jedynym pisarzem wśród
obrońców Gdyni i pozostawił po sobie literackie świadectwo z obrony tego
miasta. „Służba w wojsku polskim, wojna z Niemcami, walki z hitlerowcami pod Gdynią we wrześniu 1939 r. […] Wszystko to wycierpiane, poznane
i osobiście przeżyte staje się podstawą twórczości Bryla” – pisała w 1972 r.
Tamara Chmielnicka35.
W zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni znajdują się liczne egzemplarze książek Janki Bryla – w centralnej wypożyczalni przy ulicy
Abrahama: Wartki Niemen i inne opowiadania (także w filii nr 2 przy ulicy
Żeromskiego i nr 10 przy ulicy Biskupa Dominika), Patrzeć na trawę (także w filii nr 2 i nr 10), Bajdy Dolne, Świt ujrzany z daleka (także w filii
nr 18 przy ulicy Kartuskiej), w filii nr 18 – Świat daleki i bliski. Z informacji uzyskanej w centralnym katalogu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
wynika, że znaczna ilość egzemplarzy książek Janki Bryla została wycofana
ze zbiorów, m.in. książka W Zabłociu świta (Warszawa 1953)36.
W 2001 r. w wypowiedzi dla „Nowych Kontrastów” Janka Bryl zawarł trafną myśl
o polsko-białoruskiej przyjaźni: „Niestety, teraz zarówno w Polsce, jak i u nas czasem
za dużo wieszają psów na minionej epoce, wylewając dziecko z kąpielą. Co by tu nie mówić, jednak we współpracy naszych literatów było dużo pożytecznego. Dzisiaj można
nauczyć się wielu wspaniałych rzeczy z tamtego okresu. Naprawdę przyjaźniliśmy się”37.

Я. Брыль, Вячэрняе…, s. 251–252; „Kiedy nas rekrutów we własnym ubraniu pędzono
z dworca do koszar, z chodników po obu stronach ulicy gdyńskie prostytutki krzyczały,
śmiejąc się:– Trzy miesiące aresztu! Trzy miesiące aresztu!… Tak o okresie rekruckim,
bez wyjścia do miasta”.
29
TTR, Literaci radzieccy odwiedzają miejsca serdecznej pamięci, „Głos Wybrzeża”, nr 211,
z 05.09.1969, s. 1; obecnie w dawnych koszarach znajduje się Szpital Miejski w Gdyni.
30
Я. Брыль, Вячэрняе, s. 250; „Pewnego razu cieszyłem się z przepustki do miasta. Takie
szczęście miało się wówczas bardzo rzadko, garnizon znajdował się w podwyższonej
gotowości bojowej, w sierpniu spaliśmy rozbierając się co drugą noc, na zmianę.
Gdy nacieszyłem się ulicami, skwerami, statkami w porcie, samotnością, morzem,
pod wieczór udałem się na podmiejską polanę, skąd było słychać tańce”.
31
Por.: M. Tank, Karki kalendarza, Warszawa 1977, s. 296–300.
32
Por.: H. Głogowska, Białorusini…, s. 232; zdjęcie przedstawia działaczy białoruskich
Albina i Jana Stepowiczów oraz Pawła Karuzo (dwaj ostatni byli posłami na Sejm RP)
nad brzegiem morza na tle przystani statków w dn. 4.08.1929 r.
28
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Pismo Białoruskiego Towarzystwa Kulturalnego „Chatka” do Prezydenta Gdyni Wojciecha
Szczurka, z 31.07.2007, w posiadaniu autorki.
34
Tamże.
35
T. Chmielnicka, rec.: „Ptaki i gniazda”, „Wartki Niemen”, Moskwa 1965, „Literatura
Radziecka” 1972, nr 10, s. 181.
36
Na podstawie informacji uzyskanej w centralnym katalogu Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gdyni w dn. 20.03.2009 r.
37
Za: Opinie, cytaty, „Czasopis” 2001, nr 10, s. 6.
33
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Obraz i losy Gdyni w latach 1939–1945
(aresztowania, wysiedlenia, germanizacja)
1. Przeobrażenia wsi w miasto Gdynia
Pierwsza wzmianka historyczna o Gdyni, występuje w dokumencie
z 1253 r. wystawionym przez biskupa kujawskiego Wolimira, w którym „Gdina” przydzielona została do starej parafii oksywskiej. Już wówczas znajdowała się tu przystań rybacka i żeglarska. Od 1316 r. Gdynia należała do majątku oliwskich cystersów, a w 1362 r. otrzymała przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim. W 1382 r. wieś została podarowana klasztorowi w Kartuzach i aż do I rozbioru była jego własnością. W XVI w liczyła 10–12 zagród łącznie z karczmą. W 1576 r. zostaje spalona, bardzo szybko odbudowana. Pod koniec XVIII w. zamieszkuje w Gdyni około 20 rodzin. W czasie
I rozbioru w 1772 r. Gdynia znajduje się w rękach niemieckich właścicieli.
W 1918 r. w Gdyni działa Rada Rewolucyjna, która usuwa pruskiego wójta Jansena, wójtem zostaje Jan Radtke. W 1918 r. następuje odzyskanie
przez Polskę niepodległości.
Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. nie przyniosło dostępu do morza. 10 lutego 1920 r. w Pucku odbyły się zaślubiny z morzem
i wówczas Traktatem Wersalskim przyznano Polsce skrawek wybrzeża.
23 września 1922 r. w Sejmie – premierem Rzeczypospolitej jest Julian Nowak
– uchwalono ustawę o budowie portu przy Gdyni jako portu użyteczności publicznej. Prawa miejskie Gdynia uzyskała w 1926 roku.
W 1926 r. powstaje prowizoryczny plan budowy miasta, przewidziany
na 10 lat. Od 1926 r. Gdynia rozwija się i przez najbliższe lata, aż do wybuchu II wojny światowej staje się miastem kontrastów, typowym miastem
przemysłowo-handlowym. W 1937 r. Gdynia jest szóstym miastem w Polsce
pod względem wielkości. Stawała się miastem niezwykłym, zbudowanym
z marzeń – o morzu, o wolnym dostępie do świata, o dobrobycie.
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2. Przebieg budowy portu gdyńskiego i jego znaczenie
dla gospodarki kraju
Budowa portu i dynamiczny rozwój Gdyni to uzasadnione powody
do dumy milionów Polaków. Jak postrzegano ówczesną Gdynię i jej mieszkańców opisuje przedwojenny artykuł zamieszczony w „Gazecie Gdyńskiej”
– Gdynia w niezmożonym wysiłku pracy. Pragnę przytoczyć fragment: Obecna sytuacja polityczna […] kieruje oczy społeczeństwa polskiego w stronę
Wybrzeża i jego najważniejszego ośrodka: Gdyni. W całym kraju wzrasta zainteresowanie dla portu; dla jego życia i rozwoju, dla jego reakcji na ostatnie zjawiska natury politycznej. Gdynia jest przecież szczytowym osiągnięciem naszej potęgi morskiej, która wzrasta z każdym miesiącem, która przeobraża psychikę narodu1. W dalszej części tekstu ukazany jest charakter i postawy gdynian, zacytuję: Mieszkańcy Gdyni są ludźmi o zupełnie odmiennych
i im właściwych walorach, o charakterystycznym nastawieniu do życia. Zasadniczym rysem charakteru jest duża doza przedsiębiorczości i umiłowanie
tempa pracy. Przeciętny gdynianin pracuje z ochotą, pracuje intensywnie,
bo wiele jest tu pracy i obowiązków. Umysłowość mieszkańców portu polskiego nastawiona jest na pokonywanie wszelkich trudów i obowiązków, nie
jest refleksyjna. Każdy z przebywających tu ludzi – zresztą o znacznie niższej
w stosunku do innych miast granicy wieku ma przed sobą duże pole do działania2.
Władze Wolnego Miasta Gdańska przejawiały niechęć do przedsięwzięcia budowy portu w Gdyni. Niechęć ta była spowodowana świadomością,
że do tej pory import wszystkich towarów zamorskich kierowany był do Polski, przechodząc przez port gdański. Inny problem to osobna waluta w Gdańsku. Wolne Miasto Gdańsk złożyło oficjalny protest, aby zahamować budowę
portu gdyńskiego i aby tylko i wyłącznie portowi gdańskiemu przyznano status monopolisty. 25 grudnia 1933 r. podpisano umowę w której ustanowiono
zasady korzystania z portu w Gdańsku3.
W momencie nadania praw miejskich Gdyni na jej terenie istniał już port,
lecz wymagał on unowocześnienia i rozbudowy. Port gdyński miał wielkie
znaczenie gospodarcze dla miasta – był to port przeładunkowy i pasażerski.
Zaznaczyć trzeba, że następował coraz większy rozwój przemysłu stoczniowego.
We wrześniu 1939 r., a więc w chwili wybuchu II wojny światowej port
w Gdyni był bardzo nowoczesnym ośrodkiem handlowym. W tym czasie port

gdyński bardzo dobrze funkcjonował. Mógł się poszczycić posiadaniem siedmiu
basenów portowych, licznymi nabrzeżami oraz rozległą infrastrukturą portową.
W porcie znajdowały się w tym czasie liczne urządzenia przeładunkowe, spichlerz zbożowy oraz chłodnia4. Gospodarka miasta była nastawiona na eksport
i import towarów. Istniało bardzo dużo firm zajmujących się handlem.
Po zajęciu portu przez Niemców port stał się zapleczem niemieckiej Kriegsmarine (marynarki wojennej)5. Port został zamieniony na bazę zaopatrzeniową dla okrętów wojennych, arsenału broni i torped, bazę remontową dla dużych okrętów, między innymi dla krążowników, ośrodkiem budowy doków
pływających a przede wszystkim na ośrodek montażu okrętów podwodnych.
Port otrzymał nazwę Deutsche Werke Kiel – Werke Gotenhafen6. W latach
1942–1943 wyremontowano w porcie gdyńskim: 300 okrętów podwodnych,
15 niszczycieli, 50 okrętów patrolowych, 50 ścigaczy, 70 trałowców, 30 torpedowców, 150 poławiaczy min, 30 łodzi podwodnych i 60 promów marynarskich7. W tym czasie w porcie stacjonowały ciężkie krążowniki „Admiral
Slipper”, „Admiral Seheer”, „Prinz Eugen”, pancernik „Schlesien”, „Schleswig-Holstein”8.
Jeśli chodzi o ówczesnych robotników portu, to musieli mieć przy sobie
specjalną kartę kontrolną, przepustkę dzienną lub nocną – z tego wynika,
że port pracował 24 godziny na dobę. Informacje dotyczące warunków życia polskich robotników zatrudnionych w porcie: „Na Grabówku w dzielnicy polskiej mieszkania robotników w barakach lub licznych domach portowych. Robotnicy polscy chodzą w najgorszej, podartej odzieży”9. Robotnicy
polscy byli traktowani jako gorsza kategoria pracowników, mieli najmniejsze
przydziały, nie należały się im żadne dodatki pracownicze. Życie i praca
w okupowanej Gdyni były bardzo ciężkie. W tym samym czasie niemieckie
siły słabną. 23 marca 1945 roku niemiecki dziennik „Danziger Vorposten”
w doniesieniach z frontu informuje o zbliżającej się całkowitej klęsce wojsk
niemieckich. W związku z tą sytuacją 25 marca 1945 roku władze niemieckie wydały rozkaz zniszczenia portu i jego urządzeń. Zastosowano „taktykę
spalonej ziemi”, czyli spowodowanie jak największych strat.
Port gdyński doznał w czasie wojny poważnych zniszczeń: falochrony
portowe zostały prawie całkowicie zniszczone (wysadzone w powietrze),
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nabrzeża zniszczone w 45%, magazyny portowe kompletnie zniszczone,
mechaniczne urządzenia przeładunkowe uszkodzone lub zniszczone, baseny
portowe zapełnione licznymi wrakami różnego typu jednostek pływających,
samochodów, amunicji i broni, samolotów i dźwigów portowych. Wejścia
do portów zatarasowane wrakami okrętów – wejście główne zamykał wrak
pancernika „Galisenau”, w wejściu do portu wewnętrznego zatopiono okręt
ćwiczebny, wejście do basenu pierwszego zamykał statek „Danzig”, a na dnie
basenu jachtowego u wejścia leżała pogłębiarka. W 20 lat po wyzwoleniu
wszystkie ślady zniszczeń zostały zabliźnione, a port rozbudowany.

W Polsce rozpoczęła się mobilizacja. Do wojska zostali powołani
rezerwiści, żołnierze w stanie spoczynku, a także wszyscy mężczyźni
w wieku do 40 lat.
– 01.09.1939 r. o godzinie 4.40 granice Polski przekroczyła potężna armia
niemiecka licząca 1,8 mln. żołnierzy, około 3 tysięcy czołgów 2 tysiące
samolotów. Polskie siły zbrojne dowodzone przez Naczelnego Wodza marsz.
Edwarda Rydza-Śmigłego wskutek mobilizacji wystawiły jedynie 70% planowanych sił lądowych i ostatecznie liczyły 1 milion żołnierzy, 700 czołgów
i 400 samolotów10.
W sierpniu 1939 r. rozpoczęto przygotowania do obrony miasta, gdyż
zdawano sobie sprawę z zagrożenia wojną. Przytoczę cytat z artykułu z „Dziennika Gdyńskiego” z 26 sierpnia 1939 r., gdzie zamieszczono zarządzenie
miasta: „Do obecnej intensywnej pracy przy budowie schronów powinni
stanąć wszyscy obywatele Gdyni bez względu na wiek i płeć”11.
1 września 1939 r. nad ranem samoloty niemieckie bombardowały port
oraz miasto. Ludność Gdyni w tym czasie była dobrze zorganizowana, istniał
dobry przepływ informacji, zarządzeń. W pierwszych dniach września został
powołany Miejski Komitet Pomocy Społecznej. Oczywiście samo miasto
Gdynia nie ucierpiało z powodu bombardowania tak mocno jak inne miasta. Dlatego też sklepy, piekarnie pracowały, lecz nie tak intensywnie jak
przed pierwszym września 1939 r.12 Ludność Gdyni była bardzo dobrze zorganizowana. Tłumy ochotników zgłaszały się do różnych prac, na przykład:
do budowy umocnień, budowy ulicznych barykad, pracy w polowych kuchniach, szycia mundurów, dostarczania żywności żołnierzom, byli ciągle gotowi
nieść pomoc13. Lecz nadchodziła nieuchronna klęska, Gdynia broniła się
do 13 września 1939 r.
14 września 1939 r. do Gdyni wkroczyły jednostki Wehrmachtu i oddziały
niemieckie, pozostając w Gdyni do 28 marca 1945 r. – tak długo trwała hitlerowska okupacja.

3. Atak na Polskę przez nazistowskie Niemcy
– wybuch II wojny światowej
Sytuacja w Gdyni
1 września 1939 r. o 4.45, bez wypowiedzenia wojny i ogłoszenia mobilizacji, wojska niemieckie zgodnie z planem „Fall Weiss”, uderzyły na Polskę.
Sytuacja przed wybuchem II wojny światowej:
– 30.07.1939 r. Wolne Miasto Gdańsk staje się powoli zagrzewiem europejskiego konfliktu. Hitler nie kryje się ze swoim pragnieniem przyłączenia tego ośrodka do Rzeszy. Jednak Francja i Wielka Brytania ostrzegały,
że może to doprowadzić do wybuchu kolejnej wojny. Minister spraw zagranicznych Francji i premier Wielkiej Brytanii oświadczyli, że Hitler powinien
podporządkować się postanowieniom traktatu wersalskiego, który określił
status Gdańska jako „wolne miasto”. Hitler, nie bacząc na ostrzeżenia, zgromadził wokół Gdańska spore siły czołgów i piechoty, które można by użyć do
inwazji na Wolne Miasto, jak i do zajęcia polskiego „korytarza”.
– 28.08.1939 r. w Moskwie, ku zdumieniu przywódców Zachodniej Europy, naziści i komuniści uścisnęli sobie ręce. Niemcy i Związek Radziecki
podpisały traktat o nieagresji, który czyni daremnymi wysiłki Francji
i Wielkiej Brytanii, próbujących powstrzymać Hitlera. Pakt został podpisany
przez niemieckiego ministra spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa, przywódcę radzieckiego Józefa Stalina i komisarza spraw zagranicznych
ZSRR Mieczysława Mołotowa. Hitler jest zdecydowany na dokonanie aneksji Gdańska i wymuszenie terytorialnych ustępstw od rządu w Warszawie
w sprawie korytarza.
– Dowódcy niemieckich wojsk otrzymali rozkazy przygotowania się
do natychmiastowej akcji militarnej. Traktat ze Związkiem Radzieckim daje
Hitlerowi więcej swobody do rozpoczęcia akcji.
– 31.08.1939 r. wieczorem rozwiały się resztki nadziei na pokojowe
rozwiązanie konfliktu między Polską a Niemcami.
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3.1 Aresztowania
15 września1939 r. Rudolf Troger wysłał pierwszy raport do Berlina:
„Rozpoczęto przeszukiwania całej Gdyni. Kontrola mieszkań i niektórych
gmachów państwowych przebiega bez zakłóceń […]. Liczba aresztowanych sięga około 4 000 osób. Zgodnie z rozkazem więźniowie są tymczasowo przetrzymywani w kościołach, halach i kinach. Rozpoczęto badanie osób
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aresztowanych na podstawie specjalnie przedtem przygotowanych listów
gończych. Badania trwają. Podana liczba 4 000 nie obejmuje osób aresztowanych przez oddziały wojskowe. Także i te aresztowania objęły kilka tysięcy osób”14.
Wśród osób aresztowanych były osoby pochodzące z inteligencji, posiadające wielki autorytet, ludzie wykształceni: naukowcy, nauczyciele, lekarze,
adwokaci, urzędnicy, duchowni, członkowie partii politycznych. Wielu z tych
ludzi straciło życie w obozie w Stutthofie i Piaśnicy15.
Stutthof znajdował się 36 kilometrów od Gdańska. W grudniu 1939 r. liczył 7 000 więźniów. Do stycznia 1945 r. więziono tu około 110 000 osób.
Piaśnica leży w okolicy Wejherowa i tu w lasach zamordowano około
12 000 osób, przede wszystkim lekarzy, nauczycieli, księży, artystów.

Osoby wysiedlane pod groźbą kary śmierci nie mogły ze sobą zabrać dobytku, sprzętu. Wychodząc z mieszkań, musieli zostawić je otwarte, nie wolno było zniszczyć mienia i urządzeń, co traktowano jako sabotaż17. Osoby
wysiedlane w listopadzie 1939 r. mogły zabrać ze sobą bagaż o wadze 50 kilogramów, lecz miały zakaz posiadania przy wysiedleniu papierów wartościowych, dewiz oraz wartościowych przedmiotów18.
Po aresztowaniach i wysiedleniach zaczęły się kradzieże mienia publicznego i prywatnego. Z domów zabierano wyposażenie, meble, dzieła sztuki,
biżuterię. Wywożono różnorodne surowce z miejsc i gmachów publicznych.
Wszystkie te „towary” wywożono do Gdańska, a w puste mieszkania wprowadzała się ludność niemiecka19.

3.2 Wysiedlenia
Wysiedlenia nie były tak dobrze zorganizowane jak aresztowania. Okupantowi przede wszystkim chodziło o jak najszybsze zgermanizowanie miasta. Ci mieszkańcy, którzy nie znali języka niemieckiego i nie stanowili zagrożenia dla Niemiec, zostali wysiedleni w głąb Polski. Zaczęto od wysiedlania właścicieli zakładów przemysłowych, właścicieli domów położonych
w atrakcyjnych miejscach Gdyni. Jednocześnie wiązało się to z przejęciem
całego majątku.
Dla sprawnego przebiegu wysiedlenia opracowano trzy grupy osób
do których przyporządkowywano ludność. I tak:
1. Aussiedlung – te osoby wysiedlano poza Pomorze, były to osoby przybyłe
do Gdyni po 1918 roku.
2. Verdrangung – należeli tu ci, którzy urodzili się na Pomorzu, lecz poza
Gdynią. Zostali oni wysiedleni do okręgu Gdańsk – Prusy Zachodnie
i na peryferie Gdyni.
3. Trzecia grupa – osoby urodzone w Gdyni, lecz niezagrażające okupantowi. Zostali w Gdyni16.
Sukcesywnie wysiedlano dzielnice: Mały Kack, Wzgórze św. Maksymiliana, Grabówek, Witomino, Obłuże, Kamienna Góra. Transport tych ludzi
w głąb Polski odbywał się koleją, trwał kilka do kilkunastu dni. Osoby przewożono w bydlęcych wagonach, bez jedzenia – jedli to, co zabrali ze sobą. Dużo osób nie
przeżyło. Wysiedlenia trwały do listopada 1939 r. Szacuje się, że dotyczyło to około 50 000 osób. Dużo z tych ludzi, którzy przeżyli wojnę, wróciło do Gdyni. Podsumowując – wysiedlonych zostało 50% mieszkańców, na podstawie dekretu Hitlera.
A. Męclewski, Z dziejów gdańskiego gestapo, Warszawa 1974, s. 78.
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3.3 Germanizacja
Tuż po zajęciu miasta okupanci zastosowali politykę zmierzającą
do likwidowania wszystkiego, co polskie. Wiemy, że germanizacja to proces nakłaniania rdzennych mieszkańców określonego terenu do przyswojenia
języka niemieckiego oraz kultury i sztuki niemieckiej. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, a mianowicie 22 sierpnia 1939 r. w Obersalzbergu
w przemówieniu Adolf Hitler do dowódców Wehrmachtu podkreślił potrzebę
wyparcia i wyniszczenia Polaków: Nadający się do zniemczenia Polacy
otrzymają niemieckie nazwiska po przejściu całkowitego procesu germanizacji, co trwać będzie od dwóch do trzech pokoleń. Językiem urzędowym,
handlowym i potocznym winien być tylko język niemiecki, urzędnikami zaś, na
byłych terenach polskich mogą być tylko Niemcy […]. Dążeniem naszym jest
zgermanizowanie w jak najlepszym czasie całej nadającej się do tego ludności
[…]. Należy wysiedlić element zdecydowanie polski […]. Polakom nie wolno
uczęszczać do szkół średnich, do szkół zawodowych, ani też wyższych […].
Nie wolno odprawiać nabożeństw w języku polskim […]. Zabrania się wszelakich zrzeszeń, korporacji i zjednoczeń świeckich i kościelnych, jak również
należy zamknąć polskie restauracje, kawiarnie i kina, a nadto znieść wszelką
polską prasę i wydawnictwo książek […]. Te osoby, które wydają się niezadowolone do przenarodowienia, muszą być utrzymywane na najniższym stopniu
kultury […]. Spośród ludności przeznaczonej na wysiedlenie należy wybrać
dzieci rasowo wartościowe w wieku najwyżej 8–10 lat i umieścić je w Rzeszy
[…]. Z krewnymi polskimi nie wolno im utrzymywać żadnych kontaktów […].
Poza tym wysiedlić należy: wszystkich Polaków, którzy przybyli na teren Nowej
Z. Szreder, Ludziom trudno zapomnieć. Jedna biała plama mniej na wojennej Historii
Gdyni, „Roczniki Gdyńskie” 1999, nr 14, s. 203.
18
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Rzeszy po 1 października 1918vr. całą polską inteligencję, działaczy polskich, tych spośród tzw. neutralnych Polaków, którzy nie dadzą się zniemczyć,
wszystkich Żydów […] i wszystkich mieszkańców polsko-żydowskich20.
Albert Forster w Reichsgau Danzig – Westpreussen 31 sierpnia 1939 r.
stwierdził: „Istotne jest, by w żadnym wypadku nie tolerować języka polskiego. Znaczy to, że należy polskie gazety, naukę polską, nabożeństwa polskie całkowicie wyplenić”21.
Jak wyglądały pierwsze dni okupacji na Pomorzu?
Zmiana nazwy Gdyni na Gotenhafen oznaczała całkowitą germanizację
miasta. Ulice otrzymały nazwy niemieckie, na przykład ulica Świętojańska
to Adolf Hitler Strasse, Skwer Kościuszki – Adolf Hitler Platz. W mieście
usuwano, zrywano polskie flagi, godła, afisze i ogłoszenia. Wprowadzono
rygorystyczny zakaz używania jęzka polskiego, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym. Wszelkie instytucje oświatowe, naukowe i kulturalne
zamknięto, a mienie wywieziono lub zniszczono. Zniszczona została Biblioteka Polskiego Związku Zachodniego – około 4 tys. dzieł. Zniszczono
i częściowo wywieziono księgozbiór naukowy Instytutu Bałtyckiego – około
9 tys. woluminów. Biblioteka Dowództwa Marynarki Wojennej i Towarzystwa Wiedzy Wojskowej została zrabowana. Z Morskiego Laboratorium
Rybackiego wywieziono przyrządy naukowe. Obowiązywał zakaz polskich
kazań, polskich pieśni i nabożeństw, duchownymi zostali księża narodowości
niemieckiej. Zniszczono kościół parafii Orłowo-Kolibki, a 19 października
1939 r. zniszczono krzyże przy kościele na Grabówku, przy Kolegiacie
i na Kamiennej Górze. Cmentarz na Obłużu-Pogórzu został zdewastowany.
Akcja usuwania śladów polskości polegała na rozbijaniu pomników,
na przykład pomnik nagrobny gen. Gustawa Orlicz-Deresza na Oksywiu,
zdjęto popiersie Henryka Sienkiewicza na Kamiennej Górze oraz tablicę
pamiątkową Stefana Żeromskiego.
Pod koniec 1944 r., biorąc pod uwagę całe Pomorze Gdańskie, osiedlono
tu 55 tysięcy Niemców22.

port i stocznia miały stać się militarnym zapleczem Kriegsmarine. Port i stocznia w czasie okupacji nastawione były na remont statków. Gdynia zmieniła
się z miasta tętniącego życiem, z rozwijającym się handlem i turystyką w miasto ciężkiej doli wielu Polaków. Praca stała się uciążliwa, wyczerpująca,
jak też nieopłacalna i niedająca środków do utrzymania rodziny. Pomimo to
istniała bardzo dobrze rozwinięta działalność wywiadowcza, co powodowało,
że Polacy się organizo-wali – mając nadzieję na uwolnienie od okupanta.
Miasto prosperowało, lecz według przepisów Trzeciej Rzeszy. Żywność
była porcjowana. Racje żywnościowe były bardzo skromne, zapewniały
minimum wyżywienia. Inne produkty, takie jak papier toaletowy, pasta
do zębów – były tylko dla Niemców. Żywność dla Niemców była lepsza
i w większych ilościach23. Sytuacja ta ujemnie wpływała na handel, spora
ilość sklepów została zlikwidowana. Ruch na ulicach Gdyni zamarł. Wiele
restauracji stało się dla Polaków niedostępnych, mieli zakaz wstępu. Sklepy
podzielono – Niemcy posiadali swoje, a Polacy swoje (zaopatrywali się
w nich w różne produkty)24. Warunki mieszkaniowe i opieka zdrowotna – odmienne dla Polaków i dla Niemców25. Komunikacja w Gdyni w tym czasie
była bez zarzutów. Lecz kłopoty z paliwem spowodowały uruchomienie
trakcji trolejbusowej26. W szkołach nauka w języku niemieckim, również
osobne szkoły, żłobki, przedszkola dla Niemców. Słuchanie radia było zakazane – programy tylko i wyłącznie nadawane w języku niemieckim. Prasa miała charakter propagandowy lub informacyjny. Każdy krok po Gdyni
mówił o władzy Niemiec, kontroli Polaków, aby przebywali tylko i wyłącznie
w wyznaczonych miejscach. Stanowiło to wielkie utrudnienie dla osób pochodzenia polskiego. Jak wiemy, port i stocznie przejęły władze niemieckie.
Praca w porcie była ciężka, tym bardziej, że funkcje portu uległy zmianie.
Nie był to ośrodek handlowo-pasażerski, lecz nastawiony na potrzeby militarne, potrzeby wojenne.
Gdynia (a zwłaszcza port gdyński) w latach 1944–1945 r. była nowoczesnym ośrodkiem. Oddziały Wehrmachtu po zajęciu Gdyni zaczęły
przystosowywać port gdyński, stocznie do swoich militarnych potrzeb nastawionych na masową produkcję okrętów oraz ich remonty. Sytuacja ta
doprowadziła do uzasadnionych obaw w obozie aliantów27.

4. Gospodarka Gdyni oraz życie gdynian
w okresie okupacji hitlerowskiej
Okupant, zajmując Gdynię, zaczął reorganizację jej gospodarki,
poprzez przestawienie jej na przemysł zbrojeniowy. W założeniach Hitlera
Urząd do spraw Polityki Rasowej, „Traktowanie ludności byłych obszarów Polski z punktu
widzenia polityki rasowej”, Berlin 1939.
21
J. Lubicz, J. Woliński, Polityka okupanta hitlerowskiego wobec wyznań religijnych
w Polsce, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”, nr IX,
Warszawa 1957.
22
Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu 1939–1945, red. G. Górski, Toruń 1999, s. 29.
20
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Kronika Wydarzeń, T. Szarota, Warszawa 1995.
B. Hajduk, Gospodarka Gdańska w latach 1920–1945, Gdańsk 1998, s. 227.
25
P. Semków, Polityka III Rzeszy wobec ludności polskiej na terenie byłego Wolnego Miasta
Gdańska w latach 1939–1945, Toruń 2001, s. 152.
26
M. Gwiazda, Powstanie i rozwój komunikacji miejskiej w Gdyni, „Roczniki Gdyńskie”,
nr 4, s. 47–48.
27
Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu 1939–1945, red. G. Górski, Toruń 1999, s. 29
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5. Wyzwolenie Gdyni
Na konferencji jałtańskiej podjęto decyzję, że Armia Czerwona ma opanować porty w Zatoce Gdańskiej. Do wykonania tego zadania wyznaczono 2. Front Białoruski pod wodzą marszałka Konstantego Rokossowskiego.
Wojska Rokossowskiego przeważały liczebnością i siłami nad wojskami niemieckimi. 313. dywizja pułkownika Asafiewa, z którą miały współpracować
czołgi I brygady pancernej stanowiła część, a dokładniej mówiąc, jedną piątą
sił piechoty 134. korpusu, którym dowodził generał lejtnant Andriej Frolenkow. Jemu to właśnie dowódca 19. armii generał Romanowski zlecił zadanie
bezpośredniego uderzenia na Gdynię. Generał Frolenkow przygotował swój
korpus do ostatecznego boju o nasze miasto portowe w ten sposób, że dywizję pułkownika Asafiewa, wzmocnioną czołgami brygady pancernej, wysunął do pierwszego rzutu, z zadaniem uderzenia na miasto od południa i z południowego zachodu. 310. dywizja piechoty pułkownika Rogowa nacierać
miała na Witomino i dalej na centrum miasta. Północne dzielnice Gdyni były
celem natarcia 27. dywizji piechoty pułkownika Korszunowa. W drugim rzucie – jako odwód i siła interwencyjna, która mogła być skierowana na odcinek, gdzie opór przeciwnika będzie największy – przygotowana była 272. dywizja piechoty pułkownika Mieszkowa, a w gotowości do działania na rzecz
310. i 313. dywizji piechoty. Później w ostatniej fazie walk o miasto, dywizja posuwać się miała za 27. dywizją, przedzierając się przez Grabówek
ku portowi. Piątą dywizją była najprawdopodobniej 138. DP, z którą współdziałał drugi batalion czołgów w dniu 25 marca 1945 roku. Niemieckie siły:
227. dywizja piechoty – krańcowa lewoskrzydłowa dywizja na froncie gdyńskim obok niej walczyły 151., 32., 215. dywizje piechoty i silna artyleria,
7. dywizja pancerna, 4. zmotoryzowana dywizja grenadierów pancernych SSPolizei.
W rezultacie Armia Czerwona zajęła Gdynię 28 marca 1945 roku. Liczba ofiar, jak i skala zniszczeń zabudowy miejskiej były bardzo duże. Doszczętnie zniszczone zostały tory kolejowe, drogi i port. Najbardziej zauważalne było zniszczenie pięknego Dworca Kolejowego, poważne uszkodzenia Hali Targowej. Budynki mieszkalne, sklepy, całe miasto nie ucierpiało
w takim stopniu jak inne miasta polskie. Oczywiście największe straty dotyczą ludności. Od chwili wyzwolenia zaczęła powracać ludność wysiedlona w pierwszych miesiącach okupacji. Gdynianie postanawili wspólnie odbudować Gdynię. Stopniowo porządkowali miasto, aby powróciło do dawnej świetności.
Pomimo zmiany nazwy Gdynia na Gotenhafen i włączenia jej do terytorium Trzeciej Rzeszy, nie udało się Hitlerowi uczynić z niej niemieckiego

miasta. Na nic zdały się wysiedlenia i cała operacja zgermanizowania. Pomimo całkowitego przejęcia Gdyni w ręce niemieckie, nie udało się okupantowi zetrzeć Gdyni z mapy Europy. Również zmiana profilu portu gdyńskiego
nie była przeszkodą, aby wróciła do wyglądu i gospodarki, jaką prowadziła
przed wrześniem 1939 roku.
Miasto nie ucierpiało, jeśli chodzi o zniszczenie tak, jak inne tereny, chociażby Gdańsk, a powrót rdzennych gdynian dopingował całą społeczność
gdyńską do całkowitego, ponownego, dynamicznego rozkwitu miasta.
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ŻOŁNIERZE WŁOSCY
W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
I w CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDYNI
Wprowadzenie
Obywatele państwa włoskiego w ciągu 25. lat XX w., to jest od 1920
do 1945 r. przeżyli zmiany ustroju, w wyniku których wielu, głównie młodych mężczyzn, którzy podlegali obowiązkowi służby wojskowej, podczas
II wojny światowej przeżywało tragedie, zakończone niekiedy śmiercią.
O tym, że wielu żołnierzy włoskich także w Gdyni i na ziemi gdańskiej przeżywało tragiczne wydarzenia, do tej pory opublikowano niewiele – z powodu
niezwykle skromnych informacji, które nawet nie są znane badaczom dziejów II wojny światowej.
Autor, jako mieszkaniec Gdyni w okresie II wojny światowej był naocznym świadkiem wielu wydarzeń, na przykład służby żołnierzy włoskich
w Gdyni oraz późniejszych ich przeżyć i martyrologii. Brzmi to paradoksalnie, gdyż faszystowskie Włochy były do pewnego czasu sojusznikami nazistowskich Niemiec. Świadkami losu żołnierzy włoskich byli nieliczni mieszkańcy Gdyni, którzy w tym okresie mieli bezpośredni kontakt z żołnierzami, a szczególnie w latach od 1943 r. do końca wojny, to jest w okresie,
gdy po klęsce wojsk niemieckich pod Stalingradem, zimą 1943 r. nastąpił
końcowy etap wojny.
W polskich archiwach nie ma na ten temat materiałów źródłowych i głównie dlatego sprawy, o których mowa, nie zostały ujawnione, opracowane
i opublikowane.
Warto podkreślić, że w opisach dziejów Gdyni dotyczących czasów
II wojny światowej jest wiele tematów, które do dzisiaj nie pozostały przypomniane. Autor, z uwagi na fakt, że mieszkał w tym czasie w Gdyni i podczas liturgii, jako ministrant kontaktował się bezpośrednio z Włochami, odważył się zająć sprawą żołnierzy włoskich i temat ten opracować. Potrzeba
taka istniała także z tego powodu, iż żołnierze włoscy przybyli do Polski jako
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sojusznicy Niemiec, ale od początku byli zaprzyjaźnieni z polskimi mieszkańcami Gdyni, a swoją służbę zakończyli jako wrogowie Niemiec. Zresztą żołnierze włoscy zawsze byli przedmiotem kpin i pośmiewiska ze strony
Niemców, zwanych przecież Herrenvolk czyli „narodem panów”.
Kazimierz Małkowski urodził się w Gdyni w 1933 r. W roku szkolnym 1939/1940 powinien pójść do szkoły, do I klasy szkoły powszechnej,
jako mieszkaniec Grabówka, zapisany został przez rodziców do Szkoły Powszechnej nr 14 przy ul. Sambora. Ale wówczas dzieci polskich rodziców,
w myśl poleceń Heinricha Himmlera, uczęszczając do niemieckich szkół,
winny w szkole posiąść tylko umiejętność pisania, czytania i liczenia do stu.
Do tego wystarczyły dwa lata nauki, czyli Polacy, uczniowie niemieckich
szkół w okupowanej Gdyni, chodzili do szkoły i pobierali naukę tylko przez
dwa lata. Po dwóch latach nauki, na przykład uczniowie w Szkoły Podstawowej nr 14 mieli zajęcia w szkole tylko jedną godzinę, przeznaczoną na sprzątanie szkoły (po dzieciach rodziców niemieckich), sprzątanie boiska i znoszenie drewna z lasu na opalanie sal szkolnych.
Czas wolny od nauki od 1942/1943 r. wykorzystywali w różny sposób. Piszący te słowa został w wieku 9 lat ministrantem w kościele Świętej Rodziny na Grabówku, gdzie proboszczem był ks. Roman Wiśniewski, a wikariuszem ks. Stefan Kwiatkowski.
W tym czasie do Gdyni przybyli przysłani służbowo żołnierze włoscy
z określonymi zadaniami, w skład kadry batalionu wchodził m.in. kapelan
ks. Silvio Porisiensi, którego dzielność duszpasterska ujawniła się w najbliższym kościele parafialnym (parafii na Grabówku). Od tego czasu kilkoro
z ministrantów związało się z włoskim kapelanem i służbą u Włochów. Byli
to m.in. Zygmunt Śliwiński (obecnie mieszkaniec Gdańska), Zdzisław Dejewski (obecnie mieszkaniec Sopotu) oraz gdynianie: Alojzy Czapczyk, Kazimierz Małkowski, Zygmunt Mielęcki, Jerzy Więckowski, Rajmund Więckowski.
Ja, Kazimierz Małkowski byłem świadkiem, jak kapelan don Silvio Porisiensi pod koniec 1943 r. pożegnał Gdynię i wyjechał. Dokąd się udał, tego
nam nie wyjawiono, gdyż była to tajemnica wojskowa. Nie pamiętam, na jakiej podstawie, ale po wojnie, gdy poznałem już niektóre wojenne tajemnice wojsk włoskich, podejrzewałem, że don Silvio wezwany został przez dowództwo wojsk niemieckich, by stawił się przed wojskowym sądem polowym.
Po wojnie przez pierwsze lata nie myślałem o losach kapelana i jego
podwładnych, ale później, po siedemnastu latach poszukiwań (poszukiwałem m.in. przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż i inne charytatywne

organizacje międzynarodowe) dowiedziałem się, że „don Silvio żyje i mieszka w Udine”, czyli w pobliżu miasta, w którym się urodził.
Wkrótce na zaproszenie kapelana (był to wymóg otrzymania paszportu
prywatnego) udałem się do Włoch, gdzie dwukrotnie odwiedziłem kapelana.
Wówczas przejrzałem niezwykle bogaty zbiór jego rodzinnych i służbowych dokumentów, posegregowałem je i namówiłem, aby na ich podstawie
don Silvio napisał książkę. Zaproponowałem nawet tytuł: Przeżycia kapelana włoskiego podczas II wojny światowej. Nie minęły dwa lata, gdy drogą
pocztową otrzymałem z odpowiednią dedykacją książkę autorstwa kapelana – Monsigniore Silvio Porisiensi NEL TURBINE DELLA GUERRA 19401945 – Un Cappellano Militare (Udine, Chiandetti Editore 1989). Po kilku latach otrzymałem od rodziny kapelana wiadomość, że 1 lipca 1997 r.,
po dwuletniej ciężkiej chorobie, w wieku 84 lat don Silvio zmarł i spoczął
na cmentarzu parafialnym w Grions del Torre. Moim marzeniem jest teraz,
aby ktoś z mojej rodziny albo przyjaciół złożył w przyszłości na jego grobie
symboliczne kwiaty. A może uczyni to ktoś z Czytelników powyższej informacji?
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1. Rola Gdyni we współpracy z państwem włoskim
w okresie międzywojennym
Gdynia z uwagi na to, iż zbudowała u siebie port morski, który działalnością obejmował także Włochy, utrzymywała ożywione kontakty handlowe
(głównie eksport węgla) i wojskowe z tym państwem. Interesy Italii na terenie całego kraju reprezentowała ambasada włoska w Warszawie powołana
po I wojnie światowej, a reprezentantem interesów państwa i obywateli włoskich (m.in. załóg statków) na Pomorzu była włoska placówka konsularna
w Gdyni, wymieniona po raz pierwszy w Księdze Adresowej Ziem Zachodniej Polski – w Gdyni i na Pomorzu na lata 1937–1938. Konsulat włoski miał
siedzibę przy ul. Świętojańskiej nr 1, a konsulem był Arturo Ag. Stella. Szybko rozwijający się eksport węgla przez port gdyński organizowały specjalnie
powołane przedsiębiorstwa polsko-włoskie.
Ponadto – jak pisze Jarosław Rusak w artykule Gdynia – Littoria (Latina) – Zapomniana karta polsko-włoskiej współpracy i przyjaźni („Rocznik Gdyński” nr 16, Wydawnictwo Towarzystwo Miłośników Gdyni, 2003,
s. 79–82) w zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku i Bydgoszczy zachowała się unikalna dokumentacja z 1935 r. dotycząca partnerstwa Gdyni
z włoskim miastem Littoria, leżącym na obszarze zwanym Błotami Pontyjskimi, które dopiero w 1928 r. włoski dyktator Benito Mussolini nakazał osuszyć,
a na odzyskanych terenach powstało m.in. nowe miasto Littoria. Po wojnie
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liczyło ono ponad 100 tys. mieszkańców i stanowiło lokalny ośrodek gospodarki rolnej. W 1932 r. z okazji nadania tej młodej miejscowości praw miejskich władze Gdyni ofiarowały Littorii okazjonalny dar w postaci pucharu
z kutego srebra ozdobionego bryłami bursztynu. Z kolei 10 lutego 1935 r.
podczas obchodów 15-lecia odzyskania przez Polskę dostępu do morza, Gdynia otrzymała od zaprzyjaźnionego miasta włoskiego okazały puchar – czarę
z onyksu oplecioną pękami złotych rózg liktorskich. Wówczas podczas okolicznościowego przemówienia Komisarz Rządu Franciszek Sokół powiedział
m.in. że: podobne są dzieje powstania obu miast, gdyż i jedno i drugie dźwignęło się z niczego wolą Wodzów Narodu: Gdynia – Józefa Piłsudskiego i Littoria – Benita Mussoliniego. Po tych uroczystościach puchar wystawiony został w oknie wystawowym firmy STAR przy ulicy Świętojańskiej, po czym
wiadomości o dalszym losie pucharu pozostały nieznane.
Natomiast w „Roczniku Gdyńskim” nr 2, 1978/79, s. 109–119 Donald
Steyer w artykule Wizyty zagranicznych okrętów wojennych w porcie gdyńskim w latach 1920–1939 wymienia kolejne wizyty okrętów włoskich. Pierwszymi okrętami, które odwiedziły Gdynię były okręty francuskie, które zawinęły w 1920 i 1922 r., gdy Polska nie posiadała jeszcze własnego portu.
Dopiero od 1927 r. Gdynię odwiedzały okręty innych bander europejskich,
przy czym po raz pierwsze okręty królewskiej marynarki włoskiej, a mianowicie krążowniki „Farbcesco Ferruccio” i „Pisa” przybyły do Gdyni 31 lipca 1929 r., ale z powodu swoich gabarytów nie mogły wejść do portu i zakotwiczyły na redzie. Wizyta obu okrętów z kadetami na pokładzie trwała sześć
dni. Ponowna wizyta okrętów włoskich nastąpiła 26 sierpnia 1931 r. W latach późniejszych (lata 1930.) współpraca militarna ze względów politycznych już się nie rozwijała.

Mussoliniemu (1883–1845), twórcy w 1919 r. pierwszej organizacji faszystowskiej – „Związku Walki” (członkowie tego związku nosili czarne koszule) – misji utworzenia rządu, w którym najważniejsze stanowiska obsadzali faszyści. Jednym z głównych celów ich działania była walka o hegemonię
nie tylko w Europie. W 1935 r. Włochy rozpoczęły inwazję zbrojną w Etiopii
w Afryce, a potem aktywnie wspierały bunt gen. Behamonde Francisco Franco (1892–1975) w Hiszpanii, dokąd wysłali do pomocy około 70 tys. żołnierzy milicji faszystowskiej. Przede wszystkim jednak Duce („wódz”, analogicznie do słowa Fuehrer) wraz ze swoim zięciem hr. Ciano byli zaprzyjaźnieni z Adolfem Hitlerem (1889–1945), który w 1933 r. doszedł w Niemczach do władzy. Wynikiem tej przyjaźni było podpisanie w październiku
1936 r. przez Włochy umowy zwanej „osią Rzym – Berlin”, która wkrótce poszerzona została o Japonię. W ten sposób powstało sojusznicze sprzymierzenie zwane „osią Berlin – Rzym –Tokio”. Włochy wtedy uzależniły się
od III Rzeszy Niemieckiej, czego konsekwencją był udział żołnierzy włoskich na frontach walki Niemców, głównie na Wschodzie. Tu ponieśli oni
także największe straty, liczone w tysiącach ofiar ludzkich.

2. Rodzi się faszyzm
Historia państwa włoskiego jest niezwykle interesująca z uwagi na wydarzenia, które kształtowały to państwo w okresie międzywojennym, a także
podczas II wojny światowej, aż do jej zakończenia w 1945 r.
Na burzliwe dzieje wpłynęły wydarzenia w Europie od początku lat 30.,
w których królestwo Włoch brało bezpośredni udział, a które zakończyły się
z końcem II wojny. Jej skutki wyrażone głównie ukształtowaniem się nowych
granic państw mamy do dzisiaj. Uwaga ta jednak nie dotyczy Republiki Włoskiej, która istnieje w swoich dawnych granicach.
Lata 30. ubiegłego stulecia we Włoszech wyróżniły się aktem powierzenia przez króla Włoch Wiktora Emanuela III (1869–1847), Benito
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3. II wojna światowa
Aby przedstawić sytuację polityczną we Włoszech od dnia wybuchu
II wojny światowej przedstawiamy Podręczne kalendarium wojny we fragmentach dotyczących przede wszystkim państw zainteresowanych, to jest
Włoch, Niemiec i Polski, opublikowane w specjalnym wydaniu tygodnika „Polityka” w 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej w numerze
1/2005.
01.09.1939 – najazd Niemiec na Polskę,
03.09. – Wielka Brytania i Francja wypowiadają wojnę Niemcom,
17.09. – wkroczenie Armii Czerwonej do Polski,
28.09. – traktat o przyjaźni i granicy pomiędzy ZSRR a Rzeszą Niemiecką,
09.10. – wcielenie części ziem polskich do Rzeszy,
11.06.1940 – Włochy wypowiadają wojnę Francji i Wielkiej Brytanii,
25.06. – kapitulacja Francji,
27.09. – podpisanie w Berlinie paktu trzech: Niemcy, Japonia, Włochy,
22.06.1941 – napaść Hitlera na ZSRR,
07.12. – atak japoński na Pearl Harbour,
08.12. – USA i Wielka Brytania wypowiadają wojnę Japonii,
11.12. – Niemcy i Włochy wypowiadają wojnę USA,
17.07.1942–02.02.1943 – bitwa stalingradzka, klęska 6. armii niemieckiej,
19.01.1943 – przerwanie blokady Leningradu przez Armię Czerwoną,
13.05.1943 – kapitulacja wojsk „osi” w Afryce Północnej,
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05.07.–23.08.1943 – bitwa na Łuku Kurskim, zwycięstwo wojsk radzieckich,
10.07.1943 – wojska alianckie lądują na Sycylii,
25.07.1943 – obalenie Mussoliniego, na czele rządu włoskiego staje marszałek Pietro BADOGLIO,
03.09.1943 – wojska brytyjskie lądują w Kalabrii, podpisanie kapitulacji Włoch,
29.09. – uwolniony przez Niemców Mussolini proklamuje powstanie
Włoskiej Republiki Socjalnej SALO,
12.01.–04.06.1944 – bitwa o Rzym,
17.05.1944 – przełamanie niemieckiej linii obrony pod Monte Cassino,
28.04.1945 – rozstrzelanie Mussoliniego,
30.04. – samobójstwo Hitlera,
06.08. – zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę,
09.09. – zrzucenie bomby atomowej na Nagasaki,
02.09.1945 – podpisanie aktu kapitulacji Japonii – koniec II wojny światowej.

Sampa) na Grabówku (obecne okolice ul. Kalksztajnów). Na Leszczynkach
(przy domkach zbudowanych przed wojną przez Chłodnię Portową dla swoich pracowników) Niemcy urządzili stanowiska dla oddziału reflektorów.
Ale główne zadanie dla zabezpieczenia portu i miasta przed nieprzyjacielskim bombardowaniem niemieckie dowództwo wyznaczyło oddziałom prowadzącym zamglenie obszarów chronionych z uwagi na swoje znaczenie.
Do tego celu wyznaczone zostały specjalne oddziały chemiczne żołnierzy
włoskich.

4. Organizacja obrony przeciwlotniczej w Gdyni
Od pierwszych dni okupacji Gdyni, Niemcy wyznaczyli miastu, a przede
wszystkim portowi gdyńskiemu z jego zapleczem technicznym ważną rolę,
gdyż był to pierwszy port leżący poza Rzeszą nad Bałtykiem, znacznie oddalony od największego wroga Hitlera – od wyspy brytyjskiej. Ta odległość
od baz lotnictwa brytyjskiego sprawiała, że Niemcy byli początkowo przekonani, że tu nie dosięgną ich bomby lotnictwa RAF-u i USA. Dopiero pierwszy
nalot brytyjski na sąsiedni Gdańsk, w dniu 12 lipca 1942 r. (89 ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej1 według „Danziger Neuste Nachrichten”, który podał wykaz zabitych z nazwiskami i imionami) zachwiał wiarę Niemców w bezpieczne oddalenie Gdyni od baz nieprzyjaciela. Ale pierwszy nalot
sprawił także, iż Niemcy poczynili pierwsze kroki zmierzające do zabezpieczenia swoich miejsc strategicznych w miastach nadbałtyckich, w tym także w Gdyni.
Lądowe zabezpieczenie miasta polegało na utworzeniu systemu obrony
przeciwlotniczej. Tworzyły je stanowiska artylerii przeciwlotniczej składającej się z dział dwu- i czterolufowych. Te ostatnie nazywano Vierlinksflak
i montowano je na wysokich budynkach oraz na zbudowanych z drewna wokół śródmieścia na krawędzi wysoczyzny wieżyczkach. Stanowiska Vierliknksflaków znajdowały się m.in. na budynku Urzędu Miasta (Stadtverwaltung), na tak zwanym budynku PLO (Cafe Berlin), na Domu Bawełny,
na V tarasie cmentarza Witomińskiego, na wzgórzach w pobliżu ul. Wolności, w pobliżu ul. Komandorskiej oraz na tak zwanej Sampówie (Górze
1

Dziennik „Danziger Neuste Nachrichten” z 13.07.1942.
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5. II Włoski Batalion Zadymiania2
Wojenna strategia niemieckiego dowództwa wojskowego przewidywała organizację włoskich batalionów zadymiania w Świnoujściu (Swinemuende) – I batalion, w Gdyni – II batalion, w Wilhelmshaven – III batalion
oraz w Gross Born (pol. Borne Sulinowo, pow. Szczecinek) z siedzibą
w Szczecinku – IV batalion. I i II batalion podlegał bezpośrednio dowódcy
Kriegsmarine na Morzu Północnym, ale II batalion, którego zadaniem było
zabezpieczanie portów nad Bałtykiem w okolicy Gdańska, podlegał także
rozkazom naczelnego dowódcy Kriegsmarine na Bałtyku. Podane bataliony wchodziły w skład L.V.K., czyli stanowiły Luft Verteidigung Kommando,
w tłumaczeniu „komando obrony powietrznej” i były częścią składową Pułku Chemicznego „Rzym” z siedzibą w Wilhelmshaven. Ponadto dowództwo
włoskiej ARMIR-y czyli Armada Italiana in Russia rezydowało w Berlinie.
Z włoskich dokumentów wynika, że skład osobowy I Batalionu wynosił 500 żołnierzy, II Batalion liczył 600 osób, III – 550 i IV – 800 żołnierzy
oraz 37 kompania – 250 żołnierzy i campo addestramento również 500 osób kadry i oficerów. Łącznie zatem stan osobowy L.V.K. wynosił około 3 200 żołnierzy włoskich. Opiekę duszpasterską nad nimi sprawowało trzech kapelanów:
por. (ten ente) don Carlo de Falconi, por. don Silvio Porisiensi (II batalion)
i por. Vivari (kapelan III batalionu). Natomiast w składzie kadry w batalionach byli również lekarze, na przykład w gdyńskim II batalionie kpt. (capitano), lekarz (dottor) Carlo Arienti. Kapelani podlegali Ordinariato Militare, czyli Biskupstwu Polowemu, od którego otrzymywali przydział służbowy.
Bataliony Zadymiania powołane zostały wobec zagrożenia lotniczego
w listopadzie 1942 r. w określonym celu: aby po ogłoszeniu alarmu lotniczego dokonywać sztucznego zamglenia (zadymiania) obiektów portowych,
wojskowych i miast. W tym celu zainstalowane zostały tak zwane beczki
ze środkiem chemicznym, który w połączeniu ze sprężonym powietrzem
tworzył mgłę lekko unoszącą się nad ziemią lub wodą. Co to był za środek, to
2

II Battaglione Nebiogeno Italiano i po niemiecku: 2. Italienische Nebelbattailon,
czyli Zweite INB z siedzibą w Gdyni (nie. Gotenhafen).
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stanowiło tajemnicę, ale znane były skutki jego działania. Powstała „mgła”,
opadając na ziemię, tworzyła krople środka żrącego, który niszczył podeszwy obuwia, tworzył dziury w ubraniach oraz – co było bardzo dotkliwe
dla mieszkających w Gdyni Polaków (powszechnie hodujących kury i króliki) – powodował masowy pomór drobiu czy śmierć królików, których karma
(trawa) nasycona „mgłą”, stawała się trująca.
Kilka miesięcy przed przybyciem do Gdyni żołnierzy włoskich wydzielony został odpowiedni teren na Grabówku w kwadracie ulic: Grabowo, Kapitańska i Beniowskiego, na którym postawiono kilka (7 lub 8) baraków,
przy czym barak pod kuchnię oraz umywalnia i latryna zyskały betonowe
podpiwniczenie. Wjazd do Campo znajdował się od strony ul. Kapitańskiej,
gdzie przy bramie z prawej strony (od strony ul. Grabowo) była stacja paliw
dla samochodów służbowych, a nieco dalej – barak dowództwa.
Komendantem II Batalionu Zadymiania w Gdyni był sycylijczyk mjr Giuseppe Calafiori (Giuseppe – Józef), oficerem łącznikowym ze strony niemieckiej był mjr Haessner, zaś włoskim oficerem łącznikowym i tłumaczem był
kpt Cesare Maturi, inżynierem chemikiem był kpt Gramini natomiast kapelanem batalionu był wspomniany już por. Silvio Porisiensi, któremu wiernie
służył adiutant Giuseppe Confessore. W skład kadry dowódczej zakwaterowanej w Campo na Grabówku wchodzili take dowódcy kompani w Piławie
(obecnie Bałtijsk) kpt Graniola i w Kłajpedie (dawniej Memel) por. Pucci.
Organizacja II Batalionu ze sztabem na Grabówku składała się z dwóch
kompanii, w skład których wchodziły plutony, a te z kolei dzieliły się na drużyny. Zarówno kompanie, jak i plutony oraz drużyny miały swoje odrębne lokalizacje. Otóż z 32. kompanii pluton IV miał swoją siedzibę w porcie wojennym w Oksywiu, pluton V – w Obłużu, pluton VI – w Chyloni, natomiast plutony 33. kompanii miały swoje stanowiska w części lądowej miasta: pluton
I – na Działkach Leśnych (w pobliżu styku ul. Śląskiej i Witomińskiej), pluton II w porcie (przy ul. Portowej), a pluton III przy nowej Stoczni (Deutsche
Werke Kiel) przy ul. Czechosłowackiej i Rumuńskiej. Podobnie jak i plutony,
tak i drużyny pełniły służbę w barakach, wybudowanych specjalnie jako siedziby dla nich. Baraki te postawiono w różnych częściach miasta.
Kpt Cesare Maturi (mąż urodzonej w Gdyni w 1925 r. Heleny, z domu Szary)
w liście do autora z 9 kwietnia 1987 r. zdradził tajemnicę składu środka zawartego w beczkach (zwanego przez nas kwasem). Zadymianie następowało z butli pod ciśnieniem przez przenikanie kwasu solnego stanowiącego syntezę chloru
i tlenu. Środek ten był łatwo rozpuszczalny w połączeniu z wilgotną atmosferą.
Każdorazowo po ogłoszeniu alarmu lotniczego żołnierze włoscy ubrani w gumowe obuwie i kombinezony zabezpieczeni maskami

przeciwgazowymi rozbiegali się, względnie – byli rozwożeni w okolice,
gdzie były wystawione beczki z mgłą, otwierali zawory i biegli dalej do następnych beczek, oddalonych od siebie o około 100 do 150 m, najczęściej na
skraju ulic. Czynności takie powtarzali przy każdym nalocie lub niekiedy także po zapowiedzi o nalocie.
Oddzielną uwagę należy poświęcić Włochom, którzy służyli w wojskach
okupacyjnych, ale z uwagi na swoją sympatię do Polaków byli oni wrogo
ustosunkowani do Niemców, a sympatyzowali z dziećmi i młodzieżą polską,
a także z polskimi rodzinami. Autor doznał wiele aktów pomocy i przyjaźni
ze strony żołnierzy włoskich, sympatyzowali oni również z przedstawicielami gdyńskiego ruchu podziemnego, a szczególnie z członkami Tajnego Hufca Harcerzy.
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6. Kapelan wojsk włoskich porucznik Don Silvio Porisiensi
Kapelan wojsk włoskich porucznik Silvio Porisiensi został skierowany
po odbyciu służby duszpasterskiej w szpitalu wojskowym w Monaco
do Gdyni 15 sierpnia 1943 r. i przybył do naszego miasta 22 sierpnia o godzinie 11.15 pociągiem z Berlina. W czasie podróży spotkał się w Berlinie
z nuncjuszem apostolskim Włoch i odprawił jeszcze mszę świętą w lazarecie włoskim w Tempelhof. Działalność kapelana II INB obejmowała pod koniec jego pobytu w Gdyni opiekę nad 1 500 żołnierzami (wraz z internowanymi) w Gdyni, około 2 500 żołnierzami w Gdańsku, 350 żołnierzami
w Memel (Kłajpeda) i 300 żołnierzami w Pillau. W Gdyni był zakwaterowany
do 20 grudnia 1944 r. i tego dnia został oddelegowany do Gross Born
do obozu IMI3 dla internowanych żołnierzy włoskich. Po odwołaniu don Silvio
na jego miejsce przybył don dr Carlo de Falconi, który był tu do końca wojny.
Don Dilvio Porisiensi oparł swoją działalność kapłańską o najbliższy kościół parafialny pw. Świętej Rodziny na Grabówku, której proboszcz ks. Roman Wiśniewski, a także ministranci pomagali kapelanowi w pełnieniu swoich powinności. Podczas licznych rozmów przeprowadzonych z don Silvio
w Udine, gdzie mieszkał po wojnie, ksiądz wielokrotnie powtarzał datę „von”
albo „nach” 8 sierpnia 1944 r., bowiem swoją działalność w Gdyni dzielił
na czas „przed” i „po” 8 sierpnia4.
Dlaczego data 8 sierpnia 1944 r. dla żołnierzy włoskich był taka ważna,
i – jak powtrzał don Silvio – tragiczna? Po obaleniu faszystowskiego rządu
Benito Mussoliniego, gdy na czele nowego rządu powołany został przez króla Wiktora Emanuela III marszałek Pietro Badoglio, żołnierze włoscy musieli
3
4

IMI to skrót od Italienische Militaere Internierte.
Rozmowy Kazimierza Małkowskiego podczas dwukrotnego pobytu u ks. Silvio Porisiensi
w 1987 i 1988 r.
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się zadeklarować: czy zostają wierni Mussoliniemu czy też przysięgają wierność Badoglio. Wówczas Włosi mieli trzy możliwości: pozostać na służbie
Mussoliniego, przejść na stronę Badoglio i zostać internowanym, albo związać się z polską partyzantką i przejść do ruchu oporu. Ta trzecia możliwość
była najtrudniejszą do zrealizowania. Wobec wiernych marszałkowi Badoglio Niemcy zastosowali terror, internowali wszystkich, odebrali im broń
i umieścili w specjalnych obozach dla internowanych, gdzie zastosowali zaostrzony reżim, wyrażony take w uszczupleniu racji żywnościowych, skąpym przydziale umundurowania i obuwia. A wtedy nadchodziła sroga zima
1944/1945 roku. Wówczas Wehrmacht internował ogółem około 800 000
włoskich żołnierzy.
W obozach dla internowanych Włochów w rejonie Gdynia – Gdańsk, łącznie ze Świnoujściem, Piławą i Kłajpedą oraz w okolicach Szczecina i Słupska
Niemcy zgromadzili około 6 600 internowanych Włochów. W Gdyni obozy
IMI były m.in. w Orłowie, na Grabówku, w Chyloni, Redłowie, przy ul. Śląskiej, na pl. Kaszubskim, w pomieszczeniach Kriegsmarine Arsenal, w stoczni gdyńskiej (DWK), w obozie zbiorczym na Oksywiu (Obłużu) oraz w Sopocie i łącznie zgromadzono tu około 1 500 internowanych. Ponadto na przykład w Gdańsku zgromadzono około 2 700 osób. Wszyscy internowani podlegali komendanturze niemieckiej Stammlager XX B w Malborku.
Don Silvio odprawiał msze święte wszędzie, gdzie to było możliwe (władze
niemieckie musiały na to wydać zezwolenie), za komunikanty służyły okruchy
chleba. Internowanych nie omijały choroby i dlatego potrzebne im były środki
opatrunkowe i lekarstwa. Ks. Roman Wiśniewski skupił wokół siebie Polaków,
mieszkańców parafii, którzy zbierali pieniądze na zakup medykamentów i w plebanii organizował zbiórkę lekarstw. Znacznej pomocy udzielała także młodzież,
a przede wszystkim członkowie Tajnego Hufca Harcerzy. Nieocenioną pomoc
udzielał ks. Porisiensi jego adiutant Giuseppe Confessore, który w walizce o podwójnym dnie woził za księdzem sprzęt liturgiczny oraz dary dla internowanych.
Innym cichym bohaterem był aptekarz w Kłajpedzie K. Mazonas, który „organizował” lekarstwa, a za zebrane pieniądze dokonywał zakupu dostępnych środków medycznych. W akcji pomocy internowanym Włochom uczestniczyli także pojedynczy żołnierze (także oficerowie) niemieccy, na przykład mjr Haessner
– niemiecki oficer łącznikowy, który mieszkał na Grabówku razem z kapelanem
w jednym baraku.
Don Silvio Porisiensi o sytuacji panującej w placówkach dla internowanych żołnierzy włoskich składał raporty, pisał pisma do dowódców
i komendantów różnych szczebli, informował poszczególne władze wojskowe – niemieckie i włoskie, duchowne oraz cywilne. Informował także

Ambasadę Włoską w Berlinie i administrację Polowej Kurii Biskupiej w Rzymie, pisał do administracji cmentarzy, pisał wszędzie, gdzie było to możliwe,
czym oczywiście narażał się władzom różnych szczebli. Na przykład przeprowadził akcję po zastrzeleniu na Obłużu przy pracy przez „wachmanna”
internowanego żołnierza Falangi Pasquala, któremu kapelan chciał urządzić
godny pochówek, na co Niemcy nie zgodzili się. Domagał się również godnego pochówku zmarłych żołnierzy na cmentarzu w Gdańsku, na groby których przygotował nawet wzór jednolitego krzyża!
Za swoją szeroko pojętą działalność duszpasterską don Silvio Porisiensi został również internowany i umieszczony w obozie w Gross Born. Stamtąd został wezwany do stawienia się w dowództwie w Wilhelmshaven,
dokąd mimo ostrzeżeń, iż zostanie tam postawiony przed sądem polowym
i zastrzelony, pojechał. Miał tam zgłosić się w określonym budynku o określonej godzinie, ale nieco wcześniej w wyniku bombardowania budynek ten
został całkowicie zniszczony. Don Silvio poczuł się wtedy zwolniony z wezwania na rozkaz i podjął decyzję powrotu w rodzinne strony do Włoch, dokąd dotarł schorowany i wygłodzony (ważył 48 kg) 5 lutego 1945 r. Jak powiedział podczas naszej rozmowy: „[…] tak zakończyłem swoją powinność
wobec Ojczyzny w mundurze oficera włoskiego”, ale dopiero 3 sierpnia jako
inwalida wojenny został przeniesiony do cywila5.

234

Zakończenie
Żyje jeszcze wielu dawnych mieszkańców Gdyni, którzy pamiętają bombardowania miasta i portu, Verneblung (zamglenia) powadzone przez żołnierzy włoskich,
a także poszczególnych Włochów, którzy byli z mieszkańcami zaprzyjaźnieni, gościli w ich domach, przynosili prezenty, które otrzymywali od swoich najbliższych
w paczkach, a którymi były artykuły spożywcze u nas wtedy niedostępne (na przykład czekolada, cukierki, sardynki w puszkach i owoce południowe. Prawdą jest, że
młodzi żołnierze, jeszcze na wolności, byli „kochliwi”, a wynikiem ich miłości były
urodziwe, śniade dzieci, urodzone z matki Polski i ojca Włocha. Ponadto Włosi lubili nasze dzieciaki, a były liczne przypadki, że polskie dzieci były karmione w koszarach włoskich (U nich pierwszy raz w życiu zajadałem się pysznym makaronem
z sosem, w którym były wielkie reglamentowane u nas kawałki mięsa. Jestem jednym z przykładów młodzieńca, który u Włochów nauczył się jeść makaron, ale tu
także po raz pierwszy w życiu popijałem wino! Pamiętam także, jak na Pasterkę
1943 r. służyłem z kolegą Zygmuntem Śliwińskim w Campo na Pasterce do mszy
świętej, po której otrzymaliśmy prezent gwiazdkowy; była to wielka torba, w której były słodycze i cytrusy).
5

Powyższe informacje spisałem podczas wizyt u ks. Silvio Porisiensi w Udine. Zostały one
potwierdzone licznymi dokumentami znajdującymi się w domowym archiwum don Silvio.
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Wynikiem ówczesnej przyjaźni włosko-polskiej były także małżeństwa mieszkanek Gdyni z Włochami, a przykładem niech będzie małżeństwo Heleny Szary
i Cesare Maturi (z rodziną mieszka w Wenecji), czy małżeństwo Haliny Graziani
z d. Kwias z Mario Graziani – powojennym konsulem włoskim w Gdyni albo Leonallo Filippi (jego córka Claudi Filippi jest honorowym konsulem Italii w Gdyni) lub słynnego „Lodziarza” sopockiego de Marco.
Autor wyraża nadzieję, że Czytelnicy, którzy dysponują materiałami dotyczącymi przedstawionego tematu zechcą zapoznać z nim autora
(tel. 058 624 17 49).
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Ludobójstwo w Piaśnicy jesienią 1939 r.
ze szczególnym uwzględnieniem losu
mieszkańców Gdyni
Dzień 11 listopada związany z odzyskaniem niepodległości przez państwo polskie ma nie tylko radosny, ale i bolesny wymiar nie tylko dla historii kraju i miasta Gdyni, ale przede wszystkim dla członków rodzin, które
straciły swoich bliskich w Piaśnicy i niemieckim nazistowskim obozie Stutthof. W tym dniu w 1939 r. niemieccy naziści rozprawili się z większą grupą
czołowych przedstawicieli miasta, wśród których byli urzędnicy Komisariatu Rządu, sędziowie i prokuratorzy, pracownicy Urzędu Morskiego, policjanci, bankowcy, nauczyciele, księża, zakonnicy: jezuici i franciszkanie, kupcy, właściciele ziemscy, rzemieślnicy i inne osoby zaangażowane w działalność polityczną, gospodarczą, społeczną, kulturalną, oświatową i religijną.
Przypomnienie tragedii mieszkańców Gdyni wydaje się konieczne, ponieważ
nie została ona w sposób dostateczny utrwalona w świadomości historycznej
mieszkańców Polski, a nawet Wybrzeża Gdańskiego. Również wiedza o skali
represji i zbrodni hitlerowskich, popełnionych w pierwszych miesiącach okupacji od jesieni 1939 r. do wiosny 1940 r. na ludności Pomorza Gdańskiego
i wynikających z tego skutków dla obecnych pokoleń, nie jest powszechna.
Przyczyn zbrodni niemieckich popełnionych w kilkuset miejscowościach
Pomorza Gdańskiego, w tym w Piaśnicy i w obozie Stutthof jesienią 1939 r.,
należy szukać w rewizjonistycznej polityce prowadzonej przez Rzeszę Niemiecką w okresie międzywojennym, zmierzającej między innymi do zwrotu Gdańska i pomorskiego korytarza. Niemcy patrzyli niechętnie na budowę portu i miasta Gdyni, konkurującej z powodzeniem z Gdańskiem i będącej niewątpliwie dużym sukcesem II Rzeczypospolitej Polskiej. Na długo
przed 1 września 1939 r. w niemieckich kołach rządowych powstawał plan
włączenia ziem odebranych Niemcom przez traktat wersalski po I wojnie
światowej oraz szybkiego ich zgermanizowania tym razem w taki sposób,
by już nigdy nie mogły powrócić do państwa polskiego. Aby zapobiec
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tworzeniu się ruchu oporu oraz przygotować grunt pod szybką germanizację, naziści przystąpili do opracowania planu eksterminacji ludności polskiej
na Pomorzu. Na polecenie Adolfa Hitlera, Reinhard Heydrich opracował wytyczne, które wręczył 7 września 1939 r. w Berlinie dowódcom Einsatzgruppe do przeprowadzenia akcji Intelligenzaktion. Niemiecki rząd, chcąc zrealizować podstawową koncepcję okupacji, której celem było zdobycie przestrzeni życiowej na wschodzie i uczynienie z Polaków niewolników wielkiego niemieckiego imperium światowego, postanowił w pierwszej kolejności
zlikwidować inteligencję polską, stanowiącą poważne zagrożenie dla realizacji powyższych celów, postrzeganą jako warstwę kierowniczą, potencjalną
siłę ruchu oporu nadającą społeczeństwu polskiemu oblicze polityczne oraz
decydującą o jego istnieniu jako tworu państwowego.
Do inteligencji według kryteriów niemieckich zaliczono polskich księży,
nauczycieli, lekarzy, dentystów, weterynarzy, oficerów, wyższych urzędników, wielkich kupców, wielkich właścicieli ziemskich, pisarzy, redaktorów
i wszystkie osoby posiadające średnie i wyższe wykształcenie. Do grupy kierowniczej zaliczono także osoby należące do polskich partii politycznych, organizacji i stowarzyszeń krzewiących polskość, przede wszystkim członków
Polskiego Związku Zachodniego, Ligi Morskiej i Kolonialnej1.
Zgodnie z polityką najwyższych władz Rzeszy Niemieckiej hitlerowcy
po zajęciu Gdyni, zapewne obawiając się dalszych walk ze strony mieszkańców, już w dniu zajęcia miasta 14 września 1939 r. rozpoczęli przy pomocy
gdańskiej policji i oddziału SS Wachsturmbann „Eimann”, żandarmerii i żołnierzy Wehrmachtu akcję masowych aresztowań, pierwszą na tak dużą skalę na terenie przedwojennego państwa polskiego, którą objęto głównie mężczyzn, w tym małoletnich w wieku od 14 do 70 lat włącznie.
W Gdyni w czasie masowych aresztowań odbywających się 14–30 września 1939 r., zatrzymano około 20 tysięcy mężczyzn. Funkcjonariusze gestapo w kilku punktach miasta sprawdzali personalia zatrzymanych mężczyzn.
Podejrzanych o udział w walkach obronnych, w wieku poborowym i figurujących na przygotowanych wcześniej listach policyjnych internowano, natomiast pozostałych po przesłuchaniu zwalniano do domu.
Na podstawie raportu 1939 r. SS-Obersturmbannführera dr. Rudolfa Trögera, szefa gdańskiego gestapo z 15 września 1939 r. wiadomo,
że w ciągu tylko 2 dni aresztowano 4 tysiące osób, które tymczasowo przetrzymywano w kościołach, kinach, halach fabrycznych w celu poddania ich
badaniu, czy nie figurują na specjalnie przedtem przygotowanych listach
gończych. Aresztowano ponadto kilka tysięcy żołnierzy, obrońców Wybrzeża

Gdańskiego, którzy próbowali zbiec i uchronić się przed niewolą. Następnego
dnia liczba aresztowanych wzrosła do 6–7 tysięcy, spośród których zwolniono 3 tysiące. Dnia 17 września liczba aresztowanych wynosiła już 5 tysięcy.
Akcję masowych aresztowań wstrzymano w Gdyni w dniach 19–21 września
w związku z przyjazdem Adolfa Hitlera do Gdyni, po czym wznowiono ją
22 września. Ostatecznie, według raportu R. Trögera z 30 września 1939 r.,
zatrzymano na terenie miasta 120 zakładników, 130 osób na podstawie wydanej przez policję kryminalną w Berlinie w 1939 r. książki gończej tzw. Sonderfahndungsbuch Polen (figurowali w niej Polacy z całej Polski wraz z adresami ich zamieszkania, w tym mieszkańcy Gdyni przeznaczeni do internowania w pierwszych dniach wojny) oraz 2 250 osób aresztowanych prewencyjnie. Byli to mężczyźni w wieku od 14 do 70 roku życia2.
W sprawozdaniu z 9 stycznia 1940 r. Richard Hildebrandt pełniący funkcję Wyższego Dowódcy SS i Policji na Okręg Gdańsk – Prusy Zachodnie powtórzył dane liczbowe przedstawione przez R. Trögera w raporcie z 30 września 1939 r. oraz potwierdził udział oddziału SS – Wachsturmbann „Eimann”
w aresztowaniach mieszkańców Gdyni3.
Na podstawie zeznań członków rodzin aresztowanych i świadków postronnych wiadomo, że przetrzymywano aresztowanych we więzieniu policyjnym na ul. Starowiejskiej, w piwnicach gmachu Sądu Okręgowego
w Gdyni, w kawiarni „Fangrata” na Skwerze Kościuszki, w kościele NMP
na ul. Świętego Jana i przyległym placu, na placu przy radiostacji w Gdyni-Witaminie, w obozie zbiorczym zorganizowanym w Etapie Emigracyjnym
w Gdyni-Grabówku i w podobnym obozie zorganizowanym w dawnych koszarach artylerii przeciwlotniczej w Gdyni-Redłowie, w kinach gdyńskich,
a także w kilku innych miejscach. Ponadto ze sprawozdania R. Hildebrandta wynika, że gdynian doprowadzano również do tymczasowego obozu internowania dla jeńców cywilnych w Gdańsku zorganizowanego 1 września 1939 r. w niemieckiej szkole dla dziewcząt, tak zwanej Viktoriaschule
oraz do przejściowych obozów dla jeńców cywilnych zorganizowanych:
w Nowym Porcie, w dawnym Etapie Emigracyjnym zamieszkałym w latach międzywojennych przez Polonię Gdańską, w Granicznej Wsi koło Skarszew oraz do obozu dla jeńców cywilnych Stutthof w Sztutowie. Większość
tych więźniów po przesłuchaniach na początku października 1939 r. została

1

D.M. Lewandowska, Plany likwidacji inteligencji polskiej jako część programu polityki
okupacyjnej, (w:) Straty wojenne Polski, red. W. Cienkowski, Warszawa 1962, s. 67–74.
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J. Grabowska, Dzieci i więźniowie małoletni w obozie koncentracyjnym Stutthof, „Stutthof.
Zeszyty Muzeum” nr 2/1977, s. 33–55; K. Leszczyński, Eksterminacja ludności na ziemiach
polskich wcielonych do Rzeszy, (w:) Eksterminacja ludności w Polsce w czasie okupacji
niemieckiej (1939–1945), praca zbiorowa, Poznań – Warszawa 1962.
3
Archiwum Muzeum Stutthof (dalej: AMS), Sprawozdanie Wyższego Dowódcy SS i Policji
na Okręg Gdańsk – Prusy Zachodnie w Gdańsku z 09.01.1940 z utworzenia, wprowadzenia
do akcji i działalności SS – Wachsturmbann „Eimann”, sygn. Z-II-31.
2
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zwolniona, po czym jesienią 1939 r. wysiedlona wraz z większością mieszkańców Gdyni do Generalnego Gubernatorstwa. Późniejsze zwolnienia pojedynczych osób z obozów w Nowym Porcie i Sztutowie miały związek z interwencją rodzin i znajomych u władz niemieckich. Niektórych więźniów, niepodlegających pod kryteria osadzenia w obozie koncentracyjnym, zwolniono
z obozu Stutthof pod koniec 1941 r. Z relacji byłych więźniów i na podstawie
częściowo zachowanej dokumentacji KL Stutthof wiadomo, że z grupy pozostałych w obozie gdynian aresztowanych jesienią 1939 r., kilkaset osób zostało
zamordowanych lub zmarło z wycieńczenia głodowego lub chorób nabytych
w obozie w latach 1939–1945, a tylko nieliczni zdołali przeżyć ponad 5 lat
i 8 miesięcy od września 1939 r. do 1945 r.. Część gdynian w transportach
z 9 i 19 kwietnia 1940 r. zostało wysłanych do obozu koncentracyjnego KL
Sachsenhausen, skąd niektórzy zostali dalej przetransportowani do KL Dachau, KL Neuengamme lub Mauthausen – Gusen, niektórych więźniów przeniesiono do obozu w Potulicach4.
Miejscem, które Niemcy wybrali jesienią 1939 r. na przeprowadzenie masowych egzekucji mieszkańców Wybrzeża, w tym gdynian, były lasy Puszczy Darżlubskiej położone w pobliżu Piaśnicy, znajdującej się w odległości
około 10 km od Wejherowa, po lewej stronie szosy biegnącej do Krokowej.
W tym miejscu na obszarze obejmującym około 250 km² w przeciągu zaledwie kilku miesięcy wymordowali od października 1939 r. do wiosny 1940 r.
według wyliczeń dr Barbary Bojarskiej od 12–14 tysięcy ofiar: mężczyzn, kobiet, dzieci i niemowląt. Ofiarami byli też mieszkańcy Gdyni, których przywożono do Piaśnicy od końca października do połowy grudnia 1939 roku.
Nad stroną ideologiczną egzekucji przeprowadzanych w Piaśnicy czuwał pochodzący z Sopotu oficer SS, funkcjonariusz służby bezpieczeństwa
dr filozofii Stroehm, który w swoim mieszkaniu w Wejherowie opracowywał
i poddawał analizie kartotekę Polaków uznanych za niebezpiecznych
dla Rzeszy Niemieckiej. Przy niektórych nazwiskach według zeznań świadków miał dopisywać: „podżegacz”, „niebezpieczny podżegacz”.
Według zeznań uczestnika zbrodni w Piaśnicy starszego asystenta kryminalnego gestapo w Gdyni Herberta Teuffla, akcją eksterminacyjną w Piaśnicy kierował jego przełożony Friedrich Class – dyrektor kryminalny gdyńskiego gestapo, wieloletni pracownik gdańskiej policji kryminalnej. Listy ofiar
w pierwszym etapie akcji były układane w placówce gestapo na Kamiennej

Górze na podstawie policyjnych list gończych oraz przysyłanych przez ludność niemiecką licznych anonimowych i też podpisanych donosów. Donosy te były czytane i przedkładane do zaakceptowania przez F. Classa. Postawienie przez niego parafki „CL+” przy nazwisku oznaczało wydanie wyroku
śmierci. Wpływ na typowanie osób do stracenia w Piaśnicy miał także zastępca F. Classa, komisarz SS-Hauptsturmführerer Franz Köpke. Doradcami politycznymi F. Classa byli: starosta powiatu wejherowskiego i powiatowy kierownik NSDAP Heinz Lorenz, w sprawach lokalnych wiceburmistrz Wejherowa Gustav Bamberger i burmistrz Pucka Friedrich Freimann5.
Ważną rolę w przygotowywaniu zbrodni w Piaśnicy odegrał prezydent
policji w Gdyni SS-Brigaderführer Kurt Diehm, który grupie egzekucyjnej dostarczał niezbędnych środków transportowych i był odpowiedzialny
za sprawnie przeprowadzoną akcję wymordowania polskich patriotów
i „umysłowo chorych” z Rzeszy Niemieckiej. Akcją rozstrzeliwań, jak ustalono, kierował SS-Obersturmbannführer dr R. Tröeger – szef utworzonego
14 września 1939 r. Einsatzkommando 16, oddziału operacyjnego dokonującego na Pomorzu Gdańskim eksterminacji ludności polskiej i Żydów. Natomiast za dostarczanie transportów więźniów na miejsce egzekucji w Piaśnicy
odpowiedzialny był SS-Hauptsturmführer Franz Köpke.
Sztab akcji „Tannenberg”, a później „Intelligenzaktion” zorganizowano w wilii dr Franciszka Panka przy ul. Krokowskiej w Wejherowie,
gdzie miała także swoją siedzibę lokalna placówka gestapo kierowana przez SSUnterscharführera Hansa Söhna pochodzącego z Eberfeldt – Wuppertal.
We więzieniu w Wejherowie ofiary przesłuchiwał esesman z gestapo
gdańskiego H. Teuffel, który też odczytywał tam listy skazanych. Ustalono,
że udział w selekcji we więzieniach w Wejherowie i Pucku wzięli także: Wilhelm Baske, Franz Koepke, Willy Szamand, Nay z Norymbergii, Leo Neiss z Lubeki, Karl Rieck z Weimaru, Paul Schramm, Schwartz, Hans Söhn,
Eberhardt z Sopotu. Wiadomo na podstawie zeznań świadków, że z więzienia w Wejherowie wywożono ofiary autobusami lub ciężarówkami, tworząc
co najmniej 30-osobowe grupy. Oblicza się, że w ciągu jednego dnia specjalnie utworzony z 36. Pułku SS oddział Wachsturmbann „Eimann”, nazwany tak od nazwiska dowódcy Kurta Eimanna, mógł dziennie rozstrzelać
około 150 ofiar. Warto dodać, że członkiem sztabu oddziału K. Eimanna był
należący do 71. Pułku SS-Obersturmbannführer Max Pauly kierujący Komendanturą Obozów Jenieckich Gdańsk, której siedziba znajdowała się
od 1 września 1939 r. w niemieckiej szkole dla dziewcząt Victoria Schule,

4

AMS, Danuta Drywa, Teresa Pietrzyńska, Gdynianie. Lista zmarłych w KL „Stutthof”
w latach 1939–1945 (maszynopis), Sztutowo 2004, s. 1–19. Lista zawiera 429 nazwisk
zmarłych gdynian w KL Stutthof sporządzonych na podstawie zachowanej dokumentacji.
W dokumentacji obozu Stutthof występuje brak informacji o losie około 800–1000
więźniów.
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Archiwum Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
(dalej: AKGda), Akta śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych w Piaśnicy, sygn. 1/67.
Uzupełenie do protokołu przesłuchania H. Teuffla z 19.08.1947 w Gdańsku.
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a od 7 września 1939 r. na terenie obozu w Nowym Porcie. Po likwidacji Zivilgefangenenlager Neufahrwasser (Obozu dla Jeńców Cywilnych) w Nowym Porcie 31 marca 1940 r., z dniem 1 kwietnia M. Pauly objął obowiązki
komendanta obozu Stutthof, wówczas noszącego nazwę przejściowego obozu dla jeńców cywilnych – Zivielgefangenenlager Stutthof.
Ponadto należy wyjaśnić, że oddział SS-Wachsturmbann „Eimann” wypełniał rozkazy wyższego dowódcy SS i policji w Gdańsku SS-Gruppenführera
Richarda Hildebrandta działającego na bezpośrednie polecenie Reichsführera SS i szefa niemieckiej policji Heinricha Himmlera. W sprawozdaniu z lutego 1940 r. R. Hildebrandt potwierdził udział tego oddziału od 2 września
1939 r. w akcji „oczyszczania” na terenie powiatów Starogard, Kościerzyna, Kartuzy, Wejherowo oraz w Gdańsku i Gdyni, a także w „usunięciu” psychicznie chorych: 2 000 z zakładu w Kocborowie i 1 400 z innych pomorskich zakładów.
Teuffel, zeznając 19 sierpnia 1947 r., nie chcąc siebie obciążyć współodpowiedzialnością za udział w zbrodni, mętnie wyjaśniał, że podczas służby w gdyńskiej placówce gestapo, dowiedział się o akcji rozstrzeliwania Polaków, które miały miejsce jesienią 1939 r. do końca listopada w powiecie
wejherowskim w tak zwanym krokowskim lesie i obarczył odpowiedzialnością za zbrodnie miejscowych Volksdeutschów i niemieckie władze nadrzędne: Zatrzymano licznych Polaków, chyba na wskutek doniesień Volksdeutschów. Pewno wydano wtedy przez wyższe czynniki polecenie ich rozstrzelania, zwłaszcza osób politycznie szczególnie obciążonych. Co do niektórych ofiar przyznał, że podawano „fałszywe informacje” lub „działano,
nie mając poczucia odpowiedzialności”. W czasie przesłuchania H. Teuffel
początkowo nie chciał wskazać funkcjonariuszy odpowiedzialnych za wydawanie rozkazów rozstrzelania danej osoby bez szczegółowego zbadania
sprawy i przeprowadzenia postępowania przez sąd specjalny. Zeznał, że legalność akcji rozstrzeliwania gwarantował kierownik gestapo w Gdańsku
SS-Obersturmbannführer dr R. Tröger, który jak oświadczył przesłuchiwany, działał za wiedzą i zgodą Gauleitera NSDAP i namiestnika Rzeszy Niemieckiej Alberta Forstera. Wskazał również F. Classa, kierownika gestapo
w Gdyni, który służbowo podlegał R. Trögerowi i jego zdaniem musiał wykonywać polecenia służbowe w organizowaniu akcji eksterminacji. Ponadto H. Teuffel wyjaśnił, że postawiony na pierwszej stronie akt przy nazwisku
danej osoby krzyżyk i znak odręczny CL oznaczał, że ta osoba powinna być
rozstrzelana. Teuffel w swoich zeznaniach obciążył F. Classa jako osobę odpowiedzialną za podejmowanie decyzji w wyznaczaniu poszczególnych gdynian przeznaczonych do egzekucji. Oskarżył także Franciszka Köpke, który

służbowo podlegał F. Classowi, o samowolne i nieodpowiedzialne działanie
w przypadku skazywania aresztowanych na rozstrzeliwanie i osobisty udział
w mordowaniu ofiar na terenie b. powiatu morskiego. Jego zdaniem odpowiedzialność za takie postępowanie ponosił także Landrat Heinz Lorentz
i kierownik NSDAP w powiecie wejherowskim, który zamiast powstrzymać
akcję lub odłożyć ją do sprawdzenia każdego przypadku i skazania przez sąd
danej osoby na karę śmierci, tolerował je i popierał. Teuffel zeznał, że udział
w rozstrzeliwaniu ofiar brały udział jednostki Selbstschutzu, jednostki policji
ochronnej Schutzpolizei i żandarmerii.
Z zeznań H. Teuffla wynika, że w „sprawę likwidacji inteligencji gdyńskiej” zamieszani byli obok wspomnianych F. Classa i F. Köpke jego pomocnicy SS-Obersturmführer i komisarz kryminalny Wilke i SS-Untersturmführer
Reinhold Burchard, pełniący funkcję sekretarza, którzy do nowego roku
1939/1940 przebywali w Gdyni. Wyżej wymienieni funkcjonariusze SS,
po wykonaniu zadania w Piaśnicy, zostali przesiedleni w inne miejsce
przez nowo powołanego szefa gdańskiego gestapo dr. Helmuta Tanzmanna6.
Prawdopodobnie do pierwszej egzekucji w lasach piaśnickich doszło
28 października 1939 r., choć w literaturze wymienia się także wcześniejsze
daty, jak 24 października. Najwięcej informacji złożyli świadkowie – mieszkańcy Wybrzeża Gdańskiego i rodziny pomordowanych na temat egzekucji 11 listopada 1939 r., w którym Polacy obchodzili Święto Niepodległości.
Niemcy, biorąc odwet za istnienie II Rzeczypospolitej Polskiej, z całą premedytacją wybrali ten dzień, w którym stracili prawdopodobnie 314 najwybitniejszych mieszkańców Wybrzeża Gdańskiego. Wśród tych osób dużą grupę stanowili mieszkańcy Gdyni, w tym zakładnicy, którzy od drugiej połowy września 1939 r. przetrzymywani byli w obozie dla internowanych zorganizowanym w Etapie Emigracyjnym w Gdyni-Grabówku, następnie zostali przewiezieni do więzienia Schiesstange w Gdańsku i tuż przed śmiercią
10 listopada do więzienia w Wejherowie. Wśród nich znajdowali się gdynianie dwukrotnie aresztowani: po raz pierwszy we wrześniu 1939 r. na żądanie gen. Eberhardta jako zakładnicy w związku z gwarancją bezpieczeństwa
i z planowanym przyjazdem do Gdyni 20 września 1939 r. Adolfa Hitlera. Dzień wcześniej z rozkazu A. Hitlera wprowadzono 19 września 1939
r. niemiecką nazwę Gdyni Gotenhafen, aby podkreślić rzekomy germański
rodowód miasta. Część zakładników zwolniono po kapitulacji Helu 2 października 1939 r., po czym kilka dni później przystąpiono do ponownego ich
aresztowania, tym razem z powodów politycznych. W tym miejscu należy
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wyjaśnić, że aresztowani zakładnicy nie zostali zakwalifikowani na listę straceń, dlatego że byli zakładnikami, lecz z powodu ich aktywnej działalności politycznej, społecznej, kulturalnej, oświatowej, religijnej w okresie międzywojennym lub z tytułu zajmowanych stanowisk w administracji państwowej i samorządowej. Do grupy tej dołączono też 20 funkcjonariuszy policji
gdyńskiej, przetrzymywanych w więzieniu w Pucku. Wśród wyznaczonych
na śmierć 11 listopada 1939 r. – jak wynika z zeznań świadków – znajdowali się również mieszkańcy Wejherowa, Pucka i okolic wcześniej osadzeni
we więzieniu w Wejherowie, między innymi siostra Alicja Kotowska, przełożona domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie oraz dyrektorka Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie, wyniesiona przez Ojca Świętego Jana Pawła II do godności błogosławionych 13 czerwca 1999 r. w Warszawie. Po raz ostatni widziano ją na dziedzińcu więzienia w Wejherowie, jak z innymi więźniami wsiadała do samochodu, wziąwszy za rączki dzieci żydowskie dla dodania im otuchy7.
Więzionych w Wejherowie Polaków widział dr Reichert, który podczas
wizyty w końcu grudnia 1939 r. w Stalagu 20a wyznał dr. Jerzemu Neymannowi, że był w listopadzie we więzieniu w Wejherowie i widział jak: 10 listopada (1939 r.) wszyscy zakładnicy gdyńscy zostali przywiezieni z więzienia Schiesstange, tegoż dnia zostały odebrane im wszystkie rzeczy osobiste
jak dokumenty, obrączki itd. Dnia 11 listopada 1939 r. w godzinach rannych
zostali oni wyprowadzeni na dziedziniec, gdzie dr Reichert miał możność rozmawiania z nimi, gdyż jako lekarz jeniec miał prawo poruszania się w obrębie więzienia. [Czesław] Karwowski pytał się dra Reicherta, gdzie ja się znajduję. Później cała grupa została załadowana na samochody i jak twierdzi
dr Reichert – wywieziona na egzekucję w lasy wejherowskie8.
W grupie przeznaczonej na śmierć 11 listopada 1939 r. mogło być około 150
mieszkańców Gdyni, a nie 314, jak podawano dotąd w niektórych publikacjach.
Informacja dotycząca liczby straconych gdynian znajduje się w zeznaniu Marii Tuszyńskiej złożonym 3 stycznia 1947 r. przed Sądem Grodzkim w Gdyni w
sprawie zamordowanego zięcia inż. Marcelego Leśniczaka. Dnia 10 listopada
1939 r. M. Tuszyńska dowiedziała się od naczelnika więziennego Schiesstange,
że wywieziono do więzienia w Wejherowie 150 osób aresztowanych w Gdyni.
W sierpniu 1940 r. jeden z funkcjonariuszy gestapo miał powiedzieć córce Marii
Tuszyńskiej – Jadwidze Leśniczak, że jej mąż „padł ofiarą wojny”9.

Wiele rodzin gdyńskich utrzymywało osobisty kontakt z aresztowanymi
i z nimi korespondowało. Również aresztowani gdynianie przysyłali do rodzin
kartki pocztowe, grypsy lub ustnie przekazywali znajomym wiadomości
o swoim losie. Począwszy od końca października do połowy grudnia 1939 r.,
kontakty te urywały się, a do rodzin zaczęły dochodzić różnymi drogami
informacje o rozstrzelaniu ich bliskich w lasach piaśnickich. Na przykład
w zbiorach rodzinnych po zamordowanym w Piaśnicy leśniku i kupcu gdyńskim Józefie Stachu zachowały się dwie kartki pocztowe i jeden gryps napisany przez niego w więzieniu Schiesstange w Gdańsku. Ostatnia kartka do rodziny została napisana 8 listopada 1939 r., natomiast Jolanta Lepek w swoim notatniku odnotowała, że 6 listopada mogła jeszcze dostarczyć
do więzienia czystą bieliznę, a wydano jej pokrwawioną. 10 listopada władze więzienne nie zezwoliły jej na widzenie z J. Stachem i nic oprócz bielizny nie wolno było jej doręczyć. Ponadto zapisała, że w tym dniu J. Stach
został wywieziony w stronę Wejherowa. Dnia 29 grudnia 1939 r. odnotowała
w swoim notatniku, że nie ma żadnej wiadomości o J. Stachu od 7 tygodni10.
Jednym ze świadków wywożenia gdynian z więzienia w Gdańsku
do Wejherowa była Monika Turzyńska, żona kupca gdyńskiego Kazimierza
Turzyńskiego, która kilkakrotnie otrzymała zgodę na widzenie się z mężem.
W czasie próby odwiedzin bezpośrednio obserwowała wywóz z więzienia
Schiesstange w Gdańsku jej męża i innych znajomych 10 listopada 1939 r.
w 7 samochodach ciężarowych i 2 autobusach do Wejherowa pod eskortą
esesmanów. Zdołała rozpoznać wśród wywożonych mieszkańców Gdyni:
Wacława Gierdalskiego, Juliusza Hundsdorffa, Jana Konwińskiego, Franciszka Linke, Stanisława Łęgowskiego z Urzędu Morskiego, Wojciecha
Mikołajczyka, Czesława Nowackiego, Kazimierza Schwarza, Ryszarda
Zielińskiego11.
Jej zeznanie potwierdziła inna mieszkanka Gdyni, siostra Polskiego Czerwonego Krzyża – Elżbieta Cetkowska, której mąż był znanym lekarzem
i społecznikiem w Gdyni i jednym z zakładników we wrześniu 1939 roku.
Między innymi oświadczyła, że Kazimierz Turzyński należący do grona zakładników, aresztowanych tuż po zajęciu Gdyni przez Niemców, najpierw przebywał w Etapie Emigracyjnym w Gdyni-Grabówku, następnie
w więzieniu Schiesstange, skąd wywieziono go wraz z innymi do więzienia
w Wejherowie, a stamtąd do lasu w Piaśnicy, gdzie wszyscy zostali zamordowani 11 listopada 1939 r. Istotny jest dalszy fragment jej zeznań dotyczący

Wspomnienia sióstr o błogosławionej siostrze A. Kotowskiej zmartwychwstance, Poznań
2000.
8
Archiwum Państwowe w Gdańsku, Oddział w Gdyni (dalej APG/OG), Akta Sądu
Grodzkiego, Zeznanie dr. J. Neymanna, sygn. 2548/346.
9
APG/OG, Akta Sadu Grodzkiego w Gdyni, Zeznanie M. Tuszyńskiej z 03.01.1947, sygn.
2548/365.archiwum Wacław Mitura, Wspomnienia więźnia Stutthof, Warszawa 1978,
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działalności komendanta Schutzpolizei płk. Heinza Griepa, który po zajęciu
Gdyni zamieszkiwał w jej mieszkaniu: Wówczas mieszkał w naszym mieszkaniu komendant Schutzpolizei pułk.(Heinz) Griep, który na moje naleganie potwierdził mi fakt wymordowania zakładników w Piaśnicy. Potwierdził to również jego szofer gdańszczanin o polskim nazwisku, który był obecny przy egzekucji wykonywanej w Piaśnicy i w stanie wielkiego rozstroju stamtąd wrócił. Egzekucją kierował nijaki Braunschweig (powinno być: Breuschweig) komendant Selbschutzu12.
Powszechnie był znany fakt udziału w zbrodniach popełnionych w pierwszych miesiącach okupacji na Pomorzu Gdańskim, w tym i w Piaśnicy członków Selbstschutzu, mieszkańców Pomorza należących do mniejszości niemieckiej. Podżegani przez władze niemieckie do wypełnienia obowiązku wobec Rzeszy Niemieckiej i zemsty wobec Polaków za rzekomo wyrządzone
przez nich krzywdy Niemcom, często załatwiali osobiste porachunki wynikające także z chęci przejęcia majątku, ziemi, sklepu czy przedsiębiorstwa.
Wystarczył donos z ich strony lub negatywna opinia o obywatelach polskich,
aby ich ofiary zostały umieszczone na liście do rozstrzelania. Nawet najwyższe władze Rzeszy Niemieckiej uznały, że jesienią 1939 r. doszło do „nielegalnych rozstrzeliwań” przez nich nie zatwierdzonych. Po wykonaniu zadania Selbstschutz został rozwiązany pod koniec listopada 1939 r., a ich członków, w celu chronienia ich od odpowiedzialności karnej, wcielono do innych
formacji policyjnych i przeniesiono do innych miejscowości, aby w przyszłości utrudnić ich rozpoznanie13.
Cetkowska na podstawie rozmowy z Griepem przedstawiła również okoliczności świadczące o zaplanowanej akcji ludobójstwa wobec większej grupy mieszkańców Gdyni 11 listopada 1939 r. w Piaśnicy, których przetransportowano do więzienia w Wejherowie z Etapu Emigracyjnego z Gdyni-Grabówka i aresztu policyjnego przy ul. Starowiejskiej: Na wiadomość o tym,
że mój mąż również został aresztowany jako zakładnik, Griep wyraźnie przerażony ostrzegł mnie, że winnam wszystko zrobić, aby męża zwolnić przed 11
listopada 1939 roku. Było to jeszcze w październiku. Z tego wniosek, że Niemcy datę 11 listopada, jako datę święta narodowego wybrali tendencyjnie i stało się wiadomym, że zamierzają w tym dniu popełnić większą zbrodnię. Tak
się też stało. Na kilka dni przedtem zakładników przewieziono do więzienia

w Schiesstange w Gdańsku. Dnia 10 listopada pojedynczymi transportami
na transportowych wozach należących do Waffen SS, w eskorcie Schutzpolizei i Selbstschutzu, zakładników przewieziono do Wejherowa, zabierając
jeszcze dodatkowo z aresztu policyjnego przy u. Starowiejskiej i pozostałych
w Etapie Emigracyjnym. W Wejherowie umieszczono ich w więzieniu.
Od przebywających tam jeńców wojennych wiem, że w nocy z 10 na 11 listopada kazano im zdjąć wierzchnie ubrania oraz pozostawić wszelkie pakunki,
załadowali ich na auta i wywieźli w lasy pod Piaśnicą, gdzie ich wszystkich
wymordowano. Dwóch niemieckich szoferów Kaszubowski i Jakubowski naoczni świadkowie opowiadali mi, że egzekucja odbyła się przy świetle reflektorów i karabinami maszynowymi. Po każdej salwie nastąpiło dobijanie tych,
którzy jeszcze żyli. Akcja była ukończona 11 listopada około godziny 11-tej.
Prowadził całą akcję Breuschweig – komendant Selbschutzu. Griep, który
był bardzo przychylnie usposobiony dla Polaków, przyznał powyższe szczegóły wobec mnie, wyrażając wielkie obrzydzenie. Griep wyraził przekonanie,
że egzekucję zarządził sam Forster, chcąc przypodobać się Hitlerowi14.
Cetkowska sporządziła również listę zamordowanych w Piaśnicy
95 mieszkańców Gdyni, którzy byli też czasowo zakładnikami okupantów,
według podziału na urzędy i zawody, za którą podaję jak w oryginale: z Urzędu Morskiego zginęli: Łęgowski Stanisław, Jagodziński Stanisław, Bukowski Marian, Borkowski Stefan, inż. Kwiatkowski [Jan – w klamrach uzupełnienia autorki tekstu]), Michalski Lucjan, Budka Ludwik, kpt. Klein Roman;
z Urzędu Celnego: Downarowicz Kazimierz, Fałatowicz Wiktor; z Wydziału Śledczego: Rzepliński Józef, Przychodzen Józef, Wilk Józef, Idczak Józef, Komólka Józef, Popiel Julian, Nogalski [Stefan], Mistrzak, Góralczyk
Władysław, Nowakowski, Błędowski [Brunon – funkcjonariusz PKP], Szweda [Bolesław], Hojnacki, Wolski [Stanisław – kupiec], Urzulik, Majewicz
Stnisław, Kołaczkowski, Paruszkiewicz, Błaszkowski Wojciech, Jakubowski [Stanisław – policjant], Dezer [Ludwik – policjant], Płachetka [Franciszek – rzemieślnik], Bednarczyk Marian [policjant]; z Sądu Okręgowego
w Gdyni: Czarliński Jarosław – prezes Sądu Okręgowego, Leon Neyman Mirza Kryczyński – wiceprezes Sądu Okręgowego, Konwiński Jan – naczelnik
Sądu Grodzkiego, Schwarc Franciszek – sędzia [powinno być: Schwarz Kazimierz – sędzia Sądu Okręgowego), dr Wunschik [Wunschlik] Jan – asesor
Sądu Okręgowego w Gdyni, Felczyński Stanisław – urzędnik; z Prokuratury:
Kozłowski Adam – prokurator Sądu Okręgowego, Kiedrowski Władysław
– sędzia Sądu Okręgowego; z Komisariatu Rządu: Szaniawski [Włodzimierz – wice komisarz Rządu RP w Gdyni], Skupień Jan – radca Komisariatu
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Rządu, Skubiszewski Jan [urzędnik], Neugebauer [Ignacy – referendarz
Komisariatu Rządu], Karwowski [Czesław] – naczelnik Komisariatu Rządu, Piątkowski Karol, Modliński Tadeusz – urzędnik Komisariatu [w Gdyni]; z Inspektoratu Szkolnego: Kopeć [Karol – inspektor szkolny], Wadowski
[Jan – inspektor szkolny], Skubiszewski [Jan – urzędnik]; z Banku Rolnego:
Borysławski [Lucjan]; z Komunalnej Kasy Oszczędności: Linke Franciszek
– dyrektor K.K.O.; z Banku Polskiego: Woda [Stanisław] – dyrektor oddziału Banku Polskiego; z MZK [Miejskie Zakłady Komunalne]: Rataj [Józef
– urzędnik], z M.Z.E [Miejskie Zakłady Energetyczne]: Bieliński Kazimierz
– dyrektor; z Notariatu: Breza [Bereza Stefan] – notariusz; inż. Gierdziejewski [Wacław – handlowiec]; z Cegielni: Gołecki [powinno być: Gałecki Franciszek – właściciel cegielni w Osowej]; Roszczynialski [Hipolit] – wójt Rumi
– Zagórza; Badowski [powinno być: Bodowski] Olgierd – kierownik elektrowni na Helu; Byjos [Stanisław – inspektor administracyjny Urzędu Morskiego]; Szulc [Adam] – kolejarz; kupcy: Turzyński Kazimierz, Mikołajczyk,
Nowacki Czesław, Gierdalski [Wacław], Opaliński, Hundsdorff Juliusz, Kapuściński, Gruba, Kamiński, Deutsch [Marian], Piątek [Ignacy], Bar Zygmunt, Blusnic [kupiec], Ertowski? [w tym przypadku mogło chodzić o Ebertowskiego Konrada – kupca i piekarza], Gondek [Stanisław], Janusz [Jan
– kupiec], Kalka [Paweł], Madowicz, Mrzegocki? [powinno być: Mrzygłocki Paweł – rzemieślnik – kołodziej], Olszewski [Marian – kupiec], Pawelczyk
[Jan – urzędnik pocztowy], Pokrzywka [kupiec], Pek Franciszek [administrator majątku ziemskiego], Świerczyński [Kazimierz – rzemieślnik – fryzjer],
Szymczak [Roman – rzemieślnik], Kuligowski [Marian], Karpowicz Witold
[kpt. ż. w., oficer marynarki handlowej], Brzeziński Witold [urzędnik Urzędu
Morskiego], Kitowski [Józef], Bach [Teodor]15.
Według relacji ks. kanonika Józefa Szarkowskiego zakładnikami byli też
księża gdyńscy: ks. kanonik dziekan Teodor Turzyński oraz 3 wikariusze:
ks. Piotr Dunajski, ks. Jan Zakrzewski i ks. Kazimierz Kalisz, których więziono przez kilka dni w kawiarni Fangrata, a po kapitulacji Helu zwolniono 2 października 1939 r. Księża ci ponownie zostali aresztowani 24 października 1939 r., od 25 października przebywali w przejściowym obozie dla
jeńców cywilnych w Gdańsku-Nowym Porcie, a następnie od 2 do 11 listopada 1939 r. w obozie dla jeńców cywilnych Stutthof. Natomiast do obozu
dla internowanych w Etapie Emigracyjnym w Gdyni-Grabówku skierowano

ks. Mieczysława Żurka i ks. emeryta Kietzermanna. W powyższym spisie nie
wymieniono też inż. Marcelego Leśniczaka – pracownika warsztatów portowych Urzędu Morskiego w Gdyni, o którym wiadomo, że był zakładnikiem,
przeszedł przez Etap Emigracyjny w Gdyni-Grabówku, więzienie Schiesstange w Gdańsku i więzienie w Wejherowie16. Prawdopodobnie w grupie,
która przeszła przez wyżej wymienione więzienia, znajdowali się również
nauczyciele szkół gdyńskich: Bielski Kazimierz – wykładowca Państwowej
Szkoły Morskiej w Gdyni i wychowawca tej szkoły Konopka Jan – wychowawca w Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni, ks. Mówiński Józef – nauczyciel i prefekt Szkoły Powszechnej nr 3 w Gdyni17.
W sprawie tak zwanych gdyńskich zakładników złożył także zeznanie
po wojnie jeden z szoferów gestapo w Gdańsku: Po zajęciu Gdyni 14 września 1939 r. Eberhardt zarządził wzięcie zakładników w Gdyni. Prezydent
miasta wezwał całą inteligencję miejscową do stawienia się na zakładników
w Gdyni. 200 osób stawiło się wtedy dobrowolnie. Przez wojsko Eberharda traktowani byli dobrze. Po kapitulacji Helu zostali zwolnieni. Zakładnicy wrócili do domu z wiarą, że nic im się nie stanie. Jednakże w parę dni
po zwolnieniu tych ludzi, płk. Griep powiedział mi, że wszyscy zakładnicy mają być ponownie aresztowani, przy czym Griep zaznaczył, że inni ludzie należący do inteligencji będą aresztowani również. Oczywiście w pierwszych dniach października aresztowania te nastąpiły. Aresztowanych zawieziono najpierw do więzienia w Gdańsku na Schiesstange, 10 listopada
1939 r. zostali przewiezieni do Piaśnicy i tam rozstrzelani. Egzekucje trwały
od wczesnego rana do 3 po południu. Rozstrzelanych zostało 314 osób, w tym
20 urzędników Policji Kryminalnej w Gdyni, którzy przebywali we więzieniu w Pucku. Naocznym świadkiem egzekucji nie byłem. O szczegółach egzekucji wiem od dwóch szoferów, którzy wozili straceńców samochodami oraz
od dwóch adiutantów policji, którzy byli wysłani specjalnie na obserwację
i byli na miejscu. W Piaśnicy zawczasu były przygotowane rowy. Pięciu ludziom kazano klęknąć przed rowem, przy czym mężczyźni musieli się rozebrać
pozostawiając na sobie tylko kalesony. Skazańcom nie zawiązywano oczu,
strzelano z tyłu w kark, spadali do rowu, wielu z nich jeszcze żyło. Między
straconymi były kobiety, około 13 księży i dwie zakonnice.
Odnośnie tego zeznania należy wyjaśnić, że w grupie 314 osób nie wszyscy byli mieszkańcami Gdyni i że nieznaną liczbę gdynian stracono jeszcze

15

AOKGda, Akta śledztwa w sprawie zbrodni w Piaśnicy, sygn. 1/67. Załącznik
do Protokołu przesłuchania E. Cetkowskiej z 13.05.1947. Zob.: Lista zakładników
gdyńskich zamordowanych w Piaśnicy; Lista ustalonych nazwisk osób zgładzonych
w Piaśnicy opracowana przez Barbarę Bojarską i Elżbietę Grot, (w:) B. Bojarska, Miejsce
Martyrologii i Pamięci. Z badań nad zbrodniami hitlerowskimi na Pomorzu, Wejherowo
2009, s. 114–141.
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Dokumentacja w zbiorach rodzinnych córki D. Bratek, prezes Stowarzyszenia „Rodzina
Piaśnicka”. Postanowienie Sądu Grodzkiego w Gdyni w sprawie śmierci M. Leśniczaka
z 13.01.1947; K. Małkowski, Zakładnicy Gdyńscy, „Rocznik Gdyński” nr 10/ 1991, s. 76–89.
17
M. Walczak, Straty osobowe polskiego środowiska nauczycielskiego w okresie II wojny
i okupacji hitlerowskiej 1939–1945, Warszawa 1984, s. 214–216.
16
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po 11 listopada i w grudniu 1939 roku. Powszechnie sądzono, że w grupie
mieszkańców Gdyni rozstrzeliwanych w listopadzie 1939 r. w Piaśnicy byli
księża gdyńscy i jezuici. Jednym ze świadków ostatnich dni ich życia w obozie Stutthof był mieszkaniec Gdyni ks. Józef Szarkowski, który dzięki sprzyjającym mu okolicznościom ocalił życie. Wyjaśnił, że pod pozorem zaproszenia na konferencję 24 października 1939 r., która miała się odbyć w siedzibie gestapo na Kamiennej Górze w Gdyni, doszło do aresztowania księży, jezuitów i franciszkanów związanych z parafiami i zakonami gdyńskimi. 25 października zostali osadzeni w obozie w Nowym Porcie, a następnie
od 2 listopada przebywali w obozie Stutthof. Tutaj spotkał się z nimi ks. Józef
Szarkowski, więzień obozu Stutthof nr 2689 aresztowany w obławie ulicznej
w Gdyni, początkowo też więziony w obozie w Gdańsku-Nowym Porcie.
Podczas rejestracji więźniów w Nowym Porcie udało mu się wprowadzić esesmana w błąd, który zapisał błędnie jego nazwisko jako Szargowski oraz
zawód – nauczyciela religii, dzięki czemu ocalił życie. Po wojnie w swoich
wspomnieniach ks. J. Szarkowski napisał, że z księżmi gdyńskimi spotykał
się w obozie Stutthof od 2 do 9 listopada 1939 r. W grupie tej byli: ks. Teodor Turzyński – dziekan gdyński i proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz księża wikariusze z tej parafii: Jan Bieńkowski, Piotr
Dunajski, Kazimierz Kalisz i Jan Zakrzewski oraz ks. Józef Mówiński – proboszcz Parafii w Gdyni-Witaminie; ks. Brunon Olkiewicz – proboszcz z Gdyni-Obłuża, 10 jezuitów i 3 franciszkanów.
W obozie Stutthof ks. J. Szarkowski miał zamiar dołączyć do grupy duchownych
z Gdyni, na co nie wyrazili zgody, pragnąc za jego pośrednictwem wysyłać z obozu
listy do rodzin i znajomych18. W tym czasie ks. kanonik T. Turzyński – jak wspominał ks. J. Szarkowski „starał się wszystkich przepoić duchem wiary w zwycięstwo,
ale zarazem nie ukrywał, że trzeba się przygotować na śmierć”19. Po raz ostatni
z grupą gdyńskich księży i jezuitów ks. J. Szarkowski widział się 9 listopada, w którym to dniu został wybrany do komanda skierowanego do miejscowości Terranova
w celu postawienia baraków dla więźniów, mających sypać wał przeciwpowodziowy w okolicach Przebrna. Ksiądz wspominał: Uścisnąłem tylko dłoń ks. kanonikowi
i ojcu dyrektorowi Koneweckiemu, którzy życzyli mi szczęśliwej drogi i zobaczenia
się w Gdyni. Niestety, gdy w kwietniu 1940 r. powrócę do Stutthof, po grupie gdyńskiej już nie będzie śladu. Dowiedziałem się o tym zresztą wcześniej, bo już w grudniu, od nowoprzybyłych do naszego podobozu. Poinformowali mnie oni, że 11 listopada 1939 r. pod pozorem wyjazdu do Gdańska w celu „odwszenia” wywieziono całą grupę do Piaśnicy i tam wszystkich zamordowano20.

Podobnie przedstawiono te sprawę w kronice zakonu ojców jezuitów, którzy prowadzili od 1937 r. dom zakonny na ul. Tarzańskiej 35 i Gimnazjum
w Gdyni-Orłowie. Jezuici, podobnie jak gdyńscy księża, zostali wezwani
do stawienia się 24 października 1939 r. do siedziby gestapo na Kamiennej Górze pod pozorem konferencji. Tego samego dnia Niemcy zaplombowali kapliczkę, przywieźli ponownie na Tatrzańską o. Józefa Koneweckiego – rektora Kolegium Jezuitów w Gdyni i Dyrektora Gimnazjum Jezuitów
w Gdyni-Orłowie z żądaniem wydania pieniędzy z kasy zakonu. Następnie
formacja Feuerschutzpolizei zajęła dom i kaplicę, które zamieniła na świetlice
i mieszkania. Aresztowanych jezuitów dostarczono 25 października 1939 r.
do obozu w Gdańsku-Nowym Porcie, a następnie 2 listopada do obozu Stutthof. Z grupy 10 aresztowanych jezuitów ocalał jedynie brat Bronisław Rutkowski, więzień obozu Stutthof numer 7946, prawdopodobnie dzięki okoliczności aresztowania go 23 października 1939 r. w grupie gdynian podczas akcji oczyszczania Säuberungsaktion i ujawnieniu w obozie jego zdolności stolarskich wysoko cenionych przez esesmanów21. Był on świadkiem 10 listopada 1939 r. wywiezienia 9 jezuitów razem z innymi więźniami z obozu22.
Na podstawie jego relacji zapisano w kronice zakonu jezuitów w Gdyni: Los
naszych zabranych w szczegółach nie jest znany. Wiadomo tylko, że przez
parę dni pozostawali w Gdyni, potem przewieziono ich wraz z innymi zakładnikami do Stutthofu. Tam pozostawali do 10 listopada. Br. Rutkowski, który ocalał jako stolarz potrzebny do pracy, widział, jak w tym dniu załadowali ich do samochodu i wywieźli wraz z innymi zakładnikami, prawdopodobnie
do Piaśnicy pod Wejherowem, bo tam tracili zakładników gdyńskich. Zginęli śmiercią za wiarę i ojczyznę: O. Konewecki Józef rektor i dyrektor, O. Blajer Błażej, O. Sudy Karol, O. Ząbek Edmund – obaj bardzo lubiani przez młodzież, O. Głowa Czesław, O. Brodowski Jan, kleryk Borysiak Jan, br. Mojkowski Julian, br. Wątróbski Wojciech23.
Świadkowie jak i ocalałe zdjęcia z akcji aresztowań w Gdyni potwierdzają
fakt aresztowania ojców franciszkanów z Gdyni24. Według informacji Wacława Mitury, więziony w obozie w Nowym Porcie i od 10 lutego 1940 r. w obozie Stutthof był brat franciszkanin Władysław Kaczmarek, który przeżył pobyt w obozach koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau do dnia wyzwolenia. Przez obozy Nowy Port, Stutthof, KL Sachsenhausen, KL Mauthausen

Ks. Józef Szarkowski, Wychowawca pokoleń, oprac. ks. W. Drążek, Gdynia 1996, s. 97–97.
Tamże, s. 98.
20
Tamże, s. 99.
18
19
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AMS, Akta personalne brata Bronisława Rutkowskiego, sygn. I-III-13370.
W aktach b. obozu KL Stutthof nie zachowała się dokumentacja po zamordowanych
9 jezuitach.
23
Piaśnica – Pamięć i Ostrzeżenie. Z kroniki zakonnej, Pismo Ogólnokształcącego Liceum
Jezuitów w Gdyni „Splot” nr 1/2000, s. 30.
24
J. Michałowska, Terror i wyniszczenie, (w:) Dzieje Gdyni, red. R. Wapiński, Wrocław –
Warszawa– Kraków – Gdańsk 1980, s. 219.
21
22
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-Gusen przeszedł brat Maciej Gruszka, którego zamordowano 12 czerwca
1941 roku. W Piaśnicy prawdopodobnie zginął ks. Henryk Jamróg – dyrektor
Rycerza Niepokalanej; natomiast jak dotąd nie został ustalony los zaginionego brata Floriana Masłowskiego25.
W publikacjach znajdują się informacje o grupie 9 gdyńskich jezuitów
i księży dekanatu gdyńskiego jako ofiarach zamordowanych w Piaśnicy. Nowe
informacje w tej sprawie wnosi przekazana do zbiorów Muzeum Stutthof
za pośrednictwem Stanisława Tysarczyka, syna gdańskiego pocztowca zaprzyjaźnionego z rodziną Schwartzbartów w okresie istnienia Wolnego Miasta Gdańska (1920–1939) relacja obywatela gdańskiego Juliusza Schwartzbarta narodowości żydowskiej, więźnia KL Stutthof nr 6802, który aresztowany 1 września 1939 r. w Gdańsku, przebywał w obozie Stutthof od 2 września 1939 r. do dnia ogłoszenia 25 stycznia 1945 r. ewakuacji. Oswobodzony został po przejściach związanych z Marszu Śmierci więźniów KL Stutthof
12 marca 1945 r. w Leśniewie. W swojej relacji J. Schwartzbart stwierdził,
że grupę więźniów przywiezionych do Stutthofu 10 listopada, esesmani wchodzący w skład załogi tego obozu, rozstrzelali 11 listopada 1939 r. w pobliskim
lesie. Gdy esesmani spodziewali się akcji ewakuacyjnej z obozu, spowodowali wykopanie zwłok z mogił leśnych i spalenie ich na stosie całopalnym założonym na północ od obozu naprzeciw budynku, tak zwanej nowej kuchni.
Dnia 23 marca 1966 r. J. Schwarzbart przekazał tablicę pamiątkową pochodzącą ze statku „Exodus”, który rozbił się w 1966 r. przed wpłynięciem
do portu w Haifie. Wyrzeźbił na niej płaskorzeźbę nawiązującą do losu
ks. T. Turzyńskiego i towarzyszy niedoli w obozie Stutthof, po czym wraz
z listem przekazał ją ks. Spichalowi z kościoła pw. Serca Jezusa w Cuxhaven, mieście położonym na północny zachód od Hamburga. We wspomnianym liście J. Schwarzbart opisał okoliczności zbrodni popełnionej 11 listopada 1939 r. w obozie Stutthof na ks. T. Turzyńskim i innych więźniach: Ksiądz
Turzyński przyjechał transportem 10.11.1939 r. do obozu Stutthof26. W tym
transporcie znajdowało się poza księdzem Turzyńskim dwóch rabinów, wiele
Żydów i chrześcijan. Do tego „Todeskommando” także ja zostałem przydzielony, a z nami jeszcze dwóch kolegów z Gdańska. 11 listopada 1939 r. wszyscy oprócz mnie, bo byłem rzemieślnikiem i rzeźbiarzem, zostali zastrzeleni. Tylko ja zostałem z powodu moich zdolności wybrany i wysłany do warsztatu. Według opowiadań moich kolegów ksiądz Turzyński został z dwoma

rabinami ustawiony na desce nad rowem i zostali zamordowani przez strzał
w kark. Jego zachowanie w ostatniej nocy jego życia i podczas egzekucji było
przykładem dla wszystkich jego towarzyszy niedoli. Tym, którzy przeżyli, pozostanie w pamięci. Tuż przed zakończeniem wojny, kiedy Rosjanie zbliżali
się do Stutthof, zwłoki zostały wykopane i na stosie spalone, by nie pozostawić śladów przestępstwa. Ten obraz jest wyrzeźbiony z drewna, które zabrałem z prawdziwego „Exodusa”27.
List ten został opublikowany w księdze jubileuszowej gminy Cuxhaven,
a tablica zawieszona w kościele rzymsko-katolickim pw. Serca Jezusa w Cuxhaven. Według intencji jej autora jest symbolem cierpień z powodu wiary
i wytrwałości, dobrej woli współżycia Żydów i chrześcijan w dobrych i złych
czasach, jak ksiądz Turzyński to pokazał razem ze swoimi kolegami, rabin
praktykował”28.
Z relacji J. Schwarzbarta wynikałoby, że 9 jezuitów i 6 księży: Teodora Turzyńskiego, Jana Bieńkowskiego, Piotra Dunajskiego, Kazimierza Kalisza, Józefa Mówińskiego, Brunona Olkiewicza zamordowano 11 listopada
1939 r. w lesie w pobliżu obozu Stutthof, natomiast na podstawie informacji
ks. J. Szarkowkiego, M. Turzyńskiej i E. Cetkowskiej można uznać, że księży Mieczysława Żurka i Kietzermanna zabranych 10 listopada z Etapu Emigracyjnego z Gdyni-Grabówka w tym samym dniu zamordowano w Piaśnicy. Niestety w częściowo zachowanej dokumentacji po byłym KL Stutthof nie
można znaleźć potwierdzenia relacji J. Schwarzbarta, z powodu zniszczenia
jej przez władze obozu. Luki w dokumentacji nie pozwalają również na ustalenie, ilu więźniów zamordowano jesienią 1939 r. w lesie w pobliżu obozu
Stutthof, i czy wywożono stąd więźniów na stracenie do Piaśnicy.
Pomimo braków w dokumentacji byłego obozu Stutthof, na podstawie informacji przekazanych przez J. Schwarzbarta można domniemywać, że miejscem rozstrzeliwania pierwszych więźniów obozu, w tym gdynian, mógł
być pobliski las, obecnie należący do nadleśnictwa Stegna. Schwarzbart
w swojej relacji oświadczył, że 13-krotnie był zaliczany do grupy skazanych
na śmierć do komanda, tak zwanego Todeskommando i 13-krotnie wywoływany z niego ze względu na wybitne zdolności rzeźbiarskie i rzemieślnicze.
W dniu egzekucji o godzinie 5 rano do baraku przychodził komendant obozu i ułaskawiał 2 więźniów, zwykle specjalistów potrzebnych do pracy. Ostatecznie J. Schwarzbart został „ułaskawiony” osobiście przez H. Himmlera

25
26

K. Wójcicki, 50 lat Parafii Św. Antoniego w Gdyni, Gdynia 1999.
Ks. J. Szarkowski napisał w swoich wspomnieniach, że księży i jezuitów przywieziono
do obozu Stutthof 02.11.1939, a J. Schwarzbart, że 10 listopada. Sądzić można,
że J. Schwarzbart zetknął się po raz pierwszy z ks. T. Turzyńskim 10.11.1939, nie mając
wcześniej z nim kontaktu w obozie jak to miało miejsce w przypadku ks. J. Szarkowskiego.
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AMS, List J. Schwarzbarta do ks. Spichala, proboszcza kościoła pw. Serca Jezusa
w Cuxhaven z 23.03.1966 w zbiorach Leiba Schwarzbarta, tekst w języku niemieckim
i tłumaczenie na j. polski.
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AMS, Relacja Leiba Schwarzbarta i tekst listu Juliusza Schwarzbarta do ks. Spichala
z 1966 r. w j. niemieckim oraz w j. polskim przetłumaczony przez A. Śliwińską.
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podczas jego wizyty w obozie Stutthof 22 listopada 1941 r., co nie oznaczało jego zwolnienia z obozu29. Fakt rozstrzeliwania więźniów jesienią 1939 r.
w lesie w pobliżu obozu potwierdza też inny więzień ks. Wojciech Gajdus i pośrednio inni więźniowie, którzy w swoich relacjach podali, że samochód wyjeżdżał z obozu z więźniami i wracał pusty z ubraniami po pomordowanych, które były oddawane do magazynu30. Można się zastanawiać,
czy miejscem stracenia gdyńskich duchownych była Piaśnica. Biorąc
pod uwagę znaczną odległość pomiędzy wioską Sztutowo [Stutthof – nazwa
wioski do 1945 r] a Piaśnicą wynoszącą ponad 100 km, samochód wiozący skazańców musiałby wracać do obozu co najmniej po 6–7 godzinach. Po
drugie, samochód powinien powrócić pusty bez ubrań straconych, ponieważ
te zwożono do zajętej przez sztab zajmujący się akcją eksterminacji w Piaśnicy w zajętej wilii przy ul. Krokowskiej (obecnie Ofiar Piaśnicy) należącej
do Stanisławy i Kazimiery Panek, nauczycielek Liceum Pedagogicznego
w Wejherowie, córek znanego lekarza i działacza społecznego Franciszka Panek, rozstrzelanych 11 listopada 1939 r. w lasach piaśnickich31. Z powodu
spalenia przez sprawców zbrodni w Piaśnicy i pod koniec 1944 r. zwłok ofiar
z 1939 r. na stosie całopalnym w KL Stutthof nie można w sposób pewny ustalić miejsca rozstrzelania jezuitów i części księży z Gdyni.
Inaczej może przedstawiać się sprawa wielu aresztowanych gdynian przetrzymywano w zorganizowanym na początku września 1939 r. obozie dla jeńców cywilnych w Nowym Porcie w Gdańsku. Stąd część więźniów kierowano do prac porządkowych na Westerplatte, innych wysyłano jesienią 1939 r.
do robót rolnych do niemieckich gospodarzy na Żuławach, a część bezpośrednio do budującego się obozu Stutthof.
Na podstawie powojennych zeznań więźniów obozu Stutthof i esesmana Kurta Eimanna wiadomo, że Max Pauly – komendant Obozów Jenieckich „Gdańsk” utworzył z więźniów znajdujących się w obozie w Nowym
Porcie specjalne komando, zwane Himmelskommando (komando do nieba)
w celu kopania i zasypywania grobów w Piaśnicy. Więźniowie wyznaczeni do tego komanda w czasie wykonywania poleceń esesmanów byli izolowani od pozostałych więźniów, a po wykonaniu zadnia, nie powrócili nigdy
więcej do Nowego Portu. Jako więźniowie z wyrokami śmierci, jak domyślali się współwięźniowie, zostali zamordowani w Piaśnicy. Na temat likwidacji członków tego komanda złożył obszerne zeznania 20 czerwca 1973 r.
K. Eimann – dowódca specjalnego oddziału SS, nazwanego jego imieniem

Wachsturbann Eimann – który brał udział w rozstrzeliwaniu ofiar w Piaśnicy
jesienią 1939 r.1. W dotychczasowych badaniach ustalono fakt wywiezienia
w grudniu 1939 r. z obozu z Nowego Portu do Piaśnicy dwóch pracowników
Poczty Polskiej w Gdańsku i mieszkańców Wolnego Miasta Gdańska: Pawła
Kolki i obrońcy poczty Leona Fuza – więźnia obozu Stutthof nr 5376, który –
jak wiadomo z zeznań więźniów – został przydzielony do komanda grabarzy.
Ponadto funkcjonariusze gestapo poinformowali Stanisławę Fuz przebywającą w 1940 r. w Płocku, że jej mąż został rozstrzelany 13 grudnia 1939 r.32.
Badacze dziejów KL Stutthof – dr Konrad Ciechanowski i dr Mirosław
Gliński – analizując historię obozu dla jeńców cywilnych w Gdańsku-Nowym Porcie, zwrócili uwagę na fakt wywiezienia jesienią 1939 r. na stracenie do Piaśnicy co najmniej od 800 do 1000 więźniów33. Niestety podanie nazwisk tych ofiar jak i ich dokładnej liczby jest niemożliwe z powodu wywozu lub zniszczenia przez esesmanów początkowych ksiąg ewidencyjnych o numeracji 1–6600, do których wpisywano nowo przyjmowanych
do obozu więźniów, a których numerację rozpoczęto w obozie w GdańskuNowym Porcie. Ksiąg tych zachowało się tylko kilka, wpisani są w nich gdynianie aresztowani podczas akcji oczyszczania, lecz ci, którzy byli więzieni w obozie Stutthof i w większości przeżyli. Natomiast w zachowanych początkowych księgach obozu brak jest informacji o wielu więźniach, w tym
mieszkańcach Gdyni, o których wiadomo tylko na podstawie zeznań i relacji
świadków, że zostali zamordowani.
Warto podkreślić odważną postawę miejscowej ludności kaszubskiej, która od początku wiedziała o popełnieniu zbrodni w Piaśnicy i pamiętała o ofiarach, paląc na grobach świeczki, narażając się przez to na działania operacyjne wroga, tym bardziej, że miejsce zbrodni przez cały okres okupacji 1939–
1945 znajdowało się pod stałym nadzorem.
W drugiej połowie grudnia 1939 r., w przeddzień świąt Bożego Narodzenia, komendant posterunku żandarmerii niemieckiej w meldunku do władz
powiatowych napisał: Wśród ludności mojego rejonu rozniosły się pogłoski, że w ostatnich tygodniach i miesiącach zostały przeprowadzone masowe

Tekst rozmowy J. Schwarzbarta z 14.08.1977 z ewangelickim ks. K. Urbanem
w Schlossparkklik w zbiorach AMS.
30
Wojciech Gajdus, Nr 20 998 opowiada, Kraków 1962, s. 180–182.
31
Więcej o rodzinie Panków z Wejherowa: Regina Osowicka, Bedeker wejherowski, s. 299–300.
29
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E. Grot, Pamięci pracowników Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku – ofiar
hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych w latach 1939–1945, „Biuletyn
Towarzystwa Opieki Nad Oświęcimiem” nr 39/1999, s. 63–68; D. Schenk, Poczta Polska
w Gdańsku. Dzieje pewnego niemieckiego zabójstwa sądowego, Gdańsk 1999, s. 127–
135; ks. J. Szarkowski, Z Gdyni do Stutthofu, „Dziennik Bałtycki”1969, nr 219–303 z 14
listopada do 21 grudnia.
33
M. Gliński, Organizacja obozu koncentracyjnego Stutthof (1 września 1939–9 maja
1945), „Stutthof. Zeszyty Muzeum”, nr 3/1979, s. 62–63; K. Ciechanowski, Geneza obozu
Stutthof. Obozy internowania na Pomorzu Gdańskim od września 1939 do marca 1940 r.,
(w:) Stutthof hitlerowski obóz koncentracyjny, red. D. Steyer, Warszawa 1988, s. 49–79.
32
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rozstrzeliwania Polaków i Kaszubów. Masowe groby tych rozstrzeliwanych
mają znajdować się w Piaśnicy. Ujawnili to robotnicy leśni i drogowi34.
Również H. Teuffel podczas przesłuchania zeznał, że akcja przeprowadzona w Wejherowie wkrótce stała się publiczną tajemnicą w szerokich kręgach mieszkańców. Chyba w roku 1941 w dniu Bożego Ciała lub w dniu Zaduszki zostały w odnośnych miejscach w lesie krokowskim złożone wieńce
i ustawione palące się świece. Zostało to zgłoszone mojej placówce służbowej
i na zapytanie została prawdziwość tego meldunku potwierdzona przez właściwy posterunek żandarmerii35.
Mimo to, władze Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i instytucje, udzielały rodzinom pomordowanych wymijających odpowiedzi, a nawet wprowadzających w błąd, czy wręcz kłamliwych. Komendant obozu Stutthof SSObersturmbannführer Max Pauly, członek oddziału Kurta Eimanna, biorący udział w eksterminacji ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim jesienią
1939 r., Bronisławie Karwowskiej, żonie Czesława zamordowanego w Piaśnicy, odpowiedział w piśmie z 28 sierpnia 1940 r. lakonicznie, że mąż jej
nie był więźniem tego obozu. Podobnej odpowiedzi udzieliło Prezydium Policji w Gdyni, które poinformowało ją, że miejsce pobytu Karwowskiego
jest nieznane. Natomiast Biuro Informacyjne Polskiego Czerwonego Krzyża po uzyskaniu odpowiedzi od Niemieckiego Czerwonego Krzyża, 22 grudnia 1942 r., powiadomiło Bronisławę Karwowską, że jej mąż Czesław Karwowski ur. 8.01.1898 r. w końcu 1939 r. został ewakuowany na teren Generalnej Guberni i obecnego jego adresu ustalić nie można. Niestety, dalsze starania na razie będą bezskuteczne, gdyż wszelkie władze niemieckie dadzą taką
samą odpowiedź. Z chwilą uzyskania konkretnej wiadomości, nie omieszkamy przekazać jej Pani 36. Gdy B. Karwowska zwróciła się z prośbą o pomoc
w ustaleniu losu męża do żony jednego z wysokich funkcjonariuszy SS, została wezwana na przesłuchanie do siedziby gestapo na Alei Schucha w Warszawie. Podczas składania wyjaśnień, dlaczego wybrała żonę funkcjonariusza SS o wstawiennictwo i pomoc, tłumaczyła, że ta jako kobieta mogła lepiej zrozumieć zaniepokojone żony i matki. Esesman odpowiedział, że dowie
się, gdzie jest jej mąż, jak skończy się wojna. Rzeczywiście, Karwowska tuż
po zakończeniu II wojny światowej, podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych w Piaśnicy w październiku 1946 r., rozpoznała zwłoki

swojego męża. Karwowski następnie został w grupie 30 gdynian pochowany
na Cmentarzu Wojskowym w Gdyni-Redłowie 37.
W 1944 r., kiedy Rzesza Niemiecka zaczęła liczyć się z możliwością przegranej wojny, sprawcy przystąpili do zacierania śladów zbrodni popełnionych w lasach piaśnickich. Z obozu koncentracyjnego Stutthof zostali sprowadzeni więźniowie, zmuszono ich do rozkopywania mogił, wydobywania
z nich zwłok pomordowanych, a następnie palenia w leśnych paleniskach.
Czynności te wykonywali zakuci w kajdany na nogach przez okres około 6
tygodni od sierpnia do końca września 1944 roku. Po wykonaniu zadania zostali też tam rozstrzelani i prawdopodobnie spaleni.
Spalenie zwłok, zgodnie z intencją sprawców zbrodni, miało uniemożliwić rozpoznanie tysięcy ofiar, po których pozostał popiół, szczątki kości
i drobne przedmioty. Zadbano także – w celu uniknięcia odpowiedzialności, aby zaginęły ślady po wszelkiej wytworzonej dokumentacji w sprawie
tej zbrodni.
Po wojnie przeprowadzone zostały w lasach piaśnickich dwie ekshumacje – w 1946 i 1962 roku. Pierwszą przeprowadzono z inicjatywy Polskiego
Związku Zachodniego. Została powołana specjalna komisja, której przewodniczył Antoni Zachariasiewicz – sędzia śledczy Sądu Okręgowego w Gdańsku i przedstawiciel ówczesnej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Gdańsku. Podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych w dniach
7–22 października 1946 r. spośród 35 grobów, o których mówili bezpośredni świadkowie, odnaleziono 30, z których 26 dokładnie przebadano. Tylko
w dwóch grobach pod warstwą wapna odnaleziono zwłoki niespalonych 305
osób, w tym 5 kobiet. W pierwszym grobie było 191 zwłok, w drugim 114.
W czasie ekshumacji członkowie rodzin pomordowanych zdołali po sylwetce i osobistych drobnych rzeczach, czasami ubraniu lub bieliźnie rozpoznać
55 osób, w tym 39 mieszkańców Gdyni. W pozostałych grobach odnaleziono
resztki kości, szczątki ubrań i różne przedmioty codziennego użytku.
W protokole z ekshumacji zapisano między innymi: Groby od nr III
do VII oraz od X–XXV włącznie, zawierały z całą pewnością zwłoki ludzkie,
które po dłuższym czasie stamtąd usunięto. Przemawia za tym okoliczność, że
gleba tych grobów przesiąknięta jest treścią rozłożonych tkanek organizmu
ludzkiego, gleba tych grobów ma raczej charakter konserwujący, zatem rozkład zwłok następował wolno. Groby nr VIII i IX nie zawierały zwłok ludzkich
i musiały być po wykopaniu zasypane na powrót38.
Wówczas liczbę ofiar ustalono szacunkowo na 12 tysięcy na podstawie
zebranej dokumentacji, zeznań świadków, zwłaszcza polskich kolejarzy

A. Męclewski, Neugarten 27. Z dziejów gdańskiego gestapo, Warszawa 1974., s. 124.
AKGda, Akta śledztwa w sprawie zbrodni w Piaśnicy, sygn. 1/67. Protokół przesłuchania
H. Teuffla 19.08.1947 w Gdańsku.
36
Ze zbiorów B. Karwowskiej: Pismo Lagerkommandanta Stutthof M. Paulego
z 28.08.1940 do B. Karwowskiej; Pismo Polizeipräsidenta Gotenhafen z 16.09.1940
do B. Karwowskiej; Pismo Polskiego Czerwonego Krzyża Biura Informacyjnego
w Warszawie do B. Karwowskiej z 22.12.1942.
34
35
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38

AP/OG, Akta sprawy o uznanie za zmarłego C. Karwowskiego.
AP w Gdańsku, Protokół z ekshumacji, sygn. 49/IV/4, k. 1557.
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zatrudnionych jeszcze jesienią 1939 r. na stacji kolejowej w Wejherowie,
liczby odkrytych zwłok w dwóch mogiłach oraz wielkości i głębokości pozostałych mogił, zawierających jedynie szczątki pomordowanych. Podczas wywiadu udzielonego Alojzemu Męclewskiemu sędzia Antoni Zachariasiewicz
poinformował go, że sprawcy zbrodni sprowadzili z KL Stutthof 36 więźniów
do palenia zwłok39.
Po ekshumacji odnalezione zwłoki ofiar pochowano w grobach nr 1 i 2
w Piaśnicy, na żądanie rodzin wydano kilka zwłok, które zostały pochowane na cmentarzach w miejscu zamieszkania rodzin (Alojzy Karwasz został
pochowany na starym cmentarzu katolickim w Wejherowie, a Jan Wosik na
starym cmentarzu w Rumi). Dnia 25 października 1946 r. „Dziennik Bałtycki” opublikował listę rozpoznanych 33 gdynian40, spośród których według
zachowanej dokumentacji na Cmentarzu Żołnierzy Polskich w Gdyni-Redłowie uroczyście zostało pochowanych 26 października 1946 r. 30 gdynian
i jedna osoba nieznana – jako symbol pozostałych pomordowanych mieszkańców Gdyni, których prochy pozostały w Piaśnicy. Były to następujące
osoby: Bar Zygmunt – kupiec, Bluma Augustyn, Borkowski Stefan – naczelnik Wydziału Handlowego Urzędu Morskiego, inż. Bukowski Marian
z Urzędu Morskiego, Burkiet Aleksander, Deutsch Marian – kupiec, Ebertowski Konrad – kupiec i piekarz, Gałecki Franciszek – kierownik cegielni,
Gierdalski Wacław – kupiec, inż. Gierdziejewski Wacław – prezes obwodu
Ligii Morskiej, Kamiński Alojzy, Karwowski Czesław – naczelnik Komisariatu Rządu, Kolka Paweł, inż. Kwiatkowski Jan – pracownik Urzędu Morskiego, Łęgowski Stanisław – dyrektor Urzędu Morskiego, radca Jagodziński
Stanisław – zastępca naczelnika Wydziału Handlowego Urzędu Morskiego,
Machowicz Tadeusz, Michalski Lucjan – pracownik Urzędu Morskiego, Modliński Tadeusz, Olszewski Antoni, Pawelczyk Jan, Pek Franciszek, Piątkowski Karol, Schulz Adam, Schwarz Kazimierz, Skubiszewski Jan – naczelnik
Komisariatu Rządu, Szymczak Roman, Świerczyński Kazimierz, Tuligowski
Marian, Woda Stanisław – dyrektor Banku Polskiego.
W „Dzienniku Bałtyckim z 25 października 1946 r. poinformowano społeczeństwo Wybrzeża Gdańskiego, że w dniu 26 bm. oddamy ziemi

szczątki doczesne po ludziach, którzy niegdyś oddali swą pracę, swoje zdolności, swą wolę i umiejętności temu, co się nazywa Gdynia, port polski. Gdynia
to chluba i duma każdego Polaka, świadectwo naszej prężności gospodarczej
na morzu…. Przykład z waszej ofiary przyświecać będzie waszym następcom
i pozostałym towarzyszom pracy.
Wypada żałować, że w następnych latach znaczenie życia i trudu tych
osób dla budowy i rozwoju miasta Gdyni, jak i miejsce ich pochowania, zostało zatarte w świadomości współczesnych gdynian. Pochowanie ofiar zamordowanych w Piaśnicy wśród poległych żołnierzy bez podania jakiejkolwiek informacji o okolicznościach ich śmierci i miejscu, wprowadza odwiedzających ten cmentarz od lat w błąd, a wręcz sugeruje, że na tym cmentarzu
leżą wyłącznie żołnierze polegli w walkach w latach 1939–1945. Na tabliczkach ofiar pomordowanych w Piaśnicy widnieją: imię i nazwisko oraz napis
ZAKŁADNIK41.
Podczas drugiej ekshumacji w 1962 r. przeprowadzonej z inicjatywy
dr Bojarskiej przy udziale komisji złożonej z przedstawicieli Prokuratury Powiatowej, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wejherowie, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Oddział w Wejherowie oraz Instytutu Zachodniego w Poznaniu odnaleziono dwa paleniska i jedną mogiłę, w której znajdowały się szczątki ludzkie, strzępy pasiaka i przedmiotów używanych przez więźniów KL Stutthof42.
Odkrycie to potwierdziło zeznania złożone w 1946 r. przez świadka Jana Angel, pracownika leśnego o użyciu więźniów KL Stutthof do palenia zwłok
w 1944 r., który zeznał: Jesienią 1944 r. w okresie, kiedy nad lasem piaśnickim unosiły się dymy, jadąc pewnego ranka drogą leśną rowerem do oddziału
nr 107, zauważyłem pięć osób idących do oddziału 107. Było to dwóch żandarmów i trzech więźniów. Więźniowie ci byli ubrani w spodnie i bluzy szare z pasami koloru fioletowego. Czy mieli czapki na głowie, nie zauważyłem,

A.K. Męclewski, Tajemnica piaśnickich lasów. Prace śledcze nad zgromadzeniem
materiałów do procesu Forstera, „Ilustrowany Kurier Polski” nr 293 z października 1946.
40
Podano wówczas następujące nazwiska, niektóre błednie zapisane: Barget, Bar Zygmunt,
Blumnic, Borysławski Lucjan, Bukowski Marian, Deutsch Marian, Downarowicz
Kazimierz, Ebertowski, Fałatowicz Wiktor, Gałecki Franciszek, Gondek, Gierdziejewski
Wacław, Gierdalski, Jagodziński Stanisław, Janusz, Kamiński, Kolka, Kwiatkowski,
Łęgowski Stanisław, Machowicz Łucjan, Mrzygocki Marian, Olszewski, Pawełczyk,
Pokrzywka, Pek Franciszek, Skubiszewski Jan, Szulz, Świerczyński, Szwarz, Szymczak,
Woda.
39
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W związku z powyższą informacją chciałabym w tym miejscu postawić postulat
o wydzielenie kwatery pomordowanych mieszkańców Gdyni w Piaśnicy i ustawienie
przy niej osobnej tablicy z ich nazwiskami z podaniem ostatniego miejsca ich zatrudnienia
i stanowiska oraz odpowiednim tekstem przypominającym, że są to ofiary zbrodni
popełnionej w Piaśnicy jesienią 1939 r. przez Niemców oraz o usunięcie z ich tablic
napisu Zakładnik. Wyraz ten i nazwa cmentarza sugerują, że są to żołnierze zamordowani
jako żołnierze-zakładnicy okupanta, a przecież ofiary zamordowane w Piaśnicy to
przede wszystkim cywilni mieszkańcy Gdyni, straceni nie za to, że byli zakładnikami,
lecz za to, że kochali swoje miasto i Ojczyznę, budowali je i oddali za nie własne
życie. Zob. też W. Kwiatkowska, Piaśnica. Gdzie jesteście umarli, pamięć o was ginie,
(w:) M. Sokołowska, W. Kwiatkowska, Gdyńskie cmentarze. O twórcach miasta, portu
i floty, Gdynia 2003, s. 295–310.
42
B. Bojarska, Piaśnica…, s. 73; Sprawozdanie z przeprowadzonych badań w Piaśnicy
w 1962 r. znajduje się w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, Dokoło III-95.
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bowiem zwróciłem uwagę na ich nogi, które były w kajdanach łańcuchowych.
Łańcuchy były krótkie, tak, że więźniowie stawiali małe kroki. […] My robotnicy zrozumieliśmy, że więźniowie ci spalają zwłoki pomordowanych w tutejszych lasach, których dobywa się z grobów. W naszej grupie mówiło się powszechnie, że więźniowie ci są z obozu koncentracyjnego Stutthof43.
Na dzień dzisiejszy, w oparciu o dokumentację zebraną przez stronę polską, można odtworzyć przebieg akcji ludobójstwa w Piaśnicy, ustalić formacje i częściowo nazwiska osób biorących udział w tej zbrodni, miejsca i okoliczności aresztowania większości ofiar i sposób ich mordowania. Jest to wynik badań Polskiego Związku Zachodniego w Wejherowie i ówczesnej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich pracujących pod kierunkiem
sędziego śledczego Sądu Okręgowego w Gdańsku Zachriasiewicza. Materiały dochodzeniowe zostały przedstawione na procesie A. Forstera w Gdańsku jako jeden z dowodów popełnionych zbrodni na terenie utworzonego
przez Niemców okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie. Na procesie zeznawali: Elżbieta Ellwart – bezpośredni świadek zbrodni w Piaśnicy, mieszkanka wsi Orle; polscy kolejarze, którzy byli świadkami dostarczania na stację PKP w Wejherowie transportów ofiar pochodzenia w większości polskiego, ale i niemieckiego i czeskiego przywiezionych z głebi Rzeszy Niemieckiej oraz członkowie rodzin pomordowanych. W czasie procesu A. Forstera
wymieniono szereg nazwisk ofiar, w tym nazwiska funkcjonariuszy Policji
z Gdyni44. Trzeba podkreślić, że w tym czasie liczba zidentyfikowanych ofiar
stanowiła zaledwie ułamek procenta w stosunku do liczby wszystkich ofiar.
I chociaż upłynęło kilkadziesiąt lat od zakończenia II wojny światowej, nadal
występują trudności w odtworzeniu pełnej listy strat osobowych ludności polskiej
na Pomorzu Gdańskim, w tym mieszkańców Gdyni pomordowanych w Piaśnicy.
Złożyło się na taką sytuację kilka przyczyn:
– usunięcie śladów zbrodni przez sprawców zbrodni poprzez spalenie zwłok
większości ofiar,
– zniszczenie dokumentacji lub wywiezienie jej do Niemiec,
– wysiedlenie większości mieszkańców z Gdyni do Generalnego Gubernatorstwa, w tym członków rodzin zamordowanych,
– osadzanie członków rodzin pomordowanych w niemieckich obozach,
na przykład w Potulicach rodzin z dziećmi, więzieniach i obozach koncentracyjnych,
– terror i represje wobec ludności Pomorza Gdańskiego w czasie okupacji
niemieckiej w latach 1939–1945,

– duże straty biologiczne ludności polskiej w wyniku wojny i okupacji,
– niezgłoszenie po wojnie informacji o zaginionych członkach rodzin
do polskich instytucji państwowych, Polskiego Czerwonego Krzyża, sądów grodzkich, ówczesnych Okręgowych Komisji Badań Zbrodni Niemieckich, organizacji kombatanckich i innych,
– brak odpowiedniego klimatu politycznego dla tych badań w okresie PRL.
Ówczesnym władzom zależało na tym, aby nie została rozpowszechniona wiedza na temat pochodzenia ofiar Piaśnicy. Chodziło tu głównie
o elitę Wybrzeża Gdańskiego, duchowieństwo, nauczycieli, przedstawicieli samorządów, budowniczych Gdyni oraz Polaków przywożonych na
stracenie z Rzeszy Niemieckiej. Z tych powodów dr Bojarska miała trudności z opublikowaniem swoich wyników badań w czasach PRL45.
Badacz próbujący otworzyć pełną listę natrafia na liczne przeszkody i luki
w dokumentacji, które często wymagają weryfikacji danych w oparciu o inne
źródła i informacje. Większość informacji o mieszkańcach Gdyni, pomordowanych w Piaśnicy, pochodzi od rodzin, bliskich, znajomych lub świadków,
jest rozproszona i przechowywana w archiwach państwowych, Archiwum
Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i jego oddziałach w kraju, Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu w Gdańsku,
Archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża i jest zbierana przez społeczne organizacje i stowarzyszenia zainteresowane tą sprawą.
Członkowie Polskiego Związku Zachodniego działający w Wejherowie,
w tym zasłużony w tej sprawie byly więzień KL Stutthof, śp. Leon Prusiński,
w oparciu o przedwojenne listy członków oraz informacje uzyskane od poszkodowanych rodzin, zdołali odtworzyć 225 nazwisk ofiar, które opublikował po raz pierwszy Władysław Sasinowski w 1956 r. w swojej książce na temat zbrodni w Piaśnicy46. Autor musiał zapewne zgodnie z tezą ówczesnych
władz napisać, że większość ofiar pochodziła ze środowisk robotniczych
i z Kaszub47.
Dotąd w posiadaniu strony polskiej nie znajduje się dokumentacja wytworzona przez sprawców zbrodni, dzięki której można by było ujawnić pełną listę ofiar w Piaśnicy. Tylko na podstawie sentencji wyroku wydanego przez Sąd Krajowy w Hanowerze w 1968 r. wiadomo, że podczas
procesu Kurta Eimanna została dołączona lista licząca 900 nazwisk osób

Instytut Pamięci Narodowej (dalej IPN) w Gdańsku, Materiały Okręgowej Komisji Badania
Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku, Protokół przesłuchania Jana Angel z 08.10.1946.
44
AP w Gdańsku, Stenogram procesu Alberta Forstera, k. 1509.
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Piaśnica 1939–1944, Wejherowo 1956.
47
W.K. Sasinowski, dz. cyt., Wstęp do książki.
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psychicznie chorych dostarczonych do Wejherowa drogą kolejową na stracenie w Piaśnicy. Eimann przyznał się w procesie do zamordowania w lasach
piaśnickich 1 200 chorych przywiezionych z zakładów pomorskich z Lęborka, Stralsundu, Treptov i Ukermünde. Doktor Bojarska podejrzewa, że ofiar
przywiezionych z zakładów mogło być znacznie więcej, ostrożnie oceniając
ich liczbę na 2 000 osób. Eimann podczas procesu nie tylko nie ujawnił rzeczywistej liczby ofiar, lecz także zataił fakt wymordowania w Piaśnicy czołowych przedstawicieli polskich mieszkańców Wybrzeża Gdańskiego48.
W latach 70. Męclewski, opisując zbrodnie popełnione przez gestapo
gdańskie na Pomorzu, stwierdził, że najwięcej ofiar straconych w Piaśnicy
pochodziło z Gdyni49. Według niego tylko w ciągu jednego miesiąca w listopadzie 1939 r. esesmani zamordowali około 2 tysięcy polskich patriotów.
Żałować wypada, że autor nie podał źródła, skąd zaczerpnął taką informację
i nie podał szczegółowych danych o tych ofiarach. Ten sam autor w 1946 r.
na łamach „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” zamieścił dwie informacje mogące mieć poważny wpływ na obliczenia liczby ofiar mieszkańców Gdyni,
które w późniejszych latach zostały przez niego pominięte, a przez ogół zapomniane.
Pierwsza informacja dotyczyła faktu rozstrzelania wielu polskich żołnierzy w lasach piaśnickich, o czym wspominał podczas prac ekshumacyjnych
w 1946 r. mieszkaniec Leśniewa Niemiec Mahlke, którego esesmani wynajmowali jesienią 1939 r. do kopania i zasypywania grobów z rozstrzelanymi.
Z jego zeznań wynika, że grobów tych nie odnaleziono, z powodu braku
bezpośrednich świadków zbrodni oraz ich zamaskowania przez zasadzenie
w tych miejscach młodych drzewek. Informację taką otrzymał od jednego
z żołnierzy niemieckich, którzy patrolowali las w czasie, gdy on pracował
w lesie.
Druga informacja dotyczyła liczby grobów. Wówczas mówiono o 47 masowych grobach – jak określił A. Męclewski – według dość konkretnych wiadomości50.
Do podobnych wyników badań doszła dr Bojarska, pracownik Instytutu Zachodniego w Poznaniu, która w podsumowaniu swojej książki
o zbrodni w Piaśnicy stwierdziła, że ogółem z Wybrzeża Gdańskiego zostało zamordowanych około 2 000 osób51. O liczbie ofiar z Gdyni – jak pisze

Bojarska – wspomniał na procesie Alberta Forstera w Gdańsku agent gestapo
Jan Kaszubowski, który twierdził, że 11 listopada 1939 r. zamordowano 314 zakładników gdyńskich52. Po pierwsze nie było aż tylu zakładników gdyńskich,
a po drugie tego dnia rozstrzelano też mieszkańców Wejherowa, Pucka i okolicznych miejscowości. Autorka powątpiewa w liczby przedstawione przez
Kaszubowskiego, zwracając uwagę na fakt, że po tym dniu aresztowano jeszcze wiele innych osób w Gdyni, które rozstrzeliwano w Piaśnicy w listopadzie i grudniu 1939 r.
W sprawozdaniu z 1940 r. przygotowanym dla Richarda Hildebrandta
– Wyższego Dowódcy SS i Policji w Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie – Heinz Lorenz – kierownik partyjny NSDAP podał dane liczbowe ofiar pomordowanych w Piaśnicy do końca 1939 r.– 634 Polaków pochodzących z powiatu morskiego. Jeśli ta liczba miałaby odpowiadać prawdzie, to dr Bojarska postawiła tezę, że spośród 2 000 ofiar Wybrzeża Gdańskiego pozostałe pochodziły z Gdyni, Gdańska, powiatu kartuskiego i kościerskiego. W oparciu o materiały zgromadzone przez sędziego Zachariasiewicza do procesu
A. Forstera, materiały procesowe R. Hildebrandta, Fritza Freimanna i zdobyte w wyniku własnych badań dr Bojarska odtworzyła ponad 453 nazwiska mieszkańców Wybrzeża Gdańskiego, w tym mieszkańców Gdyni. Sporządziła listę ofiar, podając imię
i nazwisko, miejsce zamieszkania, zawód lub sprawowaną funkcję53. W trzecim wydaniu książki z 2001 r., w oparciu o informacje i dokumentację zebraną przez ks. dziekana Daniela Nowaka, kapelana Stowarzyszenia „Rodzina Piaśnicka” i proboszcza
Parafii pw. Chrystusa Króla w Wejherowie, powiększyła listę do 511 nazwisk, na której figurowało 173 gdynian. W podsumowaniu napisała na temat strat poniesionych
przez Gdynię: Wielkie straty poniosła Gdynia, wymordowano bowiem ludzi kierujących ich życiem publicznym, gospodarczym i kulturalnym, wyróżniających się doskonałym przygotowaniem zawodowym, zdolnościami, pracowitością54.
Dziennikarka Wiesława Kwiatkowska podczas konferencji historycznej
2 października 2002 r. w Gdyni ujawniła nazwiska dalszych 81 ofiar –
mieszkańców Gdyni, w tym 25 osób na podstawie informacji zebranych
przez członków Koła Starych Gdynian w opracowaniu Ryszarda Toczka,
powiększając listę do 256 nazwisk gdynian55. Podjęte przez mnie badania
w kilku archiwach i w oparciu o zbiory rodzin poszkodowanych, a także dzięki współpracy z naczelnikiem Biura Rozwoju Gdyni Ryszardem Toczkiem,
umożliwiły rozszerzenie listy do 308 nazwisk.

AOKGda, Akta śledztwa w sprawie zbrodni w Pisanicy, sygn. 1/67. Sentencja wyroku Sądu
Krajowego w Hannowerze z 1964 r. w sprawie udziału K. Eimanna w zbrodni psychicznie
chorych z zakładów pomorskich w Piaśnicy.
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A. Męclewski, Neugarten 27. Z dziejów gdańskiego gestapo, Warszawa 1974, s. 112.
50
A. Męclewski, Tajemnica piaśnickich lasów. Prace śledcze nad zgromadzeniem materiałów
do procesu Forstera, „Ilustrowany Kurier Polski” nr 293 z października 1946 r., s. 20.
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W opublikowanej w 2002 r. w Gdańsku książce Dietera Schenka na temat
zbrodniczej działalności Alberta Forstera – Gauleitera NSDAP i namiestnika
Rzeszy Niemieckiej w okręgu Gdańsk – Prusy Zachodnie i jego ludzi znajduje się interesujące zestawienie zbrodni popełnionych w 432 miejscowościach na Pomorzu Gdańskim w okresie okupacji niemieckiej, opracowane
na podstawie danych zawartych w Centrali Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Ludwigsburgu. Niemcy w okresie od jesieni 1939 r. do wiosny 1940 r. zamordowali od 53 do 60 tysięcy ludności polskiej, w tym na Ziemi Kaszubskiej 18 tysięcy osób, z tego w Wejherowie 14 033 osób56. Są to dane liczbowe zbieżne z ustaleniami dr Bojarskiej.
Jak wynika z analizy biografii gdynian aresztowanych w 1939 r. oraz celów zaplanowanej przez najwyższe władze Rzeszy Niemieckiej akcji eksterminacji ludności polskiej, najwyższą cenę utraty własnego życia większość
gdynian zapłaciła za stawianie oporu przeciw germanizacji w czasie zaboru pruskiego, a po I wojnie światowej za postawę i wkład w budowę miasta
Gdyni w latach 1919–1939 oraz zaangażowanie w walkę obronną we wrześniu 1939 roku. Na niemieckich listach policyjnych figurowali gdynianie zaangażowani w latach międzywojennych w działalność polityczną, społeczną,
kulturalną, oświatową i religijną, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, nauczyciele, księża, kupcy i przedsiębiorcy oraz wskazani
z pobudek osobistych, zawiści i nieporozumień międzysąsiedzkich. Ponadto należy podkreślić wyjątkowy fakt, że w żadnym innym mieście na terenie Polski, nie przeprowadzono we wrześniu 1939 r. na tak dużą skalę masowych aresztowań, jak to zrobił okupant w Gdyni. W Bydgoszczy działania
represyjne podjęte wobec ludności polskiej miały charakter propagandowy
i wynikały także z planu eksterminacji. Głównym jednak celem akcji odwetowej było uzyskanie przekonania wśród Niemców, że Polacy są winni śmierci wielu tysięcy rzekomo przez nich zamordowanych niemieckich żołnierzy
we wrześniu 1939 roku. Skala masowych aresztowań, mordów i wysiedleń
była jednak w Gdyni znacząco większa niż w Bydgoszczy. Przypadek Gdyni
mógł być więc dodatkowo aktem zemsty za budowę w okresie międzywojennym i pomyślny rozwój portu i miasta oraz za dwutygodniowe walki gdynian
w obronie swojego miasta we wrześniu 1939 roku.
Piaśnica, obok obozu koncentracyjnego Stutthof, jest największym miejscem eksterminacji bezpośredniej dokonanej przez hitlerowców jesienią
1939 r. na miejscowej ludności Wybrzeża Gdańskiego, narodowości polskiej i w mniejszym stopniu żydowskiej, w tym gdynian oraz na umysłowo chorych z pomorskich zakładów i na rodzinach z dziećmi w większości

polskiego pochodzenia, a także czeskiego i niemieckiego, przywożonych transportami kolejowymi z Rzeszy Niemieckiej do Wejherowa od jesieni 1939 r.
do wiosny 1940 roku57. W świetle prawa międzynarodowego w Piaśnicy popełniono zbrodnię ludobójstwa.
Sprawa odtwarzania nazwisk ofiar nadal wymaga wysiłku i poszukiwań
w archiwach polskich, niemieckich, a także w amerykańskich i rosyjskich.
Sprawcy zbrodni chcieli, aby ich ofiary na zawsze pozostały nieznane, natomiast naszym obowiązkiem jest ocalenie Ich Ofiary Życia od zapomnienia.
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Rok 1949 w Gdyni –
– „niepolityczna” rocznica września 1939 r.
1 września 1949 r. mijała dziesiąta rocznica wybuchu II wojny światowej.
Wrześniowe wydarzenia sprzed dekady na trwałe wryły się w pamięci wielu mieszkańców Polski. W kraju w dalszym ciągu widać było ślady minionej
wojny, wielu w dalszym ciągu poszukiwało swych bliskich, powoli tracąc nadzieję na odnalezienie żywych.
Polska znajdowała się wówczas w nowej sytuacji geopolitycznej, w orbicie wpływów Stalina. Jałtańskie postulaty wolnych wyborów w Polsce, rzekomo zostały zrealizowane w styczniu 1947 r. Jak wiadomo, wybory te, podobnie jak czerwcowe referendum z 1946 r., przyniosły ugruntowanie władzy
komunistycznej w Polsce.
Zadaniem nowej władzy było ugruntowanie ustroju w Polsce oraz częściowe odcięcie się od tradycji historycznej i kulturowej II Rzeczypospolitej.
Mimo to, zachowano pewne pozory demokratyzacji i legitymizacji władzy,
wiążące się z katolicko-narodową tradycją w postaci reaktywacji urzędu prezydenta Rzeczpospolitej jako głowy państwa, a przez tegoż prezydenta i zarazem komunisty – Bolesława Bieruta – zakończenie przysięgi prezydenckiej
słowami „tak mi dopomóż Bóg”1.
Urząd prezydencki, podobnie jak Mała Konstytucja z 1947 r., nawiązywały do polskiej ustawy zasadniczej z roku 1921. Jednocześnie stworzono kompilację ustroju polskiego z rozwiązaniami radzieckimi. W ten sposób zakończono okres „rewolucyjnej działalności” nowej władzy w Polsce2.
Jednocześnie Polska, jak i inne kraje, które w wyniku II wojny światowej
znalazły się pod wpływem Związku Radzieckiego, rozpoczęła proces upodabniania się do ZSRR, który szybko zaczął przypominać osławiony nazistowski Gleichschaltung [ujednolicenie – przyp. P.S.].
Jednym z głównych narzędzi kontroli społeczeństwa w krajach uzależnionych politycznie i gospodarczo od ZSRR stało się dzielenie wydarzeń
1
2
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historycznych i politycznych dwubiegunowo – na „czarne” (imperialistyczne, antypokojowe, reakcyjne) i „białe” (postępowe, pokojowe, demokratyczne). Posuwano się wówczas do kłamstwa, nadinterpretacji czy fałszowania
wydarzeń historycznych, tworząc w ten sposób jeden z fundamentów nowej
władzy. Szeroko rozbudowano aparat bezpieczeństwa państwa, który, uciekając się do terroru czy wymuszania zeznań, fabrykował „spiskowe teorie
dziejów”. Eliminowano w ten sposób nie tylko opozycję demokratyczną,
lecz przede wszystkim szeroką rzeszę tych, którzy byli niewygodni z punktu
widzenia nowej władzy3.
Klęska Polski we wrześniu 1939 r. była wydarzeniem, którego nie można było zapomnieć ani przemilczeć. Natomiast można je było przedstawić
w sposób zafałszowany, mieszając prawdę historyczną z tendencyjnymi komentarzami.
Jak wiadomo, już we Francji podczas wojny, zatem krótko po upadku Polski, powstała komisja pod wodzą płk. Izydora Modelskiego w celu wskazania
winnych za klęskę wrześniową. 1 października 1939 gen. Władysław Sikorski, nowy Naczelny Wódz i minister spraw wojskowych, powołał Modelskiego
do służby czynnej we Francji, gdzie kierując Gabinetem Ministra i Komendą
Kwatery Głównej, odpowiadał za sprawy personalne (kierownik Biura Personalnego i Biura Rejestracyjnego). Podczas obsadzania stanowisk, znany ze swej wrogości do piłsudczyków, zapisał się niechlubnie tropieniem zwolenników sanacji
i usuwaniem niejednokrotnie wartościowych oficerów z tworzonych sił zbrojnych, kierując się animozjami politycznymi i osobistymi4.
Modelski daleki był od obiektywizmu w swych ocenach. Podobnie jak
dalekie od obiektywizmu były artykuły prasowe z roku 1949, nawiązujące
do rocznicy sprzed 10 lat.
W popularnym w na Wybrzeżu i w całej Polsce po wojnie (jak i przed nią)
miesięczniku „Morze” ukazały się „stosowne wówczas” artykuły rocznicowe
nawiązujące tematyką do walk na Wybrzeżu w 1939 r.
W artykule „Wrzesień” autor posługujący się jedynie inicjałami „rg.” sięgnął do bolesnej przeszłości Polski, pisząc w następujący sposób: Klęska
wrześniowa była rezultatem rządów kliki reprezentującej interesy obszarników i kapitalistów, rezultatem ucisku i wyzysku mas pracujących, rezultatem przekształcenia Polski w kolonię obcego i rodzimego kapitału, rezultatem

kumania się z hitleryzmem przeciwko ZSRR, rezultatem gloryfikowania faszyzmu wewnątrz kraju.
Daleko idąca tendencyjność w opisywanych przez „rg.” wydarzeniach
uderzała wszystkich pamiętających Polskę międzywojenną i wrzesień 1939
r. Autor odwoływał się do działań Komunistycznej Partii Polski, które rzekomo miały uzdrowić sytuację polityczną wewnątrz kraju. Polska traci swą niepodległość gospodarczą i staje się kolonią obcego kapitału. Aby temu niebezpieczeństwu zaradzić, trzeba obalić szlachtę i burżuazję, dać chłopom ziemię
bez wykupu i dać wolność narodom uciskanym. Trwałą niepodległość państwową może dać narodowi polskiemu tylko zwycięstwo rewolucji5.
Jakie byłyby to metody, może świadczyć przykład z roku 1923, kiedy to
członkowie Komunistycznej Partii Robotników Polskich i zarazem oficerowie Wojska Polskiego – Walery Bagiński i Antoni Wieczorkiewicz dokonali zamachu terrorystycznego przez wysadzenie w powietrze prochowni Cytadeli warszawskiej. Wybuch przyniósł olbrzymie straty materialne i sporą
liczbę ofiar (28 zabitych i około 40 rannych). Obu zamachowców skazano na
karę śmierci, jednakże prezydent Stanisław Wojciechowski zastosował wobec nich prawo łaski. Dwa lata później przeznaczeni do wymiany na uwiezionych w ZSRR Polaków zostali zastrzeleni na przejściu granicznym w Stołpcach przez przodownika policji Józefa Muraszkę6. Z obawy przed wywrotową działalnością komunistów, przeznaczono wówczas w budżecie policji
znaczne środki na inwigilację członków i sympatyków partii, w szczególności „wojskówki” KPRP, będącej w rzeczywistości ekspozyturą sowieckiego
wywiadu, odpowiedzialną za akcje sabotażowe i terrorystyczne.
Dziesięć lat od momentu wybuchu II wojny światowej – mający zasięg
ogólnopolski organ prasowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej „Trybuna Ludu” – wspomniał o rocznicy września w nawiązaniu do pisma Prezydium Niemieckiej Rady Ludowej skierowanym do premiera RP Józefa Cyrankiewicza o manifestacji woli pokoju. Rocznica hitlerowskiej agresji została ogłoszona Dniem Pokoju, próżno jednak szukać we wspomnianym piśmie
jakiegokolwiek odniesienia do sytuacji Polski sprzed dziesięciu lat. Zaznaczono jedynie, że wobec narodu polskiego […] faszyzm hitlerowski popełnił
najcięższe grzechy, zaś w ciągu stuleci Polska była przedmiotem ekspansywnej polityki królów, junkrów i militarystów pruskich7.
Hasła walki o pokój, tendencyjne wypaczanie i tak dramatycznego wydarzenia, jakim była konferencja monachijska z 1938 r. oraz stawianie ZSRR

3
4
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I. Modelski, Wojskowe przyczyny klęski wrześniowej (Próba syntezy), cz. I, „Zeszyty
Historyczne”, Z. 92, 1990, s. 111–181. Tenże, Wojskowe przyczyny klęski wrześniowej
(Próba syntezy), cz. II, „Zeszyty Historyczne”, Z. 93, 1990, s. 105–187. Teże, Wojskowe
przyczyny klęski wrześniowej (Próba syntezy), cz. III, „Zeszyty Historyczne”, Z. 94, 1990,
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na piedestale jako światowego bojownika o wolność innych narodów w dwudziestoleciu międzywojennym, zdominowały wiele artykułów prasowych.
Zofia Artymowski tak pisała w nawiązaniu do rocznicy wybuchu wojny: Rządy kapitalistyczne nie słuchały żądań mas ludowych, a już całkiem nie miały ochoty współpracować z ZSRR, chociaż była to właśnie jedyna droga uniknięcia wojny8.
Publikowane wówczas artykuły milczały na temat postawy politycznej
ZSRR wobec Polski w sierpniu 1939 r. Podobnie milczano w sprawie agresji
sowieckiej dokonanej 17 września 1939 r. na ziemie Polski wschodniej. Cisza również zapadła nad walczącymi z Armią Czerwoną i poległymi wówczas żołnierzami polskimi9.
Brak było jakiejkolwiek wzmianki w „Trybunie Ludu” w dniu 1 września
1949 r. na temat walk sprzed dziesięciu lat. Zamiast tego czytelnik mógł się
zapoznać z całostronicowymi artykułami poświęconymi pierwszej rocznicy
śmierci Andrieja Żdanowa10.
Rocznicy jednak nie można było całkowicie przemilczeć. W Warszawie
złożono wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza, wykorzystując do tego
celu obrady zjednoczeniowe krajowych związków kombatanckich, przekształconych wówczas w Związek Bojowników o Wolność i Demokrację.
Jednak niemal natychmiast po zakończeniu uroczystości delegacje kongresowe i zaproszeni goście z zagranicy udali się pod pomnik Braterstwa Broni Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego.
Tu „wrześniowe” uroczystości odbyły się znacznie szumniej. Prasa wymieniała Dąbrowszczaków, alowców, więźniów obozów koncentracyjnych,
weteranów partyzantki sowieckiej oraz najbliższych współpracowników Feliksa Dzierżyńskiego. Dość enigmatycznie wspomniano na pośledniejszym
miejscu o bohaterach walk o Westerplatte, nawet nie wiadomo czy autorowi
chodziło wówczas o tych z 1939 r.11.
W artykule otwierającym numer z 2 września 1949 r. można było przeczytać: Katastrofa wrześniowa spadła na ludność Polski jak grom z jasnego nieba. Przez lata całe społeczeństwo polskie usypiane było baśniami
i legendami o mocarstwowej polityce, o niezwyciężonej armii, o sile, zwartości i gotowości, o rozumie mężów stanu. Wrzesień podsumował bilans.
I dalej: Zalążek katastrofy posiany został już u samych narodzin państwa

polskiego, w roku 1918, gdy tworzono je z myślą o użyciu jako tarana kontrrewolucji przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Przez dwa dziesięciolecia polska
polityka zagraniczna szukała tylko sposobności, by oddać kraj w pacht któremuś
z rywalizujących imperialistów, zawsze ze źle tajoną nadzieją realizacji snów
o interwencji na wschodzie […] Z entuzjazmem witał pan Beck każdy manewr
niemiecki oskrzydlający Polskę. Następnie autor pisał o całej energii ówcześnie rządzących Polską skierowanej na to, by nie dopuścić do pomocy Polsce
ze strony „jedynego państwa, które pomoc tę istotnie nieść nam mogło
i chciało – ze strony ZSRR”12.
Obchody warszawskie były odzwierciedleniem tego, co działo się na Wybrzeżu Gdańskim w 1949 r. Lokalna gazeta – „Dziennik Bałtycki” – w podobnym tonie relacjonowała przebieg uroczystości związanych z dziesiątą
rocznicą wybuchu II wojny światowej. Pod tytułem Gdańsk nigdy nie będzie
Danzigiem cała pierwsza strona „Dziennika” opisywała zlot i zarazem manifestację przy Bramie Oliwskiej. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku – Duda-Dziewierz powiedział m.in.: Dziesięć lat dzieli nas
od bolesnych dni września 1939 r. Szybko zabliźniają się straszliwe rany narodu i państwa. Jesteśmy wolni. Tę wolność uzyskaliśmy dzięki pomocy bratniego Związku Radzieckiego pod kierownictwem genialnego człowieka, wodza i wychowawcy – Józefa Stalina. Nasz kraj zrzucił jarzmo wyzysku kapitalistów i obszarników13.
Po przemówieniu Dudy-Dziewierza głos zabrał sekretarz KC PZPR, przewodniczący Centralnej Rady Związków Zawodowych i zarazem członek Rady Państwa, Aleksander Zawadzki. W podobnym tonie, co jego poprzednik, Zawadzki
przedstawił wizję historii dwudziestolecia międzywojennego oraz przyczyn wybuchu II wojny światowej. Zdaniem Zawadzkiego we wrześniu 1939 r. oprócz
bezimiennych żołnierzy jedynie „masy robotnicze i ludowe” walczyły z wojskami niemieckimi, nie wspominając przy tym o drugim agresorze14.
Ta dość tendencyjna wersja wydarzeń wpisywała się w ogólnokrajowe obchody rocznicy wybuchu wojny. Artykuł Józefa Iżyckiego poświęcony był
walkom na Westerplatte w 1939 r. Natomiast całość doniesień prasowych
z dnia 1 września 1949 r. zdominowana była głównym wątkiem obracającym
się wokół „płaszczącej się przed faszyzmem sanacji”15.
Już w 1946 r. w gdyńskich księgarniach można było nabyć broszurę autorstwa Benedykta Elmera Winowajcy klęski wrześniowej z Ignacym

Z. Artymowski, Ludy Europy przeciwko agresji faszystowskiej, „Trybuna Ludu”, nr 238,
31.08.1949.
9
Por. na przykład V. Beshanov, Czerwony Blitzkrieg, Warszawa 2008, w róznych miejscach.
10
A. Zawadzki, Andriej Żdanow (w pierwszą rocznicę śmierci), „Trybuna Ludu”, nr 239, 02.
09.1949.
11
Z odkrytymi głowami witali Warszawiacy pochód bojowników o wolność i demokrację,
„Trybuna Ludu”, nr 240, 02.09.1949.
8

270

Po dziesięciu latach, „Trybuna Ludu”, nr 240, 02.09.1949.
Gdańsk nigdy nie będzie Danzigiem. Wspaniała manifestacja polskiego Wybrzeża pod hasłami
pokoju, twórczej pracy i przyjaźni z ZSRR, „Dziennik Bałtycki”, nr 241, 02.09.1949.
14
Przemówienie Aleksandra Zawadzkiego, „Dziennik Bałtycki”, nr 241, 02.09.1949.
15
Korzenie zdrady i narodowej klęski, „Dziennik Bałtycki”, nr 240, 01.09.1949.
Nad Westerplatte stoi cisza „Dziennik Bałtycki”, nr 240, 01.09.1949.
12
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Mościckim i Hermannem Göringiem na okładce. Ton publikacji można uznać
niemal za proroczy, gdyż jednoznacznie zapowiadał on tendencje, które zdominują dziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej16.
1 września 1949 r. w Gdańsku po Aleksandrze Zawadzkim głos zabrał
przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Obrońców Pokoju prof. Sym, który wnioskował o wybranie 150-osobowej delegacji. Zadaniem jej było złożenie wieńców na Westerplatte, przy Poczcie Polskiej, przy Pomniku Wdzięczności Armii Radzieckiej, przy Pomniku-czołgu w Gdańsku oraz na cmentarzu na Oksywiu w Gdyni.
Rzeczywiście, delegacja z udziałem m.in. dowódcy Marynarki Wojennejkadm, Włodzimierza Steyera, udała się – jak podała prasa – m.in. na „miejsce
[sic!-P.S.] walk obrońców Wybrzeża”, składając kwiaty17.
Trudno dziś orzec, czy był to zwykły błąd dziennikarza, czy jednak delegacja
wybrała jakieś jedno miejsce, by nie afiszować się zbytnio przy oddawaniu honorów żołnierzom tak oficjalnie wówczas potępianej II Rzeczypospolitej.
Podobnie w następnym numerze – zdominowanym przez wieści z kraju
– jedynie mały artykulik podpisany przez niejakiego „jotę” wspomina o jednym z obrońcy Gdyni – Franciszku Kawce, który według autora był komendantem brygad robotniczych kopiących okopy pod Wejherowem, na Oksywiu i Babich Dołach18. „Jota” czy inni autorzy ani słowem nie wspominali
o płk. Stanisławie Dąbku, który jako dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża
oddał życie w 1939 r., nie chcąc iść do niemieckiej niewoli.
Próżno byłoby oczekiwać jakichkolwiek manifestacji społeczeństwa
czy mieszkańców Gdyni w okolicach 14 września (opuszczenie miasta
przez Wojsko Polskie) czy 19 września (kapitulacja LOW). Jednak 17 września 1949 r. około godz. 16.00 na Cmentarzu Redłowskim, według doniesień
prasowych, zebrał się około 10 tys. tłum. Powodem był pogrzeb dwóch lotników radzieckich, którzy zginęli w 1945 r. w walkach o miasto i port19.
Czy data została wybrana przypadkiem? Dziś tego nie wiemy, lecz zbieżność była dość osobliwa.
Dwa dni później przypadała rocznica kapitulacji walczących żołnierzy
polskich na Kępie Oksywskiej. Jedynie krótka wzmianka o zaprzestaniu polskiego oporu przypominała smutną rocznicę20.
Jakże inaczej wyglądała sytuacja w roku 1946. W rocznicę wybuchu
wojny po uroczystej mszy świętej w kościele Najświętszej Marii Panny

przy ul. Świętojańskiej pochód składający się z mieszkańców, Marynarki
Wojennej, kombatantów przy dźwiękach marsza żałobnego udał się na cmentarz na Witaminie, by uczcić poległych obrońców miasta. Dwa miesiące później odbył się pogrzeb płk. Stanisława Dąbka oraz jego sześciu towarzyszy
broni z 1939 r. Uroczystość rozpoczęła się na Placu Grunwaldzkim u stóp Kamiennej Góry21.
Jakie więc były obchody dziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej
w Gdyni?
Dziś można powiedzieć, że trudne. Trudne dla mieszkańców miasta, tych
którzy pamiętali swych obrońców z 1939 r. Niezręczne dla nowych władz
(krajowych i lokalnych), gdyż ówczesne tendencje polityczne sprawiały,
że należało przemilczeć jakiekolwiek osiągnięcia Polski Odrodzonej. A miasto i port w Gdyni były przecież „dzieckiem” II Rzeczypospolitej, w dodatku
otoczonym grobami jej obrońców z 1939 r.

B. Elmer, Winowajcy klęski wrześniowej, Warszawa 1946, w różnych miejscach.
Rezolucja zgromadzenia, „Dziennik Bałtycki”, nr 241, 02.09.1949.
18
Jeden z obrońców Wybrzeża mówi: „ Nie żal było cierpieć dla słusznej sprawy”, „Dziennik
Bałtycki”, nr 242, 03.09.1949.
19
Manifestacyjny pogrzeb lotników radzieckich, „Dziennik Bałtycki”, nr 257, 18.09.1949.
20
Kronika sprzed lat dziesięciu 19. 9. 1939 r., „Dziennik Bałtycki”, nr 259, 20.09.1949.
16
17
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M. Sokołowska, Gdynia w gazetach przez 75 lat, Gdynia 2001, s. 79, 81.
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Jerzy Będźmirowski

MARYNARKA WOJENNA
W POLSKIEJ POLITYCE ZAGRANICZNEJ
OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO.
PRÓBA USYSTEMATYZOWANIA
Po zakończeniu wojny, gdy rozpoczęły się rozmowy pokojowe w Paryżu,
Polska delegacja zgłaszała aliantom swoje propozycje dotyczące granic lądowych, jak i morskich. Jeszcze wcześniej bo w styczniu 1918 roku prezydent
USA Woodrow Wilson przedstawił swoja koncepcję przyszłych granic Polski. Zgodnie z nią Polska miała odrodzić się w granicach, które miały obejmować „wszystkie terytoria zamieszkałe przez bezspornie polską ludność”
i zapewnić „wolny i pewny dostęp do morza”. Ówcześni sojusznicy zaakceptowali powyższą propozycję. Niestety, ostateczna wersja odbiegała od wcześniej proponowanych rozwiązań kwestii Polski1. Społeczeństwo polskie protestowało przeciw decyzji mocarstw, Ignacy Paderewski stwierdził w Paryżu:
Nie uda się przekonać narodu polskiego, że sprawiedliwości stało się zadość2.
Powstałe państwo polskie w granicach ustalonych przez ówczesnych wielkich Europy i świata, musiało podjąć szereg wyzwań. Dotyczyły one zarówno spraw wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wszystkie ugrupowania polityczne, jakie funkcjonowały już w Polsce, starały się prezentować swoje koncepcje w obszarze polityki zagranicznej. Szczególnie uaktywniły się partie
i ugrupowania polityczne: Polska Partia Socjalistyczna; tak zwane koło belwederskie (ugrupowania najbliższe Piłsudskiemu, bez zastrzeżenia realizujące jego politykę); Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”; konserwatyści krakowscy (intelektualiści Wszechnicy Jagiellońskiej, tradycyjnie powiązani ze stańczykami); Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” oraz Narodowa
Demokracja3.
Problematykę dotyczącą Polski w trakcie konferencji wersalskiej przedstawił m.in. J. Karski,
Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919–1945. Od Wersalu do Jałty, Lublin 1999. M. Leczyk,
Komitet Narodowy Polski a Ententa i Stany Zjednoczone 1917–1919, Warszawa 1966;
2
M. Eckert, Historia polityczna polski lat 1918–1939, Warszawa 1985, s. 46.
3
Szczegółowej prezentacji koncepcji polskiej polityki zagranicznej lansowanej przez te
partie dokonał, J. Faryś, Koncepcje polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, Warszawa
1
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Zasadniczą, wspólną dla narodowej demokracji i polityków skupionych
wokół Piłsudskiego koncepcją polityki zagranicznej była mocarstwowość
Polski. Roman Dmowski pisał: Dla każdego, kto choć cokolwiek rozumiał
geografię polityczną Europy, musiało być jasne, że na tej ziemi, w której kończy się Europa zachodnia i która stanowi wyjście na rozległe równiny Wschodu, nadto, jak w ostatnich czasach, położonej między dwoma wielkimi państwami Niemcami i Rosją, miejsca na małe, słabe państewko nie ma4.
Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby nawiązanie współpracy politycznej oraz stworzenie odpowiednich sojuszy polityczno-militarnych w basenie Morza Bałtyckiego.
Rozwiązania tego trudnego problemu szukano w trzech obszarach:
– we współpracy z aliantami (Wielka Brytania, Francja),
– w stabilizacji i normalizacji stosunków z sąsiadami (Rosja bolszewicka,
Niemcy),
– w tworzeniu sojuszy obejmujących państwa basenu Morza Bałtyckiego
(Łotwa, Estonia, Finlandia, Litwa)5.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe (podczas konferencji wersalskiej) stanowisko Wielkiej Brytanii w stosunku do Polski, a wcześniej państw sąsiednich Rosji i Niemiec, przystąpiono do działań dyplomatycznych, których celem było stworzenie sojuszu polityczno-militarnego, skupiającego państwa
posiadające granice morskie wzdłuż Bałtyku.
Wejście w nową międzynarodową rzeczywistość wymagało stworzenia,
praktycznie od podstaw, szeroko rozumianej dyplomacji. Należało w jak najkrótszym czasie stworzyć odpowiednią grupę dyplomatów o wysokich kwalifikacjach, jak również pracowników niższego szczebla administracyjnego
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jakie to było wyzwanie dla ówczesnego rządu, niech świadczy wydarzenie: W końcu 1918 r. Kajetan Morawski
powołany został przez ministra Leona Wasilewskiego w skład komisji, która
kwalifikowała kandydatów do tworzącej się służby dyplomatycznej. Zapytany
w sejmie w sprawie kryteriów naboru, Morawski odpowiedział: Przyjmowaliśmy prawie wyłącznie Żydów i hrabiów. Następnie zaś dodał: Gdy oświadczenie moje wywarło pewien niepokój, wyjaśniłem zgodnie z rzeczywistością,
że w 90% wypadków tylko należący do tych dwóch kategorii kandydaci odpowiadali ustalonym przez ministra zasadniczym wymaganiom, a więc poza
ukończonymi wyższymi studiami prawnymi lub ekonomicznymi, znali dwa

języki obce w mowie i piśmie6. Dopiero później, kiedy nastąpił pewien napływ
z zachodu wielu znakomitych osób współpracujących z Komitetem Narodowym Polski, proporcje te uległy zmianie.
Dzięki ustawicznym działaniom podejmowanym przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych [MSZ], udało się pozyskać do pracy w tej instytucji
wielu ekspertów, którzy w bardzo krótkim czasie stanowili profesjonalny zespół. Potwierdzeniem tego jest wypowiedź wcześniej wspomnianego Kajetana Morawskiego, który powołał się na opinię wysokiego rangą dyplomaty austriackiego Adama Tarnowskiego, który stwierdził: […] pod względem przygotowania i kwalifikacji urzędników biło nasze Ministerstwo w tym okresie
dawny austro-węgierski Ballplatz7.
Przedstawiciele Polski, Estonii, Finlandii, Szwecji prowadzili rozmowy
już w 1918 r. dotyczące powołania do życia Związku Państw Bałtyckich. Widziano w nim również Danię, Norwegię i Łotwę. Głównym celem tego zespołu miało być stworzenie wspólnego systemu bezpieczeństwa przed zagrożeniem militarnym ze strony Rosji bolszewickiej i Niemiec8.
Pojawiła się idea utworzenia „Związku Państw Bałtyckich”, któremu
nadawano w dyplomacji różne nazwy, takie jak; „Związek Bałtycki” czy też
„Ententa Bałtycka”. Po raz pierwszy projekt tego Związku Bałtyckiego, sformułowała delegacja estońska w Paryżu 13 listopada 1918 roku 9. Koncepcja
ta przewidywała stworzenie unii politycznej i ekonomicznej obejmującej trzy
grupy państw: Skandynawię (Szwecję, Danię i Norwegię), państwa Bałtyku
Południowego (Polska i Litwa) oraz państwa Bałtyku Wschodniego (Finlandia, Estonia i Łotwa)10.
Pomimo wizji budowy wspólnej polityki zagranicznej w tym rejonie, Estonia starała się widzieć Wielką Brytanię jako „wspierającą” politycznie i militarnie ten sojusz. Wielka Brytania aktywnie wspierała politycznie Estonię
w trakcie usamodzielniania się, co miało miejsce w trakcie rozmów paryskich11.

1981; J. Holzer, Mozaika polityczna II Rzeczypospolitej, Warszawa 1974; A. Garlicki,
U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1978; R. Wapiński, Endecja wobec problemów
polskich ziem zachodnich w latach 1919–1939, „Zapiski Historyczne”, t. 4, 1966.
4
Cyt za: Z. Landau, J. Tomaszewski, Polska w Europie i świecie 1918–1939, Warszawa
1980, s. 256.
5
Tamże, s. 255–256.
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Cyt. za P. Łossowski, Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej. Z dziejów polskiej służby
zagranicznej, Warszawa 1992, s. 19.
7
Tamże, s. 22.
8
A. Skrzypek, Związek bałtycki, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia w polityce Polski i ZSRR
w latach 1919–1925, Warszawa 1972, s. 283–284, H. Batowski, Miedzy dwiema wojnami
1919–2939, Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 2001, s. 136.
9
A. Skrzypek, dz. cyt., s. 5. Por. J. Lewandowski, Estonia, Warszawa 2001, s. 112.
10
D. Nawrot, Działalność Polskiej Marynarki Wojennej na rzecz integracji państw bałtyckich
w latach 1920–1939, (w:) Polityczne i militarne aspekty bezpieczeństwa w regionie Morza
Bałtyckiego, Materiały pokonferencyjne, Gdynia 2002, s. 77–78. Szerzej przedstawiono
powyższą problematykę (w:) Przyjaźnie i antagonizmy…, s. 85–133
11
P. Łossowski, Stosunki polsko-estońskie 1918–1939, Gdańsk 1992, s. 32, A. Palmer, Północne
sąsiedztwo. Historia krajów i narodów Morza Bałtyckiego, Warszawa 2008, s. 320–321.
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Kilka wypowiedzi polityków brytyjskich dało do zrozumienia stronie estońskiej, że w wypadku konfliktu zbrojnego Wielka Brytania nie zamierza
angażować się na Bałtyku. Dlatego też Estończycy podjęli działania dyplomatyczne, których celem było stosowne porozumienie polityczno-militarne z państwami bałtyckimi. O ile zbliżenia z Estonii z Łotwą dla Polski nie
wzbudzały obawy, to z Litwą, z którą Polska była w niezbyt korzystnych relacjach, były bacznie obserwowane i niepokoiło pozostałe kraje. W Warszawie
zdawano sobie sprawę z faktu, czym może zakończyć się dla Polski zbyt duży
wpływ Litwy na politykę zagraniczną Estonii, a w konsekwencji dla mającego powstać Związku.
Dodatkowym problemem dla strony polskiej, jaki pojawił się w 1921 r.,
był niezbyt przychylny stosunek niektórych polityków estońskich do koncepcji Związku z udziałem Polski. Wynikało to z obawy wciągnięcia Estonii
w tak zwany nurt polityki francuskiej (ten kurs obowiązywał już w Polsce)12.
Pomimo takiej sytuacji, strona polska uważała, że należy kontynuować
działania dyplomatyczne, które doprowadzą do zawarcia stosownych porozumień pomiędzy państwami bałtyckimi. Kolejnym etapem rozmów między zainteresowanymi państwami rejonu Morza Bałtyckiego, była konferencja w Bulduri pod Rygą, w której uczestniczyli przedstawiciele Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii oraz Ukrainy (ze względu na ważność działań zbrojnych na lądzie, co podkreślała Polska). Tam również zapadła decyzja o utworzeniu Rady Delegatów Państw Bałtyckich z której wyodrębniono Radę Przedstawicieli Wojskowych (w tym zestawie uwzględniono miejsce dla przedstawiciela Departamentu dla Spraw Morskich) z siedzibą w Rydze. Rozmowy w łonie Rady doprowadziły do wypracowania projektu zakładającego utworzenie sojuszu obronnego, mającego za zadanie zagwarantowanie bezpieczeństwa przed ewentualną agresją ze strony Rosji Radzieckiej.
O tym, że traktowano to przedsięwzięcie bardzo poważnie, świadczy fakt,
iż w momencie powołania do życia sojuszu wojskowego, zakładano utworzenie wspólnego dowództwa, opracowanie planów strategiczno-operacyjnych
oraz uruchomienie ujednolicenia systemu szkolenia wojskowego we wszystkich wymienionych państwach13.
Działania dyplomatyczne w pewnym momencie się zatrzymały. Wynikało
to z korekty polityki zagranicznej dokonywanej przez poszczególne państwa,
która w pewnych fragmentach nie była kompatybilna z proponowaną wspólną, jako przyszłych sojuszników.
Pomimo pewnych różnic w kwestiach polityki zagranicznej, w marcu 1922 roku w Warszawie odbyła się konferencja ministrów spraw

zagranicznych Estonii, Łotwy, Finlandii i Polski. Finałem było podpisanie
układu politycznego z następującą formułą wojskową […] jeśli jedno z państwa będzie napadnięte bez dania do tego powodu, zachowują one postawę
życzliwą w stosunku do państwa napadniętego i natychmiast porozumieją się
ze sobą co do środka, który trzeba będzie przedsięwziąć14.
Wiosną 1922 roku parlament estoński ratyfikował wspomniany powyżej
układ warszawski, również ratyfikowały go Polska i Łotwa. Natomiast w Finlandii przeważyła w parlamencie opinia o nawiązaniu się z sąsiadami na południu i parlament fiński nie ratyfikował układu warszawskiego i tym samym
nie wszedł on w życie.
Chociaż finał był daleki od oczekiwań Polski, współpraca polsko-estońska na kanwie wojskowej rozwijała się poprawnie. Potwierdzeniem tego był
udział ekspertów wojskowych Łotwy, Estonii, Finlandii i Polski latem 1922 r.
w Tallinie, gdzie ustosunkowano się do propozycji rozbrojeniowych przedstawionych przez Rosję bolszewicką (negatywna ocena). Odbywały się również wizyty estońskich oficerów lotnictwa w Polsce oraz rewizyty delegacji
polskich sił zbrojnych. Jedną z nich była wizyta okrętów Polskiej Marynarki
Wojennej, która miała miejsce jesienią 1922 r. Po raz pierwszy do ich portu
w Tallinie weszły polskie okręty – kanonierki: „Komendant Piłsudski” i „Generał Haller”. W kolejnym roku, do Gdyni przybył estoński torpedowiec
„Vambola”. Wizyty okrętów polskich w Estonii i estońskich w Polsce miały
szczególne znaczenie, gdyż stawały się manifestacją polityczną i wojskową15.
Polska, prowadząc politykę zagraniczną, widziała potrzebę współpracy
z zwycięskimi mocarstwami, a w praktyce z Wielką Brytanią i Francją (kolejny obszar polityki zagranicznej lansowanej przez ówczesne władze Polski).
W trakcie rozmów prowadzonych w Paryżu (konferencja pokojowa ), byliśmy tylko petentami, którzy przybyli z „dalekiego kraju”, a głównym „rozdającym” był premier Wielkiej Brytanii David Lloyd Georege. To on wymógł
na pozostałych uczestnikach konferencji zaakceptowanie stanowiska, że polski dostęp do morza będzie uwzględniał zasady demograficzne. Wbrew naciskom strony polskiej, nie zaakceptowano ważnych dla powstającego państwa względów strategicznych, jak i komunikacyjnych. Dodatkowo premier
Wielkiej Brytanii, wymusił zgodę na prezydencie Stanów Zjednoczonych AP,
aby Gdańsk był Wolnym Miastem nadzorowanym przez Ligę Narodów16.
W trakcie trwania konferencji wersalskiej, Lloyd George, nigdy nie akceptował polskich żądań. Szczególnie negatywnie wypowiadał się na temat
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Tamże, s. 33.
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polskich propozycji terytorialnych: Ich [Polaków] roszczenia były z punktu widzenia samostanowienia wygórowane, niedopuszczalne17. W ten sposób, zwalczając Polskę i jej terytorialne plany, zwalczał Francję, ponieważ
innej możliwości zwalczania jej nie było, a Polskę uważał za satelitę Francji18. Drugim czynnikiem, który wpływał tak negatywnie na stosunek Lloyda
Geroge’a, był fakt, że nie był on wolny od uprzedzeń. Potwierdził to brytyjski uczestnik konferencji wersalskiej Harold Nicolson, mówiąc: Lloyd George nigdy nie splamił się propolskimi sentymentami19.
Gdańsk oddalony od morza o 4 km, był kluczem całego dorzecza Wisły.
Ustanowienie Gdańska w takich „Przepisach prawa międzynarodowego”
uniemożliwiało Polsce prowadzenie skutecznej obrony wybrzeża morskiego
i zablokowanie jej dostępu do morza. Już w 1921 roku gen. Władysław Sikorski słusznie oceniał, że obrona naszego dostępu do morza bez względu na
to, czy punktem końcowym będzie Gdańsk czy Gdynia, jest nadzwyczaj trudna”20.
Po raz kolejny swoją „sympatię” w stosunku do Polski zaprezentował
wspomniany premier Wielkiej Brytanii w trakcie konferencji w Spa w 1920 r.
Wówczas to strona polska zwróciła się z prośbą o pomoc w zatrzymaniu działań bolszewickich na terytorium Polski. Pomoc została uzależniona od zgody na mianowanie przewodniczącego Rady Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku przez Ligę Narodów. Strona polska reprezentowana przez premiera Władysława Grabskiego i ministra Spraw Zagranicznych Eustachego Sapiehę,
wyraziła zgodę na te procedury wyznaczenia na stanowisko przewodniczącego, natomiast strona brytyjska z pomocy w tak zwanym materiale wojennym – nie wywiązała się21.
Pozycja Polski w tym czasie była szczególnie trudna, gdyż w okresie walk
polsko-bolszewickich rząd niemiecki wprowadził wobec naszego kraju blokadę gospodarczą. Polegała ona na wstrzymaniu eksportu do Polski wszystkich towarów „z wyjątkiem artykułów luksusowych i innych nie posiadających znaczenia gospodarczego”22. W Wielkiej Brytanii związki zawodowe
potępiły załadunek statku z pomocą dla Polski i zagroziły premierowi strajkiem, celem przeszkadzania w niesieniu pomocy.

Brytyjski premier żywił dla polskiej polityki wschodniej jedynie pogardę.
Atakował „imperium” Polski. Ostro ganił Polaków za wejście w głąb Rosji
i okupację tych terytoriów23.
Pomimo tylu negatywnych ocen wypowiedzianych przez premiera Wielkiej Brytanii w stosunku do Polski i jej rządu, strona polska uważała, że trzeba szukać wspólnych płaszczyzn porozumienia, które pozwolą na budowę
bezpieczeństwa morskiego naszego państwa. Zdawano sobie sprawę, że tylko Wielka Brytania, pozwoli stworzyć polskie siły morskie, które wspólnie
z Royal Navy zagwarantują bezpieczeństwo tras żeglugowych na Morzu Bałtyckim oraz granicy morskiej Polski. Dlatego też podejmowano w tym kierunku stosowne działania.
W tym czasie rozpoczyna się współpraca polsko-brytyjska, a dokładniej rzecz ujmując, dotycząca Polskiej Marynarki Wojennej (PMW) z Royal Navy, sięga lat 1919–1921, a więc tego okresu, kiedy mamy do czynienia
z tworzeniem nowych sił morskich.
Szefostwo DSM, szczególnie jej ówczesny szef – wiceadmirał Kazimierz Porębski, a także wcześniejszy szef Sekcji płk mar. Bogumił Nowotny,
byli znani z probrytyjskich sympatii i uważali, że powstająca Polska Marynarka Wojenna [PMW] powinna wzorować się na ówczesnej najlepszej marynarce świata, jaką w jego opinii była Royal Navy.
W lipcu 1919 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem posła polskiego w Londynie Eustachego Sapiehy zwróciło się do Admiralicji
Brytyjskiej z propozycją przysłania do naszego kraju misji morskiej, która
udzieliłaby pomocy w tworzeniu struktur organizacyjnych marynarki wojennej. Zakładano również, że Admiralicja Brytyjska przekaże polskiej flocie
wojennej okręty (1 krążownik, 4 niszczyciele, kilka małych okrętów torpedowych i 2 okrętów-baz), które stanowić będą jej zalążek. Niestety, po pewnym
czasie Brytyjczycy wycofali się z tej propozycji24.
Ze względu na sytuację międzynarodową, jaka wytworzyła się na kontynencie europejskim, a także brytyjskie interesy polityczne w tym rejonie,
w rządzie brytyjskim wystąpiły różnice zdań w kwestii przyszłej współpracy wojskowej z Polską. Pojawiło się szereg negatywnych wystąpień niektórych polityków brytyjskich, m.in. premiera Davida Lloyda Georga, który
w trakcie debat w czasie trwania rozmów pokojowych w Wersalu prawdopodobnie stwierdził, że […] prędzej oddałby „małpie zegarek” niż Polsce
Górny Śląsk25,czy też przedstawiciela Foreign Office (Ministerstwo Spraw
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Zagranicznych Wielkiej Brytanii), który tak skomentował ubieganie się Polski o pomoc w tworzeniu floty wojennej: Kto powiedział, że w ogóle będzie istnieć polska marynarka, czy Konferencja Pokojowa, czy Liga Narodów,
czy Admiralicja zgadzają się, aby Polska posiadała marynarkę wojenną?26.
Brytyjczycy nie tylko utrudniali tworzenie PMW, ale również starali się
nie wywiązywać z ustaleń wersalskich. Dopiero naciski przedstawicieli wojskowych Najwyższej Rady Wojennej na państwa sprzymierzone, w tym Wielką Brytanię, w kwestii pomocy Polsce, wpłynęły na ofiarowanie przez Brytyjczyków sprzętu wojskowego oraz materiałów bojowych. Dodatkowo strona polska zakupiła za gotówkę w Wielkiej Brytanii 75 samolotów. W tych zakupach nie mieściło się nic, co byłoby związane z rozbudową potencjału bojowego PMW27
Admiralicja Brytyjska początkowo zgadzała się na wysłanie misji morskiej do Polski, jednak w ciągu dwóch miesięcy jej stanowisko uległo radykalnej zmianie. W czerwcu 1919 roku wyraziła negatywne zdanie w kwestii utworzenia Polskiej Marynarki Wojennej. Ich zdaniem, flota wojenna zostałaby wykorzystana przez rząd Polski do szerzenia kłótni wśród sąsiadów.
Zdaniem T. Skinder-Suchcitz, o tym, że Admiralicja Brytyjska wyraziła zgodę na wysłanie do Polski misji morskiej zadecydowały dwa czynniki:
– Polacy chcieli mieć marynarkę wojenną i uważali, że był to ich własny
interes,
– marynarka byłaby formowana z pomocą Brytyjską albo z pomocą innych
mocarstw – Francji, USA lub Włoch28.
Zaakceptowano współpracę wojskową z PMW i w sierpniu 1919 roku
przekazano do DSM skład personalny Brytyjskiej Misji Morskiej. Szefem
czteroosobowej misji został kmdr ppor. Eric Worhrton, a w jej skład wchodził kpt. mar. Robert Gore-Brown, kpt. Henry Maxse oraz por. korpusu administracyjnego Geoffrey Childs sekretarz misji29. Zadania dla grupy zostały
precyzyjnie określone przez Brytyjczyków i ograniczały się faktycznie tylko
do doradztwa w kwestiach: oczyszczania tras żeglugowych z min (głównie
Zatoki Gdańskiej), rozbudowy sieci telefoniczno-telegraficznej wzdłuż wybrzeża dla potrzeb PMW, oznakowania nawigacyjnego, organizacji portów
i doków, a także kontroli celnej.
Czas pobytu Brytyjskiej Misji Morskiej w PMW był stosunkowo krótki. Przebywała ona od sierpnia 1919 do stycznia 1921 roku. Niewątpliwie,
T. Skinder-Suchcitz, Rok 1939. Polsko-brytyjska polityka morska, Warszawa – Londyn
1997, s. 14.
27
K. Krzyżanowski, Wydatki wojskowe Polski w latach 1918–1939, Warszawa 1976, s. 54–55.
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bezpośrednią przyczyną zakończenia współpracy było wycofanie się Admiralicji Brytyjskiej z ustaleń dotyczących przekazania PMW wspomnianych
wcześniej okrętów. Według Brytyjczyków, negatywna decyzja Rady Ambasadorów w kwestii wykorzystania Gdańska jako bazy dla polskiej floty wojennej zadecydowała o nieprzekazywaniu okrętów30.
Już w grudniu 1920 r. MSZ Wielkiej Brytanii zapowiedziało wycofanie
misji z Polski. Pomimo ostrych protestów posła Wielkiej Brytanii w Warszawie, w styczniu 1921 roku strona Brytyjska motywowała to potrzebą zaprowadzenia ścisłych oszczędności w budżecie Royal Navy31.
Chociaż pojawiło się tyle rys na współpracy z Brytyjczykami, w grudniu 1920
roku DSM udało się skierować tylko 5 oficerów PMW na ośmiomiesięczne kursy do Wielkiej Brytanii (planowano realizacje kilku kursów). W grupie tej było
4 oficerów korpusu morskiego: por. mar. Romuald Gintowt-Dziewałtowski, Roman Pieńkowski, Roman Stankiewicz oraz Ludwik Ziembicki oraz przedstawiciel korpusu technicznego por. mar. inż. Walerian Hawro. Niestety, był to jedyny kurs zorganizowany dla oficerów MW tym kraju32. Podczas pobytu oficerowie
mieli za zadanie zebranie doświadczeń z zakresu służby na okrętach, ich organizacji codziennej i bojowej. Liczba oficerów uczestniczących w tym kursie była
przysłowiową kroplą w morzu potrzeb.
Sztab Generalny Naczelnego Dowódcy WP, w oparciu o dokumenty przedstawione przez DSM z lutego 1920 roku stwierdził, że: […] Polska nie będzie mogła podjąć bez pomocy z zewnątrz wojny przeciwko Niemcom i Rosji,
występujących wspólnie, ani też przeciwko Niemcom samym. Takie ewentualności wojenne możliwe są do pomyślenia tylko, o ile Polska występowałaby
wspólnie z państwami dzisiejszej Ententy33.
Bardzo podobne stanowisko zajął komandor Jerzy Świrski, który stwierdził: Z dwóch naszych nieprzyjaciół, poważniejszym z punktu widzenia morskiego są Niemcy. Brytyjska, albo francuska flota nie zaryzykują odcięcia
od Morza Północnego swych sił, żeby przyjść na pomoc Polsce. Natomiast
jest przejście wykonalne w wypadku wojny z Sowietami. Na ten wypadek
trzeba, żeby sojusznicze floty miały w czasie wojny pomocniczą bazę na naszym wybrzeżu. Wojna z Sowietami jest normalną wojną silniejszego ze słabszym, którego bazy mogą być zagrożone tylko przez desant. Natomiast wojna
z Niemcami jest beznadziejna z powodu bliskości lądowej granicy34.
S. Ordon, Realizacja programów rozbudowy polskiej floty wojennej w latach 1920–1939,
„Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych Marynarki Wojennej”, 1964 nr 2, s. 220.
31
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Z początkiem 1921 roku zakończyła się współpraca z Wielką Brytanią.
Natychmiast zwrócono się z podobną propozycją do Francji. Rząd francuski ustosunkował się do tej propozycji pozytywnie. Tym samym mamy
do czynienia ze zmianą pewnej optyki w kwestii współpracy militarnej polskiej Marynarki Wojennej z francuską flotą wojenną w kwestii bezpieczeństwa na Bałtyku. Potwierdzeniem tego jest pismo szefa DSM z 18 kwietnia
1921 roku, skierowane do ministra spraw wojskowych: Poza marynarką angielską, ze strony której niestety, wskutek warunków politycznych nie możemy
liczyć na pomoc, jest dla nas marynarka francuska; związani węzłami tradycyjnej przyjaźni i wojennego przymierza, będziemy siłą rzeczy ściśle z nią złączeni, więc im wcześniej możemy się dołączyć do życia intelektualnego marynarki francuskiej, tym prędzej stworzymy warunki dogodne dla wykształcenia
w kraju personelu marynarki 35.
19 lutego 1921 roku w Paryżu podpisano traktat sojuszniczy polsko-francuski. Sojusz ten zawierał tajną klauzulę, która brzmiała: […] na wypadek
agresji niemieckiej przeciwko jednemu z dwu krajów, oba kraje są na równi
zobowiązane przystąpić do akcji w myśl ogólnego porozumienia36. Obejmowało to również zabezpieczenie morskich linii komunikacyjnych jako drogi
zaopatrzenia armii polskiej w niezbędny materiał wojenny.
Współpraca z francuską marynarką wojenną układała się dobrze. Działająca w Polsce w latach 1924–1927 Francuska Misja Wojskowa, a później tylko Francuska Misja Morska – do 1935 roku, starała się przetransponować
na nasz grunt dorobek myśli wojskowej i morskiej własnego kraju, a także
przygotowywała polski personel do obsługi zamówionego we Francji sprzętu wojskowego i okrętów37.
Do 1926 roku rząd polski nie zamówił w stoczniach francuskich ani jednej jednostki bojowej dla floty morskiej. W tym czasie, współpraca z Francją
(z wyjątkiem szkolenia) ograniczyła się w zasadzie do sprzedania, głównie
na kredyt, niewielkiej liczby przestarzałego sprzętu i uzbrojenia oraz dwóch
statków transportowych. Dopiero w kwietniu 1926 roku w Paryżu została
podpisana umowa na dostawę dla PMW dwóch niszczycieli i trzech okrętów
podwodnych.
Zdaniem kontradmirała Włodzimierza B. Steyera, wybór stoczni francuskich do budowy okrętów nawodnych nie był najlepszy, gdyż stocznia
ta nie posiadała tradycji w budowie tego typu jednostek. Przy jej wyborze

kierowano się względami politycznymi, gdyż w skład zarządu stoczni wchodziły wybitne osobistości francuskiego świata polityki, na czele z ówczesnym
premierem Francji, a zarazem ministrem spraw zagranicznych Arystydesem
Braindem. Natomiast prof. Aleksander Potyrała podkreśla, opierając się na
relacji ówczesnego zastępcy szefa Służby Technicznej KMW inż. Berensa,
że w zamówieniu dwóch niszczycieli typu „Wicher” i trzech okrętów podwodnych typu „Wilk” zadecydował nacisk ze strony MSZ na MSWojsk, a nie – jak
by się wydawało – że to ostatnie zdecydowało się na ten pierwszy krok w rozbudowie floty, doceniając jej konieczność dla obrony kraju38. Można zatem
przyjąć, że celem było uzyskanie poparcia Francji dla Polski w sprawach gospodarczych i politycznych.
Impulsem do podjęcia intensywnych działań w kwestii forsowania planów
rozbudowy polskich sił morskich, była wizyta francuskiego marszałka Ferdynada Focha w Warszawie co miało miejsce w maju 1923 roku. Przedstawiona przez niego wizja współpracy wojskowej francusko-polskiej, obejmowała także kwestie działań na Morzu Bałtyckim. Zwracano uwagę na utrzymanie komunikacji morskich, jako tras zaopatrzenia armii polskiej w niezbędny sprzęt wojenny z Francji. Dlatego też, konieczne było utrzymanie własnego wybrzeża wraz ze znajdującymi się portami jako miejscami do jego przeładunku. Ponadto zakładano aktywne zaangażowanie się floty francuskiej
w obronę komunikacji morskich na Bałtyku i to zarówno w wypadku wojny
z Niemcami, jak i z Rosją Radziecką39.
Po zamachu majowym (1926 r.), w którym PMW nie uczestniczyła, została ona w pewien sposób „ukarana” przez Józefa Piłsudskiego. Polegało to
na ograniczaniu środków finansowych na rozwój jej potencjału bojowego,
poprzez sugerowanie ograniczenia zadań dla sił morskich. Potwierdzeniem
tego były „Wytyczne do badania zagadnień specjalnych” z czerwca 1928
roku, w których J. Piłsudski napisał: Gdy mamy do czynienia z państwem
o skromnym budżecie i o ludności tak z morzem nie obytej, jak Polska, to jakiekolwiek przypuszczenie o szybkości rozbudowy floty i zwiększenia jej celów

CAW, I. 300.21.143. Akta KMW, Pismo szefa DSM z 18.04.1921 do ministra spraw
wojskowych o konieczności kształcenia we Francji oficerów marynarki, s. 22–23
36
P. Wieczorkiewicz, Historia polityczna Polski 1935–1945, Warszawa 2005, s. 37.;
Problematyka tego sojuszu szeroko poruszona została przez J. Ciałowicza, Polskofrancuski sojusz wojskowy 1921–1939, Warszawa 1970.
37
C. Ciesielski, dz. cyt., s. 26.
35
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W. Steyer, Z dziejów Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1919–1939. Odbiór okrętów, cz. 2,
„Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1960 nr 4, s. 243. por. Archiwum Muzeum Marynarki
Wojennej [dalej AMMW] A. Potyrała, Wspomnienia dotyczące spraw Marynarki Wojennej,
sygn. 13, s. 50. Prof. dr. inż. Aleksander Potyrała w latach 1926–1930 pracował jako inżynier
w stoczni Danzinger Werft w Wolnym Mieście Gdańsk w charakterze konstruktora, a w latach
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1934 r. rozpoczął on pracę w Służbie Technicznej KMW, a od 1936 r. do rozpoczęcia wojny
w 1939 r. pełnił tam funkcję instruktora budowy okrętów i równocześnie zastępcy kierownika
wydziału budowy okrętów, (za:) S. Ordon, dz. cyt., s. 215,
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P. Stawecki, Polityka wojskowa Polski 1921–1926, Warszawa 1981, s. 91–92, B. Zalewski,
dz. cyt., s. 31.
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poza skromną, lecz nadzwyczaj cenną prawdę o obronie niewielkiego wybrzeża morza, które posiadamy, sięgnąć trudno40.
W latach 1926–1935 w najwyższych instytucjach wojskowych, a nawet
rządowych, nie udało się wypracować jednolitej spójnej koncepcji, a następnie, w oparciu o nią, doktryny wojennej, uwzględniającej kierunek rozwoju
PMW, a także i zasad użycia jej sił morskich w konflikcie zbrojnym. Postrzegano ją jako mało znaczący element wspierający operacje wojsk lądowych,
którym przypisywano zadania strategiczne. Pokłosiem takich „wizji”, były
bardzo skromne środki finansowe, jakie corocznie wyasygnowano z budżetu WP dla PMW.
W latach 1933–1934 w PMW pojawia się kryzys zaufania do francuskiego sprzętu i uzbrojenia, głównie na podstawie negatywnej oceny wartości taktyczno-technicznej niszczycieli i okrętów podwodnych. Również
na arenie międzynarodowej obserwuje się spadek prestiżu Francji. W tym samym czasie w Polsce pojawia się zmiana orientacji w polityce zagranicznej,
ukierunkowanej na odnowienie kontaktów z Wielką Brytanią. Niewątpliwie
do osłabienia sojuszu z Francją w 1934 roku przyczyniło się podpisanie deklaracji polsko-niemieckiej o niestosowaniu przemocy oraz umowy o wzajemnym wyrzeczeniu się agresywnej propagandy, zakończeniu wojny celnej
oraz przestrzeganiu praw Polaków w Gdańsku.
Wówczas kończy się również współpraca wojskowa polsko-francuska,
a rozpoczynają się działania polityczne mające na celu pozyskanie do współpracy wojskowej Brytyjczyków. Marszałek Piłsudski, jeszcze na kilka lat
przed śmiercią (zmarł 12.05.1935 r.), podkreślał, że […] jak długo nie nawiążemy bezpośrednich stosunków z Anglią, tak długo polityka polska stać będzie
na „lotnym piasku”; widzę jak olbrzymi wpływ na stanowisko Anglii ma polityka francuska. Bez Anglii Francja do żadnej wojny nie przystąpi, mimo sojuszu z nami. Skuteczna droga do Paryża prowadzi przez Londyn41.
Powróćmy jeszcze do lat wcześniejszych, które miały ważne znaczenie
dla Polski i jej polityki zagranicznej, a także PMW. Jesienią 1925 roku odbyła się konferencja w Locarno, która w sposób jednoznaczny ukierunkowała politykę państw Europy Zachodniej w stosunku do Niemiec. Niewątpliwie
największy udział w tym miała Wielka Brytania, ponieważ, chociaż sama nie
uczestniczyła w obradach tej konferencji, ograniczyła się do złożenia podpisu pod końcowym protokołem, to jednak, zgodnie z jej koncepcją, dokonano podziału Europy na Zachód, objęty gwarancjami także brytyjskimi,

i na Wschód, posiadający tylko namiastkę gwarancji i to bez współudziału
Wielkiej Brytanii.
Tę pogarszającą się międzynarodową sytuację Polski oceniono na posiedzeniu Rady Ministrów wiosną 1926 r. w trakcie dyskusji o warunkach wykonywania ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej: Zagrożenie Polski ze strony Niemiec nie zostało usunięte, przeciwnie, wzrosło ono
faktycznie, zważywszy, że:
a) Niemcy odzyskują mocarstwowe stanowisko w Europie,
b) istotnie ustaje kontrola zbrojeń niemieckich, co umożliwi Niemcom czynienie wszelkich przygotowań do przyszłej wojny,
c) Niemcy mają zapewnione wejście do Rady Ligi Narodów, gdzie będą wciąż
wytykać spory z Polską,
d) w Locarno wprowadzono różnicę między zachodnią i wschodnią granicą Niemiec, zachęcają wprost Niemcy do dążenia ku zmianie granicy z Polską42.
Po przewrocie majowym Józef Piłsudski ustosunkował się do obowiązującej
w stosunku do Polski polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii: W stosunku do nas
karała nas Anglia niejednokrotnie, wywołując inspirowane przez siebie podniecenia za pomocą Niemiec bądź Rosji. Lecz Anglia w tych podnietach wojennych
nigdy nie chce pójść za daleko, bo sama wojny więcej boi niż my43.
Józef Piłsudski postulował, aby w stosunkach międzynarodowych zachowywać równowagę między partnerami, niezależność wobec innych podmiotów politycznych oraz wariantowość w sytuacjach decyzyjnych. Niewątpliwie słusznie
stwierdził Jerzy Krasuski, że dla Marszałka znacznie ważniejsze było samodzielne i systematycznie osłabianie wrogów niż orientowanie się na potężnych sojuszników44. Dlatego też w przygotowanych dokumentach Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 1932 roku Bezpieczeństwo a rozbrojenie położono szczególny nacisk na czynniki bezpieczeństwa będące w gestii suwerennych władz Rzeczypospolitej (siła obronna, przygotowanie wojenne, sojusze), deprecjonując wszystkie
wielostronne układy pokojowe. Wszyscy, którzy w tym czasie z „namaszczenia”
Piłsudskiego zajmowali się polityką międzynarodową, opowiadali się za polityką
pokojową, ze względu, że ten stan był dla Polski najkorzystniejszy. Zdawali sobie sprawę z faktu, iż Polski nie stać na intensywne zbrojenia, a szanse na udaną
i wygraną kolejną wojnę są prawie równe zeru45.

B. Zalewski, dz. cyt., s. 34., por. CAW, Akta GISZ, sygn. 302.4. 1934. Wytyczna badania
zagadnień specjalnych z 5.6.1929 r.
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W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945, t. II, cz. I,
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W wypowiedziach polityków związanych z Piłsudskim podkreślano ważność przymierzy z mocarstwami zachodnioeuropejskimi: Francją i Wielką Brytanią. Na tym tle widziano ważną misję Polski, gdyż Polska była potrzebna Francji jako sojusznik przeciwko niemieckiemu ekspansjonizmowi,
a Wielkiej Brytanii jako przeciwwaga dla Niemiec i Rosji.
Chociaż w tym czasie obowiązują porozumienia bilateralne polsko-francuskie z 1921 roku, to wśród polskich polityków coraz częściej pojawiały się
wypowiedzi świadczące o tym, że Wielka Brytania nie może zastąpić Francji
w polskiej polityce, ale w świetle niezbyt racjonalnej polityki rządu francuskiego w stosunku do Polski, coraz ważniejsze stawało się stanowisko brytyjskie w kwestii bezpieczeństwa europejskiego. Potwierdzeniem tego była ocena polskiej polityki zagranicznej przez stronę brytyjską w 1927 r.: Każdy rok
który mija, czyni zrozumienie między Wielką Brytanią a Polską nieco bliższe.
[…] Mimo to Polska zajęła w 1927 roku „poważniejsze miejsce w Anglii niż
dotychczas”. Jest to efekt kontynuacji przez Polskę polityki pokojowej, zarazem prolokarneńskiej i proligowej46.
W Polsce praktycznie do 1929 roku międzynarodową polityką morską interesowano się symbolicznie, tylko podczas konferencji, na które zapraszano
nasz kraj, jako że posiadaliśmy dostęp do morza. Wynikało to m.in. z negatywnego stanowiska Piłsudskiego do rozwoju sił morskich, który argumentował swoją postawę tym, że posiadaliśmy nieznaczną linię wybrzeża morskiego i jego złym położeniem strategicznym w stosunku do całości obszaru państwa, uniemożliwiającym obronę morską. Negatywną ocenę rozbudowy floty wojennej Piłsudski przedstawił w Wytycznych badania zagadnień specjalnych z 5 czerwca 1929 r.,: Jeżeli w naszej dziwnej modzie megalomani wyrażonej w słowach nie mających treści, jeżeli w naszej śmiesznej projektomanii
czyniącej z muchy słonia, albo przynajmniej panterę lub tygrysa, mamy mnóstwo kwiatków w naszej armii, to bodaj nieszczęsna nasza marynarka trzyma prym w tych wielkich słowach. Boć gdy myśli są bezbrzeżne, to gdzież ich
szukać jak nie na oceanach. Jest to zdaniem moim główna choroba marynarki, która z tego powodu z trudem daje się naciągnąć do roli składniowej części jednolicie pracującej dla obrony państwa. Państwo bowiem nie posiada ani możności, ani jakichkolwiek środków do tego, aby tak drogą prawdę
o swojej sile, jak flotę wojenną mogącą być użytą na wielkich morzach
czy kreować, czy zbudować47.
W ten sposób Piłsudski „ocenił” koncepcję budowy potężnej floty wojennej, działających na morzach i oceanach świata. Była ona adekwatna

do możliwości finansowych Polski oraz zadań, jakie miała Polska Marynarka
Wojenna spełniać. Prezentowana koncepcja była autorstwa szefa KMW. Jako
człowiek inteligentny, znający już wcześniej niechęć Piłsudskiego do swojej
osoby i do budowy floty wojennej, a także ciężką sytuację gospodarczą kraju [kryzysy światowy – przyp. J.B.], nie powinien lansować wizji rozbudowy oceanicznej floty wojennej. Odpowiedź Marszałka była taka jak powyżej
zacytowana, a równocześnie postawił zadania do wykonania przez siły morskie, ograniczające się do obrony i panowania nad Zatoką Gdańską i rozwijania współpracy z wojskami lądowymi.
Dla Piłsudskiego flota wojenna i służba na okrętach, była problemem
nie do końca rozumianym, niemniej to on wówczas decydował o rozwoju
sił zbrojnych. Propozycje szefa KMW komandora (od 1931 r. kontradmirał)
Jerzego Świrskiego, zmierzały do rozwoju potencjału bojowego PMW tak,
aby w 1935 r. mogła ona wykonywać zadania związane z obroną własnych
połączeń morskich na Bałtyku, obroną własnych baz wzdłuż wybrzeża i przerywania linii komunikacyjnych przeciwnika na Bałtyku48.
Z początkiem 1930 roku, politycy polscy zostali zaabsorbowani londyńską konferencją morską, w której uczestniczyły potęgi morskie ówczesnego
świata: Wielka Brytania, Francja, Włochy, Stany Zjednoczone AP i Japonia.
Celem tej konferencji było wprowadzenie ograniczeń zbrojeń i zapewnienia
bezpieczeństwa na morzu. Tak jak wcześniej wspomniano, Polska posiadając
bardzo krótki dostęp do morza, a tym samym brak czytelnej i dalekowzrocznej polityki morskiej, niewiele angażowała się w polityczne i wojskowe problemy morskie. Biorąc pod uwagę, to co działo się w kwestii bezpieczeństwa na morzu w skali światowej, a także to, że ta konferencja miała być preludium do przygotowywanej Konferencji Rozbrojeniowej. Nawet skierowano do Londynu na okres trwania konferencji komandora Eugeniusza Solskiego, który nie mógł uczestniczyć w konferencji ze względu na brak udziału
w niej reprezentantów małych państw. Prawdopodobnie o wyjeździe do Londynu komandora Solskiego zadecydował Sztab Główny WP, o czym świadczą pisma szefa Sztabu kierowane do ministra Spraw Zagranicznych, w których krytykowano brak koordynacji polityki zagranicznej ze stanowiskiem
organów wojskowych49 .
Konferencja w znacznym stopniu podzieliła uczestników w kwestii dotychczasowych ustaleń konferencji wersalskiej. Dla Polski niebezpieczne
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M. Nowak-Kiełbik, dz. cyt., s. 198.
Centralne Archiwum Wojskowe [dalej CAW], Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych [GISZ]
Wytyczne badania zagadnień specjalnych
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okazało się stanowisko Wielkiej Brytanii, w którym widoczna była niechęć
do podejmowania jakichkolwiek działań w kwestii współpracy i zobowiązań
wobec państw leżących na kontynencie. Było to tym bardziej niebezpieczne
dla Polski ze względu na schładzanie się stosunków polsko-francuskich. Dodatkowo, niebezpieczne były propozycje Brytyjczyków dotyczące wprowadzenia ograniczeń w tonażu i liczby łodzi podwodnych (okrętów podwodnych). Otóż, te okręty dla małych marynarek wojennych – w tym dla PMW,
były ważnym komponentem sił, ze względu na ich zadania w systemie obrony i ochrony morskiej granicy państwa.
Sytuacja w Europie zmieniała się z roku na rok, przyjmując w latach 1932–
1933 bardzo niebezpieczną konstelację wydarzeń dla Polski. Dojście do władzy Hitlera i przystąpienie do łamania przez Niemcy obowiązujących postanowień traktatu pokojowego, poprzez inicjowanie „wielkich zbrojeń”, doprowadziły m.in. do przerwania konferencji rozbrojeniowej w Genewie w czerwcu 1934
roku. Brak reakcji na te wydarzenia takich mocarstw jak Wielka Brytania i Francja, pozwoliły Hitlerowi na realizację własnych planów dotyczących budowy
m.in. floty wojennej. Polska w świetle tych wydarzeń, musiała bardziej uważnie przyglądać się temu, co działo się za zachodnią granicą i co trzeba zrobić,
aby przygotować się do obrony własnych granic.
Splot tych wydarzeń sprawił, że władze wojskowe zwróciły większą uwagę na rozwój potencjału bojowego PMW, i przystąpiły do usilnych poszukiwań środków finansowych na ten cel. A jakie to były działania, niech świadczy następujące wydarzenie: […] w maju 1933 roku szef Oddziału I Sztabu Głównego przedstawił szefowi Sztabu Głównego WP referat na temat
zmniejszenia budżetu mobilizacyjnego wojsk lądowych na korzyść PMW. […]
Gen. Zamorski stwierdził, że w obecnej sytuacji jest niemożliwa jakakolwiek redukcja wydatków wojska lądowego (dotyczyło to sumy 2 300 000 zł.
W latach 1934/1935). Zaproponował jednak inne rozwiązanie: Pozwalam sobie natomiast zaproponować Panu Generałowi, jako możliwe źródło wydobycia potrzebnej kwoty, budżet Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dzisiaj Ministerstwo Edukacji Narodowej), które od szeregu lat posiada na wychowanie fizyczne kwotę prawie 8 mln zł. Uważam bowiem, że jednoroczna ofiara w wychowaniu fizycznym i subwencjach na rzecz
klubów sportowych, nie odbije się na tężyźnie narodu tak dobitnie jak zahamowanie rozbudowy floty wojennej odbić się może na konieczności obronnych Państwa50.
Rok 1932 potwierdził po raz kolejny, że Wielka Brytania była bardziej
zainteresowana utrzymywaniem dobrych stosunków dyplomatycznych
z Niemcami niż z Polską. Świadczyło o tym kontrowersyjne zachowanie

brytyjskiego MSZ w sprawie wizyty eskadry brytyjskiej marynarki wojennej
w Gdańsku. Wielka Brytania powiadomiła stronę polską, że w przypadku kolejnego incydentu, wniesie sprawę do Ligi Narodów, natomiast dotychczasowy
sojusznik Francja odmówi Polsce udzielenia wojskowych kredytów. Należy
w tym miejscu podkreślić, iż kredyty francuskie były faktycznie jedynymi,
jakie Polska uzyskała z zewnątrz w latach 1921–1935 na rzecz obrony narodowej. Gdyby zostały wstrzymane, zakończyłby się proces dozbrajania armii
w tym i Polskiej Marynarki Wojennej.
Bardzo niepokojące informacje napływały do Polski z brytyjskiego MSZ,
gdzie pojawiały się dyskusje nad ewentualną rewizję granicy polsko-niemieckiej i o nieprzychylnym stanowisku Wielkiej Brytanii do polityki polskiej
w Wolnym Mieście Gdańsku. O tym, że takowe dyskusje toczyły się „za zamkniętymi
drzwiami” w Londynie, świadczy bardzo poważny incydent, jaki miał miejsce w noc
sylwestrową. Spiker, prowadzący audycję BBC – Jak Europa ogląda noc noworoczną,
powiedział: Obecnie przechodzimy przez tak zwany Polski korytarz, który dzieli Niemcy
na dwie części i przybywamy do Warszawy, stolicy nowego państwa, Polski, która wydaje jedną trzecią budżetu na swą ogromną armię51. Chociaż z jednej strony MSZ Wielkiej Brytanii odżegnywało się od tego incydentu, to już w styczniu sformułowało projekt rewizji granicy polsko-niemieckiej na Pomorzu i zmiany statusu Gdańska.
Strona niemiecka wykorzystała skrupulatnie działania dyplomacji brytyjskiej i już w lutym Senat Wolnego Miasta Gdańska rozwiązał policję portową, w skład której wchodzili również Polacy, a sprawę bezpieczeństwa powierzył w porcie policji gdańskiej. Odpowiedź Polski była natychmiastowa.
Na rozkaz Piłsudskiego do basenu Westerplatte wszedł okręt transportowy
„Wilia” i wysadzono 120 żołnierzy celem wzmocnienia stacjonującej tam załogi polskiej.
O ile w kwestii działań niemieckich w Gdańsku, Wielka Brytania nie zajęła stanowiska, to na wieść o wysadzeniu desantu na Westerplatte, zareagowała ostro.
Wspomniane wydarzenia na arenie międzynarodowej oraz incydenty
niewątpliwie zmieniły stanowisko rządu RP do kwestii rozbudowy potencjału bojowego PMW. Starano się jak najszybciej wyposażyć siły morskie
w miarę nowoczesne okręty. Było to ogromne wyzwanie, biorąc pod uwagę,
że w latach 1924–1929/1930 wydatki na marynarkę wojenną stanowiły od 0,3%
do 4,06% budżetu Ministerstwa Spraw Wojskowych. W 1930 roku pod względem budżetu (1,26 zł – wydatek na marynarkę wojenną na głową mieszkańca), PMW zajmowała bardzo odległe miejsce pośród znaczących państw
europejskich. Dla porównania we Francji wynosił on 23,56 zł; w Holandii
– 18,34 zł, nawet w Turcji był większy i wynosił 2,30 zł52.
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Budżet PMW w pierwszej połowie lat 30. stanowił około 5,0% budżetu MSWojsk. i przeznaczano go na: budowę jednostek pływających – od 20
do 40%; na budowle i zakupy gruntów (należy pamiętać, że w tym czasie powstają jednostki nadbrzeżne PMW) około 10% i wegetacyjne około 30%53.
We wspomnianym okresie, pomimo tylu przeciwności, korzystając w sposób racjonalny z tych środków, udało się potencjał bojowy PMW rozbudować
o nowoczesne okręty, a mianowicie o ORP „Wicher” i ORP „Burza”, ORP
„Ryś”, ORP „Wilk”, ORP „Żbik”.
Lata 1932–1934 to okres, w którym zostały zawarte z ZSRR (1932 r.),
a następnie z Niemcami (1934 r.) traktaty o nieagresji, które w pewnym stopniu stabilizowały sytuację na wschodniej i zachodniej granicy Polski. Piłsudski zdawał sobie sprawę z faktu, iż te traktaty stanowią ważny element bezpieczeństwa państwa, lecz są one tylko czasowe: Mając te dwa pakty – ostrzegał
współpracowników – siedzimy na dwu stołkach – to nie może trwać długo.
Musimy wiedzieć […] z którego spadniemy najpierw i kiedy54. Podczas spotkań z przedstawicielami MSZ i MSWojsk. podkreślał, niezbędność działań
politycznych, których efektem miał być sojusz z Francją (wówczas faktycznie istniał tylko w dokumentach) i Wielką Brytanią: Skuteczna droga do Paryża prowadzi przez Londyn. Jak długo nie nawiążemy bezpośrednich stosunków z Anglią, tak długo polityka polska stać będzie na „lotnym piasku”55.
W ekipie rządowej i MSWojsk. zaczęto zdawać sobie sprawę z faktu,
iż bezpieczeństwo tras żeglugowych wiodących do polskich portów, a także
ochrona i obrona morskiej granicy państwa może być zagwarantowane tylko przez własne siły morskie oraz powstające jednostki nadbrzeżne PMW.
Zrozumiano, że w wypadku konfliktu zbrojnego na wodach Morza Bałtyckiego, pomoc militarna francuskiej marynarki wojennej raczej nie może być
uwzględniona. To samo dotyczyło Royal Navy, gdyż zarówno przedstawiciele rządu brytyjskiego, jak i francuskiego, w swoich wystąpieniach zwracali
uwagę, że potencjał bojowy ich armii wymaga jeszcze rozbudowy. Był to niewątpliwie przekazywany czytelny sygnał do tych państw, które w większym
lub mniejszym zakresie liczyli na pomoc z ich strony.
W 1936 roku odbyło się wodowanie dwóch okrętów dla PMW wybudowanych w stoczniach brytyjskich (zamówienie złożono w 1933 r., gdy oferty francuskie zostały odrzucone) ORP „Grom” i ORP „Błyskawica”. Podczas tej uroczystości ambasador Polski w Londynie Edward Raczyński powiedział: Polska to drzewo, którego korzenie tkwią w morzu […] Korzeniami

swego handlu Polska tkwi w wodach Bałtyku i oceanów. Zadaniem marynarki
polskiej, a tym samym obu kontrtorpedowców „Groma” i „Błyskawicy” jest
strzec tych korzeni i tego pnia życia polskiego56.
Natomiast admirał sir John Fisher, Commander – in Chief Portsmouth,
czyli dowódca okręgu morskiego podkreślił: Najstarsza marynarka świata
cieszy się z owocnej współpracy z najnowszą ze współczesnych marynarek.
To, że marynarka polska jest najmłodszą oznacza, że jest również najbardziej
nowoczesną, czego dowodem są oba kontrtorpedowce57.
Wszelkie działania dyplomatyczne podejmowane przez Wielką Brytanię jesienią 1937 roku, wynikały z intensywnych dążeń rządu brytyjskiego do ostatecznego sprecyzowania programu własnej polityki zagranicznej,
w świetle zmian na arenie międzynarodowej. W tym czasie po myśli Hitlera został rozwiązany problem Nadrenii oraz funkcjonował pakt antykominternowski zawarty między Niemcami, Japonią a od 1937 roku i Włochami.
Wówczas to MSZ Wielkiej Brytanii, w porozumieniu z szefami sztabu armii brytyjskiej (marynarki wojennej, wojsk lądowych i lotnictwa), dokonało analizy sytuacji międzynarodowej z uwzględnieni potencjałów bojowych poszczególnych państw, które mogłyby tworzyć przeciwwagę dla rozwijającej się siły militarnej państw „osi”. W trakcie tych rozmów okazało się,
że zarówno marynarka wojenna, jak i wojska lądowe oraz lotnictwo, nie dysponowało takimi siłami uderzeniowymi, które zagwarantowałyby obronę metropolii rozciągających się od Europy Zachodniej, przez Morze Śródziemne do obszaru Dalekiego Wschodu. Charakterystyczne było pominięcie terytorium Europy
Wschodniej, w których Wielka Brytania posiadała zobowiązania militarne.
W świetle tych analiz ustalono, że najważniejsze zadania związane z bezpieczeństwem Zjednoczonego Królestwa dotyczą:
– zabezpieczenia kraju przed atakiem,
– zabezpieczenie szlaków łączących imperium,
– utrzymanie sił dla obrony obszarów zamorskich przed atakiem z morza,
lądu i powietrza.
Na czwartym miejscu wymieniono współpracę w obronię terytorium sojuszników, jednocześnie uzależniając ją od bliżej niesprecyzowanych warunków. Ustalono, że w momencie wybuchu konfliktu zbrojnego, Wielka Brytania będzie musiała prowadzić działania rozłożone w czasie, których celem
będzie wyczerpanie surowców przeciwnika 58.
Ważnym czynnikiem, który ponownie kierował Polskę w kierunku nawiązania bliższej współpracy politycznej i militarnej z Wielką Brytanią, były
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efekty zakończonej w marcu 1936 roku konferencji londyńskiej. Konferencja ta dotyczyła kwestii ograniczenia zbrojeń morskich, a na podpisanie stosownych ustaleń zdecydowały się tylko trzy mocarstwa: Stany Zjednoczone
AP, Wielka Brytania i Francja. Państwa te zaniepokoiła negatywna postawa
Japonii i Włoch, które podjęły decyzję o wycofaniu się z prac w konferencji.
Tym samym dały do zrozumienia, że w kwestii zbrojeń morskich będą realizowały własną politykę.
Takie postawienie sprawy przez wspomniane państwa, wymusiło na Wielkiej Brytanii kontynuowanie działań, mających na celu ograniczenie zbrojeń morskich na świecie. Niewątpliwie instytucją, która miała firmować tego
typu porozumienie, miała być Liga Narodów. Natomiast gwarantem pełnego
sukcesu w tej materii, miały być – zdaniem dyplomatów brytyjskich – morskie układy bilateralne zawierane między Wielką Brytanią, a poszczególnymi państwami. W pierwszej kolejności powinny zostać one zawarte z Niemcami, Związkiem Radzieckim oraz Polską59.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, na taką propozycję zareagowało
pozytywnie, natomiast pewne zastrzeżenia przedstawił kontradmirał J. Świrski ówczesny szef Kierownictwa Marynarki Wojennej. Uważał on, że podpisanie takiego porozumienia wpłynie na krępowanie w przyszłości rozwoju polskiej floty wojennej. Przeciwstawne stanowisko w tej kwestii prezentował ówczesny szef Sztabu Głównego gen. Wacław Stachiewicz, który sugerował podjęcie rozmów60.
Pomimo takich czy też innych zastrzeżeń, rozmowy polsko-brytyjskie dotyczące układu morskiego rozpoczęły się w połowie 1936 roku. W rozmowach tych uczestniczyli również oficerowie PMW: kmdr dypl. Eugeniusz
Solski, a po jego śmierci kmdr por. dypl. Tadeusz Stoklasa61. W trakcie tych
rozmów pojawił się szereg rozbieżności, które niewątpliwie wpłynęły na odsuniecie w czasie podpisania porozumienia polsko-brytyjskiego. Dopiero po
prawie dwóch latach negocjacji 27 kwietnia 1938 roku podpisano wspomniane porozumienie. Jesienią dokonano wymiany dokumentów ratyfikacyjnych
i od tego momentu Polska formalnie weszła do grona państw związanych tak
zwanym drugim układem londyńskim o ograniczeniu zbrojeń morskich.
Ratyfikacja tego dokumentu stawiała Polskę w grupie państw realizujących założenia drugiej konferencji londyńskiej – o ograniczeniu zbrojeń morskich. Zapewne on byłby wówczas dla Polski najważniejszym układem62.

O tym świadczy wypowiedz kmdr por. dypl. M. Majewskiego (szef Sztabu Dowódcy Floty), który stwierdzał m.in.: Propozycja angielska świadczy,
że Rzeczpospolita poczyna być na morzu wielkością rzeczywistą i pozytywną,
wprawdzie na razie niewielką, którą jednak trzeba brać w rachubę. Oczywiście, nie wówczas, kiedy w grę wchodzą zagadnienia na skalę światową, lecz
tymczasowo znacznie węższe – bałtyckie. A nasze aspiracje kolonialne nakazują pilniej i żarliwiej pomyśleć o przyszłości. Wzrost zaś naszej siły realnej
zwiększy samo przez się wagę naszego głosu63.
Z początkiem 1939 roku, dyplomacja polska zabiegała o podpisanie układu politycznego i wojskowego z Wielką Brytanią. Było to trudne przedsięwzięcie z uwagi na to, że Wielka Brytania w styczniu i lutym 1939 roku praktycznie nie widziała jakichkolwiek korzyści dla siebie ze współpracy z Polską Marynarką Wojenną, jednak nie chciała zniechęcić Polaków64.
W pewnym stopniu na zmianę stosunku Wielkiej Brytanii do Polski wpłynęła realizacja przez Niemcy ustaleń konferencji monachijskiej. Rząd brytyjski obawiał się, że strona polska ugnie się presji Hitlera i będzie on mógł skutecznie działać politycznie i militarnie w kierunku Europy Zachodniej. Dlatego też premier Wielkiej Brytanii złożył 31 marca 1939 r. specjalnie oświadczenie, w którym stwierdził: Na wypadek jakichkolwiek działań wojennych
mogących wyraźnie zagrozić niepodległości Polski i które by rząd polski
uznał […] za konieczne odeprzeć przy użyciu swych narodowych sił zbrojnych, rząd Jego Królewskiej Mości będzie czuł się zobowiązany do udzielenia
rządowi polskiemu natychmiastowego poparcia, będącego w jego mocy 65.
Powyższa deklaracja była wcześniej konsultowana ze sztabem brytyjskim
oraz z wieloma politykami brytyjskimi. Jednomyślności nie było. Przeważyła
teoria, że lepiej współdziałać z Polską jako sojusznikiem niż pozwolić na jej
wchłonięcie przez Niemcy. Polska, zgodnie z oceną dowództwa brytyjskiego,
zostałaby pokonana w ciągu dwóch–trzech miesięcy, ale Niemcy ponieśliby
jednocześnie duże straty. A to pozwoliłoby Wielkiej Brytanii lepiej przygotować się do ewentualnego uderzenia wojsk niemieckich na Wyspę.
W kwietniu 1939 roku z wizytą w Londynie przebywał minister spraw zagranicznych Polski Józef Beck, podczas której ogłoszono wzajemne gwarancje na wypadek agresji. Zgodnie z tym dokumentem oba kraje postanowiły zastąpić jednostronną gwarancję brytyjską trwały wzajemnym zobowiązaniem współpracy i pomocy. Dodatkowo załączono tajne klauzule gwarantujące warunki obustronnej współpracy do czasu formalnego traktatu.
W nim m.in. stwierdzono, że Wielka Brytania zobowiązuje się do udzielenia
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Polsce pomocy w wypadku bezpośredniego ataku niemieckiego lub „każdej akcji wyraźnie zagrażającej niepodległości Polski a rząd Polski uznałby
za swój żywotny interes przeciwstawienia się siłami zbrojnymi”66.
Dla polskiej dyplomacji przebieg wizyty i wspomniane ustalenia stanowiły bardzo ważne osiągnięcie, gdyż w znacznym stopniu likwidowało istniejącą od Monachium pewną izolację Polski na arenie międzynarodowej. Natomiast opinia publiczna w Polsce z ogromnym zadowoleniem przyjęła wspomnianą gwarancję.
Informacja o zacieśnieniu współpracy polsko-brytyjskiej wzburzyła Hitlera, co podkreślił w wystąpieniu krytykującym politykę zagraniczną Wielkiej Brytanii.
W maju 1939 roku w Warszawie rozpoczęły się rozmowy sztabowe polsko-brytyjskie. W trakcie ich trwania okazało się, że są nikłe możliwości
udzielenia pomocy militarnej Wielkiej Brytanii dla Polski w wypadku wojny.
Również kwestie udzielenia pożyczki stronie polskiej trafiły na nieprzychylny grunt w gremiach finansowych rządu brytyjskiego.
Strona brytyjska oficjalnie podkreśliła, że Bałtyk nie jest w kręgu zainteresowania Royal Navy, co było jednoznaczne z brakiem akceptacji użycia sił
na tym akwenie. Brytyjczycy byli przekonani, że w kilka godzin po rozpoczęciu wojny, Morze Bałtyckie stanie się wewnętrznym „morzem niemieckim”.
W związku z takimi założeniami, delegacja brytyjska zaproponowała stronie polskiej możliwość korzystania z baz brytyjskich przez polskie jednostki (dotyczyło to głównie kontrtorpedowców), które w trakcie potencjalnego
konfliktu zbrojnego polsko-niemieckiego nie miały szans działać na Bałtyku.
W trakcie tych rozmów szef KMW zwrócił się z prośbą do strony brytyjskiej o możliwość nabycia monitorów (okrętów artyleryjskich), które mogłyby pełnić rolę nadbrzeżnej ciężkiej artylerii w obronie bazy na Helu. Niestety, pomimo zapewnień delegacji brytyjskiej podczas rozmów w Polsce, Wielka Brytania nie miała zamiaru przekazać monitorów do obrony Wybrzeża67.
Faktycznie formalny układ o pomocy wzajemnej między Polską a Wielką
Brytanią został podpisany 25 sierpnia 1939 roku w Londynie przez ministra
spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Edwarda Halifaxa i ambasadora Polski Edwarda Raczyńskiego68. Ze względu na sytuację międzynarodową układ
brytyjsko-polski wchodził natychmiast w życie bez wymaganej ratyfikacji.
Konsekwencją rozmów prowadzonych ze stroną brytyjską był plan
„Peking” i został on zrealizowany w 100% jako jedyny z trzech planów.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z tych rozmów, ORP „Błyskawica”, ORP „Burza” i ORP „Grom” z końcem sierpnia udały się do portów
brytyjskich, natomiast pozostałe okręty podwodne i nawodne miały wykonywać swoje zadania bojowe na Bałtyku.
Zamiast otrzymania pomocy militarnej od Brytyjczyków, Polacy taką pomoc musieli świadczyć Wyspie, aby nie została zdobyta przez wojska hitlerowskie.
Sojusze polityczno-militarne są ważnym komponentem stosunków międzynarodowych, budowy wspólnego bezpieczeństwa, gwarantem pokojowego funkcjonowania układających się stron. Muszą one jednak być zawierane
z tymi państwami, których łączy sąsiedztwo lub wspólnota interesów. Można stwierdzić, iż współpraca polityczno-militarna z Wielką Brytanią i Francją
nie powiodła się. Czy szukanie sojuszników poza Morzem Bałtyckim było
uzasadnione? Może należało nalegać na utworzenie „Związku Bałtyckiego”,
który miał „wspólnych wrogów” i wspólnych akwen działania? Niewątpliwie
wydarzenia z 1939 roku powinny być pewnym przesłaniem dla tych, którzy
mają wpływ na tworzenie i realizacje polityki zagranicznej i jej komponentu, jakim jest bezpieczeństwo morskie Polski. Szukanie sojuszników spoza
tak zwanej strefy wspólnego zagrożenia w określonych sytuacjach polityczno-militarnych może okazać się złudne.

M. Nurek, dz. cyt., s. 196.
T. Skinder-Suchcitz, dz. cyt., s. 72, 79 i 83.
68
W. H. Colbern, Polska. Styczeń–sierpień 1939. Analizy i prognozy. Komentarze do wydarzeń
attachė wojskowego ambasady USA w Warszawie, Warszawa 1986, s. 51.
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UDZIAŁ MARYNARKI WOJENNEJ
W ROZWOJU GOSPODARCZYM GDYNI
W LATACH 1945–1989
Ścisły był i jest związek Marynarki Wojennej z portem gdyńskim,
miastem i jego gospodarką morską. Ma ona znaczny wkład w procesie miastotwórczym Gdyni, zwłaszcza po 1945 roku.
Podczas działań wojennych miasto uniknęło większych zniszczeń. Ogólnie wyniosły one 20%, na co złożyło się m.in.: 1 413 budynków (16,4%),
które legły w gruzach lub zostały ciężko uszkodzone, 3 892 budynki (45%)
– częściowo uszkodzone, 40% zniszczonej sieci komunikacyjnej, spalone
budynki dworcowe i wysadzone w powietrze wszystkie wiadukty1.
Największych natomiast zniszczeń, nie tyle na skutek działań wojennych,
ile planowanej, niszczycielskiej akcji ustępującego okupanta, doznały stocznie i obiekty portowe w Gdyni w drugiej połowie marca 1945 roku. Wtedy
to specjalne oddziały saperskie przystąpiły do planowanego przygotowania
zniszczeń w porcie, a 25 marca, po wprowadzeniu w życie rozkazu „spalonej
ziemi”2, rozpoczęto w Gdyni detonowanie ładunków wybuchowych. W wyniku tej akcji 90% falochronów uległo całkowitemu zniszczeniu. Ponadto
zniszczony został cały układ komunikacyjny portu i prawie cała sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i telefoniczna.
Osobną kartę zniszczenia portu gdyńskiego zapisały specjalne oddziały zaporowe Kriegsmarine, które w ostatnich godzinach walk zablokowały poszczególne nabrzeża i wejścia do basenów przez rozciągnięcie licznych sieci zapasowych, zatopienie ponad 30 jednostek pływających w tym
7 dużych. Główne wejście do portu zostało zablokowane przez zatopienie uszkodzonego i wypełnionego cementem pancernika „Gneisenau”. Ponadto wszystkie akweny wodne portu zostały zasypane ogromnymi ilościami różnego rodzaju sprzętu wojskowego, do tego stopnia, że największa
A. Kaźmierczak, Stan potencjału portowo-stoczniowego Gdyni w chwili wyzwolenia,
„Przegląd Morski”1976, nr 6, s. ll.
2
Rozkaz „spalonej ziemi” został wydany przez Hitlera 19.03.1945.
1
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głębokość nawigacyjna w porcie po wyzwoleniu wynosiła 3,5 metra wobec
10–12 metrów w 1939 roku3.
Dodatkowo stan techniczny portu gdyńskiego pogarszał fakt, że okupant
zmienił port handlowy na port wojenny. W związku z tym w latach 1942–
1944 nadmiernie pogłębiono baseny przy nabrzeżach: Rumuńskim, Indyjskim i Polskim – ponad dopuszczalną głębokość. Miało to na celu stworzenie możliwości bazowania największych okrętów, a w rzeczywistości spowodowało osłabienie stateczności i wychylenie wspomnianych nabrzeży.
Praktycznie w chwili wyzwolenia Gdyni port nie nadawał się w ogóle
do eksploatacji, a straty były znaczne i wynosiły 99 761 275 zł polskich
z sierpnia 1939 roku. Natomiast straty portu wojennego zamykały się sumą
11 160 000 zł4.
Wyzwolenie Wybrzeża, a przede wszystkim oswobodzenie Gdyni i Gdańska, stworzyło warunki do odbudowy gospodarki morskiej. Jednocześnie fakt
ten stał się podstawą do skierowania tam powstałego 29 października
1944 roku w Lublinie 1. Samodzielnego Morskiego Batalionu Zapasowego5, celem wykonania jego właściwych zadań. Stało się to na podstawie rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 0021/oper. z 31 marca 1945
roku, który brzmiał: W związku z oswobodzeniem miast i portów morskich
Gdańska i Gdyni - rozkazuję:
1. Stacjonujący w m. Włocławek 1 Morski Batalion przenieść do m. Gdańsk,
wydzielając 1 kompanię do m. Gdynia;
2. Przeniesienie Batalionu przeprowadzić natychmiast;
3. Po przybyciu Batalionu w nakazane miejsce dowódca Batalionu przejmie ochronę portów morskich i miast oraz zapewnić w ww. miastach porządek państwowy6.
Batalion zostaje przerzucony z Włocławka przez Toruń, Chełm, Grudziądz,
Gniew i Tczew do Gdańska, do którego przybył rankiem 3 kwietnia. W północnej
części płonącego miasta broniły się jeszcze oddziały niemieckie.
Zaraz po przybyciu do Gdańska zasadnicze siły Batalionu zostały rozmieszczone na terenie Stoczni Gdańskiej. Natychmiast zorganizowano ochronę jej terenów7. Równocześnie wydzielona ze składu Batalionu kompania

techniczna pod dowództwem mjr. inż. Władysława Tarnowskiego8 i kpt. mar.
Władysława Trzcińskiego, zostaje skierowana do Gdyni z zadaniem rozpoznania terenu i przejęcia pod ochronę obiektów wojskowych, a przede wszystkim
Warsztatów Remontowych Marynarki Wojennej, portu wojennego i stoczni9.
Po zakwaterowaniu w budynku przy ulicy Świętojańskiej 18 kompania techniczna nazwana oddziałem detaszowym, składającym się z 56 oficerów, podoficerów i marynarzy, przystąpiła do usuwania min i gruzu z ulic miasta. Ponadto stopniowo przejmowała pod ochronę obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Gdyni. I tak 4 kwietnia objęła ochronę w porcie gdyńskim,
a po wyzwoleniu 5 kwietnia Oksywia, Stocznię Gdyńską. Natomiast 7 kwietnia pododdział wartowniczy, składający się z 34 marynarzy kompanii technicznej pod dowództwem ppor. mar. Bluma, zabezpieczył Warsztaty Remontowe Marynarki Wojennej i port wojenny na Oksywiu oraz przystąpił
jednocześnie do porządkowania ich terenów10. Również w tym czasie pluton
motorzystów pod dowództwem ppor. mar. Janusza Kunde przejął ochronę Gdyńskiej Stoczni Remontowej, wystawiając posterunki od strony basenu rybackiego i dróg dojazdowych. Pozostali marynarze pod dowództwem ppor. mar. Stanisława Skórka zajęli się ochroną mostów i linii telefonicznych, a także usuwaniem min i gruzu z ulic Gdyni11. Marynarze, usuwając
z terenów i obiektów wojskowych pozostałe po działaniach wojennych miny,
amunicję i uzbrojenie, zajęli się również remontem uszkodzonych niewielkich jednostek portowych.
Poza pełnieniem służby wartowniczej marynarze kompanii technicznej uczestniczyli często w gaszeniu pożarów. Utworzona drużyna przeciwpożarowa plutonu motorzystów była jedyną działającą bezpośrednio po wojnie
w porcie gdyńskim strażą pożarną. Między innymi drużyna ta ugasiła groźny pożar, jaki wybuchł w piwnicach tak zwanego domu pilotów przy ulicy
Chrzanowskiego 14, przyczyniając się do uratowania tego budynku12.
Powołanie w lipcu 1945 roku organów dowódczych i instytucji Marynarki Wojennej oraz zapoczątkowanie rozwoju organizacyjnego sił

A. Kaźmierczak, dz. cyt., s. 12–16.
Archiwum Zakładowe Gdyńskiego Urzędu Morskiego, Raport Komisji Odszkodowań
Morskich, (w:) Materiały do ustalenia szkód i strat wojennych w resorcie żeglugi
powstałych w latach 1939–1945, s. 46.
5
Por. H. Malinowski, Powstanie i działalność 1 SMBZ, „Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych
i Wojskowych Marynarki Wojennej”, Gdynia 1964, nr 2
6
Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW), akta 1 SMBZ, t 309/62, s. 248.
7
W. Trzciński, Z dziejów 1 SMBZ, „Biuletyn Historyczny” Wydziału Historycznego ZP MW,
3
4
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Gdynia 1975,nr 6, s. 44.
Dopiero 28.03.1945 dla ujednolicenia ewidencji i podkreślenia faktu, że 1 SMBZ jest
morską jednostką wszystkim oficerom, podoficerom i szeregowcom posiadającym stopnie
niemarynarskie nadano właściwe stopnie marynarki wojennej.
9
W. Radziszewski, Marynarka Wojenna w latach 1945–1949, Gdańsk 1976, s. 19.
10
W. Trzciński, Relacja ze służby w Marynarce Wojennej, Archiwum Marynarki Wojennej
(dalej AMW), t. 776/64, s. 6.
11
Z. Waśko, Wybrane zagadnienia udziału Marynarki Wojennej w odbudowie gospodarki
morskiejw latach 1945-1949, „Biuletyn Historyczny” WH ZPMW, Gdynia 1971, nr 2, s. 123.
12
J. Kunde, Fragment działalności plutonu motorzystów kompanii technicznej z I SMBZ,
Relacja b. dowódcy plutonu motorzystów, Gdynia 1970, Wydział Historyczny ZPMW,
sygn. 234, s. 3.
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morskich, spowodowało pilną potrzebę aktywnego uczestnictwa w realizacji
nowych zadań, z których na czoło wysuwały się: trałowanie akwenów żeglugowych i basenów portowych, oczyszczanie z min i wraków Zatoki Gdańskiej i Pomorskiej, udostępnianie akwenów morskich dla rybołówstwa, likwidacja zniszczeń wojennych i rozminowanie Wybrzeża. Nadal jednak pilną
potrzebą było zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na tym terenie.
W przywracaniu życia społeczno-gospodarczego na Wybrzeżu podstawowe znaczenie miało rozminowanie i oczyszczenie terenów nadmorskich
z min i innych śmiercionośnych materiałów wybuchowych Początkowo rozminowaniem i usuwaniem niewypałów zajmowali się marynarze poszczególnych pododdziałów 1 SMBZ w trakcie wykonywania różnych czynności.
W pracach tych wyróżniła się zwłaszcza kompania techniczna stacjonująca
na terenie Gdyni, która oczyściła z min rozległe tereny miasta. Ponadto marynarze wraz z żołnierzami jednostki budowlanej pracowali nad usuwaniem
poniemieckich umocnień przeciwczołgowych, różnego rodzaju zasieków
z drutu kolczastego oraz min i gruzu. Marynarze zajmowali się również
usuwaniem drzew wywróconych przy drogach na trasie Gdynia-Oksywie
oraz porządkowaniem portu wojennego na Oksywiu13.
Pododdziały marynarskie stacjonujące na terenie Gdyni i Oksywia poza
uczestnictwem w odgruzowaniu portu i miasta pracowały także przy odbudowie tuneli i wiaduktów. Latem 1945 roku naprawione zostały 4 rozbite
w czasie działań wojennych tunele oraz usunięto gruz ze zniszczonych wiaduktów nr 1 i 4, umożliwiając w ten sposób komunikację z rejonem przeładunków masowych portu gdyńskiego14.
Ogrom prac związanych z likwidacją skutków i pozostałości wojny na terenie Wybrzeża, a zwłaszcza potrzeba przyspieszenia tempa odbudowy gospodarki morskiej spowodowała konieczność wprowadzenia różnych rozwiązań organizacyjnych. W tym celu dowódca 1. SMBZ kmdr por. Karol Kopiec wydzielił ze składu tej jednostki dwa pododdziały marynarzy do rozminowywania ważniejszych obiektów na terenie Trójmiasta. Pierwszy pododdział pod dowództwem chór. mar. Adama Brzostowicza, wykonywał prace
doraźne związane z rozminowaniem obiektów wojskowych i przemysłowych
na terenie Gdańska. Natomiast drugi pododdział, składający się z pirotechników i saperów kompanii technicznej pod dowództwem ppor. mar. Stanisława
Skórka, zajmował się rozminowaniem Gdyni i Babich Dołów.
W dniu 25 lipca 1945 roku wydzielona grupa saperów z pododdziałów ppor. mar. Skórka, uwzględniając prośbę kapitana portu gdyńskiego,

rozbroiła i usunęła znaczną ilość różnego rodzaju min, amunicji i materiałów
wybuchowych zalegających teren portu handlowego15.
Do końca lipca 1945 roku marynarze 1. SMBZ zbadali i częściowo rozminowali cały teren przylegający do koszar dawnej Kadry Floty na Oksywiu,
portu wojennego, Górnego Oksywia i Babich Dołów, Ogółem wykryto i zlikwidowano 341 sztuk różnego rodzaju min i 19 bomb16.
Główną jednak organizacją i bezpośrednio rozminowywaniem zajmowała się służba uzbrojenia Marynarki Wojennej, a przede wszystkim zastępca
szefa uzbrojenia Głównego Portu Marynarki Wojennej17, kmdr ppor. Władysław Trzciński i szef składnicy amunicji chór. mar. Franciszek Wróbel18. Obaj
wraz z grupami marynarzy-saperów zajmowali się bezpośrednim rozminowaniem obiektów stoczniowych i portowych, budynków instytucji państwowych i osób prywatnych. Grupy te tylko do końca 1946 roku zniszczyły ponad 1000 ton różnego rodzaju pocisków, amunicji i min19. Dzięki ich wytrwałej pracy teren Gdyni, łącznie z przedmieściami, został oczyszczony z min.
W usuwaniu groźnych pozostałości wojny dużą pomoc marynarskim grupom
saperskim okazywały ówczesne władze miejskie, instytucje państwowe i mieszkańcy Gdyni. Poza informacjami o przypuszczalnych miejscach znajdowania się
ukrytych ładunków wybuchowych, napływały do służby uzbrojenia Marynarki
Wojennej z instytucji cywilnych i od osób prywatnych liczne prośby o rozminowanie różnych obiektów, pól, dróg itp. Natomiast w pierwszych dniach sierpnia
1945 roku Zarząd Miejski w Gdyni przekazał Marynarce Wojennej wykaz terenów, gdzie znajdowały się jeszcze materiały wybuchowe i różny sprzęt wojenny.
Do miejsc tych udawały się patrole saperskie, które po dokonaniu rozpoznania
przystępowały niezwłocznie do usuwania min, pocisków i amunicji.
W wyniku ofiarnej i pełnej niebezpieczeństw pracy saperów morskich
do końca 1945 roku unieszkodliwiono 519 min i 1500 zapalników różnego
typu, 34 miny morskie, 45 380 sztuk amunicji małokalibrowej, 6808 naboi
i pocisków, 1870 granatów ręcznych i 1000 karabinowych granatów przeciwpancernych, 870 pancerzownic rakietowych, 233 pancerzownice bezodrzutowe, 350 min moździerzowych, 20 bomb lotniczych i 360 rakiet20

13
14

Z. Waśko, dz. cyt., s. 123–126.
„Gazeta Morska”, nr 6 z 07.09.1945.
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W dniu 17.07.1945 rozkazem ND WP nr 0013 został powołany do życia Główny Port
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W wykonaniu tej olbrzymiej pracy, i to w stosunkowo krótkim czasie, wyróżniło
się wielu oficerów, podoficerów i marynarzy W szczególności zaś kmdr ppor. Władysław Trzciński, ppor. mar. Franciszek Moczadło, ppor. mar. Władysław Piotrowski, ppor. mar. Stanisław Skórek, chor. mar. Franciszek Wróbel, bosm. Edmund Pawlak, bosm. Stanisław Kwiatkowski, bsmt. Józef Prukropa., mat. Józef Binkowskim,
mar. Szczepan Fajkowski, mar. Alojzy Olejniczak i mar. Zygmunt Zawadzki21.
Wiosną 1946 roku wznowiono prace nad rozminowaniem Gdyni, które
zostały poprzedzone zwiadami saperskimi zagrożonych terenów. Nadal zajmowały się tym wydzielone grupy saperów morskich i pirotechników służby uzbrojenia Głównego Portu Marynarki Wojennej. W swej działalności napotykali na szereg trudności, a przede wszystkim ustawicznie odczuwali brak
środków transportowych do przewożenia w bezpieczne miejsce groźnych pozostałości wojennych. Doraźnie przydzielany przez Zarząd Miejski w Gdyni i miejscowe zakłady tabor nie zaspokajał stale rosnących w tym zakresie potrzeb. Dopiero dodatkowy przydział paliwa na te cele dla potrzeb służby uzbrojenia Głównego Portu Marynarki Wojennej, spowodował w dużym
stopniu rozwiązanie tego problemu.
Do końca 1946 roku saperzy morscy rozminowali prawie cały teren Gdyni, stwarzając tym samym normalne, pokojowe warunki pracy i życia mieszkańców miasta.
W okresie ostrej zimy 1946/1947 saperzy morscy uczestniczyli w akcji
przeciwlodowej i przeciwpowodziowej, do której skierowano podstawowe
ich siły. Między innymi saperzy nieśli pomoc uwięzionym przez lody kutrom
rybackim w porcie gdyńskim. Kilkakrotnie wykonywano przy użyciu materiałów wybuchowych kruszenie lodu w basenie nr 1 w celu umożliwienia
wyjścia z portu na połów kutrom rybackim.
W sierpniu 1947 roku zasadnicze prace minerskie zostały zakończone,
a główne siły pododdziałów saperskich Marynarki Wojennej skierowano
do prac związanych z umacnianiem obronności kraju. W przypadku wykrycia
min lub składów amunicji, czynności minerskie prowadziły już tylko specjalne grupy saperów. I tak 1 grudnia 1947 roku szef służby uzbrojenia Głównego Portu Marynarki Wojennej w Gdyni skierował pirotechnika st. bsm. Adama Ładosia do dyspozycji Biura Odbudowy Portów w Gdyni celem rozbrojenia wydobytej z basenów portowych amunicji i materiałów wybuchowych22.
W czasie akcji rozminowywania i oczyszczania Gdyni z materiałów
wybuchowych nie obeszło się bez bolesnych strat. Zginęli bowiem przy wykonywaniu tych niebezpiecznych czynności m.in. ppor. mar. Franciszek Moczydło i chor. mar. Franciszek Wróbel.

Marynarka Wojenna nie tylko usuwała skutki wojny na lądzie, ale zajmowała się również likwidacją zagrożenia minowego na Bałtyku, które hamowało rozwój gospodarczy Wybrzeża.
Morze Bałtyckie należało do jednego z najbardziej zaminowanych akwenów w II wojnie światowej. W strefie odpowiedzialności Polski została zaminowana powierzchnia 1450 Mm2. Na obszarze tym znajdowało się około
2500 min23.
Oczyszczenie portów i uruchomienie żeglugi było zadaniem bardzo trudnym, wymagającym wykonania złożonej pracy trałowej. W początkowym
okresie formowania Marynarki Wojennej brak było odpowiedniego sprzętu,
okrętów i specjalistów broni podwodnej oraz nurków-minerów. Względy zaś
polityczne, jak również ekonomiczne wymagały jak najszybszego uruchomienia żeglugi. Powołane do życia Biuro Odbudowy Portów mogło jedynie
zająć się uruchomieniem lądowego zaplecza portów.
W tej sytuacji dużego znaczenia nabrała pomoc specjalistów Floty Bałtyckiej ZSRR w likwidacji zagrożenia minowego w portach i na szlakach żeglugowych oraz szkolenia specjalistów broni podwodnej Polskiej Marynarki Wojennej.
Pomoc Związku Radzieckiego w likwidacji zagrożenia minowego w strefie odpowiedzialności Polski nie zwalniała władz polskich z obowiązku aktywnego włączania się do prac trałowych. Od 16 lipca 1946 roku trałowce
polskie rozpoczęły prace trałowe, które prowadzone były aż do 1981 roku.
W końcu maja 1945 roku dywizjon trałowców Floty Bałtyckiej ZSRR rozpoczął trałowanie bojowe na Zatoce Gdańskiej, które miało na celu oczyszczenie torów wodnych prowadzących z Helu do Gdyni i Gdańska. Wykonanie tych czynności umożliwiło przyjęcie już 16 lipca 1945 roku w porcie
gdyńskim pierwszego statku bandery fińskiej „Suomen Neito”24.
W dniu 8 sierpnia 1947 roku zakończono rozminowanie portu gdyńskiego,
co umożliwiło bezpieczną wymianę towarową drogą morską, wykonywanie rybołówstwa morskiego oraz przyspieszyło możliwość korzystania z dostaw UNRA.
Jednym z niezbędnych elementów odbudowy i rozbudowy polskiego Wybrzeża było stworzenie służby hydrograficzno-nawigacyjnej. Zorganizowanie jej podyktowane było koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa
na wodach przybrzeżnych25. Wynikające stąd zadania hydrograficzne
na wybrzeżu polskim zostały podzielone między Marynarkę Wojenną

21
22

Tamże, s. 2–3.
AMW, akta SGMW, t. 97/3, s. 67.

304

W. Szczcrkowski, Rozminowanie wód Bałtyku w strefie odpowiedzialności Polski po II wojnie
światowej, „Przegląd Morski” 1965, nr 9, s. 72–74.
24
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a utworzony 18 maja 1945 roku Główny Urząd Morski, którego pierwszym
dyrektorem został kmdr Józef Poznański. Marynarka Wojenna wzięła na siebie obowiązek oznakowania torów wodnych i przeszkód nawigacyjnych,
opracowania niezbędnych map nawigacyjnych, wydawanie „Wiadomości Żeglarskich” oraz wszystkich czynności związanych z zabezpieczeniem trałowania wód przybrzeżnych26. Do realizacji tego zadania powołano 26 lipca 1945 roku Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej w Gdyni, którego pierwszym kierownikiem został kmdr por. Karol Zagrodzki. Początkowo Biuro wykonywało prace pomiarowe i kartograficzne, gromadziło sprzęt oraz czyniło przygotowania do wznowienia wydawania map nawigacyjnych, planów portów i uruchomienia serwisu informacyjnego.
Działalność Biura Hydrograficznego MW zapewniała bezpieczeństwo żeglugi statków i okrętów na morzu. Temu celowi służyły też komunikaty
meteorologiczne i ostrzegawcze w języku polskim, rosyjskim i angielskim, które od 14 grudnia 1946 roku były nadawane codziennie przez radiostację przy Dowództwie Marynarki Wojennej27.
Marynarka Wojenna poza likwidacją zagrożenia minowego wniosła liczący się wkład do rozwoju wielu gałęzi gospodarki Gdyni, który był dostrzegalny niemal na każdym kroku. W pierwszym okresie po zakończeniu
wojny marynarze uczestniczyli w usuwaniu skutków niedawnych walk. Porządkowali i uruchamiali różne obiekty przemysłowe i portowe. Wiele wysiłku włożono zwłaszcza w odbudowę i uruchamianie zakładów elektrycznych
oraz naprawę napowietrznej sieci elektrycznej. 1 tak marynarze uruchomili
elektrownie o mocy 500 kW na terenie portu wojennego, która zaopatrywała
w energię elektryczną nie tylko obiekty wojskowe, ale i dzielnice mieszkaniowe Oksywia28. Natomiast uruchomiona elektrownia parowa na Ołowiance
o mocy 1000 kW zasilała w prąd poza Gdańskiem również i Gdynię29.
Marynarze pomagali także w uruchomieniu gazowni i wodociągów miejskich oraz naprawie centralnego ogrzewania na terenie Oksywia i częściowo
Gdyni. Pracami tymi kierował kmdr inż. Konstanty Siemaszko przy współudziale kpt. mar. Mariana Iwankiewicza i por. mar. Henryka Siemnickiego30.
Marynarka Wojenna oddała leż nieocenione usługi w uruchamianiu i rozbudowie łączności przewodowej na terenie Gdyni. Łącznościowcy w marynarskich mundurach, mimo braku dokumentacji odnaleźli i naprawili wiele linii telefonicznych, które wykorzystywane były później zarówno

przez wojsko, jak i abonentów cywilnych. W pracach tych na przełomie lat
1945–1946 wyróżniła się grupa łącznościowców pod dowództwem bsmt. Alfonsa Góreckiego. Ich dziełem było uruchomienie łączności przewodowej
w Gdyni.
W 1947 roku łącznościowcy Marynarki Wojennej ułożyli kabel podziemny na odcinku Redłowo – Grabówek – Chylonia oraz wykonali remont podmorskiego kabla między Gdynią a Helem. Natomiast w 1948 roku ich zasługą była naprawa sieci łączności w gdyńskim porcie handlowym, remont kabli w Orłowie i ułożenie kabli w kilku dzielnicach Gdyni31.
Istotny wkład w rozwój gospodarki morskiej Gdyni wniosła także Stocznia Głównego Portu Marynarki Wojennej na Oksywiu, która poza zaspokajaniem potrzeb organizującej się Marynarki Wojennej w zakresie bieżącej
konserwacji i remontów jednostek pływających, podejmowała się jednocześnie wykonywania różnych prac zleconych przez instytucje i zakłady przemysłowe działające na terenie miasta. I tak zimą 1949 roku przeprowadzono w stoczni remont trzech gdyńskich kutrów rybackich, które uległy awarii
podczas wychodzenia na połowy z pokrytego lodem basenu portowego32.
Działalność Marynarki Wojennej na rzecz rozwoju gospodarczego Gdyni nie zakończyła się z momentem odbudowy i uruchomienia jej poszczególnych dziedzin, ale była kontynuowana. Będąc określonym rodzajem sił
zbrojnych, sama przechodziła wiele zmian i to zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Stąd też jej udział w rozwijającej się gospodarce, a zwłaszcza
morskiej stale się powiększał i nosił charakter coraz bardziej wyspecjalizowany. Ponadto czynnikiem aktywizującym udział marynarki w tej dziedzinie były przedsięwzięcia podejmowane z okazji różnych uroczystości, rocznic oraz innych akcji realizowanych na Wybrzeżu. Równolegle z działalnością na rzecz gospodarki marynarze rozwijali różnorodne formy współpracy
ze społeczeństwem Gdyni.
Zapewniając bezpieczne warunki żeglugi, rybołówstwa i prowadzenia badań morskich, Marynarka Wojenna nadal systematycznie prowadziła walkę z zagrożeniem minowym w polskiej strefie odpowiedzialności. Wprawdzie w miarę upływu lat niebezpieczeństwo to znacznie się zmniejszyło,
nie mogło być jednak lekceważone. Działalność ta stała się niezbędna wobec szybkiego rozwoju gospodarki morskiej. W dniach od 19 do 31 maja
1951 roku zespół pięciu trałowców wykonał trałowanie kontaktowe akwenu
przybrzeżnego Sopot – Gdynia-Orłowo, przetrałowując łącznie powierzchnię 3,6 Mm2.33 Natomiast w kompanii trałowej w 1952 roku przetrałowało

Z. Waśko, dz. cyt., s. 141–142.
Komunikaty te były nadawane codziennie o godz. 14.00 czasu środkowoeuropejskiego
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CAW, akta 1 SMBZ.I. 309/61, s. 75 i 100.
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dalszą część akwenu przybrzeżnego Sopot – Gdynia-Orłowo o powierzchni 0,77 Mm2 i tor wodny Gdynia – Babie Doły o powierzchni 1,3 Mm2. Trałowanie niekontaktowe akwenu redy Gdynia-Orłowo o powierzchni 2,9 Mm2
dokończono na początku grudnia 1953 roku34.
Rok 1956 był okresem zamykającym drugi etap zasadniczych prac trałowych w strefie odpowiedzialności Polski. W tym roku wytyczono nowe
tory wodne Hel – Gdynia i Gdynia – Gdańsk, które wydatnie poprawiły bezpieczeństwo żeglugi, a ponadto spowodowały zaniechanie corocznych, kosztownych prac pogłębiarskich.
Swój wkład w rozwój gospodarki morskiej Gdyni wnieśli również płetwonurkowie-minerzy Marynarki Wojennej, którzy wykonywali szereg specjalistycznych prac. Szczególnie trudną akcją było unieszkodliwienie niewypału bomby lotniczej o wadze 500 kg, zrzuconej przez Brytyjczyków w latach II wojny światowej, a odkopanej podczas prac ziemnych na terenie budowy drugiego suchego doku w Stoczni Gdyńskiej. Grupą tą kierował st. bsm.
Henryk Malinowski.
W dalszym ciągu udzielali pomocy społeczeństwu i gospodarce Gdyni saperzy, chemicy i inni specjaliści Marynarki Wojennej. Między innymi grupa
marynarzy-saperów w sierpniu 1951 roku skontrolowała i oczyściła z niewypałów teren przylegający do Szkoły Podstawowej w Gdyni-Chyloni35.
Rozwój gospodarki morskiej w latach 70. spowodował także zwiększenie zapotrzebowania na wykonywanie specjalistycznych prac minerskich.
I tak w lutym 1974 roku w pracach przygotowawczych związanych z rozbudową Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, marynarskie grupy saperskie usunęły przy pomocy ładunków wybuchowych znajdujące się na tym terenie resztki poniemieckich umocnień z okresu II wojny światowej36. Natomiast tylko w 1977 roku saperzy na prośbę dyrekcji gdyńskiej Stoczni Remontowej „Nauta” zlikwidowali znajdujący się na terenie tejże stoczni potężny żelbetonowy bunkier. Usunięcie bunkra pozwoliło urządzić obszerny
plac składowy, tak bardzo potrzebny tej stoczni, wciśniętej między nabrzeża portowe a linie komunikacyjne37. Następnie w październiku tegoż roku
wykonano prace saperskie na rzecz bazy gdyńskiego „Dalmoru”, gdyż tylko za pomocą ładunków wybuchowych można było rozkruszyć betonowe
konstrukcje starych magazynów, przygotowując w ten sposób plac pod budowę chłodni. Wartość wykonanych prac, które wykonała grupa saperów

pod dowództwem kmdra ppor. Eugeniusza Wiśniewskiego, oszacowana została na około 200 tys. ówczesnych złotych38. Inną akcją wykonaną przez tę
samą grupę saperów zimą 1978 roku było rozbicie ruiny budynku w pobliżu
budowanego Teatru Muzycznego w Gdyni. Rozebranie go metodami tradycyjnymi byłoby bardzo kosztowne, a ponadto angażowałoby znaczne siły budowlanych. Marynarze-saperzy tak posłużyli się dynamitem, że nie uszkodzili gmachu nowego teatru i pobliskich domów39.
Wysokimi umiejętnościami specjalistycznymi wykazali się również chemicy Marynarki Wojennej, którzy tylko w latach 1976–1977 sześciokrotnie
udzielali pomocy przedsiębiorstwom rybackim w zakresie odkażania kutrów,
nadbrzeży portowych i hal produkcyjnych skażonych iperytem wyłowionym
na łowiskach morskich oraz dwa razy przeprowadzali odkażanie statków
handlowych skażonych substancjami toksycznymi. Szczególnie trudną akcją było usunięcie z ładowni semikontenerowca PLO „Stefan Paziński” silnie
trujących i żrących substancji, jakie wyciekły podczas rejsu do Stanów Zjednoczonych z uszkodzonych kontenerów. Specjaliści amerykańscy zażądali
za wykonanie tej usługi wysokiej sumy wynoszącej 100 tys. dolarów, a rodzimy „Port Servise” nie był przygotowany do wykonania tego rodzaju zadań
w krótkim terminie. W związku z tym dyrekcja PLO zwróciła się o pomoc
do Dowództwa Marynarki Wojennej.
W dniu 12 stycznia 1976 roku na statku zacumowanym w porcie gdyńskim zjawili się marynarze-chemicy, którzy pobrali próbki trującej substancji i wykonali niezbędne analizy. Następnie przystąpiła do pracy wydzielona
24-osobowa grupa chemików pod dowództwem ppor. mar. inż. Leszka Szwedy. Całością akcji kierował kmdr por. dypl. Jerzy Palusiak. Już 14 stycznia
m/s „Stefan Paziński” był całkowicie gotów do wyjścia na morze40.
Niezwykle ważną rolę w ratowaniu mienia i życia ludzkiego odegrały jednostki ratownicze i specjalne Marynarki Wojennej. Działalność ta zdobyła
uznanie w oczach społeczeństwa Wybrzeża i pracowników morza. Wysoka
sprawność organizacyjna i duża skuteczność działania ratownictwa marynarki przyczyniła się do bezpieczeństwa żeglugi w rejonie naszego wybrzeża.
Okręty ratownicze i specjalne Marynarki Wojennej wykonywały również
szereg innych usług na rzecz gospodarki morskiej. Często na zlecenie Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego przeholowywały zbudowane kadłuby między stoczniami, uczestniczyły w próbach nowo zbudowanych statków i wykonywały różne prace na rzecz portów oraz floty handlowej. Ponadto brały
udział w różnych akcjach na morzu, między innymi zabezpieczały maratony
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pływackie na Zatoce Gdańskiej, regaty czy „Operację Żagiel –1974”, której zakończenie miało miejsce w Gdyni.
Ważne prace na rzecz gospodarki morskiej Gdyni wykonywały załogi pomocniczych jednostek pływających Marynarki Wojennej. Najbardziej typową pracą wykonywaną przez zbiornikowce Marynarki Wojennej było tankowanie paliwem i wodą słodką statków polskich armatorów, a także nowo zbudowanych, będących na próbach stoczniowych. Podkreślenia wymaga fakt,
że Zarząd Portu Handlowego w Gdyni nie posiadał w swym taborze jednostek do tankowania wody słodkiej.
Marynarka Wojenna miała również znaczny wkład w procesie miastotwórczym Gdyni. Po okresie rozminowania miasta, portu i obiektów przemysłowych, marynarka aktywnie włączyła się do rozbudowy i upiększania
Gdyni. Uporządkowano i zagospodarowano teren forum morskiego, nadbrzeże przylegające do Targów Rybnych, odcinek bulwaru morskiego przy plaży.
Zbudowano nowoczesny Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej, urządzono skansen muzeum broni morskiej i uzbrojenia, udostępniono
okręt muzeum ORP „Burza’’, a następnie ORP „Błyskawica” do zwiedzania
przez społeczeństwo Gdyni i turystów z głębi kraju. Ponadto wiele pracy
włożyli marynarze w budowę nowych arterii miejskich, a zwłaszcza ul. Czerwonych Kosynierów (obecnie Morska) oraz dróg i urządzeń komunalnych na
terenie osiedli mieszkaniowych41.
O skali prac podjętych i zrealizowanych przez marynarzy jednostek garnizonu Gdynia na rzecz miasta może świadczyć sprawozdanie z wykonanych
prac w 1966 roku. W roku tym marynarze uczestniczyli w budowie drogi
z Witomina do Chwarzna, sadzeniu drzewek w lesie witomińskim, likwidacji stonki ziemniaczanej na Górnym Oksywiu, odśnieżaniu torów kolejowych i dróg publicznych, urządzaniu ogródka jordanowskiego w osiedlu
przy ul. Bosmańskiej na Oksywiu oraz wykonywali różne prace na rzecz
szkół. Ogólna wartość wymienionych prac wynosiła 261 347 złotych42.
Szczególnie wartościowy był udział specjalistów Marynarki Wojennej
i Stoczni Marynarki Wojennej w wykonaniu oraz zainstalowaniu w 1972
roku na dachu wieżowca w Gdyni 20-metrowego masztu stalowego, który umożliwił odbiór drugiego programu TVP przez mieszkańców Trójmiasta. W pracach związanych z bezpośrednią instalacją masztu dużej pomocy
udzielili piloci lotnictwa morskiego43.
W okresach spiętrzenia prac w gospodarce morskiej Gdyni, marynarka udzielała pomocy. Tak było między innymi w akcjach „Przeładunek”

i „Transport”, przeprowadzonych w końcu 1973 roku. W ramach pierwszej akcji 180 marynarzy przepracowało łącznie 3425 roboczodni przy rozładunku statków w porcie gdyńskim, co przyniosło gospodarce morskiej
646 876 zł oszczędności. W drugiej zaś akcji również 180 marynarzy przepracowało 2970 roboczodni przy rozwożeniu samochodami wojskowymi ponad 1050 ton masy towarowej w głąb kraju, na łącznych trasach ponad 90 tys.
km, co dało państwu oszczędności rzędu 899 668 zł44.
Nie było zatem dziedziny życia gospodarczego Gdyni, w której by nie
uczestniczyła Marynarka Wojenna. W tym miejscu nie sposób jest pominąć jej placówek naukowo-badawczych, które poza sferą związaną z obronnością kraju, podejmowały szereg problemów interesujących poszczególne
resorty gospodarcze, instytucje, zakłady przemysłowe i to nie tylko usytuowane w mieście, ale również na całym Wybrzeżu oraz w innych regionach
kraju.
Spośród kilku placówek naukowo-badawczych marynarki wiodącą rolę
odgrywała Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (od 1987 roku Akademia Marynarki Wojennej), która skupiła prawie cały
potencjał w tym względzie, dając liczący się wkład w ogólny rozwój myśli
naukowo-technicznej w kraju. Uczelnia zasadniczą działalność naukowo-badawczą ukierunkowała na takie działy: nawigacja morska, bezpieczeństwo
żeglugi, hydrografia, budownictwo okrętowe, eksploatacja urządzeń morskich, elektronika i automatyka urządzeń okrętowych45. Nawiązano bezpośrednie kontakty w zakresie gospodarki morskiej z następującymi instytucjami i zakładami przemysłowymi zlokalizowanymi w Gdyni: Wyższa Szkoła
Morska, Urząd Morski, Stocznia im. Komuny Paryskiej, Stocznia Remontowa „Nauta” i inne. Na uwagę zasługuje także działalność naukowo-badawcza Instytutu Medycyny Morskiej WAM w Gdyni, Obejmuje ona całość zagadnień dotyczących zdrowia ludzi morza. Ważne nie tylko dla Marynarki
Wojennej, lecz również gospodarki morskiej były prace z zakresu medycyny podwodnej i hiperbarycznej. Badania nad zabezpieczeniem medycznym
nurkowań saturowanych, ustaleniem parametrów środowiskowych długotrwałych pobytów człowieka w hiperbarycznych układach ekologicznych
oraz opracowania w zakresie nowych kierunków leczenia chorób nurkowych stanowiły pionierską działalność w tym zakresie w Polsce46. Poważny
dorobek naukowy posiadał instytut również w zakresie badań nad ekologią
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morza, epidemiologią środowiska okrętowego, inwazją pasożytniczą wśród
załóg okrętowych. Wymienić należy takie kompleksowe badania nad zanieczyszczeniem basenów portowych w miejscach bazowania jednostek Marynarki Wojennej oraz okresowo basenów gdyńskiego portu handlowego47.
Udział Marynarki Wojennej w rozwoju gospodarki morskiej Gdyni to także przygotowanie przez nią, począwszy od 1945 roku dobrze wyszkolonych
pod względem fachowym pracowników dla poszczególnych gałęzi tej gospodarki, a przede wszystkim motorzystów, elektryków, sterników, radiotelegrafistów oraz kucharzy. Poza kierowaniem rezerwistów do pracy w zakładach gospodarki morskiej, marynarka zajmowała się również szkoleniem
dla nich specjalistów. Nastąpiło to zwłaszcza po wprowadzeniu na wyposażenie jednostek floty handlowej i rybackiej nowoczesnych urządzeń technicznych, które wcześniej już zostały wdrożone w Marynarce Wojennej. Między
innymi w 1968 roku na prośbę Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni,
aby przeszkolić kadry dalekomorskie w zakresie obsługi urządzeń hydroakustycznych służących do wykrywania ławic ryb, zorganizowano odpowiedni kurs przy WSMW, na który uczęszczało 40 osób48.
Od końca lat siedemdziesiątych w związku z narastającymi trudnościami
gospodarczymi zmalało zatrudnienie rezerwistów floty w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej.
Swoją obecność w życiu gospodarczym Gdyni zaznaczyła również Stocznia Marynarki Wojennej. Już w latach pięćdziesiątych przeprowadzano remonty kutrów rybackich przedsiębiorstw połowowych „Arki” i „Dalmoru”,
a dla Gdyńskiej Stoczni Remontowej w ramach kooperacji wykonywano remonty maszyn i mechanizmów na kutrach rybackich. Natomiast w 1958 roku
zbudowano w stoczni jednostkę typu „Ela” dla Gdyńskiego Urzędu Morskiego, a w latach 1968–1972 motorówki typu MIK-150. Dużym osiągnięciem stoczni była przebudowa trawlera rybackiego na statek instrumentalny o nazwie „Horyzont” dla WSM w Gdyni. Inną specjalnością Stoczni Marynarki Wojennej byty odlewy. Stoczniowa odlewnia wyspecjalizowała się
w produkcji śrub okrętowych, obudów pomp próżniowych, korpusów maszyn
i urządzeń oraz wsporników sterów. Stałymi odbiorcami odlewów były gdyńskie stocznie.
Poza odlewami dla potrzeb przemysłu okrętowego wykonywano
w Stoczni Marynarki Wojennej różne tablice pamiątkowe i pomniki. Jednym
z nich jest pomnik na bulwarze gdyńskim „Złote karpie”. Natomiast dla Teatru Muzycznego w Gdyni wyprodukowano konstrukcję obrotnicy sceny oraz różnego rodzaju elementy wyposażenia. Wcześniej podczas prac

adaptacyjnych budynków Szpitala Morskiego w Redłowie wykonano instalacje tlenowo-wentylacyjną, sanitarną oraz zaplecza kuchenne i socjalne49.
W latach obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego (1957–1966) Marynarka Wojenna uczestniczyła między innymi w akcji budowy szkół. Główną
marynarską inwestycją była budowa szkoły ogólnokształcącej z internatem w Gdyni. W dniu 27 października 1963 roku uroczyście przekazano
ten obiekt Miejskiej Radzie Narodowej w Gdyni. Szkoła otrzymała nazwę
III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej. Kompleks szkolny
o kubaturze 31 445 m3 składał się z budynku szkolnego z 27 izbami lekcyjnymi, budynku internatu łącznie z zapleczem kuchennym na 200 miejsc i budynku mieszkalnego z 4 mieszkaniami50.
Realizacja tej i innych inwestycji pochłaniała znaczne środki finansowe.
Jednak niezależnie od świadczeń finansowych kadra i marynarze wykonywali społecznie różne prace na rzecz budowanych i remontowanych szkół. Były
to głównie liczne prace ziemne, budowa boisk obiektów sportowych, zieleńców, place zabaw, gabinety przedmiotowe oraz naprawy pomocy szkolnych.
Kadra i marynarze z pododdziału transportowego Komendy Portu Wojennego w Gdyni zbudowali między innymi dla młodzieży Technikum Chłodniczego w Gdyni boisko sportowe, a dla III LO im. Marynarki Wojennej – gabinet motoryzacyjny.
Duża aktywność Marynarki Wojennej na rzecz rozwoju gospodarczego
Gdyni uległa zahamowaniu na początku lat osiemdziesiątych. Związane to
było z sytuacją społeczno-polityczną i ekonomiczną kraju oraz rygorami wynikającymi z wprowadzenia stanu wojennego w grudniu 1981 roku. Pomimo dużego zaangażowania jednostek Marynarki Wojennej w realizację zadań
ochronno-patrolowych, starano się nadal pomagać, zwłaszcza zakładom gospodarki morskiej, w realizacji skomplikowanych zadań. I tak od 12 sierpnia
1982 roku nurkowie marynarki pomagali w pracach przy przedłużaniu nadbrzeża w Bazie Kontenerowej w Gdyni51. Po zawieszeniu stanu wojennego
Marynarka Wojenna ponownie silnie zaznaczyła swoją obecność w życiu gospodarczym miasta.
Cała dotychczasowa historia miasta i portu gdyńskiego dowodzi, że więzi łączące Gdynię z Marynarką Wojenną były zawsze silne i żywe. Marynarka Wojenna, działając na rzecz rozwoju gospodarczego miasta i jego społeczeństwa, tworząc nowe wartości materialne i intelektualne, wniosła istotny
wkład w rozwój gospodarczy nie tylko Gdyni, ale i całego nadmorskiego regionu.

H. Czajkowska, Z myślą zdrowiu marynarzy, „Bandera” nr 51–52 z 18–25.12.1977 r, s. 15.
48
AMW, akta ZPMW, sygn. 3380/70/97, s. 177–178.

50

47
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M. Kluczyński, U „Dąbrowszczaków”, „Bandera” nr 26 z 28.06.1987, s. 14–17.
AMW, akta ZPMW, t. 3140/22, s. 179.
51
„Bandera” nr 37 z 12.09.1982.
49
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Stosunek ludności Pomorza Gdańskiego
do wspólnot mniejszościowych,
imigrantów i obcokrajowców
Wojna jest najgorszym sposobem gromadzenia wiedzy o obcej kulturze
(Stanisław Lem, „Gazeta Wyborcza”, nr 245, z dn. 18–19 października 2008, s. 32).

Czynnikiem sprzyjającym migracji na Pomorzu Gdańskim jest nadmorskie położenie Gdańska jako miasta portowego. Niemały wpływ na wzrost
zainteresowania przez obcokrajowców tym regionem na przestrzeni wieków
odgrywał element kresowości i pogranicza miasta nad Motławą i Bałtykiem.
Nad rzekami bowiem powstawały największe struktury państwowe w historii
cywilizacji: nad Jangcy – Chiny, nad Gangesem – Indie, nad Tygrysem i Eufratem – Babilonia, nad Nilem – Egipt, nad Tybrem – Rzym, nad Renem – ład
zachodnioeuropejski1.
Gdańsk jako miasto pogranicza chętnie przyjmowało przybyszów z całej Europy, później także z innych części globu. Tu chronili się imigranci
z Niemiec, Śląska, Moraw, Czech, Skandynawii, Holandii, Szkocji i Anglii2. Położony przy ujściu Wisły do Bałtyku Gdańsk stanowił dla rozwoju handlu węzeł komunikacyjny3; miało to poważny wpływ na wielokulturowy skład społeczeństwa tego regionu. W średniowieczu czynnikiem regulującym całokształt życia społeczno-politycznego oraz gospodarczego
była Hanza i Zakon Krzyżacki4, odgrywające również decydujący wpływ
Por. A. Chodubski, W kręgu kresowości, „Tygiel” 2001, nr 24/25, s. 74–77.
Por. K. Mężyński, O menonitach w Polsce, Gdańsk 1961; także: Historia Gdańska,
red. E. Cieślak, t. III/1: 1655–1793, Gdańsk 1993, s. 247–255; I. Ihnatowicz, A. Mączak,
B. Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX w., Warszawa 1996, s. 331–332.
3
Por. A. Chodubski, Mit dawnego i współczesnego Gdańska, „Cywilizacje w czasie
i przestrzeni” 1997, nr 3, s. 51–52.
4
Por. A. Piskozub, W kręgu hanzeatyckich mórz, „Pomerania” 1991, nr 7-8, s. 15-17; por. także:
Z. Kowalska, Krzyżacy w innym świetle: od średniowiecza do czasów współczesnych,
Tarnów 1996; P. Dollinger, Dzieje Hanzy, Warszawa 1997, w różnych miejscach.
1
2

314

315

Adam Klein, Grzegorz Piwnicki

Stosunek ludności Pomorza Gdańskiego do wspólnot mniejszościowych…

na przemieszczenia ludnościowe i podziały wyznaniowe, utrzymujące się
aż do XIV wieku na: „my” – chrześcijanie, „wy”, „oni” – poganie5.
Istotnym czynnikiem generującym ład wielokulturowy na Pomorzu Gdańskim były ruchy migracyjne na tle religijnym w XVI–XVII wieku. W Gdańsku i okolicach pojawili się liczni uchodźcy religijni i polityczni, m.in. z Niderlandów, Fryzji (zwani Olędrami), Anglii, Francji i Szwecji6. Obok katolików zamieszkali luteranie, kalwini, kwakrzy, menonici. Rodzą się nowe podziały: „my” – katolicy, „oni” – protestanci7.
W Gdańsku wprowadzono ograniczenia w nadawaniu obywatelstwa; pozbawiono tego przywileju menonitów, żydów i kwakrów8, a obdarowywano nim jedynie luteran, katolików i kalwinów9. Zadecydowały o tym względy ekonomiczne, a traktowanie „obcych” w tym okresie w Gdańsku nosiło
znamiona miast portowych w swoisty sposób uwypuklające wartości ekonomiczne warstw społecznych sprawujących władzę: wspomagano ludzi przedsiębiorczych, nie tolerowano biedoty i niezaradności.
Wiek XIX i XX przynosi nową falę migracji ekonomicznej: wewnętrznej i zewnętrznej. W ramach tej pierwszej przybywała zarówno siła robocza
do portów i stoczni, jak i inteligencja: urzędnicy, oficerowie do pruskiej armii, studenci i wykładowcy do nowo utworzonej w 1904 r. uczelni technicznej10. Emigracją zamorską zainteresowani byli ludzie wywodzący się z okolicznych wsi, głównie Kaszubi.
W okresie Wolnego Miasta Gdańska11 poważny wpływ na strukturę ludnościową wywarły stosunki społeczno-polityczne, zwłaszcza po dojściu do władzy w 1933 r. narodowych socjalistów. Z obawy przed prześladowaniami rasowymi, głównie po „gdańskiej nocy kryształowej” z 12 na 13 marca 1938 r.,
WMG zaczęli opuszczać masowo obywatele wyznania mojżeszowego.

Z 4 tysięcy Żydów gdańskich w 1939 r. wojnę przeżyła grupa kilkudziesięcioosobowa Żydów niemieckich12.
Poza ludnością pochodzenia żydowskiego WMG opuszczały osoby innych narodowości: Rosjanie, Włosi, Francuzi, Serbowie, Anglicy, Portugalczycy i Polacy13.
W okresie międzywojennym po włączeniu Pomorza do Polski
w 1920 r., podstawowy problem stanowiła unifikacja i integracja tego regionu
pod względem narodowościowym z resztą ziem Rzeczypospolitej. W tym
celu dokonano wymiany niemieckiego personelu administracyjnego i technicznego. Ogółem do 1931 r. opuściło Pomorze ponad 300 tys. Niemców.
Mimo tego stanowili oni największą mniejszość narodową, wyróżniającą się
zamożnością i nieukrywającą wrogością do Polski i utrudniającą integrację
Pomorza z resztą kraju. W 1931 r. województwo pomorskie zamieszkiwało 9,7% ludności niemieckiej, (w 1910 – 42%, w 1921 r. – 18,8%); pozostałe 0,4% stanowiły inne mniejszości narodowe. Pomorze było w tym czasie
jednym z najbardziej polskich regionów pod względem narodowościowym14.
Inne narodowości reprezentowali Żydzi, Białorusini, Rusini, Czesi, Rosjanie
i Ukraińcy, w 1931 r. zaledwie w 0,4%15.

Por. L. Winowski, Innowiercy w poglądach uczonych zachodniego chrześcijaństwa XIII
i XIV wieku, Wrocław 1985.
6
Por. M. Bogucka, Gdańscy ludzie morza w XVI–XVIII w., Gdańsk 1984, s. 17–18.
7
Por. H. Tüchlc, C.A. Bouman, Historia Kościoła, t. 3, Warszawa 1986, s. 37–129.
8
Por. M. Bogucka, Kupcy żydowscy w Gdańsku w pierwszej połowie XVII w., „Przegląd
Historyczny”, t. 89, 1989, z. 4, s. 734–735.
9
A. Chodubski, Mit dawnego i współczesnego…, s. 58.
10
Pełna nazwa tej uczelni: Technische Hochschule Danzig 1904–1954; por. A. Chodubski,
Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku, cz. 3: Szkolnictwo i oświata niemiecka,
Toruń 2000, s. 31–43.
11
Obszar WMG wynosił 1893 km2. W 1919 r. zamieszkiwało tam 356 740 osób (w 1929 r.
– 407 517 mieszkańców: K. Piworski, Dzieje Gdańska w zarysie, Toruń 2001, s. 218).
W 90% była to ludność niemiecka lub pochodzenia niemieckiego; Polacy stanowili 9,15%
(w ciągu następnych 10 lat liczba ta nie uległa zmianie); 0,9% – to pozostałe mniejszości
narodowe i etniczne. Por. W. Borowski, Ludność i struktura zatrudnienia w Wolnym
Mieście Gdańsku, (w:) Studia z dziejów Gdańska 1918–1919, Gdańsk 1975, s. 1–29.
5
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Por. G. Berendt, Migracje Żydów przez Gdańsk w XX w., (w:) Migracje polityczne…, s. 175–177.
B. Andrzejewski, Polityczna emigracja Wolnego Miasta Gdańska 1933–1939 (1945),
Gdańsk 2005, s. 22n; S. Mikos, Kwestie narodowościowe w Wolnym Mieście Gdańsku
1920–1939, (w:) Meandry cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne, red. A.
Chodubski, Toruń 1997, s. 57–71.
14
Por. J. Kutta, „My” i „oni” na Pomorzu w latach 1920–1939. Przyczynek do dziejów
integracji społeczeństwa polskiego, „Zapiski Historyczne” 1991, t. LVI, z. 2–3, s. 59–84;
także: A. Romanow, Obraz demograficzny Gdańska w latach 1920–1939, (w:) Historia
Gdańska, t. IV/2: 1920–1945, red. E. Cieślak, Sopot 1999, s. 19–32.
15
Por. Z. Karpus, Rosjanie i Ukraińcy na Pomorzu w latach 1920–1939, (w:) Mniejszości
narodowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku, red. M. Wojciechowski, Toruń
1998, s. 95–114.
12

13
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Tabela 1
Ludność województwa pomorskiego według narodowości
w latach 1921 i 1931

Należy zauważyć, że „sprzyjały” temu zarówno recesja gospodarcza lat
1925–1926 oraz kryzys ekonomiczny 1929–1935, które w istotny sposób
spotęgowały nieufność wobec władzy ludności Pomorza, w szczególności
Kaszubów oraz utratę wiary w istnienie państwa polskiego. Konflikty pomiędzy ludnością autochtoniczną a napływową z Królestwa i Galicji stymulowała w znaczący sposób więź regionalna i ponadnarodowościowe poczucie swojszczyzny, których rezultatem był rozwój ksenofobii dzielnicowej17.
Ona to, po żywiołowej i najczęściej dobrowolnej emigracji ludności niemieckiej z Pomorza Gdańskiego, osłabiła w znacznym stopniu poczucie obcości względem tych Niemców, którzy postanowili pozostać na tych terenach18.
Wzrost sympatii proniemieckich był wprost proporcjonalny do odpływu
tej narodowości i żywiołowego napływu ludności polskiej z innych dzielnic
kraju; zauważyć przy tym należy, że województwo pomorskie w pierwszych
latach po I wojnie światowej, podobnie jak poznańskie, należało do województw „imigracyjnych”. W 1921 r. przybysze z Królestwa Polskiego i Galicji stanowili 5% ogółu ludności województwa pomorskiego. I nie w masie
leżało źródło napięć i późniejszych konfliktów społecznych, lecz w aspekcie
usytuowania społecznego.
Dyskryminacyjna polityka Prus wobec ludności pomorskiej sprawiła,
że na tym terenie nie wykształciła się inteligencja z wyższym wykształceniem, mogąca objąć stanowiska urzędnicze, prawnicze, pedagogiczne, z dziedziny skarbowości, kierownicze etaty na kolei, poczcie, itp.19. Najwięcej,
bo aż 76% stanowisk w administracji politycznej (władze wojewódzkie, starostwa) obsadzono osobami pochodzenia pomorskiego, co współgrało głównie z wymaganiami znajomości miejscowych stosunków społecznych, stawianymi kadrze urzędniczej. Dużo mniejszy procent autochtonów obejmował wyższe stanowiska prawnicze, szczególnie sędziów, adwokatów i prokuratorów; ponad połowę (55,2%) składu sędziowskiego stanowili prawnicy
z Małopolski20. W przemyśle, handlu oraz skarbowości co trzeci pracownik

Narodowość
Ludność
woj. pomorskiego
Polacy
Niemcy
Żydzi
Ukraińcy i Rusini
Białorusini
Litwini
Rosjanie
Czesi
inna i niepodana

1921 r.
Ludność
ogółem
935 643
757 801
175 771
419
144
40
21
794
66
587

100

1931 r.
Ludność
ogółem
1 080 138

100

81,00
18,79
0,04
0,02
0,00
0,00
0,08
0,01
0,06

969 386
105 400
1965
402
209
61
437
24
2254

89,75
9,76
0,18
0,04
0,02
0,00
0,04
0,00
0,21

%

%

Źródło: Statystyka Polski, t. XXV, Warszawa 1927, tab. XI; Statystyka narodowościowa Rzeczypospolitej Polskiej opracowana na podstawie wyników spisu ludności z dnia 30 IX 1921
roku przez Juliana Suskiego, Warszawa 1925; Statystyka Polski, Seria C, Warszawa 1938, z. 75,
tab. 10. Por. P. Hauser, Mniejszość niemiecka w województwie pomorskim w latach 1920–1939,
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1981; (za:) J. Kutta, „My” i „oni”…, s. 65.

Źródło konfliktów i antagonizmów stanowiły głównie różnice kulturowe
i polityczne (a nie etniczne) pomiędzy ludnością miejscową – „swoimi”, a napływową – „innymi”. Rozwój cywilizacyjny ziem zaboru pruskiego był wyższy aniżeli w byłym Królestwie Polskim, co miało istotny wpływ na podkreślanie różnic
ekonomicznych, obyczajowych i moralnych. Do tego należy dodać rozbieżności
polityczne i różne koncepcje odbudowy państwa po 123 latach niewoli.
Pomorscy działacze polityczni w większości przypadków byli zwolennikami Narodowej Demokracji, gdy tymczasem przybysze (często obsadzani
na poważnych stanowiskach państwowych i urzędniczych) reprezentowali
obóz rządzący – sanację.
Warto w tym miejscu podkreślić, że nie pochodzenie dzielnicowe czy etniczne, lecz właśnie przynależność polityczna wyznaczała granice „swojskości”. Z tym do końca nieuporządkowanym i nierozstrzygniętym zjawiskiem
spotykano się zarówno na Pomorzu, jak w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku
do końca istnienia II Rzeczypospolitej16.
16

Por. Zderzenia i przenikania kultur na pograniczach. Materiały z konferencji naukowej

318

w Opolu, 19–20 X 1987 r., cz. 2, Opole 1989.
Por. A. Czubiński, Problem tzw. separatyzmu dzielnicowego w Wielkopolsce i na Pomorzu
w latach 1920–1926, (w:) Pomorze i Wielkopolska po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.,
red. S. Gierszewski, Gdańsk 1988, s. 57–70.
18
Por. P. Hauser, Mniejszość niemiecka w województwie pomorskim w latach 1920–1939,
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – 1981; M. Mroczko, Stosunki narodowościowe
na Pomorzu w latach 1920–1939, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG”,
Historia, 1978, nr 4, s. 5n.
19
Por. J. Borzyszkowski, Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 1848–1920, Gdańsk
1986, s. 70–93.
20
Por. J. Kutta, Ludność napływowa w Wielkopolsce i na Pomorzu, (w:) Historia
i nowoczesność, Warszawa 1987, s. 99–101.
17
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pochodził spoza Pomorza. W szkolnictwie zaś co piąty nauczyciel był na Pomorzu „imigrantem” z pozostałych dzielnic Rzeczypospolitej.
Postawy antagonistyczne wobec przybyszów, niechęć miejscowych wobec „imigrantów” oraz konflikty pomiędzy „swoimi” a „obcymi” na Pomorzu
ukształtowały się w wyniku długotrwałego procesu adaptacji do społecznych
warunków bytu; najczęściej wynikały ze zderzenia się różnych form kulturowych: etosu społecznego i obyczaju21. Ludność napływową traktowano z
reguły jako źródło rozkładu tradycyjnych form więzi społecznych i szczególnie na Kaszubach pielęgnowanego prowincjonalizmu i partykularyzmu22.
W latach 20. XX w. odnotowano bowiem wzrost sympatii proniemieckich;
problem ten dał się zauważyć m.in. podczas wyborów komunalnych w 1925 r.
oraz do Sejmu w latach 1928 i 193023.
W tym też czasie ożyły próby transferu części społeczności kaszubskiej
do obozu niemieckiego; dotyczy to głównie tak zwanego spisku wejherowskiego z 1925 r., kiedy jej przedstawiciele zapoczątkowali przygotowania
do „wcielenia przemocą do Niemiec lub W. M. Gdańska obszaru państwa
polskiego w części, która była zamieszkana przez ludność kaszubską”24. Jednakże już pod koniec lat 30. ubiegłego wieku ludność pomorska demonstrowała postawę antyniemiecką, a przedstawicieli tej narodowości traktowała
jako „obcych”. Takąż też miarę ludność rdzennie pomorska przykładała w
stosunku do Żydów, których odsetek w 1931 r. wynosił na Pomorzu 0,18%25.
„Obcość” narodowości żydowskiej była podyktowana przede wszystkim jej
postawą akceptującą porządek niemiecki w okresie walki Polaków z pruskim
zaborcą.
Postawy antagonistyczne oraz uprzedzenia wobec „obcych” i „innych”
na Pomorzu wynikały z odrębności psychospołecznych, u ich podstaw leżały również problemy socjalno-bytowe oraz stosunek do religii. Rdzenna ludność Pomorza, w tym szczególnie Kaszubi, silnie związani z hierarchią Kościoła rzymskokatolickiego, dzięki której przetrwali pośród żywioła niemieckiego, wrogo odnosiła się do postaw laickich i liberalnych reprezentowanych
przez inteligencję napływową.

Wzrost dystansu pomiędzy ludnością pomorską a „innymi” (Polakami)
oraz „obcymi” (Niemcami i Żydami) podsycany był myśleniem stereotypowym. Migracja ludności w chwili narodzin II Rzeczypospolitej powodowała zderzenia odmienności społeczno-kulturowych oraz cywilizacyjnych i,
co za tym idzie, procesy wzajemnych ocen, nierzadko pejoratywnych sądów,
często nieobiektywnie negatywnych oraz skrótów myślowych zabarwionych
emocjonalnie26. Jednym z najbardziej znanych był stereotyp „bosego Antka”, którego źródło sięgało połowy XIX w., kiedy to na Pomorze przybywali niewykwalifikowani robotnicy sezonowi z Królestwa i Galicji27; „galicjak
z Kongresówy”, „galileusz” czy „Rusek” powstały w dwudziestoleciu międzywojennym i gdyby nie fakt mieszczącej się w tych skostniałych nazwach
niechęci do „innych” czy wręcz pogardy, mogłyby uchodzić za niewinne i humorystyczne epitety. Jednakże i przybysze nie pozostawali bierni, obdarzając
miejscowych najbardziej znanym i niewyszukanym stereotypem „szwabi”28.
Żywotność stereotypów wpływała niewątpliwie na potęgowanie izolacji społecznej i tworzenia się zamkniętych grup, które, żyjąc w koloniach,
powiększały dystans i odrębność kulturowo-szczepową. Myślenie w kategoriach stereotypu miało i tę jeszcze negatywną stronę, że rodziło poczucie wyższości tak pod względem dziedzictwa kulturowego, jak też i rozwoju
cywilizacyjnego, nie pozostawiając złudzeń nawet co do nadrzędności cech
charakteru reprezentowanej grupy społecznej i jej zasług dla kraju.
Antagonizmowi dzielnicowemu sprzyjała w praktyce polityka obozu narodowodemokratycznego z jego głównym antyintergracyjnym hasłem: „Pomorze
dla Pomorzan”29, co dało asumpt niektórym działaczom kaszubskim do formułowania porównywalnego wyrażenia: „Kaszuby dla Kaszubów”. Większość jednak społeczności kaszubskiej manifestowała swoje lojalne przywiązanie do polskości; postawa ta mogłaby wręcz budzić zdziwienie, biorąc pod uwagę omawiane skomplikowane stosunki narodowościowe II RP. Niemniej jednak okres okupacji hitlerowskiej dobitnie wykazał, że Niemcom nie udało się stworzyć ani Kaschubenvolku, ani tym bardziej regimentu Waffen SS30.

J. Karnowski, Moja droga kaszubska, Gdańsk 1981, s. 118.
Por. S. Potocki, Antypolska agitacja niemiecka na Kaszubach w okresie międzywojennym,
„Rocznik Gdański” 1983, t. 43, z. 2, s. 85–106.
23
Ilość głosów, które oddano na niemieckie listy w tczewskim okręgu wyborczym
obejmującym powiaty kaszubskie wynosiła 10,4%, gdy tymczasem odsetek tej ludności
wynosił w tym okręgu zaledwie 6,9%; por. AP-P, PZZ, sygn. 425, k.37; (za:) J. Kutta, dz.
cyt., s. 66.
24
Por. S. Potocki, dz. cyt., s. 85–106.
25
Por. F. Znaniecki, Studia nad antagonizmem do obcych, „Przegląd Socjologiczny”, t. I,
Poznań 1931, s. 190–191; tenże, Współczesne narody, Warszawa 1990, s. 292n.
21
22
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Por. A. Schaff, Stereotypy a działania ludzkie, Warszawa 1981, s. 115–116; W. Wrzesiński,
Trwałość i zmienność. Ze studiów nad stereotypem Niemca w Polsce w okresie
porozbiorowym. „Dzieje Najnowsze” 1986, R. XVIII, nr 3–4, s. 21–54; por. W kręgu
mitów i stereotypów, red. K. Borowczyk i P. Pawełczyk, Poznań – Toruń 1993, w różnych
miejscach; C. Maj, Stereotyp polityczny, (w:) Encyklopedia politologii, Teoria polityki,
Kraków – Zakamycze 1999, t. 1, s. 272; Leksykon politologii, red. A. Antoszewski
i R. Herbut, Wrocław 2000, s. 566–567.
27
Por. B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I, Wrocław – Warszawa
– Kraków 1967, s. 5.
28
J. Kutta, dz.cyt., s. 75.
29
Por. R. Wapiński, Endecja na Pomorzu 1920–1939., Gdańsk 1966, s. 33.
30
P. Bukalska, Kaszubski los, „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 43.
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Mimo, iż istnienie antagonizmu dzielnicowego na Pomorzu powodowało regres w procesie integracji społecznej, byłoby jednak znacznym uproszczeniem twierdzenie, że ludność napływowa nie odnotowała osiągnięć w zakresie wzmocnienia polskości tych ziem. Nie do przecenienia jest rola, jaką
inteligencja napływowa odegrała w rozpowszechnianiu polskiego języka literackiego31. Ta swoista integracja językowa miała również wpływ na stosunek do języka regionalnego, jakim jest język kaszubski32. Stało się to przede
wszystkim za sprawą powieści napisanej w tym języku przez wybitnego pisarza, społecznika i współtwórcę ruchu młodokaszubskiego Aleksandra Majkowskiego, pt Żëcé i przigòdë Remùsa (1938 r.). Warto podkreślić, że dzięki
tej powieści język kaszubski znalazł swoje miejsce w literaturze pięknej, a jej
autor uhonorowany został Srebrnym Laurem Polskiej Akademii Literatury33.
Ważnym ogniwem spajającym przybyszów i miejscowych była świadomość zagrożenia ze strony Niemiec; proces konsolidacji trwał przez cały
okres międzywojenny i tym przybierał na sile, im bliżej było do wybuchu
wojny.
Istotną rolę w integracji Pomorza z resztą ziem Polski odegrały oświata, kultura, życie literackie i naukowe, prasa, teatr oraz w późniejszym czasie radio. W polskich szkołach powszechnych wprowadzono jednolite

dla całego obszaru Rzeczypospolitej programy nauczania i wychowania,
co miało zbawienny wpływ na poziom nauczania, jak i integrowanie, zwłaszcza młodego pokolenia, wokół imponderabiliów narodowych34. Analogiczną rolę jako szkoły wychowania obywatelskiego i patriotycznego odegrało
wojsko35, w czym pomagała zasada eksterytorialnego przydziału żołnierzy,
tak, by poborowy z jednego regionu kraju mógł bliżej poznać inny, zaaklimatyzować się w nim i próbować go lepiej poznać. Najbardziej wymownym
sprawdzianem oddziaływania wojska była postawa polskiego żołnierza podczas kampanii wrześniowej36.
Należy zatem podkreślić, iż dłuższe współżycie obok siebie „swoich”
i „innych” Polaków na Pomorzu, skądinąd jednorodnych etnicznie grup ludności miejscowej i przybyszów37, mimo ciągle istniejących różnic obyczajowych, kulturowych i cywilizacyjnych, doprowadziło do swoistej dyfuzji kulturowej. Zjawisko to wywarło pozytywny wpływ na postępujący ciągle proces integracji społecznej Pomorza z pozostałymi dzielnicami kraju; przybysze z Polski centralnej, południowej, jak również z kresów wschodnich odegrali w nim niemałą rolę. Współistnienie „swoich” i „obcych” w tym regionie
kraju odniosło jednak sukces w zakresie wzajemnych stosunków oraz przełamywania psychicznych i kulturowych barier; budujący epilog tego kulturotwórczego przenikania różnorodnych etosów znalazł swoje miejsce w momencie narastających zagrożeń politycznych ze strony totalitarnych państw
ościennych: faszystowskich Niemiec i Rosji Radzieckiej.
Zmiany strukturalne w społeczeństwie Pomorza Gdańskiego nastąpiły
w czasie i po zakończeniu działań wojennych. Charakterystyczną rzeczywistość w Polsce po 1945 r. kształtował exodus ludności na skalę dotąd w tej
części Europy niespotykaną. Początek temu zjawiska dały tak zwane repatriacje z Kresów Wschodnich oraz przesiedlenie ludności ukraińskiej i łemkowskiej w akcji „Wisła”; przesiedleńcy ci zostali skierowani do zasiedlenia terenów północnych i zachodnich, czyli Ziem Odzyskanych, opustoszałych po przesiedleniu Niemców przed i na mocy międzynarodowych umów
poczdamskich. Odbywało się to w trzech etapach: wysiedlenia „przedpoczdamskie” w 1945 r.; wysiedlenia „poczdamskie” w latach 1946–1949 oraz
przesiedlenia w ramach akcji łączenia rodzin w latach 1950–1959. W ten
sposób pozbyto się prawie całkowicie przedstawicieli narodu niemieckiego,

O roli języka polskiego w życiu narodu najdobitniej wyraził się Czesław Miłosz w wierszu
pt.: Dziewięćdziesięcioletni poeta podpisuje swoje książki:
„Wiernie służyłem polskiemu językowi
Pośród wielu języków jest dla mnie jedyny
I wzywa, nakazuje, żeby go uświetniać,
Bo mówi nim za dużo małpoludów,
Do których, nie ukrywam, mam odrazę,
Ale też wiele istot tak dobrych i czystych,
Że ich modlitwy powinny świat zmienić.
Toteż polszczyzna jest zobowiązaniem,
A dla niektórych pasją. Nie oddałbym jej
Za arcydzieła najmądrzejszych krajów”.
Tenże, Wiersze ostatnie, Kraków 2006.
32
Por. Wszystkie barwy słów. Rozmowa z Edwardem Brezą i Jerzym Trederem,
(w:) E. Szcześniak, Barwy Kaszub, Gdańsk 1990, s. 45–64.
33
Por. A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys
monografii historycznej, Poznań 1950, s. 313–317; F. Neureiter, Historia literatury
kaszubskiej. Próba zarysu, Gdańsk 1982, s. 95–113; A. Majkowski, Pomorzanie.
Wstęp Damroki Majkowskiej, Gdańsk 1983. J. Drzeżdżon, Współczesna literatura
kaszubska 1945–1980, Warszawa 1986, s. 30–33; J. Treder, Kaszubszczyzna „Remusa”
Majkowskiego, (w:) „Życie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego. Powieść
regionalna czy arcydzieło europejskie, red. T. Linkner, Słupsk 1999, s. 149–168; Tenże,
Majkowski Aleksander (1876–1938), Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny,
red. J. Treder, Gdańsk 2002, s. 136–138.,; Tenże Uwagi o normalizacji języka obecnego
wydania „Remusa”, (w:) A. Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé,
Gdańsk 2005, s. 423–427.
31
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Por. K. Trzebiatowski, Szkolnictwo w województwie pomorskim w latach 1920–1939,
Wrocław – Warszawa – Kraków– Gdańsk – Łódź 1986.
35
Por. G. Piwnicki, B. Zalewski, Oddziaływanie patriotyczne Batalionu Morskiego
na społeczeństwo Wejherowa; Tenże, Tradycje bojowe i dzieje Morskich Pułków Strzelców,
1. Wejherowskiego i 2. Gdyńskiego 1920–2000, Gdynia 2008, s. 128–143.
36
Por. K. Ciechanowski, Armia „Pomorze” 1939, Warszawa 1983.
37
J. Kutta, dz. cyt., s. 83.
34
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a niewielka część ludności rodzinnej opcji niemieckiej zaczęła się przeobrażać
w niemiecką mniejszość narodową38.
Za stosunki narodowościowe, szczególnie zaś utrwalanie negatywnych stereotypów i dysonansów odpowiedzialne były władze niemieckie,
a po wojnie również polskie39.
Wielce charakterystycznym rysem sytuacji narodowościowej w tym czasie na Pomorzu40 było zaangażowanie władz administracyjno-politycznych
w rozwiązanie problemu mniejszościowego, szczególnie nabrzmiałego
w wyniku sytuacji migracyjnej. Priorytetowym celem politycznym było wysiedlenie ludności niemieckiej i nadanie temu faktowi znaczenia dziejowej sprawiedliwości41. Ustalenia o wysiedleniu Niemców zostały powzięte
przed wejściem postanowień poczdamskich. Oblicza się, że w czasie od lipca 1945 do października 1947 roku wysiedlono z regionu gdańskiego blisko
400 tysięcy osób narodowości niemieckiej42. Akcji wysiedleńczej towarzyszyły nierzadko skandaliczne warunki oraz wysoka śmiertelność wśród przesiedlanych rzesz43.
Po roku 1945 wieloetniczność Wybrzeża Gdańskiego poddana została wielu przeobrażeniom, tak pod względem instytucjonalnym w łonie samych mniejszości narodowych i etnicznych, jak i na skutek

przewartościowań politycznych44. Lata powojenne do 1956 r. nie sprzyjały
aktywności grup mniejszościowych. Władze państwowe były przekonane,
że grupy te stanowią zawsze czynnik dezintegracji społecznej; zwracano
uwagę, by w Polsce było miejsce jedynie dla „swoich” i by kraj stał się monoetnicznym. W tym celu starano się wysiedlić w miarę możliwości jak największą ilość zarówno Niemców, jak i mniejszości słowiańskich.
Przeobrażenia świadomościowe poszczególnych grup mniejszościowych,
jakie znalazły się w nowych granicach państwowych na Pomorzu Gdańskim,
były implikowane polityką narodowościową państwa polskiego zmierzającą do utworzenia monoetnicznego narodu, postrzegając w różnorodności nowych zarzewi niepokojów społecznych.
Do głównych zadań w „oczyszczaniu” składu narodowościowego zaliczono polonizację regionu poprzez transfer Niemców45, rozstrzygnięcie przynależności narodowej pozostałej ludności miejscowej, szczególnie Kaszubów, oraz likwidację odrębności społeczno-kulturowych mniejszości narodowych46.
Niezwykle trudno było ustalić przynależność narodową byłych mieszkańców Gdańska określających się jako gdańszczanie lub Niemcy gdańscy; stanowili oni bowiem część społeczności Wolnego Miasta Gdańska wyznający,
w przeciwieństwie do rdzennych Niemców, religię rzymskokatolicką i manifestujących swoją przynależność do gdańskiej ojczyzny lokalnej47. Kwestie
te rozstrzygały zazwyczaj polskie władze administracyjne na drodze weryfikacji i rehabilitacji narodowościowej, zaliczając gdańszczan bądź do rodowitych Niemców, bądź Polaków.
Pogłębianie skomplikowanych stosunków społecznych na Wybrzeżu Gdańskim było spowodowane migracją z terenów Polski centralnej
przybyszów poszukujących przede wszystkim polepszenia warunków bytowych oraz Ukraińców przesiedlanych w akcji „Wisła”48, jak również

R. Sudziński, Transfer ludności niemieckiej z Wybrzeża Gdańskiego po II wojnie światowej
(1945–1959), (w:) Migracje polityczne i ekonomiczne w krajach nadbałtyckich w XIX i XX w.,
red. J. Borzyszkowski i M. Wojciechowski, Toruń – Gdańsk 1995, s. 223; D. Matelski,
Mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim (1920–1996), „Rocznik Gdański” 1997, z. 1,
s. 102; C. Obracht-Prondzyński, Mniejszości narodowe na Pomorzu Gdańskim, (w:) Oblicza
lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, red. J. Kurczewski, Warszawa 2006, s. 102.
39
Por. M. Hejger, Polityka narodowościowa władz polskich w województwie gdańskim w
latach 1945–1947, Słupsk 1998.
40
W skład obszaru woj. pomorskiego w latach 1945–1975 wchodziły ziemie województw
gdańskiego i bydgoskiego (od 1950 r.); por. http:/historicus.uni.torun.pl/modules/
wfsection/print.php?articleid=54, z 23.01.2007.
41
A. Chodubski, Mniejszości narodowe w pomorskiej przestrzeni…, s. 7.
42
W czasie od stycznia do maja 1945 trwała ucieczka Niemców z Prus Wschodnich;
po zamknięciu okrążenia w marcu tegoż r. przez Armię Czerwoną – exodus mógł
odbywać się jedynie drogą morską. Szacuje się, że w tym czasie porty w Gdańsku, Gdyni
i na Helu opuściło około miliona osób, głównie kobiet, dzieci i starców, gdyż mężczyźni
w wieku 16–65 lat zostali wcieleni do pospolitego ruszenia (Volkssturmu): K. Galczewski,
Przymusowa ewakuacja z nadbałtyckich prowincji III Rzeszy (1944–1945), Poznań 1971,
s. 127; por. także: R. Studziński, Transfer ludności niemieckiej z Wybrzeża Gdańskiego
po II wojnie światowej (1945–1959), (w:) Migracje polityczne i ekonomiczne w krajach
nadbałtyckich w XIX i XX w., red. J. Borzyszkowski, M. Wojciechowski, Toruń – Gdańsk
1995, s. 125–127.
43
Por. AP Gd., zespół: Urząd Wojewódzki…, sygn. 20, f. 27; 24, f. 56: APGd., zespół: Akta
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, sygn.: VI, 1/1389, s. 11, Zasady obowiązujące przy
akcjach wysiedleńczych z 10.08.1945; por. M. Hejger, Polityka narodowościowa władz
polskich w woj. gdańskim w latach 1945–1947, Słupsk 1998.
38
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Por. A. Chodubski, Instytucjonalizacja narodowościowa…, s. 23–39; M. Giedrojć,
M. Mieczkowska, J. Mieczkowski, Stosunki etniczne w Polsce po 1989 r., (w:) Tożsamość
kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim, seria 6,
red. A. Chodubski i A.K. Waśkiewicz, Gdańsk 2006, s. 21–32.
45
Szacunkowo oblicza się, że łącznie, jak podają statystyki niemieckie, „na pochodzenie”
wyjechało z Polski do RFN w l. 1950–1990 około miliona osób, (w:), A. Wróblewski,
Akcja łączenia rodzin jako system emigracji obywateli polskich do RFN w latach 1971–
1983, „Przegląd Zachodni” 1990, z. 4.
46
M. Hejger, Stosunki narodowościowe na Pomorzu Gdańskim po II wojnie światowej
(do 1956 r.) – relacje międzykulturowe, (w:) Polacy i sąsiedzi – dystanse i przenikanie kultur,
cz. I. Prace Zakładu Historii Myśli i Kultury Politycznej Instytutu Historii Uniwersytetu
Gdańskiego, red. R. Wapiński, Gdańsk 2000, s. 51.
47
J. Gostomski, Pomorscy Niemcy, „Pomerania” 1999, nr 7/8, s. 9.
48
Por. R. Drozd, Ludność ukraińska na Pomorzu w latach 1947–1952, (w:) Historia
i literatura mniejszości narodowych i grup etnicznych na Pomorzu, Lębork 2003, s. 40–52.
44
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przedstawicieli tej mniejszości wywodzących się z przedwojennej grupy zamieszkującej Wolne Miasto Gdańsk. Niewielką społeczność żydowską stanowili tak zwani Żydzi niemieccy, obywatele III Rzeszy Niemieckiej bądź posiadających paszporty Wolnego Miasta49 oraz repatriowani z ZSRR.
W tym czasie na Pomorzu Gdańskim osiedlili się także Rosjanie, Białorusini, Litwini, Łotysze i Estończycy50. Ci ostatni wywodzili się przede wszystkim z formacji wojskowych wspierających Niemców. Pozostali trafili na Pomorze jako jeńcy wojenni bądź robotnicy przymusowi III Rzeszy. W Gdańsku i jego okolicach było ich w 1945 r. około pięć tysięcy51; niemal wszystkich w dramatycznych okolicznościach wysiedlono do roku 1950 do ZSRR.
Tuż po wojnie pojawili się również Cyganie, Tatarzy, Ormianie, Karaimowie
oraz Ukraińcy i Łemkowie.
Nietrudno sobie wyobrazić, że taki przekrój strukturalny społeczeństwa na
Wybrzeżu Gdańskim stanowił niemałe wyzwanie dla władz administracyjnych. Poszczególne grupy ludnościowe, zróżnicowane zarówno wewnętrznie pod względem kulturowym, jak i zewnętrznie wobec innych społeczności, stanowiły źródło nowych konfliktów, wzajemnych, nieufności czy wręcz
wrogości, co w rezultacie uniemożliwiło tworzenie jakichkolwiek więzi społecznych.
Powojennne zawiłości narodowościowe i rodzące się na tym tle spory były
uwarunkowane również nowym składem terytorialnym Pomorza Gdańskiego: z jednej strony dominowały obszary dawne, to jest te, które stanowiły ziemie, przedwojenne woj. pomorskiego, zamieszkałe głównie przez ludność
kaszubską oraz obszary nowe, przyłączone do Polski z byłego terytorium III
Rzeszy, to jest pas pogranicza z Pomorzem Zachodnim i Powiśle oraz byłego
Wolnego Miasta Gdańska, które to tereny zamieszkiwali Niemcy oczekujący na wysiedlenie, ludność kaszubska oraz przybierająca na sile fala uchodźców, w tym mniejszości narodowych i etnicznych. Czynnikiem ograniczającym lub w wielu przypadkach uniemożliwiającym tworzenie więzi międzyludzkich była odmienna przeszłość historyczna poszczególnych grup
narodowościowych, ich zróżnicowanie społeczno-gospodarcze, tradycje

kulturowe, język i wyznanie religijne. Wszystko to utwierdziło proces dezintegracji społecznej52.
Nie mniej skomplikowany problem stanowiły relacje międzygrupowe,
szczególnie jawna wrogość między ludnością polską a mniejszościami niemiecką i ukraińską; jeśli do pierwszej stosunek był umotywowany zaszłościami historycznymi, zwłaszcza z okresu II wojny światowej, to dystans wobec drugiej grupy narodowościowej spowodowany był przede wszystkim jej
odmiennością kulturową, opóźnieniem cywilizacyjnym i poważnymi trudnościami adaptacyjnymi w nowych warunkach społeczno-gospodarczych, zważywszy, że w przeważającej mierze ukraińscy przybysze byli pochodzenia
chłopskiego53.
Osobną kwestię stanowiła wielce skomplikowana sytuacja ludności tubylczej zwłaszcza ze względu na przeszłość wojenną54 oraz stosunek osiedleńców z innych stron kraju i mniejszości etnicznych do ludności kaszubskiej, traktowanej jako niemiecka. Niedostateczne rozeznanie przybyszów
w skomplikowanych stosunkach narodowościowych pomorskiego pogranicza
oraz zawiłości dziejów tych ziem stanowiły poważną barierę w przełamywaniu obcości i rodziły negatywne stereotypy narodowe, w wielu okolicznościach aktualne, niestety, po dziś dzień. Na porządku dziennym obowiązywały kalki słowne typu: „szwab”, „germanie”, „krzyżak” na określenie ludności miejscowej55. Przyjmowanie swoiście pojmowanej zasady pars pro toto
zrodziło na Pomorzu Gdańskim daleko idące i obopólnie krzywdzące relacje pomiędzy ludnością napływową a autochtoniczną. Można to prześledzić
na podstawie sytuacji dwóch najliczniejszych wschodnich mniejszości narodowych: ukraińskiej i białoruskiej.
W wyniku zmian terytorialnych państwa polskiego w jego powojennych
granicach w województwach wschodnich z 5 mln w 1931 r.56 pozostało 650–
700 tysięcy ludności pochodzenia ukraińskiego. W rezultacie porozumienia
pomiędzy rządami Polski i ZSRR o wymianie ludności około 480 tysięcy
Ukraińców zostało wysiedlonych do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, nierzadko pod przymusem, aczkolwiek w wielu wypadkach

G. Berendt, Rezultaty hitlerowskiej akcji usuwania Żydów z byłego Wolnego Miasta Gdańska,
„Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 2136, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami
Hitlerowskimi”, t. XXII, Wrocław 1999, s. 286; na tragiczny nierzadko los gdańskich
dzieci żydowskich zwrócił uwagę M. Górlikowski w rozmowie z M. Abramowiczem,
dotyczącej Kindertransportów do Anglii tuż przed wybuchem II wojny światowej, (w:)
Sieroty z Liverpool Station, „Gazeta Wyborcza” – „Trójmiasto”, z 14.03.2008, s. 12–13.
50
Por. M. Hejger, Wysiedlenie „Obywateli ZSRR” z województwa gdańskiego w latach 1945–
1950, „Przegląd Zachodni” 1993, nr 3, s. 150–165; A. Chodubski, Mniejszości narodowe
w pomorskiej przestrzeni regionalnej, (w:) Historia i literatura mniejszości narodowych
i grup etnicznych na Pomorzu, Lębork 2003, s. 12–13.
51
C. Obracht-Prondzyński, dz. cyt., s. 103.
49
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Por. M. Hejger, Polacy wobec mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim po II
wojnie światowej; (w:) Polacy i sąsiedzi – dystanse i przenikanie kultur, red. R. Wapiński,
cz. 2, Gdańsk 2001, s. 254–267; Z. Skargo, Osadnictwo w Gdańsku w latach 1945–1947,
Toruń 2002, w różnych miejscach.
53
A. Chodubski, dz. cyt., s. 10.
54
Por. L. Jażdżewski, Kaszubi a służba w Wehrmachcie (1942–1945), „Przegląd Zachodni”
1996, nr 4, s. 119–128.
55
D. Sikorska, Zamykam oczy i widzę, „Pomerania” 1999, nr 7/8.
56
H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995, Lublin 2000,
s. 56.
52
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ludność ukraińska dobrowolnie opuszczała terytorium Polski, uznając USRR
jako namiastkę suwerennego państwa.
W ramach akcji „Wisła”, zapoczątkowanej 28 kwietnia 1947 r., pozostałą część narodowości ukraińskiej w liczbie około 140 tysięcy osób wysiedlono z Bieszczadów oraz woj. krakowskiego i lubelskiego na Ziemie Odzyskane – nowe tereny zachodniej i północnej Polski. Stamtąd, z uwagi na brak zakwaterowań, we wspomnianych miejscach docelowego osiedlenia część tej
ludności skierowano do województwa pomorskiego, głównie do powiatów:
lęborskiego (maj 1947 r.), elbląskiego, gdańskiego, sztumskiego i kwidzińskiego. W efekcie tych decyzji w woj. pomorskim zamieszkało około 6 tysięcy Ukraińców57.
Nowe nieznane środowisko, obce sposoby gospodarowania z uwagi
na kulturę uprawy, jak i jej odmiany, gatunki i rodzaje58; ostracyzm ze strony
ludności polskiej, spowodowany zwłaszcza pamięcią o wydarzeniach na Wołyniu 1943 r. oraz wrogością ludności ukraińskiej w stosunku do przedwojennego państwa polskiego, za co obarczono cały naród, określany dodatkowo
negatywnym stereotypem „ukraińskich bandytów”, „ubowców”, „banderowców” itp., spowodował, że ludność ta czuła się na Pomorzu Gdańskim nieswojo, obco. W obawie przed prześladowaniami, których często nie uniknięto, Ukraińcy chwytali się różnych sposobów, aby ukryć swoją odrębność narodową: ucieczki w prywatność, pielęgnowania polskich obyczajów, wchodzenia w związki małżeńskie z Polakami bądź Polkami, po zmianę wyznania włącznie59. Izolacja tej grupy narodowościowej wpłynęła ambiwalentnie
na jej sytuację społeczną: z jednej strony doprowadziła do odbudowy więzów
wewnątrzgrupowych (prywatność), z drugiej jednak do pogorszenia stosunków z polską większością.
Ludność białoruska bądź pochodzenia białoruskiego, która w okresie międzywojennym zamieszkiwała wschodnie kresy II RP w liczbie około 1,9 mln osób60, została napiętnowana ukształtowanymi wcześniej negatywnymi stereotypami przez polskich sąsiadów, zanim udało jej się wyemigrować na Pomorze Gdańskie. Ustalenie liczebności mniejszości białoruskiej w tym regionie stanowi nie lada problem z uwagi na to, że ich postawę społeczną charakteryzowała „podwójna tożsamość narodowa”:

ujawniana – polska i skrywana – białoruska61. Wynikało to przede wszystkim z faktu, iż władze radzieckie nie dopuszczały do emigracji obywateli
Białoruskiej SRR, stąd repatriantami mogli być li tylko Polacy zamieszkujący przed wybuchem II wojny światowej tereny stanowiące terytorium II RP.
Szacuje się, że aktualnie region gdański zamieszkuje białoruska mniejszość
narodowa w liczbie od 1000–2000 osób62.
Ze względu na niski poziom świadomości narodowej63, opóźnienie cywilizacyjne, prymitywne, według rodzinnych i napływowych Polaków, zwyczaje, obrzędy
i zajęcia oraz nieznajomość języka polskiego i inne wyznanie religijne, Białorusini stali się obiektem kpin i pogardy, które charakteryzowały się szczególnie niewyrafinowanymi stereotypami, typu: „Rusek”, „Białorus”, „Chadziaj”, „Mużyk”, itp.
Z niewielkiej diaspory żydowskiej zamieszkującej w okresie międzywojennym Wolne Miasto Gdańsk64 oraz Gdynię relatywnie sporo osób przeżyło wojnę i Holocaust65. Wynikało to przede wszystkim z zaprogramowanej
asymilacji ze środowiskiem chrześcijańskim, w którym społeczność żydowska mówiła częściej po polsku bez akcentu; tej diasporze było łatwiej odnaleźć się po wojnie aniżeli ocalałym z gett i obozów zagłady oraz repatriantom
ze Związku Radzieckiego. Dlatego też ci ostatni doznali więcej krzywd
ze strony polskiej większości; stąd też wynikało ich nieujawnianie swego pochodzenia, aby tym samym uniknąć przejawów antysemityzmu66.
Na Pomorzu jawne antysemickie wystąpienia należały do rzadkości
i w porównaniu do zorganizowanych pogromów ludności żydowskiej, do jakich, niestety, dochodziło w Polsce centralnej67, w regionie pomorskim odnotowano jeden przypadek tego typu: w sierpniu 1945 r. w Bydgoszczy dokonano zabójstwa dwojga lekarzy żydowskich, które według działaczy Centralnego Komitetu Żydów w Polsce miało charakter antysemicki68.

R. Drozd, Droga na Zachód. Osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemiach Zachodnich
i Północnych Polski w ramach akcji „Wisła”, Warszawa 1997, s. 180; Por. także:
I. Hałagida, Ukraińcy w województwie gdańskim w latach 1947–1956, (w:) Między Odrą
a Dnieprem. Wyznania i narody, Gdańsk 1997, w różnych miejscach.
58
A. Chodubski, dz. cyt., s. 10.
59
Tamże, s. 15; także: R. Drozd, Ludność ukraińska na Pomorzu w latach 1947–1952, (w:)
Historia i literatura mniejszości…, s. 46.
60
H. Chałupczak, T. Browarek, dz. cyt., s. 96.
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H. Głogowska, Ludzie, którzy nie wyglądają przez okna, „Pomerania” 1999, nr 7/8; Taż,
Położenie Białorusinów w regionie nadmorskim po II wojnie światowej, (w:) Pomerania
Ethnica; Mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim, red. M. Giedrojć
i J. Mieczkowski, Szczecin 1998, s. 209–217; Taż, Białorusini na Wybrzeżu Gdańskim,
Toruń 2003, rozdz. II.
62
Por. A. Chodubski, Instytucjonalizacja narodowościowa i etniczna na Pomorzu Gdańskim,
(w:) Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim, red. A. Chodubski
i A.K. Waśkiewicz, seria 5, Gdańsk 2005.
63
H. Głogowska, Położenie Białorusinów…, s. 209–217.
64
Por. G. Berendt, Żydzi na terenie Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920–1945, Gdańsk
1997, w różnych miejscach.
65
Por. J. Borzyszkowski, Czas oddać sprawiedliwość, „Pomerania” 2001, nr 4, s. 22–25.
66
G. Berendt, Gmina gdańskich Żydów, „Pomerania” 1999, nr 7/8; także: I. Krzemiński,
Antysemityzm w Polsce, „Przegląd Polityczny” 2003, nr 61.
67
Zbrodnia kielecka, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 28, s. 11; J.T. Gross, Sąsiedzi.
Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2000, w różnych miejscach.
68
M. Golarz, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Białorusi i Cyganie na Pomorzu Gdańskim po II
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Ważną cezurę w przełamywaniu nieufności w stosunku do Żydów gdańskich, spowodowanej najczęściej zawiścią wywołaną skuteczną zapobiegliwością materialną, „niewłaściwym” zaangażowaniem politycznym oraz różnorodną aktywnością społeczną tej nacji stanowił 1990 r.69. Wpłynęło na to
stanowisko władz Rzeczypospolitej Polskiej, jednoznacznie potępiających
antysemityzm.
Tradycyjnie nieufność, a nawet wrogość, manifestowano wobec Cyganów; zasadniczą rolę w kształtowaniu postaw ludności i innych mniejszości
narodowych oraz wzajemnie kłopotliwych relacji pełniła, i nadal ma poważny wpływ, hermetyczność kulturowa tej grupy etnicznej. W relacjach międzygrupowych wszystko, co jest przesłonięte tajemnicą, staje się zazwyczaj
podejrzane i bywa objęte klątwą i wykluczeniem.
Środowisko Romów było traktowane jako potencjalne zagrożenie dla porządku prawnego i społecznego; wędrowny tryb życia, polegający na ustawicznych zamianach miejsc pobytu taborów, sprawiał, że Cyganów uważano za kosmopolitycznych włóczęgów70. Niemniej do 1964 r. Romowie, mimo
rozmaitych szykan i niedogodności bytowych, cieszyli się swoiście pojętą
na ich własny użytek „autonomią”; korzystali również z możliwości zarobkowania jako muzykanci w lokalach gastronomicznych, na uroczystościach
zaślubin, itp.
Przemiany polityczne w Polsce po 1956 r. wpłynęły zdecydowanie negatywnie na status życia Romów w naszym kraju. Nakaz osiadłego trybu życia, ukazujący się w 1964 r., odebrali jako ingerencję w ich tryb życia i tożsamość kulturową. Na tle nieprzestrzegania tego nakazu dochodziło do licznych konfliktów zarówno z Milicją Obywatelską, jak i społecznością polską
i innymi mniejszościami narodowymi; dodatkowym przedmiotem sporu było
przyznawanie przywilejów osiedleńczych71.

Ludność Wybrzeża Gdańskiego ma tę niespotykaną gdzie indziej możliwość obcowania z wieloma innymi przedstawicielami mniejszościowych
grup etnicznych. Niewątpliwie do takich skupisk należą Tatarzy, Ormianie,
Grecy i Macedończycy, a także Karaimowie, Węgrzy72 i Słowacy.
Historycznie ugruntowane pozytywne stereotypy dotyczą przede wszystkim Ormian, Tatarów i Karaimów. Na Wybrzeże Gdańskie Ormianie przybyli
z falą repatriantów z Kresów Wschodnich i południowych. Na ich pozytywny
odbiór przez społeczeństwo wybrzeżowe wpłynęły m.in.:
1. Ogólne zdolności przystosowawcze, wynikające z ciężkich doświadczeń
dziejowych,
2. Umiejętność dostosowania się do określonych okoliczności i sytuacji,
3. Ogólna „zaradność”, „przebiegłość” i „spryt”,
4. Radzenie sobie w ciężkich i niesprzyjających okolicznościach i warunkach,
5. Chęć osiągnięcia i zdobywania w nowych warunkach odpowiedniej pozycji społecznej i materialnej,
6. Przyzwyczajenie do zmieniających się warunków politycznych, gospodarczych, społecznych, a nawet geograficznych,
7. Przyzwyczajanie się do częstego przemieszczania się i ponownego osadnictwa (co nie wynika tylko z uwarunkowań politycznych, ale ma często
podłoże ekonomiczne),
8. Poczucie wewnętrznej siły, zdolności oraz różnych predyspozycji73.
Powojenne stereotypy dotyczące Ormian, Tatarów i Karaimów zostały
ukształtowane zarówno historycznie, jak i na skutek powojennego zasymilowania i spolonizowania, wynikających głównie z dezintegracji tych społeczności spowodowanych nowymi warunkami egzystencjalnymi74.
Proces asymilacji Tatarów i Karaimów zapoczątkowany w chwili przekraczania wschodniej granicy Polski w 1945 r. oświadczeniami o przynależności do narodowości polskiej, został „przypieczętowany” polityką władz,
lansującą model państwa monoetnicznego, homogenicznego75. Ta kuriozalna

wojnie światowej, (w:) Mniejszości narodowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku,
red. M. Wojciechowski, Toruń 1998, s. 248.
69
H. Datner, M. Melchior, Żydzi we współczesnej Polsce – nieobecność i powroty, (w:)
Mniejszości narodowe, red. Z. Kurcz, Wrocław 1997, s. 63–83; por. także: Antysemityzm
i anty – antysemityzm, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 34, s. 6.
70
Por. A. Bartosz, Nie bój się Cygana, Sejny 1994, w różnych miejscach. Dobitnym
przykładem traktowania Romów jest popularna śląska pieśń ludowa o pejoratywnym
przesłaniu, której jedna ze zwrotek brzmi:
Hej, tam pod lasem
Coś błyszczy z dala,
Banda Cyganów
Ogień rozpala […]
71
Por. J. Tomaszewski, Mniejszości narodowe w Polsce XX wieku, Warszawa 1991, s. 48–49;
R. Reinfuss, dz. cyt., s. 131–134; A. Mirga, Romowie w historii najnowszej Polski, (w:)
Mniejszości narodowe w Polsce, red. Z. Kurcz, Wrocław 1997, s. 153–179; H. Chałupczak,
T. Browarek, Cyganie (Romowie), Tenże, Mniejszości narodowe w Polsce 1918–
330

1995, Lublin 1998, s. 234–239. Należy podkreślić, że Romowie odpłacili się „białym”
za lekceważącą nazwę „Cyganie” pejoratywnym określeniem „Gadzie”.
72
C. Obracht-Prondzyński, dz. cyt., s. 123.
73
Por. A. Chodubski, O osadnictwie ormiańskim na Wybrzeżu Gdańskim, „Słupskie Studia
Historyczne” 1993, nr 3, s. 92–93; Tenże, Ormianie jako diasporalna wspólnota narodowa
i etniczna, (w:) Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu
Gdańskim, seria 6, red. A. Chodubski i A.K. Waśkiewicz, Gdańsk 2006, s. 63–79.
74
Por. G. Pełczyński, Świadomość etniczna Ormian polskich w XX w., (w:) Mniejszości
narodowe w Polsce, red. Z. Kurcz, Wrocław 1997, s. 127–139; H. Chałupczak, T. Browarek,
dz. cyt., s. 228–230; Tenże, Karaimi, s. 233–234.
75
S. Chazbijewicz, Z Wilna do Gdańska. Tatarzy polsko-lietewscy. Obecność w pejzażu
kulturowym Polski i Gdańska po 1945 r. Próba analizy społecznej, kulturowej; faktografia,
(w:) Rozmyślania gdańskie. Materiały z sesji: Miejsce Gdańska w procesie powstawania
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sytuacja społeczna wymienionych grup etnicznych w zasadniczy sposób
wpłynęła na ich pozytywny wizerunek w społeczności większościowej Wybrzeża, który trwa po dziś dzień.
Zrazu nieufnie społeczeństwo Pomorza Gdańskiego przyjęło uchodźców
politycznych z Grecji, którzy w 1948 r. zmuszeni zostali opuścić swoją ojczyznę z uwagi na poglądy polityczne. Przełamanie barier nastąpiło dość wcześnie, głównie na skutek postępującej adaptacji Greków i Macedończyków
w nowych warunkach, zawierania małżeństw mieszanych oraz skupiania się
w powstające po 1956 r. organizacje społeczno-kulturalne, na przykład Towarzystwo Greków w Polsce lub Stowarzyszenie Macedończyków w Polsce76.
Mimo iż od połowy lat pięćdziesiątych dało się zauważyć powolne odchodzenie aparatu władzy od nacisków unifikujących życie mniejszościowe,
zatargi pomiędzy ludnością autochtoniczną i grupami narodowościowymi
a większością polską ciągle dawały o sobie znać. Drastyczny przykład na istnienie tych konfliktów można znaleźć w wyroku Sądu Powiatowego w Lęborku z marca 1955 r., który głosi, że kierownik PGR w Strzeżewie został
skazany „za bicie i maltretowanie ludności rodzimej”77.
Zasadnicze ożywienie życia mniejszościowego nastąpiło po Październiku
1956 r.. Szczególnym jego przejawem było odrodzenie działalności instytucjonalnej, mającej poważny wpływ na integrację środowisk narodowościowych w ramach swojej tożsamości etnicznej oraz wychodzenie na zewnątrz
z mniejszościowym etosem, co niewątpliwie sprzyjało poznaniu tych środowisk.
Obraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych podlegał
w przeszłości i nadal ulega licznym przeobrażeniom. Istotny wpływ na wizerunek tych społeczności w oczach ludności Pomorza Gdańskiego odegrały przełomy polityczne, jakie miały miejsce w naszym kraju w ostatnich
pięćdziesięciu latach; często sprzyjały, ale i hamowały, procesy integracyjne
z grupami narodowościowymi. Przykładem radykalnej zmiany stosunków
polsko-żydowskich były wydarzenia Marca ’68 roku, kiedy czynniki polityczne wykorzystały „ludowy”, tradycyjny antysemityzm i skierowały go
przede wszystkim przeciwko żydowskim działaczom, ludziom nauki, kultury i środowiskom artystycznym. Wielu luminarzy zmuszonych zostało
do opuszczenia Polski, nierzadko na zawsze. Wewnętrzne tarcia w łonie

samej PZPR, które „pod płaszczykiem walki z syjonizmem”78 doprowadziły
do nagonki antyżydowskiej, stały się również przyczyną pogorszenia wizerunku pozostałych mniejszości etnicznych i na długie lata 70. i 80. zgotowały tym środowiskom zejście do „katakumb” prywatności. Sztucznie ograniczano aktywność instytucjonalną, kamuflowano pochodzenie, sprowadzając
używanie języka ojczystego oraz pielęgnację obyczajów i tradycji wyłącznie
do uroczystości rodzinnych.
Rok 1989 był początkiem transformacji ustrojowej; w obrazie mniejszościowym nastąpiło odejście od koncepcji państwa narodowego i dotychczasowej polityki narodowej79. Nastąpił wyraźny przełom w zainteresowaniu
mniejszościami zarówno w wymiarze społecznym, politycznym, jak i naukowym. Wpłynęło na to przede wszystkim podniesienie kwestii urzeczywistniania praw człowieka i obywatela, a w ślad za tym wydawanie decyzji normatywnoprawnych gwarantujących ich spełnianie80.
Przełom ten wpłynął również na zmianę nastawienia Polaków, w tym
głównie wieloetnicznej społeczności Pomorza Gdańskiego do grup narodowościowych i do siebie nawzajem. Zauważa się wyraźne odchodzenie od
deklarowanej niechęci czy nawet wrogości do skupisk mniejszościowych,
w tym również do coraz liczniejszych przedstawicieli imigrantów, obcokrajowców i azylantów, upatrujących swoją szansę bytową w atrakcyjności cywilizacyjnej Gdańska i Wybrzeża Gdańskiego.
Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii
Publicznej w Warszawie (CBOS) w latach 1993–2001 na przykładzie stosunku Polaków do Niemców81. Jeśli na początku lat 90. ponad połowa respondentów deklarowała niechęć (53%), to już w roku 2001 odsetek osób deklarujących niechęć zmniejszył się do 36%.

narodowego państwa polskiego, Gdańsk 1998, s. 196; por. H. Szabanowicz, Polscy
muzułmanie w drodze do europejskości, (w:) J. Tożsamość kulturowa…, s. 93–97.
76
Por. K. Pudło, Uchodźcy polityczni z Grecji w Polsce (1948–1995), (w:) Mniejszości
narodowe w Polsce, red. Z. Kurcz, dz. cyt., s. 149–153; H. Chałupczak, T. Browarek, dz.
cyt., s. 239–240.
77
APG, PWRN, sygn. 3853, f. 115. Sprawozdanie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Lęborku a 29.03.1955.
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J. Tomaszewski, Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku, Warszawa 1991, s. 52;
H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości…, s. 197; A. Chodubski, Mniejszości narodowe
w pomorskiej przestrzeni…, s. 15.
79
M. Giedrojć, M. Mieczkowska, J. Mieczkowski, Stosunki etniczne w Polsce po 1989 r.,
(w:) Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach…, seria 6, s. 27.
80
A. Chodubski, Mniejszości narodowe…, s. 16.
81
J. Załęcki, Obraz Niemca w świadomości ludności kaszubskiej oraz młodych gdańszczan,
„Cywilizacja i Polityka” 2003, nr 1, s. 255.
78

333

Adam Klein, Grzegorz Piwnicki

Stosunek ludności Pomorza Gdańskiego do wspólnot mniejszościowych…

Tabela 2
Postawy wobec narodu niemieckiego
w latach 1993–2001

Z nieco większym optymizmem do narodu niemieckiego i pojednania
z nim podchodzą studenci Uniwersytetu Gdańskiego83; aż 90% z nich uważa pojednanie za możliwe, a jedynie 6% za niemożliwe i 4% nie ma zdania. Wielu z nich twierdzi, że takie pojednanie się już dokonało84. Należy dodać, że gdańscy studenci deklarują otwartość nie tylko w stosunku do narodu
niemieckiego, ale w ogóle do wszystkich społeczności sprzyjających trwałej
globalnej stabilizacji, tolerancji i współpracy między narodami.
Nie wszystkie stereotypy narodowe i uprzedzenia ulegają sprawnemu wykorzenieniu ze świadomości społecznej, niektóre z nich, głównie dotyczące
określonych narodów, nacji i grup etnicznych ciągle należą do tak zwanych
struktur długiego trwania, a co za tym idzie, bardzo wolno ulegają oczekiwanej erozji; niektóre z nich wymagają wymiany pokoleniowej, by zdjąć z nich
nagar nienawiści, zacietrzewienia i tępego obskurantyzmu. Mimo trwałego
postępu w postrzeganiu przez społeczeństwo Wybrzeża Gdańskiego skupisk
mniejszościowych, imigrantów i obcokrajowców, nadal odżywają stare upiory ksenofobii, niezrozumienia, niechęci i lęku przed „innymi”, zwłaszcza zaś
„obcymi”.
Objawy niechęci i wrogości deklarowane są szczególnie w stosunku
do Rosjan, zaś lekceważenia – do Białorusinów, Ukraińców i Romów
oraz antypatii do Żydów. Tych ostatnich ciągle określa historyczny stereotyp lichwiarza i karczmarza, Rosjanie określani są ciągle pejoratywnym epitetem „Ruskiego”, aktualnie bardziej nawet „obcego” niż Żyd85, a Młodzież
Wszechpolska skanduje złowróżbnie: „Dlaczego pod symbolem polskiej kultury narodowej w polskich podręcznikach umieszcza się takich żydowskich
twórców jak: Julian Tuwim, Bruno Schulz, Bolesław Leśmian, Tadeusz Peiper czy Roman Brandstaetter, przecież Żyd kaleczy język polski, na przykład Leśmian” 86 – (mowa z pewnością o słynnych leśmianowskich neologizmach!)
Pośród tych skrajnych postaci agresji, ksenofobii i nietolerancji na Wybrzeżu Gdańskim pojawia się wiele przeciwnych temu zjawisku oznak budowania nowego ładu społecznego, opartego na akceptacji wielości postaw, różnorodności kultur i religijności zwróconej ku innemu człowiekowi. Dobrym przykładem budowania pomostu pomiędzy narodami polskim

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2001

Sympatia

23%

26%

35%

43%

38%

32%

31%

32%

Niechęć

53%

45%

38%

31%

30%

39%

39%

36%

Obojętność

24%

31%

27%

26%

32%

29%

30%

32%

Źródło: Stosunek Polaków do innych narodów, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2001.

Optymistycznym zwiastunem w relacjach obu narodów jest poprawa wzajemnego wizerunku oraz przekonanie o możliwości pojednania między Polakami i Niemcami. Do 1994 r. przeważał w tym względzie pesymizm i zdania były równo podzielone. Od tego czasu stale rośnie odsetek osób przekonanych, że takie pojednanie jest możliwe i konieczne.
Tabela 3
Opinie na temat możliwości pojednania z Niemcami
Czy Pana(i) zdaniem
pojednanie między
Polakami a Niemcami
jest:

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

– możliwe

46% 51% 58% 65% 68% 76% 80%

– niemożliwe

50% 46% 41% 33% 24% 23% 19%

Trudno powiedzieć

2%

2%

1%

1%

8%

1%

1%

Źródło: Polska między Niemcami, Rosją i Ukrainą. Komunikat z badań CBOS, Warszawa
2002.

Na temat pojednania z Niemcami z większym optymizmem spoglądają
młodzi ludzie; wśród Kaszubów przeważa opinia, że należy Niemcom wybaczyć krzywdy dziejowe (rozbiory, proces germanizacji, okres pogardy II
wojny światowej), ale nie zapomnieć (72%); że oba narody powinny wspólnie budować przyszłość Europy (62%) oraz że mogą żyć w przyjaźni (57%)82.
82

J. Załęcki, Obraz Niemca…, s. 258.
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P.L. Michałowski, Gdańsk w oczach jego młodych mieszkańców – studium miejsca, „Studia
Regionalne i Lokalne” 2001, s. 142.
84
J. Załęcki, Obraz Niemca…, s. 259.
85
O przyjaciołach Moskalach. Z Tadeuszem Słobodziankiem rozmawia Roman Pawłowski,
„Gazeta Wyborcza”, nr 143, z 21–22.06.2003, s. 18; por. : A. de Lazari, Katalog wzajemnych
uprzedzeń Polaków i Rosjan, Warszawa 2006.
86
L. Ostałowska, P. Protrowski, Ojczyzna moja jest pieśnią ze stali, „Gazeta Wyborcza”,
nr 143, z 21–22.06.2003, s. 12–14.
83
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i rosyjskim, podkopującym mit wiecznie „złego Ruskiego”, jest projekt: „Polacy
i Rosjanie: wzajemne relacje”, który został zaprezentowany w Nadbałtyckim
Centrum Kultury w Gdańsku w Ratuszu Staromiejskim w dniach od 18–22
października 2006 r.87.
Poprawie wzajemnych wizerunków służą na dużą skalę organizowane
w Trójmieście imprezy kulturalne: literackie, teatralne, muzyczne, plastyczne; ważną rolę pełnią sesje naukowo-badawcze, popularyzujące problematykę mniejszościową. Nie do przecenienia w tym zakresie misję pełni powołana 14 czerwca 2000 r. Pracownia Tożsamości Kulturowej Gdańska i Pomorza, działająca przy Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. Andrzeja Chodubskiego.
Do wydarzeń kulturalnych o dużym zasięgu i wysokim poziomie artystycznym zaliczają się zwłaszcza coroczne „Festiwale Mniejszości Narodowych”, organizowane w Operze Leśnej w Sopocie88, jak na przykład „Festiwal Ukraiński” czy „Ukraiński Jarmark Młodzieżowy”, który w roku 2008
zaznaczył swoją obecność już po raz trzydziesty drugi; jako impreza cykliczna organizowana jest w Gdańsku nieprzerwanie od roku 1977. Jarmark stanowi miejsce spotkań tysiąca „młodych duchem” Ukraińców, stwarzając młodym możliwość prezentacji rodzimej twórczości; debiutują zazwyczaj artyści
pochodzenia ukraińskiego w dziedzinie muzyki, teatru oraz kabaretu. Przekonały się o tym gwiazdy ukraińskiej sceny muzycznej w Polsce, takie jak zespół „Chutir” z Gdańska czy „Berkut” z Olsztyna89.
Bogactwo tradycyjnej muzyki klezmerskiej oraz pieśni w języku jidysz,
hebrajskim i polskim reprezentują Festiwale Kultury Żydowskiej, organizowane zwykle w Teatrze Żydowskim w Warszawie; w Trójmieście regularnie
można uczestniczyć w przedsięwzięciach propagujących tę kulturę i wskrzeszających pamięć niemal tysiącletniej obecności narodu żydowskiego w tym
regionie. Ważnym wydarzeniem na mapie kulturalnej Wybrzeża Gdańskiego stał się koncert „Shalom Alejchem”, który odbył się 16 listopada 2008 r.
w Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie. Płytę CD
z muzyką zespołu Dariusza S. Wójcika Pojln Klezmer Quartett zarejestrowano wcześniej w Wielkiej Synagodze w Tykocinie90.

Istotną rolę w przeobrażeniach mentalnych społeczeństwa Wybrzeża
Gdańskiego wobec mozaiki narodowościowej w tym regionie pełni prasa
mniejszościowa oraz pisma popularnonaukowe; ważne miejsce w tym zakresie wypełniają grupa etniczna Tatarów91 oraz mniejszość białoruska92
i żydowska93.
Zbliżeniu narodów, grup narodowościowych i migrantów patronuje „klasa
kreatywna” – ludzi, którzy odpowiednio kształtują, rozwijają i opiekują się
triadą trzech „T”: tolerancji, talentu i technologii. Niezwykłym wydarzeniem
potwierdzającym tezę, że tylko społeczności otwarte, tolerancyjne mogą
przyciągnąć do siebie talenty i zmniejszyć globalny dystans cywilizacyjny
było powstanie w Gdańsku Cmentarza Nieistniejących Cmentarzy
oraz Wrocławski Pomnik Wspólnej Pamięci94.
Współcześnie zauważa się umacnianie aktywności społeczno-politycznej
grup narodowościowych, które wspomagane są poprzez kształtujący się system
wartości, uznający nadrzędność praw człowieka i obywatela wobec ustawodawstwa
państwowego, jak również tolerancję w stosunku do różnych kultur, zachowań, postaw; promuje się rozwój organizacji samorządowych i pozarządowych zajmujących
się problemami mniejszościowymi, a zwłaszcza imigranckimi i azylanckimi95.
Obecnie w Gdańsku i regionie zaznaczają swoją obecność skupiska
wielu narodów zarówno Europy, jak i innych kontynentów świata, w tym

P. Gulda, Od rusofilii do rusofobii, „Gazeta Wyborcza – Kultura. Trójmiasto”, z 18.10. 2006.
Por. A. Chodubski, Mniejszości narodowe w pomorskiej przestrzeni…, s. 17.
89
Ukraiński Jarmark, „Gazeta Wyborcza” – „Trójmiasto”, z 14.11.2008.
90
K. Chmura, Shalom Alejchem, „Gazeta Wyborcza – Trójmiasto – co jest grane”, z 14 .11.
2008, s. 10. Autor prezentowanej rozprawy opublikował w r. 2005 wiersz poświęcony
temu niezwykłemu miejscu; utwór ten znajduje się obecnie w ocalonej synagodze:
Synagoga w Tykocinie
Żydom polskim
87

88

Spokój spopielonego czasu w granatowych
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Włosach młodziutkich Izraelitów z Jaffy.
Patrzą na nasz adamaszek biało-niebieskich
Jarmułek, choć tu nikt już nie czyta szeleszczących
Jak jęk rabina zwojów Tory i kahał milczy
Z synagogi – lunaparku podświadomych
Turystów, strzygących polaroidami i o pomstę
Wołającymi diabolicznymi cyfrówkami.
Dachy Tykocina liżą wypucowane flizy
I czuć orientalną woń żetonów koszernego
Jadła. Zza miedzy przysadzisty barok Branickich
Puszy się wiekuistym pięknem. W epicentrum
Zastygłej lawy miasta węszy jak gończy
Hetman wielki Czarniecki, pierwej wystrzeliwszy
Chmiela do piekieł. „Tu wzrusza tylko nietrwałość” –
Pisała poetka o miejscach ginących od
Ludzkiej obecności. Tu można oddać siebie
W zastaw w wielkiej jak Talmud księdze pamiątkowej
Lub bić laską o bruk, aż wytryśnie pamięć.
Tykocin, we wrześniu’05, (w:) (Poetyckie zakola rzeki Redy. Ze sztambucha wejherowskich
poetów i grafików, zeszyt III, Wejherowo 2005, s. 41.)
91
Por. S. Chazbijewicz, Tatarzy w Polsce i w Gdańsku, (w:) Tożsamość kulturowa…, s. 35–45.
92
H. Głogowska, Białoruskie elity w Polsce współczesnej, (w:) Tożsamość kulturowa…, seria 6, s. 48.
93
A. Chodubski, Mniejszości narodowe w pomorskiej…, s. 15.
94
R. Dutkiewicz, Pomnik młodej tożsamości, „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 46.
95
A. Chodubski, Instytucjonalizacja narodowościowa …, s. 23.
337

Adam Klein, Grzegorz Piwnicki

Stosunek ludności Pomorza Gdańskiego do wspólnot mniejszościowych…

szczególnie Azji i Wspólnoty Niepodległych Państw. Ci ostatni ubiegają się
najczęściej o uzyskanie statusu uchodźców politycznych lub prawa pobytu
na czas określony. Tylko w latach 1989–2000 do województwa pomorskiego przybyło 6,4 tys. imigrantów, zarówno tych, którzy posiadają status cudzoziemców, jak i tych, którzy powrócili do Polski i na Wybrzeże po pobycie za granicą co najmniej roku. Należy zaznaczyć, że ruch migracyjny odbywa się w obie strony; tzn. część ludności opuszcza Wybrzeże Gdańskie
(w latach 1998–2002 była to liczba około 10 tys. osób96), część zaś imigrantów
przybywa do regionu gdańskiego z niemal wszystkich stron świata, głównie
z Armenii, Indii, Afganistanu, Azerbejdżanu, Czeczeni, Inguszetii i Wietnamu. W latach 2003–2006 więcej osób wyemigrowało z woj. pomorskiego
(337) niż do niego przybyło (139)97.
Drastyczny wzrost wniosków o przyznanie statusu uchodźcy nastąpił
w związku z wejściem Polski do strefy Schengen, a tym samym wzrosła
obawa przed zaostrzeniem kontroli na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Rzecznik Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) zauważa, że „niektóre osoby ubiegające się o azyl błędnie sądzą, że znalezienie się w Polsce pozwoli im swobodnie przemieszczać się po
całej strefie Schengen”. Należy podkreślić, że w myśl Konwencji Genewskiej
z 1951 r., którą Polska podpisała ponad 16 lat temu, uchodźcą jest osoba, która
„na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej
rasy, religii i narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej
lub przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest
obywatelem i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa”98. Od momentu przystąpienia Polski do Konwencji próbę
otrzymania w Polsce Genewskiego Dokumentu Podróży, który potwierdza
posiadanie statusu uchodźcy, podejmowali uciekinierzy z przeszło 50 krajów
świata.
Na integrację z państwem pobytu zasadniczy wpływ wywierają uwarunkowania
prawne, szczególnie na sytuację psychologiczną imigrantów, od których wymaga
się nie tylko cierpliwości, ale również znajomości języka polskiego, niezbędnego
do wypełniania wielu procedur, dokumentów i porozumiewania się z czynnikami oficjalnymi, aby otrzymać zgodę na m.in. pobyt czasowy, tolerowany, status
uchodźcy, azyl polityczny czy otrzymanie obywatelstwa polskiego.
Prawo do osiedlania się w Polsce jest przyznawane imigrantom i obcokrajowcom, po uprzednim otrzymaniu statusu uchodźcy – po 5 latach;

w przypadku osób, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany – po 10
latach od wydania tej decyzji. Prawo do osiedlania się pozwala obcokrajowcom pozostawać w Polsce, w przeciwnym przypadku uchodźca może
zostać odesłany do kraju pochodzenia, jeśli sytuacja w tym państwie ulegnie
poprawie. Na otrzymanie obywatelstwa polskiego imigrant musi odczekać
kolejne 5 lat; tak więc od chwili przekroczenia granicy państwa polskiego
do uzyskania praw obywatelskich uchodźca może czekać 15 lat i więcej99.
Innego rodzaju barierami osiedleńczymi wpływającymi na wzajemne
relacje pomiędzy imigrantami, obcokrajowcami a większością polską jest
funkcjonowanie, również na Wybrzeżu Gdańskim, stereotypów etnicznych.
W dalszym ciągu postrzega się na przykład Niemców jako agresorów,
faszystów, choć pracowitych i zdyscyplinowanych; Romów jako notorycznych złodziei i bałaganiarzy, mających kłopoty z higieną; Ukraińców jako
rezunów, fanatycznych rozbójników i mścicieli; Białorusinów – biednych,
zacofanych, niewykształconych, niegospodarnych, ceniących jednak swoją
prywatność i życie rodzinne; Litwinów – patriotów, skromnych, bogatych
i nadużywających alkoholu; Rosjan jako brudnych, nadużywających alkoholu, militarystów, leniwych, biednych i zacofanych; Czechów i Słowaków –
sympatycznych, ale niegościnnych, niepatriotycznych; Francuzów – tchórzliwych, wesołych, lecz dobrych, kulturalnych; Anglików – spokojnych,
lecz skrytych; Rumunów jako brudnych, biednych i zacofanych; Szwedów
– czystych, spokojnych, uczciwych; Austriaków – muzykalnych; Amerykanów
– nowoczesnych, tolerancyjnych, przyjaznych; Chińczyków – brzydkich,
spokojnych i mądrych; Arabów – religijnych, fanatycznych, agresywnych
i nietolerancyjnych; Żydów – religijnych, mądrych i bogatych; Murzynów
– biednych, brudnych, muzykalnych, nietolerancyjnych, źle wychowanych100.
Polska jest krajem ksenofobicznym, próby otwierania nowych ośrodków
dla uchodźców kończą się zazwyczaj konfliktem z lokalną społecznością101.
Jednocześnie w kraju nie stwarza się odpowiednich warunków do właściwej
integracji imigrantów i uchodźców z własnym społeczeństwem; lukę
tę próbują wypełnić organizacje pozarządowe, ale co innego koncepcje
wyjścia naprzeciw zapotrzebowaniu przybyszy, a co innego zaangażowanie
społeczeństwa obywatelskiego, które jest znikome.
Według badań sondażowych TNS OBOP około dwóch trzecich społeczeństwa polskiego rozumie pojęcie „uchodźca”, mając na myśli osobę

Por. Dane Głównego Urzędu Statystycznego w Gdańsku, Spis Powszechny Ludności,
2002.
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Tamże.
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Tamże, s. 16.
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Tamże, s. 17.
Por. M. Kowalski, My i inni. Wyobraźnia młodych Polaków w różnych narodach, (w:) Inny
– obcy – wróg, red. E. Nowicka, J. Nawrocki, Warszawa 1996, s. 130–151; J. Błuszkowski,
Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa 2005, s. 46–60.
101
Por. Zawsze zakładamy powrót. Z Romanem Wieruszewskim o międzynarodowej ochronie
uchodźców rozmawia Marcin Żyła. „Znak” 2008, nr 2, s. 40–55.
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opuszczającą swój kraj przed prześladowaniami; jednak ponad 55% upatruje w nim kogoś, kto ucieka tylko przed skutkami wojny, a aż 33% uważa
uchodźcę za osobę wyjeżdżającą ze swego kraju w poszukiwaniu lepszych
warunków bytowych. Dwie trzecie Polaków akceptuje pobyt uchodźców w
Polsce, 20% zgadza się na ich pobyt stały. Ale już tylko 17% ankietowanych
akceptuje ich zatrudnienie i finansowanie jej poszukiwania ze środków podatników. 8% przyznałoby im polskie obywatelstwo, a 4% – mieszkanie. W
dalszym ciągu prawie połowa Polaków sygnalizuje zachowania ksenofobiczne, podkreślając, że obecność uchodźców, imigrantów, i w ogóle obcokrajowców, to sfera konfliktogenna102.
Postawy wobec cudzoziemców w dalszym ciągu są zdeterminowane przez
kraj pochodzenia; sprzyjają przede wszystkim obecności przedstawicieli państw zachodnich, a zagrożenia wiążą z przyjazdami obywateli naszych
wschodnich sąsiadów; szczególnie stereotypowe negatywne postrzeganie,
m.in. w mediach, dotknęło byłych obywateli ZSRR jako przestępców zorganizowanych, działających w Polsce i na Wybrzeżu Gdańskim103.
Szczególnie trudnym do zaakceptowania przez obcokrajowców problemem są publikacje organizacji o proweniencji „patriotyczno-narodowej”, nawołujące do rasizmu i nienawiści. Należą do nich przede wszystkim takie
ugrupowania, jak: Młodzież Wszechpolska, Front Narodowy, Narodowe Odrodzenie Polski oraz Polska Partia Narodowa.
Wzajemne relacje ludności regionu gdańskiego i imigrantów i obcokrajowców oraz mniejszości narodowych i grup etnicznych mają poważny wpływ
na ład polityczny, w którym kwestie narodowościowe niewątpliwie rzutują
w ogóle na ład globalny. Wiele grup narodowościowych żyjących na Wybrzeżu Gdańskim uważa się ciągle niedowartościowanymi, czując się obco w otaczającej ich rzeczywistości społeczno-politycznej. Sytuacja taka często doprowadza do wzajemnych napięć i konfliktów.
Mimo to zauważa się pozytywne zmiany zachodzące w nastawieniu społeczeństwa wybrzeżowego, zwłaszcza wykształconego, do wieloetnicznych
skupisk narodowościowych, stale poszerzających przekrój społeczny tego regionu.

portowe, ośrodek wielu kultur i azyl wspólnot narodowościowych. Niewątpliwie gdańska mozaika mniejszości narodowych wypływa z tradycji tego
grodu jako miasta respektującego tolerancję, „miasta bez stosów”, gdzie nikt
nie chciał być królem cudzych sumień; miasta przesiedleń, transferów i przemieszczeń całych społeczeństw na nigdzie indziej spotykaną skalę; miasta nieprzerwanie otwartego na przeobrażenia cywilizacyjne, gdzie choćby
na przestrzeni ostatniego tylko stulecia wyrastały pokolenia niepokornych,
zaznaczających trwały ślad w dziejach nie tylko tego miasta i regionu.
Istotnym historycznym czynnikiem generującym ład wielokulturowy
na Pomorzu Gdańskim były ruchy migracyjne zaznaczające swoją obecność
zarówno na tle religijnym (XVI–XVII wiek), jak i ekonomicznym (XIX–XXI
wiek).
W okresie międzywojennym swoiste piętno na stosunki etniczne w Wolnym Mieście Gdańsku wywarła polityka nazistów, którzy po przejęciu władzy w 1933 r. dążyli do likwidacji wielokulturowego wizerunku miasta.
W tym celu „sprzyjali” emigracji jak największej ilości „obcokrajowców”
i „imigrantów”.
Po połączeniu Pomorza z resztą kraju w 1920 r. głównym zadaniem jego
rządów i administracji lokalnej była unifikacja i integracja tego regionu
pod względem narodowościowym z resztą ziem państwa po 123 latach zaborów. Konflikty pomiędzy „swoimi” (autochtonomi), a „obcymi” (przybyszami) na Pomorzu Gdańskim wynikały ze zderzenia się różnych form kulturowych: etosu społecznego, obyczaju oraz stosunku do religii. Niemały wpływ
w utwierdzaniu konfliktów dzielnicowych miały historycznie zakorzenione
stereotypy etniczne, które budziły polskie „upiory” i nadal są powodem wielu niewybrednych ataków, odgrzewanych na przykład podczas kampanii wyborczych; najlepszy przykład stanowi ostatnia prezydencka, kiedy jednemu
z kandydatów wypomniano wojenną przeszłość dziadka (!).
Niezwykle ważną rolę w integracji narodowościowej na Pomorzu Gdańskim w okresie II Rzeczypospolitej odegrały nauka, oświata, kultura, w tym
głównie życie literackie, prasa, teatr oraz w późniejszym okresie – radio. Procesowi konsolidacji społecznej, a tym samym zmiany wzajemnego wizerunku „swoich” i „obcych” towarzyszyły narastające zagrożenia totalitarnych
państw ościennych.
W wyniku działań wojennych i po ich zakończeniu nastąpiły zmiany strukturalne społeczeństwa Pomorza Gdańskiego, a tym samym proces wzajemnego oddziaływania nowych skupisk mniejszościowych. Istotnym czynnikiem
stymulującym ten proces była polityka władz Polski, zmierzających do przekonania opinii publicznej, że powojenna Polska staje się krajem narodowym,

***
Czynnikiem sprzyjającym powstaniu na Wybrzeżu Gdańskim swoistego
tygla narodów i mozaiki etnicznej był i pozostaje sam Gdańsk jako miasto
Por. H. Grzymała-Moszczyńska, dz. cyt., s. 16.
Por. M. Wenzel, Stosunek do obcokrajowców. Komunikat, http://www.cbos.pl,
z 09.08.2006.
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monoetnicznym; że państwo narodowościowe, jakim była II RP, przeszło
do niechlubnej przeszłości. Do głównych zadań administracji należało więc
wysiedlenie jak największej ilości obywateli niemieckich bądź pochodzenia
niemieckiego oraz rozstrzygnięcie przynależności narodowej ludności miejscowej.
Z upływem czasu stosunki narodowościowe zaczęły kształtować wieloetniczne rzesze imigrantów z wschodnich i południowych terenów II RP: Białorusini, Litwini, Rosjanie, Ukraińcy, Łotysze, Estończycy, Ormianie, Karaimowie, Cyganie, Tatarzy, Łemkowie i Żydzi; w tyglu narodowości zaczęły
rodzić się nowe bądź pojawiać się stare konflikty etniczne, wzajemna nieufność i wrogość, spowodowane zróżnicowanym rozwojem cywilizacyjnym:
kulturą, zaawansowaniem gospodarczym, językiem i religią.
W dalszym ciągu postrzega się Żydów poprzez pryzmat negatywnych stereotypów i mimo iż na Wybrzeżu Gdańskim osób pochodzenia żydowskiego
jest znikoma ilość (około 50 osób), zewnętrzne oznaki antysemityzmu (antysemityzm bez Żydów!) dają ciągle o sobie znać, choćby w licznych napisach umieszczanych na murach, parkanach czy fasadach kamienic, a także
na transparentach wnoszonych na stadiony piłkarskie. Propagowany przez
antysemitów obraz Żyda zawiera zazwyczaj tylko negatywne cechy; na przykład pozytywna zapobiegliwość, obrotność i zaradność w optyce antysemity
przybiera kształt negatywny, zwodniczy, wskazujący na chęć wyprowadzenia
innych w pole i zawładnięcie światem.
Tradycyjnie pozytywnymi stereotypami określa się na Wybrzeżu społeczności Ormian, Tatarów, Karaimów, a także Greków i Macedończyków, Węgrów, Słowaków i Czechów.
Przemiany polityczne, jakie nastąpiły w wyniku wydarzeń w Październiku ’56 r., spowodowały ożywienie działalności instytucjonalnej grup narodowościowych, a ich jawność sprzyjała lepszemu poznaniu, zrozumieniu i akceptacji. Wyjątek stanowi rok 1968, kiedy rozpętano nagonkę antyżydowską,
zmuszając wielu luminarzy nauki i kultury do opuszczenia kraju, a tym samym do pogorszenia relacji polsko-żydowskich.
Swoisty przełom w obrazie mniejszościowym nastąpił po 1989 r. Wpłynęło na to przede wszystkim podniesienie kwestii urzeczywistnienia praw człowieka i obywatela, a w ślad za tym wydawanie decyzji normatywnoprawnych
gwarantujących ich spełnianie. Wzrost zainteresowania i akceptacji „obcych”
przybyszów przez społeczeństwo Wybrzeża Gdańskiego, zwłaszcza wykształconego, potwierdziły badania CBOS w latach 1993–2001 i następnych.
Nie wszystkie stereotypy narodowe ulegają trwałemu wykorzenieniu;
niektóre z nich, zwłaszcza dotyczące niektórych mniejszości narodowych,

ciągle należą do tak zwanych struktur długiego trwania i z trudem ulegają wyeliminowaniu ze świadomości społecznej. Nadal funkcjonują negatywne stereotypy Żyda, Rosjanina, Cygana (Roma), Niemca; w dalszym ciągu podaje
się negatywnemu publicznemu osądowi luminarzy polskiej literatury, nauki
i sztuki pochodzenia żydowskiego. Gdzieniegdzie jednak powstają inicjatywy, szczególnie związane z kulturą, próbujące przerzucać mosty pojednania,
zrozumienia i budowanie nowej wspólnej przyszłości na zasadzie partnerstwa. Widać to najdobitniej podczas periodycznie organizowanych w Gdańsku „Festiwalach Mniejszości Narodowych”. Można to prześledzić również
w twórczości literackiej autorów reprezentujących zarówno grupy mniejszościowe, jak i polską większość.
Ważną rolę w zbliżeniu narodowości pełni „klasa kreatywna”, a więc ludzi uzdolnionych, tolerancyjnych, budzących powszechne zaufanie i zmniejszających dystanse cywilizacyjne. W tym zakresie odnotowuje się rosnącą
rolę organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących
się problemami grupami imigranckimi; zwłaszcza, że zauważa się napływ
obcokrajowców po wejściu Polski do strefy Schengen. Od momentu przystąpienia Polski do Konwencji Genewskiej z 1951 r. próbę otrzymania w Polsce
Genewskiego Dokumentu Podróży, potwierdzającego status uchodźcy, podejmowali uciekinierzy z 50 krajów świata.
Na integrację z państwem pobytu wywierają wpływ uwarunkowania prawne, m.in. wymagana znajomość języka polskiego oraz długie oczekiwanie na
przyznanie pobytu czasowego, tolerowanego, nie mówiąc już o obywatelstwie polskim, na które można liczyć nawet po 20 latach od chwili przekroczenia granicy państwa.
Innego rodzaju barierami osiedleńczymi na Wybrzeżu Gdańskim są ciągle
„niezdrowe” wzajemne relacje pomiędzy przybyszami a społecznością lokalną; szczególnie dokuczliwe są oznaki ksenofobii i rasizmu, pojawiające się
w prasie o proweniencji chadeckiej i narodowej.
Reprezentatywnym wyznacznikiem postrzegania społeczności mniejszościowej, w tym szczególnie imigranckiej, jest swoista dychotomia postaw
większości polskiej: z jednej bowiem strony obdarza się obcokrajowców
współczuciem, udziela pomocy materialnej, najczęściej spontanicznie jednorazowej, z drugiej strony zaś uważa się ich jako potencjalne zagrożenie pozbywania miejsc pracy przeznaczonych dla „swoich” oraz źródło powstawania konfliktów etnicznych, z kryminalnymi włącznie.
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Emigracja, Polska, region:
gdzie jest miejsce dla młodych
wykształconych kadr?
Na przełomie wieków XX i XXI w Europie Środkowo-Wschodniej nałożyły się na siebie trzy kluczowe procesy: globalizacja, transformacja ustrojowa oraz integracja młodych rynkowych gospodarek z europejskim wspólnym
rynkiem. Procesy te odbywały się i odbywają nadal w warunkach zmian naukowo-technicznych o daleko idących gospodarczych, społecznych i kulturowych konsekwencjach1.
Z kolei otwarcie rynków pracy w krajach Europy Zachodniej umożliwiło młodym Polakom podejmowanie zatrudnienia za granicą. Czy związana
z tym emigracja młodych ludzi świadczy o ich mobilności i w dłuższej perspektywie czasowej będzie korzystna dla kraju, czy też jest marnotrawstwem,
niewykorzystaniem wykształconych kadr niezbędnych dla rodzimego rynku
pracy? 2
1. Jaka trajektoria rozwoju regionalnego?
Odbywająca się w ostatnich latach w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej – po odejściu od gospodarki centralnie sterowanej – restrukturyzacja ośrodków tradycyjnego przemysłu i związana
z tym konieczność dokonania zmian ich profilu gospodarczego uważana jest
za jedno z głównych wyzwań dla rozwoju regionalnego. Istotnym elementem
strategii rozwoju regionów stało się więc wypracowanie koncepcji wsparcia obszarów problemowych ze środków unijnych i krajowych. W Polsce są
to obszary koncentracji sił wytwórczych charakterystyczne dla gospodarki
XIX i XX wieku, a m.in.: wydobycia węgla kamiennego i przemysł hutniczy
na Górnym Śląsku, przemysł stoczniowy w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, przemysł lekki w ośrodku łódzkim, tereny powojskowe
1
2
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G. Kołodko, Globalizacja – zacofanie – rozwój, (w:) „Ekonomista”, nr 6, 2002, s. 798–801.
L. Kasprzak, Interpretacje migracji – szanse i zagrożenia, (w:) L. Kasprzak, J. Knopek
Procesy migracyjne: teoria, ewolucja i współczesność, Piła 2008, s. 32–33.
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i obszary po dawnych PGR-ach, a także peryferyjne obszary rolnicze Polski
wschodniej.
Tam, gdzie powyższe zjawiska występują, jedne ośrodki i obszary zmieniają ten niekorzystny dla siebie stan rzeczy, a nawet wzmacniają swoją pozycję konkurencyjną, podczas gdy inne pogrążają się w stagnacji gospodarczej i społecznej. Przykładem tych pierwszych mogą być prężnie rozwijające się miasta Śląska oraz inicjatywy podejmowane w Łodzi, a do tych drugich zaliczyć należy zapóźnione tereny Polski wschodniej. Napotykają one
na poważne trudności w dostosowaniu się do współczesnych trendów rozwojowych, to jest gospodarki opartej na wiedzy. Główną – pomijając inne przyczyny – barierą rozwojową tych regionów jest brak odpowiedniego kapitału ludzkiego3.
W celu lepszego zdiagnozowania powyższych zjawisk można odwołać się
do zyskujących na popularności teorii opartych na aparacie pojęciowym wywodzącym się z ekonomii rozwojowej, a zwłaszcza koncepcji „ścieżek rozwoju” (path-dependence). I tak, idea zależności trajektorii rozwoju systemu
gospodarczego od przeszłej ścieżki rozwoju wyłoniła się w ekonomii w latach 80. XX w. jako swego rodzaju alternatywa dla ortodoksyjnego, mechanistycznego widzenia wzrostu gospodarczego. Trajektoria regionalna to zjawisko ekonomiczne, społeczne, polityczne i kulturowe o głębokich korzeniach, zależne od ścieżki dotychczasowego doświadczenia danego obszaru. Na przykład problemy okręgów tradycyjnego przemysłu są postrzegane
jako wynik specyficznej trajektorii historycznej, prowadzącej do uwięzienia
przedsiębiorczości w dotychczasowych strukturach, niesprzyjających ani innowacjom ani endogenicznemu rozwojowi4.
Termin „trajektoria regionalna” oznacza integrację zmian sterowanych i spontanicznych w regionach. Studia nad historycznie uwarunkowaną trajektorią rozwoju (path dependency studies) traktowane są jako badania ukierunkowane na wyjaśnianie współczesnej specyfiki regionów. Według Christophera Freemana: Trajektorie to samospełniające się przepowiednie oparte na aktorach, decyzjach i nadziejach na przyszłość. Jak wszystkie procesy są one podtrzymywane przez interesy, które rozwijają się w trakcie ich trwania i przez wiarę, że będą trwały nadal.5
K. Gwosdz, Pozytywne i negatywne ścieżki (varius and vicious) – próba zastosowania teorii
zależności od ścieżki (path dependency) do wybranych miast konurbacji górnośląskiej,
(w:) Wymiar i współczesne interpretacje regionu, red. I. Sagan., M. Czepczyński, Gdańsk
– Poznań 2003, s. 227.
4
P. A. David, G. Wright, General Purpose Technologies and Surges in Productivity:
Historical Reflections on the Future of the ICT Revolution, (w:) The Economic Future in
Historical Perspective, red. P.A.David and M.Thomas, The Economic Future in Historical
Perspective, Chapter 4, Oxford 2003; P.A. David, Path Dependence. A Foundational
Concept for Historical Social Science, „Cliometrica”, 1(2), 2007.
5
C. Freeman, Economics of hope: essays on technology, change, economic, growth and the
3
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Istotne jest także sprecyzowanie, w jaki sposób oddziaływują zewnętrzne uwarunkowania na daną strukturę i jaką rolę w tym procesie odgrywają
pojedyncze zdarzenia losowe powodujące „zwekslowanie” bieżącej trajektorii rozwoju na inną trajektorię, inicjując w ten sposób często zasadniczo odmienny typ rozwoju. W tym kontekście, można powiedzieć, że istnienie efektów zewnętrznych może mieć decydujący wpływ na rozwój gospodarczy danego regionu6.
Przy czym należy stwierdzić, że ten odmienny typ rozwoju wcale nie musi
oznaczać postępu. Istnieje też możliwość rozwoju systemów społeczno-gospodarczych w kierunku gorszych standardów (inferior standards) i zaakceptowania ich jako stabilne w długim okresie czasu. Dzieje się tak wtedy, kiedy
krytyczna liczba osób zaakceptuje pewne rozwiązania, które wydają się im
tańsze lub bardziej wartościowe i wywrą one skuteczną presję na pozostałych
członków społeczności tak, iż zaakceptuje ona tenże standard.7
2. W kierunku gospodarki opartej na wiedzy
W warunkach XXI wieku konkurencyjny i innowacyjny region jest bezpośrednim aktorem na scenie globalnej. Region taki może mieć zdolność
i wolę rozwoju silnej, regionalnej gospodarki opartej na wiedzy (G.O.W.).8
Bardzo ważne miejsce w dochodzeniu do i rozwijaniu społeczeństwa gospodarki opartej na wiedzy odgrywają uczelnie wyższe, gdyż to w nich powstaje wiedza i z nich jest ona przekazywana do gospodarki i życia społecznego.
Ma to miejsce poprzez kształcenie kadr, a także w postaci nowatorskich koncepcji, publikacji, opracowań czy ekspertyz. Niezbędna jest więc korelacja
dwóch obszarów: polityki naukowej oraz trajektorii rozwoju gospodarczego
na poziomie regionalnym9.
environment, London 1992.
P. A. David, Path dependence, its critics and the quest for ‘historical economics’, Oxford
and Stanford University Lecture Series, 2000, s. 1–25; P.A. David, Economic policy
analysis and the Internet: Coming to terms with a telecommunications anomaly, (w:)
Oxford Handbook on Information and Communication Technologies, red. C. Ciborra,
R.E.Mansell, D.Quah and R.Silverstone, Oxford 2007.
7
W. Brian Arthur, Positive Feedbacks in the Economy, (w:) „Scientific American”, Feb. 1990;
W. Brian Arthur, Competing Technologies, Increasing Returns and Lock-in by Historical
Events, (w:) „Economic Journal”, 1989, no 99, s. 106–131; W. Brian Arthur, Increasing
Returns and the New World of Business, (w:) „Harvard Business Review”, July–Aug 1996;
W. Brian Arthur, Increasing Returns and Path Dependence in the Economy, Ann Arbor,
1994; W. Brian Arthur, Inductive Reasoning and Bounded Rationality, (w:) „American
Economy Review”, 1994, no 84, s. 406–411.
8
A. Kukliński, Rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Trajektoria regionalna, (w:)
Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego. Biuro Banku Światowego
w Polsce, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2003, s. 196.
9
J. Szafran, Politechnika w społeczeństwie wiedzy – teraźniejszość, przyszłość
6
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Stawiając na konkurencyjność danego regionu, warto prześledzić historię dochodzenia do zamożności innych krajów czy wydzielonych obszarów.
Gospodarka oparta na wiedzy nie rodzi się bowiem sama, a jest wynikiem
– jak na to wskazuje dotychczasowe doświadczenie – zastosowania jednego z dwóch mechanizmów. Liberalnego, za taki w literaturze przedmiotu
jako klasyczny region liberalnego kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, przyjmuje się Kalifornię i gospodarki sterowanej, tu najlepszym przykładem jest sukces Singapuru10. Singapur jest przykładem pomyślnej integracji mechanizmów rynku globalnego i silnego, ukierunkowanego strategicznie
długoterminowego planowania. Natomiast, nieskrępowany rozwój Kalifornii
wzmocniony został wcześniej przez miliardy dolarów wydane na kompleks
wojskowy w tym amerykańskim stanie11.
Antoni Kukliński wyróżnia sześć decydujących wymiarów trajektorii regionalnej gospodarki opartej na wiedzy (GOW):
– przedsiębiorstwo G.O.W., w warunkach europejskich należy odpowiedzieć na pytanie, jak głęboko zakorzeniony jest na danym obszarze model
przedsiębiorstwa G.O.W. Następnie konieczne jest nakreślenie mapy europejskich krajów i regionów, w których pejzażu gospodarczym zaczynają dominować przedsiębiorstwa uznające, że wiedza staje się fundamentem ich
przewagi konkurencyjnej.12
– rynek kapitałowy, warunki rynku kapitałowego są w coraz większym
stopniu tworzone przez globalne realia finansowe, dlatego Unia Europejska
i poszczególne jej kraje nie mają wpływu na rynek kapitałowy na szczeblu
regionalnym. Natomiast doświadczenia niektórych wysoko rozwiniętych regionów wskazują, że endogeniczna siła regionu do tworzenia własnej specyfiki, może być głównym czynnikiem w rozwoju G.O.W., co spowoduje, że region stanie się atrakcyjny dla rynków kapitałowych.
– rynek pracy, najważniejszą siłą napędową w rozwoju G.O.W. jest twórczy wykształcony człowiek. Przedsiębiorstwo G.O.W. musi mieć łatwy dostęp do najnowszych zdobyczy wiedzy oraz posiadać możliwości ich wdrożenia. Może ono funkcjonować wyłącznie w ramach elastycznego rynku pracy, stymulującego mobilność pracowników.
i marzenia, http://pryzmat.pwr.wroc.pl/Pryzmat_159/159wyk.html.
Work, Organisation and Industry: The Asian Experience, Singapore, red. Ai-Yun Hing,
C.T. Change and R. Lansbury, Stanford 1998, s. 303.
11
M. Miedziński, Kalifornia-Singapur. Analiza porównawcza, (w:) Gospodarka oparta
na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński A., Warszawa 2001, s. 225–
226; A. Kukliński, Polska w obliczu wyzwań globalnych, wystąpienie na konferencji
„Strategia Rozwoju Polski u Progu XXI wieku”, Pałac Prezydencki, 18–19.04.2001, http://
www.exporter.pl/forum/agencje_plus/60str_global.html.
12
J. Eliasson, Road pricing with limited information and heterogeneous users: A successful
case, (w:) „ The Annals of Regional Science”, vol. 35 (4), 2001, pp. 595–604.
10
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– system edukacji, sukces G.O.W. ma głębokie korzenie w realiach społecznych danego kraju i regionu. Społeczeństwo budujące G.O.W. musi być
społeczeństwem konkurencyjnym i innowacyjnym. Najważniejszym długofalowym instrumentem tworzenia konkurencyjnych, innowacyjnych spo
łeczności w Europie jako całości, jak również w poszczególnych jej regionach, jest system edukacji. Konieczne jest wdrażanie regionalnych systemów
edukacji, bezpośrednio związanych z siłami napędowymi gospodarki opartej na wiedzy.
– system instytucji badawczo-rozwojowych (B+R), doktryna G.O.W.
zachęca do znajdowania nowych sposobów podejścia do rozwoju systemu
B+R na szczeblu regionalnym. W tym kontekście, pomocne mogą być działające w danym regionie systemy innowacyjne jako instytucjonalne narzędzia organizowania przepływu informacji pomiędzy innowacyjnymi przedsiębiorstwami, systemem badawczym i edukacyjnym oraz układem regionalnych władz rządowych i samorządowych. Tworzenie wiedzy powinno być
traktowane jako wielowymiarowy proces, przekraczający tradycyjne granice
między naukami podstawowymi i stosowanymi oraz między badaniami akademickimi i przemysłowymi.
– regionalny układ rządowy i samorządowy, powinien ulec zmianie dotychczasowy, dominujący w większości polskich regionów, system rządzenia
pasywnego. Za owym pasywnym rządzeniem stoi idea zmniejszania dysproporcji między regionami, wynikająca z moralnego obowiązku regionów silniejszych do tworzenia stałych strumieni wsparcia dla regionów słabszych.
W tym politycznym, społecznym i ekonomicznym klimacie słabsze regiony często nie są w stanie wykreować niezbędnej zdolności do endogenicznego rozwoju13.
W Polsce preferowanym kierunkiem polityki regionalnej jest dofinansowywanie przedsięwzięć infrastruktury podstawowej: komunikacyjnej
i ochrony środowiska (budowa wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków). Na drugim miejscu podejmowane są działania społeczne, nakierowane
na zmniejszenie – przynajmniej deklaratywnie – poziomu bezrobocia i poprawę warunków życia mieszkańców terenów uboższych.
Polityka regionalna UE nie może się jednak sprowadzać tylko do twardych projektów inwestycyjnych, bądź wsparcia socjalnego w ramach wyrównawczej polityki społecznej. Model ten nie stymuluje rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, a wręcz przeciwnie – ugruntowuje tradycyjny, zachowawczy, wsteczny scenariusz hamujący rozwój. Wysiłek na rzecz rozwoju
13

A. Kukliński, Rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Trajektoria regionalna, (w:)
Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego. Biuro Banku Światowego
w Polsce, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2003, s. 196–201.
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sektora wiedzy w Polsce ma cały czas jedynie uzupełniający charakter, wobec polityki gospodarczej opartej na klasycznym modelu inwestowania w
rozbudowę infrastruktury. Przy czym, głównym źródłem rozwoju wiedzy
jest import technologii. Z doświadczeń w absorpcji środków strukturalnych
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw na lata 2004–2006 wynika, że wydatki przeznaczone na badania były bardzo niskie i nie zostały do końca spożytkowane. W ramach
tego programu dofinansowanie uzyskało jedynie 14 projektów technologicznych, a około 50 mln zł zarezerwowanych początkowo na wsparcie innowacyjnych inwestycji zostało przesunięte na inne cele14.
Tymczasem doświadczenia takich krajów jak Grecja czy Portugalia wskazują, że zainwestowanie środków europejskich w infrastrukturę doprowadziło wprawdzie do poprawy jej stanu, ale nie dało trwałego, rozwojowego wzrostu i nie wpłynęło na innowacyjność i konkurencyjność ich gospodarek, a tylko taka zmiana jest szansą dla „nowych” krajów członkowskich.
Bez tego zjednoczona Europa pozostanie obszarem formalnie zintegrowanym, a faktycznie podzielonym na centrum i peryferie.
Dotychczasowe doświadczenia państw Piętnastki, dotyczące ścisłych powiązań sfery nauki z praktyką gospodarczą, wskazują na obustronne korzyści
z tej współpracy. Nie można korzystać z tych doświadczeń tylko deklaratywnie, opierać się na dokumentach unijnych i powoływać się na nie, lecz należy
podjąć działania realne, systemowe, uruchamiające znaczny potencjał ludzki15. Bez tego nie zbudujemy społeczeństwa wiedzy, a polska gospodarka nie
będzie w stanie wchłonąć ludzi wykształconych i kreatywnych. Aktualnie następuje proces wręcz odwrotny, przy zwiększającej się liczbie osób wykształconych, wzrasta zapotrzebowanie na zawody i prace proste. Potwierdza to
tezę, iż w Polsce cały czas realizowany jest niekorzystny scenariusz rozwojowy i ukierunkowanie całej gospodarki jest anachroniczne.
O skali problemu, związanego z niewłaściwym inwestowaniem w kapitał
ludzki i jego nietrafnym wykorzystywaniem, świadczą też wyniki badań opublikowanych przez Lisbon Council16 w październiku 2007 roku. W rankingu
dotyczącym wykorzystania kapitału ludzkiego, Polska plasuje się na ostatnim miejscu wśród „nowych” państw członkowskich UE. Obliczając wskaźnik wykorzystania kapitału ludzkiego, wzięto pod uwagę relację pomiędzy wykształceniem osób, a ich adekwatnym zatrudnieniem w gospodarce.
T. Grosse, Polska wobec Strategii Lizbońskiej, (w:) „ CFO Magazyn Finansów”, nr 5/2006.
Porównaj: C. Peyroux, Proces innowacji i zarządzanie zasobami technologicznymi w en
dogenicznym rozwoju gospodarczym, (w:) Strategiczne problemy rozwoju regionów
w procesie integracji europejskiej, red. nauk. A. Jewtuchowicz, Zakład Ekonomiki
Regionalnej i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 134–138.
16
Instytut brukselski działający na rzecz tworzenia w Europie nowoczesnej gospodarki.
14
15
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W konkluzji raportu, autorzy stwierdzają, iż od tego jak państwa i regiony
Europy Środkowej wykorzystają swój kapitał ludzki, zależeć będzie, czy dogonią one Europę Zachodnią w poziomie rozwoju już za lat 15, czy też proces ten będzie się ciągnąć przez cały wiek17.
22 lutego 2007 r. opublikowano po raz kolejny, na zamówienie Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej, wyniki badań innowacyjności europejskiej gospodarki (za rok 2006) – European Innovation Scoreboard (EIS). W badaniach poddano analizie porównawczej wskaźniki innowacyjności 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej
oraz Chorwacji, Turcji, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, USA i Japonii18. Objęły one m.in.: poziom edukacji, wydatki na technologie informacyjne, inwestycje w badania i rozwój czy liczbę patentów. Badane kraje podzielono
na cztery grupy:
– innovation leaders – to kraje ze znacznie wyższym od średniej dla UE-25
wskaźnikiem innowacyjności. Należą do nich: Szwecja, Finlandia, Dania
i Niemcy. Jeżeli chodzi o kraje spoza UE, to do tej grupy można zaliczyć
również Szwajcarię oraz Japonię,
– innovation followers – to kraje z gospodarką bardziej innowacyjną niż średnia dla UE-25, ale nie tak innowacyjną jak „liderzy”. Należą do nich: Wielka Brytania, Francja Holandia, Belgia, Austria oraz Irlandia, a także spoza
UE – Islandia oraz Stany Zjednoczone,
– trzecią grupę stanowią kraje, tak zwane doganiające, cathing-up countries, których wskaźniki innowacyjności są wprawdzie znacznie niższe
od średniej UE-25, ale tempo ich wzrostu jest dość wysokie. Są to: Słowenia, Czechy, Litwa, Portugalia, Polska, Łotwa, Grecja i Bułgaria,
– w czwartej grupie krajów – najmniej konkurencyjnych pod względem innowacyjności – znalazły się Hiszpania, Włochy, Malta, Węgry, Słowacja
oraz aspirująca do przystąpienia do Unii Europejskiej Chorwacja. Państwa
te charakteryzuje zarówno niska wartość wskaźników innowacyjności, jak
również słabe tempo ich wzrostu.19

P. Ederer, P. Schuler, S. Willms., European Human Capital Index: The Challenge of
Central and Eastern Europe, „ The Lisbon Council Policy Brief”, Vol. 2, No. 3 (2007),
The Lisbon Council, Brussels, 17 October 2007; http://www.lisboncouncil.net/index.
php?option=com_publications&task=view&id=14&Itemid=35.
18
Raport opracował Instytut Badań Ekonomicznych nad Innowacjami i Technologią
w Maastricht (Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology –
MERIT) we współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym (Institute for the Protection
and Security of the Citizen – JRC).
19
European Innovations Scoreboard 2006. Comparative Analysis of Innovation Performance,
Brussels 2007. s. 3.

17
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Jeśli chodzi o rozwój innowacyjności na poziomie regionów Unii Europejskiej, to w pierwszej dziesiątce znalazły się regiony z państw: Szwecji (region Sztokholmu zajął pierwsze miejsce), Niemiec, Finlandii i Francji. Z nowych państw członkowskich na 15. miejscu znalazła się Praga, na 27. Bratyslawski kraj, na 34. węgierski region Közép-Magyaroszag, a na miejscu 65.
najbardziej innowacyjny polski region – Mazowsze20.
Te statystyczne rankingi w miarę wiernie oddają obraz poziomu innowacyjności w Polsce, który determinuje budowę społeczeństwa opartego
na wiedzy, to jest głównego czynnika decydującego o konkurencyjności polskiej gospodarki. Dla społeczeństwa wiedzy rozwój kapitału ludzkiego jest
nieodzowny, a tu szczególna rola w regionach przypada uczelniom. Tylko
wykształceni ludzie są w stanie zaprojektować i realizować optymalną dla
danego regionu trajektorię rozwoju, a członkostwo w Unii Europejskiej daje
obecnie szansę na dofinansowanie nawet najśmielszych dalekowzrocznych
przedsięwzięć. Bez zaangażowania w politykę regionalną najbardziej
kreatywnych przedstawicieli środowiska akademickiego postulowany
rozwój nie będzie możliwy, a młode wykształcone w Polsce kadry swej
życiowej szansy szukać będą poza granicami kraju.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 4, 2009

Paweł Dąbrowski, Jarosław Urbański

Wolność kultury Creative Commons
na tle regulacji prawnych w Polsce
Creative Commons (CC) powstała jesienią w 2001 r. jako amerykańska
organizacja pozarządowa. Pierwsze działania zmierzające do wdrożenia tego
ruchu w Polsce nastąpiły jesienią 2004 r. Prof. Lawrence Lessig, założyciel
CC – autor kontrowersyjnej książki Free culture 23 maja 2005 r. – inauguracją w Bunkrze Sztuki w Krakowie podczas Międzynarodowej Konferencji Prawa Autorskiego „Dokąd zmierza prawo autorskie we współczesnym
świecie” zainicjował nowe remedium własności w postaci „wolnej kultury”.
Zasadniczym przesłaniem rozprzestrzeniającego się po całym świecie ruchu
jest alternatywa w stosunku do prawa autorskiego. CC stworzyła bezpłatne
narzędzia, które pozwalają autorom udostępniać dobra za pomocą licencji
zmieniającej hasło „wszystkie prawa zastrzeżone” na „pewne prawa zastrzeżone”1. Powstał w Polsce oddział CC pod nazwą Creative Commons Polska.
Niniejszy artykuł ma przedstawić wolność kultury od rozwoju ruchu wolnego programowania, który był początkiem dla idei zawartych w dokumencie
„Wolne Dobra Kultury”2 aż po licencje Creative Commons na tle regulacji zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych3.
I
W 1970 r., kiedy kilku technologów i naukowców zdefiniowało protokoły sieci do przesyłania elektronicznych danych, nie mogli wyobrazić sobie, że Internet tak się rozwinie4. Początkowe protokoły rozwijały się nie
po to, by nadużywać prywatności lub bezpieczeństwa, ale by wprowadzić
Share, Remix, Reuse – Legally , http://creativecommons.org/, z 01.03.2009.
Definition, http://freedomdefined.org/Definition/Pl, z 01.03.2009, efektem prac
nad projektem Creative Commons było stworzenie w 2007 definicji „Wolnych Dóbr
Kultury”.
3
Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 ze zm.– zw. ustawą o prawie autorskim.
4
B.M. Leiner i in., A Brief History of the Internet, Internet Society , http://www.isoc.org/
internet/history/brief.shtml, z 02.03.2009.
1
2

20

Pro inno Europe, Inno Metrics: European Innovation Scoreboard 2006, Annex s. 30.
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minimalną strukturę dostarczania wiadomości, na której ludzie, łącząc się w
społeczności, mogli wspólną i szybszą drogą dążyć do rozwoju i wspólnego
dobra. Rozwój protokołów standardu, umożliwił nowym użytkownikom łatwość łączenia się z siecią i przekazywanie wiedzy wśród większej społeczności. Ich pragnienie, by otwarcie dzielić bity i bajty, ewoluowało do kultury
dzielenia się informacją o nowoczesnym Internecie, a ich świadome unikanie
surowych regulacji kontroli dostępu stało się „kolcem i cierniem” twórców
prawa na całym świecie. Jednostka może nie studiować prawa, technologicznych decyzji, preferencji konsumentów ani rynkowych reakcji. Zamiast tego,
każdy aspekt kultury internetowej musi być określany w odniesieniu do historycznego kontekstu, decyzji technologicznych, bitew przemysłowych, sił
ekonomicznych czy rozważań globalnej polityki. Tylko poprzez zrozumienie szerokiego wzajemnego oddziaływania pomiędzy każdą z tych sił, mechanizmy prawa i technologicznych oddziaływań mogą być bardziej czytelne5. Polegając mocno na metaforach i historiach, by podkreślić ten „niuansowy” punkt styczności pomiędzy rzeczywistością nowoczesnych technologii a źródłami tej rzeczywistości, kultura ulega ciągłemu rozwojowi, wpływając na kwestie praw autorskich, przez co stwarzane są sytuacje wymagające
interwencji wymiaru sprawiedliwości6. Kultura internetowa i globalna społeczność niewątpliwie kształtuje prawo. Po 30 latach Internet utrzymuje ciężar ogromu materiałów dostępnych dla wielu ludzi i narzuca ciężar koniecznej współzależności na globalną społeczność internetową. Wiele cech społeczności (uwzględniając prawo do prywatności, możliwości konkurowania,
współpracy w realizacji pomysłów i rozwoju wiedzy) było świadomie nieobecnych we wczesnych społecznościach internetowych i stosownie do tego
stał się źródłem konfliktu w paradygmacie online. U schyłku XX wieku prawo stawało na przeszkodzie naukowym publikacjom oprogramowania, a coraz większa liczba patentów hamowała jego rozwój. Regulacje prawne nigdy nie nadążą nad postępem technologicznym, a szczególnie w tej materii.
Prawo do korzystania z dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zagwarantowane zostało przez ustawodawstwo polskie – już w art. 6 ust. 1 Konstytucji,
a Prezes UOKiK niejednokrotnie apelował o konieczność analizy przepisów,
pod kątem zagwarantowania prawa do korzystania z dóbr kultury i dziedzictwa narodowego7. Jednak kierunek debaty nad zmianami nie powinien zostać
Kathy Bowrey, Law & Internet Cultures , 2005, http://www.chickenfish.cc/copy/,
z 02.03.2009, s. 21.
6
Grokster , http://en.wikipedia.org/wiki/Grokster, z 03.03.2009.
7
Stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do przygotowanego przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw , 2006, pełna treść opinii
prezesa UOKiK dostępna pod adresem: http://prawo.vagla.pl/files/Stanowisko_UOKiK_
5
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zepchnięty w stronę sloganów czy haseł. Właściwym przykładem jest poruszony problem serwisów wymiany plików (peer-to-peer), które od początku powstania budzą kontrowersje. K. Bowrey8 przyznaje trafność przesłania plakatu autorstwa Patricka Brodericka o tytule MP3=Communism9, według którego komunistą jest osoba wymieniająca się muzyką w Internecie.
Z jednej strony jest to świetnie zobrazowane przesłanie, które potrafi skuteczniej trafić do odbiorców, z drugiej jednak strony nie odzwierciedla rzeczywistości, gdyż komunizm upadł, a wymiana utworów w tej postaci raczej prędko nie upadnie.
W interesie publicznym, wymiana informacji wzbogaca kulturę
przez swobodny i wolny dostęp do dóbr. Twórcy sieci, którzy chcieli współpracować nad najlepszym rozwiązaniem, stworzyli RFC10. Nie myśleli o zagrożeniach, skupieni byli na rozwoju. Internet rozwinął się w zawrotnym
tempie i pierwotnym jego celem było ułatwianie otwartej wymiany wiedzy11.
Nieskrępowany zakazami dostęp do informacji przy całkowitej liczbie jednostek na świecie o liczbie 1,23 miliardów podłączonych do Internetu (cyberspace), wymusił stworzenie pewnej filozofii. A. Kopff słusznie stwierdził,
iż postęp technologiczny coraz śmielej wpływa na prawo własności intelektualnej12, w wyniku czego powstała filozofia wolności kultury.
II
Wolność kultury, swobodna wymiana informacji czy rozwój społeczny
są wynikiem postępu technologicznego i rozwoju oprogramowania, który
umożliwia swobodną wymianę informacji i zaawansowane narzędzia pracy.
W dobie Internetu, nieodzownym elementem wolności kultury jest program
oraz rozwój uregulowań prawnych ograniczających swobodę wymiany dóbr
oraz licencje regulujące prawo własności.
ustawaV2006-pr)_autorskie.pdf, z 03.03.2009, s. 3.
K. Bowrey, Law and Internet Cultures, Cambridge 2005 r. s. 137.
9
Hasło: „Za każdym razem gdy kradniesz z Internetu MP3, to ściągasz komunizm”. Plakat
ma imitować apel Amerykańskiego Stowarzyszenia Przemysłu Muzycznego (RIAA),
http://companycomputerguy.com/gallery/main.php?g2_itemld=4531, z 05.03.2009.
10
RFC , http://pl.wikipedia.org/wiki/RFC, z 07.03.2009, RFC jest to „zbiór technicznych oraz
organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz
sieciami komputerowymi. Każdy z nich ma przypisany unikalny numer identyfikacyjny,
zwykle używany przy wszelkich odniesieniach. Publikacją RFC zajmuje się Internet
Engineering Task Force. Dokumenty nie mają mocy oficjalnej, jednak niektóre z nich
zostały później przekształcone w oficjalne standardy sieciowe, na przykład opis większości
popularnych protokołów sieciowych został pierwotnie opisany właśnie w RFC”.
11
B.M. Leiner i in., A Brief History of the Internet, Internet Society , http://www.isoc.org/
internet/history/brief.shtml, z 06.03.2009.
12
A. Kopff, Wpływ postępu technologicznego na prawo autorskie, Kraków 1980 r., s. 1.
8
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Pierwowzorami idei wolności byli pierwsi programiści zwani hakerami,
propagując swobodny dostęp i udoskonalanie stworzonych programów13.
Etyka hakarska propagowała swobodę obiegu oraz wolność w dostępie do informacji jako dobra wspólnego. Istnieje pogląd, że motywacją działań hakerów14 była „kultura prezentu” (gift culture) – bogactwem jest ilość dóbr wniesionych przez osobę do gospodarki. E. S. Raymond uważał, że wartość wniesionych dóbr wolnego oprogramowania jest wyznacznikiem statusu społecznego15. Problemy prawne związane z ochroną powstającego oprogramowania
wzrastały. W związku z potrzebą uregulowania tej materii Stany Zjednoczone, jako pierwsze państwo na świecie, nowelą Copyright Act w 1980 r. objęły prawem autorskim programy komputerowe (w Polsce regulacje dotyczące programów komputerowych pojawiły się w ustawie o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994)16. Po tym jak w 1981 r. IBM
(International Business Machines Corporation, potocznie zwany Big Blue,
NYSE: IBM) – obecnie największy koncern informatyczny17 wyprodukował
pierwsze komputery osobiste (PC – personal computer), popyt na urządzenia
oraz programy wzrastał. Programy komputerowe nabierały wartości handlowej i zaczęły być udostępniane w drodze umów, a zakres praw (legalnego
użytkowania) do tych dóbr był uregulowany przez licencję.
W związku z powyższym, naukowiec z MIT (Massachusetts Institute of
Technology) – Richard Stallman zapoczątkował ruch free software18. Termin ten, używany jest w dwóch znaczeniach19. Pierwszy – zwany jest wolnym oprogramowaniem, którego licencja daje prawo do „wolności” czyli uruchamiania programu w dowolnym celu, użytkowania, badania mechanizmów działaniami, umożliwia zmiany i dostosowanie programu do własnych potrzeb bez ograniczeń lub z niewielkimi zastrzeżeniami (warunkiem
dostępu do kodu jest dalsza redystrybucja i udostępnienie). W drugim znaczeniu – zwany oprogramowaniem freeware, które można kopiować i używać bez ograniczeń. Licencja freeware w dosłownym znaczeniu umożliwia darmowe rozprowadzanie aplikacji bez ujawnienia kodu źródłowego,
może być całkowicie darmowa i używana jedynie do użytku domowego, zaś

od produktów stworzonych przy użyciu programów freeware licencja nie
narzuca konieczności pobierania opłat20. Program jest wolnym oprogramowaniem, gdy użytkownik ma dostęp do wszystkich elementów wolności21.
Wśród twórców oprogramowania najczęściej używany jest zwrot free software w pierwszym znaczeniu tego terminu. Należy zaznaczyć, że nie ma istotnych różnic normatywnych pomiędzy free software definition a open source
definition22.
W terminologii Polskiej free software co do zasady przyjmuje definicje
wolnego oprogramowania i termin ten używany jest przez Ruch Wolnego
Oprogramowania (RWO). RWO działa jako sekcja Internet Society Polska
oraz Forum Rozwoju Wolnego Oprogramowania, powołane przy Ministerstwie Nauki i Informatyzacji. Free software z uwagi na pewne kryteria, jakie
musi przyjąć określenie „swobodne oprogramowanie” wydaje się być bardziej właściwe, gdyż pozwala uniknąć dwuznaczności słowa „wolne”23.
Odpowiedzią na początek okresu lat 80., w których przedsiębiorstwa zaczęły wprowadzać licencje na oprogramowanie, było publicznie ogłoszenie Richarda Stallmana 27 września 1983 na grupach dyskusyjnych net.unix-wizards i net.usoft projektu – GNU od słów (GNU to Nie Unix). Projekt
ten jest uniksopodobnym systemem operacyjnym złożonym z wolnego oprogramowania24. Jednak dopiero w styczniu 1984 r., po odejściu Stallmana
z Massachusetts Institute of Technology (MIT) prace nad projektem GNU
rozpoczęły się. Projekt, którym zajmował się Stallman był pierwszym, który
sfinansowała fundacja Free Software Foundation – FSF (Fundacja Wolnego
Oprogramowania założona przez Richarda Stallmana w 1985 r.), w związku
z czym powstała licencja pod nazwą GNU General Public License (GPL)25.
Należy pamiętać, że obok licencji GNU GPL istnieje szereg rozwiązań które są modyfikacjami idei Open Source. Przykładem są licencje, to jest licencja BS, MozPL (Mozilla Public License) oraz jej odmiana – licencja NPL
(Netscape Public Licence), SCSL (Sun Community Source License) wprowadzająca m.in. trzy poziomy licencjonowania w zależności od zastosowań

Por. T. Jaeger, A. Metzger, Open Source Software, München 2006, s. 7–9.
14
Eric S. Raymond, A Brief History of Hackerdom , http://www.catb.org/~esr/writings/
cathedral-bazaar/hacker-history/index.htm, z 10.03.2009.
15
Eric S. Raymond, Homesteading the Noosphere , http://www.catb.org/~esr/writings/
cathedral-bazaar/homesteading/, z 11.03.2009.
16
Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 904.
17
IBM , http://pl.wikipeda.org/wiki/IBM, z 12.03.2009.
18
Początki (Free Software Fundation) datuje się na 1983, a Richard Stallman uważany jest
za Twórcę.
19
B. Behlendorf, Open Source as a Business Strategy, Open Sources: Voices from the Open
Source Revolution, O'Reilly, 1999.

21
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Freeware,, http://pl.wikipedia.org/wiki/Freeware, z 13.03.2009.
The Free Software Definition , http://www.fsf.org/licensing/essays/free-sw.html,
z 14.03.2009.
22
Założenie to jest uzasadnione dlatego, że większość popularnych licencji wolnego
oprogramowania jest zgodne zarówno z free software definition, jak i open source definition.
Por.:, http://www.gnu.org/licenses/license-list.html, z 17.03.2009, http://opensource.org/
licenses/, z 20.03.2009.
23
Krzysztof Kowalczyk, Historia rozwoju oprogramowania open source , http://www.ementor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=4&id=50, z 21.03.2009.
24
GNU , http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU, z 21.03.2009.
25
Behlendorf B.: „Open Source as a Business Strategy” Open Source: Voices from the Open
Source Revolution, O’Reilly, 1999, s. 255.
20

357

Wolność kultury Creative Commons na tle regulacji prawnych w Polsce

Paweł Dąbrowski, Jarosław Urbański

produktu (cele: komercyjne, badawcze, edukacyjne) czy GNU Privacy Guard – GPG, program, który implementuje technologię klucza publicznego
i podpisów cyfrowych, a który może być wykorzystywany do przesyłania
poczty e-mail.
Wobec powyższego został nałożony wymóg dostępności komponentów
oprogramowania w całości jako wolne oprogramowanie. Projekt ten uznaje, że za pomocą urządzeń (komputerów czy technologii cyfrowych) można
łatwiej rozpowszechniać i modyfikować informacje oraz inne dobra, jednak
utrudnia to system praw autorskich niedostosowany do potrzeb nurtu „wolnych dóbr kultury”. Obostrzenia dostępu do programów spowodowane prawem autorskim powodują utrudnienia w użytkowaniu i rozwoju oprogramowania oraz naruszenia spójności społeczeństwa. Ponadto GNU sprzeciwia
się również patentom na oprogramowanie, ponieważ, według projektu, niemal każdy innowacyjny program wykorzystuje nowe metody, a to czy zostały już wcześniej opatentowane zależy od szczęścia, co z kolei znacznie
utrudnia tworzenie nowych programów26. Projekt ten stoi w opozycji także
do tak zwanej zaufanej techniki komputerowej (Trusted Computing), nazywanej „zdradziecką techniką komputerową” (Treacherous computing)27, systemu DRM – System Zarządzania Cyfrowymi Restrykcjami (Digital Restrictions Management) – opartego o mechanizmy kryptograficzne lub inne metody ukrywania treści. System ma przeciwdziałać używaniu danych w formacie elektronicznym w sposób sprzeczny z wolą ich wydawcy28 oraz uniemożliwiać dostawcom oprogramowania przejęcia kontroli nad komputerem ich
użytkownika29.
W ramach licencji GNU stworzono kolejne wersje licencji: GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL)
i GNU Free Documentation License (GFDL)30. Wspierająca nie tylko ten projekt, Free Software Foundation tworzy, chroni i promuje wolność użytkowania, wolnego dostępu, modyfikacji, kopiowania i rozprowadzania programów
komputerowych oraz broni praw użytkowników wolnego oprogramowania31.
W praktyce zgodnej z definicją FSF każdy program komputerowy na tej licencji jest jednocześnie zgodny z bardziej liberalną definicją Open Source
Why Software Should Not Have Owners , http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html,
z: 22.03.2009.
27
R. Anderson, Trusted Computing Frequently Asked Questions, Cambridge England , http://
www.cl.cam.ac.uk/~rja14/tcpa-faq.html, z 22.03.2009.
28
Digital Rights Management , http://pl.wikipedia.org/wiki/Digital_Rights_Management,
z 23.03.2009.
29
Can You Trust Your Computer , http://www.gnu.org/philosophy/can-you-trust.html,
z 23.03.2009.
30
GNU , http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU, z 24.03.2009.
31
Campaigns , http://www.fsf.org/, z 25.03.2009.
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Initiative (OSI), która jest mniej rygorystyczna, jednak różnice w założeniach
obu definicji powodują, że nurt związany z FSF i projektem GNU obstaje
przy rozróżnianiu Wolnego Oprogramowania (aspekt ideowy) od Otwartego
Oprogramowania (aspekt techniczny)32. FSF ponadto wspiera wolność publikacji, wypowiedzi, zrzeszania się w Internecie, tworzenia oprogramowania i szyfrowania korespondencji. Przepisy prawa autorskiego posługują się
wyrażeniem copyright (symbolem ©), oznacza to „wszelkie prawa do kopiowania zastrzeżone”33 zaś wolne projekty to jest GNU General Public License – GPL, GNU Lesser General Public License – LGPL oraz GNU Free
Documentation License – FDL posługują się licencją copyleft (Symbol Copyleft – odwrócony znak ©), co może być rozumiane jako świadoma rezygnacja z ww. zastrzeżeń czy sposób na nadanie wolności utworom, by w dalszym
użytkowaniu wszystkie jego zmienione i rozszerzone wersje były również
wolne. Copyleft ma być zachętą dla programistów, by propagowali własną
pracą wolne oprogramowanie. Wiele ważnych wolnych programów, takich
jak kompilator GNU C++ powstało na bazie powyższej filozofii. Aby program komputerowy mógł zostać udostępniony na zasadach copyleft, w pierwszej kolejności musi zostać zastrzeżony copyright, czyli prawa autorskie
do niego (w praktyce program posiada taki status z mocy samego prawa).
Drugim krokiem jest obostrzenie programu warunkami rozpowszechniania,
które są prawnym środkiem, dzięki któremu dajemy każdemu prawo do używania, modyfikowania i rozpowszechniania kodu naszego programu lub dowolnego programu pochodnego, ale tylko wtedy gdy warunki rozpowszechniania pozostaną niezmienione. W ten sposób, kod i przekazane wolności stają się prawnie nierozdzielne34.
Digital Millennium Copyright Act – ustawa o prawach autorskich w cyfrowym tysiącleciu realizująca dwa traktaty Światowej Organizacji Własności
Intelektualnej (WIPO) z 1996 r. Digital Millennium Copyright Act (DMCA)
to regulacje przejęte przez Kongres Stanów Zjednoczonych w październiku
1998 r., które głosiły poważne zmiany w przestrzeganiu prawa autorskiego
w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Copyright Traktat oraz Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach.
III
W 1998 r. powstał odłam wolnego oprogramowania. John Maddog Hall,
Larry Augustin, Eric Raymond (najbardziej utożsamiany z tym ruchem jako
FLOSS , http://helionica.pl/index.php/FLOSS, z 25.03.2009.
Copyright , http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright, z 26.03.2009.
34
What is Copyleft , http://www.gnu.org/copyleft/, z 25.03.2009.
32
33
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największy teoretyk), Bruce Perens i inni stworzyli open source (open source movement) – otwarte źródła35 – zwane otwartym oprogramowaniem o udostępnionym kodzie źródłowym. Ruch ten stanowi negację praw, które wynikają z ochrony własności intelektualnej oraz możliwości patentowych. Założyciele poszli dalej. Uważali, że należy promować wolne oprogramowanie wyłącznie na gruncie jego wyższości technicznej36 (Eric Raymond wysunął tą tezę w kontrowersyjnym eseju The Cathedral and the Bazaar po raz
pierwszy zaprezentowanym na Linux Kongress 27 maja 1997)37. Esej Erica
Raymonda określa sposoby tworzenia open source i jest oparty na jądrze Linuksa oraz doświadczeniach projektu Open Source o nazwie fetchmail. Raymond przeciwstawia w nim dwa modele tworzenia FLOSS – pierwszy nazywa modelem katedry, gdzie kod źródłowy jest udostępniany wraz z nową
wersją oraz drugi – model bazar, gdzie kod programu przez cały czas jest widoczny w Internecie. W treści dokumentów urzędowych i oficjalnych oraz w
oficjalnych analizach głownie używa się terminu – FLOSS (Free Libre/Open
Source Software, a także FOSS, F/OSS), zaś w mowie potocznej – wolne
oprogramowanie (Free Software), jak i otwarte oprogramowanie (Open Source). Otwarta treść jest nazywana również jako wolna dokumentacja, inaczej
wolna treść (Free documentation, Open documentation lub Open content)38.
Założyciele ruchu przyjęli definicję oprogramowania open source w oparciu
o wytyczne Debiana39 dotyczące Wolnego Oprogramowania. Open Source
Definition (w ramach Open Source Definition licencje muszą spełniać 10 warunków) rozpoczął życie jako dokument systemu Debian GNU/Linux Distribution dotyczący wolnego oprogramowania a w 1998 r. Bruce’a Perensa i Erica Raymonda założyli organizację pomocniczą Open Source Initiative (OSI) – której zadaniem jest promocja oprogramowania open source40.
Nie udało im się jednak otrzymać znaku towarowego (trademark) dla open
source jednak wraz z Free Software Foundation stali się największymi instytucjami promującymi „wolność dóbr kultury”. W języku angielskim słowo free posiada podwójne znaczenie („swobodne” lub „darmowe”). Doprowadziło to pośrednio do powstania terminu open source, którym określa się
oprogramowanie spełniające następujące wymagania: licencja musi dawać
Otwarte Oprogramowanie , http://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarte_Oprogramowanie,
z 25.03.2009.
36
Otwarte Oprogramowanie , http://pl.wikipedia.org/wiki/Open_source, z 25.03.2009.
37
The Cathedral and the Bazaar , http://pl.wikipedia.org/wiki/The_Cathedral_and_the_
Bazaar, z 25.03.2009.
38
Wolna dokumentacja,, http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolna_dokumentacja, z 25.03.2009.
39
Bruce Perens usunął później odniesienia typowe dla Debiana z Wytycznych Debiana
dotyczących Wolnego Oprogramowania, aby stworzyć The Open Source Definition , http://
www.debian.org/social_contract.pl, z 27.03.2009.
40
Otwarte Oprogramowanie , http://pl.wikipedia.org/wiki/Open_source, z 27.03.2009.
35
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prawo do swobodnej redystrybucji oprogramowania; program musi zawierać
kod źródłowy, pogram może być rozpowszechniany bez kodu źródłowego,
ale w takim przypadku kod musi być publicznie dostępny; licencja musi zezwalać na modyfikacje programu i produktów pochodnych, oraz na ich rozpowszechnianie na prawach oryginalnej licencji; licencja może wymagać
rozpowszechniania licencji w formie dodatkowych modułów, dołączanych
do oryginału w czasie kompilacji, w celu ochrony integralności oryginalnego
kodu źródłowego; brak dyskryminacji pojedynczych osób lub grup społecznych; brak ograniczenia pola zastosowań; licencja programu musi obowiązywać wszystkich jego użytkowników, bez konieczności zawierania dodatkowych umów; licencja nie może być ograniczona do pojedynczego produktu;
licencja nie może tworzyć ograniczeń w stosowaniu innych programów rozpowszechnianych wraz z oprogramowaniem, którego dotyczy; licencja musi
być technologicznie neutralna41.
IV
Powyższe regulacje wpływają na rozwój wolnego oprogramowania i określają ramy działania organizacji wspierających wolność tworzenia i wymiany dóbr kultury. Niewątpliwie było to bodźcem do narodzin nowej „wolności”, jaką jest licencja Creative Commons, która jest częścią ruchu społeczno-kulturowego, propagując i rozwijając wspólną twórczość. Creative Commons powstała w 2001 r. z inicjatywy naukowców (przede wszystkim prawników), intelektualistów, którzy chcieli rozprzestrzeniać za pomocą nowoczesnych technologii wspólne dobra kultury. Jest to pozarządowa organizacja non-profit, której podstawowym celem jest rozwój i propagowanie licencji będącej alternatywą praw autorskich zgodnie z wymogami postępującego rozwoju technologicznego. Creative Commons proponuje alternatywę z „wszystkie prawa zastrzeżone” do „pewne prawa zastrzeżone”, jednocześnie będąc w zgodzie z uregulowaniami prawa autorskiego. W związku
z tym został stworzony zestaw licencji przeznaczonych dla autorów, muzyków i innych twórców. W ciągu trzech lat swojej działalności Creative Commons zbudowała bardzo silną pozycję w Stanach Zjednoczonych dzięki pracy na rzecz legalnego dostępu do dóbr kulturowych.
30 czerwca 2003 zamknięto oficjalnie projekt open content, a jego miejsce zajął ruch Creative Commons42. Patronem tego ruchu jest Fundacja Otwarty Kod Kultury – niezależny projekt Europejskiej Fundacji Kultury (ECF), która
K. Kowalczyk, Historia rozwoju oprogramowania Open Source , http://www.e-mentor.
edu.pl/artykul_v2.php?numer=4&id=50, z 28.03.2009.
42
J. Barta, R. Markiewicz, Oprogramowanie open source w świetle w świetle prawa. Między
własnością a wolnością, Kraków 2005, s. 25.
41
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pracuje wspólnie z artystami, organizacji, sieci kulturalnych, ludzi zajmujących
się kulturą w 50 europejskich krajach, a także tworzy nowe możliwości wymiany doświadczeń, umożliwiając współpracę kulturalną pomiędzy narodami całego
świata43. Koordynatorem prawnym tego ruchu w Polsce jest pracownik naukowy
prof. Elżbieta Traple z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Alek Tarkowski i Justyna Hofmokol czuwają jako założyciele nad całością
projektu. CC współpracuje również z tygodnikiem „Polityka”, Towarzystwem
Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w szczególności
z Sekcją Prawa Własności Intelektualnej oraz Centrum Sztuki Współczesnej.
Przewodnim założeniem Creative Commons jest tworzenie elastycznych
mechanizmów rozpowszechniania czy redystrybucji utworów na podstawie
licencji. Organizacja ta często znacznie szerzej określa prawa do korzystania
z „wolnych dóbr kultury” niż reguluje to dozwolony użytek. Ruch opracował
„licencje wolnej treści” (obrazy, tekst, audio) do innego użytku niż software. Creative Commons zainicjowała również szereg projektów mających na
celu wsparcie i rozszerzenie domeny publicznej (Science Commons – Ustanowienie CC w ramach środowiska naukowego, Creative Commons International – koordynacja ekspertów prawnych na całym świecie., ccLearn – ustanowienie CC w społeczności akademickiej, ccMixter – pobieranie, próbki,
współużytkowanie)44. Pomimo, że pierwotna treść licencji została stworzona zgodnie z prawem amerykańskim, projekt zakłada dostosowanie regulacji
zawartych w licencji do ustawodawstwa danego państwa45. CC Polska działa
w ramach projektu iCommons (International Commons), którego celem jest
stworzenie nowej bazy dla projektu oraz dostosowanie postanowień licencji
do specyfiki danego państwa. Creative Commons oferuje twórcom licencje,
które obowiązują na całym świecie jako licencje niewyłączne, niewypowiadane, mające charakter adhezyjny, niewyłączny, nieodpłatny, o zakazie stosowania DRM, regulujący kwestie wygaśnięcia licencji w momencie jej naruszenia, o ograniczonej odpowiedzialności odszkodowawczej bez gwarancji46.
Find Ideas. Find People. Find Money, Find Events. Find Debates. One website, 50
countries, 6 languages , http://www.labforculture.org/en/About-Us, z 28.03.2009.
44
Projects , http://creativecommons.org/projects/, z 29.03.2009.
45
Obecnie w 50 państwach Licencja Creative Commons jest dostępna: (Argentyna, Australia,
Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny kontynentalne, Kolumbia, Chorwacja,
Dania, Ekwador, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Gwatemala, Hong Kong, Węgry,
Indie, Izrael, Włochy, Japonia, Luksemburg, Macedonia, Malezja, Malta, Meksyk,
Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Peru, Filipiny, Polska, Portugalia, Portoryko,
Rumunia, Serbia, Singapur, Słowenia, Afryka Południowa, Korea Południowa, Hiszpania,
Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Wielka Brytania – Anglia i Walia, Wielka Brytania – Szkocja,
Stany zjednoczone). Toczą się rozmowy w 9 państwach: Armenia, Azerbejdżan, Republika
Czeska, Gruzja, Irlandia, Jordania, Nigeria, Tajlandia, Ukraina , http://creativecommons.
org/international/, z 08.03.2009.
46
Licencja niewyłączna może zostać udzielona przez uprawnionego wielu osobom i to
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Ponadto licencje zawierane są na czas nieokreślony i dają możliwość zachowania praw twórcy, a jednocześnie pozwalają dzielić się twórczością z innymi. Celem licencji jest alternatywa dla istniejącego systemu prawa autorskiego, który ogranicza możliwość tworzenia i korzystania z dóbr kultury.
Dostosowywanie licencji47 do prawa polskiego wiązało się również z pewnymi ograniczeniami. Część postanowień dała się przetłumaczyć wprost,
a część wymagała spojrzenia przez pryzmat prawa autorskiego. Dostosowywanie licencji opierało się na dwóch zasadniczych zasadach: jak najmniej
zmian (gdzie wszelkie zmiany były monitorowane przez przedstawicieli CC,
aby tłumaczenia były jak najbardziej wierne oryginałowi) oraz takie dostosowanie licencji, aby były zrozumiałe dla przeciętnych użytkowników, ale zarazem na najwyższym poziomie legislacyjnym. W związku z dostosowaniem
licencji do prawa polskiego przejęto wprost poniższe postanowienia, które są
w pełni zgodne z prawem polskim. Już na samym początku licencji widnieje
oświadczenie, w którym Creative Commons zaznacza, że nie jest firmą prawniczą i nie świadczy usług prawnych. CC dostarcza tylko informacje o licencji jako instrumencie, który można wykorzystać na zasadach w niej zwartych.
CC nie udziela gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności w wyniku szkód
mogących powstać w konsekwencji jej wykorzystania, a wszelkie inne definicje, którymi posługuje się prawniczy tekst licencji, są dostępne na stronach
CC48. W związku z tym, w razie jakichkolwiek wątpliwości czy kwestii sporych CC jako organizacja nie będzie mogła pomóc i nie uzyskamy żadnej rozstrzygającej odpowiedzi. Pozostają więc inne drogi do wyjaśniania i dochodzenia swoich praw. Jeśli chodzi o definicję utworu, przyjęto zasadę opisową,
aby użytkownik wiedział, co jest przedmiotem licencji. Postanowienia licencji mówią wprost, że nie wchodzą w kompetencje (nie wyłączają, nie ograniczają) kontrowersyjnej instytucji dozwolonego użytku – o czym szerzej
w dalszej części. Pola eksploatacji licencji są jasno pisane (m.in. zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, wprowadzanie do użytku). Charakter umowy licencji, czyli niewyłączność, brak ograniczeń czasowych i terytorialnych
również jest zgodny z regulacjami polskimi. W postanowieniach końcowych
klauzula sanacyjna mówi o tym, że jeśli jedno z postanowień licencji będzie niezgodne (nieważne) z regulacjami danego systemu prawnego, to ta
nieważność nie rozciąga się na wszystkie postanowienia licencji, a dotyczy
tylko tej jednej klauzuli umownej. Zakaz sublicencji, czyli to,
nawet na tych samych polach eksploatacji oraz na tym samym obszarze i w tym samym
czasie, nie ogranicza grona licencjobiorców, brak wymogu formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
47
P. Wasilewski, konferencja – Czy wolna kultura jest legalna, 25.04.2008, Warszawa.
48
Creative Commons , z 08.03.2009], http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pl/
oraz , http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html, z 29.03.2009.
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że licencjodawcą jest zawsze pierwotny podmiot, jest również zgodny z polskimi regulacjami prawnymi, w których istnieje tylko domniemanie braku
sublicencji a udzielanie dalsze musi być wprost wyrażone w umowie.
Kolejną kwestią są cztery filary licencji CC, nazwane elementami licencji – klauzule umowne. Wykorzystanie licencji CC oznacza udzielenie
przez autora niektórych praw do danego utworu. Autor ma do wyboru cztery
licencje standardowe i dwie licencje dodatkowe49, których udziela pod pewnymi warunkami (klauzulami):
Uznanie autorstwa (Attribution) – wolno kopiować, rozprowadzać,
przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru. Klauzula ta dotyczy wykonywania praw
osobistych i postanowienia te doprecyzowują, w jaki sposób prawa osobiste
mogą być wykonywane, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 pkt. 12 w zw. z art. 79
ust. 7 prawa autorskiego.
Użycie niekomercyjne (Noncommercial) – wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz
opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie dla celów niekomercyjnych.
Bez utworów zależnych (No derivative works) – wolno kopiować,
rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej
postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.
Na tych samych warunkach (Share Alike) – wolno rozprowadzać
utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono
utwór oryginalny. Jest to typowa klauzula copyleft.
Sampling - trzy licencje na sampling zezwalają na samplowanie, remiksowanie i przetwarzanie utworu, dla celów zarówno nie- jak i komercyjnych, jednocześnie zabraniając zwielokrotniania utworu w jego oryginalnej
postaci oraz używania sampli dla celów reklamowych. Wersja plus licencji
zezwala na zwielokrotnianie utworu w całości dla celów niekomercyjnych.
Wersja noncommercial plus licencji pozwala na wykorzystywanie dzieła jedynie dla celów niekomercyjnych.
Developing Nations – najnowsza pośród licencji Creative Commons
licencja ma na celu „bezpośredni udział w reformie globalnej polityki przepływu informacji” – pozwala na udostępnienie dzieła przy zastrzeżeniu jedynie niektórych praw w krajach rozwijających się, jednocześnie zachowując
pełen zakres ochrony prawa autorskiego w krajach rozwiniętych.

Sampling oraz Developing Nations to licencje dodatkowe, które z podstawowymi warunki (Attribution, Noncommercial, No derivative Works, Share Alike) mogą być niemal dowolnie łączone, co daje twórcom 11 licencji
do wyboru50.
Z uwagi na specyfikę polskiego systemu prawnego niektóre postanowienia licencji musiały zostać inaczej zrozumiane i dostosowane do regulacji
polskich51.
Licencja CC zezwala na stworzenie opracowań. Polskie prawo nie wymaga takiego zezwolenia, ustawa wymaga jedynie zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych (art. 2 ust. 2 prawa autorskiego).
Z uwagi na to, że w licencji CC nie było katalogu pól eksploatacji licencji, zapis taki musiał zostać dodany zgodnie z art. 41 ust. 4 prawa autorskiego. Licencja zawiera zapis o nieodpłatności licencji, więc licencjodawca nie pobiera wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji. Jednak z uwagi na art. 18 ust. 3
prawa autorskiego nie ma charakteru bezwzględnego. Wyłączenie odpowiedzialności jest ujęte bardzo szeroko, ponieważ granicą jest wina umyślna zawarta w art. 473 § 2 kodeksu cywilnego52.
Licencja zawiera dwie klauzule, które z uwagi na specyfikę uregulowań
prawnych w Polce są przedmiotem licznych dyskusji, co jednak wśród zwolenników i twórców polskiej wersji licencji uznane jest za dopuszczalne.
Pierwsza klauzula to dorozumiane zawarcie umowy, która stanowi, że do zawarcia umowy dochodzi niejako konkludentnie poprzez wykonanie jednej
z czynności eksploatacyjnych. Odzwierciedleniem tego zapisu może być
ofertowy tryb zawierania umowy w postaci oferty elektronicznej – art.69 k.c.,
w wyniku którego dochodzi do zawarcia umowy w momencie wykonania53.
Niewypowiadalność zawarta w licencji ma podstawę w dyspozytywnym charakterze art. 68 ust. 1 prawa autorskiego i zgodnie z tą interpretacją, wypowiadanie licencji udzielonej na czas nieoznaczony może mieć miejsce wtedy,
gdy o tym wypowiedzeniu jest mowa w licencji, jednak z drugiej strony art.
3651 k.c. mówi, że zobowiązania bezterminowe charakterze ciągłym muszą
być zawsze wypowiadane. Zgodnie z wykładnią celowościową, licencję CC
można wypowiedzieć dopiero poprzez naruszenie warunków licencji – wygaśnięcie. Pozbawiony sensu byłby ruchu open content i CC, gdyby przyznano licencjobiorcy prawo do wypowiadania. W wyniku dyskusji podjętej z innymi krajami licencje nie są skuteczne względem praw osobistych. Licencja
CC w zakresie praw pokrewnych, korzystając z art. 65 k.c., daje możliwość
Tamże.
P. Wasilewski: dz. cyt.
52
Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
53
P. Wasilewski: dz. cyt.
50
51

49

Licencje Creative Commons, http://creativecommons.pl/licencje-praw-autorskich-creativecommons/, z 29.03.2009.
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zmiany, modyfikacji licencji, ale nie w obszarze uprawnień licencjobiorcy,
a w zakresie przedmiotu. Prawa pokrewne nie są zawarte w licencji, być
może w kolejnych wersjach taki zapis zostanie zamieszczony. Licencja określa prawo właściwe, które wynika z art. 27 § 1 pkt. 4 prawa prywatnego międzynarodowego.
Obecnie w Polsce istnieje sześć przetłumaczonych i dostosowanych
do polskiego systemu prawnego licencji Creative Commons54:
– Uznanie autorstwa 2.5 Polska – wolno: kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór, tworzyć utwory zależne na następujących warunkach: Uznanie autorstwa – utwór należy oznaczyć w sposób określony
przez Twórcę lub Licencjodawcę.
– Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 2.5 Polska – wolno: kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór na następujących
warunkach: Uznanie autorstwa – utwór należy oznaczyć w sposób określony
przez Twórcę lub Licencjodawcę; Bez utworów zależnych – nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego utworu.
– Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych
2.5 Polska – wolno: kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać
utwór na następujących warunkach: Uznanie autorstwa – utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę; Użycie niekomercyjne – nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych; Bez utworów zależnych – nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł
na podstawie tego utworu.
– Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 2.5 Polska – wolno: kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór, tworzyć utwory zależne na następujących warunkach: Uznanie autorstwa – twór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę; Użycie niekomercyjne – nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych.
– Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 2.5 Polska – wolno: kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór, tworzyć utwory zależne na następujących warunkach: Uznanie
autorstwa – utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę; Użycie niekomercyjne – nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych; Na tych samych warunkach – jeśli zmienia się lub przekształca niniejszy utwór, lub tworzy inny na jego podstawie, można rozpowszechniać powstały w ten sposób nowy utwór tylko na podstawie takiej samej licencji.
Do wszystkich obowiązujących w Polsce licencji odnosi się zapis, mówiący o tym, że w celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania
54

Wybór licencji , http://creativecommons.pl/polskie-licencje-cc/, z 28.03.2009.
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utworu, należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się
utwór. Każdy z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich.
Wyboru licencji dokonuje się na stronach centrali Creative Commons55
w dziale dotyczącym licencji (w doborze pomaga specjalny „silnik”, wskazując i wyjaśniając poszczególny dobór licencji). Kolejnym krokiem autora
jest umieszczenie odpowiedniej informacji o licencji CC na utworze z adresem strony (linkiem) do strony z licencją. CC wymaga również umieszczenia w kodzie strony www – informacji o licencji56, co daje możliwość skatalogowania utworu jako dostępnego na licencji CC. Niezbędne jest również
umieszczenie na utworze informacji, że jest on udostępniany na licencji CC.
Każdy autor ma również możliwość udostępniania swojego utworu zgodnie
z licencją obowiązującą w danym kraju. Należy pamiętać, że powyższe warunki dostępnych w Polsce licencji stanowią jedynie przystępne przełożenie
tekstu prawnego (pełnego tekstu licencji) na język zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy.
Creative Commons promuje filozofię „Fair Use Rights” która zakłada elastyczną, rozsądną zmianę prawa autorskiego57 i nie koliduje, nie może być
sprzeczna z doktryną dozwolonego użytku, obie filozofie mają wspólny cel.
Licencja CC daje możliwość stworzenia dzieła zależnego (opracowania)
i zwielokrotniania go bez dodatkowej zgody twórcy. W myśl powyższego,
zostały stworzone postanowienia License Grant Licencje Creative Commons,
które zakazują wprowadzania takich ograniczeń w przedmiocie korzystania
z licencji, które nie były przewidziane w licencji, a wprowadzenie ograniczeń
jest możliwe, ale tylko w odniesieniu do niezapożyczonych elementów oryginalnych58. W odniesieniu do niektórych postanowień licencji CC, przedstawiciele projektu Debian podkreślają, że oprogramowanie udostępniane wyłącznie na postanowieniach licencji CC nie może zostać uznane za Free Software, ponieważ będzie to niezgodne z postanowieniami Wytycznych Debiana dotyczących Wolnego Oprogramowania (Debian Free Software Guidelines – DFSG)59.
Wybierz licencję dla swojej twórczości , http://creativecommons.org/license/?lang=pl,
z 28.03.2009 – strona wyboru licencji wyświetla się w języku, jaki jest ustawiony
w przeglądarce stron.
56
Oto wybrana licencja , http://creativecommons.org/license/results-one?q_1=2&q_1=1&field_
commercial=yes&field_derivatives=yes&field_jurisdiction=pl&field_format=&field_
worktitle=y&field_attribute_to_name=y&field_attribute_to_url=y&field_sourceurl=y&field_
morepermissionsurl=y&lang=pl&language=pl&n_questions=3, z 29.03.2009.
57
History , http://creativecommons.org/about/history, z 29.03.2009.
58
N. Wehneman, Anatomy of a Creative Commons License , www.fallinggrace.com/article.
php?story=20040815183229987, z 29.03.2009.
59
Umowa społeczna Debiana , http://www.debian.org/social_contract.pl, z 29.03.2009.
55
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W związku z rozwojem oprogramowania, zwrócono uwagę na konstrukcję autorskich praw majątkowych i osobistych do programu komputerowego,
które należą do pewnej specyfiki uregulowań prawnych. Cyfrowa rewolucja
nałożyła na regulacje prawne nowy kształt i potrzebę modyfikacji i dostosowania do zmieniających się wymagań, co potwierdził ustawodawca polski
w 2003 r.60 oraz w przepisach kodeksu cywilnego61.
V
Nieobojętny pozostał również Parlament Europejski, skupiając uwagę na ochronie praw autorskich, potrzebie szybkiego dostosowania obowiązujących regulacji dotyczących rozpowszechniania, udostępniania utworów i przedmiotów praw pokrewnych. Kwestia praw autorskich w Internecie zharmonizowana została dyrektywą 2001/29/WE62, natomiast cywilne
aspekty egzekwowania praw własności intelektualnej uregulowała dyrektywa 2004/48/WE63. Komisja zgłosiła również wniosek dotyczący uregulowania sankcji karnych, jednak obecnie uregulowane one są w krajowych systemach państw członkowskich. Zgodnie z prawem wspólnotowym tylko podmiot praw autorskich może podjąć środki do ochrony tych praw. Polska jako
członek UE jest zobowiązana do implementacji nie tylko wymienionych,
ale też innych dyrektyw64. Wymieniona dyrektywa 2001/29/WE daje prawo uzyskania nakazu sądowego przez podmioty praw autorskich w odniesieniu do pośrednika, jeżeli ten jako ostatni ma największe możliwości zakończenia naruszeń. Nakaz ten uzależniony jest jednak od określonych podmiotów. Bardzo ważną regulacją jest art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29/WE,
który może zobligować pośrednika, to jest dostawcę usług internetowych,
Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408.
Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
62
Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22.05.2001 w sprawie
harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie
informacyjnym, Dz.U. L 167 z 22.6.2001,s. 10–19.
63
Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw
własności intelektualnej (sprostowanie), Dz.U. L 195 z 02.06.2004, s. 16–25.
64
Wspomnianej dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
egzekwowania praw własności intelektualnej; dyrektywy Rady 93/83/EWG w sprawie
koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych
w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową (w szczególności
art. 1 ust. 1 i 2 dyrektywy); dyrektywy Rady 93/98/EWG w sprawie harmonizacji czasu
ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (w szczególności art. 3 ust. 2
i 3 dyrektywy); dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawnej
ochrony baz danych (w szczególności art. 7 ust. 4 dyrektywy) oraz wspomnianej dyrektywy
2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie określonych aspektów prawa
autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym(w szczególności art. 6
i 7 dyrektywy), zwanej „Dyrektywą 2001/29/WE”.
60
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do zablokowania strony naruszającej prawa autorskie, nawet w sytuacji, w której formalnie nie ponosi on odpowiedzialności za naruszenie, jakiego dopuszcza się administrator strony. Komisja Europejska wyszła z inicjatywą, na podstawie której przedstawiciele świata biznesu przyjęli w maju 2006 r. Europejską Kartę Filmów w Internecie65. Karta określa zalecane praktyki w zakresie zamieszczania treści w Internecie w przyjazny dla konsumentów sposób, w tym
praktyki dotyczące odpowiedniej ochrony praw autorskich i ścisłej współpracy
przy zwalczaniu piractwa oraz określa warunki dla dostawców treści medialnych i niezbędnej infrastruktury, zapewniające handlowy sukces usługom
udostępniania filmów w Internecie. Karta będzie stanowić punkt odniesienia
dla zawieranych w przyszłości umów handlowych i dla szerszej polityki Komisji Europejskiej w zakresie zasobów internetowych66. Creative Commons,
jako pierwszy tak popularny projekt, zmierza do tego, aby odpowiedzieć na
jak największą liczbę wątpliwości zawartych w powyższych dyrektywach,
nie jest jednak pozbawiony mankamentów.
VI
Wraz z dostosowaniem licencji CC do polskiego prawa, pojawia się szereg
wątpliwości wynikających ze sporów toczących się w doktrynie oraz z wątpliwości interpretacyjnych pewnych postanowień licencji. Zwolennicy skłaniają się ku poglądowi, że to prawo autorskie powinno zostać dostosowane do licencji i potrzeb zwolenników wolności kultury, których sukcesywnie przybywa, z drugiej jednak strony Creative Commons nie zaleca stosowania dostępnych licencji w stosunku do utworu, jakim jest program komputerowy. Regulacje prawne programu komputerowego od zawsze budziły spory
w doktrynie a przybliżenie tej problematyki dla zainteresowanych, chcących
wykorzystać licencje CC, jest niezbędne ze względu na złożoność regulacji
tego utworu w przepisach ustawy o prawie autorskim.
Ochrona przyznana programom komputerowym obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia, na przykład dokumentację projektową czy kod programu67, zaś idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego nie podlegają ochronie – art. 74 ust. 268. Idea i zasada,
Commission adopts strategy for „Creative Content Online”, http://ec.europa.eu/comm/
avpolicy/other_actions/content_online/index_en.htm#charter, z 29.03.2009.
66
Europejska Karta Filmów w Internecie przyjęta przez
najważniejszych przedstawicieli branży, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=IP/06/672&format=HTML&aged=1&language=PL&guiLanguage=e,
z 29.03.2009.
67
Kodem programu jest kod źródłowy (zestaw poleceń) wraz z kodem wynikowym (to kod
w określonym języku, utworzony przez translator, w wyniku translacji kodu źródłowego).
68
Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631.
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będące elementem programu, są chronione pośrednio przez ograniczone możliwości dekompilacji69. Myśl przewodnia niewsparta działaniem nie może
być przedmiotem ochrony, gdyż na tym gruncie dochodziłoby do absurdów
w sytuacji, gdy osoba, nie podejmując działania, ale na podstawie samej idei,
jeszcze przed urzeczywistnieniem myśli, zastrzegłaby prawo do jej wykonania. Twórcy metody mogą wystąpić tylko przeciwko takiemu samemu opisowi danej metody, jednak nie przeciwko jej stosowaniu przy założeniu indywidualności innych programów70. Należy zwrócić uwagę na to, że elementy tekstowe (ciągi instrukcji) podlegają skutecznej ochronie, jednak elementy pozatekstowe programu (na przykład jego funkcje czy język programowania, w jakim został napisany) są ze względu na brak znamion twórczych o indywidualnym charakterze, spod ochrony prawnej wyłączone71. Pojęcie indywidualności jest przesłanką twórczości o charakterze podmiotowym, liczy
się wkład osoby w dane dzieło a nie charakter nowości72. Drugą przesłanką jest ustalenie programu komputerowego, która oznacza możliwość zapoznania się danej osoby z utworem, jednak w tym wypadku (oprogramowania) będzie raczej chodziło o utrwalenie na nośniku danych. Prawo autorskie
chroni program, wydawać by się mogło, że tylko działający, jednak ochronie
podlega również jego fragment. Bardzo często twórca źródła wpisuje swoje
dane do źródła, by z jednej strony był identyfikowany jako twórca, z drugiej
strony – by w razie potrzeby mógł być wskazywany do zmian czy aktualizacji jako osoba znająca najlepiej daną materię. Program, nawet jeśli jest wadliwy, może być traktowany jako utwór niedokończony73 i nadal będzie podlegał ochronie prawnej. Przy tak skomplikowanej materii, nawet tak zaawansowane licencje CC nie są w stanie do końca sprostać problemom stosowania
i regulacji ustawowych.
Licencje CC nie są opozycją w stosunku do dozwolonego użytku, a jedynie poszerzają możliwości, jakie dają regulacje ustawowe. Stosując licencje CC, należy zwrócić uwagę na regulacje dozwolonego użytku,
gdyż niewątpliwie ich nurty wzajemnie się pokrywają w obszarze propagowania wolności kultury. L. Lesing w przełomowej książce Free Culture zawarł postulaty o większą wolność w dostępie do dóbr kultury, w tym również
Szerzej art. 6 Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 91/250 z 14.05.1991 o ochronie
prawnej programów komputerowych.
70
M. Byrska, Program komputerowy w nowym prawie autorskim, „Państwo i Prawo”
1994/11, s. 47.
71
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i pokrewne, Kraków 2004, s. 77.
72
M. Szyciński, Wkład twórczy jako przesłanka dzieła chronionego prawem autorskim,
„Państwo i Prawo” 1993/2, s. 48-49.
73
M. Byrska, Program komputerowy w nowym prawie autorskim, „Państwo i Prawo”
1994/11, s. 48.
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do m.in. rozszerzenia i doprecyzowania granic dozwolonego użytku74.
W związku jednak z szybkim postępem technicznym kazuistyczne stosowanie dozwolonego użytku nie do końca może być rozwiązaniem słusznym.
Art. 17 ustawy o prawie autorskim konstytuuje zasadę wyłącznego prawa autora do korzystania z utworu75, zastrzega jednak możliwość wprowadzenia wyjątków od niej przez ustawę76. Do grupy tych odstępstw77 zalicza
się m.in. przepisy dotyczące dozwolonego użytku. Jest to kolejna sporna instytucja w doktrynie prawa autorskiego i prawach pokrewnych. Powszechnie
akceptuje się podział dozwolonego użytku na: użytek prywatny art. 23 i 231
prawa autorskiego oraz użytek publiczny art. 24–33 prawa autorskiego i jest
to wyjątek od przepisu art. 17 prawa autorskiego, który daje twórcy prawo
do wyłącznego korzystania, rozpowszechniania oraz czerpania wynagrodzenia. A. Kopff wskazał cechy powyższego podziału, określając krąg osób korzystających z utworu chronionego prawem w ramach dozwolonego użytku
prywatnego i publicznego, wskazał różnorodność celów którym one służą,
oraz określił różne regulacje prawne korzystania z utworów78.
Dozwolony użytek prywatny uregulowany został w oddziale 3 rozdziału 3
zatytułowanego „Treść prawa autorskiego”. Art. 231 prawa autorskiego wydaje się całkowicie odpowiadać intuicyjnemu rozumieniu pojęcia dozwolonego użytku prywatnego, art. 23 oraz art. 34 i 35 zawierają wspólne dla obu
form użytku zasady korzystania z utworów klauzule generalne, wyznaczając granice dozwolonego użytku. Przepisy powyższe nie zostały wyłączone
przez przepis szczególny, jakim jest art. 77 prawa autorskiego, który mówi
o tym, że do programów komputerowych nie stosuje się przepisów art. 16 pkt
3–5, art. 20, art. 23, art. 231, art. 27, art. 28, art. 30, art. 331–335, art. 49 ust.
2, art. 56, art. 60 i art. 62.79 – tym samym nie wyłącza całego rozdziału o dozwolonym użytku, a tylko poszczególne przepisy. Na tym gruncie możliwe
jest zastosowanie ogólnych klauzul art. 34 i 35 prawa autorskiego również
w odniesieniu do ograniczeń praw wyłącznych twórcy przewidzianych
w art. 75 prawa autorskiego, które możemy podzielić na względne i bezwzględne. Za względne możemy przyjąć (chyba że umowa zawiera inne
L. Lesing, Free Culture , http://www.free-culture.cc/freeculture.pdf, z 30.03.2009, s. 294–
297.
75
„[…] twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim
na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu” (art.
17 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
76
„Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej…”. (art. 17 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych – Dz.U. 1994 nr 24, poz. 83).
77
W. Machała, Dozwolony użytek prywatny utworów w polskim prawie autorskim, Warszawa
2003, s. 33
78
A. Kopff, Wpływ postępu technologicznego na prawo autorskie, Kraków 1980.
79
Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631.
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postanowienia) postanowienia art. 75 ust. 1 prawa autorskiego, zaś uprawnienia o charakterze bezwzględnym przewiduje art. 75 ust. 2 pkt. 1 prawa
autorskiego, który stanowi, że zezwolenia nie wymaga: – sporządzenie kopii zapasowej (trwałe lub czasowe zwielokrotnianie), jeżeli jest to niezbędne
do korzystania z programu komputerowego. Pojawiają się głosy w literaturze,
ze czasami sporządzenie kopii jest zbędne, gdyż producent może przewidzieć
(zapis) dostarczenie nowej kopii w przypadku jej zniszczenia lub uszkodzenia egzemplarza. Jak to tej pory nie wymyślono nośników które nie ulegałyby zniszczeniu. Uprawnienie więc dotyczy tylko jednej kopii80. Korzystanie
z programu dotyczy czynności przewidzianych w art. 75 ust. 2 pkt. 2 prawa autorskiego, czyli jeżeli umowa nie stanowi inaczej, kopia programu nie
może być używana równocześnie z programem komputerowym – dotyczy to:
obserwowania, badania i testowania funkcjonowania programu komputerowego w celu poznania jego idei i zasad przez osobę posiadającą prawo korzystania z egzemplarza programu komputerowego, jeżeli, będąc do tych czynności upoważniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego81. Jednak powyższe czynności muszą być uzasadnione czyli niezbędne do korzystanie z programu zgodnie z jego przeznaczaniem. Przepis art.
75 ust. 2 pkt. 3 prawa autorskiego wprowadza ograniczenia czynności nazywanych dekompilacją programu (również reverse engineering), co oznacza
przekształcenie przez program kodu maszynowego na kod języka wyższego poziomu (techniki dekompilacji oparte są na podobnych mechanizmach
co techniki kompilacji)82. Na uwagę zasługuje pogląd reprezentowany
w doktrynie, który aprobuje wykonanie kopii w celu ochrony lub uzupełnienia zbiorów pomimo wyłączenia art. 2883. Polski prawodawca przyjął zamknięty katalog ograniczeń bezwzględnych praw autorskich. Dlatego też,
zgodnie z łacińską paremią exceptiones non sunt extendendae, podlega ścisłej interpretacji i stosowanie do niej analogii jest wykluczone84. Wbrew nasilającej się krytyce panuje pogląd, że instytucja ta stanowi „złoty środek” pomiędzy prawami autora wynikającymi z prawa autorskiego a ogólnie pojętym interesem społecznym. Instytucja ta odgrywa kluczową rolę w rozwoju
J. Barta, R. Markiewicz w: Prawo autorskie. System prawa prywatnego, Warszawa 2003,
t. XIII, s. 714.
81
Ustawa z 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U.
2006 r. Nr 90 poz. 631).
82
Dekompilator , http://pl.wikipedia.org/wiki/Dekompilacja, z 08.03.2009.
83
J. Preussner-Zamojska w: Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego, red. J. Barty,
Warszawa 2003, t. XIII, s. 408.
84
E. Traple, Treść prawa autorskiego, (w:) Komentarz do ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, red. J. Barty i inni, Kraków 2005 r., s. 308.
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jednostki oraz udoskonalaniu czy tworzeniu nowych myśli naukowych, kulturowych czy społecznych poprzez swobodny dostęp do dóbr kultury. Według W. Machały85 możemy wyróżnić trzy zasadnicze funkcje dozwolonego użytku prywatnego: zapewnienie racjonalności przepisów prawnych, zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr kultury i zagwarantowanie poszanowania sfery prywatności. Zakres podmiotowy zgodnie z art. 23 to dozwolony użytek osobisty, obejmuje praktycznie wszystko, co mieści się w pojęciu
utworu a jednym z podstawowych kryteriów dozwolonego użytku prywatnego jest nieodpłatność i tak zwany użytek własny.
Dozwolony użytek publiczny ma nieograniczony zasięg podmiotów i jego
celem jest umożliwienie swobodnego dostępu do dóbr chronionych w interesie publicznym. Swobodne korzystanie z utworu najczęściej podyktowane
jest istotnymi potrzebami społecznymi, to jest kulturalnymi, informacyjnymi,
gospodarczymi86. Przykładem jest prawo cytatu (art. 29 prawa autorskiego)
czy publiczne wykonywanie utworów podczas ceremonii (art. 31 prawa autorskiego). Jednak art. 75 prawa autorskiego ogranicza prawa wyłączne twórcy a art. 29 prawa autorskiego jako forma dozwolonego użytku ogranicza
również prawa wyłączne. Powyższe dwa przepisy nie mogą być interpretowane rozszerzająco. Kolizje powyższych przepisów mogą rozstrzygnąć przepisy art. 24 i art. 35 prawa autorskiego, które zawierają klauzule generalne. Polityka podyktowana potrzebami społecznymi nie może być realizowana kosztem twórców, dlatego ustawodawca wprowadził równowagę w postaci prawa do wynagrodzeń twórców i podmiotów prawa pokrewnych – w niektórych przypadkach. Ustawodawca dość szczegółowo uregulował ten obszar, czego konsekwencją jest to, iż wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść podmiotów uprawnionych. Dlatego wykorzystania prawa cytatu programu należy dokonywać w odniesieniu do indywidualnego przypadku.
Za pomocą licencji Creative Commons możemy korzystać z utworu-oprogramowania w zakresie szerszym niż wynika to z prawa o dozwolonym użytku. Bardzo ważnym zapisem w licencji CC jest klauzula: […] nic w licencji nie jest skierowane na zmniejszenie, ograniczenie czy wyłączenie jakiegokolwiek prawa wynikającego z dozwolonego użytku, pierwszej sprzedaży,
czy innego ograniczenia wyłącznego prawa przysługującego uprawnionemu
z praw autorskich87.
W. Machała, Dozwolony użytek prywatny utworów w polskim prawie autorskim, Warszawa
2003, s. 18.
86
L.M. Guibault, Contracts and copyright exemption (w:) Copyright and Electronic
Commerce, Legal Aspects of Electronic Copyright Management 2000, s. 128–133.
87
Licencja CC 2.0 typu Attribution. Prawo pierwszej sprzedaży (first sale) jest tożsama
z instytucją wyczerpania zapasów zawartą w regulacjach prawa polskiego.
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Pomimo wątpliwości, które pojawiają się przy stosowaniu licencji Creative Commons, niepodważalnym faktem jest bogata historia i droga, jaką idea
wolności przebyła do momentu powstania istniejących licencji. Zrozumienie
tego nurtu daje możliwość nie tylko dalszego rozwoju tego ruchu, ale także
zmiany regulacji, które pozwolą swobodnie, bez wątpliwości rozwijać wolność kultury.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 4, 2009

Z kroniki uczelni
W ramach gdyńskich obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej ogłosiła konkurs historyczny
skierowany do uczniów gdyńskich szkół maturalnych.
Konkurs pt. Losy wojenne Gdyni w latach 1939–1945, obraz walki i okupacji, zorganizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni, dra Wojciecha Szczurka, przebiegał według następujących założeń.
Celem projektu było upowszechnienie wśród młodzieży szkolnej najnowszej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem losów naszego miasta
w okresie II wojny światowej. Nie wszyscy bowiem pamiętają, że Gdynia,
po dramatycznej obronie, zajęta została 14 września, a dopiero 19 września
Niemcy pokonali obrońców Kępy Oksywskiej. Nadal bronił się Hel. Mieszkańcy Gdyni stali się ofiarami ludobójstwa w Piaśnicy, a żyjących dotknęła
tragedia masowych wysiedleń. Miastu „z morza i marzeń” zmieniono herb
i nazwę. W Gotenhafen okupant stworzył m.in. bazę Kriegsmarine.
Mija 70 lat od tamtych wydarzeń i żyją jeszcze ludzie pamiętający heroiczną obronę naszego miasta – m.in. przez gdyńskich kosynierów, i tych,
którzy doświadczyli wysiedleń z własnych domów, zajętych następnie
przez Niemców. Stąd właśnie pomysł na konkurs obejmujący losy wojenne
Gdyni z uwzględnieniem trzech grup tematycznych, to jest:
I. Obrona Gdyni we wrześniu 1939 r. na przykładzie:
1. Obrony miasta,
2. Lądowej Obrony Wybrzeża,
3. Walk o Kępę Oksywską,
4. Sylwetki płk. Stanisława Dąbka,
5. Losów obrońców Wybrzeża
II. Obraz i losy Gdyni od września 1939 r do 1945 r. na przykładzie:
1. Charakterystyki gospodarczej miasta w 1939 r.,
2. Znaczenia portu dla gospodarki kraju w 1939 r.,
3. Losów mieszkańców po zakończeniu obrony miasta,
4. Obrazu okupacji niemieckiej miasta
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III. Marynarka Wojenna w pejzażu miasta na przykładzie:
1. Marynarki Wojennej RP przed II wojną światową i podczas obrony Wybrzeża,
2. Morskiej Obrona Wybrzeża,
3. Losów wojennych polskich marynarzy,
4. Sylwetki admirała Józefa Unruga

Terminarz konkursu obejmował:
– do 30 marca 2009 r. – spopularyzowanie konkursu wśród uczniów i zgłoszenie szkoły do udziału w projekcie,
– do 15 czerwca 2009 r. – przesłanie wybranych prac do biura organizacyjnego konkursu,
– 1 września 2009 r. – ogłoszenie wyników przez komisję konkursową,
– 14 września 2009 r. – publiczna prezentacja najlepszych prac podczas gdyńskiej konferencji popularno-naukowej.

Konkurs składał się z dwóch etapów:
I etap – szkolny
Polegał na spopularyzowaniu przez nauczycieli tematyki konkursu wśród
uczniów i zgłoszeniu szkoły do udziału w projekcie.
Zainteresowani uczniowie przygotowywali prace według wybranych tematów z proponowanych w założeniach konkursowych działów.
Następnie wewnątrzszkolna komisja miała wybrać najlepsze prace swoich uczniów i przesyłać je do sekretarza konkursu. Z każdego tematu, w danym dziale, można było przesłać tylko jedną pracę. Można też było zgłosić
pracę mieszczącą się w danym dziale ale wykraczającą poza podane tematy–przykłady.
II etap – miejski
Nadesłane prace oceniała komisja konkursowa w składzie:
– dr hab. Grzegorz Piwnicki (prof. UG i WSKS w Gdyni),
– dr hab. Piotr Semków (prof. AMW w Gdyni),
– dr hab. Bogdan Zalewski (prof. AP w Słupsku),
– mgr Kazimierz Iwaszko (sekretarz komisji, przedstawiciel WSKS).
Wymogi komisji konkursowej:
Przesłane w formie papierowej i elektronicznej prace musiały charakteryzować się samodzielnością i oryginalnością opracowania, z uwzględnieniem
własnego warsztatu badawczego autora, bibliografii i spisu dokumentów.
Komisja miała preferować opracowania zawierające relacje i wspomnienia świadków wydarzeń.
Prace musiały być opatrzone recenzją nauczyciela–opiekuna oraz zawierać dane dotyczące autora (imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły).
Prace mogły mieć formę prezentacji multimedialnej.
Przewidziano następujące nagrody:
uczniowie–finaliści i ich nauczyciele–opiekunowie, na szczeblu miejskim
mogli otrzymać pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, zaś prace zakwalifikowane do prezentacji na konferencji w dniu 14 września br. miały być
wydrukowane w „Zeszytach Gdyńskich” Nr 5, wydawanych przez WSKS.
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Na etapie zgłoszeń konkurs wzbudził duże zainteresowanie wśród szkół
gdyńskich. Natomiast nadesłane później prace nie wykroczyły poza poziom
szkolnych wypracowań, co wydaje się oznaczać, że w działalności dydaktycznej najnowsza historia Polski, a zwłaszcza dzieje najbliższego otoczenia, w tym przypadku, historia związana z obroną i okupacją Gdyni, w pracy szkolnej stanowi zaledwie margines. Nie zgłoszono żadnej pracy obejmującej relacje i wspomnienia mieszkańców Gdyni, którzy byli świadkami
wydarzeń sprzed 70 lat. Większość opracowań, choć zawierała parozdaniową recenzję szkolnego opiekuna, wskazywała na brak pomocy merytorycznej
ze strony nauczyciela–historyka.
Ostatecznie komisja postanowiła przyznać:
– I nagrodę Kamilowi Hoppe z X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
za pracę pt. Obraz i losy Gdyni w latach 1939–1945,
– II nagrodę Mikołajowi Karolowi Ślęzakowi z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni za pracę pt. Obraz Gdyni we wrześniu 1939 na przykładzie
Lądowej Obrony Wybrzeża,
– III nagrodę Kamili Mrozowskiej z XII Liceum Ogólnokształcącego
w Gdyni za pracę pt. Obrona Gdyni we wrześniu 1939 r.
Szersze podsumowanie konkursu i rozdanie nagród przewidziano podczas
konferencji, przygotowanej przez WSKS i Biuro Edukacji Publicznej IPN
Oddział Gdańsk w dniu 14 września 2009 r., obejmującej następujące referaty i program:
– dr hab. Grzegorz Piwnicki (prof. UG i WSKS): Polityka historyczna
w Europie, siedemdziesiąt lat od wybuchu II wojny światowej,
– dr hab. Piotr Semków (prof. AMW w Gdyni): Obrona Gdyni w 1939 r.
w relacji kpt.mar. Władysława Trzcińskiego,
– Kamil Hoppe (uczeń X LO): Obraz i losy Gdyni w latach 1939–1945
(aresztowania, wysiedlenia, germanizacja),
– mgr Barbara Powroźnik (IPN O/Gdańsk): Przejęcie polskich firm w Gdyni w latach 1939–1941, przyczynek do dalszych badań,
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– mgr Małgorzata Stepko (Uniwersytet w Tybindze): Dzieciństwo i młodość w Gdyni w latach 1939–1945,
– Aleksander Pawelec (obrońca Kępy Oksywskiej): Wspomnienia wojenne,
– dr hab. Bogdan Zalewski (prof. AP w Słupsku): Promocja książki pt. Polski wrzesień 1939 w Gdyni, autorstwa Grzegorza Piwnickiego i Bogdana Zalewskiego.
Ponadto, w ramach konferencji przewidziano historyczne gry uliczne,
przygotowane przez Biuro Edukacji Publicznej IPN Odział Gdańsk i wystawę pt. Lądowa Obrona Wybrzeża – wrzesień 1939, zorganizowaną przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej LOW w Gdyni.

Noty o autorach
prof. dr hab.

Jerzy Będźmirowski
Historyk i politolog. Jego zainteresowania badawcze i dorobek naukowy
obejmują międzynarodowe stosunki polityczne, historię powszechną oraz historię wojskowości, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Polskiej Marynarki Wojennej, szkolenia kadr Polskiej Marynarki Wojennej w kraju i za granicą, a także historię sojuszy polityczno-militarnych w basenie Morza Bałtyckiego. Autor m.in. Historii wojskowości i Polskiej Marynarki Wojennej;
The Polish Naval Academy; Szkolenie oficerów Polskiej Marynarki Wojennej
w zagranicznych ośrodkach szkoleniowych w latach 1919–1989; Kształcenie
oficerów marynarki wojennej w niektórych państwach europejskich w latach
70. naszego wieku. Profesor w Akademii Marynarki Wojennej i w Wyższej
Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni.
prof. dr hab. Andrzej Jan Chodubski
Historyk i politolog. Profesor nadzwyczajny z licznymi stażami zagranicznymi, m.in. w Azerbejdżanie, Austrii, Włoszech i Holandii. Współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi w Polsce, m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Wrocławskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem im. Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Uniwersytetem w Białymstoku i z Wyższą
Szkołą Komunikacji Społecznej w Gdyni. Autor około 800 publikacji, w tym
25 książek, m.in. Witold Zglenicki – „polski Nobel” 1850–1904; Aktywność
kulturalna Polaków w Azerbejdżanie w XIX i na początku XX wieku; Wstęp
do badań politologicznych; Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku. Współautor m.in. Małej encyklopedii wiedzy politycznej; Encyklopedii
politologii; Wprowadzenia do nauki o państwie i polityce. Odznaczony m.in.
medalem za rozsławianie imienia Polski „Serce dla Serc”, Medalem KEN,
Złotym Krzyżem Zasługi, i Za Zasługi dla Gdańska. Laureat nagród Ministra
Edukacji Narodowej, Rektora Uniwersytetu Gdańskiego i nagrody naukowej
im. Ireny i Franciszka Skowyrów KUL. Profesor tytularny w Uniwersytecie
Gdańskim.
mgr Paweł Dąbrowski
Prawnik, biegły w zakresie ochrony praw autorskich.
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mgr Jarosław Urbański
Politolog, specjalista z zakresu kreowania wizerunku, Public Relations
i komunikacji interpersonalnej. Wykładowca w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni.

Współautor książki Globalizacja i my. Tożsamość lokalna wobec trendów
globalnych. Pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

ks. dr

Mirosław Józef Gawron
W 1993 r. uzyskał tytuł magistra teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Poznaniu. W 1999 roku obronił rozprawę
doktorską na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W polu
jego zainteresowań badawczych znajdują się problemy przemian tożsamości lokalnej. Autor prac: Zalasowa. Dzieje parafii pw. Św. Jana Ewangelisty; Zalasowa. Wieś i parafia; Zalasowa. Kościół. Społeczność lokalna, Karty z dziejów kulturowych wsi Zalasowa oraz publikacji o rzeczywistości pomorskiej: Sanktuarium Maryjne w Trąbkach Wielkich. Zarys dziejów parafii;
Kościół w Gdyni-Orłowie; Ogniwa z dziejów prezbiterium poewangelickiej
świątyni w Gdyni-Orłowie; Z dziejów parafii w Kolbudach i Pręgowie. Duszpasterz w Kolbudach i współpracownik Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni.
Helena Głogowska (z d. Kozłowska)
Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W polu zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia narodowościowe i etniczne oraz stosunki polsko-białoruskie. Autorka książek: Białoruś 1914–1929. Kultura pod presją polityki; Białorusini na
Wybrzeżu Gdańskim oraz ponad 100 artykułów, zamieszczonych w pracach
zbiorowych oraz w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. Członek
zespołu redakcyjnego miesięcznika polsko-białoruskiego „Czasopis”. Adiunkt Uniwersytetu w Białymstoku i w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni.
dr

mgr Maja Głuchowska
Absolwentka prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie
komparatystyki prawniczej. Nauczyciel i popularyzator wiedzy o prawie.
mgr Michał Graban
Absolwent ekonomii i politologii Uniwersytetu Gdańskiego. W publikacjach, zamieszczanych w „Arcanach”, „Stańczyku”, „Myśli Polskiej” i Civitas – Studiach z filozofii polityki porusza problematykę samorządową, zagadnienia współczesnych przemian cywilizacyjnych i ponowoczesności.
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mgr Elżbieta Maria Grot
Absolwentka historii Uniwersytetu Gdańskiego. Kustosz w dziale naukowo-badawczym Oddziału Muzeum Stutthof w Sopocie. Autorka opracowań
dotyczących m.in. ewakuacji morskiej więźniów KL Stutthof, losów wojennych Polonii gdańskiej i eksterminacji ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim. Konsultantka filmów dokumentalnych: Przybysze; Dopóki żyje ostatni
świadek; Wilhelm Gustlof; Piaśnica i ból czy Lasy Piaśnickie.

Kamil Hoppe
Uczeń I klasy X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Zwycięzca konkursu historycznego dla szkół ponadpodstawowych Losy wojenne Gdyni
w latach 1939–1945 – obraz walki i okupacji. Konkurs zorganizowała Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni.
Mariusz Kardas
Historyk i politolog. Rozprawa doktorska dotyczyła życia Komisarza Rządu w Gdyni – Stefana Franciszka Sokoła. Autor artykułów o historii Wybrzeża i Gdyni. Znawca zagadnień wojskowości i obronności, ze szczególnym uwzględnieniem obrony Wybrzeża w 1939 r. Autor opracowania książkowego Jan Wojciech Kiperski, Dowódca 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty
AK oraz haseł w Encyklopedii Gdyni. Jest wicedyrektorem Instytutu Historii
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
dr

dr Adam Klein
Polonista i politolog. Autor utworów poetyckich: Kaplice Świętych Gór;
Poetyckie zakola Redy czy Piśanica oczyma poetów oraz tekstów literackich: Bardzo cicho; U kresu morza; Kaplica Domu Kajfasza; Kaplica Pałacu Heroda; Kaplica Cyrenejczyka. Interesuje się genezą oraz funkcjami mitów i stereotypów w polityce. Rozprawa doktorska dotyczyła kształtowania
współczesnej polityki narodowościowej i etnicznej w województwie pomorskim. Długoletni dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Wejherowie i współpracownik Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni.
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prof. dr hab. Miron Kłusak
Jego zainteresowania badawcze i dorobek naukowy obejmują politologię,
najnowszą historię oraz myśl polityczną XIX i XX wieku, ze szczególnym
wyróżnieniem strategii w działaniach politycznych i geopolityki. Jest autorem
licznych prac naukowych, dotyczących konfliktów społecznych, zwłaszcza
konfliktów w procesach transformacji systemowych. Napisał książki: Strategia w polityce; Między historią a polityką oraz artykuły naukowe: Polityczny
aspekt dylematów inteligenta wobec inwazji mediów; Systemowe uwarunkowania zjawiska populizmu czy Strategia rozwoju politycznego w warunkach
demokracji. Rektor Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni i profesor w Akademii Marynarki Wojennej.

Profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego i w Wyższej
Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni.

mgr inż. Kazimierz Małkowski
Ichtiolog, ekonomista i andragog. Popularyzator wiedzy i przewodnik
turystyczny, publicysta, badacz i kronikarz dziejów Gdyni. Podczas wojny
łącznik w Tajnym Hufcu Harcerzy Gdyńskich. Wychowawca wielu pokoleń
ratowników wodnych i przewodników turystycznych. Autor licznych publikacji i przewodników po Gdyni i Trójmieście.
dr Arkadiusz

Modrzejewski
Politolog. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych oraz zagadnień regionalnych
w procesie integracji europejskiej i globalizacji. Autor monografii Kościerzyna w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych i Uniwersalistyczna wizja ładu światowego w personalistycznej optyce Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Współredaktor trzech prac zbiorowych. Adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego i współpracownik Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni w zakresie badań nad tożsamością kulturowo-cywilizacyjną Gdyni.
prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki
Jego zainteresowania badawcze obejmują wpływy cywilizacyjne Polaków
zesłanych na Kaukaz w XIX i na początku XX wieku oraz kulturę polityczną w historii i teraźniejszości Polskiej Marynarki Wojennej. Autor licznych
prac naukowych: Polacy wojskowi i zesłańcy w carskiej armii na Kaukazie w
XIX i na początku XX wieku, Polska wojskowa polityka morska od X do końca XX wieku czy Kultura polityczna kadry Marynarki Wojennej w procesie
współczesnych przemian ustrojowych. Współautor: Tradycje bojowe i dzieje
Morskich Pułków Strzelców, 1. Wejherowskiego, 2. Gdyńskiego 1920–2000.
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prof. dr hab.

Piotr Semków
Były pracownik Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, zajmujący się badaniami nad najnowszą historią Polski. Autor ponad 80 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz trzech monografii: Polityka Trzeciej Rzeszy wobec ludności polskiej na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska w latach 1939–1945; Dzieje Sopotu 1939–1945 czy Informacja Marynarki Wojennej w latach 1945–1957 (rozprawa habilitacyjna). Współautor: Operacja „Zorza II”. Służba Bezpieczeństwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec
wizyty Jana Pawła II w Trójmieście (czerwiec 1987). Profesor w Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni oraz współpracownik Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni w zakresie badań nad tożsamością kulturowo-cywilizacyjną Gdyni.
prof. dr hab. Zofia Sujkowska
Jej zainteresowania badawcze i dociekania naukowe obejmują zagadnienia politologiczne i socjologiczne, ze szczególnym wyróżnieniem polityki regionalnej Unii Europejskiej i absorpcji funduszy strukturalnych w Polsce. Autorka licznych opracowań na temat kapitału ludzkiego i rynku pracy
na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym. Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
dr Magdalena Szmytkowska
W kręgu jej zainteresowań badawczych leżą procesy demograficzne oraz przemiany społeczne i funkcjonalne polskich miast po roku 1989,
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień tożsamości lokalnej i migracji
zagranicznej Polaków po roku 2004. Autorka publikacji: Przestrzeń społeczna miasta w okresie transformacji. Przypadek Gdyni; Kształtowanie nowych
funkcji centrów czy symptomy kryzysu ulic „salonów miast”?; Przemiany
miejskich struktur funkcjonalno-przestrzennych w kontekście integracji europejskiej. Przykład Gdyni. Adiunkt w Katedrze Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego.
ks. mgr

Jarosław Wąsowicz, salezjanin
Teolog, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i historyk, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik Archiwum Salezjańskiego Inspektorki Pilskiej. Zajmuje się
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m.in. historią Kościoła w okresie PRL-u i martyrologią duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą opozycji młodzieżowej w PRL-u. Współpracownik Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni.
prof. dr hab.

Bogdan Zalewski
Historyk i politolog. Profesor w Akademii Pomorskiej w Słupsku, zajmujący się historią międzynarodowych stosunków politycznych, dziejami morskiej myśli wojskowej i bezpieczeństwem narodowym. Rozprawa habilitacyjna: Polska morska myśl wojskowa 1918–1989. Autor publikacji: Rola historii polskiej Marynarki Wojennej i historii wojen morskich w kształtowaniu oficerów; Obrona cywilna w procesie transformacji ustrojowej w Polsce; Miejsce kształcenia ustawicznego w polityce edukacyjnej Unii Europejskie. Współautor ksiązki Tradycje bojowe i dzieje Morskich Pułków Strzelców, 1. Wejherowskiego, 2. Gdyńskiego 1920–2000. Współpracownik Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni w zakresie badań nad tożsamością kulturowo-cywilizacyjną Gdyni.
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