1

ZESZYTY GDYŃSKIE NR 6
Tożsamość
kulturowo-cywilizacyjna
Gdyni

2

3

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

ZESZYTY GDYŃSKIE NR 6
Tożsamość
kulturowo-cywilizacyjna
Gdyni
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji
i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej
pod redakcją
Mirosława Gawrona i Heleny Głogowskiej

Gdynia 2011

4

Recenzent:
prof. dr hab. Jacek Knopek
Redakcja techniczna:
ks. Mirosław Gawron
Mikołaj Iwaszko
Projekt okładki:
Konrad Niżnik
Skład i łamanie komputerowe:
ks. Mirosław Gawron
Zdjęcie na okładce:
Rodzina Witolda Butkiewicza na pierwszym polskim statku pasażerskim
MS „Piłsudski”, Gdynia 1935 r. (od lewej: Janina - żona, Hanna - córka,
Witold Butkiewicz, Jadwiga Rodziewicz - krewna, w kole: Barbara - córka)

Zeszyt nr 6 dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Gdyni
i Kasy Stefczyka -Makroregion Północny

Wydawca:
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
ul. Armii Krajowej 46
81-365 Gdynia
tel./faks +48 58 661 30 12
e-mail: biuro@wsks.pl
ISSN 1896-3463

5

Spis treści
Helena Głogowska
Słowo wstępne..........................................................................................................................................7
Andrzej Chodubski
„Ojcowie” Gdyni a kształtowanie się jej tożsamości lokalnej................................................ ..........15
Helena Głogowska
Witold Butkiewicz - pracownik przedwojennego Urzędu Celnego w Gdyni..................................29
Mirosław Gawron
100-lecie doktoratu profesora Teofila Zegarskiego........................................................................... 47
Mirosław Gawron
Powstanie zboru ewangelickiego w Małym Kacku na tle ładu wyznaniowego w Gdańsku
w połowie XVI wieku........................................................................................................................... 61
Michał Tuszyński
Legenda gdyńskich kosynierów........................................................................................................... 71
Kazimierz Małkowski
Kościół katolicki w Gdyni w czasie II wojny światowej................ ...................................................81
Henryk Ganowiak
90 lat Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni.............................................................................. 93
Mariusz Kardas
Gdynia 2011 - nowe otwarcie. O potrzebie opracowania nowej monografii.................................101
Aleksandra Cicharska
Przemiany demograficzne w Gdyni w latach 1946-2009............................................................... 119
Czesław Sołtys
Św. Urszuli Ledóchowskiej patriotyzm i relacje z morzem........................................................... 127
Monika Bruszewska-Głombiowska
Działalność Akcji Katolickiej w Gdyni jako próba rozwiązania kwestii społecznej.................. 139
Lucyna Przybylska
Święci patronowie ulic gdyńskich..................................................................................................... 149
Mirosław Gawron
Kazimierz Feliks Małkowski - działalność naukowa i społeczna.................................................. 155
Miron Kłusak
Grecja jako przykład zagrożenia suwerenności z powodu kryzysu............................................. 161
Z kroniki uczelni..............................................................................................................................................169
Noty o autorach................................................................................................................................................ 195

6

7
„Zeszyty Gdyńskie”
nr 6, 2011

Słowo wstępne
15 lutego 2011 r., z okazji 85. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich, w Wyższej
Szkole Komunikacji Społecznej odbyła się szósta konferencja naukowa z cyklu
„Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni”. Wygłoszono na niej 12 referatów,
dotyczących różnych aspektów tożsamości miasta.
Profesor Andrzej Chodubski przedstawił problem jednostki wobec przemian
w społecznościach lokalnych. Zwrócił uwagę na rolę medialności w postrzeganiu
rzeczywistości kulturowej, wskazując że w społecznym odbiorze następuje zatarcie
granic między medialnością a praktyką kulturowo-cywilizacyjną. To co medialne,
przyjmuje się często jako prawdziwe, co powoduje, że zaciera się różnica między
informacją a dezinformacją. Jeśli jednostka jest obecna w mediach, istnieje też w
świadomości społecznej. Media kreują zwłaszcza wizerunek polityków, w tym
też lokalnych. Pojawia się dylemat – czy znana jednostka ma być autorytetem czy
idolem. Przykładem mogą być zasłużeni „ojcowie” Gdyni, wśród których było dwóch
inżynierów: Eugeniusz Kwiatkowski i Tadeusz Wenda oraz wiceadmirał Kazimierz
Porębski. Ich zasługi obecnie przedstawia się wybiórczo, często zapominając o ich
pochodzeniu społecznym, wykształceniu, dokonaniach zawodowych i społecznych.
Wszyscy trzej odchodzili z życia publicznego, odsunięci od władzy. Należy postawić
pytanie, czy Gdynia jest społecznością lokalną i jakie czynniki ją kształtują? Decydują
o tym: identyfikacja z przestrzenią geograficzną, która często przybiera postać
mityzacji; identyfikacja z historią miejsca i jego kulturą (Gdynię tworzyli głównie
„obcy”, więc powstawała społeczność „obcych wśród obcych” – wielokulturowa,
wieloetniczna, wykorzeniona, poddawana procesowi atomizacji, bez szacunku
dla ludzi zasłużonych); identyfikacja z instytucjami bytowymi. Gdynia z założenia
miała być miastem morskim i portowym, więc i realizacja jego przyczyniała się do
formowania specyficznej społeczności lokalnej. Kolejne jubileusze Gdyni wiążą
się z nadaniem praw miejskich osadzie rybackiej, co było wprawdzie zerwaniem z
jej dotychczasową tradycją kulturową. Obecny ponowoczesny gdynianin najwyżej
ceni pieniądze, a społeczność lokalna staje się coraz bardziej stechnicyzowana
i zdehumanizowana oraz podlega coraz większej degradacji intelektualnej.
A jednostka, która przestaje myśleć, stanowi zagrożenie dla siebie i świata.
Doktor Monika Bruszewska-Głombiowska zaprezentowała działalność Akcji
Katolickiej w Gdyni w zakresie rozwiązywania kwestii społecznych. Podstawą tej
sfery aktywności są parafie i działalność Akcji Katolickiej sprowadza się głównie do
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działalności opiekuńczo-wychowawczej. Swoistym paradoksem jest to, że wzmacnia
ona chadecję, zaś w mniejszym stopniu rozwiązuje kwestie społeczne, występujące w
parafiach.
Magister Michał Tuszyński przedstawił historię gdyńskich kosynierów, a w niej
m.in. postać swego dziadka Alojzego Tuszyńskiego, który w latach 1996-1997 spisał
swoje wspomnienia z tamtego okresu. Autor referatu odwoływał się przy tym do
faktów i miejsc powszechnie rozpoznawanych, co uczynił prezentując zdjęcia oraz
fragmenty wspomnień.
Profesor Miron Kłusak wskazał, jak skomplikowany jest problem tożsamości, który
podlega ciągłej redefinicji, w zależności od zmieniających się trendów politycznych.
Wskazał na kwestię migracji, która staje się zagrożeniem dla państwa narodowego w
zjednoczonej Europie. Pod znakiem zapytania pozostaje polityka multikulturowości,
zwłaszcza w Niemczech i we Francji, gdzie odsetek migrantów w społeczeństwie jest
znaczący.
Magister inżynier Kazimierz Małkowski, odwołując się do własnych wspomnień
– był ministrantem, przedstawił sytuację Kościoła katolickiego w Gdyni w czasie II
wojny światowej. Była ona skomplikowana o tyle, że Niemcy próbowali radykalnie
ograniczyć jego działalność, zarządzając likwidację kościołów pod pretekstem
zagrożenia budowlanego, prowadzenie nabożeństw w języku niemieckim oraz
umieszczanie napisów w tym języku na nagrobkach. Zróżnicowany stosunek do
Kościoła katolickiego władz okupacyjnych wynikał także z tego, że wśród żołnierzy
niemieckich była znaczna liczba katolików.
Profesor Grzegorz Piwnicki nawiązał do prowadzonych przez siebie wykładów
w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej. Zaprezentował kwestię moralności w
polityce według Niccollo Machiavellego i wskazał na aktualność głoszonych przez
filozofa poglądów.
Doktor Lucyna Przybylska przedstawiła uznanych za świętych patronów ulic
gdyńskich. Zwróciła uwagę, że jako patroni nazw ulic, placów i innych miejsc w
mieście pojawiali się oni w różnych okresach dziejowych. Często podyktowane to
było systemem wartości chrześcijańskich oraz modą, w tym ideologią. Do 1990 r.
istniały w Gdyni ulice św. Mikołaja, św. Piotra, św. Wojciecha oraz Świętojańska.
W 1996 r. pojawiły się ronda św. Maksymiliana i Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej.
W 2006 r. dziewięciu ulicom i placom nadano imiona m.in. św. Kazimierza, św.
Jadwigi, św. Władysława Miegonia, św. Faustyny, św. Antoniego, bł. biskupa Pelczara,
św. o. Pio. Przedstawiając statystykę referentka stwierdziła, że święci są patronami 17
ulic gdyńskich, co stanowi zaledwie 1% w nazewnictwie części miasta.
Magister Aleksandra Cicharska scharakteryzowała przemiany demograficzne
Gdyni, wskazując na podstawie danych statystycznych postępujące „starzenie się”
mieszkańców.
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Magister inżynier Henryk Ganowiak przedstawił 90-letnią historię Morskiego
Instytutu Rybackiego w Gdyni, który został powołany jako jednostka naukowobadawcza na mocy uchwały sejmowej z 10 lutego 1920 r. Początkowo znajdował się
w Wejherowie, a następnie został przeniesiony na Hel, gdzie do 1938 r. znajdowała się
stacja morska. W okresie międzywojennym zatrudnionych było tam zaledwie kilka
osób. W 1938 r. stację morską przeniesiono do Gdyni, do obecnego „Akwarium”.
Szczyt rozwoju Morski Instytut Rybacki przeżywał w drugiej połowie lat 70. XX w.,
kiedy w 1978 r. zatrudnionych tam było 901 pracowników. Obecnie pracuje w nim
200 osób.
Doktor Mariusz Kardas wystąpił z postulatem prowadzenia zarówno analitycznych,
jak i syntetycznych pogłębionych badań naukowych nad historią i współczesnością
Gdyni.
Magister Michał Graban wskazał na przeobrażenia czynników rozwoju Gdyni na
tle przemian cywilizacyjnych XX i XXI wieku.
Doktor Helena Głogowska nawiązując do zróżnicowania zawodowego,
narodowościowego i pochodzeniowego społeczeństwa Gdyni przedwojennej
przedstawiła postać Witolda Butkiewicza, pracownika Urzędu Celnego w Gdyni na
tle XX-wiecznej historii.
W tej edycji „Zeszytów…” zamieszczono także teksty ks. doktora Mirosława
Gawrona dotyczące: powstania zboru ewangelickiego w Małym Kacku w połowie
XVI w., 100-lecia doktoratu profesora Teofila Gracjana Zegarskiego oraz działalności
naukowej i społecznej Kazimierza Feliksa Małkowskiego oraz artykuł ks. doktora
Czesława Sołtysa o św. Urszuli Ledóchowskiej i jej związkach z morzem.
Zaprezentowane na konferencji referaty, postrzegane jako miscellanea ujawniają
potrzebę prowadzenia interdyscyplinarnych studiów dotyczących dziedzictwa
przeszłości Gdyni, jak i refleksji intelektualnej ukazującej procesy przemian
kulturowych, ścieranie się wizji rozwoju społeczności lokalnych, generowanych
zwłaszcza przez postęp cywilizacyjny. Powody ku takim postulatom stwarzają nie
tylko kolejne jubileusze, lecz zachodzące w niezwykle szybkim tempie przemiany
społeczne.
Szczególny jubileusz 85. urodzin Gdyni pod hasłem „Gdynia 85 lat obchodzi…
wszystkich Polaków” rozłożony został na cały rok. Korespondencja urzędowa Gdyni
w ciągu jubileuszowego roku została oznakowana w specjalny urodzinowy sposób.
Tegoroczny jubileusz miasta zapoczątkowano 10 lutego składaniem kwiatów na Płycie
Marynarza na skwerze Kościuszki1. Tego samego dnia odbyła się uroczysta sesja
Rady Miasta, honorująca zasłużonych obywateli miasta oraz twórców najlepszych
inwestycji w mieście. W tym roku medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za
wybitne zasługi dla Gdyni” otrzymali: doktor Maria Kozielecka - działaczka na
1

A. Grzegorczyk, Urodzinowa sesja Rady Miasta, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 33, z dn. 10.02.2011 r., s. 7.
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rzecz osób niepełnosprawnych, Mikołaj Ziółkowski – pomysłodawca i organizator
festiwalu „Open’er” (od 2003 r.) i emerytowany żołnierz Ryszard Woliński –
europejski rekordzista honorowego krwiodawstwa2. Za najlepszą inwestycję 2010 r.
uznano budynek biurowy PRSP Sanipor w zespole zabudowy przy ulicy Sportowej
oraz wyróżniono Hotel Morski, dwupoziomowe stanowisko obsługi statków ro-ro
na Nabrzeżu Rumuńskim oraz halę produkcyjno-magazynową przy ulicy Hutniczej3.
Jubileuszowi podporządkowano muzykę, historię, wspomnienia4. Najważniejszymi
gośćmi tegorocznego jubileuszu byli seniorzy – świadkowie rozwoju miasta, których
zaproszono do hali widowiskowo-sportowej na koncert „Najlepsze z Gdyni” w
wykonaniu artystów Teatru Muzycznego5. Na łamach prasy lokalnej przedstawiano
portrety i losy gdynian, retrospekcje historyczne oraz nowe inicjatywy, zainspirowane
jubileuszem6.
Jednym z nowych pomysłów stał się projekt Muzeum Emigracji. 24 czerwca
2010 r. prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i prezes Zarządu Portu Gdynia
Janusz Jarosiński podpisali list intencyjny w sprawie tego ogólnonarodowego
projektu. „Ma to być placówka o szerokim programie naukowym i edukacyjnym
– twierdzi Wojciech Szczurek. – Wykorzystując najnowsze tendencje i metody
badania i prezentowania historii, stanie się ona prawdziwym centrum narodowej
pamięci o milionach rodaków, którzy podjęli trudną decyzję opuszczenia miejsca
swego urodzenia. Zamierzamy korzystać z zasobów i wiedzy instytucji oraz ludzi
zajmujących się polskim wychodźstwem w kraju i poza jego granicami, tworzyć
je w kontakcie i konsultacji także z polską diasporą”7. Siedzibą Muzeum ma być
wybudowany w 1932 r. budynek Dworca Morskiego przy ul. Polskiej 1. W grudniu
2010 r. rozesłano 800 listów prezydenta Wojciecha Szczurka z folderem Muzeum
Emigracji do „najdalszych zakątków globu”8. Projekt koordynuje Agencja Rozwoju
Gdyni, spółka prawa handlowego, powołana przez miasto Gdynia. Jej celem
działania jest „wszechstronne wspieranie rozwoju miasta Gdyni poprzez świadczenie
usług na rzecz wspólnoty samorządowej, kreowanie wizerunku miasta i realizowanie
projektów w obszarach gospodarka-turystyka-kultura, ze szczególnym naciskiem na
Ibidem; K. Fryc, Gdynia wam dziękuje, „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”, nr 25, z dn. 10.02.2011 r., s. 5.
M. Lange, Wielki dzień Gdyni, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 34, z dn. 11.02.2011 r., s. 11.
4
A. Grzegorczyk, Gdynia szykuje huczny jubileusz, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 6, z dn. 10.01.2011 r., s. 10.
5
A. Grzegorczyk, Jubilatka zaprasza na darmowe zwiedzanie, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 31, z dn.
8.02.2011 r., s. 8.
6
A. Grzegorczyk, Miasto ze starych zdjęć, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 17, z dn. 22-23.01.2011 r., s. 10;
B. Szczepuła, Sześć krzeseł i brylanty, „Polska Dziennik Bałtycki. Rejsy”, nr 115, z dn. 11.02.2011 r., s. 20-21.
7
D. Abramowicz, Gdynia stawia pierwsze w Polsce Muzeum Emigracji, „Polska Dziennik Bałtycki”
(dodatek . „Trójmiasto”), nr 146, z dn. 25.06.2010 r., s. 6.
8
A. Grzegorczyk, O gdyńskim Muzeum Emigracji wiedzą na całym świecie, „Polska Dziennik Bałtycki”,
nr 4, z dn. 7.01.2011 r., s. 6.
2
3
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zrównoważone podnoszenie jakości życia mieszkańców Gdyni”9.
Gdynię na przekór wcześniejszym ideom miasta portowego traktuje się obecnie jako
„produkt turystyczny”. Prezes Zarządu Agencji Anna Somorowska, przedstawiając
koncepcję muzeum, powiedziała: „Nie tyle chodzi o gromadzenie eksponatów. Ambicją
muzeum jest stworzenie swoistego archiwum losów polskiej emigracji w świecie”10.
Koordynatorem projektu, a jednocześnie pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdyni
ds. koordynacji projektu „Muzeum Emigracji” został dziennikarz Aleksander Gosk.
Kwestia powołania Muzeum sprowadziła się do uregulowania sytuacji formalnoprawnej budynku Dworca Morskiego. „Do końca tego roku chcemy tę sprawę mieć
już zamkniętą, a w 2012 zająć się procesem inwestycyjnym” – tłumaczył w styczniu
2011 r. Aleksander Gosk11. Aby projekt miał ogólnonarodowy wymiar naukowy i
edukacyjny, musi mieć charakter instytucjonalny, skupiający wokół siebie badaczy
emigracji, których w różnych ośrodkach akademickich, w tym trójmiejskim, jest
niemało i tylko oni mają możliwość określenia stanu badań nad problemem. Wymiar
edukacyjny wymaga wielu syntetycznych przewartościowań i podejść, chociażby w
prezentacji przyczyn oraz skutków emigracji. Komercyjne i dziennikarskie podejście
do problemu może uprościć to zjawisko społeczne, spowodowane zwykle względami
ekonomicznymi lub politycznymi i mające często negatywne skutki, przejawiające
się w zerwaniu więzi społecznych z rodziną, wspólnotą lokalną, krajem oraz
koniecznością i kosztami adaptacji w nowym miejscu.
Przy okazji jubileuszu Gdyni przypomina się jej rozwój cywilizacyjny – od osady
wiejskiej do wielofunkcyjnego miasta, poprzez elektryfikację, wodociągi, gazyfikację,
oczyszczanie miasta, wyasfaltowane ulice, które pojawiły się w mieście w 1931 r.12.
Przywraca się też pamięć o niezrealizowanych projektach13. O poziomie rozwoju
Gdyni świadczą roczniki statystyczne, zwłaszcza z okresu międzywojennego.
We wszelkie jubileusze Gdyni wpisują się też rocznice powstania różnych instytucji
w tym mieście, mające często historię starszą od miasta. Jedną z nich jest Akademia
Morska, która „wyrosła z wizji i marzeń o Polsce morskiej. Jej podstawy tworzone
były w momencie, gdy sam pomysł wydawał się szalony, bo nie było wtedy nic – ani
portu, ani floty, ani wymaganego przez nią zaplecza”14. Powstała na bazie Państwowej
Szkoły Morskiej, utworzonej 17 czerwca 1920 r. w Tczewie na mocy aktu powołania,
podpisanego przez wiceadmirała Kazimierza Porębskiego. W 1930 r. przeniesiono ją
http://www.arg.gdynia.pl, z dn. 10.07.2011 r.
A. Grzegorczyk, O gdyńskim Muzeum...
11
Ibidem.
12
A. Grzegorczyk, Gdynia zaczynała od 13 kilometrów asfaltu, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 8, z dn.
12.01.2011 r., s. 9.
13
J. Sieński, Jaka mogła być Gdynia morska, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 39, z dn. 17.02.2011 r., s. 16.
14
M. Dąbrowski, Akademia Morska świętuje 90. urodziny, „Gazeta Wyborcza. Moja Gdynia”, nr 23,
z dn. 29.06.2010 r., s. 4.
9
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do Gdyni do nowych gmachów przy ulicy Morskiej, gdzie mieści się także obecnie.
Mimo znacznego skupiska instytucji kulturalnych (muzea, teatry) oraz inicjatyw
promujących teatr, kino, literaturę, w Gdyni ciągle brakuje galerii sztuki, prezentującej
dokonania artystów plastyków. Wiedząc, jak wielu artystów polskich i światowych
inspirowało morze, można byłoby w niej oprócz współczesnej sztuki, prezentować
morze, np. w malarstwie światowym. Sami artyści odczuwają z tego powodu niedosyt:
„Marzy mi się i śni, że Gdynia ma prawdziwą galerię. (…) Są też w naszym mieście
istoty ciche, ale wyjątkowe, wrażliwe na piękno otaczającego świata, ale i też wrażliwe
na urazy, może i przewrażliwione – to artyści malarze, rzeźbiarze, którzy nigdy nie
byli i nie będą stworzeniem stadnym, nie wiadomo, ilu ich jest w naszym mieście.
Jednak są, a dzieła ich umysłu i rąk przetrwają, podczas gdy dzisiejsze najnowsze
Porsche czy BMW staną się dawno zapomnianym złomem. Twórców też kiedyś nie
będzie, ale ich prace pozostaną i to one będą świadectwem naszych czasów. (…)
Właśnie jedyna w naszym ćwierćmilionowym mieście galeria padła. Była to galeria
„Gdyńskich malarzy”. Do dyspozycji artystów miała ścianę 10-metrową w trzech
odcinkach, w której na zakończenie działalności zaistniała trzydniowa wystawa
młodej gdyńskiej artystki Teresy Grabowskiej. To miała być pierwsza indywidualna
prezentacja znakomicie zapowiadającej się artystki pełnego poezji malarstwa na
jedwabiu (towarzysząca gdyńskiej miniaturze), mającej również twórcze dokonania
w dziedzinie grafiki, witrażu i ceramiki. W Gdyńskim Centrum Kultury i Rozrywki
„Gemini” była nie tylko galeria, był też urokliwy gdyński fotoplastykon, w którego
wnętrzu spotykali się goście wernisażowi i nie tylko. Był tam też gdyński jarmark
staroci chętnie przez gdynian odwiedzany, w którym można było znaleźć coś z
minionych lat. Były też prace ludzi morza tworzące swoiste muzeum. Wszystko to
było, już nie ma. Aktorzy, muzycy, literaci, filmowcy, reżyserzy mają się w naszym
mieście dobrze. Artyści malarze, rzeźbiarze przegląd swoich dokonań twórczych
mieli 14 lat temu”15.
W ciągle rozwijającej się i inwestującej Gdyni można spotkać miejsca zaniedbane,
pozostające na uboczu często ze względu na swoje położenie, jak np. park w
Chwarznie16. Można też mieć zastrzeżenia do inwestycji w pasie nadmorskim. Słynne
gdyńskie budynki Sea Towers w trakcie realizacji reklamowano jako świetny punkt
widokowy dla mieszkańców i turystów. Po oddaniu do użytku okazało się, że jest
to budynek zamknięty dla postronnych osób, które chciałyby podziwiać Gdynię
z ostatniego piętra. Tym samym nie wpisuje się on w przestrzeń publiczną pasa
nadmorskiego, która powinna być otwarta dla mieszkańców i turystów. Napawa
pesymizmem stwierdzenie, że „w rejonie Mola Południowego nie projektuje się
A. Bobrowicz-Sikorska, Galeria moich marzeń, „Gazeta Wyborcza. Moja Gdynia”, nr 23,
z dn. 29.06.2010 r., s. 4.
16
M. Lange, Park w Chwarznie mimo obietnic wciąż zaniedbany, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 35,
z dn. 12-13.02.2011 r., s. 8.
15
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już ani placu nadmorskiego, ani nabrzeży z bulwarami spacerowymi. Współczesne
koncepcje nastawione są na dużą gęstość zabudowy i w niewielkim stopniu
uwzględniają, że styk miasta z morzem powinien być przestrzenią publiczną. Nowe
plany urbanistyczne obejmujące tereny projektowanej Dzielnicy Reprezentacyjnej
budzą wiele wątpliwości”17. Inwestycje drogowe i remontowe, w tym remont budynku
dworca kolejowego w Gdyni odbywają się za sprawą w znacznym stopniu środków
finansowych z Unii Europejskiej i zaciągniętych przez miasto kredytów.
Wizerunek miasta kreują jego władze oraz media. Gdynię w powszechnej
świadomości kojarzy się jako atrakcyjne miasto nadmorskie, co nie znaczy że
mieszkańcy nie borykają się z żadnymi problemami. Aczkolwiek prezydent Gdyni
Wojciech Szczurek kreśli pomyślną wizję przemian; postrzega ją jako: „najpiękniejsze
polskie miasto, bardzo nowoczesne i niezwykle przyjazne mieszkańcom. Miejsce
silnie powiązane z jego otoczeniem – z morzem, lasami. Takie miasto, które wie, że
nowoczesność to także wykorzystywanie środowiska, w którym żyjemy”18.
10 lipca 2011 r., Helena Głogowska

J. Sieński, op. cit.
Czuć i rozumieć Gdynię (rozmowa R. Wojciechowskiej z W. Szczurkiem), „Polska Dziennik
Bałtycki”, nr 31, z dn. 10.02.2011 r., s. 18.
17
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„Ojcowie” Gdyni a kształtowanie się jej tożsamości lokalnej
Świętowanie 85-lecia nadania praw miejskich Gdyni, a przy tym wsłuchiwanie się
w opinie wyrażane przez jej mieszkańców o niezwykłym do niego przywiązaniu1,
skłania do postawienia pytań dotyczących zachowywania pamięci o jednostkach,
które zwykło określać się mianem jej „ojców”. Wśród nich byli przede wszystkim: 1.
admirał Kazimierz Porębski (1872-1933), 2. inżynier Tadeusz Wenda (1863-1948) i
3. inżynier Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974).
Zwykle zauważa się, że w społecznościach lokalnych2, generowanych przez
takie znaki, jak: 1. Identyfikacja przestrzenna; przywiązanie do danych warunków
geograficzno-przyrodniczych; znajomość ich granic oraz specyfiki; troska o ich
pielęgnowanie, pomyślny rozwój, 2. Integracja społeczna, przez odwoływanie się do
wspólnych korzeni pochodzenia przestrzennego oraz kulturowego, wykonywanie
specyficznych profesji charakterystycznych dla danej przestrzeni, urzeczywistnianie
tradycyjnej obyczajowości i zwyczajów życia kulturowego, 3. Korzystanie ze wspólnej
w tej przestrzeni infrastruktury społecznej, a w tym instytucji ochrony zdrowia,
edukacji, bezpieczeństwa publicznego, wypoczynku i rekreacji, 4. Podporządkowanie
instytucjom życia publicznego-władzom samorządowym, wyznaniowym, niekiedy
strukturom zawodowym, 5. Identyfikacja z jednostkami zaangażowanymi w
kształtowanie oblicza kulturowo-cywilizacyjnego danych społeczności, m.in. z
aktywistami życia społeczno-politycznego, literatami, nauczycielami, lekarzami,
duchownymi oraz przedstawicielami różnych zawodów, którzy wyraźnie zaznaczają
swoją obecność profesjonalną, np. murarze, piekarze, restauratorzy, strażacy,
sportowcy (jednostki znane z zaangażowania w rozwój życia sportowego) – ujawnia
się oddawanie autentycznego szacunku ludziom zasługującym na miano autorytetów;
przechowuje się pamięć o ich zasługach i dokonaniach z pokolenia na pokolenie.
Gdynia jest w tym względzie specyficzna3. Tworzono ją jako miasto w bardzo
szybkim tempie. W sytuacji politycznej, wyznaczenia jej szczególnych wyzwań
Por. „Gazeta Wyborcza. Moja Gdynia” nr 6, z dn. 12.II 2011 r.
Por. A. Chodubski, Lokalizm pod ciśnieniem unifikacji świata, „Pieniądze i Więzi” (Gdynia) 2002, nr 1,
s. 18-29.
3
Por. Dzieje Gdyni, pod red. R. Wapińskiego, Wrocław –Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980; K. Małkowski,
Bedeker gdyński, Gdańsk 2001.
1
2
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wiążących się z uzyskaniem po I wojnie światowej przez Polskę dostępu do morza.
W ciągu 20 lat (do 1939r.) powierzchnia Gdyni z 6,4 km2 powiększona została do
ok. 70 km2; liczba mieszkańców powiększyła się z 1200 osób do 127 tys.4, gdy do
1918 r. zamieszkiwała w niej przede wszystkim społeczność kaszubska. Ok. 300
rodzin, głównie mających swe korzenie w pobliskich wsiach, to w rzeczywistości
kształtowania się w niej dużego portu oraz miasta, zwłaszcza w latach 30. stała się ona
„mało widoczna”. Decydowały o tym zarówno względy liczebne (masowy napływ
ludności z głębi Polski, podejmujących pracę w budującym się porcie morskim), jak i
też aktywność kulturowa. Społeczność kaszubska przywiązana była do tradycyjnych
form życia społecznego, zaś ludność napływowa włączała się w nurt nowych
wyzwań życia społecznego, eksperymentowania rolami postaw, zachowań, aspiracji
życiowych, nierzadko sytuujących się na pograniczu nawet patologii społecznej.
Mało skuteczna była w tym względzie działalność nawet znanych powszechnie
obrońców polskości w tym regionie, jak np. Antoni Abraham (1869-1923)5, Jan
Radtke (1872-1958)6. Pierwszy z nich pochodził z wiejskiej rodziny kaszubskiej, z
przestrzeni podpuckiej, ze wsi Zdrada, gdzie rodzice jego byli ubogimi wyrobnikami.
Z domu rodzinnego wyniósł wartości patriotyczne, a w tym przywiązanie do
polskości i kaszubskości. Jako młody człowiek pracując w sferze usług handlowych i
drobnoremontowych (naprawa rowerów i maszyn do szycia) zaangażował się w ruch
antygermanizacyjny, w przeciwdziałanie wynarodowieniu społeczności kaszubskiej.
Działalność ta powodowała, z jednej strony nakładanie na niego różnych kar, a w tym
aresztu, z drugiej zaś – zyskiwała rozgłos i uznanie miejscowej ludności. Określano go
nawet mianem „króla Kaszubów”. Szczególnie duży rozgłos zyskał w czasie paryskiej
konferencji kończącej I wojnę światową. Dotarł do Wersalu jako przedstawiciel
Kaszubów, gdzie zaprezentował przywiązanie tej społeczności do Polski.
W 1920 r. uczestniczył w uroczystościach przejmowania władzy w regionie z rąk
pruskich przez władze polskie, a w tym m.in. w zaślubinach Polski z morzem 10
lutego w Pucku. Od sierpnia 1920 do czerwca 1923 r. mieszkał w Gdyni. Włączył się
w nurt aktywności społeczno – politycznej. Działalność tę wysoko ceniły najwyższe
organy władzy państwowej; w maju 1923 r. otrzymał z rąk prezydenta RP Stanisława
Wojciechowskiego jako pierwszy przedstawiciel Pomorza – Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski.
Jego działalność sprzyjała umacnianiu się polskości, a tym samym budowie Gdyni
jako ośrodka polskiego życia morskiego.
Jan Radtke pochodził z chłopskiej rodziny kaszubskiej, z przestrzeni
podgdyńskiej, z Dębogórza na Kępie Oksywskiej. Zawodowo związał się najpierw
z prowadzeniem gospodarstw rolnych, a następnie z obsługą kuracyjno-letniskową.
W 1912 r. wybudował w centralnej części Gdyni, tj. przy skrzyżowaniu obecnych
„Kurier Gdyński. Wydanie Jubileuszowe” nr 6 z dn. 10.II 2006 r., s. 1.
Por. W. Pniewski, Antoni Abraham (1869-1923). Wielki patriota z ludu kaszubskiego, Warszawa 1936;
Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1, pod red. S. Gierszewskiego, Gdańsk 1992, s. 17-18.
6
Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 4, pod red. Z. Nowaka, Gdańsk 1997, s. 29-30.
4
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ulic Świętojańskiej i 10 Lutego willę z przeznaczeniem na obsługę kuracjuszy
i letników. Zaangażował się w życie społeczne, a w tym charytatywne i religijne.
Zaznaczał swą aktywność w Związku Upiększania Gdyni, w działaniach na rzecz
budowy w niej nowoczesnego kąpieliska oraz w Radzie Parafialnej, mającej na celu
zbudowanie bazyliki morskiej. W okresie kończącym I wojnę światową, w sytuacji
odsuwania w listopadzie 1918 r. od sprawowania władzy aparatu pruskiego został
sołtysem i wójtem gminy gdyńskiej. Pozostał na tym stanowisku też po ustanowieniu
administracji polskiej. Dał się poznać jako zdecydowany rzecznik budowy Gdyni
polskiej rzeczywistości morskiej, a przede wszystkim portu. Jego opinia była istotna,
jako że społeczność lokalna nie podzielała tego stanowiska, a wyrażała orientację na
rzecz budowy w niej nowoczesnej osady rybackiej. Zwłaszcza opcję tę reprezentowała
społeczność zamieszkująca w Gdyni od pokoleń oraz utrzymująca się przede
wszystkim z rybołówstwa. Doświadczenie kontaktów z letnikami przekonywało, że
budowa nowego ładu ustrojowego w osadzie spowoduje jej degradację społeczną i
gospodarczą, że tradycyjne rybołówstwo nie sprosta nowym wyzwaniom.
Jan Radtke nazywany powszechnie „wójtem” w nowej sytuacji politycznej,
zwłaszcza dyktowanej przez budowę w osadzie ładu gospodarczego morskiego
opowiedział się też za przekształceniem jej w miasto. W sytuacji uzyskania tej decyzji
powierzono mu obowiązki wiceburmistrza, po niedługim czasie zrezygnował z ich
pełnienia. Pozostał członkiem Rady Miejskiej oraz aktywnie uczestniczył w życiu
społeczno-kulturalnym miasta, m.in. w chórze.
W jego willi gromadzili się niektórzy działacze opowiadający się za budową
nowego ładu miejskiego, m.in. budowniczowie portu, urzędnicy, nauczyciele, księża
oraz literaci odwiedzający miasto.
Charakteryzując postawy społeczno-polityczne najbardziej znanych aktywistów
Gdyni z przełomu XIX i XX w. w aspekcie budowy nowej tożsamości lokalnej
zauważa się, że : 1. W istotnym stopniu determinowała je rzeczywistość pochodzenia
społecznego – postrzeganie z pozycji wiejskiej budowy ładu gospodarczego oraz
społecznego, a w tym silnego przywiązania do życia parafialnego, 2. Ważny wpływ
na formy aktywności społeczno-politycznej miał ich poziom wykształcenia, a w tym
samym też rozumienia otaczającej ich rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej, 3.
Postawy i zachowania społeczno-polityczne w istotnym stopniu osadzone były w
tradycji wychowania patriotycznego wyniesionego z życia rodzinnego. Ważne w tym
względzie było funkcjonowanie na pograniczu kultur: z jednej strony funkcjonowanie
w oddziaływania w niemieckim /pruskim/, z drugiej zaś, w przywiązaniu do
polskości oraz kaszubskości; rzeczywistość ta w istotnej mierze generowała ich
przystosowawczość do zmieniających się okoliczności ideowo-politycznych, odwagę
podejmowania decyzji, opozycyjność działania, 4. Przedkładanie w działaniu
społecznym doraźnej skuteczności, osiągania doraźnych celów nad strategię budowy
nowego ładu kulturowego, co ujawniało się w działaniach akcyjnych, spontanicznych,
co generowało znaki amatorszczyzny w przeobrażeniu tożsamości lokalnej, 5.
Obdarzanie zaufaniem oficjalnych czynników polskich, generujących nową
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tożsamość osady, a następnie miasta, a jednocześnie zapominanie o dziedzictwie
kulturowej przeszłości oraz uznawanie jej za nazbyt skostniałą, konserwatywną,
hamującą bieżące procesy przemian cywilizacyjnych.
Działalność społeczno-polityczna przedstawicieli społeczności kaszubskiej była
oddolnym, oryginalnym angażowaniem się w nurcie życia kulturowo-cywilizacyjnego.
Ukazywała wyzwania społeczno-polityczne wymagające zmian w wymiarze
narodowościowym, wyznaniowym oraz cywilizacyjnym. Nowa rzeczywistość w
życiu Gdyni zaistniała w sytuacji podjęcia decyzji międzynarodowych o odrodzeniu
państwa polskiego, zagwarantowaniu mu dostępu do morza, a w tym włączeniu jej
do terytorium państwa polskiego.
W ślad za tym dokonywały się ważne przemiany związane z przejmowaniem
władzy przez nowo tworzone instytucje państwa polskiego. Dokonywały się wtedy
ważne przemiany świadomościowe, wiążące się z określeniem przez szerokie kręgi
społeczne swej przynależności narodowej; dla wielu gdynian, zwłaszcza uległych
zgermanizowaniu były to trudne decyzje; rodziły też wysoką skalę konfliktogenności
zarówno sąsiedzkiej, jak i nierzadko rodzinnej. Obecność przedstawicieli społeczności
lokalnej (kaszubskiej) w nowej rzeczywistości była niezwykle pożądana, m.in. ze
względu na rozumienie kwestii narodowościowych, komunikację językową (dużo
bowiem osób identyfikujących się z polskością nie posługiwało się językiem polskim);
ważną pełniła też misję propagandową, tj. dawanie świadectwa, że swym uporem
w przeciwstawianiu się germanizacji doprowadzili do odzyskania niepodległości;
zwłaszcza było to istotne przekonanie, jako że dla lokalnej społeczności gdyńskiej
nie w pełni czytelne były postanowienia Traktatu Wersalskiego, a w tym dotyczące
sytuacji Gdańska.
Ważnymi cezurami w nowym obrazie życia Gdyni były: 10 stycznia i 10 lutego 1920 r.
Wtedy weszły w życie postanowienia Traktatu Wersalskiego, a w tym określające
dostęp Polski do Bałtyku, a miesiąc później odbyły się uroczyste zaślubiny z morzem;
13 lutego powtórzono tę uroczystość w Gdyni.
W generowaniu nowego obrazu życia w Gdyni ważna rola przypadła admirałowi
Kazimierzowi Porębskiemu7. Uznaje się go nierzadko za „ojca chrzestnego” przeobrażeń
kulturowo-cywilizacyjnych dokonujących się po I wojnie światowej w tej przestrzeni.
Do czasu odzyskania niepodległości przez Polskę był on związany z rosyjską marynarką
wojenną, gdzie był kontradmirałem. W listopadzie 1918 r. rozpoczął służbę w polskich
siłach zbrojnych, włączył się w tworzenie nowego oblicza. W 1919 r. został szefem nowo
utworzonego Departamentu dla Spraw Morskich w Ministerstwie Spraw Wojskowych.
Tym samym sprawował najwyższą władzę w zakresie kształtowania polskiej polityki
morskiej. Uczestniczył wraz z gen. Józefem Hallerem (1873-1960) w zaślubinach Polski
z morzem. W 1920 r. zainicjował on w Gdyni budowę portu handlowego i wojennego.
Kierował Marynarką Polską utworzoną na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa
Piłsudskiego wydanego 28 listopada 1918 r.
Por. Z. Machaliński, Admirałowie polscy 1919-1950, Warszawa 1993; Słownik Biograficzny..., t. 3,
s. 472-474.
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Wywodził się z Wileńszczyzny. Legitymował się starannym wykształceniem
specjalistycznym w zakresie wojskowości morskiej. Ukończył Morski Korpus w
Petersburgu; była to wysoko renomowana szkoła morska. Jako oficer pracował na
okrętach rosyjskiej marynarki wojennej. W latach 1900-1902 przebywał w Gdańsku,
gdzie nadzorował budowę krążownika „Nowik”, po wybudowaniu, którego został
zastępcą dowódcy oraz oficerem specjalistą. Sprawował przywódcze funkcje na
różnych odcinkach działania rosyjskiej marynarki wojennej. Zyskiwał powszechne
uznanie oraz awanse w hierarchii stopni wojskowych. Po przejściu do Wojska
Polskiego dał się poznać jako zdolny, doświadczony organizator struktur wojskowych.
Uczestniczył m.in. w uzgadnianiu zasad przejmowania przez Polskę ziem należących
do 1918 r. do państwa pruskiego. Zwracając uwagę na potrzeby kadrowe gospodarki
morskiej zainicjował w 1920 r. utworzenie Szkoły Morskiej; jej siedzibę usytuowano
w Tczewie.
W kształtowaniu oblicza Gdyni zwracał uwagę zarówno na rozbudowę floty
wojennej, jak i relacje ekonomiczne, a w tym rozwój marynarki handlowej, a przede
wszystkim portu.
Pełniąc funkcję szefa kierownictwa Marynarki Wojennej, a tym samym inicjując
i koordynując rozwój floty morskiej, jednocześnie ujawniał duże zaangażowanie w
rozbudowę osady i portu. W 1925 r. został zawieszony w pełnieniu odpowiedzialnych
funkcji. Zarzucono mu brak właściwego nadzoru w sferze zakupu sprzętu wojennego
(m.in morskich). W postępowaniu sądowym oskarżenie umorzono, aczkolwiek nie
przywrócono go do pełnionych funkcji, a na wniosek ministra spraw wojskowych
gen. Władysława Sikorskiego przeniesiono go w stan nieczynny. Postępowanie to
uznał za wielce krzywdzące.
Do pracy przy budowie nowego oblicza Gdyni zaprosił inżyniera Tadeusza Wendę8.
Był on absolwentem renomowanej uczelni - Instytutu Komunikacji w Petersburgu.
Wcześniej studiował matematykę w Szkole Głównej w Warszawie. Pochodził z
rodziny inteligenckiej z Warszawy. Po studiach podjął pracę przy projektowaniu i
budowie kolei, a następnie rozbudowie portów rosyjskich nad Bałtykiem. W 1915 r.
podjął pracę w nadzorze rozbudowy portów Żeglugi Śródlądowej Przedsiębiorstwa
Robót Publicznych w Warszawie.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości uwagę skoncentrował na budowie
polskiego portu morskiego nad Bałtykiem. W 1920 r. został kierownikiem Wydziału
Budowy Portu w Departamencie Spraw Morskich w Ministerstwie Spraw Wojskowych.
Zdobył tam duży autorytet jako wysokiej klasy specjalista z zakresu budowy portów.
W 1920 r. przybył na Wybrzeże Gdańskie w celu wyboru miejsca budowy nowego
polskiego portu. Uznał za właściwą przestrzeń na ten cel dolinę potoku Chyloni,
położoną między Gdynią a Oksywiem. Na zlecenie Departamentu Spraw Morskich
Ministerstwa Spraw Wojskowych zajął się opracowywaniem projektu budowy
portu morskiego. Wiosną 1921 r. rozpoczęto budowę pod jego kierownictwem.
M. Widernik, Wenda Tadeusz, [w:] Ludzie Pomorza lat 1920-1939, Gdańsk 1977 s. 96-99; Słownik
Biograficzny..., t. 4, s. 432-433.
8
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Inwestycję realizowano jako Tymczasowy Port Wojenny i Schronisko dla Rybaków.
W kwietniu 1923 r. inwestycję oddano do użytku. Trwała jednak nadal budowa
portu i kierował nią nadal inżynier Tadeusz Wenda. Sprawował nadzór nad pracami
hydrotechnicznymi, wyposażeniem w urządzenia techniczne oraz koordynował
wszystkie prace inwestycyjne. Realizacja zadania była wysoko oceniana przez
specjalistów. Uznawano ją za najnowocześniejszą w Europie. Obok pracy stricte
inżynierskiej zajmował się promocją wiedzy o portach; współtworzył podwaliny
życia naukowego dotyczącego portów oraz ich rozwoju technicznego. Był prezesem
Towarzystwa Technicznego oraz wiceprezesem Polsko-Francuskiego Towarzystwa
Gdyni. Postrzegany był jako człowiek bardzo skromny, nie zabiegający o rozgłos.
W 1937 r. został zmuszony do przejścia na emeryturę. Decyzję tę uznał za wielce
krzywdzącą. Uważał bowiem, że ze względu na zasługi położone w dzieło budowy
portu i miasta, zdolności organizacyjne, doświadczenie w pracy, nie powinien zostać
administracyjnie odsunięty od pasji swego życia.
Inżynier Eugeniusz Kwiatkowski9 z wykształcenia był chemikiem. Pochodził z
rodziny inteligenckiej (ojciec jego był też inżynierem). Studiował na Politechnice
Lwowskiej na Wydziale Chemii Technicznej. Pogłębiał je na politechnice w
Monachium. Po I wojnie światowej związał się z pracą dydaktyczną na Politechnice
Warszawskiej. Specjalizował się w przekazywaniu wiedzy o chemii węgla i gazownictwa.
W 1921 r. poznał w Polskim Towarzystwie Chemicznym profesora Ignacego
Mościckiego, który zaproponował mu pracę w przemyśle chemicznym. W latach
1923-1926 pełnił funkcję dyrektora ds. technicznych w Państwowej Fabryce Związków
Azotowych w Chorzowie. Następnie w latach 1926-1930 był ministrem przemysłu
i handlu. Po objęciu funkcji w polu jego uwagi znalazła się budowa portu Gdyni.
Stał się jej wielkim entuzjastą. W 1928 r. władze Gdyni przyznały mu honorowe
obywatelstwo. W 1930 r. został posłem do Sejmu; wycofał się wtedy z pracy w
rządzie, a powrócił do zarządzania życiem gospodarczym; został dyrektorem Fabryki
Związków Azotowych w Mościcach pod Tarnowem. W 1933 r. został dyrektorem
Zjednoczonych Fabryk Związków Azotowych; w 1935 r. powierzono mu funkcję
wiceministra i ministra skarbu. Pełniąc te funkcje bardzo dużo uwagi poświęcał
rozwojowi Gdyni, a zwłaszcza portu i przemysłu. Opowiadał się za koncepcją
uczynienia z Gdyni wielkiego portu morskiego, podlegającego państwu. Wyrażał
opinię, że Gdynia i morze stanowią jedność.
Postawą swą reprezentował obraz typowego inteligenta orientującego się na
wyzwania życia politycznego oraz przemiany cywilizacyjne państwa, oraz jego
regionów. W 1931 r. opublikował książkę pt. Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i
obecnej. Przedstawił w niej refleksyjny ogląd rozwoju Polski i jej uwarunkowań oraz
zarysował wyzwania, jakie ujawniały się przed państwem i narodem. Postrzegano
go jako człowieka przywiązanego do wartości polskich tradycji narodowych,
patriotyzmu, ładu religijnego; jako człowieka odważnego w podejmowaniu decyzji,
M.M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski. Człowiek i dzieło, Kraków 1989; Słownik Biograficzny...,
t. 2, s. 553-554.
9

„Ojcowie” Gdyni a kształtowanie się jej tożsamości lokalnej

21

odpowiedzialnego, bardzo pracowitego, prezentującego się w modelu „męża
stanu”. W latach II wojny światowej przebywał w Rumunii, gdzie był internowany.
W 1945 r. został mianowany przez prezydenta Krajowej Rady Narodowej delegatem
rządu do spraw odbudowy Wybrzeża. Starał się urzeczywistniać wizję budowy Polski
jako potęgi morskiej, co też zaprezentował w 1945 r. w publikacji, pt. O przyszłości
Polski nad morzem. Opowiadał się za odbudową i rozbudową Gdyni jako miasta
portowego. Zwracał uwagę na potrzebę budowy bazy przeładunków ropy naftowej
oraz produktów przemysłu rafineryjnego, węgla oraz rybołówstwa morskiego.
Przebywając na Wybrzeżu podjął też pracę w szkolnictwie wyższym (Wyższej Szkole
Handlu Morskiego w Sopocie); wykładał historię gospodarczą świata. Został też
prezesem Oddziału Morskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
W 1948 r. został odsunięty od pracy w Delegaturze Rządu oraz otrzymał nakaz
opuszczenia Wybrzeża Gdańskiego. Przyczyną decyzji była odmienność stanowiska
na temat kształtowania gospodarki morskiej, a w tym rozbudowy miast portowych.
Władze polityczne starały się urzeczywistniać założenia unifikacyjne w całokształcie
życia gospodarczego, a w tym też w gospodarce morskiej, m.in. zakładano
zmniejszenie roli wielu małych portów; w przestrzeni gdyńskiej i szczecińskiej
ujawniły się sprzeczności interesów, a w tym o charakterze kompetencyjnym.
Władze centralne nie podzielając wizji rozwoju prezentowanej przez inżyniera
Eugeniusza Kwiatkowskiego podjęły decyzję o przeniesieniu go na emeryturę; miał
wtedy 60 lat. W zaistniałej sytuacji jako emeryt powrócił do Krakowa. Zajmował się
porządkowaniem wiedzy z zakresu chemii. Napisał m.in. prace: Nowoczesna chemia
przemysłowa (1957), Dzieje chemii i przemysłu chemicznego (1962).
Podobnie, jak admirał Kazimierz Porębski, inżynier Tadeusz Wenda – odsunięci
administracyjnie od pasji a zarazem pracy zawodowej, czuł się człowiekiem
skrzywdzonym przez władze polityczne. Dręczyły go postawy niewdzięczności,
niewierności, zdrady ze strony ludzi, z którymi łączyły go bliskie kontakty zawodowe,
poświęcenie dla idei budowy nowoczesnej rzeczywistości portowej i miejskiej w Gdyni.
Tzw. „ojcowie” budowy nowego oblicza Gdyni po I wojnie światowej ostatnie
lata życia spędzili poza nią. Admirał Kazimierz Porębski samotnie (był kawalerem)
ostatnie lata życia spędzał w Warszawie. Tam zmarł i został pochowany; inżynier
Tadeusz Wenda zamieszkał z rodziną w Komorowie pod Warszawą; tam zmarł a
pochowany został w Warszawie na Powązkach; inżynier Eugeniusz Kwiatkowski
(był tak powszechnie tytułowany, mimo że był profesorem szkolnictwa wyższego
oraz ministrem, wiceministrem) mieszkał z rodziną w Krakowie; tam zmarł i został
pochowany na cmentarzu Rakowickim.
Charakteryzując postawy ideowe, aktywność zawodową i pasje społeczne
„ojców” Gdyni zauważa się w nich wiele wspólnych ogniw. Przede wszystkim:
1. Świat ich podstawowych wartości kulturowych kształtował się w tworzącym się
ładzie kapitalistycznym, mającym ideowe odniesienia do myśli pozytywistycznej,
zakładającej kult pracy, edukacji, odkrywczości, wkraczanie wciąż w nową
rzeczywistość cywilizacyjną, 2. Traktowanie solidnej pracy dla dobra ogółu jako
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ważnej wartości patriotycznej, przywiązania do tradycji narodowej, 3. Głębokie
zaangażowanie w odbudowę państwa, które odzyskało niepodległość i uczynienie go
autentycznym partnerem w środowisku międzynarodowym, 4. Uznawanie budowy
Gdyni jako ówczesnego portu, gospodarki morskiej jako szczególnego wyzwania
państwowego, wiążącego je ze światem („okno na świat’), 5. Ujawnienie otwartości
na znaki nowoczesności, postępu naukowo-technicznego, rozwiązań prawnych,
edukacji. W istotnej mierze wynikało to z ich starannego wykształcenia i związków z
życiem naukowo-badawczym.
W kształtującym się nowym ładzie lokalnym zasługi i działalność tzw. wielkich
jednostek nie były jednak czytelne. Pierwszeństwo w tym względzie zdobywały
takie wartości, jak: 1. Zaspokojenie podstawowych potrzeb socjalno-bytowych
przez szerokie masy nowo tworzącej się społeczności gdyńskiej, 2. Uzyskiwanie
stałego zatrudnienia, stanowiącego podstawę funkcjonowania jednostek i rodzin,
3. Dostęp do infrastruktury społecznej, a w tym ochrony zdrowia, podstawowej
edukacji, komunikacji, nabywania środków konsumpcyjnych, itp., 4. Zaspokojenie
podstawowych potrzeb życia kulturalnego, a w tym uczestnictwa w ruchu
artystycznym, sportowym, wypoczynkowym, religijnego, 5. Indywidualizm,
anonimowość, skrytość postaw, zachowań wobec tworzenia się rzeczywistości
wielokulturowej (różnych przyzwyczajeń regionalnych, pozaborowych, odrębności
i zwyczajów, i obyczajów).
W tej sytuacji ważna rola przypadała podstawowym instytucjom życia publicznego,
a w tym zwłaszcza: 1. Administracji miasta, 2. Organom bezpieczeństwa publicznego,
3. Kościołowi i parafianom, 4. Szkołom, 5. Podmiotom szeroko rozumianej
komunikacji, a w tym prasie, poczcie i telegrafowi. Istotny wpływ na kształtowanie
oblicza tych instytucji mieli ich zarządcy, dyrektorzy, kierownicy oraz nierzadko
„prości pracownicy”, z których formami działania utożsamiano ład instytucjonalny.
Administracja w przeobrażającej się rzeczywistości Gdyni była niezwykle trudnym
wyzwaniem. Ujawniały się przed nią wciąż nowe zadania, zwłaszcza wynikające
z żywiołowego napływu ludności. Władze administracyjne, nazywane też potocznie
„ojcami’, nie były w stanie sprostać wielu istotnym wyzwaniom gwarantowania
bezpieczeństwa socjalnego i bytowego mieszkańcom.
W takiej sytuacji był zwłaszcza pierwszy burmistrz miasta Augustyn Krauze oraz
jego zastępca Hilary Ewert-Krzemieniewski, który w 1928 r. został burmistrzem.
Władze centralne dostrzegając złożoność administracyjną miasta powołały urząd
Specjalnego Delegata Rządu, a w 1930 r. dokonały reorganizacji systemu zarządzania
miastem. Zlikwidowano Magistrat i Starostwo Grodzkie, a powołano Komisariat
Rządu, który skupił całą władzę państwową i samorządową. Niełatwe zadania
organizacyjne spoczęły na komisarzach.
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W ciągu 2 lat zmieniło się 3 komisarzy. 10 lutego 1933 r. stanowisko to objął
Franciszek Sokół (1890-1956)10. Pełnił je do wybuchu II wojny światowej. Zyskał
duże uznanie zarówno czynników państwowych, jak i lokalnej społeczności.
Przybywając do Gdyni legitymował się istotnym doświadczeniem w pracy
administracyjnej, m.in. jako wicestarosta, starosta, wicewojewoda. Z wykształcenia
był prawnikiem. Studia ukończył na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Dał
się poznać jako człowiek zdyscyplinowany, pracowity, wymagający od siebie i swoich
współpracowników solidności w pracy. Charakteryzował go upór w dochodzeniu do
celu, co w istotnej mierze było wartością wyniesioną z domu rodzinnego (rodziny
chłopskiej z Małopolski). O skierowaniu go do Gdyni zadecydowały jego zdolności
organizacyjne, na które zwrócił uwagę inżynier Eugeniusz Kwiatkowski (kolega z lat
młodości). W sytuacji obejmowania funkcji Komisarza Rządu, w Gdyni ujawniało
się duże zróżnicowanie interesów między budującym się portem a miastem. Port był
inwestycją państwa, zaś miasto rozwijało się żywiołowo, gdzie jednocześnie ujawniały
się obrazy bogactwa i skrajnej nędzy, patologii społecznej wynikającej z szybkiego
wzrostu liczby mieszkańców, a przy tym „niemożności” administracyjnych w zakresie
gwarantowania im socjalno-bytowego minimum egzystencji w warunkach miejskich.
Wśród zadań priorytetowych dla Franciszka Sokoła stało się uporządkowanie spraw
finansowych miasta, a w ślad za tym realizacja inwestycji komunalnych. Szczególnym
znakiem w tym względzie było wybudowanie hali targowej. Rozwiązała ona w istotnej
mierze kwestie aprowizacyjne, zwłaszcza podstawowej sfery konsumpcyjnej. Oddano
ją do użytku w 1937 r. Duże zaangażowanie ujawnił w budowie sieci komunikacyjnej.
Dał się poznać jako organizator życia publicznego niezwykle konsekwentny
w realizacji podejmowanych decyzji, przy tym podejmujący śmiałe a zarazem
realne wyzwania. W pracy otoczył się zespołem młodych współpracowników, dla
których entuzjazmem pracy zdobywał nierzadko pierwszeństwo przed realizacją
prostych zadań administracyjnych. Zespół ten z dużym zaangażowaniem starał się
rozwiązywać ujawniające się problemy społeczne i gospodarcze, a w tym zachować
właściwe proporcje rozwoju między budową portu oraz miasta i jego infrastrukturą
społeczną. Ważnym osiągnięciem komisarza było wyprowadzenie Stoczni Gdyńskiej
z sytuacji kryzysowej, co zostało zrealizowane przez wykup jej akcji.
Po rozpoczęciu II wojny światowej włączył się w nurt walk obronnych, m.in. brał
udział w walce obronnej Helu. Po kapitulacji został wzięty do niewoli. Przetrzymywano
go w więzieniu w Gdańsku, obozach koncentracyjnych w Stutthofie, a następnie w
Mauthausen. Po zakończeniu działań wojennych powrócił do Gdyni. Podjął pracę
w Delegaturze Rządu Odbudowy Wybrzeża; zajmował się odbudową portu. Po kilku
latach musiał opuścić miasto. Przeniósł się do Warszawy, gdzie od 1950 r., zajmował
się przy odbudowie stolicy robotami rozbiórkowymi zniszczonych budowli.
W kształtowaniu oblicza Gdyni główne jego zasługi zawierały się w : 1. Przyjęciu
M. Widernik, Sokół Franciszek, [w:] Ludzie Pomorza..., s. 80-84; Słownik Biograficzny..., t. 4 , s. 239240; M. Kardas, Stefan Franciszek Sokół Komisarz Rządu w Gdyni, Pelplin 2002.
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strategii zrównoważonego rozwoju portu i miasta, 2. Trosce o budowę infrastruktury
społecznej w mieście na miarę wyzwań cywilizacyjnych tego czasu, 3. Gwarantowaniu
bezpieczeństwa miastu przez stworzenie sprawnego aparatu administracyjnego oraz
organów porządku publicznego, 4. Pozyskiwaniu środków finansowych na budowę
nowoczesnego portu, stoczni oraz infrastruktury miejskiej, 5. Sprzyjaniu rozwojowi
instytucji uczestnictwa w kulturze.
Zasługi te ulegały szybkiemu zapomnieniu. Świadkowie jego dokonań zauważają,
że „Gdynia nie miała dotąd zwyczaju czcić ludzi zasłużonych dla miasta i portu”11.
Wśród budowniczych oblicza kulturowego Gdyni ważna rola przypadła
duszpasterzom. Wśród nich był biskup chełmiński Stanisław Okoniewski
(1870-1944)12, który sam nazywał się „biskupem morskim”. Pochodził z rodziny
nauczycielskiej z Wielkopolski. Był bliskim krewnym prymasa Polski Edwarda
Likowskiego. Sprawując urząd biskupa chętnie odwiedzał Gdynię; uczestniczył w
najważniejszych odbywających się w mieście uroczystościach. Zwracał na siebie
uwagę darem utalentowanego kaznodzieja. W swej posłudze duszpasterskiej zwracał
uwagę na potrzebę ugruntowywania legendy Bałtyku oraz Gdyni. Dzięki jego
zaangażowaniu ustanowiono dzień 29 czerwca Świętem Morza. Brał udział w tych
uroczystościach. Po wybuchu II wojny światowej udał się do Portugalii, gdzie 1 maja
1944 r. zmarł.
Po utworzeniu Marynarki Wojennej kapelanem został ks. Władysław Miegoń
(1892-1942)13. Pochodził z rodziny chłopskiej z ziemi sandomierskiej. Po uzyskaniu
święceń kapłańskich rozpoczął służbę wojskową. Przydzielono go do 1 Batalionu
Morskiego, wraz z nim uczestniczył 10 lutego 1920 r. w zaślubinach Polski z
morzem. Jako kapelan wykazywał dużo miejsca działalności edukacyjnej oraz
kulturalno-społecznej; prowadził zajęcia dokształcające dla kadry marynarskiej,
założył marynarski teatr amatorski. W 1934 r. został proboszczem parafii garnizonu
oksywskiego. W nowo budowanej świątyni, w tzw. kościele marynarskim na Oksywiu
odprawił pierwszą mszę świętą 15 sierpnia 1939 r. W pierwszych dniach II wojny
światowej wziął czynny udział w walkach obronnych na Oksywiu. Po załamaniu
obrony trafił do Oflagu, a następnie do obozu w Buchenwaldzie, a później w Dachau
gdzie poniósł śmierć. 13 czerwca 1998 r. został wraz z 108 męczennikami z lat II
wojny światowej beatyfikowany.
W życiu religijnym ważną rolę spełniały zakony oraz pracujący w nich duszpasterze.
Wśród nich zaznaczała się wyraźnie posługa Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a
Paulo, franciszkanów, jezuitów, urszulanek.
Zgromadzenie Zakonne Miłosierdzia, nazywane potocznie szarytkami powstało
w Gdyni w 1910 r. Ich powołaniem było udzielanie pomocy ludziom chorym, a
zwłaszcza ułomnym. Działalność prowadziło w centralnej części osady, jako że
K. Małkowski, op. cit., s. 290.
Słownik Biograficzny..., t. 3, s. 352-354.
13
Z. Jaworski, D. Nawrot, Błogosławiony ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń – pierwszy kapelan Marynarki
Wojennej RP, Warszawa 1999.
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otrzymały w posiadanie dom oraz 15 ha przestrzeni w niej położonej. Darczyńcą
była Elżbieta Skwierczówna, w zamian za zagwarantowanie dożywocia jej, jej
bratu i rodzicom. W posiadłości urządzono kaplicę domową. Kapelanem został
ks. Ludwik Rybka, który przebywał w osadzie od 1910 do 1924 r. Pochodził z tego
samego zgromadzenia z Krakowa. Ujawnił dużą aktywność społeczną w gdyńskiej
przestrzeni kulturowej. Sprzyjał przyjazdom letników nad morze, co wynikało też
z okoliczności, że do Gdyni sam przybył w celach leczniczych, w walce z astmą.
Rozgłos zdobył m. in. dzięki nabyciu w centrum osady działki oraz zbudowaniu na
niej willi przeznaczonej na tzw. wynajem dla letników. Był orędownikiem „łamania”
zamkniętości społeczności lokalnej oraz napływającej do osady ludności z głębi
Polski. W kaplicy sióstr miłosierdzia odprawiał nabożeństwa zarówno dla miejscowej
ludności, jak i letników.
Działalność sióstr doprowadziła do utworzenia w 1928 r. szpitala w osadziemieście. Uznaje się, że pierwszym lekarzem był Bronisław Skowroński. W końcu lat 30.
w szpitalu pracowało 40 sióstr. W latach 1925-1939 ich przełożoną była s. Franciszka
Berkówna, postrzegana jako osoba niezwykle energiczna, przedsiębiorcza, znakomity
organizator życia społecznego. Po II wojnie światowej szarytki powróciły do pracy w
szpitalu; pracowały w nim do początku lat 50.
Franciszkanie przybyli do Gdyni w 1920 r. Nabyli działkę budowlaną, na której
wnieśli klasztor z kaplicą. Poświęcenie jego odbyło się 28 maja 1937 r. W uroczystości
obok biskupa chełmińskiego Stanisława Okoniewskiego brał udział o. Maksymilian
Maria Kolbe z Niepokalanowa. W placówce przebywało od 6 do 9 zakonników. Wśród
nich duży rozgłos zyskał o. Alojzy Urbanek, który założył orkiestrę. Po wybuchu II
wojny światowej zakonników aresztowano, a klasztor przeznaczono na placówkę
edukacyjną w zakresie przygotowania do pracy w policji kolejowej.
Jezuici czyli zakonnicy Towarzystwa Jezusowego sprowadzeni zostali do Gdyni w celu
prowadzenia zakładu wychowawczego dla lokalnej społeczności, a przede wszystkim
młodzieży. Osiedleni zostali na tzw. Działkach Leśnych (przy ul. Tatrzańskiej). Budowę
domu oraz kaplicy nadzorował o. Alojzy Chrobak. Jezuici zaangażowali się w działalność
dydaktyczną, m.in. prowadzili Męskie Gimnazjum i Liceum Ojców Jezuitów o profilu
humanistycznym w Gdyni Orłowie. Szkoła ta powstała w 1937 r. - funkcjonowała
jako Szkoła Średnia Teofila Zegarskiego. W 1936 r. zmarł jej właściciel. Przez
1 rok kierowała nią Zofia Żegotta (pełniąca wcześniej funkcję zastępcy dyrektora).
W 1937 r. przejęli ją w formie dzierżawienia jezuici. Uczniowie szkoły wyróżniali się
w środowisku noszeniem jednolitych mundurków. W 1939 r. większość zakonników
straciło życie. W szkole usytuowano siedzibę policji przeciwpożarowej. Działalnością
edukacyjną zajmowały się też urszulanki (Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Kurii
Rzymskiej). Do Gdyni przybyły one w 1931 r.; założyły tu Gimnazjum Żeńskie
Sióstr Urszulanek. Ich staraniem zbudowano okazały budynek szkolny. Dużą
aktywność organizacyjną ujawniły m. Paula Winiarska oraz m. Alojza Bańkowska.
W 1939 r. urszulanki musiały opuścić Gdynię. W budynku szkolnym utworzono
średnią szkołę dla chłopców.
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W organizacji życia religijnego ważnym wydarzeniem była budowa Kościoła
Najświętszej Marii Panny. Budowlę wznoszono w latach 1922-1927. Nadzorowali
budowę jako duszpasterze: ks. Feliks Borowski (wikariusz z Oksywia), następnie
ks. Ernest Jesionowski (pierwszy proboszcz) oraz od 1927 r. ks. Teodor Turzyński (18881929). W wznoszeniu świątyni duże zaangażowanie ujawniła lokalna społeczność.
Brała ona udział w pracach fizycznych: dostarczaniu materiałów budowlanych,
środków transportu, jak też zaangażowała się w dostarczenie jej wyposażenia. Wśród
darczyńców szczególny wkład był Elżbiety Skwierczówny, która podarowała działkę o
powierzchni 1200m2, na której wzniesiono świątynię.
Znaczący był wkład księży w kształtowanie oblicza kulturowego Gdyni14.
Obok pracy stricte duszpasterskiej, edukacyjno-wychowawczej angażowali się w
różne formy życia organizacyjnego. Np. ks. Józef Szarkowski prefekt kilku szkół w
Gdyni, był głęboko zaangażowany w działalność harcerstwa. Pełnił w nim wiele
odpowiedzialnych funkcji organizacyjnych.
Duże zaangażowanie w kształtowanie oblicza kulturowo-cywilizacyjnego
Gdyni ujawniali nauczyciele. Napływ ludności powodował tworzenie się młodych
małżeństw, a w ślad za tym następował przyrost dzieci, które musiały być objęte
systemem edukacyjnym. Tym samym ujawniała się potrzeba tworzenia szkół,
pozyskiwania nauczycieli. Do 1928 r. nie powiększyła się liczba szkół, a istniejąca
ich baza nie była w stanie przyjąć zgłaszających się do nich dzieci; w tej sytuacji
duża część napływającej społeczności nie była w stanie zabezpieczyć swym dzieciom
edukacji. Zmiana nastąpiła w 1932 r., po wprowadzeniu w życie ustawy o organizacji
szkolnictwa. Przystąpiono do budowy obiektów szkolnych; do 1939 r. wzniesiono
w Gdyni 13 nowych szkół15. Istotne zasługi w ich tworzenie wnieśli nauczyciele.
Nierzadko wymienia się nazwiska takich nauczycieli, jak Jan Kamrowski (uznawany
za pierwszego nauczyciela, kierownika szkoły polskiej w centrum osady - obecnie
ul. Starowiejska), dra Teofila Zegarskiego (twórcy prywatnej szkoły typu średniego),
Józefa Niemca (organizatora średnich szkół ogólnokształcących Towarzystwa Szkoły
Średniej, byłego nauczyciela Franciszka Sokoła; z inicjatywy Komisarza Rządu
przybył on do Gdyni, z wielką pasją zajmował się organizacją edukacji na poziomie
średnim), Stanisława Dzięciołowskiego (organizatora szkolnictwa zawodowego,
m.in. Gimnazjum Kupieckiego), Antoniego Garnuszewskiego (organizatora Szkoły
Handlu Morskiego i Techniki Portowej).
Nauczyciele szkół Gdyni, ciesząc się dużym szacunkiem w społeczności lokalnej,
zwracali na siebie uwagę jako ludzie zaangażowani w umacnianie jej tożsamości.
Charakterystycznym zjawiskiem było tzw. „uroczyste jej przeżywanie”- uczestnictwo
w obchodach świąt państwowych i religijnych. Szczególną nośność zdobyły obchody
święta morza. Przybywały na nie przedstawicielstwa władz państwowych i kościelnych
oraz rzecze ludzi z całego kraju; odbywały się przemarsze marynarzy przez miasto,
Por. J. Więckowiak, Kościół katolicki w Gdyni, Pelplin-Gdynia 2000; M. Gawron, Kościół w Gdyni
Orłowie, Gdynia 2005; A. Romejko, Życie religijne w Gdyni, „Zeszyty Gdyńskie” 2006, nr 1, s. 89-107.
15
Dzieje Gdyni..., s. 149.
14
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występy orkiestr, zabawy taneczne, a przede wszystkim rozpalanie nad morzem
ognisk oraz puszczanie wianków na morzu. W latach 30. duże zaangażowanie w
organizację świata ujawniła Liga Morska i Kolonialna16.
Nośnym wydarzeniem w życiu Gdyni stało się przeniesienie w 1930 r. do miasta
Szkoły Morskiej z Tczewa, gdzie funkcjonowała przez 10 lat. Jej organizacją w Gdyni
zajmował się komandor Adam Mohuczy (1891-1953)17.
Był on postrzegany jako utalentowany dowódca wojskowy, znakomity dydaktyk
oraz człowiek zaangażowany w sprawy morza. Lata II wojny światowej spędził
w obozach jenieckich. Po 1945 r. powierzono mu organizację Oficerskiej Szkoły
Marynarki Wojennej. Uczestniczył w tworzeniu postaw marynarki wojennej;
powierzono mu obowiązki dowódcy marynarki wojennej; po niedługim czasie
pomówiono go o zaniedbania obowiązków służbowych oraz skazano na 13 lat
więzienia. Zmarł w więzieniu w Sztumie. Po śmierci został zrehabilitowany.
W kształtowaniu zarówno podstawowym, średnim, jak specjalistycznym zdobywało
jednak pierwszeństwo przed lokalizmem krzewienie wartości ogólnokulturowychcywilizacyjnych, ogólnopaństwowych i narodowych. Decydowały o tym założenia
programowe, zwłaszcza w sytuacji ujednolicenia systemu szkolnego w 1932 r. Istotną
rolę w tym względzie pełniła kadra nauczycielska, która w większości pochodziła
z przestrzeni pozagdyńskiej, przybywała z różnych części kraju, uznając pracę za
patriotyczny obowiązek i wyróżnienie funkcjonowania w przestrzeni nadmorskiej
oraz rzeczywistości budowy miasta, które przykuwało uwagę całego narodu.
Zjawiskiem niekorzystnym w tej specyficznej kulturowej sytuacji było „odcinanie
się” od przeszłości, próba świadomego zapomnienia o dziedzictwie przeszłości osady,
m.in. eliminowano z życia Gdyni sferę rolniczo-rybacką. W ślad za tym w niepamięć
szła aktywność społeczno-gospodarcza i polityczna ujawniająca się w przestrzeni
gdyńskiej sprzed 1918 r., a często też z okresu „przedmiejskiego”. W niepamięć
odchodziła wiedza o ludziach zaangażowanych w tworzenie nowego ładu w osadzie
po ustanowieniu władz polskich, a często byli oni wielkimi entuzjastami odbudowy
polskich wartości życia kulturowego18. Charakterystycznym zjawiskiem stała się
dezintegracja społeczna, ujawnianie postaw obcości w relacjach zawodowych i
społecznych. Rzeczywistość ta generowała dwubiegunowość postaw i zachowań
społecznych. Z jednej strony, tworzył się stereotyp jednostek odważnych, silnych,
przedsiębiorczych, uznających, że jest to przestrzeń, gdzie mogą się realizować
społeczno – politycznie i gospodarczo; z drugiej zaś ujawniały się rzesze ludzi
„zastraszanych”, „niepewnych jutra”, którzy podporządkowywali się narzuconym im
porządkom społeczno-gospodarczym. Ujawniali wciąż niepewność egzystencjalną,
w sytuacji zagrożenia utraty pracy. Stan ten generował postawy tymczasowości,
nieufności wobec zwierzchników w pracy. Dlatego też powszechnie tzw. ludzie
Por. T. Białas, Liga Morska i Kolonialna 1930-1939, Gdańsk 1983.
Słownik Biograficzny..., t. 3, s. 245-246.
18
Por. Gdynia. Sylwetki ludzi, oświata i nauka, literatura i kultura, pod red. A. Bukowskiego, Gdańsk 1979;
S. Kitowski, M. Sokołowska, Ulice Gdyni. O historii i patronach, Gdynia 2001.
16
17
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zasłużeni dla Gdyni, zwani niekiedy jej „ojcami”, zmuszeni do opuszczenia swych
funkcji i stanowisk wyrażali duże rozżalenie do władz politycznych, które zapomniały
o ich dokonaniach, a na ich miejsce wprowadzały nowych, młodych ludzi nie
mających doświadczenia, profesjonalizmu do ich zastąpienia.
W refleksji uogólniającej, wiążąc zasługi ludzi oddanych budowie Gdyni
z kształtowaniem się tożsamości lokalnej można stwierdzić, że: 1. Budowie Gdyni jako
przestrzeni lokalnej po I wojnie światowej towarzyszyła silna pozytywna propaganda
o wyjątkowości wyzwania i zadania, 2. Propagandzie i mityzacji rzeczywistości
kulturowej sprzyjały odgórne czynniki polityczne państwa polskiego, 3. Do pracy w
rozbudowie osady, budowie miasta, portu, marynarki wojennej zgłaszali się ludzie
wielkiego zaangażowania i entuzjazmu pracy oraz budowy nowej rzeczywistości, 4.
W budowie nowego ładu w Gdyni łączyły się wyzwania strategii polityki państwa,
sytuowania go w rzeczywistości morskiej oraz żywiołu napływającej ludności, pełnej
nadziei i marzeń o polepszeniu swego położenia kulturowego, 5. W budowie nowej
rzeczywistości ujawniła się doraźność postaw, zachowań, aspiracji oraz świadome,
bezwiedne zapominanie o przeszłości, tradycjach osady oraz ludziach ją tworzących,
6. Najbardziej zaangażowane jednostki w budowę miasta zwykle musiały się z
nim w „wymuszonych” okolicznościach rozstać, dając wyraz w różnych formach
swego rozgoryczenia, 7. W sztafecie pokoleń władczych ujawniał się kult młodości,
skuteczności a jednocześnie zapominania o zasługach wcześniejszych decydentów
oraz nierzadko nawet postponowania ich dokonań, 8. Cechą charakterystyczną
obrazu życia kulturowego była duża jego dezintegracja, której w istotnym stopniu
sprzyjały czynniki polityczne, 9. W przejawach integracji społeczeństwa istotną rolę
spełniały przede wszystkim Kościół i szkolnictwo, duszpasterze i nauczyciele; ważną
rolę spełniało zbiorowe, uroczyste uczestnictwo w festynach, akademiach świętach
państwowych i kościelnych, 10. Z perspektywy 85 lat istnienia miasta oraz dokonujących
się współcześnie jednocześnie procesów unifikujących i dywersyfikujących życie
kulturowe można zauważyć, że ich fundamenty ujawniły się w strategii i praktyce
jego tworzenia, budowy portu oraz miejskiej infrastruktury społecznej. Szczególne
znaki w tym względzie stanowiło tworzenie ładu wielokulturowego, promocja
indywidualizmu, „obecności” w życiu zawodowym i społecznym, przedkładanie
rozwiązań prawnych nad tradycję, moralność, przedkładanie wartości „skuteczności,
ryzyka” nad poczucie zobowiązania, odpowiedzialność, otwartość na znaki
nowoczesności, prymat kultu młodości nad pamięć o zasługach minionych pokoleń.
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Witold Butkiewicz - pracownik przedwojennego
Urzędu Celnego w Gdyni1
Witold Butkiewicz był jednym z mieszkańców
przedwojennej Gdyni. W 1931 r. przyjechał
tam z rodziną – żoną Janiną i córkami Hanną i
Barbarą. Do 17 września 1939 r. pracował jako
celnik w Gdyńskim Urzędzie Celnym. Żona była
nauczycielką wychowania fizycznego (ćwiczeń
cielesnych) w szkole na Kamiennej Górze. Ich
córki uczęszczały tam do przedszkola i szkoły. W
zbiorach rodzinnych zachowały się zdjęcia z tego
okresu.
Witold Butkiewicz pochodził z pogranicza
polsko-białoruskiego. Jego postać znacząco wpisała
się w historię wojennych stosunków polskobiałoruskich oraz z racji wykonywanego zawodu
Witold Butkiewicz
- w dzieje przedwojennych i powojennych służb
celnych na Pomorzu Gdańskim. W kontekście przedwojennego oblicza społecznego
Gdyni jego polsko-białoruski rodowód wskazuje na zróżnicowanie pochodzeniowe
społeczeństwa nowo powstałego miasta. Jak wynika z zachowanych dokumentów
Do opracowania biografii Witolda Butkiewicza zainspirował wiceprezydent Gdańska Maciej Lisicki,
którego przed laty zafascynowała postać bohatera artykułu. W latach 90. podczas pobytu w Mińsku (Białoruś) i spotkania z byłymi żołnierzami wojska polskiego w Ambasadzie RP, spotkał Iwana Kaladę, który w 1953 r. był współtowarzyszem W. Butkiewicza w celi więziennej w Mińsku i interesował się jego dalszymi losami. W podzięce M. Lisickiemu za twórczą inspirację do zbadania losów W. Butkiewicza powstał ten tekst. W trakcie poszukiwań badawczych, dzięki historykowi Jerzemu Turonkowi udało się dotrzeć do córek bohatera artykułu – Hanny Butkiewicz i Barbary Grudniewskiej. Zachowały one fotografie i dokumenty rodzinne oraz wspomnienia o ojcu, za udostępnienie których podczas pracy nad biografią bardzo im dziękuję. Okazało się także, że w latach 30. XX w. mieszkały one z rodzicami w Gdyni, gdzie
W. Butkiewicz pracował w Urzędzie Celnym do wybuchu II wojny światowej.
1
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oraz relacji córek Witold Butkiewicz podawał narodowość polską2. Wywodził
się on jednak z rodziny, która na początku XX w. wyraźnie wpisała się w rozwój
białoruskiego ruchu narodowego.
Witold Butkiewicz urodził się 21 marca 1902 r. w Nowosadach w powiecie
mińskim, w rodzinie Adolfa i Marii z Kostrowickich. Kostrowiccy byli znanym
rodem szlacheckim wyznania rzymskokatolickiego na Mińszczyźnie. Maria miała
siostrę Doroty oraz braci Stanisława, Ambrożego i Kazimierza3. Dorota (Dora)
była mniszką i w czasie I wojny światowej (1917-1918) pracowała w przytułku dla
dzieci, prowadzonym przez towarzystwo białoruskie „Zołak” w Wilnie przy zaułku
Bernardyńskim 74. Stanisław był mecenasem i zmarł w Mińsku w 1920 r.5 Ambroży
(1871 r. Cywilsk na Syberii – 1937 r. Białohruda pod Lidą) był lekarzem i w 1901 r.
zamieszkał w Lidzie, następnie w Święcianach i w Mińsku. Od lata 1920 r. mieszkał
w Warszawie, a w 1925 r. otrzymał gospodarstwo w Białohrudzie6. Kazimierz
(29.01.(10.02.)1868 r. Tobolsk – 20.05.1918 r. Prymahille pod Nowosiółkami na
Mińszczyźnie) był artystą plastykiem, prozaikiem, poetą i dramaturgiem białoruskim,
który posługiwał się pseudonimem Karuś Kahaniec7. Przed I wojną światową i w
czasie jej trwania cała rodzina Kostrowickich była związana z ruchem białoruskim.
Z tego rodu, ale z innej gałęzi (dziśnieńskiej), wywodził się też francuski poeta i
pisarz Guillaume Apollinaire (Wilhelm Apolinary Kostrowicki – 26.08.1880 r. Rzym
- 9.11.1918 r. Paryż)8.
Adolf Butkiewicz pochodził z zubożałej szlachty z Zasula w powiecie mińskim
i związek z nim Marii Kostrowickiej uważano za mezalians9. Poza Witoldem
mieli jeszcze dwóch synów: Bohdana (był lotnikiem, zmarł w 1979 r. w Brazylii) i
Jerzego (zmarł w 1917 r. na gruźlicę) oraz dwie córki: Czesławę (1895 Nowosady 24.12.1985 Warszawa) i Marię (zmarła w 1981 r. w Bielsko-Białej). Adolf Butkiewicz
był dzierżawcą majątków. Początkowo mieszkał z rodziną w Nowosadach na
Mińszczyźnie, które znajdowały się we władaniu rodziny Kostrowickich, następnie
- w Suwowszczyźnie pod Żołudkiem w powiecie lidzkim, pod Puchowiczami na
Na podstawie relacji B. Grudniewskiej, córki W. Butkiewicza, zam. w Olsztynie, z dn. 15.07.2011 r.
W 1939 r. w pierwszej rozmowie z niemieckim już naczelnikiem Urzędu Celnego w Gdyni na propozycję
podpisania volkslisty miał odpowiedzieć: „Polakiem się urodziłem i Polakiem umrę”.
3
J. Turonek, Wacław Iwanowski i odrodzenie Białorusi, Warszawa 1992, s. 37 (J. Turonek nie wymienił Doroty Kostrowickiej); na podstawie relacji Barbary Grudniewskiej, z dn. 9.02.2011 r.; Drzewo
genealogiczne rodziny Kostrowickich, opracowane przez Magdalenę Borawską (córkę H. Butkiewicz,
wnuczkę W. Butkiewicza), w zbiorach B. Grudniewskiej.
4
A. Stankievič, Biełaruski chryścijanski ruch (Histaryčny narys), Vilnia 1939, s. 91.
5
E. Woyniłłowicz, Wspomnienia 1847-1928, Wilno 1931, s. 64-65, 79; List J. Turonka do B. Grudniewskiej z
dn. 16.11.2006 r., s. 2, w zbiorach B. Grudniewskiej.
6
J. Turonek, Wacław Iwanowski..., s. 137.
7
Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік, t. 3, Мінск 1994, s. 62-65; К. Каганец, Творы,
Мінск 1979; Г. Каханоўскі, Так пачыналася, „Літаратура і мастацтва”, nr 32, z dn. 8.08.1980 r., s. 14.
8
A. Stern, Dom Apollinaire’a, Kraków 1973.
9
List J. Turonka do B. Grudniewskiej z dn. 16.11.2006 r., s. 4, w zbiorach B. Grudniewskiej.
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Mińszczyźnie oraz w Mińsku, gdzie Witold początkowo uczył się w męskiej szkole
handlowej, a później w polskiej szkole realnej10.
W 1920 r. rodzina Marii i Adolfa Butkiewiczów przeniosła się pod Warszawę
w okolice Grójca, a następnie do Suwowszczyzny w powiecie lidzkim, gdzie
Kostrowiccy także mieli niewielki majątek11. W 1920 r. Witold Butkiewicz ukończył
podchorążówkę w Warszawie i wstąpił do wojska. Ze względu na stan zdrowia został
jako podchorąży przeniesiony do rezerwy12. 1 marca 1921 r. przyjęto go do służby
państwowej w Warszawie z przydziałem do organizującego się województwa w
Nowogródku jako sekretarz w Wojewódzkim Urzędzie Zdrowia z nominacją na stałe
jako sekretarz w X grupie uposażenia. Pracował tam do 30 marca 1922 r. Od 1 lipca
1922 r. został zatrudniony przez Departament Ceł Ministerstwa Skarbu jako urzędnik

Córki Witolda Butkiewicza (Barbara - w II rzędzie od góry pośrodku, Hanna - stoi
pierwsza od prawej) wśród przedszkolaków gdyńskich (1934/1935).

stały z przydziałem do Urzędu Celnego w Stołpcach w XI grupie uposażenia. Do 1931 r.
pracował jako celnik na granicy wschodniej. Karierę w służbie celnej rozpoczął od
stanowiska pomocnika poborcy celnego, w 1923 r. został poborcą celnym, w 1937 r. –
rewidentem celnym. W 1936 r. uzyskał uprawnienia komisarza skarbowego13.
Ibidem; Na podstawie relacji B. Grudniewskiej, z dn. 15.07.2011 r.
J. Turonek, Wacław Iwanowski…, s. 135; A. Butkiewicz zmarł w 1935 r. i został pochowany w
Stołowiczach pod Baranowiczami, gdzie przed śmiercią dzierżawił majątek.
12
Życiorys W. Butkiewicza, z dn. 28.04.1948 r., w zbiorach B. Grudniewskiej.
13
Na podstawie dokumentacji o przebiegu służby, w zbiorach B. Grudniewskiej.
10
11
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W 1923 r. Witolda Butkiewicza przeniesiono ze Stołpców do Urzędu Celnego
w Wilnie. W 1925 r. został kierownikiem Ekspozytury Celnej w Ilii, podległej
Urzędowi Celnemu w Olechnowiczach. Tam poznał Janinę Lamprecht, urodzoną 5
listopada 1903 r. w Wiazyniu. 11 lipca 1925 r. zawarł związek małżeński w kościele
rzymskokatolickim w Ilii. Ślubu udzielił im ks. Wincenty Bujnowski14.
W 1926 r. Witold Butkiewicz pracował w Urzędzie Celnym w Turmoncie pod
Duksztami (obecnie Litwa). Tam 20 maja 1926 r. urodziła się córka Hanna. W 1927 r.
podjął pracę w Urzędzie Celnym w Olechnowiczach, w 1929 r. był kierownikiem
Urzędu Celnego w Dziśnie, a w 1930 r. – w Urzędzie Celnym w Stołpcach, gdzie 29
kwietnia 1930 r. urodziła się druga córka - Barbara. W 1931 r. Witold Butkiewicz
wraz z rodziną przeniósł się do Gdyni, gdzie podjął pracę w Urzędzie Celnym,
istniejącym od 1 maja 1925 r.15. Wraz z rozwojem portu wzrastało zapotrzebowanie
na służby celne. W 1928 r. było tam 16 celników, w 1929 – 4216. Jednak ten stan
osobowy był za mały, by podołać odprawom przeładowywanych w porcie towarów.
Na przełomie lat 20. i 30. postanowiono o kompleksowym rozwoju Urzędu Celnego
w Gdyni, która stawała się główną „bramą” polskiego handlu zagranicznego. Wzrost
obrotów wymuszał wzrost stanu osobowego administracji celnej. Rozbudowa portu
oraz Urzędu Celnego i zapotrzebowanie na fachową kadrę celną prawdopodobnie
stało się powodem wymienionej kolejnej zmiany miejsca zamieszkania i pracy
Witolda Butkiewicza. Wówczas - od maja 1929 r. - naczelnikiem Urzędu Celnego
w Gdyni był Kazimierz Antonowicz. 18 lipca 1933 r. zastąpił go na tym stanowisku
Wiktor Fałatowicz, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie. Pełnił tę funkcję do wybuchu II wojny światowej17. Początek lat 30. wiązał się
z rozbudową struktur Urzędu Celnego w Gdyni. Na mocy rozporządzenia ministra
skarbu z 27 października 1934 r. Urząd Celny w Gdyni otrzymał niektóre uprawnienia
władz celnych II instancji. Wówczas pracowało w nim 265 funkcjonariuszy. W 1936 r.
ich liczba wzrosła do 281, a w 1938 r. – do 417, w 1939 r. (tuż przed wojną) pracowało
tam około 450 osób18.
Witold Butkiewicz mieszkał początkowo z rodziną w Gdyni na Wzgórzu Focha,
następnie przy ulicy Śląskiej. W 1936 r. po wybudowaniu gmachu Urzędu Celnego
przy ulicy Rotterdamskiej zamieszkali tam w mieszkaniu służbowym19. Urzędnik
państwowy zarabiał wówczas około 210-260 zł20. Praca w administracji celnej w
przedwojennej Gdyni była powodem prestiżu społecznego i satysfakcji materialnej.
Wyciąg z aktów ślubnych Ilskiego Rzymsko-katolickiego parafialnego kościoła, w zbiorach B. Grudniewskiej.
80 lat Administracji Celnej w Gdyni, http://www.gdynia.uc.gov.pl/index.php?cat=histo&num=1&page-0&width=1024&h..., s. 1, z dn. 14.02.2011 r.; o historii Urzędu Celnego w Gdyni patrz: T. Węgiel,
90 lat Polskiej Administracji Celnej, „Wiadomości Celne” 2009, nr 1-2. s. 3-8.
16
80 lat Administracji Celnej…, s. 1.
17
Ibidem.
18
Ibidem, s. 2.
19
Na podstawie relacji B. Grudniewskiej, z dn. 26.06.2011 r.
20
80 lat Administracji Celnej…, s. 2.
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Witold Butkiewicz był kierownikiem oddziału „Molo pasażerskie”.
We wrześniu 1939 r. po wybuchu wojny pracownicy Urzędu Celnego w Gdyni
otrzymali trzymiesięczne uposażenie, większość czasu spędzając na służbie do
wykorzystania przez Dowództwo Obrony Wybrzeża. Urząd Celny pracował do 13
września. 14 września weszły do Gdyni oddziały niemieckie. Aresztowano wielu
pracowników Urzędu Celnego, w tym naczelnika Wiktora Fałatowicza i kierownika
działu Postępowanie Celne Kazimierza Downarowicza. W listopadzie 1939 r. zostali
oni zamordowani w Piaśnicy.
Witold Butkiewicz 1 września 1939 r. otrzymał tytuł komisarza skarbowego w VIII
grupie uposażenia. Szczęśliwie uniknął losu naczelnika – cofnięto go z transportu
wraz z drugą grupą kierowanych tam urzędników. Podobnie jak pierwsza, w której
znalazł się naczelnik Wiktor Fałatowicz, była ona kierowana do Piaśnicy21. 15
października 1939 r. władze niemieckie zarządziły przymusową ewakuację ludności
polskiej z Gdyni, przy czym wagę dozwolonego do zabrania bagażu ograniczyły do
75 kg na osobę. 17 października 1939 r. komisja składająca się z pracowników Urzędu
Celnego w Gdyni - Alojzego Żywczaka, inż. Józefa Gracki, inż. Józefa Zaczkiewicza
i Ignacego Machelskiego, oszacowała wartość mienia pozostawionego przymusowo
przez Witolda Butkiewicza w mieszkaniu nr 2 przy ul. Rotterdamskiej 9/11 na sumę
4.000 złotych22.
Rodzina Witolda Butkiewicza wyjechała do Warszawy, gdzie zamieszkała przy
ulicy Wiśniowej w mieszkaniu Bohdana Butkiewicza. W czasie okupacji niemieckiej
działał w Warszawie Komitet Białoruski. Jednym z jego członków został Witold
Butkiewicz. Przynależność do Komitetu Białoruskiego wymagała białoruskiej
deklaracji narodowościowej i oznaczała pewne przywileje w porównaniu z Polakami.
Przed wojną należało do niego zaledwie 150 osób, zaś w 1943 r. liczył około 5000
członków23. Tak radykalny wzrost liczby Białorusinów w Warszawie w ciągu kilku lat
należy tłumaczyć koniunkturalizmem przy określaniu opcji narodowościowej. Jeden
z działaczy białoruskich Jazep Malecki podejrzewał, że wśród członków Komitetu
Białoruskiego znaleźli się też prowokatorzy i szpiedzy24. Jaką rolę pełnił w Komitecie
Białoruskim Witold Butkiewicz? Pochodząc z rodziny Kostrowickich, zasłużonej dla
ruchu białoruskiego i literatury białoruskiej, znając doskonale język białoruski, wśród
Białorusinów uważany był za „swojego” człowieka, godnego zaufania. Wstąpił też do
konspiracyjnej Partii Białoruskich Nacjonalistów (PBN), tworzonej jesienią 1940 r.
przez Jana Stankiewicza w celu kontaktowania się z polskim podziemiem. W jego
mieszkaniu przy ulicy Bednarskiej w Warszawie odbywały się konspiracyjne spotkania
PBN, w których uczestniczył Witold Butkiewicz wraz z Samuelem Kostrowickim
Na podstawie relacji B. Grudniewskiej, z dn. 9.02.2011 r.
Dokument w zbiorach B. Grudniewskiej.
23
Я. Малецкі, Пад знакам Пагоні, Таронта 1976, s. 108.
24
Ibidem.
21
22
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(4.12.1902 r. Lida – 12.07.1953 r. Buenos Aires). Ich rodzice, Maria (matka Witolda
Butkiewicza) i Ambroży (ojciec Samuela Kostrowickiego), byli rodzeństwem.
Początkowo do PBN wstąpił Samuel Kostrowicki. Potem wciągnął do niej swego
kuzyna Witolda Butkiewicza25. Obaj działali też w polskim ruchu konspiracyjnym.
Wiosną 1941 r. Witold Butkiewicz wstąpił do ZWZ-AK. Jak stwierdził Jerzy Turonek,
rozpoczęli „działalność na dwie strony, która w ich przekonaniu służyć miała jednej
wielkiej sprawie – odbudowie w oparciu o Polskę białoruskiej państwowości.
Musieli przy tym zachowywać wielką ostrożność i dyskrecję, by uniknąć możliwych,
tragicznych w skutkach, oskarżeń zarówno działaczy polskiego podziemia, jak też
białoruskich zwolenników współpracy z Rzeszą Niemiecką”26.
Witold Butkiewicz był też oficerem Oddziału II Komendy Głównej Armii
Krajowej27. Miał pseudonim „Bernard”. Wiosną 1941 r. wobec spodziewanej napaści
na ZSRR wywiad Komendy Głównej AK przygotowywał się do działania na Białorusi.
Do pracy wywiadowczej zgłosili się tam Samuel Kostrowicki i Witold Butkiewicz. Chęć
pracy w wywiadzie AK na Białorusi motywowali swoim pochodzeniem z Mińszczyzny
oraz znajomością języka białoruskiego i rosyjskiego. Tomasz Zan (1902 r. Dukszty
– 11.05.1989 r. Warszawa), szef wywiadu ZWZ na obszar północno-wschodni,
organizował siatkę wywiadu na wschód od granic z 1939 r. i powierzył Samuelowi
Kostrowickiemu („Jakubowi”) szefostwo ekspozytury Oddziału II Komendy Głównej
w Mińsku, a Witoldowi Butkiewiczowi – placówkę terenową28.
W 1971 r. Witold Butkiewicz w liście do Bernarda Zakrzewskiego („Oskara”), byłego
szefa kontrwywiadu Komendy Głównej AK, pisał: „dla ułatwienia sobie wyjazdu i
późniejszego umotywowania swego pobytu na terenach wschodnich – w porozumieniu
z Zanem – zapisaliśmy się jeszcze w Warszawie do Komitetu Białoruskiego mieszczącego
się na ulicy Książęcej, który traktował swoich członków jako przyszłych kandydatów
do obsady różnych stanowisk administracji cywilnej na terenie Białejrusi. Nas Komitet
skierował do Mińska z tym, że w porozumieniu z nadburmistrzem Mińska obejmiemy
jakieś stanowiska w administracji cywilnej białoruskiej na tamtych terenach”29. Witold
Butkiewicz z Samuelem Kostrowickim wyjechali do Mińska pod koniec listopada
1941 r.30. Przebywał tam do czerwca 1944 r. Przyczynili się oni, zwłaszcza Samuel
Kostrowicki, do przełamania w Komendzie Głównej AK niechęci do rozmów z
Białorusinami, o które wiosną 1941 r. bezskutecznie zabiegał Jan Stankiewicz. Byli oni
J. Turonek, Wacław Iwanowski..., s. 109.
Ibidem.
27
J. Turonek, Białoruś pod okupacją niemiecką, Warszawa 1993, s. 189.
28
J. Turonek, Wacław Iwanowski..., s. 110.
29
Cyt. za: J. Turonek, Wacław Iwanowski.., s. 110; List W. Butkiewicza do B. Zakrzewskiego („Oskara”),
z dn. 29.05.1971 r., (kopia otrzymana od J. Turonka w zbiorach autorki).
30
J. Turonek, Wacław Iwanowski..., s. 111, 117.
25
26
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zwolennikami budowy Białorusi w związku federacyjnym z Polską31. Obaj zgłosili
się do Wacława Iwanowskiego, burmistrza Mińska, który był dawnym przyjacielem
Ambrożego Kostrowickiego. Po rozmowie z nim Witold Butkiewicz nie wyjechał
na prowincję, tylko pozostał w Mińsku i pracował w zarządzie miejskim. Wacław
Iwanowski zapewnił mu mieszkanie w domu dla pracowników zarządu miejskiego
przy ulicy Leningradzkiej oraz pracę na stanowisku kontrolera, a następnie
naczelnika wydziału kontroli32. Witold Butkiewicz we wspomnianym liście do
Bernarda Zakrzewskiego pisał, że „stanowisko to było potem bardzo mi pomocne
w mojej pracy wywiadowczej. (…) Miałem więc możność częstych wyjazdów w
teren, przemierzyłem niejednokrotnie szosy strategiczne Mińsk - Słuck, Słuck Baranowicze i szlaki kolejowe: Mińsk - Bobrujsk i Mińsk - Brześć. Miałem z tytułu
swego stanowiska wolny wstęp do wszystkich przedsiębiorstw miejskich i wielu
fabryk, które przeważnie pracowały na rzecz Niemców. Na częstych spotkaniach u
burmistrza spotykałem się z przedstawicielami okupacyjnych władz niemieckich
i brałem często udział w posiedzeniach, gdzie omawiano i projektowano różne
interesujące nasz wywiad zarządzenia”33. W tym czasie naczelnikiem wydziału
zaopatrzenia w zarządzie miejskim w Mińsku był Bolesław Bierut34.
Witold Butkiewicz początkowo kontaktował się z łącznikiem z Warszawy, który
„stale do nas regularnie przeważnie co miesiąc przyjeżdżał. Nazwiska jego nie znałem,
pseudo zdaje mi się „Janek”35 . Od niego dowiedział się też, że „przybył już do Mińska
kierownik komórki wywiadu na Mińsk, który ma się zająć organizowaniem całej
siatki. Łącznik podał mi adres, gdzie miałem się z kierownikiem skontaktować. Tak
się rozpoczęła nasza praca. Z kierownikiem spotykałem się co kilka dni, przekazując
mu swoje materiały i otrzymując od niego zlecenia. Praca nasza polegała głównie
na obserwacji węzła kolejowego mińskiego i wszystkich szos przebiegających przez
to miasto, rejestrowaniu ruchu na nich i przewożonych tymi szlakami transportów
wojskowych niemieckich. Pracownicy naszej siatki rekrutowali się z miejscowej
ludności, kolejarzy, pracowników firm budowlanych itp. Mało osób z naszej klatki
poznałem osobiście36.
W końcu stycznia 1942 r. do Mińska przybyła Grażyna Lipińska („Danuta”),
która wkrótce została szefem ekspozytury ZWZ-AK i kierowała nią do końca
okupacji37. Skontaktowała się z Witoldem Butkiewiczem. We wspomnieniach,
J. Turonek, Białoruś ..., s. 190.
List W. Butkiewicza do B. Zakrzewskiego…
33
Cyt. za: J. Turonek, Wacław Iwanowski..., s. 117-118.; List W. Butkiewicza do B. Zakrzewskiego…
34
J. Turonek, Wacław Iwanowski..., s. 120.
35
List W. Butkiewicza do B. Zakrzewskiego…
36
Ibidem.
37
J. Turonek, Wacław Iwanowski..., s. 118; W. Butkiewicz w liście do B. Zakrzewskiego z dn. 29.05.1971 r.
podał, że G. Lipińska przybyła latem 1942 r.
31
32
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spisanych po wojnie opisała to spotkanie: „Po tym prowizorycznym zakwaterowaniu
wybieram się pod wskazany przez wileński ZWZ adres „Bernarda”. Murowany dom
pracowników Białoruskiej Uprawy (powinno być: zarządu miejskiego – przyp. H. G.),
chociaż częściowo spalony, prezentuje się lepiej od ocalałych w pożodze wojennej
drewnianych domków. Przyjmuje mnie elegancki, przystojny mężczyzna, Witold
Butkiewicz. Wymieniamy między sobą hasła i odezwy. Jest on mocno zdziwiony i
rozczarowany moją osobą. - ”Justyn” zapowiadał, że przyjedzie z Warszawy oficer
ZWZ. Spodziewałem się zobaczyć mężczyznę, a nie niewiastę. Przedstawia mi w
czarnych kolorach warunki pracy konspiracyjnej: - Ludzie tutejsi, wychowani w
ustroju komunistycznym, są bardzo nieufni i skłonni do denuncjowania. Donoszenie
władzom, wszystko jedno jakim, rosyjskim, czy niemieckim, stało się tu obowiązkiem
i pewnego rodzaju sportem. Polacy z Polski tak bardzo różnią się postawą i sposobem
bycia od miejscowych, że natychmiast są rozpoznawani i śledzeni. „Bernard”
pochodzi z Lidy i zna wyśmienicie język białoruski. Już od jesieni 1941 roku pracuje
w Uprawie Białoruskiej (powinno być: w zarządzie miejskim – przyp. H. G.) jako
kierownik Wydziału Finansowego (powinno być: Wydziału Kontroli – przyp. H. G.).
Dużo Białorusinów obywateli polskich przyjechało na sowiecką Białoruś i miejscowa
ludność już do nich przywykła. Ale co robi Polka – to znaczy ja – nie znająca ani
języka białoruskiego, ani rosyjskiego? Zaraz pierwszego dnia wszystkim wpadnie w
oczy. Niemcy na Białorusi prześladują Polaków tak jak w Polsce, a intruzów niszczą
natychmiast. „Bernard” ciągnie dalej: Berlin postanowił odtworzyć na Białorusi
i Ukrainie pod swoją opieką prawosławie i zwerbował w tym celu emigranckich
popów. (…) - Pan jako wysoki urzędnik proniemieckiej instytucji nie ma możności
poznać tu prawdziwych ludzi – odpieram jego pesymistyczne rozważania”38.
Witold Butkiewicz początkowo posługujący się pseudonimem „Bernard”,
a następnie „Hurynowicz” i „Lewańczuk” (zmienione na polecenie Grażyny
Lipińskiej), zbierał na bieżąco informacje o jednostkach wojskowych, o sytuacji na
froncie, o przewidywaniach Niemców39. Przekazywał meldunki z rozmów z oficerami
niemieckimi do Delegatury Rządu w Warszawie40. Orientował ją w sprawach
białoruskich. Jeszcze jesienią 1941 r. nawiązał kontakt z Dyneburgiem, gdzie wśród
Polaków łotewskich działała tajna organizacja, związana z II Oddziałem ZWZ w
okręgu wileńskim41. W liście do Bernarda Zakrzewskiego tak charakteryzował
swoją pracę i kontakty z Warszawą: „Nasze meldunki adresowane na komórkę
pod kryptonimem „Pralnia” w Warszawie zabierał regularnie co miesiąc łącznik z
Warszawy. (…) Zatrzymywał się przeważnie u mnie i u mnie zostawiał przywożone
przez siebie zlecenia, pieniądze, a raz przywiózł nawet radiostację. (…) Kilkakrotnie
G. Lipińska, Jeśli zapomnę o nich…, Warszawa 1990, s. 192-193.
Ibidem, s. 197; List W. Butkiewicza do B. Zakrzewskiego…
40
G. Lipińska, op. cit., s. 217, 229.
41
Ibidem, s. 226.
38
39
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w okresie swojej pracy w Mińsku jeździłem do Warszawy zabierając wówczas nasze
materiały, które doręczałem kierownikowi komórki wywiadu w Warszawie pod
kryptonimem „Pralnia”, zmienionej później na „Pralnia II” (…) Praca naszej komórki
trwała aż do lata 1944 r.”42. Przyjeżdzając do Warszawy mówił córce: „Dziwne, ale
Białorusini nie znają białoruskiego. Muszę ich uczyć języka”43.
Witold Butkiewicz miał prawo zaprzysięgania nowych członków AK. Jednym
z nich była jego sekretarka, mińszczanka Anna Burzykiewicz44 . Grażyna Lipińska
wspominając warunki pracy konspiracyjnej w Mińsku, wskazywała na jego znaczącą
rolę: „Nasza placówka wykorzystuje stanowisko Butkiewicza „Bernarda”, jako
szanowanego przez władze niemieckie kierownika finansowego Białoruskiej Uprawy
(powinno być: kierownika Wydziału Kontroli zarządu miejskiego – przyp. H. G.),
i w pilnych sprawach – w razie spóźnienia się kuriera – wysyła go do Warszawy.
Butkiewicz wtedy wyjeżdża oficjalnie „w sprawach rodzinnych” lub dla załatwienia
jakichś spraw Uprawy, które potrafi sobie wymyśleć”45.
Warunki pracy w okupowanym przez Niemców Mińsku były niezwykle trudne i
wymagały lawirowania między lojalnością wobec władz niemieckich a konspiracją
przed nimi. Powszechne były donosy. Józef Mackiewicz w książce „Nie trzeba głośno
mówić”, przedstawiającej w literackiej formie złożoność sytuacji wojennej na ziemiach
białoruskich oraz ścieranie się tam interesów niemieckich, polskich, białoruskich i
rosyjskich, w dialogu Henryka i Panisienki charakteryzował podwójną grę Samuela
Kostrowickiego i Witolda Butkiewicza: „Tak. Ale powracając do nas. Żeby z naszymi
kontakt nawiązać, co? – rzucił Henryk. – Z „naszymi”! Kim? Z Piekarczukiem? Czy z
Butkiewiczem, czy tym nowym Kostrowickim? Ja niczego na pewno powiedzieć nie
mogę. Ja mogę tylko powiedzieć, że ja nie wiem, kto czyją ręką gra…”46.
W sytuacji powszechnego braku zaufania i podejrzeń Witold Butkiewicz padł ich
ofiarą - ktoś na początku 1943 r. wydał go władzom niemieckim: „zostaje aresztowany
wraz ze swą sekretarką, mińszczanką zaprzysiężoną do AK inż. Anną Burzykiewicz,
„Jadwigą”. Oskarżono ich, że są Polakami podającymi się fałszywie za Białorusinów,
że działają tajnie na rzecz Polski. Nie ma jednak konkretnych danych ich „winy”.
Szczegółowe rewizje w ich mieszkaniach niczego Niemcom w ręce nie dają. Tak samo
nie wykrywają Niemcy żadnych tajnych kontaktów. Jadwiga w swojej służbie AK
kontaktowała się tylko z „Bernardem”, a „Bernard” ze mną w ogrodzie działkowym p.
Bogdanowej. „Jadwiga” w paszporcie sowieckim ma napisaną narodowość białoruską,
„Bernard” udowadnia, że pochodzi z rodziny białoruskiej z Lidy. O zwolnienie obojga
starają się usilnie prof. Iwanowski, prezes Rady Białoruskiej, Ryszard (powinno być:
List W. Butkiewicza do B. Zakrzewskiego…
Na podstawie relacji H. Butkiewicz, córki W. Butkiewicza, zam. w Młochowie, z dn. 18.07.2011 r.
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G. Lipińska, op. cit., s. 199, 214.
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Ibidem, s. 212.
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J. Mackiewicz, Nie trzeba głośno mówić, Londyn 1993, s. 139.
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Radosław – przyp. H.G.) Ostrowski i komendant policji białoruskiej płk. Franciszek
Kuszel”47. Na podstawie donosu oskarżono go, że nie jest Białorusinem, ale Polakiem i
prowadzi w Mińsku dywersyjną robotę. Wacław Iwanowski przyczynił się do zwolnienia
go z więzienia, przywożąc z Lidy dokument stwierdzający, że Butkiewicz jest rodowitym
Białorusinem i poręczając za niego osobiście. Czuł się on moralnie odpowiedzialny za
bezpieczeństwo Butkiewicza, którego sam przyjął do pracy w zarządzie miejskim48 .
Ze wspomnień Grażyny Lipińskiej wynika, że „po kilku tygodniach śledztwo w
ich sprawie zostaje umorzone, wracają obydwoje na swoje stanowiska w Uprawie
Białoruskiej (powinno być: zarządzie miejskim – przyp. H. G.) i do służby w
AK”49. Po 1943 r., kiedy koncepcja tworzenia państwowości białoruskiej wspólnie
z Polską nie zyskała poparcia przez KG AK, na szczeblu lokalnym nadal próbowano
działać na rzecz porozumienia polsko-białoruskiego, efektem czego było m.in.
wstępowanie Białorusinów do AK50 . W czerwcu 1944 r. wobec zbliżania się Armii
Radzieckiej pracownicy zarządu miejskiego, w tym Witold Butkiewicz, „zaopatrzyli
się nielegalnie w niemieckie pieczątki i wypisują uchodzącym przed bolszewikami
ludziom niemieckie przepustki na kolej (i możliwie inne środki lokomocji) bez
oznaczania docelowego miejsca” – relacjonowała Grażyna Lipińska51 . 28 czerwca
1944 r. wyjechali z Mińska do Warszawy przedstawiciele AK: Witold Butkiewicz,
Anna Burzykiewicz, Adam Demidecki-Demidowicz, Dawinkowie, Maria, Regina,
Leszek Pleśniewiczowie i inni52 .
Po powrocie do Warszawy Witold Butkiewicz brał udział w Powstaniu
Warszawskim w kompanii kapitana „Redy”. Posługiwał się pseudonimem
„Lewańczuk”. 1 października 1944 r. na podstawie ostatniego przed kapitulacją
rozkazu dowództwa AK otrzymał stopień podporucznika oraz przyznano mu
Srebrny Krzyż Zasługi z mieczami za walkę zbrojną w szeregach AK53. Uczestniczył
w walkach w Śródmieściu-Południe (ul. Książęca, Instytut Głuchoniemych, gmach
YMCA, gmachy i ogrody ambasad, położonych na tyłach gmachu YMCA, ogrody na
tyłach Muzeum Narodowego, szpital św. Łazarza)54. Po powstaniu trafił do Oflagu II
D w Gross Born (obecnie: Borne Sulinowo)55. Stamtąd ewakuowano go do Stalagu X
B w Sandbostel pod Bremą, a następnie do Oflagu X C w Lubece56.
G. Lipińska, op. cit., s. 212.
J. Turonek, Wacław Iwanowski..., s. 134.
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G. Lipińska, op. cit., s. 212.
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J. Turonek, Kwestia białoruska w polityce obozu londyńskiego, „Studia z dziejów ZSRR i Europy
Środkowej”, 1983, t. XIX, s. 156.
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G. Lipińska, op. cit., s. 252.
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Ibidem, s. 253.
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Pismo W. Butkiewicza do Centralnego Archiwum Wojska Polskiego w Warszawie, z dn.19.04.1969 r.,
kopia w zbiorach B. Grudniewskiej.
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W 1945 r. - po wyzwoleniu - wrócił do Polski57. Osiadł z rodziną na Wybrzeżu
Gdańskim. Początkowo zamieszkał w Cieplewie, a od 1948 r. w Nowym Porcie przy
ulicy Oliwskiej 12b/258. 4 sierpnia 1945 r. podjął pracę jako celnik w Urzędzie Celnym
w Gdańsku59. Był kierownikiem oddziału gospodarczego w Dyrekcji Ceł w Gdańsku,
a następnie zastępcą kierownika (naczelnika) Urzędu Celnego w Gdańsku-Nowym
Porcie60.
28 kwietnia 1948 r. Marian Więcławski (komisarz Urzędu Celnego w Gdańsku)
i Eugenia Gołombowa (starszy rejestrator) z bliżej niewiadomych powodów
oświadczyli, że znają Witolda Butkiewicza od jak najlepszej strony61. Przyczyną
była prawdopodobnie omawiana na zebraniu związku zawodowego przynależność
Witolda Butkiewicza do AK, której nigdy nie ukrywał w żadnej ankiecie
personalnej ani w innych dokumentach urzędowych62. Być może chodziło też o
poświadczenie jego wiarygodności w ramach akcji weryfikacyjnej ludności na tzw.
Ziemiach Odzyskanych. 31 sierpnia 1948 r. starosta powiatowy w Gdańsku wydał
Janinie i Witoldowi Butkiewiczom, zamieszkałym w Cieplewie (gmina Łęgowo),
poświadczenie obywatelstwa polskiego63. Wtedy też prawdopodobnie otrzymał
mieszkanie służbowe w Nowym Porcie.
31 lipca 1951 r. mimo tego, że należał do PZPR oraz posiadał niezbędne dokumenty
potwierdzające obywatelstwo polskie i kompetencje służbowe, został zwolniony
z pracy i pozbawiony mieszkania służbowego w Gdańsku-Nowym Porcie64. Żona
Janina otrzymała pracę na stanowisku księgowej w szkole zawodowej w Suchaczu
nad Zalewem Wiślanym, gdzie też zamieszkali65.
W marcu 1953 r. Witold Butkiewicz został aresztowany w Elblągu i przekazany
władzom ZSRR w Mińsku66. Grażyna Lipińska, współpracowniczka z ZWZ-AK w
Mińsku, aresztowana po wojnie i sądzona w Mińsku, spotkała się z nim podczas
przesłuchania w areszcie śledczym, gdzie występowała jako świadek. Po latach
wspominała: „W gabinecie Zirina siedzi najświeższa ofiara KGB, wydany przez
Polskę Ludową, oficer AK naszej mińskiej placówki, Witold Butkiewicz, „Bernard”.
On jest oskarżony, a ja mam być świadkiem w jego sprawie. „Bernard” bardzo źle
wygląda. Ten niedawno piękny, postawny mężczyzna robi teraz wrażenie starca.
Na podstawie: J. Turonek, Wacław Iwanowski…, s. 135.
Karta ewidencyjna W. Butkiewicza, z dn. 3.04.1951 r., przechowywana w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.
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List B. Butkiewicz do Prezesa Rady Ministrów Ob. B. Bieruta, z maja 1953 r., kopia w zbiorach
B. Grudniewskiej; Na podstawie relacji B. Grudniewskiej, z dn. 9.02.2011 r.
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Życiorys W. Butkiewicza, z dn. 28.12.1949 r., w zbiorach B. Grudniewskiej.
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Oświadczenie M. Więcławskiego i E. Gołombowej z dn. 28.04.1948 r., w zbiorach B. Grudniewskiej.
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Na podstawie relacji B. Grudniewskiej, z dn. 15.07.2011 r.
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Poświadczenie obywatelstwa W. Butkiewicza, z dn. 31.08.1948 r., w zbiorach B. Grudniewskiej.
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Postać jego pochylona, włosy siwe, twarz wymizerowana, pomarszczona, o krzesło
opierają się dwie kule. Żal patrzeć. Zirin zadaje mu pytania. Butkiewicz zastrzega, że
cała jego działalność w Mińsku wraz z pracą w Uprawie Białoruskiej (powinno być:
zarządzie miejskim) była na rozkaz rządu Sikorskiego, a on jako oficer polski musiał
słuchać. Jego praca w wywiadzie AK miała charakter czysto wojskowy, antyniemiecki
i nie dotyczyła żadnych spraw białoruskich i żadnych wewnętrznych spraw ZSRR. –
Da… da… charaszo – przytakuje z zadowoleniem Zirin. Nie wiadomo czy pochwala
przynależność Butkiewicza do AK, czy jego szczerość w zeznaniach. Butkiewicz w
swych relacjach o działalności antyniemieckiej jest naprawdę szczery. Opowiada
wszystkie szczegóły, między innymi swoje aresztowanie przez gestapo i wykupienie
go złotem przez AK. Spomiędzy naszych mińskich żołnierzy AK wymienia mnie
jako swojego szefa, Renię Pleśniewicz jako łączniczkę i wice-burmistrza Mińska w
czasie okupacji, Adama Demideckiego jako swego pomocnika w wywiadzie AK.
Okazało się, że Demidecki również został wydany KGB przez Polskę Ludową. Na
koniec mówi: - Brałem udział w Powstaniu Warszawskim, zostałem ciężko ranny
w kręgosłup. Jestem inwalidą. Na wszystkie pytania Zirina zwrócone do mnie
odpowiadam po swojemu: - Nie… nie… nie… Nie znam tego człowieka. Zirin nie
protokołuje moich odpowiedzi. Butkiewicz patrzy na mnie przerażony, w miarę
moich zaprzeczeń coraz bardziej blednie i pochyla się. Żal mi go ogromnie. Z góry
wiem, że będę musiała potwierdzić jego zeznania. Jeśli Polska Ludowa go wydała, to
na pewno jest oskarżony o jakieś poważne sprawy białoruskie i antysowieckie. Jedyna
jego obrona, to przedstawienie siebie jako oficera polskiego posłusznego rozkazom
Naczelnego Wodza i rozkazom komendanta Głównego Armii Krajowej. Jednak musi
on wiedzieć, że ani ja, ani żaden akowiec miński nie zdradził go, że wydali go agenci
sowieccy, którzy 9 lat szukali go w Polsce. Dla mnie w zaprzeczaniu jest korzyść, że
mam czas i możność zorientowania się w sytuacji. Korzystam z momentu, kiedy Zirin
zagłębia się w dokumenty i uśmiecham się pojednawczo do „Bernarda” oraz kiwam
głową na znak, że wszystko będzie dobrze. Zrozumiał, bo twarz jego rozpogadza się,
a sylwetka nieco wyprostowuje. (…) Dobrze, że nie wiedzą, iż rodzice Butkiewicza
i jego najbliżsi przyjaciele, to patrioci i działacze białoruscy, polscy obywatele”67.
Grażyna Lipińska cytowała wypowiedź sędziego śledczego: „ - Witolda Butkiewicza
oswobodzimy jeszcze dzisiaj. On nie winowat”68. Powyższa wersja zdarzeń jest
kwestionowana przez rodzinę Witolda Butkiewicza – jego córki, jako niezgodna
ze znanymi im faktami i posiadanymi dokumentami69. Według relacji rodzinnych
Witold Butkiewicz w areszcie ogłosił w pewnym momencie strajk głodowy ze względu
na brak jakichkolwiek działań względem jego osoby.
G. Lipińska, op. cit., s. 424-425.
Ibidem, s. 426.
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Rodzina pozostała w Polsce czyniła starania w celu wyjaśnienia tej sytuacji,
zwolnienia Witolda Butkiewicza z aresztu i jego powrotu do Polski. W maju 1953 r.
córka Barbara napisała list do Prezesa Rady Ministrów Bolesława Bieruta, w którym
zwracała się do niego z prośbą o uwolnienie ojca: „Do Prezesa Rady Ministrów
Ob. B. Bieruta w Warszawie do rąk własnych. (...) Dnia 4 marca ojciec został
aresztowany. Po dwóch miesiącach bezskutecznych starań, dowiedziałyśmy się w
IV Departamencie Prokuratury Generalnej, że ojciec został ekstradowany do ZSRR
pod zarzutem jakiegoś przestępstwa przeciwko Związkowi Radzieckiemu i że uważa
się go za Białorusina”70. Córka w liście wskazywała na jego polskie obywatelstwo i
narodowość: „Ojciec mój jest z urodzenia Polakiem, posiada obywatelstwo Państwa
Polskiego (odpis załączam) i nigdy obywatelstwa nie zmieniał. Matka moja, siostra
i ja również posiadamy obywatelstwo polskie. Ojciec od 1.7.1922 r. do 1.9.1939 r.
pozostawał na służbie państwowej w Urzędzie Celnym na różnych stanowiskach. Po
odzyskaniu niepodległości w dalszym ciągu pracował w Urzędzie Celnym w GdańskuNowym Porcie od 4.8.1945 r. do 31.7.1951 r. i z dniem tym został przeniesiony w stan
spoczynku. Według orzeczenia Komisji Lekarskiej przy Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Gdańsku ojciec utracił 97% zdolności zarobkowych w okresie
okupacji niemieckiej i po wysiedleniu nas z Gdyni wyjechaliśmy do Warszawy, gdzie
ojciec w połowie 1941 roku wstąpił do organizacji podziemnej, nie wiedząc nawet, że
to było AK. Wszyscy uczciwi ludzie pragnęli wtedy walczyć z okupantem i chwytali
się kontaktów, jakie udało się w tym celu nawiązać. Będąc ściganym przez władze
hitlerowskie i na polecenie organizacji ojciec wyjeżdża do Mińska Litewskiego,
pracuje tam w Zarządzie Miejskim aż do chwili odwołania do Warszawy, gdzie zastaje
go powstanie, w którym bierze czynny udział, a następnie dostaje się do niewoli.
Aresztowanie mego ojca, a następnie ekstradowanie jako przestępcę do ZSRR
jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Dotychczas nie wiem na czym polegało to
przestępstwo przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Nie rozumiem również dlaczego
i na mocy jakich postanowień podlega on jurysdykcji władz ZSRR, i kiedy mamy się
spodziewać jego powrotu do kraju. Ojciec z zapatrywań był komunistą. Od chwili
zjednoczenia do czerwca 1951 r. należał do PZPR. Był czynnym członkiem Partii,
miał opinię nieposzlakowanego obywatela, całkowicie oddanego Polsce Ludowej i
gorącego zwolennika przyjaźni polsko-radzieckiej, co mogą poświadczyć wszyscy ci,
którzy go znali. Najlepszym dowodem jego poglądów jest chyba to, w jaki sposób
wychowywał mnie i siostrę, bo w chwili, kiedy wrócił z niewoli do kraju (pierwszym
transportem mimo szykan i trudności czynionych przez polskie kierownictwo
Auflagu) byłyśmy jeszcze dziećmi i nasze poglądy były zupełnie nie skrystalizowane.
W bardzo dużej mierze właśnie wpływ ojca przyczynił się do tego, że siostra i ja
wielokrotnie typowane już byłyśmy jako przodownice nauki i pracy społecznej.
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Siostra jest w tej chwili w Odessie na III roku OSXU – wytypowana została na studia
w dowód uznania za pracę w Centralnej Szkole POM i Spółdzielni Produkcyjnych w
Ursynowie. Jeżeli ojciec pozostaje pod zarzutem należenia do AK, co miało miejsce
jedynie i wyłącznie w czasie okupacji hitlerowskiej, to przecież chyba tylko organa
sprawiedliwości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej są powołane do orzekania w
tej sprawie skoro ojciec jest obywatelem Państwa Polskiego. Zaznaczam przy tym,
że ojciec ujawnił się natychmiast po powrocie do kraju, to jest w czerwcu 1945 r.
Wierzę zresztą w Wasze słowa, Obywatelu Prezydencie, powiedziane na VI Plenum
KC PZPR: „będziemy z całą wyrozumiałością i życzliwością traktowali tych, którzy w
przeszłości błądzili, znajdowali się pod wpływem obcej ideologii, a dziś chcą z całym
oddaniem służyć narodowi i oddawać swe siły dla umocnienia naszej ojczyzny”. I
właśnie opierając się na tych słowach i wiedząc, że ojcu memu prócz należenia do
AK w czasie okupacji nic zarzucić nie można, uważam, że mam prawo, a nawet
obowiązek prosić Was, Obywatelu Prezydencie, o pomoc i interwencję”71.
W odpowiedzi z 12 maja 1953 r. Prokuratura Generalna stwierdzała: „W związku
z podaniem, skierowanym do Obywatela Prezesa Rady Ministrów, zawiadamiam,
że Butkiewicz Witold s. Adolfa ur. 21.3.1902 r. postanowieniem Prokuratora
Generalnego P.R.L. z dn. 5.II.1953 r. przekazany został do dyspozycji władz Z.S.R.R.
jako przestępca wojenny”72.
Siostra Witolda Butkiewicza, Czesława, również zabiegała u Ministra Obrony
Narodowej o wyjaśnienie aresztowania brata i wydania go władzom ZSRR. W
odpowiedzi z 25 czerwca 1953 r. otrzymała informację, że jej podanie z 14 czerwca w
sprawie udzielenia wiadomości o bracie zostało skierowane do Naczelnej Prokuratury
Wojskowej w Warszawie w celu rozpatrzenia i „powiadomienia Obywatelki o
sposobie załatwienia”73. Na ile czynione przez rodzinę zabiegi u Bolesława Bieruta
i ministra obrony narodowej o powrót Witolda Butkiewicza z ZSRR okazały się
pomocne, trudno jednoznacznie stwierdzić. Grażyna Lipińska zwolnienie Witolda
Butkiewicza z więzienia w Mińsku i jego powrót do Polski wiązała ze śmiercią Berii i
z chaosem w urzędzie śledczym74. Z dużym prawdopodobieństwem można sądzić, że
jedną z przyczyn jego zwolnienia była śmierć Józefa Stalina i związana z nią zmiana
kursu politycznego w ZSRR, co zresztą Witold Butkiewicz podkreślał po powrocie w
rozmowach z rodziną75. Już w październiku 1953 r. Witold Butkiewicz był na wolności,
o czym świadczy jego list wysłany z Mińska do siostry Czesławy, która mieszkała
w Warszawie. Z listu tego wynika, że mieszkał wówczas w Mińsku u niejakich
Ibidem.
Pismo Prokuratury Generalnej do B. Butkiewicz, z dn. 12.05.1953 r., w zbiorach B. Grudniewskiej.
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Pismo Gabinetu Ministra Obrony Narodowej do Cz. Butkiewicz, z dn. 25.06.1953 r., w zbiorach
B. Grudniewskiej.
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G. Lipińska, op. cit., s. 347.
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Na podstawie relacji B. Grudniewskiej, z dn. 15.07.2011 r.
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Sielezniowych przy Grigoriewskim Piereułku 11 m 276. Świadczy on o wcześniejszej
korespondencji z rodziną, m.in. z córką Hanną, która z powodu aresztowania ojca
została odwołana ze studiów w Odessie do Polski: „Otrzymałem dziś od niej list,
w którym donosi mi, że ministerstwo odwołuje ją do kraju. Tak mi z tego powodu
smutno i źle na duszy, że wypowiedzieć tego nie mogę. A tak się cieszyłem, nic
Wam nie pisałem, chciałem zrobić niespodziankę – od pewnego czasu jestem już
na wolności, mieszkam w prywatnym domu u sympatycznej rodziny i czekam na
zakończenie formalności, by jechać do domu. Myślę, że wszystko to nie potrwa już
dłużej niż miesiąc. Otrzymałem zapomogę i żyję sobie skromnie, spaceruję, dużo
śpię, staram się dużo jeść i zwiedzam piękny odbudowany Mińsk. Tak mi przykro
za sprawą Hani, jeżeli to ma jakiś związek ze mną, to Hania może powiedzieć w
Ministerstwie, że zwracałem się tutaj do odpowiednich władz z zapytaniem czy
moja sprawa może mieć jakiś wpływ na prawo nauki Hani w Związku Radzieckim.
Zdziwiono się, gdy powiedziałem, że Hanię odwołano i powiedziano, że ich zdaniem
moja sprawa w stosunku do Hani żadnego wpływu nie ma i mieć nie może. Ach, jak
mi jest z tym wszystkim źle i niedobrze. (…) Kochani moi, przekonuję się, że żyję
zbyt długo i zupełnie niepotrzebnie na świecie, przynosząc samym swoim istnieniem
tylko kłopoty i zmartwienia tym ludziom, których najbardziej kocham. Wybaczcie
wszyscy. Niestety, cofnąć życia już nie mogę i wierzę, że może wszystko jakoś się
ułoży i Hania albo wróci, albo będzie kończyła studia w kraju”77. Witold Butkiewicz w
liście wspomina mimochodem, że „też miałem dużo swoich zmartwień i smutków”78.
Dostęp do materiałów śledztwa prowadzonego w jego sprawie w 1953 r. w Mińsku,
mógłby wiele wyjaśnić. Jednakże, jak podkreśla to Jerzy Turonek w liście do Barbary
Grudniewskiej, dostęp do nich okazał się niemożliwy.
W styczniu 1954 r. Witold Butkiewicz wrócił do Polski79. Z wystawionego 29
kwietnia 1954 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie
Lubelskim zaświadczenia wynika, że: „ob. Butkiewicz Witold, s. Adolfa, ur. 26
marca 1902 r. przebywał w więzieniu śledczym od dnia 4 marca 1953 roku do dnia
18 stycznia 1954 roku i w wyniku przeprowadzonego śledztwa został zwolniony, a
postępowanie karne przeprowadzonego śledztwa wymienionemu umorzono”80.
Zaświadczenie to jest przykładem dokumentu, świadomie fałszującego niedawną
List W. Butkiewicza do Cz. Butkiewicz, z dn. 9.10.1953 r., z zbiorach B. Grudniewskiej.
Ibidem.
78
Ibidem.
79
J. Turonek, Wacław Iwanowski…, s. 135; Zaświadczenie nr 69597 Ministerstwa Administracji Publicznej. Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Tomaszowie Lubelskim na ulgowy przejazd osoby
przybywającej lub powracającej w ramach akcji repatriacyjnej z krajów Europy Zachodniej i Południowej i z krajów ZSRR oraz na uzyskanie ulgi na przewóz mienia z kredytowaniem opłat na rachunek
PUR, z dn. 18.01.1954 r., w zbiorach B. Grudniewskiej.
80
Zaświadczenie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim, z dn.
29.04.1954 r., w zbiorach B. Grudniewskiej.
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przeszłość Witolda Butkiewicza. Nie ma w nim informacji o jego pobycie w więzieniu w
Mińsku. Poza tym 18 stycznia 1954 r. było datą jego powrotu do Polski, a nie kończącą
pobyt w więzieniu śledczym w Tomaszowie Lubelskim, jak wskazano w powyższym
piśmie. Wiele wątpliwości budzi także romantyczna wersja podana we wspomnieniach
Grażyny Lipińskiej, rzekomo opowiedziana jej przez Witolda Butkiewicza, którego
odwiedziła po powrocie z łagrów, po 1956 r.: „Mówił mi: - Jacy dobrzy są ludzie w Mińsku.
Kiedy wyszedłem z więzienia, usiadłem na ławce na skwerku i nie mogłem się podnieść.
Otoczyły mnie przechodzące kobiety. „Pan pewno z więzienia?” pytały, poznając to po
mojej cerze. Jedna z nich zaprosiła mnie na nocleg, druga przyniosła z domu pożywienie,
trzecia pobiegła na dworzec pytać się o pociąg do Warszawy i kupić bilet. Przez
delikatność żadna z nich nie pytała o moją sprawę. – Szkoda Białorusi – westchnął i łzy
potoczyły mu się z oczu”81. Wątpliwości budzą przede wszystkim rozbieżność tej wersji
z faktycznymi terminami zwolnienia z więzienia i powrotu do Polski oraz fakt, że wrócił
z grupą repatriantów z ZSRR. Faktyczną wersję związaną z opuszczeniem więzienia i
powrotem Witolda Butkiewicza do Polski, przedstawił on w cytowanym liście do siostry
Czesławy. Niewiadomo, w jaki sposób trafił do rodziny Sielezniowych w Mińsku, u której
mieszkał od października 1953 r. do stycznia w 1954 r.
Po powrocie do Polski, po krótkim pobycie u siostry Czesławy w Warszawie, osiadł
w Toruniu przy ulicy Mickiewicza 58. 12 lutego 1957 r. zwrócił się do Ministra Handlu
Zagranicznego z prośbą o rehabilitację. 8 kwietnia 1957 r. Komisja Rehabilitacyjna i
Kwalifikacyjna w Urzędzie Celnym w Gdańsku w składzie: Melin Mieczysław, Solarz
Bogusław, Jakkiel Edward i Rutkowski Stanisław, „działając na podstawie pisma
okólnego Ministra Handlu Zagranicznego – Gabinet Ministra Nr 25 z dn. 24.XI.1956
oraz zarządzenia Centralnego Zarządu Ceł z dn. 29.XI.1956 r. Nr. VI – 1678/56
po rozpatrzeniu prośby wniesionej przez Butkiewicza Witolda z dnia 12 lutego br.
do Ministra Handlu Zagranicznego w Warszawie postanowiła uznać prośbę ob.
Butkiewicza za słuszną i w pełni go rehabilitować. Stwierdzono bezspornie tak z akt
osobowych petenta jak również z ustnych oświadczeń osób pracujących wówczas z
ob. Butkiewiczem, że wymieniony był dobrym pracownikiem i dobrym fachowcem,
a jedynie na jawne przyznanie się we wszelkiego rodzaju ankietach do przynależności
do A.K. było powodem szykanowania go ze strony Komitetu Partii jak również U.B.
i w konsekwencji przeniesienia ob. Butkiewicza przez byłą Dyrekcję Ceł w stan
spoczynku na podstawie art. 10. punktu c dekretu z dnia 14.V.1946 o tymczasowym
unormowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszy państwowych (Dz. U.R.P. Nr.
poz. 129). Odnośnie ponownego przyjęcia ob. Butkiewicza do pracy w administracji
celnej – Komisja nie zajmuje żadnego stanowiska, a to z uwagi na niewiadomy obecny
stan zdrowia wyżej wymienionego i ewentualnych wolnych etatów i sprawę tą Komisja
odstępuje do decyzji kierownictwa Urzędu Celnego w Gdańsku”82.
G. Lipińska, op. cit., s. 426.
Postanowienie Komisji Rehabilitacyjnej i Kwalifikacyjnej w Urzędzie Celnym w Gdańsku, z dn.
8.04.1957 r., w zbiorach B. Grudniewskiej.
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4 grudnia 1970 r. Witold Butkiewicz uzyskał miejsce i przeniósł się do Państwowego
Domu Rencisty w Toruniu. Zmarł 11 października w 1975 r. w szpitalu w Nadarzynie
pod Warszawą - w czasie pobytu u córki Hanny. Pochowano go w Żyrardowie w
grobach rodzinnych. Tam też spoczywa jego żona Janina, zmarła 26 stycznia 1962 r. 83
Witold Butkiewicz najbardziej wpisał się w historię stosunków polsko-białoruskich
w okresie okupacji niemieckiej. Wywodząc się z rodziny wielce zasłużonej dla
białoruskiego ruchu narodowego, w okresie międzywojennym służył jako pracownik
urzędu celnego na rzecz państwa polskiego. Na miejsce stałego pobytu wybrał
Gdynię, gdzie osiadł wraz z żoną i dwiema córkami. Miasto to pozostało w pamięci
rodzinnej wraz z pamiątkowymi zdjęciami, na których utrwalono spacery po Gdyni,
nad morzem i w lesie, gdyńskie przedszkole na Kamiennej Górze - w towarzystwie
różnych osób, m.in. żony Wiktora Fałatowicza i jego córki Danuty oraz innych w
większości anonimowych obecnie osób, np. ówczesnych przedszkolaków. Los ocalił
Witolda Butkiewicza przed wywiezieniem go we wrześniu 1939 r. do Piaśnicy i
rozstrzelaniem przez Niemców. Podarował mu długie i ciekawe życie (73 lata), nie
pozbawione momentów pełnych dramatycznych niespodzianek.

J. Turonek, Wacław Iwanowski…, s. 135; М. Пецюкевіч (M. Pieciukiewicz), Лісты 1956-1982 Listy,
Беласток 2005, s. 132-133.
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100-lecie doktoratu profesora Teofila Zegarskiego (1884-1936)
Ważne miejsce w dziejach Gdyni zajmuje pedagog, filozof, twórca pierwszej gdyńskiej szkoły średniej prof.
dr Teofil Gracjan Zegarski. Okazją do przywołania
pamięci tej niezwykłej postaci jest niezauważone w
2009 r. 100-lecie obrony pracy doktorskiej na Uniwersytecie we Fryburgu Badeńskim1.
Teofil Zegarski pochodził z rodziny rolniczej. Był
najstarszym z trzech synów Augustyna i Marii z d.
Loss.
Urodził się 17 grudnia 1884 r. w Grabowie koło
Starogardu. Do szkoły podstawowej uczęszczał w
Bobowie, w latach 1896-1902 do Kolegium Marianum w Pelplinie2, w latach 1902-1906 do gimnazjum w Wejherowie, gdzie 19 lutego 1906 r. zdał maturę. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego

Teofil Gracjan Zegarski

Uniwersytet we Fryburgu został założony w 1889 r. (uniwersytet państwowy i katolicki). Jego międzynarodowy charakter odzwierciedla sytuację Fryburga, leżącego na granicy kultury francuskiej i niemieckiej. Do dwóch pierwszych Wydziałów Prawa i Literatury dołączyły: Wydział Teologii w 1890 r. i Wydział Nauk w 1896 r. Wydział Teologii, powierzony dominikanom, rozpoczął swoją działalność w klimacie odnowy intelektualnej i powrotu do św. Tomasza z Akwinu - co dokonało się za sprawą Leona XIII.
2
Collegium Marianum, szkoła utworzona w 1836 r. jako szkoła katedralna, która miała wychowywać
ministrantów i śpiewaków na potrzeby nowej (przeniesionej w 1824 r. z Chełmży) siedziby biskupiej w
Pelplinie. W 1864 r. szkoła została przekształcona w progimnazjum, i od tego czasu nosiła nazwę „Collegium Marianum”. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, Collegium Marianum uzyskało uprawnienia państwowej szkoły średniej i w 1927 r. przekształciło się w „pełne” gimnazjum (pierwsza matura odbyła się 27 czerwca 1929). W 1934 r. zbudowano nowoczesną salę gimnastyczną. W 1939 r. szkoła
została zamknięta przez okupanta, większość profesorów wymordowano, a w jej budynku umieszczono
niemiecką szkołę policyjną. Po II wojnie światowej, dzięki staraniom biskupa Andrzeja Wronki, 1 lutego 1946 r. reaktywowano szkołę jako „Prywatne Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne Stolicy Biskupiej
w Pelplinie”. Od 1948 r. klasy szkolne przeniesiono do nowszego budynku na Okoniewie w Pelplinie.
1
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w Pelplinie3. Tam za radą biskupa chełmińskiego Augustyna Rosentretera4
przerwał studia filozoficzne i udał się z przyjacielem z seminarium Michałem Szucą na dalsze zdobywanie wykształcenia do Fryburga Badeńskiego. Pokonywał tam problemy, które wynikały z trudności materialnych
(w wieku 7. lat został sierotą). Podjął pracę korektora w wydawnictwie Herdera5 we
Fryburgu.
Teofil Zegarski studiował na Uniwersytecie we Fryburgu Badeńskim filozofię,
historię i filologię. Należał równocześnie do Stowarzyszenia Studentów Polaków.
Na cotygodniowych spotkaniach w Katholischen Vereinhaus wygłaszano referaty i
prowadzono dyskusje tematyczne.
W okresie pisania dysertacji doktorskiej celem pozyskania materialów źródłowych do swojej pracy udał się do Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie (dojście do
dzieł naukowych umożliwili mu profesorowie, szczególnie prof. Stanisław Krzyżanowski i dr Feliks Koneczny) oraz do Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w Poznaniu. Na miejscu korzystał ze zbiorów Biblioteki Herdera we Fryburgu.
Podczas pisania pracy doktorskiej wykorzystał następujące źródła:
Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie erygowane zostało w Chełmnie w 1651 r. przez bp. Andrzeja Leszczyńskiego dla diecezji chełmińskiej. W 1829 r. zostało przeniesione do Pelplina. Mieści się
w pocysterskich zabudowaniach w Pelplinie przy katedrze pelplińskiej. Seminarium duchowne swoim
początkiem sięga roku 1651, kiedy to bp Andrzej Leszczyński wydał dekret erygujący seminarium w
Chełmnie. W praktyce jednak bardzo szybko upadło, z racji na niewystarczające uposażenie oraz z powodu wybuchu wojny ze Szwecją. Zostało ono na nowo uposażone i reaktywowane przez bp. Jana Małachowskiego w 1677 r. Biskup ten powierzył prowadzenie seminarium Księżom Misjonarzom św. Wincentego á Paulo, którzy kierowali nim przez przeszło półtora wieku, do 1822 r. Po wydaniu przez papieża
Piusa VII bulli De salute animarum, reorganizującą struktury terytorialne Kościoła w Prusach, po wojnach napoleońskich, uczelnia w 1829 r. została przeniesiona z Chełmna do Pelplina. Została ona umiejscowiona w zabudowaniach pocysterskich, sąsiadujących z gotycką katedrą, w których znajduje się po
dziś dzień. Ogromne znaczenie odegrał tu bp Mathy (1824-1832). On właśnie zorganizował pelplińską
szkołę i utworzył bibliotekę. W XIX w. seminarium przerwało swoją działalność – było to w okresie Kulturkampfu w latach 1876-1887. Po jedenastu latach przerwy, dzięki staraniom bp. Rednera zaczęło znów
normalnie funkcjonować. W I połowie XX w. bp Stanisław Wojciech Okoniewski (1926-1944) zreformował tok nauczania seminaryjnego, rozbudował je, wprowadził seminaria naukowe.
4
Bp Augustyn Rosentreter (ur. 13 stycznia 1844 r. w Obrowie koło Tucholi, zm. 4 października 1926 r.
w Pelplinie) - biskup chełmiński. Wychowywany w rodzinie pochodzenia niemieckiego. Ukończył chojnickie gimnazjum, a potem studiował w Bonn i Münster oraz Rzymie. Był wikariuszem w parafii św. Brygidy w Gdańsku. Biskupem chełmińskim, rezydującym w Pelplinie, został 22 grudnia 1898 r., sakrę biskupią przyjął 9 lipca 1899 r. Znacznie rozwinął sieć placówek duszpasterskich w diecezji, umożliwiał nauczanie religii w języku polskim. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, dzięki życzliwej postawie
wobec Polaków, nadal mógł spełniać swe obowiązki biskupie. Jest najbardziej znaną osobą z Kosznajderii.
5
Herder jest jednym z najstarszych wydawnictw w Niemczech i jednym z niewielu, które wciąż znajdują się w rękach rodzinnych. Wydawnictwem kieruje Manuel Herder.
3
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1. Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta ed. B. Ulanowski 2
Bde. (Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia Bd. XIII. 1894,
Bd. XVI 1901),
2. Acta conciliorum et epistolae decretales ac constitutiones Summorum Pontificum.
bes. Bd. VIII. u. IX. Paris 1714,
3. Annales ecclesiastici... auctore Odorico Raynaldo. Bd. IX (1424-1453). Luca
1752,
4. Caro, Liber cancellariae Stanislai Ciołek Ein Formelbuch der Polonischen Königskanzlei zur Zeit der Hussit. Bewegung. (Arch. f. Oesterr. Gesch. Bd. 42 u. 52; auch
gesondert),
5. Codex diplomaticus Lithuaniae ed. E. Raczyński, Breslau 1845,
6. Codex diplomaticus regni Poloniae et magni ducatus Lithuaniae 8 Bde. Wilno
1758,
7. Codex diplomaticus universitatis studii generalis Cracoviensis 5 Bde (v. 13651605) Kraków 1870-1900,
8. Codex epistolaris saeculi XV. 3 Bde. (Der 1. Band besteht aus 2 Teilen: Teil 1.
ediert von Sokołowski, Teil 2. von Szujski, Bd. 2 u 3 von A. Lewicki). Erchienen in
Mon. med. aevi hist. res gestas Pol. illustrantia als Bd. II, 1876; Bd. XIV, 1794,
9. Concilium Basiliense. Bd. 1-4 von J. Haller (so von mir zitiert) Bd. 5 v. G. Beckmann, R. Wackernagel, G. Coggiola, (zitiert Conc. Bas. V) Basel 1896-1904,
10. Deutsche Reichstagsakten (D. R. A.) Bd. X. u. XI (unter Kaiser Sigismund von
1431-1435). Gotha 1900,
11. Joannes Długosz, Opera omnia ed. Przezdziecki, Kraków 1863-1887,
12. Eneae Silvii commentariorum historicorum libri tres de consilio Basiliensi.
Helmstadt 1700,
13. J. Janssen, Frankfurts Reichscorrespondendenz nebst andern verwandten Aktenstücken von 1376-1517. Freiburg i. Br. Bd. 1, 1863; Bd. 2, 1866,
14. Index actorum saeculi XV. ad res publicas Poloniae spectantium ed. A. Lewicki
als Mon. med. aevi hist. r. g. Pol. ill. Bd. XI, 1888,
15. Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque Cruciferorum. 3 Bde. Posen 18551856; 2. Auflage Posen 1890-1893,
16. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissma collectio, Bd. XXIX-XXXI
Venedig 1788 ff. Supplementband XXXI Paris 1901,
17. Monumenta conciliorum generalium saeculi XV., ediderunt Caesareae Academiae
scienciarum socii delegati. Bd. I III, Wien 1857, 1873 u. 1886,
18. Józef Muczkowski, Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis
in universitatae studiorum Jagiellonica ab anno 1402. ad annum 1849. Kraków 1849,
19. Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsqullen der Preusischen Vorzeit bis
zum Untergange der Ordensherrschaft. 5 Bd. Leipzig 1861-1874,
20. Veterum scriptorum... amplissma collectio Edmundi Martene et Ursini Durand.
Bd. VIII. Paris 1733.
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ZpZ. Dyplom doktorski Teofila Zegarskiego, 1909 r.
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ZpZ. Strona tytułowa publikacji doktoratu Teofila Zegarskiego, 1910 r.
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Teofil Zegarski zakończył studia 17 lutego 1909 r. i uzyskał tytuł doktora suma
cum lauda superato filozofii za pracę pt. Polska a sobór bazylejski (Polen und das Basler Konzil)6. Treść pracy składa się z czterech rozdziałów: I. Polska do wysłania oficjalnego poselstwa do Bazylei (1431-1434), II. Polska w Soborze Bazylejskim oficjanie reprezentowana (1434-1437), III. Polska oficjalnie neutralna, podczas gdy w swojej większości przede wszystkim w wysokich dostojnikach kościelnych i Uniwersytetu, skłaniająca się ku Bazylei (1438-1446), IV. Powrót Polski do posłuszeństwa wobec
papieża rzymskiego (1447-1449).
Po obronie dysertacji w kolońskim dzienniku ukazała się informacja: „Promocja
Pomorzanina z Zachodniego Pomorza, Fakultet Filozoficzny Uniwersytetu we Fryburgu przyznał panu Teofilowi Zegarskiemu na podstawie dystertacji: Polen und das
Basler Konzil stopień doktora”7. W innej informacji prasowej napisano: „Z treści i
sposobu naświetlenia tego odcinka historii, doskonale wyczuć można, jakiego ducha
synem był jego autor”8.
Natomiast w artykule prasowym dr. Nikolasa Koenigera z Monachium pt. Historia Kościoła napisano: Ładny dodatek do historii konsyliów reformatorskich dostarcza
Teofil Zegarski w swojej dysertacji (Fryburg Badeński): „Polska a Sobór w Bazylei” (Poznań, drukarnia nakladowa Praca, 1910). Pochwały godnie wprowadza swoją pracę
szerokim wykazem źródeł i literatury, następnie podkreśla we wstępie konieczność nie
do pominięcia roli Polski na synodzie reformacyjnym w Bazylei dla papieża, jak również do Polski aż do wysłania oficjalnego poselstwa do Bazylei (1431-1434). Ciekawszymi rozdziałami są dwa ostatnie. Polskiego króla Władysława nie można było skłonić do
rezygnacji z jego neutralności wobec obstrucji bazylejskiej; natomiast arcybiskup Gniezna i Uniwersytet Krakowski ze swoim wpływowym kanclerzem arcybiskupem Krakowa Zbigniewem Oleśnickim stali wyraźnie po stronie Bazylei. Ze względów doktrynarnych Uniwersytet stanął po stronie Bazylei. Tym całkiem wyraził, tak jak sam Uniwersytet „według wydumanej teorii swoją zarozumialość nad papieżem Eugeniuszem IV”.
We własnym traktacie kazali przedłożyć swoje własne poglądy ojcom w Bazylei. Oryginalnymi są chyba nieliczne wynurzenia i przyczyny, które wypłynęły z koncyliarnych ideii wieku. Sam Sobór wyraża się o pracy z najwyższym uznaniem... Słusznie nazwano następnie również traktat Uniwersytetu Krakowskiego skróconym podręcznikiem nauki XV
wieku o Soborze (s. 56). (...) Kiedy w 1442/1443 r. dokonał się przewrót w sporze kościelnym i cały wpływ opornych ojców Bazylei zniknął, niemieccy książęta papieżowi Eugeniuszowi IV swoje poddaństwo oświadczyli i w 1447 r. prężny papież Mikołaj V otrzymał tiarę, nastapił przewrót. Nowy król Kazimierz, zdecydowany polityk realizmu, dołączył do nowego papieża. Przebiegły Zbigniew Oleśnicki wysłał do tego ostatniego akt
Praca została wydana drukiem w 1910 r. w Poznaniu w wydawnictwie „Praca” i przekazana w darze
Stacji Naukowej Biblioteki Polskiej w Paryżu.
7
Zbiory prywatne Zegarskich (ZpZ). Kolnische Volkszeitung, den 8 september 1909.
8
Relacja Ireny Zegarskiej-Becker z 5 lipca 2011 r. zamieszkałej w Gdyni Orłowie.
6
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poddańczy i wystarał się pomimo wrogich intryg nawet o czerwony (kardynalski) kapelusz, ale za to dosyć żałosne wypadły dla Polski obietnice papieża. Tylko Uniwersytet jako
taki stał z godnością przy swoich koncyliarnych teoriach, aż one pouczone przez przyklad
innych Uniwersytetow również ze swej strony ugiął się i papież Mikołaj V i 3 lipca 1449 r.
swoją zgodę przysłał9.
W 1911 r. Teofil Zegarski przerwał studia we Fryburgu i podejmował prace w celu
pozyskania środków dla uzyskania tytułu docenta. Zamiar ten zrealizował w grudniu 1913 r. na Uniwersytecie Berlińskim, gdy zdał egzamin państwowy Examen pro
facultate docendi. Po zdobyciu kwalifikacji naukowych, rok później otrzymał od Uniwersytetu w Heidelbergu zaproszenie do podjęcia pracy jako wykładowca historii na
Wydziale Socjalnym ufundowanym przez hrabinę Greeinberg dla kobiet (piastował
stanowisko profesora filozofii i socjologii w Soziale Frauenhochschule).
Od 1913 r. objął posadę profesora w Pedagogium Neunheim w Heidelbergu. W styczniu 1916 r. rozpoczął pracę w prywatnym Heidelberg Colleg dr. Alberta Holzberga, najpierw jako profesor, a następnie od kwietnia 1916 r. jako wicedyrektor instytutu10.
W tym okresie, 15 sierpnia 1915 r., Teofil Zegarski zawarł związek małżeński
z Jadwigą Ziegert, córką nauczyciela z Jabłowa, w powiecie starogardzkim. Z tego
związku urodziły się w Heidelbergu córki – Maria i Irena.

ZpZ. Soziale Frauenhochschule, 1914 r. Pierwszy z prawej siedzi Teofil Zegarski,

trzecia z lewej siedzi jego żona Jadwiga.

9

ZpZ. Artykuł prasowy dr. Koenigera z Monachium z 8 wrzesnia 1909 r.
Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, pod red. Z. Nowaka, Gdańsk 1997, s. 522-523.
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Prof. Teofil Zegarski wykładał na Uniwersytecie w Heidelbergu do 1919 r. Po zakończeniu I wojny światowej został zaproszony11 przez Rząd Polski od objęcia stanowiska delegata Rządu dla Spraw Szkolnictwa w Wolnym Mieście Gdańsk12. Cieszył
się dobrą opinią współpracowników w Heidelbergu. W świadectwie pożegnalnym dr
Albert Holzberg z Heidelberg Colleg napisał: Byłem nader szczęśliwy, że znalazłem
tak doskonałą siłę, jak doktora Zegarskiego, jako mojego zastępcę, który obejmując kierownictwo naukowe zakładu był jednocześnie uczestnikiem jego rozwoju. Jego doskonała zdolność organizacyjna, powiązana z gruntowną znajomością wiedzy oraz wybitnym zmysłem pedagogicznym były dla mnie zawsze pomocą, tak że rozwój Collegu
mógł nastąpić bez zakłóceń w zakresie wszystkich. Uważam doktora Zegarskiego za wybitnie uzdolnionego do zajmowania kierowniczych stanowisk13.
Prof. Teofil Zegarski skorzystał z zaproszenia i w 1919 r. przeniósł się z rodziną z
Heidelbergu do Gdańska. Tu urodził mu się syn Witold.
Po porozumieniu się władz Wolnego Miasta Gdańska z rządem niemieckim w
Berlinie z 11 listopada 1919 r. dopuszczono do niektórych urzędów prowincjonalnych i regencyjnych na Pomorzu. Teofil Zegarski został pełnomocnikiem do spraw
szkolnictwa przy regencji w Gdańsku.
W 1921 r. został przeniesiony do kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w
Toruniu. Od stycznia 1921 do 1923 r. był naczelnikiem Wydziału Szkolnictwa Powszechnego w Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu (tu urodził
się drugi syn - Edward). Stamtąd został przeniesiony do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie (WRiOP), byl tam wizytatorem
szkół podstawowych. Następnie został kuratorem Okręgu Szkolnego Poleskiego w
Brześciu nad Bugiem14.
W 1922 r. był współzałożycielem krótko istniejącej Narodowej Partii Pracy, odłamu
Narodowej Partii Robotniczej, związanego ideologicznie z chrześcijańską demokracją15.
Prof. Teofil Zegarski udzielał się w życiu społecznym, od 1922 r. był założycielem i prezesem Bractwa Pomorskiego. W trosce o kształcenie lokalnej inteligencji w
1923 r. brał udział w utworzeniu Komitetu Wojewódzkiego Pomorskiej Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej, fundującego stypendia dla studentów z Pomorza. Był
Stało się to za sprawą przyjaciół z czasów studiów we Fryburgu – dr. Michała Szucy, dr. Kamila Kantaka, dr. Franciszka Kręcickiego, działających w Gdańsku.
12
Wolne Miasto Gdańsk (niem. Freie Stadt Danzig) – istniejące w okresie międzywojennym autonomiczne miasto-państwo, pod ochroną (protection) Ligi Narodów. Wolne Miasto Gdańsk zostało utworzone 15 listopada 1920 r. w wykonaniu postanowień art. 100-108 traktatu pokojowego, kończącego I
wojnę światową. Art. 100 Traktatu określił granice Wolnego Miasta Gdańska, art. 105 ustanowił obywatelstwo Wolnego Miasta Gdańska dla osób tam zamieszkałych. W skład Wolnego Miasta wszedł powiat
grodzki Gdańsk oraz większe części ówczesnych powiatów: Gdańskie Wyżyny i Gdańskie Niziny, jak
również niewielkie fragmenty powiatów: wejherowskiego (Sopot, który stał się po 1920 r. samodzielnym
powiatem miejskim), tczewskiego, elbląskiego, malborskiego, kościerskiego i kartuskiego.
13
ZpZ. Pismo dr. Alberta Holzberga z Heidelberg Colleg z 1919 r.
14
Encyklopedia Gdyni, Gdynia 2006, s. 948.
15
Ibidem.
11
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członkiem Związku Filomatów Pomorskich, zrzeszającego byłych członków tajnych
kół filomackich. W latach 1921-1928 był członkiem Toruńskiego Towarzystwa Naukowego, w 1928 r. został członkiem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a w latach 1930-1934 był jego prezesem. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej przy Towarzystwie Robotników Katolickich.
W 1926 r. wrócił do Warszawy i pełnił dawne stanowisko wizytatora, a rok później
przeszedł w stan spoczynku i wyjechał do Gdyni w celu zrealizowania swojej idei: założenia gimnazjum ogólnokształcącego na wzór Heidelberg Colleg. Dołączył do Jana
Kamrowskiego, który był inicjatorem gdyńskiego szkolnictwa – zwanego w tamtych
latach powszechnym, był kierownikiem Szkoly Podstawowej nr 1 w Gdyni).
W sierpniu 1926 r. prof. Zegarski otworzył pierwszą szkołę średnią w Gdyni – Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum wraz z internatem. Placówka oświatowa podlegała
pod Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego.
Pomorzaninowi już w okresie pracy w Niemczech przyświecała idea, aby zdobyte
tam zasady i doświadczenie realizować w odradzającej się ojczyźnie. Był Pomorzaninem i znał walory, jakimi Pomorze może wzbogacać ojczyznę.
Pierwsze pomieszczenie znalazła w klasztorku Sióstr Miłosierdzia pw. św. Wincentego a Paulo, istniejącym przy Szpitalu Miejskim przy placu Kaszubskim. Na początku szkoła miała dwie klasy liczące 60 uczniów: 31 chłopców i 29 dziewcząt. Klasy szkolne ulokowano w parterowym budyneczku stojącym na terenie ogrodu przyklasztornego od strony ul. Starowiejskiej.
W kolejnym roku szkolnym zakład Teofila Zegarskiego został przeniesiony do
zbudowanego w ramach budowy Gdyni i prowadzonego przez zasłużonego pedagoga Jana Kamrowskiego gmachu przy ul. 10 Lutego, a następnie do willi „Promienna”
na Kamiennej Górze.
Teofil Zegarski podjął starania o własną siedzibę dla szkoły i internatu dla uczniów
spoza Gdyni. W wyniku kontraktu zawartego z ostatnim właścicielem dóbr rycerskich w Kolibkach, Witoldem Kukowskim, kupił parcelę o powierzchni 6000 m2, zlokalizowaną przy Szosie Gdańskiej w Orłowie. Na parceli stał budynek gospody, prowadzonej przez Emila Milke z Sopotu, który nabył Zegarski. Do budynku doprowadzono prąd i wodę. Pomieszczenia na parterze przeznaczono na internat dla 25
chłopców.
Na wiosnę 1931 r. był gotowy do użytku okazały, piętrowy budynek szkoły. 21
czerwca dokonał poświęcenia biskup morski Stanisław Wojciech Okoniewski16.
Przez okres wakacji trwały przygotowania do nowego roku szkolnego, meblowano
klasy i gabinety, urządzono boisko.
Stanisław Wojciech Okoniewski (1870-1944), biskup chełmiński. W 1895 w Poznaniu przyjął święcenia kapłańskie, pracował następnie jako duszpasterz w Bezdrowie. Był proboszczem w Bninie i Kościelcu, redagował „Przegląd Kościelny”. 14 grudnia 1924 został mianowany biskupem tytularnym Podalia i koadiutorem (następcą) biskupa chełmińskiego Augustyna Rosentretera. Był pierwszym polskim
biskupem chełmińskim od czasu zaborów (bp Augustyn Rosentreter był pochodzenia niemieckiego). W
związku z uczestnictwem w wielu uroczystościach poświęcenia okrętów i statków polskich lubił nazywać
się „biskupem morskim”. Propagował w diecezji kult eucharystyczny i Najświętszego Serca Jezusowego.
16
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W roku szkolnym 1931/1932 rozpoczęła działalność sześcioklasowa szkoła powszechna i gimnazjum typu humanistycznego, do których uczęszczało 200. uczniów.
W budynku mieściło się 8 klas lekcyjnych, sala rysunkowa, dwie duże pracownie, gabinet przyrodniczy, sala biblioteczna, gabinet pomocy naukowych, gabinet dyrektora,
kancelaria, szatnia, kuchnia, ciemnia fotograficzna, wielka sala gimnastyczna będąca
jednocześnie aulą.
W 1934 r. ówczesne władze nadały szkole uprawnienia państwowe. Wtedy odbyła
się pierwsza matura, którą zdało 14. absolwentów17. Placówka dr. Teofila Zegarskiego funkcjonowała do 1937 r. Wykładowcami gimnazjum byli m.in.: Aniela Pałecka
(j. polski), Tadeusz Golaszewski (geografia), Halina Strzelecka (j. łaciński), płk Mazur (matematyka), Tadeusz Dobrzyński (fizyka), Kate Bambauer (j. niemiecki), Janina Wawrzyniak (j. francuski), Tadeusz Sikorski (gimnastyka), Zygmunt Moczyński
(muzyka), ks. Teodor Turzyński (religia), ks. Roman Wiśniewski (religia).
W 1931 r. w środowisku gdyńskim powstało drugie gimnazjum zorganizowane
przez Towarzystwo Szkoły Średniej w budynku byłego Instytutu Handlu Morskiego i
Techniki Portowej przy ul. Morskiej 79, jako 8-letnie gimnazjum typu humanistycznego. Dyrektorem tej placówki był początkowo profesor polonistyki Jan Trzecieniecki, po
nim od 1931 r. dr Tadeusz Dubiecki, a od 12 października 1933 r. profesor matematyki
Józef Niemiec (z Polskiego Gimnazjum w Gdańsku)18.
Między gdyńskimi gimnazjami powstawała rywalizacja, która wynikała z różnicy możliwości finansowych obu szkół. Gimnazjum TSŚ otrzymywało od Rady Miasta Gdyni subwencje (państwo opłacało nauczycieli) i miało w ten sposób większe
możliwości rozwijania się. Czesne uczniów wynosiło 36 zł miesięcznie. Natomiast dr.
Teofilowi Zegarskiemu przyświecała nadal idea szkoły dostępnej dla wszystkich, bez
względu na możliwości finansowe. Wobec dużych kosztów wynikających z budowy
gmachu szkolnego oraz pokrywania uposażeń nauczycielskich Zegarski miał poważne trudności finansowe. Trudną sytuację pomógł częściowo rozwiązać Zarząd Miasta (Komisariat Rządu), który przydzielił dwa etaty nauczycielskie19. Jednak kondycja
finansowa była nadal bardzo słaba i w niedalekiej przyszłości stała się powodem zamknięcia prywatnego gimnazjum20.
W działalności społecznej Teofil Zegarski napotykał jednak na opór różnych środowisk lokalnych. Przedstawia to Andrzej Majkowski: Wiadomo mu było, że w historii Rzeczypospolitej Pomorzanie rzadko odgrywali rolę dominującą. Pierwsze wieki po drugim pokoju toruńskim okazują nam Bażyńskich i Czemów i innych wybitnych Pomorzan w opozycji do kursu na wschód, jakimi Rzeczypospolita wtenczas brała. Po tym zniemczony Gdańsk wziął przodownictwo na Pomorzu w rękę i prowadził
sprawy Pomorza w duchu drobnej Rzeczypospolitej miejskiej, w duchu egoistycznym,
zachodnim, to znaczy niemieckim. Skutki okazały się w tym, że w końcu XVIII w.,
A. Preys, Orle Gniazdo, „Rocznik Gdyński” 1989/1990, nr 9, s. 210.
Encyklopedia ..., s. 648.
19
Relacja Ireny Zegarskiej-Becker z 5 lipca 2011 r., zamieszkałej w Gdyni Orłowie.
20
Po śmierci Teofila Zegarskiego szkołę przejęli jezuici z Gdyni.
17
18
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kiedy rozpadała się Polska szlachecka, okazało się, że wszystkie stanowiska rządzące
i decydujące na Pomorzu posiadali Niemcy, którzy je królowi pruskiemu z lekkim sercem za ciężkie talary odstępowali i sprzedawali. Dopiero Cejnowa w połowie XIX w.
wskazał na żywioł tubylczy – kaszubski, jako ten, który stanowi rdzenną ludność i który do obrony Pomorza winien być wezwany. Jego wezwanie brzmiało zawsze bez echa,
bo imaginowano sobie, że Kaszubów uważać można za masę etnograficzną, którą kilku ludzi w rodzaju gorących patriotów, jak Łyskowski, Donimirski, Danielewski, zdoła poprowadzić i przerobić podług gotowych wzorów. Stąd też niedowierzenia i nawet
otwarta nienawiść, jaką Młodokaszubom okazano, mimo, że ci budując na kaszubskości, akcentowali swoją wspólność z polskością pod względem politycznym i kulturalnym
wydając lapidarne hasło mówiące wszystko: „Co kaszubskie – to polskie”. Trzeba tylko
przewertować przedwojenną literaturę niemiecką, o ile się zajmowała kwestią wschodnią, ażeby się przekonać jak dalece nacjonaliści niemieccy Młodokaszubów uważali za
niebezpiecznych dla swych planów21. Przeciwnicy ideowi dr. Zegarskiego uważali, że:
Zegarski wróciwszy z zagranicy do kraju, nie był dosyć informowany o rozwoju stosunków na Pomorzu, żeby przy odnawianiu życia wolnego brać w rachubę Kaszubów.
Szedł on pod tym względem dawnymi i utartymi torami. W tym tkwi tragedia jego poszukiwań. (…) Zegarski był synem Kociewia, tj. tej ziemi, która może Starogard uważać
za swoją stolicę, a której ludność składa się z Kaszubów, kolonistów kujawskich, Niemców spolszczonych; typem zewnętrznym oraz mową różni się od Kaszubów bardziej niż
ludność Borów Tucholskich i Krajny22.
Autorzy wymienionych poglądów uważali to za dziedzictwo, które zostało i które generowało wśród Pomorzan ideową opozycję dr. Teofila Zegarskiego. Wpływowi liderzy polscy uważali niesłusznie Zegarskiego za separatystę, a część środowiska kaszubskiego widziała w nim odstępcę. W ten sposób stracił mimo znacznych przymiotów
i wpływów szansę na pełną realizację swoich idei23.
Wiele rodzin kaszubskich jednak popierało idee Zegarskiego i posyłało dzieci do
orłowskiego gimnazjum, m.in.: Grubbowie, Kohnke, Wilmowie.
Ważnym wymiarem działalności prywatnego gimnazjum była aktywność kulturalna. W 1959 r. Karol Bączkowski napisał: Orłowo Morskie świecić może przykładem
pod względem ruchu kulturalnego. Zawsze się tam coś dzieje. Raz jakiś koncert lub wystawa malarska… innym znowu razem impreza TCL, najczęściej wieczorki w Gimnazjum dr. Zegarskiego, zawsze połączone czy to popisami uczniowskimi, czy też z odczytem lub koncertem. Toteż Orłowo Morskie słusznie uchodzi za ośrodek prawdziwej
kultury, choć w skromnych ramach swego wewnętrznego życia ujęty a ściągający tam
A. Majkowski, Ostatni Mohikanin, „Dziennik Bałtycki” 1937, nr 16, s. 15-16.
Ibidem.
23
Ibidem.
21
22
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liczne rzesze gdynian. Zresztą charakterystycznym jest, że w Orłowie właśnie w roku
1927, czyli wtedy, gdy nikomu nie śniło się nawet o budowie gimnazjum na Wybrzeżu, powstała pierwsza szkoła średnia – koedukacyjne gimnazjum dr. Zegarskiego –
oparta wyłącznie na inicjatywie prywatnej, a ześrodkowująca od tego czasu całe życie
kulturalne tej rozrastającej się z letniska w miasto miejscowości24.
Dzieła prof. dr. Teofila Zegarskiego przerwała śmierć 15 grudnia 1926 r. Został pochowany na cmentarzu kolibkowskim. Władzę na pogrzebie reprezentował komisarz
Rządu Miasta Gdyni Franciszek Sokół. Po zakończeniu II wojny światowej prochy zasłużonego Pomorzanina przeniesiono na cmentarz parafialny w Gdyni Orłowie.

K. Bączkowski, Orle gniazdo. Wspomnienie o prof. Teofilu Zegarskim, „Kaszebe-Pomerania” 1959,
R. 3, nr 22, 24.
24
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Powstanie zboru ewangelickiego w Małym Kacku na tle ładu
wyznaniowego w Gdańsku w połowie XVI wieku
W nawiązaniu do artykułu nt. pierwszej świątyni protestanckiej w Małym Kacku1
ważne stało się opisanie ładu wyznaniowego w połowie XVI w., w okresie rozwijającej
się reformacji w Gdańsku. Kilka lat po wystąpieniu niemieckiego duchownego
Marcina Lutra (1483-1546)2, miasto to stało się środowiskiem działań reformatorskich
w Kościele.
Na początku XVI w. sytuacja Kościoła na ziemiach polskich niczym zasadniczym
się nie różniła od innych krajów europejskich. Pod koniec XV i na początku XVI
w. nastąpiły ważne zmiany pod względem prawno-politycznym, które wynikały z
dążności królów polskich, a w tym Zygmunta I Starego (1506-1548) – do przejęcia
prawa do obsadzania wyższych stanowisk w hierarchii kościelnej. Osiągano to nie na
drodze pertraktacji i uzgadniania, na co przystawali papieże, widząc w tym dodatkowy
czynnik usuwający zaniedbania w Kościele polskim. W praktyce oznaczało to, że
król ustanawiał biskupów, opatów i innych duchownych średniego szczebla, co było
zatwierdzane odpowiednio przez papieża lub biskupa.
Intratność stanowisk kościelnych związana była m.in. z faktem posiadania przez
Kościół majątków ziemskich, wiosek i miast. Na początku XVI w. największe diecezje
koronne (Gniezno, Płock, Poznań, Kraków i Włocławek) posiadały łącznie ok. 1400
wsi w całości a 300 częściowo oraz 46 miast, a diecezja kamieńska obejmowała 1/6
M. Gawron, Ogniwa z dziejów prezbiterium poewangelickiej świątyni w Gdyni Orłowie, Gdynia 2006;
Tenże, Kto wybudował pierwszą świątynię protestancką w Małym Kacku?, [w:] „Zeszyty Gdyńskie”, 2008,
nr 3, s. 115-122.
2
Marcin Luter (1483-1546) - niemiecki reformator religijny, teolog i inicjator reformacji, mnich augustiański, doktor teologii. Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpustów, w których odrzucał
możliwość kupowania łaski Bożej. Nie brał on czynnego udziału w wystąpieniach religijnych i społeczno-politycznych, pisał polemiki i katechezy i skupił wokół swojej idei całą opozycję Kościoła katolickiego. Przełożył Biblię na język niemiecki, był autorem Postylli Domowej, Małego i Dużego katechizmu, Artykułów szmalkaldzkich oraz wielu pieśni kościelnych, w tym ewangelickiego hymnu: Warownym grodem jest nasz Bóg. Podstawę jego nauki stanowią hasła: sola scriptura – jedynie Pismo, sola fide – jedynie wiara, sola gratia – jedynie łaska, solus Christus – jedynie Chrystus, solum Verbum – jedynie Słowo.
1
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terytorium Pomorza. Podobna sytuacja majątkowa Kościoła była w Gdańsku –
dominowały zakony: brygidki, cystersi, dominikanie, franciszkanie i karmelici.
W gorszym położeniu materialnym było duchowieństwo niższego szczebla,
czyli związane z posługą wśród wiernych. Proboszczowie korzystali z ówczesnych
jednego lub wielu beneficjów, natomiast wikariusze nie wykonywali żadnych posług
duszpasterskich i wiodło się o wiele gorzej. Tzw. prebendarze i altarzyści otrzymywali
prebendy i altarie, ale ze względu na ich wartość, duchowni ci otrzymywali niewielkie
dochody. Dlatego w przyszłości z tej warstwy duchownych rekrutowało się wielu i to
radykalnych kaznodziejów reformacyjnych.
Stan moralny i intelektualny ówczesnego duchowieństwa nie mógł utrzymywać się
na wysokim poziomie, ponieważ jedno z drugim jest związane. Duchowni wywodzili
się spośród szlachty i mieszczaństwa, rzadziej z chłopstwa. Nierzadkim zjawiskiem
wśród duchowieństwa było udzielanie się w polityce, udział w biesiadach, a także
popadanie w nałogi, łamanie celibatu i lichwa.
Ks. Marcin Luter refleksje reformatorskie zawarł w ogłoszonej 4 września 1517
r. pracy naukowej Disputatio contra scholastcam theologiam. Przedstawione tezy
nie znalazły jednak odpowiedzi wśród teologów i hierarchii kościelnej. Wobec
tego duchowny postanowił skatalogować swoje myśli i przesłać je bezpośrednio do
arcybiskupa Moguncji i biskupa Brandenburgii. Zgodnie z utrwalonym przekazem,
zanim wysłał swoje tezy do biskupów niemieckich, wpierw 31 października 1517 r.,
przybił 95 tez w przedsionku kościoła zamkowego w Wittenberdze.
Papież Leon X (1475-1521) nie zwracał specjalnie uwagi na wystąpienie Marcina
Lutra, ale gdy spór zaczął przybierać coraz ostrzejsze formy wezwał reformatora,
by stawił się w Watykanie i usprawiedliwił z czynionych mu zarzutów. Protektor
reformatora, elektor saski, bojąc się o życie swojego protegowanego, zrobił wszystko,
aby do przesłuchania doszło w Augsburgu. W 1518 r. Luter stanął przed obliczem
legata papieskiego kardynała Tomasza Kajetana, właściwie Tommaso de Vio (14691534), który zażądał od niego bezwarunkowego odwołania błędów, oświadczając, że
w żadne dysputy wdawać się nie chce, co spotkało się z odmową ze strony Lutra.
W czerwcu 1519 r. w Lipsku, w zorganizowanej przez legata papieskiego Jana Ecka
dyspucie, uczestniczył między innymi również Marcin Luter. Mnich, występujący
dotąd tylko przeciwko nadużyciom odpustowym, doszedł do przekonania, że
nie wystarczy zmiana pewnych aspektów życia kościelnego, ale że konieczna jest
gruntowna naprawa Kościoła. Czynnie go wspierającym w tych poglądach był
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niemiecki humanista Filip Melanchton (1497- 1560)3, który dalsze swoje życie ściśle
związał z reformacją. W trakcie dysputy Marcin Luter zaprzeczył m.in. twierdzeniu,
że prymat papieża jest uzasadniony w Piśmie świętym. Stwierdził, że Sobory nie
są nieomylne tak jak Biblia. Takie stanowisko spowodowało, że Eck przerwał
spotkanie, pojechał do Rzymu i przywiózł stamtąd ostrzegawczą bullę papieską
przeciwko Lutrowi i jego zwolennikom. Pisma Marcina Lutra miały być spalone, a
on sam i jego zwolennicy w ciągu dwóch miesięcy mieli pojednać się z papieżem,
w przeciwnym wypadku miały ich spotkać wszelkie konsekwencje ekskomuniki.
W odpowiedzi Marcin Luter ogłosił swoje trzy, przygotowane jeszcze przed klątwą
pisma: O naprawie stanu chrześcijańskiego, O niewoli babilońskiej Kościoła, O wolności
chrześcijanina. W opisanych poglądach przeciwstawił się ostro papieskiej supremacji,
poddał krytyce wszelkie nauki i objawy życia kościelnego nie znajdujące według
niego potwierdzenia w Biblii. 10 grudnia 1520 r. na przedmieściach Wittenbergi,
w obecności licznie zgromadzonych studentów, profesorów i ludu spalił na stosie
papieskie księgi prawnicze wraz z bullą. Taką postawą zerwał więź z Kościołem, a
konsekwencją tego była 3 stycznia 1521 r. ekskomunika Marcina Lutra.
W okresie wystąpień Marcina Lutra Gdańsk był objęty wojną polsko-krzyżacką
1519-1521. Jednak nowinki reformatorskie szybko przenosiły się do polskich miast,
m.in. do Gdańska, Elbląga i Torunia, czyli tam, gdzie w społeczeństwie istniał duży
odsetek ludności pochodzenia niemieckiego.
W Gdańsku w 1518 r. doszło do wprost rewolucyjnych przemian w sprawach
religijnych. Naukę Marcina Lutra zaczęli głosić byli zakonnicy: dominikanin Jakub
Knade, karmelita Maciej Binnewald, franciszkanin Aleksander i Jan Bonfeld,
beneficjant przy kościele św. Gertrudy. Do Gdańska dotarł także Jan Boschenschein,
profesor języka hebrajskiego na Uniwersytecie w Ingolstadt. Pod wpływem
działalności tych kaznodziejów i podobnych wystąpień zwolenników Reformacji
w innych miastach (Toruń, Braniewo), w 1520 r. Zygmunt I Stary wydał edykt
zakazujący pod karą utraty majątku szerzenia nowej nauki i przywożenia książek
luterańskich. W 1523 r. monarcha zażądał bezpośrednio od Rady Miasta Gdańska,
aby wypędzono kaznodziejów z miasta, a biskup kujawski nawet uwięził na pół roku
Jakuba Knadego.
Działania jednak nie spacyfikowały nastrojów społeczeństwa, szczególnie
mieszczan i pospólstwa, które wysuwało nie tylko żądania reform Kościoła, ale
także reform społecznych. W 1525 r. miał miejsce tumult gdański – wystąpienie
luterańskiego pospólstwa i plebsu przeciwko burmistrzowi Eberhardowi Ferberowi,
które obaliło stary magistrat. Wzburzeni mieszkańcy Gdańska zaczęli plądrować
Filip Melanchton (właściwie Philipp Schwartzerd (1497- 1560) – reformator religijny, najbliższy współpracownik Marcina Lutra, współtwórca Reformacji, profesor uniwersytetu w Wittenberdze, zreorganizował szkolnictwo i wprowadził szkołę humanistyczną w Niemczech, która stała się wzorcem dla szkół na Śląsku i Pomorzu. Studiował języki klasyczne (w tym hebrajski) oraz literaturę antyczną na uniwersytetach w Heidelbergu i
Tybindze. W 1514 r. rozpoczął pracę wykładowcy na uniwersytecie w Tybindze. Od 1518 r. do końca życia związał się z uniwersytetem w Wittenberdze. W 1530 r. na sejmie Rzeszy w Augsburgu reprezentował Marcina Lutra.
3

64

Ks. Mirosław Gawron

kościoły i klasztory, wypędzano mnichów i księży katolickich oraz doprowadzono do
wyboru nowej Rady Miasta, w której znaleźli się zwolennicy reform. Przejęto dobra
kościelne, zamknięto zakony (poza dwoma), zniesiono posty, a wszystkie parafie
obsadzono kaznodziejami luterańskimi. Postulowano zagwarantowanie nauczania
tzw. „czystego Słowa Bożego” i wolności jego głoszenia. Część rajców gdańskich
zwróciła się o pomoc do króla Polski, a ten wkroczył 17 kwietnia 1526 r. do Gdańska
na czele 8-tysięcznego wojska, rozkazał ściąć buntowników i rozszerzył uprawnienia
swojego burgrabiego. Król zagroził śmiercią za odstępstwo od katolicyzmu.
W Gdańsku ruch protestancki jednak rozwijał się nadal. Duchowieństwo
katolickie ustępowało młodemu pokoleniu, którzy najczęściej byli już duchownymi
protestanckimi. Wprowadzano nową liturgię. Nabożeństwa katolickie odbywały
się tylko w kościołach klasztornych: dominikanów, karmelitów i brygidek oraz w
świątyni Mariackiej (do 1572 r.).
Narastały nastroje społeczne i powstawały spory wyznaniowe. Król Zygmunt
August, aby wprowadzić ład społeczny i położyć kres walkom religijnym w mieście,
wydał 31 października 1557 r. specjalny edykt tolerancyjny dla Gdańska. Dokument
królewski z 5 lipca 1557 r. miał obowiązywać tymczasowo, do obrad najbliższego
sejmu Rzeczypospolitej, jednak większość duchownych protestanckich przyjęła go
za akt ostateczny. Następnie 22 grudnia 1558 r. Gdańsk, Elbląg i Toruń otrzymały
pozwolenie na nauczanie i głoszenie wyznania augsburskiego oraz przyjmowanie
Komunii świętej pod dwiema postaciami.
Kolejny monarcha Polski Stefan Batory, 16 grudnia 1577 r. potwierdził przywileje
miasta Gdańska i rozszerzył tolerancję religijną na inne wyznania. Gdańsk stał się
schronieniem dla obcokrajowców prześladowanych w swoich krajach za przekonania
religijne, wśród których były osoby wybitne i uzdolnione.
Czterdzieści lat po wystąpieniu Marcina Lutra wyznawcy ewangeliccy we
wszystkich swoich kościołach w Gdańsku mogli jawnie przyjmować Komunię świętą
pod dwiema postaciami. W 1557 r. protestanci przejęli sześć świątyń parafialnych w
Gdańsku. Kaznodziejów, którzy włączyli się w ruch protestancki, zasilali duchowni
przybywający z Niemiec. Rada Miasta Gdańska zwracała się do wybitnych,
zamiejscowych teologów i profesorów uniwersyteckich o propozycje kierowania
odpowiednich duchownych do Gdańska. Mniej zdolnych i wykształconych
duchownych Rada Gdańska kierowała do posługi wśród wiernych w okolicznych
osadach wiejskich.
Grono kaznodziei protestanckich w latach 1550-1577 stanowili: przy Kościele
Mariackim - Samuel Gebel (1556-1558), Franciszek Burchardi (1557), Jakub Jeckel
(1559), Henryk Ringius (1560), Jan Domsen (1560), mgr Jan Weidner (1560),
Eberhard Sperber (1561), Wit Nuber (1561), Krzysztof Hoffman (1563), Krzysztof
Zeller (1565), Joachim Guden (1567), dr Jan Kittel (1567), mgr Jan Bochmann (1569),
dr Dawid Voit (1572), Jan Streger (1572), dr Piotr Prätorius (1575), Michał Coletus
(1576); przy Kościele św. Katarzyny - dr Grzegorz Wagner (1555), Jan Fritoch (1557),
mgr Benedykt Morgenstern (1559), Jakub Aurora (1559), Jakub Kelius (1560), Marcin
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Brettschneider (1562), Henryk Ringius (1562), mgr Jan Mylius (1565), Krzysztof
Hoffman (1569); przy Kościele św. Jana – Szymon Hagenau (1557), Jan Huzing
(1559), dr Samuel Gebel (1558), Kilian Heve (1562), Maciej Harter (1563), Joachim
Guden (1563), Fodocjusz Hoffman (1566), Jan Steger (1567), mgr Klemens Fricci
(1572), Wawrzyniec Fabrici (1572), mgr Joachim Keckerman (1577); przy Kościele
św. Piotra i Pawła – Bonawentura Knorr (1550), Izaak Hiling (1559), mgr Albanus
Greiffenberg (1560), mgr Jan Mylius (1562), Gothard Spiess (1564), Eliasz Artoparus
(1564), mgr Piotr Holst (1565), Albert Widarian (1566), Krzysztof Schröder (1577);
przy Kościele św. Bartłomieja – Bartłomiej Kessing (1561), Szymon Warabi (1565),
Krzysztof Hoffman (1565), Grzegorz Schütz (1567), Jan Krosling (1569), mgr Michał
Rettelius (1576), mgr Achacy Cureus (1576), Jan Ludtke (1577); przy Kościele
szpitalnym św. Elżbiety - Jakub Moldenhauer (1567, 1577-1583); przy Kościele
szpitalnym Świętego Ducha - Marcin Ortscheid (1577); przy Kościele szpitalnym
św. Jakuba - Jan Domsen (1557), Henryk Saalfeldt (1560), Henryk Schönhutt (1561),
Joachim Quanter (1569), Jan Knorrborns (1575), Wolfgang Engelmann (1575); przy
Kościele szpitalnym św. Barbary – Aleksander Glaser (1560).
Nie są znani duchowni ewangeliccy z kościołów szpitalnych św. Gertrudy (w 1563 r.
zburzony na rzecz budowy wałów miejskich) i Świętych Aniołów Bożych (w 1577 r.
zburzony dla zapewnienia miastu bezpieczeństwa podczas oblężenia).
Kaznodzieje wygłaszali kazania w języku polskim i niemieckim. Kazań w języku
polskim słuchano w kościołach: św. Katarzyny, św. Bartłomieja, św. Jakuba i św. Piotra
i Pawła. W kościele św. Anny przy Gimnazjum Gdańskim nabożeństwa odprawiano
tylko w języku polskim.
W 1566 r. duchowni ewangeliccy w Gdańsku, w celu integracji kaznodziei i
ujednolicenia działań ruchu reformacyjnego zjednoczyli się w związku, który przyjął
nazwę Ministerium. W skład związku wchodzili duchowni protestanccy posługujący
w Gdańsku, a liderem wspólnoty duchownej był główny kaznodzieja Gdańska, tzw.
Senior Ministerli. W 1567 r. tytuł ten posiadał Jan Kittel.
Jan Kittel i Jan Weidner w 1568 r. zaproponowali Radzie Gdańska udział w
Ministerium, ale propozycja nie została przyjęta. W 1570 r. Jan Kittel na prośbę
Rady Gdańska opracował projekt ordynacji kościelnej, tzw. Kirchenordinanz do
rozwiązywania sporów (np. o egzorcyzmy). Do zadań ordynacji zborowej należało
normowanie ewangelickich ceremonii w Gdańsku, a Ministerium posiadało
kompetencje ustanawiania i usuwania duchownych, rozstrzygało spory między nimi
oraz rozpatrywało skargi kościelne na terenie Gdańska.
Ważną grupą osób działających przy kościołach ewangelickich byli tzw. „Ojcowie
Kościoła”. Byli oni upoważnieni do zarządzania majątkiem świątyni i dochodami.
„Ojcowie Kościoła” podlegali Radzie Miasta i przed tym urzędem składali rachunki i
przez Radę Miasta byli zwalniani z urzędu.
Rozwój reformacji w Gdańsku spowodował rozszerzanie się struktury zborów
ewangelickich w przestrzeni pomorskiej. Ważną rolę w tej kwestii odegrał patrycjusz
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Jerzy Rosenberg (1531-1592), burmistrz gdański (1578-1592) i królewski burgrabia
miasta Gdańska w latach 1581, 1588, 1591.
W 1550 r. Jerzy Rosenberg kupił
ziemię w Małym Kacku od Piotra z
Kacka i Balcera Heckerea (akt sądowy
z 12 listopada 1578 r.), 10 października
1585 r. nabył posiadłości od Mateusza
Pircha. 29 kwietnia 1572 r. dokonała się
wymiana młota w Małym Kacku między
Janem Püssem a Jerzym Rosenbergiem,
burmistrzem gdańskim4.
Patrycjusze,
którzy
stanowili
najzamożniejszą
grupę
społeczną
(właściciele nieruchomości, kupcy,
bankierzy), jako jedni z pierwszych
włączyli się w nurt reformacji. Bogaci
patrycjusze gdańscy nabywali w tym
okresie w nadmorskich miejscowościach
posiadłości ziemskie, wznosząc w nich
m.in. okazałe letnie rezydencje.
W 1550 r. Piotr z Kacka i Balcer Hecker,
obywatel
Gdańska,
„dobrowolnie,
dziedzicznie i nieodwołalnie” sprzedali
Jerzy Rosenberg (1531-1592)
Jerzemu Rosenbergowi, burmistrzowi
Obecnie MD Pelplin, sygn. 24/MDP
Gdańska, za 240 marek pruskich parcele
w majątkach położonych w Małym Kacku. Wymieniony w kontrakcie kupnasprzedaży Jurgen Rosenberg (prawdopodobnie ojciec Jerzego Rosenberga) nabył
prawo dziedziczne do ogrodów, pól i stawów.
Mikołaj Pirch sprzedał Jerzemu Rosenbergowi posiadłość w Małym Kacku z
przywilejem wolnego łowienia ryb w rzekach. Piotr z Kacka z Hansem Heckerem
„wolno i nieodwołalnie” sprzedali mu lasy i łąki.
Świadkami zakupu podpisanego 12 listopada 1578 r. w Ziemskim Sądzie
Powiatowym w Gdańsku byli: Marten Lisemann, Michel Rosenberg (Rosenbergk) i
Berg Pinyn.
Drugi kontrakt kupna-sprzedaży między Jerzym Rosenbergiem i Mateuszem
Pirchem (bratem Mikołaja) odbył się 10 października 1585 r. w obecności sekretarza
Gdańska Jana Collossiusa. Jerzy Rosenberg kupił od Garlina Pirtsenna, „czczonego
z pełnym majestatem”, obszar dużej i małej Bukowiny, z przylegającym ogrodemsadem, położonym w Krigwalde nad Potokiem Redłowskim.
W dokumencie wymienia się nazwiska i daniny ówczesnych poddanych w Małym
Kacku: Jana Gridena, Wäldena, Jagstena, Weydena, Cerkero, Brokruna, Wirsena
Archiwum Państwowe w Gdańsku. Wymiana młota w Małym Kacku między Janem Pessem a Jerzym
Rosenbergiem, burmistrzem gdańskim, sygn. 994/1, Gdańsk 29.04.1572. Perg., s. 6.
4
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(Wisona) - pszczelarzy, komorników, młotkarzy, flisaków; od Erharda Herza
(Schwarza) za korzystanie z wody 3 marki, od Tomasza Schwarza za używanie młota
1 sztukę cukru, 7 marek i 4 gęsi, od Jakuba Werdemanna 4 marki rocznie i kilka par
gęsi. Poza tym dzbany od Salomona i 5 marek rocznie. Ogród przynosił właścicielowi
rocznie 2 marki duże (20 marek małych) zysku.
Jerzy Rosenberg kupił dwór i dobra rycerskie w Małym Kacku, „zaakceptowane z
błogosławieństwem kościelnym” przez von Wirbruowa, Abringerta i Vussa.
Burmistrz Gdańska zapłacił za posiadłości w Małym Kacku 2560 marek w złocie
(każda marka po 20 groszy według dawnej waluty krajowej). Należność przekazał
sprzedawcy w staromiejskim Sądzie w Gdańsku za pośrednictwem von Wirbruowa;
stanowiły ją: 1560 marek i 1000 marek w złocie, które zebrał od wiernych „Ojciec
Kościoła” - von Krüffer.
Z dokumentu wynika, że von Krüffer był beneficjentem transakcji ziemskiej,
która została mu przekazana jako fundacja Jerzego Rosenberga. Przyjmuje się, że von
Krüffer był odpowiedzialny za rozbudowę świątyni w Małym Kacku.
W połowie XVI w. niezależne centrum wykształciło się w osadzie przy ujściu
rzeki Kaczej, która m.in. stanowiła miejsce zborne miejscowych kowali, flisaków i
rybaków. Z biegiem czasu powstały tam osady rzemieślnicze - Mały Kack i Redłowo.
Czas tworzenia nowych osad był jednocześnie okresem kształtowania się w tej
przestrzeni wspólnot wyznaniowych: katolickiej i ewangelickiej. W procesie nasilania
się reformacji i kontrreformacji ujawniły się między nimi sprzeczności i konflikty.
W II połowie XVI w. (ok. 1560 r.) zamieszkujący w Małym Kacku luteranie,
zatrudnieni w kuźniach (hamerniach) nad Kaczym Potokiem, nie mając w pobliżu
świątyni luterańskiej, zwrócili się z prośbą do parafii w Wielkim Kacku o włączenie
ich do wspólnoty i pozwolenie na przyjmowanie sakramentów.
W zapisie wizytacji biskupiej z 1584 r. zawarto informację, że luteranie z Redłowa w
1560 r. splądrowali, a następnie podpalili świątynię. Podstępnie zorganizowali zbiórkę
pieniędzy na jej odbudowę (zebrali 300 marek), jednak świątyni nie odbudowali5.
W późniejszym zapisie wizytacji biskupiej (1599 r.) bp Hieronim Rozrażewski przy
charakterystyce Małego Kacka podał, że istniała tam osada heretycka (habet curiam
haereticam) oraz że w Radłowie funkcjonował budynek, który pełnił rolę świątyni
(existentem synagogam in modum templi). Zawarty w Visitationes opis świątyni villa
Radłowo ecclesia murata odnosił się do budynku o charakterze trwałym - kościoła z
kamienia. We wcześniejszych Visitationes (z 1584 r.) podano przy opisie Radłowa, że
znajdowała się tam część świątyni, która była „wcześniej zbudowana” (pagi synagoga
super aedificata). Informacja ta odnosiła się do budowli mniejszej od kościoła
(budynku lub kaplicy). Z zapisów wynika więc, że istniały dwa obiekty sakralne kaplica i murowana świątynia.
Przedstawione informacje wprowadziły w błąd wymienionych badaczy, którzy
odtwarzając zarania dziejów świątyni snuli przypuszczenia, że obiekty kościelne
Archiwum Diecezjalne w Pelplinie. Visitationes Archidiaconatus Pomeraniae Hieronymo Rozrażewski
Vladislaviensi et Pomeraniae Episcopo facte, [w:] Fontes I-III, S. Kujot, Toruń 1897-1899.
5
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istniały w tym samym czasie i były własnością poróżnionych ze sobą wspólnot
wyznaniowych - katolickiej i luterskiej.
Po analizie zachowanych archiwaliów przyjmuje się, że w 1568 r., m.in. kowale i
rybacy luterscy wznieśli w Małym Kacku niewielki budynek, który pełnił rolę domu
modlitwy. Następnie w roku nabycia (1585 r.) przez Jerzego Rosenberga majątku
w Małym Kacku, na miejscu kaplicy zbudowano (lub rozbudowano) murowaną
świątynię, którą wyposażono na sposób luterski.
W 1585 r. świątynią zarządzał von Krüffer. W 1599 r. pracował tam nieznany z
nazwiska pierwszy duchowny ewangelicki - pastor (penes quam residet minister).
W 1630 r. powstała w Małym Kacku (Redłowie) struktura parafialna Kościoła
luterańskiego.
Od 1619 r. pastorami w Małym Kacku byli6:
Joachim Pensky (Pentzke), (1619-1634),
Johann Thesaurarius (1634-1641),
Christoph Bolduanus (1641-1648),
Peter Fabri (1648-1661), pochodził z Żar,
Simon Racovius (1661-1671) ,
Z lat 1671-1681 brak danych,
Paul Rovatius (1681-1687),
Andreas Roetzel (1688-1694),
Adam Plaga (1694-1696),
Johann Waschetta (1696-1719),
Nathanael Preis (1719-1724),
Johann Jochsmann (1724-1727),
Johann Dublo (1727-1735),
Johann Raetz z Dąbrówna (1735-1738),
Christoph Gottlieb (1738),
Sebastian Fedorowitz (1738-1740),
Ludwig Danovius (1740-1758),
Bernhard Erdmann (1758-1762),
Otto Wilhelm Karwatzi (1762-1769),
Christian Haberkant (1769-1777),
Christian Herrmann (1777-1827), (w 1829 r. zmarł w Kolibkach),
Friedrich Christian Heinrich Berg (1828-1863),
E. Schnaase (1863-1874),
von Engelcke (w 1876),
von Engelcke (w 1879),
w zastępstwie chorego ks. Engelcke wikariusz Ebel (1879-1882),
Conrad (1882-1891),
Gustav Schultz (1891-1929).
Ostatni pastor Zenon Kuske (1929-1943)7.
M. Gawron, Kto wybudował pierwszą świątynię protestancką w Małym Kacku?, „Zeszyty Gdyńskie”
2008, nr 3, s. 115-122.
7
J. Domasłowski, Polski zbór ewangelicki w Gdyni w latach 1931-1939, „Rocznik Gdyński” 2003, nr 16,
s. 106, 120, 133.
6

Powstanie zboru ewangelickiego w Małym Kacku w połowie XVI wieku
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W 1937 r. opisał wystrój świątyni ewangelickiej w Małym Kacku ks. Zenon Kuske8.
Wymienił m.in. ołtarz główny z ok. 1600 r., w którym znajdowały się dwa obrazy
przedstawiające biblijne sceny Zwiastowania i Narodzenia; w prezbiterium były
XVI-wieczne płyty nagrobne (takie jak w kościele Mariackim w Gdańsku); w 1612 r.
zbudowano epitafium przedstawiające na obrazie klęczącego Jerzego Rosenberga (ok.
1600 r.); w 1648 r. właściciel browaru w Gdańsku Michel Hart - ufundował ambonę.
4 lipca 1658 r., na sejmiku ziemskim w Gdańsku, król Jan Kazimierz zapisał
Gniewomirowi Reinholdowi Krokowskiemu (1598-1658) Redłowo. Jego potomek,
pułkownik Ernest Bogusław Krokowski (1693-1772), w połowie XVIII w. posiadał
Mały Kack. Jemu poświęcone było epitafium, którego część zachowała się na ścianie
północnej prezbiterium świątyni parafialnej w Gdyni Orłowie.

Z. Kuske, Klein Katz, unsere einzige Gafengemeinde (Gdingen-Adlershorst) [w:] „Glaube und Heimat” J 9-18, 1937, nr 3. Gemeindeblelt für die unierte Evangelische Kirche in Polen, Poznań; C. Biernat,
Przewodnik po zasobie do 1945 roku, Warszawa-Łódź 1992, s. 20.
8
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Legenda gdyńskich kosynierów1
Transformacja ustrojowa w Polsce spowodowała, że wszystko, co mogło się
kojarzyć z komunizmem było usuwane i wyrzucane na śmietnik historii. Dotyczyło
to również nazw ulic. I tak w 1990 r. ulica Czerwonych Kosynierów w Gdyni,
stanowiąca jej główną arterię, została oficjalnie przemianowana, zgodnie z tradycjami
przedwojennymi, na ulicę Morską. Oznaczenie drogi „Czerwonych Kosynierów”,
funkcjonowało przez prawie pięćdziesiąt lat. Nadanie nazwy ulicy odbyło się w
związku ze świętem 1 maja w 1946 roku. Wtedy, zaledwie rok po wojnie, kiedy
Gdynia miała prawie całkowicie zniszczoną infrastrukturę portową2, nowe władze
komunistyczne uznały, że w ten sposób najlepiej oddadzą hołd jej najwierniejszym
obrońcom z pamiętnego września 1939 r.
Przez cały okres istnienia PRL, władza, wykorzystując poświęcenie i wielką
odwagę ochotników podczas obrony Gdyni, stworzyła własną historię wydarzeń z
września. Według nich „Czerwoni Kosynierzy” byli przedstawicielami dzielnej klasy
robotniczej, którzy z kosą w rękach stanęli do walki z wrogiem. Wedle tej teorii, z
rozkazu płk. Stanisława Dąbka, dowódcą batalionu kosynierów został Kazimierz
Rusinek, przedwojenny socjalista, w Polsce Ludowej działacz PPS, później PZPR.
Kosynierzy wykazali się w licznych akcjach zaczepnych i potyczkach wielkim
męstwem. Po przegranej kampanii, obrońcy gdyńskich szańców zeszli do podziemia
lub zostali pojmani. Po wojnie za swoje oddanie ideałom socjalistycznym, doskonałą
organizację oraz poświęcenie w obronie Gdyni, wspomniany Kazimierz Rusinek
został odznaczony Honorowym Obywatelstwem naszego miasta.
Ta pełna nieścisłości historia, niewątpliwie poparta świadomością nazwy głównej
gdyńskiej arterii, utrwaliła w społeczeństwie polskim nieprawdziwe losy i zasługi
Gdyńskich Kosynierów. Czy bowiem sugestia, zawarta w znamionach nazwy, iż
Na VI konferencji naukowej „Tożsamość kulturowa i cywilizacyjna Gdyni”, zorganizowanej przez
Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej w Gdyni (dn. 15 lutego 2011 r.), prelekcja wygłaszana przez
autora brzmiała „Alojzy Tuszyński – gdyński kosynier”.
2
K. Małkowski, Zniszczenia Gdyni w wyniku bombardowań, ostrzału artyleryjskiego i walk od pierwszego
do ostatniego dnia II wojny światowej, „Zeszyty Gdyńskie” 2010, nr 5, s. 82.
1
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Kosynierzy byli to tylko komuniści, nie przysłoniła autorom zmian właściwej prawdy
historycznej? Czy decyzja o odsunięciu w niebyt dziejów Gdyńskich Kosynierów
przez demokratyczne władze Gdyni, ma swe uzasadnienie z punktu widzenia pamięci
i tożsamości Gdyni?
Zaiste, II wojna światowa rozpoczęła się w Gdyni 1 września. Nazajutrz, na
wprowadzonym w stan wyjątkowy mieście, spadają pierwsze bomby zrzucane przez
niemieckie lotnictwo na port wojenny na Oksywiu3. Dowódca lądowy Obrony
Wybrzeża pułkownik Stanisław Dąbek, wydaje rozkaz utworzenia nowego oddziału
rezerwistów. W ciągu dwóch dni powstał dwukompanijny batalion, jednakże tylko
dla jednej kompanii znalazły się mundury i broń. Reszta została oddelegowana
do budowy okopów i wzmocnień. Komisarz Rządu w Gdyni Franciszek Sokół tak
opisuje te wydarzenia: Postawa gdynian, ta powaga i spokój, to samorzutne branie się
do roboty, każdy w swoim zakresie, z decyzją walki i organizowania walki – było to
zadziwiające i wyciskające łzy z oczu4. W tym samym czasie, z inicjatywy Kazimierza
Rusinka, działacza najsilniejszej organizacji politycznej w Gdyni, Polskiej Partii
Socjalistycznej, zaczęły powstawać pierwsze zręby wsparcia ze strony ludności.
Byli to robotnicy stoczniowi i kolejowi, sformowani w Drużyny Robotnicze, w
większości członkowie lewicowych związków zawodowych, którzy zostali skierowani
do pracy przy kopaniu rowów strzeleckich, budowie płotów kolczastych i zapór z
drewna na Kępie Oksywskiej. Dnia 7 września, został ogłoszony powszechny nabór
ochotników, którego dowódcą wyznaczono podporucznika w stanie spoczynku Józefa
Kąkolewskiego. Z powodu braku jakichkolwiek narzędzi do nowoczesnej walki,
komendant Drużyn Robotniczych, Kazimierz Rusinek, wnioskował o przydzielenie
na stan uzbrojenia formowanej jednostki - kosy. Jak można przeczytać w publikacji
Stefan Franciszek Sokół Komisarz Rządu w Gdyni: Skorzystano z pomysłu dyrektora
GAL, który tego dnia przybył do biura Żeglugi Polskiej z propozycją, aby w warsztatach
przedsiębiorstwa przekuwać na sztorc kosy dla uzbrojenia tworzących się oddziałów
ochotniczych. (…) Rezerwistów oraz zwerbowanych przez K. Rusinka ochotników bez
przeszkód uzbrojono w kosy5. Kompania dozbrojona została w ciągu nadchodzących
dwóch dni, a narzędzia zbierane były przez członkinie Przysposobienia Wojskowego
Kobiet oraz Drużyny Robotnicze6. Franciszek Sokół, komisarz rządu w Gdyni,
wystosował dnia 9 września oficjalne pismo do Warsztatów Żeglugi Polskiej o pilne
wykonanie opraw do kos7. Tego samego dnia Kazimierz Rusinek wystosował odezwę
do robotników gdyńskich o stawienie się wszystkich chętnych do walki w obronie
G. Piwnicki i B. Zalewski, Polski wrzesień 1939 w Gdyni, Gdynia 2009, s. 95.
F. Sokół, Żyłem Gdynią, Gdynia 1998, s. 50.
5
M. Kardas, Stefan Franciszek Sokół. Komisarz Rządu w Gdyni, Pelplin 2002, s. 328.
6
Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej, t. I Kampania wrześniowa, Londyn 1962, s. 377.
7
S. Wojtkiewicz, Alarm dla Gdyni, Warszawa 1984, s. 71.
3
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Gdyni8. W niedzielę, 10 września, na ulicy Morskiej w Gdyni Chyloni, rozdawano
narzędzia rolnicze, które wkrótce okazać się miały bardzo skuteczną białą bronią9.
Wymiar semiotyczny tej broni legnie u podstaw nazwy nowo sformowanych szeregów
– Gdyńskich Kosynierów10.
Wszyscy ochotnicy pod rozkazem ppor. Kąkolewskiego stanowili podstawę,
swoisty rudyment, II Batalionu Ochotniczego. Na jego czele stanął, z polecenia płk.
Dąbka, podpułkownik Stanisław Wężyk. Był to emerytowany od 1928 r. żołnierz
zawodowy, artylerzysta11, po II wojnie światowej, w okresie stalinizmu, jak wielu
jemu podobnych, szykanowany przez Urząd Bezpieczeństwa.
Szkolenie nowo utworzonego batalionu odbywało się na terenie koszar Marynarki
Wojennej w Gdyni Oksywiu. Skład batalionu stanowili ludzie w różnym wieku, różnej
proweniencji, a także różnych profesji. Byli zatem rezerwiści, robotnicy ze stoczni i z
kolei, rzemieślnicy, chłopi. Były osoby w średnim wieku, młodzi mężczyźni, chłopcy.
Jako broń posiadali kosy, łopaty, noże, z rzadka broń myśliwską12. To nagromadzenie
żarliwego patriotyzmu i szczerego oddania sprawom Polski i Gdyni należało tylko
właściwie zorganizować. Batalion został więc podzielony na cztery kompanie.
Dowództwo pierwszej kompanii objął ppor. Kąkolewski, drugiej por. Rauch, trzeciej
por. Burakiewicz, czwartej por. Lisowski. Istniał jeszcze pluton żandarmerii z ppor.
Walickim na czele13. Tak wspomina formowanie batalionu Alojzy Tuszyński14:
C. Miżejewski, Czerwoni Kosynierzy Gdyńscy, Gdynia 2010, s. 16.
A. Tuszyński, Wspomnienia, Gdynia 1997.
10
We wrześniu 1939 r. nazwa tej formacji jeszcze oficjalnie nie istniała.
11
Rocznik Oficerski 1928, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1928, s. 896.
12
Relacja ks. Józefa Szarkowskiego, cz. 2. „Dni wielkiej nadziei”, dostępna na stronie internetowej projektu edukacyjnego „Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej”, http://2wojna.gdynia.pl/new_www/
pl/relacje_i_wspomnienia/relacja_ksiedza_jozefa_szarkowskiego.
13
C. Miżejewski, op. cit., s. 24; M. Kardas, Obrona Gdyni i Wybrzeża w kontekście rękopisu mjr. Józefa Szerwińskiego zatytułowanego „Uwagi strony wojskowej do pracy mgr. dyr. Sokoła”, „Rocznik Gdyński”
2007, nr 19, s. 72.
14
Alojzy Tuszyński (dziadek autora artykułu). Urodził się 22 października 1919 r. na ziemi kociewskiej, we wsi Wycinki Małe w powiecie starogardzkim. W 1923 r. wyjechał z rodzicami i rodzeństwem do
Gdyni, gdzie powstawał port. Jego życie to pasmo cudownych ocaleń. We wrześniu 1939 r. był obrońcą
Gdyni w oddziałach tzw. „Gdyńskich Kosynierów”, kiedy to walczył aż do poddania Kępy Oksywskiej 19
września. Jako członek karnej kompanii jeńców, w październiku 1939 r., rozminowywał Westerplatte. Jeden z pierwszych więźniów KL Stutthof – nr obozowy 2746. Uczestnik II wojny światowej (bosman mat
sanitariusz) – członek załóg m.in. ORP „Błyskawica” (na którym powrócił do Polski w 1946 r.), „Dzik”,
„Burza”, „Garland” Polskiej Marynarki Wojennej, za co został odznaczony medalami polskimi i brytyjskimi, m.in. „The 1939-1945 Star”, „The Atlantic Star”, „Medalem Króla Jerzego VI”. Po wojnie szykanowany przez UB. Porucznik Rybołówstwa Morskiego – „opłynął cały świat”, wieloletni pracownik PSRM i
WSM w Gdyni, wychował wiele pokoleń polskich marynarzy - rybaków. Mieszkaniec Gdyni aż do śmierci w 1998 r. W 1948 r. ożenił się z Agnieszką z domu Lieber (1924 – 2011), z którą przeżył prawie 50 lat.
Dochował się trójki dzieci i czworga wnuków.
8
9
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Gdy zaczęła się wojna, wstąpiłem jako ochotnik do 4 kompanii kosynierów. Wtedy
liczył się każdy zdolny do walki. Chcieliśmy bronić naszej ojczyzny, chociaż oficjalnie
nie byliśmy jeszcze żołnierzami. Przeszkolono nas, ale nie mieliśmy czym walczyć. Broni
nie było nawet dla rezerwistów, a co dopiero dla nas młodych. W końcu, każdy z nas
dostał kosę – był to dosyć gruby trzonek, podobny do kosika, obsadzony dość grubym
nożem na kształt bagnetu. Noże były wykuwane przez gdyńskiego kowala Rezmera.
Na cywilnym ubraniu miałem nałożoną biało – czerwoną opaskę15. Kiedy zapytałem
się dowódcy, dlaczego nie mamy prawdziwej broni, odpowiedział, że prawdopodobnie
pociąg z amunicją, jadący przez Wolne Miasto Gdańsk, przejęli Niemcy16. Stan liczebny
Batalionu Kosynierów ukształtował się z czasem do ok. 1000 ochotników17.
Do 14 września, poszczególne kompanie kosynierów walczyły w Gdyni i na jej
przedpolach. W nocy z 10 na 11 września 1 kompania brała udział w brawurowej
akcji pod wsią Łężyce18. Dzień później, 12 września kompania walczyła w okolicach
rumskiej Szmelty19, jako obwód I Gdyńskiego Batalionu Obrony Narodowej. Pozostałe
kompanie również walczyły na przedpolach Gdyni. Z czasem kosy zostały zastąpione
przez zdobyczną broń i amunicję. Alojzy Tuszyński tak opisuje tamte wydarzenia: Na
początku było strasznie dużo zamieszania. Po paru dniach jednak wszystko się zmieniło.
Niemcy bardzo szybko przesuwali się na nasze terytorium. Toteż my, jako kosynierzy,
Z niektórych relacji ustnych wynika, że poszczególne kompanie kosynierów odróżniały się od siebie
poprzez kawałki kolorowych materiałów, naszytych na wierzchnich ubraniach, np. na klapę marynarki.
Zatem „Drużyny Robotnicze” PPS miały kolor czerwony, II kompania - niebieski, III kompania - żółty,
a IV - czarny. Nie znalazłem jednak potwierdzenia tego faktu w piśmiennictwie – autor.
16
Cytat za A. Tuszyński, op. cit.
17
Dokładna ich liczba trudna jest do ustalenia. W Encyklopedii Gdyni można przeczytać, że ochotnicy zorganizowani w kompanię pod dowództwem ppor. Kąkolewskiego zameldowali 8 września 1939 r.,
Lądowemu Dowódcy Obrony Wybrzeża płk. Stanisławowi Dąbkowi gotowość bojową w składzie:
1 oficer, 9 podoficerów i 128 ochotników – kosynierów. Por.: Encyklopedia Gdyni, pod red. M. Sokołowskiej, Gdynia 2006 r., s. 203.
18
11 września kompania otrzymała o godz. 3.00 rano rozkaz od płk. Dąbka odmaszerowania do dyspozycji dowódcy 1 Gdyńskiego Batalionu Obrony Narodowej mjr. Stanisława Zauchy. Kompania dotarła autobusami na drogę Chylonia-Koleczkowo i zajęła pozycje o godz. 7.00. Major Zaucha wspominał:
„Po powitaniu w przemówieniu do kosynierów podkreśliłem, że obecnie baon toczy pomyślne walki z
Niemcami na terenie leśnym, gdzie decydują przede wszystkim bagnety, a nie ogień. Kosynierzy, uzbrojeni w kosy na sztorc, mogą oddać cenne usługi pod warunkiem, że wszyscy będą przepojeni duchem
męstwa, ofiarności i poświęcenia. Zwyciężą, jeśli w razie potrzeby bez wahania i zdecydowanie uderzą
na Szwabów. Niech pamiętają, że na czyny ich patrzeć będą duchy kosynierów racławickich z powstania
kościuszkowskiego. Ich obowiązkiem jest dodać nowy liść wawrzynu do wieńca sławy kosynierów racławickich i powstańców 1863/64 r. Po przemówieniu dałem im następujące zadanie: jako odwód batalionu
rozmieścić się grupkami w lesie na wschód od szosy Chylonia-Koleczkowo w miejscu, gdzie krzyżuje się
szosa z drogą leśną do Łężyc.” - Mjr Piech. Stanisław Zaucha, Opis działań bojowych I Gdyńskiego Batalionu ON (3 Morskiego Batalionu Strzelców) w obronie Gdyni i polskiego wybrzeża za czas od 24 sierpnia
do 19 września 1939 r. Por.: J. Żelewski, Oksywie 1939, Gdańsk 1985, s. 512; C. Miżejewski, op. cit., s. 25.
19
M. Kardas, op. cit., s. 74.
15
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mieliśmy dużo wypadów na pozycje niemieckie. Tak zdobywało się karabiny i amunicję.
Po pierwszych potyczkach czuliśmy się już żołnierzami, chociaż przynależność do
formacji wojskowej wyznaczała biało – czerwona przepaska na ramieniu. Jako żołnierze
dostawaliśmy też posiłek z kuchni polowej i Czerwonego Krzyża. Biliśmy się na różnych
odcinkach frontu, ot taka żołnierska powinność. Przerzucano nas spod Wejherowa
do Koleczkowa, do Orłowa i okolic. Wypadów było bardzo dużo i ważny był element
zaskoczenia. Atakowaliśmy w nocy i nad ranem. Sialiśmy straszliwy popłoch wśród
Niemców. Dostaliśmy od nich nawet nazwę – Czarne Diabły20. Ja zawsze szedłem do
przodu, nie chowałem się i dobrze na tym wychodziłem. Niestety, mieliśmy dużo strat,
od razu 5 zabitych i kilkunastu rannych21. Trzeba dodać, że oprócz zorganizowanych
wypadów Kosynierzy przeprowadzali również akcje dywersyjne, wywiadowcze, a
także prace saperskie22.
Pierwsza kompania Batalionu Kosynierów, 14 września wycofała się do
Oksywia23. Podobnież druga, zajmując koszary Marynarki Wojennej. Dzień później
dotarły tam również niedobitki trzeciej kompanii i dwa plutony czwartej kompanii.
Reszta z nadających się do walki czwartej kompanii została rozwiązana 17 września,
a ochotnicy rozkazem odesłani do domów.
Dowództwo Kosynierów w obronie Kępy Oksywskiej leżało w gestii ppłk.
Stanisława Wężyka24. W czasie walk Kosynierzy odznaczali się niezwykłą zaciętością i
nieustępliwością. 15 września druga kompania por. Raucha została podporządkowana
I Morskiemu Pułkowi Strzelców. Z powodu znacznych strat i wyczerpania możliwości
operacyjnych, włączona została 16 września do III Batalionu Obrony Narodowej.
Druga, trzecia i czwarta kompania z kolei, biła się dzielnie na terenie oksywskich
koszar. 18 września ppłk Wężyk wysłał na pierwszą linię 3 kompanię kosynierską
(uzbrojoną w broń palną) pod dowództwem por. Burakiewicza25. 19 września
żołnierze 4 kompanii kosynierów pod dowództwem por. inż. Lisowskiego walczyli
pod Obłużem26.
Trzecia kompania kosynierów pod dowództwem por. Bildziukiewicza walczyła
na wzgórzach obok koszar. 19 września ostatnim oddziałem czwartej kompanii
kosynierów dowodził osobiście ppłk Stanisław Wężyk broniąc koszar27. Były to
już niedobitki z kilkoma oficerami oraz dowódcą - ppłk. Stanisławem Wężykiem.
E. Puacz pisze, że „Gdyńskie noce stawały się dla Niemców koszmarem”. Por.: E. Puacz, Kosynierzy
gdyńscy, Warszawa 1947, s. 28.
21
A. Tuszyński, op. cit.
22
J. i S. Poznańscy, Ostatni Kosynierzy, Warszawa 1967, s. 56-58.
23
E. Puacz, op. cit., s. 43.
24
J. Żelewski, op. cit., s. 95.
25
Ibidem.
26
W. Tym, A. Rzepniewski, Kępa Oksywska w 1939, Gdańsk 1979, s. 520.
27
Ibidem, s. 491.
20
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Obrona koszar trwała ponad dwie godziny. Ok. 16.30 obrońcy poddali się. Niespełna
pół godziny później pada najważniejszy gdyński bastion oporu – Kępa Oksywska. Jej
dowódca – płk Stanisław Dąbek, ranny odłamkiem pocisku z moździerza, bezsilny
wobec przewagi wroga, odbiera sobie życie we wczesnych godzinach wieczornych.
Gdyńscy Kosynierzy dostali się do niewoli jako jeńcy wojenni. Dnia 19 września 1939
roku, kampania wrześniowa w Gdyni dobiegła końca. Alojzy Tuszyński wspomina
tę chwilę: Byłem brudny, niewyspany i bardzo zmęczony. 19 września Niemcy zajęli
Grabówek, Leszczynki, Chylonię, Demptowo. Padło Oksywie. Niemcy wszystkich
mężczyzn zapędzali do szkół powszechnych i tam robili selekcję. Ja dostałem się do
kolumny, która szła na Gdańsk28.
Chociaż Gdynia została zdobyta, to nigdy nie skapitulowała. Był to jedyny taki
przypadek na Wybrzeżu, co zostało uhonorowane przyznaniem odznaczenia Krzyżem
Grunwaldu. Gdynianie, wśród których istotną rolę odgrywali Kosynierzy, już od
początku wojny wykazywali się męstwem, odwagą, patriotyzmem i przywiązaniem
do swojego miasta. Każdy, kto mógł chwycić za broń – kosę, łopatę, czy inne narzędzie,
stawał w obronie Polski, polskiego wybrzeża, a także symbolu niedawno odrodzonej,
niepodległej Rzeczypospolitej – Gdyni.
Po zakończeniu wojny, wydawało się, że epopeja Gdyńskich Kosynierów będzie
właściwie zapamiętana, a męstwo i dar krwi obrośnie legendą. Owo oddanie zwykłych
Gdynian – robotników, chłopów, rzemieślników – sprawie ich małej ojczyzny –
Gdyni. Niestety, tak się nie stało. Dzisiaj, w wolnej i demokratycznej Polsce, Gdynia i
jej mieszkańcy nie pamiętają o tych, którzy z własnej woli chcieli bronić swego miasta.
Dopiero po 1990 r. demokratyczne władze miasta Gdyni dokonały wiele,
aby przywrócić dobre imię Kosynierów. M.in. zmieniły nazwę ulicy Czerwonych
Kosynierów, odebrały Kazimierzowi Rusinkowi honorowe obywatelstwo, Szkoła
Podstawowa nr 7 nie nosi już imienia „Czerwonych Kosynierów”. Jednakże brak
skoncentrowanej akcji demaskowania kłamstw Rusinka powoduje, że ich rola w
obronie Gdyni uległa znacznej deprecjacji i zapomnieniu. Co więcej, niedostatecznie
uhonorowano historycznego dowódcę Kosynierów – ppłk. Stanisława Wężyka.
Dzisiaj spoczywa na cmentarzu komunalnym w Gdyni, gdzie brak jest jakichkolwiek
informacji o jego randze wojskowej i zasługach dla Gdyni. I co znacznie ważniejsze
- żadna z ulic w Gdyni nie nosi nazwy „Gdyńskich Kosynierów”. Takie miasta jak
Elbląg, Grudziądz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Łódź, czy Wrocław już dawno
nazwali swe ulice na cześć gdyńskich bohaterów. Przecież to nie wstyd nadawać
oficjalne nazwy ulic pamięci bohaterom! To byli de facto mieszkańcy Gdyni broniący

28

A. Tuszyński, op. cit.
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swego miasta! Ponadto, oprócz obelisku, który sławi bohaterstwo „czerwonych”29, a
nie gdyńskich kosynierów, nie istnieje pomnik, bądź zwykła tablica upamiętniająca
ich heroiczny bój. Najwyższy czas, aby w Gdyni, mieście nowoczesnym i pięknym,
opartym na ugruntowanym dziedzictwie historycznym, znalazł się choćby jeden
pomnik, plac, bądź nowo budowana ulica nazwana imieniem bohaterskich żołnierzy
– Gdyńskich Kosynierów. W ten sposób jesteśmy w stanie oddać im zasłużoną cześć
i uwznioślić niesamowity czyn, którego byli autorami.
Jako że jestem mieszkańcem Gdyni, któremu zależy na budowaniu tożsamości
naszego miasta, również w oparciu o pamięć historyczną, pozwolę sobie przytoczyć
zdarzenie z września 1939 roku. Komisarz Gdyni Franciszek Sokół opowiadając o
ostatnim, nocnym spotkaniu z płk. Dąbkiem, z 16 na 17 września, przytoczył słowa
dowódcy Obrony Wybrzeża: Gdy wrócisz do Gdyni, powiedz, że u gdynian znalazłem
odwagę, bojowość wobec nieprzyjaciela i umiłowanie swej słonecznej Gdyni30.

Alojzy Tuszyński podczas przeszkolenia wojskowego na dziedzińcu
Szkoły Morskiej w Gdyni przy ulicy Morskiej, marzec 1939 r.
Stanisław Wielgucki w reportażu „Farbowanie kos” mówił: „Byłem kosynierem, ale nie czerwonym.
Może z 10 procent było czerwonych, reszta to normalni ludzie, którzy chcieli bronić ojczyzny, choć nie
byli żołnierzami… Po wojnie zaczęło się mówić „czerwoni”, jakoś nie protestowałem, zresztą co by to
dało…”, B. Szczepuła, Dygnitarz, „Dziennik Bałtycki” nr 41 z 19 lutego 1993 r.
30
F. Sokół, Żyłem Gdynią, Gdynia 1998, s. 53.
29
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Podczas wyprawy rowerowej z bratem Józefem na ulicy 10 Lutego. W tle widać Szkołę
Powszechną nr 1, dzisiaj Gimnazjum nr 1 przy ulicy 10 Lutego, kwiecień 1929 r.

Alojzy Tuszyński (pierwszy z prawej) ze swoimi kolegami Gerardem Buddą i Franciszkiem
Cieślikiem przed Szkołą Powszechną nr 14 przy ulicy Sambora, marzec 1937 r.
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Bosman mat sanitariusz Alojzy Tuszyński z kolegami z ORP „Błyskawicy”
przed Wojskową Izbą Chorych, Southampton 1945 r.

9 maja 1987 roku, na pokładzie ORP „Błyskawicy” – z okazji 50. rocznicy zwodowania okrętu.
Pośrodku Alojzy Tuszyński, odznaczony przez Szefa Sztabu Marynarki Wojennej kontradmirała
Romualda Wagę, stojący obok swojego syna kmdr. dr. n. med. Henryka Tuszyńskiego.
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Kościół katolicki w Gdyni w okresie II wojny światowej
W 2000 r. Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum” wydało książkę
autorstwa ks. dr. Jerzego Więckowiaka pt. Kościół Katolicki w Gdyni. Jest to
pierwsze tego rodzaju obszerne opracowanie, starannie wydane, z licznymi
ilustracjami i fotografiami duchownych, którzy pełnili służbę w poszczególnych
parafiach. Opracowanie to ma jednak różne wady redakcyjne, np. błędy i luki w
chronologicznym ukazaniu dziejów poszczególnych parafii. Zasadnicza uwaga
dotyczy jednak niedoboru informacji dotyczących czasu okupacji niemieckiej, to
znaczy lat od 1939 do 1945 r. Przygotowując swoją pracę ks. Jerzy Więckowiak nie
zastosował sugestii, aby odwołać się do interesującego opracowania ówczesnego
kleryka Adama Zelewskiego1, czyli jego pracy magisterskiej przygotowanej na
zakończenie studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Owa praca
dyplomowa liczy 112 stron maszynopisu i nosi tytuł Kościół Katolicki w Powiecie
Gdyńskim w okresie II wojny światowej2 (De Ecclesiae Catholicae in districtu Gdynensi
annis occupationis hitlerianae fatis). Została ona napisana pod kierownictwem ks.
dr. hab. Anastazego Nadolnego3. Promotor pracy zasłużył na naszą uwagę, ponieważ
dzięki niemu przygotowane zostały przez innych absolwentów seminarium prace
Ks. mgr Adam Zelewski urodził się 8 listopada 1964 r. Wyświęcony na kapłana 27 maja 1990 r. w
Pelplinie. W latach 1992-1998 był wikariuszem w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku Chełmie, w latach 1998-2004 - wikariuszem w parafii pw. NMP Królowej Polski w Gdyni, w latach 2004-2010 - notariuszem Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego. Od 2010 r. jest proboszczem
w parafii pw. Bożego Ciała w Pręgowie.
2
A. Zelewski, Kościół katolicki w powiecie gdyńskim w okresie II wojny światowej, Pelplin 1989
(maszynopis w posiadaniu autora).
3
Ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny urodził się 8 stycznia 1937 r. w Rybnie koło Działdowa, na kapłana wyświęcony został po studiach w Pelplinie 1960 r. Doktorat z teologii uzyskał w 1977 r. Od 1981 r.
pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie m.in. jako dyrektor Biblioteki Diecezjalnej, dyrektor Archiwum i wykładowca. W 1995 r. habilitował się na KUL’u, a w 2008 r. otrzymał tytuł
naukowy profesora.
1
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dotyczące okresu II wojny światowej na Pomorzu4. Praca ks. Adama Zelewskiego
została wysoko oceniona przez znawców wojennych dziejów Pomorza i Gdyni.
Z uwagi na to, iż zarówno dzieje Gdyni w czasie II wojny światowej jak i sytuacja
kościoła w Gdyni w tym okresie, stanowią przedmiot również moich badań, podstawą
niniejszego opracowania jest zarówno materiał przedstawiony przez ks. Adama
Zelewskiego, jak i materiały własne niżej podpisanego, przy czym należy zwrócić
uwagę, iż dotychczas przedstawione wiadomości nie były publikowane.
Praca magisterska ks. Adama Zelewskiego podzielona jest na pięć działów oraz
ma wstęp, wykaz źródeł, zakończenie i liczne załączniki (ilustracje), ponadto ponad
około 30 stron zajmują przypisy, ubogacające zasadniczy temat pracy.
Po uzgodnieniu z autorem opracowania ks. Adamem Zelewskim przedstawię
poniżej treść materiału według pierwotnego podziału z dodatkiem informacji
uzyskanych w latach późniejszych.

1. Struktura Kościoła Gdyńskiego przed wybuchem II wojny
światowej i w czasie okupacji niemieckiej
Przed wybuchem II wojny światowej mieszkańcy Gdyni byli w zdecydowanej
większości wyznania rzymskokatolickiego (96,7%), ludności żydowskiej było
1,8%, ewangelików 0,7%, prawosławnych 0.4%. i grekokatolików – 0,3%. Władze
okupacyjne swoją politykę stosowali bez względu na wyznanie, poza ludnością
żydowską, wobec której stosowano specjalne rygory zmierzające do wyniszczenia
oraz do grupy prawosławnych i grekokatolików, spośród których rekrutowali się
tak zwani „biali” (nie „czerwoni”), czyli zwolennicy caratu, którzy po rewolucji w
Rosji uciekli przed bolszewikami. Zwano ich „Weissrusse”, wobec których Niemcy
nie stosowali represji5.
Tytuły kilku innych prac naukowych napisanych przez kleryków WSD w Pelplinie pod kierownictwem ks. dr. Anastazego Nadolnego: Marek Błażejczyk, Kościół katolicki w powiecie bydgoskim w okresie II wojny światowej (1987); Piotr Hojak, Kościół katolicki w powiecie chełmińskim w czasie II wojny światowej (1988); Zbigniew Kordowski, Kościół katolicki w powiecie tczewskim - dekanat gniewski - w okresie II wojny światowej (1987); Piotr Laskowski, Kościół katolicki w powiecie tczewskim - dekanat tczewski - w okresie II wojny światowej (1987); Piotr Kotewicz, Kościół katolicki w części zachodniej powiatu brodnickiego w latach II wojny światowej (1988); Włodzimierz Kozłowski, Kościół katolicki w powiecie toruńskim - w okresie II wojny światowej (1987); Marcin Ofiara, Kościół katolicki w
powiecie toruńskim - część północno-zachodnia (1987); Stanisław Linda, Kościół katolicki w powiecie grudziądzkim w okresie II wojny światowej - część zachodnia (1987); Marek Reimer, Kościół katolicki w powiecie grudziądzkim - II część zachodnia powiatu (1988); Jan Spierewka, Kościół katolicki
w powiecie kościerskim w okresie II wojny światowej (1987), oraz Stanisław Piastowski, Udział księży
diecezji chełmińskiej w ruchu oporu podczas II wojny światowej (1989).
5
Kilku z nich okazywało w czasie okupacji pomoc Polakom mieszkającym w Gdyni, np. kolega ojca
Kazimierza Małkowskiego - Walter Pustówka, zatrudniony na początku wojny w Arbeitsamcie, czyli
Urzędzie Pracy na Grabówku.
4
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Według statystyk kościelnych w okresie przed wybuchem wojny liczba katolików
we wszystkich gdyńskich parafiach wynosiła około 110 tys. osób, z tego m.in. w
Śródmieściu mieszkało około 30 tys., w Małym Kacku ponad 15,5 tys., w Chyloni 12
tys., w Cisowej 6,5 tysiąca, na Grabówku 6 tys., na Obłużu 5,5 tys., na Oksywiu 4 tys.,
Witominie 3 tys. i Orłowie 2 tys. wiernych.
W tym czasie do dekanatu gdyńskiego erygowanego z początkiem 1933 r. należały
parafie w mieście i okolicy za wyjątkiem parafii Wielki Kack6, gdyż osada ta nie leżała
jeszcze w granicach miasta ani w tzw. strefie zainteresowania miasta będącej pod
wpływem władz Gdyni, natomiast do gdyńskiego dekanatu przynależała parafia w
Kosakowie (Pierwoszynie).
Przed wybuchem wojny służbę duszpasterską pełniły parafie mające pełne obsady
personalne, a mianowicie: dwie parafie w centrum (NMP Królowej Korony Polskiej7
i Najświętszego Serca Pana Jezusa) oraz w Cisowej (Przemienienia Pańskiego), w
Chyloni (św. Mikołaja), na Grabówku (Świętej Rodziny), w Małym Kacku (Chrystusa
Króla), na Obłużu (św. Andrzeja Boboli), na Oksywiu (św. Michała Archanioła),
w Kolibkach (św. Józefa) i na Witominie (Krzyża Świętego). Ukończony w 1939 r.
w stanie surowym kościół garnizonowy w Dolnym Oksywiu stał się kościołem
parafialnym dopiero po wojnie. Dziekanem był ks. kanonik Teodor Turzyński8.
Ponadto w Gdyni rezydował przy kościele na Oksywiu kapelan Polskiej Marynarki
Wojennej.
Do czasu wkroczenia Niemców do Gdyni, dnia 14 września 1939 r. Kościół
katolicki prowadził aktywną działalność duszpasterską. Okupanci jednak szybko
wprowadzili ograniczenia i dochodziło do krótkotrwałych zamknięć świątyń. Na
dłuższy czas wyłączone z posługi zostały kościoły w Kolibkach oraz kaplice klasztorne
franciszkanów i jezuitów. Świątynię Najświętszej Marii Panny przejęli ewangelicy
- luteranie. Realizując politykę eksterminacji od pierwszych dni okupacji Niemcy
aresztowali niektórych duszpasterzy oraz zakonników. Księża zostali potraktowani
przez hitlerowców jak wszyscy mieszkańcy w wieku od 18 do 60 roku życia, a
jednocześnie zostali uznani za warstwę przywódczą i niebezpieczną. Trwałe zmiany
Parafia pw. św. Wawrzyńca w Wielkim Kacku należała do dekanatu żukowskiego.
Centralna parafia gdyńska nazywała się „Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej”.
8
Ks. Teodor Turzyński urodził się 11.09.1888 r. w Chełmnie. Po maturze w miejscowym gimnazjum
wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie. 28 marca 1912 r. otrzymał święcenia kapłańskie, po
czym był wikariuszem w Świętym Wojciechu koło Gdańska, Rumi i Debrznie. Podczas I wojny światowej jako niemiecki poddany był kapelanem Kriegsmarine. Po wojnie uczestniczył w przygotowaniu Powstania Wielkopolskiego. W 1920 r. należał do Komitetu Przyjęcia Wojska Polskiego na Pomorzu. Później został wikariuszem w Czersku i katechetą w Świeciu, a w 1927 r. został ustanowiony kuratusem nowej gdyńskiej parafii NMP i prefektem gimnazjum dr. Teofila Zegarskego. Od 1933 r. był dziekanem
gdyńskim. W okresie międzywojennym prowadził w Gdyni szeroką działalność społeczną. W 1936
r. został wyróżniony orderem Polonia Restituta i Złotym Krzyżem Zasługi. W 1939 r. został bestialsko
zamordowany przez Niemców.
6
7
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w działalności Kościoła spowodowały uwięzienie 24 października 1939 r. większości
gdyńskich kapłanów, których pod pozorem zorganizowanej konferencji wezwano
do siedziby Gestapo na Kamiennej Górze. Zgłosiło się wówczas 14 duchownych
diecezjalnych oraz jezuici, których następnie osadzono w obozie w Stutthofie, a
ostatecznie skazano na śmierć męczeńską w Lasach Piaśnickich lub zamęczono w
innych obozach.
W okresie wojny działali duchowni, którzy mimo zakazu i ograniczeń, w miarę
możliwości otwierali poszczególne świątynie wiernym i spełniali duchowe posługi. W
listopadzie 1939 r. ks. Tadeusz Danielewicz otworzył kościół i rozpoczął działalność
duszpasterską w Cisowej, a w grudniu 1939 r. ks. Roman Wiśniewski na Grabówku
i Obłużu9.
Ponadto w tym czasie Śródmieście w Gdyni według założeń władz miało
utrzymać charakter miasta niemieckiego i dlatego świątynie śródmiejskie, a w
tym kościół NMP Królowej Korony Polskiej przejęty został przez sprowadzonych
do Gdyni ewangelików na swój zbór (ewangelicki kościół garnizonowy), a kościół
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa stał się katolickim kościołem garnizonowym,
kierowanym przez kapelana Kriegsmarine ks. Schwartza. Przed Pasterką 1939 r. ów
kapelan obawiając się demonstracji ludności polskiej podczas nabożeństwa (śpiewów
kolęd w języku polskim) początkowo zamierzał zamknąć kościół na ten czas dla
cywilów, ale zapewniony przez mieszkańców, że po polsku nie będą śpiewali, ustąpił.
Podczas pierwszej okupacyjnej Pasterki kościół wypełnił się wiernymi, którzy danego
słowa dotrzymali10.
W 1940 r. okupacyjny administrator apostolski diecezji chełmińskiej i gdańskiej,
biskup gdański, urodzony w Sopocie, ks. Carl Maria Splett zastąpił polską strukturę
dekanalną nowymi jednostkami zwanymi komisariatami.
Ten tzw. gdyński komisariat obejmował następujące parafie z gdyńskiego dekanatu
(podajemy je zgodnie z czasem powstania):
• Oksywie - kościół pw. św. Michała Archanioła,
• Kolibki - za zniszczony kościół pw. św. Józefa kaplica klasztorna u Sióstr w
Orłowie,
• Chylonia - kościół pw. św. Mikołaja,
• Gdynia - kościół pw. NMP Królowej Korony Polskiej i kościół pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa,
• Grabówek - kościół pw. Świętej Rodziny,
• Mały Kack - kościół pw. Chrystusa Króla,
Znany jest fakt, iż wobec braku połączenia środkami komunikacji miejskiej, ks. Roman Wiśniewski,
zamieszkały na plebanii na Grabówku, dojeżdżał na Obłuże na rowerze. Niektórzy duchowni w celu zabezpieczenia ludności opieki duszpasterskiej przyjęli III grupę niemieckiej Volkslisty.
10
Do tej pory nie ustalono od kiedy kościół pw. NMP Królowej Korony Polskiej został przejęty przez
Kriegsmarine na zbór garnizonu gdyńskiego.
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• Witomino - kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
• Obłuże - niedokończony kościół pw. św. Andrzeja Boboli,
• Istniejące kaplice klasztorne (było ich 6) w czasie wojny zostały (poza kaplicą
przyszpitalną i kaplicą w Orłowie) wyłączone z funkcji kościelnych.
Na początku II wojny światowej Niemcy przekształcili Gdynię po uprzedniej
zmianie nazwy na Gotenhafen (początkowo pisano - analogicznie do Bremerhaven –
Gotenhaven) w twierdzę (Festung) pod zarządem wojskowym, przy równoczesnym
zastosowaniu polityki eksterminacyjnej wobec dotychczasowych mieszkańców.
Polityka ta ze szczególną skrupulatnością realizowana była wobec osób duchownych
i połączona była z niszczeniem obiektów sakralnych i różnych przedmiotów kultu
religijnego.
Wielu duchownych aresztowano, osadzono w więzieniach, obozach
koncentracyjnych, zamordowano, wysiedlono z Gdyni, wysłano na prace przymusowe,
a nielicznym zabroniono sprawowania nabożeństw i uczestniczenia w obrzędach
religijnych. W tym przypadku lista przykładów obejmowała niemal wszystkich
gdyńskich duchownych. Księży gdyńskich, starszych wiekiem, którzy przed
wybuchem I wojny światowej byli poddanymi pruskimi i w okresie międzywojennym
nie prowadzili działalności patriotycznej i antyniemieckiej władze okupacyjne nie
nękały, im pozwolono pozostać w mieście, a wkrótce także mogli oni prowadzić
działalność duszpasterską. Przykładem może być ks. Klemens Przeworski z Oksywia
(1886-1976), Franciszek Mengel z Chyloni (1876-1956) oraz ks. Roman Wiśniewski
z Kolibek (1902-1981) czy ks. Paweł Lubiński z Małego Kacka (1911-1969). Podane
uwagi nie dotyczą członków zgromadzeń i zakonników oraz zakonnic, których
obecność w Gdyni uznano za niepotrzebną i podlegali oni polityce eksterminacji.
Budowle zakonne zostały zamknięte, a następnie wykorzystane na pomieszczenia
dla wojska i policji, a najważniejszy kościół pw. NMP w pierwszych dniach okupacji
służył Niemcom jako pomieszczenie do przetrzymywania aresztowanych Gdynian,
który następnie przekształcony został w zbór ewangelicki; w dwóch klasztorach jezuitów i franciszkanów urządzono koszary dla policji, a na trzy budynki sakralne
wydany został „wyrok śmierci”. Najstarsze gdyńskie kościoły - w Kolibkach, Oksywiu i
Chyloni uznane zostały - według orzeczenia władz okupacyjnych - jako „Baufaellig” „budowle grożące zawaleniem”- i przeznaczone do rozbiórki. W związku z tym władze
okupacyjne pismem z 10 listopada 1939 r. wydały administratorom wymienionych
kościołów odpowiednie polecenie. Z uwagi na nieobecność kolibkowskiego
proboszcza oraz brak wśród mieszkańców Orłowa Polaków (zostali oni wcześniej
wysiedleni) zabytkowy kościół w Kolibkach został rozebrany. O wypadku tym
czytamy w opracowaniu Gdynia nasze miasto: Zaraz na początku wojny Niemcy
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otoczyli kościół płotem z drutu i powiesili tablice ostrzegawcze, zabraniające pod
karą śmierci wstępu na ogrodzony teren. Jeszcze w 1939 r. kościół został rozebrany.
Do rozbiórki kościoła, łącznie z fundamentami, zmuszeni zostali mieszkający w
pobliżu (głównie w Wielkim Kacku) mężczyźni. Zniszczono wtedy również kapliczkę
cmentarną, porozbijano pomniki na przykościelnym cmentarzu, wyrównano teren11.
Ponadto w czasie rozbiórki rozbito tabernakulum, wysypano konsekrowane
hostie, a kielich mszalny połamano. Na szczęście jeden z robotników ukrył zniszczony
kielich, wdeptując go w ziemię. W latach 70. kielich został odnowiony i obecnie
stanowi cenną pamiątkę12.
Niemcy sporządzili spis wykonanej akcji zniszczenia. Oto np. zniszczono
całkowicie 14 ławek pochodzących z XVII w., ponadto część przedmiotów z kościoła
umieszczono w magazynach miejskich, z których za zgodą okupacyjnego burmistrza,
ksiądz Steingke na początku 1944 r. zabrał część wyposażenia. Przeprowadzona przed
rozbiórką świątyni inwentaryzacja ukazała jako wartościowe dwa obrazy (Madonna
uwieńczona i Cudowny połów ryb), krzyż metalowy, feretron, antepedium i sześć
lichtarzy cynowych. Wszystkie te przedmioty przekazano do kościoła na Witominie.
Żyrandol zabrano jako materiał wojenny, a w sprawie zabezpieczenia pozostałego
wyposażenia, a m.in. w sprawie trzech ołtarzy, dziesięciu konfesjonałów (kościół
był kościołem bazowym pielgrzymki do Wejherowa), tabernakulum oraz kilkanastu
figurek gipsowych, balaszek komunijnych i kilku innych sprzętów liturgicznych ks.
Steingke prosił ordynariat biskupi o wskazanie chętnych do nabycia tych rzeczy13.
Wkrótce prasa niemiecka podała dwie wersje powodu zniszczenia kościoła: pierwszy
- „o miejscowych bandytach niszczących kościoły” oraz drugi - „iż przy głównej ulicy
nazwanej Adolf-Hitler-Strasse nie może stać „kurnik”, obiekt niegodny istnienia”.
Kilkanaście lat temu - w 1999 r. - wykonany został ceglany obrys fundamentów
kolibkowskiej świątyni. Odnośnie drugiego kościoła - w Chyloni: natychmiast
po otrzymaniu wyżej podanej wiadomości wójt Chyloni - Antoni Jasiński wraz
z dwoma starszymi mieszkańcami parafii, którzy przed I wojną światową byli
pruskimi poddanymi i uczęszczali do pruskich szkół, udali się z protestem do
dowódcy twierdzy (Festung Gotenhafen) i protest ich został wysłuchany. Natomiast
w przypadku kościoła na Oksywiu zaprotestował w swoim dowództwie osobiście
kapelan Kriegsmarine ks. Schwartz, który jako argument podał, że „wśród oksywskich
marynarzy są również wyznawcy rzymskokatoliccy i kościół jest również dla nich”.
K. Małkowski, Kolibki, Orłowo, Redłowo, Mały Kack. Gdynia nasze miasto, Gdańsk 2009.
J. Więckowiak, Kościół katolicki w Gdyni, Pelplin - Gdynia 2000; Relacja ks. Gerarda Kaczyńskiego
proboszcza parafii w Gdyni Chwarznie.
13
Archiwum Diecezji Chełmińskiej, sygn. AOBG Gotenhafen (Kreis Neustadt) 1940-1944, sygn. E III,
13, k. 2 i 6.
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Z biegiem czasu, między innymi wobec nacisków nowych mieszkańców Gdyni,
administrator apostolski skierował do miejscowych parafii ks. Alfonsa Siega
(pochodzącego z okolic Piły, który był w Gdyni do września 1943 r.), a kapelana
marynarki ks. Schwartza wspomógł nowy wikariusz, który zamieszkał w domu
Willmów przy ul. Starowiejskiej 3514.
Ponadto do Gdyni zostali skierowani dwaj młodzi wikariusze: ks. Stefan
Kwiatkowski z przydziałem od 1941 r. do kościoła na Grabówku i ks. Brunon
Głombiewski, rodem z Chyloni, od 1941 r. do pomocy w Małym Kacku. Po powrocie
z obozu ks. Józef Labon został skierowany do Chyloni, gdzie wraz z ks. Franciszkiem
Mengelem pracował już przed wojną. W 1943 r. ks. Siega zastąpił ks. Friedhelm
Steingke - polskiego pochodzenia, który przyjął nazwisko rodowe matki - Lulkowski.
W ciągu ostatnich miesięcy wojny powinności duszpasterskie spełniał w Gdyni
również, pochodzący z Rumi, ks. Werner Kreft.
Reasumując, w latach okupacji powinności duszpasterskie jako aministratorzy
parafii sprawowali:
• Gdynia - pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa: kapelan marynarki i ks. Alfons
Sieg (od 07.08.1940 do 15.09.1943) i po nim ks. Friedhelm Steingke (Lulkowski) - do
końca wojny),
• Cisowa - ks. Tadeusz Danielewicz (od 01.11.1939 do końca wojny),
• Chylonia - ks. Franciszek Mengel (od 17.04.1940 do końca wojny) i ks. Józef
Labon
• Grabówek - ks. Alfons Sieg (od 02.02.1940 do 06.08.1940) i ks. Roman Wiśniewski
(od 07.08.1940 do końca wojny),
• Mały Kack i Witomino - ks. Paweł Lubiński (przez całą wojnę),
• Obłuże - ks. Roman Wiśniewski (od 19.12.1940 do końca wojny),
• Oksywie - ks. Klemens Przewoski (przez całą wojnę).
Latem 1941 r. w wyniku porozumienia władz kościelnych udostępniona została
wiernym kaplica w Domu Elżbietanek w Orłowie, dzięki czemu były tu odprawiane
msze święte dla tutejszych mieszkańców, a w tym kolonistów niemieckich wyznania
katolickiego. Nabożeństwa w Orłowie początkowo odprawiał przybywający z
Gdańska ks. Koehler, a po nim ks. Leon Schuetz z Oliwy, który osiedlił się po jakimś
czasie w Orłowie.

Kapelan - wikariusz Kriegsmarine podczas bombardowania Gdyni 9 października 1943 r. po
godzinie 13.00 przebywał w swoim mieszkaniu w przybudówce domu Willmów przy ul. Starowiejskiej,
w który trafiła amerykańska bomba, pozbawiając księdza dachu nad głową.
14
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2. Życie religijne w okupowanej Gdyni
Po przyłączeniu Gdyni wraz z Pomorzem Gdańskim do Rzeszy i utworzeniu
okręgu „Gdańsk - Prusy Zachodnie” - „Reichsgau Danzig - Westpreussen” władze
przystąpiły do germanizacji tych ziem, m.in. do usuwania z życia publicznego języka
polskiego. Mimo pewnej tolerancji w tym zakresie w pierwszych tygodniach wojny,
Administrator Apostolski wprowadził 1 kwietnia 1940 r. zakaz używania naszego
języka w kościołach podczas nabożeństw, nakazał też usunięcia polskich napisów na
grobach itp. Zakazał również księżom spowiadać w języku polskim. Przygotowanie
do spowiedzi i komunii świętej odbywało się w języku niemieckim. Z polecenia
biskupa Spletta wydrukowano kartki po niemiecku, które zawierały listę grzechów,
a gdy porozumienie penitenta i spowiednika okazało się niemożliwe, duchowny
mógł udzielić absolucji generalnej. Ale większość księży gdyńskich - Polaków nie
przestrzegała tych zarządzeń dotyczących spowiedzi. Wśród mieszkańców krążyły
wieści o kapłanach, którzy spowiadali po polsku15. Wydarzenie bez precedensu
miało miejsce w drugi dzień Wielkanocy, gdy syreny ogłosiły alarm i odbyło się
bombardowanie lotniska w Rumi. W tym czasie w kościele na Grabówku ks. Stefan
Kwiatkowski odprawiał mszę świętą, a ja wraz z kolegami służyłem do mszy i wtedy,
gdy padła w Rumi pierwsza bomba, zatrzęsła się ziemia i w kościele uniósł się z
posadzki kurz. Ksiądz Kwiatkowski odwrócił się wówczas twarzą do wiernych i głośno
po polsku powiedział: „nie bójcie się, nam nic się nie stanie!” i zgodnie z rytuałem
powoli dokończył odprawianie mszy św. To był wyraz odwagi tego duchownego, o
którym wiedzieliśmy, że mówi bardzo słabo po niemiecku!16.
Niezależnie od spraw religijnych ówczesne władze okupacyjne ingerowały w
różne dziedziny życia społecznego i religijnego. Na przykład władze wojskowe już
latem 1941 r. wydały rozkaz, w którym ograniczały używanie dzwonów kościelnych,
które mogły dzwonić tylko w ciągu dnia, w czasie pogrzebu i na Anioł Pański przez
trzy minuty. Natomiast istniał całkowity zakaz używania dzwonów w porze nocnej i
podczas nalotu lotniczego.
Ustalono, że w języku polskim spowiadali księża na Oksywiu, Grabówku, w Chyloni i Cisowej. Niekiedy - wobec zagrożenia denuncjacją - spowiednik słuchał po polsku, a odpowiadał po niemiecku.
Wiadomo również, iż ks. Franciszek Mengel w Chyloni, mimo że z pochodzenia był Niemcem, słuchał
po polsku, a gdy w 1944 r. zmarł najstarszy członek z rodu Vossów, ks. Franciszek Mengel modlitwy
pogrzebowe odmówił w mieszkaniu zmarłego po polsku.
16
W 1943 r. zostałem przyjęty do I komunii świętej na Grabówku. W miejsce zakazanych modlitewników napisanych po polsku otrzymaliśmy książeczki do nabożeństwa napisane na maszynie i powielone z tekstem niemieckim - książeczkę moją zachowałem na pamiątkę! W tym czasie podczas coniedzielnej mszy dla młodzieży, jeden z nas czytał tekst modlitwy po niemiecku, a pozostali odpowiadali.
15
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Ponadto, aby zahamować rozwój biologiczny narodu polskiego, ograniczono wiek
osób zawierających małżeństwo, dla mężczyzn był to 25 rok życia, a dla kobiet 22. rok.
Ten limit wiekowy w 1944 r. został podniesiony o dalsze trzy lata. Również nie wolno
było - pod karą - zawierać związek małżeński osobom narodowości niemieckiej z
partnerami (partnerkami) innych narodowości, np. z Polakami.
Segregację narodowościową wprowadzili Niemcy również na cmentarzu
komunalnym w Gdyni przy ul. Witomińskiej, a mianowicie dla zmarłych obywateli
narodowości polskiej wydzielony był segment na V polu czyli tam, gdzie jeszcze przez
wiele lat po wojnie stała drewniana dzwonnica, a pod koniec wojny Niemcy urządzili
stanowisko działka przeciwlotniczego (Vierlingsflak), natomiast na VI polu - czyli
po przeciwnej stronie - były miejsca dla ofiar bestialstwa policyjnego i zmarłych w
podobnych okolicznościach. Wreszcie były też kwatery - groby masowe - urządzone
na pochowek ofiar po sobotnim bombardowaniu USA w październiku 1943 r. czy
poniedziałkowym grudniowym nalocie brytyjskim w 1944 r.
W czasie wojny w wyniku bombardowań obiekty sakralne nie uległy zniszczeniu,
ale dopiero walki o Gdynię i w Gdyni spowodowały znaczne zniszczenia struktury
kościelnej w mieście. Walki o Gdynię rozpoczęły się w trzeciej dekadzie marca
1945 r., gdy miasto w pobliżu swoich granic było już otoczone przez zwycięskie
wojska II Frontu Białoruskiego pod dowództwem marsz. K. Rokossowskiego,
w którego składzie walczyli również polscy czołgiści z I Brygady Pancernej im.
Bohaterów Westerplatte17. Właściwie preludium walki o Gdynię nastąpiło 19
marca, gdy - w dniu imienin Józefa Stalina - kilkadziesiąt samolotów z czerwoną
gwiazdą na skrzydłach przeprowadziło brawurowe bombardowanie obiektów
wojskowych Gdyni oraz bliższych i dalszych przedmieść. Bezpośredni szturm na
Gdynię przeprowadzony został od strony Wielkiego Kacka i dlatego największe
zniszczenia spowodowane walkami były w części południowo-zachodniej miasta.
Podczas tych walk o „twierdzę Gotenhafen”, której Niemcom nie wolno było poddać,
wojska sowieckie stosowały głównie ostrzał z rakiet zwanych katiuszami, który poza
zniszczeniami powodował również pożary. W takich okolicznościach uległ spaleniu
23 marca 1945 r. tymczasowo zbudowany kościół na Witominie oraz uszkodzone
zostały także różne budowle sakralne. I tak np. w kościele w Małym Kacku zostały
uszkodzone ściany zewnętrzne (cztery dziury o średnicy ponad jednego metra), trzy
ołtarze i stacje drogi krzyżowej, w nawie środkowej brak było 90 procent stropów, a w
nawach bocznych 60 procent, dach uszkodzony był w siedmiu miejscach, a posadzka
w pięciu. Uszkodzone były wszystkie ławki, chór, drzwi kościoła, wieczna lampka
i cała instalacja elektryczna. Zginęły szaty liturgiczne i niektóre parametry. Dzieło
Ówczesny paradoks wojny polegał na tym, że nazwa Westerplatte w tym czasie nie była w Polsce
znana, gdy tymczasem żołnierze przybyli ze Wschodu na sztandarach swoich mieli nazwę tę wypisaną!
17
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zniszczenia dokończone zostało już po zakończeniu walk w mieście i porcie 28
marca na skutek ostrzału artyleryjskiego broniących się jeszcze na Oksywiu resztek
oddziałów niemieckich. Wtedy uległ spaleniu kościół pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w centrum miasta. Dłużej trwające ciężkie walki na Kępie Oksywskiej (do 6
kwietnia) spowodowały znaczne zniszczenia kościoła na Oksywiu. W wyniku działań
struktura budynku kościoła była zniszczona w 80 procentach, podobnie jak i jej
wyposażenie, choć część została ukryta przez proboszcza ks. Klemensa Przewoskiego
i organistę Klemensa Raszkego. W tym czasie - w ciągu pierwszych dni kwietnia
1945 r. - zniszczenia dokonał również pozostawiony przez Niemców na wodach
Zatoki Gdańskiej krążownik „Prinz Eugen”.
Podane przykłady ilustrują tylko najważniejsze zniszczenia dokonane w
wyniku działań wojennych, gdyż straty poniosły także pozostałe gdyńskie kościoły
i klasztory, a wśród bezpośrednich strat wymienić należy konfiskatę dzwonów
kościelnych, które władze wojskowe podzieliły na cztery grupy, przy czym grupa
A skierowana została niezwłocznie do hut na przetopienie. Natomiast do grupy
D zaliczone zostały dzwony o znacznych walorach historyczno-artystycznych;
klasyfikację wstępną dzwonów zobowiązani byli dokonać proboszczowie już w
terminie do 5 maja 1940 r. W wyniku tej akcji np. z kościoła w Małym Kacku w
1942 r. zarekwirowano cztery dzwony odlane w 1938 r. o łącznej wadze 1 140 kg, z
kościoła na Oksywiu zrabowano wszystkie dzwony (trzy) o łącznej wadze 603 kg,
a z kościoła w Cisowej cztery dzwony o łącznej wadze 726 kg. Ogółem z gdyńskich
kościołów, w których przed wojną było łącznie 24 dzwonów, zarekwirowano 16.
Podana przykładowa waga zrabowanych dzwonów dowodzi, z jaką determinacją
Niemcy hitlerowskie przygotowywały się do kontynuowania działań wojennych!
Po zakończeniu walk w Gdyni i objęciu ochrony miasta przez ludność cywilną
nie zanotowano większych zniszczeń, nie występowały także - poza drobnymi - akty
wandalizmu ze strony wojsk wyzwoleńczych i przybyłych rodzimych szabrowników.
Posiadamy skąpe informacje dotyczące wojennych dziejów kościoła pw.
Najświętszej Maryi Panny w Śródmieściu, ale z relacji naocznych świadków oraz z
dokumentacji fotograficznej wynika, że administracja niemiecka przetrzymywała
m.in. w kościele mieszkańców Gdyni i przed kościołem przeprowadzała ich
weryfikację i segregację; stąd niepewnych aresztowano i wysyłano do Gdańska, a
następnie do obozów. Natomiast jeżeli chodzi o wojenne dzieje kościoła, to dzięki
znajomości po wojnie i nawiązaniu korespondencji wieloletniego mieszkańca
Gdyni Romana Klebby z pastorem dr. Arturem Noffke uzyskaliśmy w 2001 r. nieco
informacji na temat tego kościoła, służącego wówczas protestantom - luteranom.
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Otóż ks. Artur Noffke18 był ostatnim pastorem w tym kościele przed zakończeniem
wojny.
Po zakończeniu II wojny światowej mieszkańcom Orłowa wyznania
rzymskokatolickiego przekazany został dotychczasowy kościół protestancki, którego
stan techniczny w chwili przejęcia był zły. Wierzchołek wieży był zupełnie zniszczony,
uszkodzony był mur przy chórze, 85 procent dachu było bez pokrycia, 10 okien było
bez szyb, wyrwanych zostało sześć witraży wraz z cynowymi obramowaniami, drzwi
były bez zamków i kluczy, ołtarz i większość ławek zostało zniszczonych, podobnie
jak i organy. Zakrystia pozostała bez sprzętów i wyposażenia.
Innego rodzaju sytuacja dotycząca kościołów gdyńskich zaistniała kilka lat
po wojnie, czyli wtedy gdy wystąpiły oficjalne formy walki władzy państwowej z
Kościołem, było to pod koniec lat 40., czyli w okresie, kiedy nastał reżim stalinowski.
Wtedy na przykład istniejący w auli Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni na
Grabówku drewniany ołtarz, przy którym podczas różnych uroczystości zarówno
przed wojną, jak i po wojnie odprawiane były msze święte, jeden z kierowników
Szkoły nakazał usunięcie tego ołtarza względnie jego zniszczenie. Wówczas został
on tymczasowo ukryty, a następnie wyniesiony z budynku PSM przez pracownika
- mieszkańca Grabówka p. Leona Turzyńskiego, który zabezpieczył i ukrył ołtarz
w piwnicy domu, w którym mieszkał przy ulicy Kołłątaja nr 42. Tam ołtarz został
przykryty węglem. Gdy w 1985 r. objął parafię pw. Świętej Rodziny nowy proboszcz,
Dr Artur Noffke, ur. się 23 września 1913 r. we wsi Wittbeck koło Gardna pod Słupskiem. Jego ojciec był rolnikiem i przedsiębiorcą budowlanym. Artur od 1928 r. uczęszczał do gimnazjum w Słupsku
o kierunku humanistycznym z łaciną, greką, francuskim, angielskim i hebrajskim i w 1934 r. zdał maturę. Od 1934 do 1939 r. kontynuował studia teologiczne i filozoficzne w Szczecinie, które ukończył z tytułem doktora. Od 1 lipca 1938 r. był wikariuszem. W 1941 r. został pastorem Kriegsmarine, początkowo w Piławie i Rewalu, od 1943 r. w Kilonii i wkrótce został przeniesiony do Gdyni. Po wojnie był pastorem w różnych gminach w północnej RFN, gdzie został biskupem krajowym związku ewangelickiego.
Ożenił się w 1941 r. i miał dziewięcioro dzieci - 8 synów i jedną córkę. Dr Artur Noffke zmarł na zawał
1993 r. Był autorem kilku publikacji książkowych, a m.in. o dziejach słowińskich Kaszubów oraz przedstawił opis ostatnich dni wojny w Gdyni, zawarty w książce pt. Hafen der Hoffnung - die lezten Tage in
Gotenhafen - (Port nadziei - ostatnie dni w Gdyni). W książce bogato ilustrowanej przedstawił tragedię
ucieczki i ewakuacji cywilów i wojska drogą morską w 1945 r. oraz swoją posługę duszpasterską w chwilach, gdy wojska wyzwoleńcze były już w Chyloni, na Grabówku, na Witominie oraz w Kacku. Jak wynika z relacji pastora z lokum w kościele NMP w tych dniach skorzystało wiele rodzin uciekinierów (po
niemiecku mówiono „Fluechtlingów”) z krajów nadbałtyckich (Baltendeutschów) i Prus Wschodnich,
oczekujących na zaokrętowanie i przetransportowanie na Zachód. Wtedy podczas bombardowania jedna z bomb wpadła na kościelny dziedziniec, gdzie zginęła jedna niemiecka rodzina. Inni, którzy schronili
się w kościele, uratowali się. Ponadto pastor Noffke uratował kościół przed wysadzeniem go w powietrze
przez uciekające z Gdyni specjalne oddziały wojska niemieckiego, realizujące zadanie „spalonej ziemi”.
Pastor był ostatnim, który przed opuszczeniem Oksywia chował zabitych żołnierzy niemieckich, po czym
drogą morską ewakuował się na Zachód. Dane zebrane na podstawie materiałów pozostawionych przez
Romana Klebbę (zmarł w 2010 r.).
18
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ks. mgr Piotr Topolewski, zgłosił się Leon Turzyński, by przekazać zabezpieczony i
ukryty ołtarz, który po odnowieniu i konserwacji umieszczony został w zbudowanej
kaplicy kościoła. Po dziesięciu latach w wyniku uzgodnienia między rektoratem
Akademii Morskiej a ks. Piotrem Topolewskim ołtarz przekazany został prawowitemu
właścicielowi i umieszczony na pokładzie Daru Pomorza, a wykonane dwie repliki
znajdują się obecnie: jedna w dawnym miejscu w kościele na Grabówku i druga w
auli im. kpt. Tadeusza Meissnera w Akademii Morskiej.
Na zakończenie wypada stwierdzić, że celem niniejszego opracowania było
m.in. wypełnienie luki w opracowaniach dotyczących najnowszych dziejów Gdyni,
dokonanej głównie na podstawie wiarygodnych relacji bezpośrednich świadków,
zebranych przed latami, to jest w czasach kiedy świadkowie żyli, na materiałach
archiwalnych z archiwów diecezjalnych i państwowych oraz istniejących publikacjach,
rozsianych w różnych miejscach, nie tylko zresztą w Polsce.
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Powstanie Morskiego Laboratorium Rybackiego w Helu
Jakkolwiek Gdynia jest już od ponad siedemdziesiąt lat, a dokładnie od grudnia 1938 r.,
siedzibą najstarszej i pierwszej w niepodległej Polsce morskiej placówki naukowobadawczej, noszącej nazwę Morskiego Instytutu Rybackiego, to jednak rodowód jej
sięga 1921 r., kiedy to powołano oficjalnie do życia Morskie Laboratorium Rybackie
z siedzibą w Helu.
Inicjatywę utworzenia nad Bałtykiem morskiej placówki badawczej już w grudniu
1919 roku zgłosił profesor Uniwersytetu Warszawskiego, zoolog Eugeniusz Kiernik
na posiedzeniu Komisji Ochrony Przyrody w ówczesnym Ministerstwie Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWROP).
Zupełnie niezależnie od działań profesora Kiernika w styczniu 1920 r. Uniwersytet
Poznański przekazał ministrowi MWROP memoriał postulujący utworzenie
placówki badawczej nad Bałtykiem, opracowany jeszcze w roku 1919 przez profesora
tej uczelni Stanisława Pawłowskiego.
W wyniku dalszych zabiegów prof. Kiernika, Sejm Ustawodawczy podjął 10
lutego 1920 r. – w dniu historycznych zaślubin Polski z morzem - uchwałę w sprawie
utworzenia „stacji naukowo-doświadczalnej dla celów oceanograficzno-rybackich
nad Morzem Bałtyckim”. Odpowiedni wniosek trzy dni wcześniej przedłożył w
Sejmie poseł A. de Rosset.
Na przełomie lat 1920-1921 problem utworzenia morskiej stacji badawczej
znalazł się w kręgu zainteresowań ówczesnego Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej.
W Dzienniku Urzędowym nr 23 tegoż ministerstwa ukazało się rozporządzenie o
utworzeniu Morskiego Urzędu Rybackiego z siedzibą w Pucku, datowane 18 czerwca
1921 roku. Trzeci artykuł tego rozporządzenia brzmiał następująco:
„Przy Morskim Urzędzie Rybackim ustanawia się laboratorium dla badań
biologicznych i technicznych w zakresie rybołówstwa morskiego”.
Na tej podstawie powstało Morskie Laboratorium Rybackie (MLR) zlokalizowane
w Helu, którego pierwszym kierownikiem został profesor dr Antoni Jakubski z
Uniwersytetu Poznańskiego. Rok 1922 upłynął na pracach organizacyjnych i w
praktyce MLR podjęło systematyczną działalność dopiero w kwietniu 1923 r., kiedy
rozpoczął tam pracę adiunkt Kazimierz Demel, pierwszy osiadły wówczas w Helu –
pracownik naukowy MLR.
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Kazimierz Demel przybył do Helu rankiem 7 kwietnia 1923 r. w towarzystwie
ówczesnego naczelnika Morskiego Urzędu Rybackiego w Wejherowie dr. Franciszka
Lubeckiego. A oto jak późniejszy profesor dr Kazimierz Demel wspominał tamte
wydarzenia:
„Wyjechaliśmy z Wejherowa przez Puck do Helu, dokąd przybyliśmy dopiero po
paru godzinach, gdyż pociąg na tej trasie wlókł się niemiłosiernie. Na stacji kolejowej
w Helu oczekiwał już na nas wcześniej powiadomiony policjant, który zajął się
moim bagażem. Pierwszy obiad w Helu spożyłem wraz z dr. Lubeckim w sklepie
Bassmana, przy którym znajdowało się małe pomieszczenie z paroma stolikami. Dr
Lubecki tego samego dnia powrócił do Wejherowa, pozostawiając mnie samego w
zupełnie nieznanym terenie. Zatrzymałem się na razie w małym hoteliku Ferdynanda
Kohnkego noszącym nazwę „Gwiazda Morza”, a stołowałem się u wspomnianego
Bassmana, gdzie jadał również między innymi miejscowy leśniczy Tomaszewski i
Ziarek z kapitanatu portu helskiego.”
Szczególną uwagę Demela po znalezieniu się w Helu zwrócił rytmiczny odgłos
silników kutrów rybackich. wyruszających w morze na połowy lub powracających
do portu. Huk tych motorów jakoś szczególnie mocno utkwił w pamięci Profesora
Demela podobnie jak smutny, donośny i jakby zawodzący odgłos boi helskiego
cypla, odzywający się podczas mglistych dni i nocy. Ogólne wrażenia, jakich młody
Kazimierz Demel doznał po rozejrzeniu się po Helu nie były raczej zachęcające.
Miejscowość była mała, jakby odcięta od świata, co wywoływało w przybyszu uczucie
osamotnienia, spotęgowane obcym mu zupełnie środowisku miejscowej ludności,
składającej się w ogromnej większości z Niemców, w odróżnieniu od całego półwyspu,
gdzie było ich niewielu. Według spisu ludności z grudnia 1910 r. Hel zamieszkiwały
603 osoby, w tym zaledwie 13 Polaków. Stan ten był
wynikiem kolonizacji niemieckiej jeszcze w okresie przedrozbiorowym. W
roku 1923 liczba Polaków osiadłych w Helu wynosiła około 40 osób, przeważnie
urzędników i funkcjonariuszy państwowych. Wśród helskich Niemców byli
wprawdzie tacy, którzy odnosili się życzliwie do Polaków - z tych Demel zapamiętał
zwłaszcza rybaków Fryderyka Grenzinna, Waltera Luksa i Roberta Traenerta, jednak
większość z nich okazywała Polakom wyraźną niechęć, niekiedy nawet wrogość. Do
takich Kazimierz Demel zaliczał między innym i miejscowego pastora i rybaków,
braci Pawła i Eryka Scheewów.
W styczniu 1925 r. Morskie Laboratorium Rybackie oddzielono od Morskiego
Urzędu Rybackiego i podporządkowano Państwowemu Instytutowi Naukowemu
Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach (PINGW) jako jego Dział Biologiczno-Morski
z siedzibą w Helu, jednak w praktyce nazywano go nadal Morskim Laboratorium
Rybackim. W kilkanaście miesięcy później PINGW utworzył w swoim bydgoskim
oddziale Dział Ekonomii i Organizacji Rybactwa kierowany przez Józefa Borowika.
Obydwa „rybackie” działy PINGW nawiązały bliską współpracę.
Przed przeszło osiemdziesięciu laty, a dokładnie w grudniu 1928 r. założono
w Warszawie stowarzyszenie pod nazwą Morski Instytut Rybacki, którego celem
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nie było prowadzenie działalności naukowo-badawczej, lecz wspieranie rozwoju
polskiego rybołówstwa morskiego, a w szczególności połowów, przetwórstwa i
handlu rybnego. Prezesem zarządu tego instytutu został profesor dr Michał Siedlecki
z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, związany już wcześniej ze sprawami
naszego rybołówstwa morskiego. Morskie Laboratorium Rybackie i tenże Morski
Instytut Rybacki (jego zarząd przeniesiono z czasem do Gdyni) działały niezależnie
od siebie, ściśle ze sobą współpracując.
Kiedy dalszy rozwój naszych badań morskich związanych z potrzebami
rybołówstwa i innych ośrodków naukowych w głębi kraju wydawał się mieć
zapewnione podstawy organizacyjne, wiosną 1931 roku Ministerstwo Rolnictwa
postanowiło zlikwidować niektóre podlegające mu placówki, a między innymi
obydwa działy PINGW – Morskie Laboratorium Rybackie w Helu oraz Dział
Ekonomii i Organizacji Rybołówstwa w Bydgoszczy. Decyzja ta była wynikiem
trudności finansowych w kryzysowym dla gospodarki kraju okresie, a także istotnego
faktu, że już od początku 1928 r. sprawy rybołówstwa morskiego wyłączono z gestii
Ministerstwa Rolnictwa, podporządkowując je Ministerstwu Przemysłu i Handlu.
Sprawa likwidacji Morskiego Laboratorium Rybackiego wywołała głębokie
poruszenie i stanowczy sprzeciw szerokich kół naukowych w całym kraju. Podjęto
różne kroki, zmierzające do utrzymania w pierwszym rzędzie Morskiego Laboratorium
Rybackiego w Helu. Szczególnie energicznie i wielostronnie działał w tym kierunku
profesor Siedlecki - prezes zarządu wspomnianego poprzednio Morskiego Instytutu
Rybackiego oraz pierwszy delegat Polski do działającej już wówczas - Międzynarodowej
Rady Badań Morza w Kopenhadze. Dzięki tym wszystkim staraniom Ministerstwo
Przemysłu i Handlu, we współdziałaniu z Ministerstwem Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego, doprowadziło do utworzenia w roku 1932 Stacji Morskiej
w Helu, która przejęła inwentarz i działalność Morskiego Laboratorium Rybackiego.

Działalność Stacji Morskiej w Helu i w Gdyni (1932 – 1939)
Stacja Morska w Helu rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 1932 r. Na stanowisko
jej dyrektora powołano dr Mieczysława Boguckiego, a przewodniczącym rady
naukowej tej placówki został prof. M.Siedlecki,
Działalność Stacji stworzyła nowy rozdział w historii polskich prac naukowobadawczych na morzu, związanych z rybołówstwem. Stacja Morska zaczęła rozwijać
się znacznie szybciej niż Morskie Laboratorium Rybackie, którego działalność była
teraz nie tylko kontynuowana, ale uległa znacznemu rozszerzeniu. O ile do 1932 roku
MLR miało jednego tylko samodzielnego pracownika naukowego w osobie K.Demela,
to już po czterech latach Stacja zatrudniała 8 pracowników naukowych, z czego 3
osoby w Oddziale Rybackim Stacji powołanym w Gdyni.. Szybszemu rozwojowi
Stacji Morskiej nie sprzyjał brak własnego budynku oraz dość prymitywne warunki
pracy personelu naukowego zarówno w Helu – nadal głównej siedziby stacji – jak też

96

Henryk Ganowiak

w Gdyni. W związku z tym podejmowano działania, zmierzające do tego, by Stacja
Morska otrzymała własny gmach na terenie Gdyni, która stała się już w tym czasie
poważnym, jak na tamte lata, ośrodkiem morskiego przemysłu i handlu rybnego oraz
rozwijającego się od 1931 r. rybołówstwa dalekomorskiego. Starania te okazały się
skuteczne - w 1936 r. dzięki zabiegom ówczesnego Ministerstwa Przemysłu i Handlu
uzyskano środki na budowę siedziby Stacji Morskiej w Gdyni. Budynek Stacji miał
stanąć na tak zwanym wówczas molu południowym na końcu obecnej alei Jana Pawła
II. Projekt budynku uwzględniał podstawowe zadania Stacji Morskiej: działalność
naukowo-badawczą w dziedzinie biologii morza, ze szczególnym uwzględnieniem
praktycznych potrzeb rybołówstwa morskiego, a także pracę dydaktyczną w tym
zakresie, głównie organizowanie letnich kursów biologii morza. W planach budynku
przewidziano również pomieszczenia laboratoryjne, biblioteczne, salę ćwiczeń dla
uczestników kursów, salę muzealną, a nawet pomieszczenia dla przyszłego akwarium.
Roboty budowlane rozpoczęto w 1937 r. Pod budowę nowego obiektu Stacji Morskiej
przeznaczono teren o powierzchni 2750 m kwadratowych, z tego około 800 m kw.
pod zabudowę. Roboty budowlane zakończono i przekazano do użytku pod koniec
1938 r. W tym czasie przystąpiono do zasiedlania nowego budynku Stacji Morskiej.
W zachodniej części budynku zamieszkali pracownicy naukowi Stacji – dyrektor
M.Bogucki, jego zastępca K.Demel i młodzi magistrowie: A.Bursa, W.Cięglewicz,
W.Mańkowski, Z.Mulicki i K.Posadzki. Nazwiska większości tych ludzi przeszły do
historii polskich badań morskich i na wiele lat związały się z życiem naukowym i
kulturalnym Gdyni, a także z rozwojem naszego rybołówstwa morskiego. W styczniu
1939 r. zakończono prace przy wyposażeniu pozostałych pomieszczeń laboratoryjnych
i technicznych, a także przeniesiono z Helu niewielkie zbiory muzealne, składające
się z około 300 eksponatów fauny i flory morskiej. Część muzealną i akwaryjną nowo
zbudowanego budynku pozostawiono na razie w stanie surowym.
Tak oto doszło do usadowienia się w Gdyni przed 72 laty morskiej placówki
naukowej, która już po wojennej przerwie wróciła w 1945 r. do swej pierwszej nazwy
- Morskiego Laboratorium Rybackiego.

Morskie Laboratorium Rybackie w Gdyni w latach 1945 – 1948
Po zakończeniu działań wojennych już w kwietniu 1945 r. przybyli do Gdyni pierwsi
przedwojenni pracownicy naukowi Stacji Morskiej: dr K.Demel i mgr W.Cięglewicz,
a w maju zameldowali się: prof.M.Bogucki i mgr Z.Mulicki. Od maja przez całe lato
1945 r. prowadzono prace remontowe i przygotowawcze w zbudowanym przed wojną
budynku. Wznowienie działalności Morskiego Laboratorium Rybackiego nastąpiło
już 30 września 1945 r.
Dzięki systematycznemu powiększaniu się kadry naukowej, na początku 1946 r.
możliwa już była działalność trzech działów naukowo-badawczych laboratorium, a
mianowicie Działu Biologicznego, Działu Ichtiologicznego i Działu Technologicznego.
W lipcu tegoż roku zorganizowano już pierwszy po wojnie kurs biologii morza dla
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studentów SGGW, a sierpniu tegoż roku trzech pracowników MLR uczestniczyło
jako pierwsi po wojnie reprezentanci Polski w Sesji Międzynarodowej Rady Badań
Morza obradującej w Sztokholmie.
Rok 1947 był okresem dalszego ożywienia życia naukowego Laboratorium,
do czego przyczynił się dalszy wzrost kadry naukowej, który przekroczył już stan
przewyższający okres sprzed II wojny światowej.
Rok 1948 w historii MLR zaznaczył się uzyskaniem dwóch statków badawczych:
motorówki „Meduza” i kutra zbudowanego w Wielkiej Brytanii, któremu nadano
nazwę: „Michał Siedlecki”. Jednocześnie rozszerzał się zakres terytorialny prac
badawczych na Morzu Bałtyckim; oprócz Zatoki Gdańskiej statek badawczy
„M.Siedlecki” penetrował już rejon Głębi Gotlandzkiej i Rynny Słupskiej.
W kwietniu 1948 r. obchodził 25. rocznicę rozpoczęcia pracy naukowej w Helu
dr Kazimierz Demel, który cieszył się dużą popularnością, do czego przyczyniło się
ukazanie jego trzech książek: Biologia ryb Bałtyku, Zwierzę i jego środowisko oraz
Życie morza.

Powstanie Morskiego Instytutu Rybackiego
Powstanie Morskiego Instytutu Rybackiego jako samodzielnej placówki stricte
naukowo-badawczej nastąpiło formalnie z dniem 1 stycznia 1949 r. w wyniku
włączenia dotychczasowego Morskiego Laboratorium Rybackiego do Morskiego
Instytutu Rybackiego. Należy jednak w tym miejscu wyjaśnić, iż działające już
od 1938 r. Stowarzyszenie noszące nazwę „Morski Instytut Rybacki” nie było
instytucją o charakterze naukowo- badawczym, w takim sensie jak powstały w
1949 r. Morski Instytut Rybacki, bowiem powstały jeszcze przed wojną MIR był
jedynie stowarzyszeniem, którego głównym zadaniem miało być popieranie rozwoju
rybołówstwa, uruchamianie zakładów i urządzeń morskiego przemysłu rybnego,
uruchamianie stoczni, udzielanie rybakom pomocy finansowej itp.
Dyrekcji nowo powstałego Instytutu w Gdyni podporządkowano dwie ekspozytury
terenowe: w Świnoujściu i w Kołobrzegu. Zakresem swojej działalności badawczej
Instytut objął również problematykę zarybiania Zalewu Wiślanego i Szczecińskiego.
Włączenie MLR do MIR stworzyło lepsze warunki dla rozwoju działalności
naukowo-badawczej Instytutu, jednakże z drugiej strony nakładało na Instytut
pewne jarzmo utylitaryzmu; przemysł domagał się bowiem od personelu naukowego
konkretnego pokazywania, gdzie jest ryba i obciążania go częścią odpowiedzialności
za niepowodzenia przedsiębiorstw połowowych w realizacji niesłychanie wysokich,
a nieraz wręcz nierealnych zadań produkcyjnych.
Zapoczątkowany w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia dynamiczny rozwój
rybołówstwa bałtyckiego, a przede wszystkim rybołówstwa dalekomorskiego nałożył
na Instytut nowe zadania, które pociągnęły za sobą znaczny wzrost liczebny kadr
Instytutu; wystarczy zaznaczyć, iż jeśli w 1947 r. zatrudnione były 23 osoby, to w roku
1957 zatrudnionych już było 166 osób. W tym czasie Instytut otrzymał dwa statki
badawcze: kuter „Michał Siedlecki II” i lugrotrawler „Birkut”.
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Na początku lat sześćdziesiątych na Instytut nałożono dalsze, odpowiedzialne
zadania w związku z rozpoczęciem budowy i wejściem do eksploatacji dużej,
budowanej w polskich stoczniach floty trawlerów-przetwórni i zamrażalni.
Eksploatacji tych statków, znalezienia dla nich na odległych łowiskach odpowiedniej
bazy surowcowej, a także opracowania technologii przetwórstwa i konserwacji
złowionej ryby. Dla tych celów powołano w Instytucie Pracownię Studiów nad
Typami Statków Rybackich oraz Zakład Mechanizacji Przemysłu Rybnego, a także
rozbudowano Zakład Ichtiologii, dodając mu nowe zadania związane ze zwiadem
rybackim. Pracownicy tego zakładu zajmujący się zwiadem rozpoczęli mustrować
na dalekomorskie statki rybackie w celu służenia pomocą załodze w poszukiwaniu
wydajnych łowisk. W tym celu powołano nawet w roku 1964 samodzielną komórkę
organizacyjną – Ośrodek Zwiadów Rybackich.
Rok 1964 rozpoczął się bardzo ważnym dla Instytutu wydarzeniem, jakim było
przekazanie Instytutowi następnego z kolei statku badawczego – trawlera burtowego
„Wieczno”. Statek ten umożliwił Instytutowi prowadzenie różnego rodzaju badań na
odległych obszarach północno-zachodniego Atlantyku. Statek ten odegrał również
dużą rolę w realizacji zapoczątkowanej w 1972 r. wieloletniej współpracy Instytutu
z analogicznymi placówkami badawczymi Stanów Zjednoczonych. W ramach
tej współpracy w 1974 r. powstał w Instytucie Ośrodek Sortowania i Oznaczania
Planktonu, który rozpoczął świadczyć odpłatne usługi na potrzeby placówek
badawczych USA. Pełna sukcesów działalność tego Ośrodka trwa nieprzerwanie do
chwili obecnej.
W 1971 r. Instytut obchodził uroczyście swój 50-letni jubileusz, który upamiętniony
został ceremonią otwarcia Muzeum Oceanograficznego i Akwarium Morskiego.
Innym ważnym wydarzeniem w historii Instytutu było w sierpniu 1972 r. podniesienie
bandery na zbudowanym w Stoczni Gdańskiej nowocześnie wyposażonym statku
badawczym „Profesor Siedlecki”. Po wejściu tego statku do eksploatacji zatrudnienie
w Instytucie osiągnęło stan 588 osób, co spowodowane zostało wejściem jego
do eksploatacji oraz wcześniejszym wejściem do eksploatacji dwóch innych,
pełnomorskich statków badawczych „Birkut” i „Wieczno” oraz wzrostem obsady
osobowej dotychczasowych zakładów naukowych i powołaniem nowych.
Eksploatacja statku badawczego „Profesor Siedlecki” to piękna karta w
historii działalności badawczej na morzu Morskiego Instytutu Rybackiego. W
ciągu dwudziestoletniego okresu eksploatacji statek ten odbył 33 oceaniczne
rejsy badawcze, przepływając 466 tysięcy mil morskich, zawijając do 98 portów
na wszystkich kontynentach, poza Australią. Uczestniczył w 9 ekspedycjach
antarktycznych, podczas których między innymi zlokalizowano wydajne łowiska
antarktycznego kryla, opanowano technikę jego połowów w skali przemysłowej
oraz wypracowano technologię produkcji koagulatu i farszu z kryla. Zlokalizowano
również i opanowano połowy wielu cennych gatunków ryb antarktycznych. Zdobyte
przez statek doświadczenia w pełni wykorzystała następnie polska flota trawlerów
–przetwórni, która przez wiele lat z dużym powodzeniem eksploatowała wody
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antarktyczne. Niestety, dziś zaledwie tylko jeden polski statek zajmuje się połowami
kryla, podczas gdy z doświadczeń polskich korzystają dziś takie państwa jak Chiny,
Japonia, Norwegia i Stany Zjednoczone..
Statek „Profesor Siedlecki” odbył również zwiadowczy rejs na wody peruwiańskie,
w następstwie którego nawiązana została bliska współpraca rybacka polskoperuwiańska w dziedzinie rybołówstwa. Działały polsko-peruwiańskie spółki
połowowe, w ramach których na wodach peruwiańskich poławiały polskie statki
rybackie.
Ważnym wydarzeniem w życiu Instytutu 1973 r. było zarządzenie ministra nauki
i szkolnictwa wyższego przyznające Instytutowi prawo nadawania stopnia doktora
nauk przyrodniczych.
Pod koniec 1977 r. Instytutowi przekazano jeszcze jeden oceaniczny statek
badawczy, któremu nadano nazwę „Profesor Bogucki”. W jednym ze swoich rejsów
badawczych statek ten jako pierwszy w historii polskiej żeglugi opłynął kontynent
Antarktydy dookoła.
Po wejściu do eksploatacji statku „Profesor Bogucki” i przyłączeniu do Instytutu
Zakładu Doświadczalnego Białka Spożywczego, Instytut osiągnął wówczas rekordowy
w swojej historii stan zatrudnienia wynoszący 901 pracowników.
Po okresie największego, ilościowego rozwoju i bardzo ożywionej działalności na
morskich akwenach niemal całego świata, począwszy od 1978 r. Instytut zaczął się
borykać z poważnymi trudnościami, spowodowanymi pogarszającą się sytuacją w
dziedzinie bazy surowcowej w światowym rybołówstwie, a po roku 1981 – ze skutkami
wprowadzenia w kraju stanu wojennego. Wszystkie te wydarzenia, jak również inne
organizacyjne wstrząsy spowodowały znaczne ograniczenie działalności Instytutu na
arenie międzynarodowej, a także drastyczny spadek zatrudnienia., który pod koniec
1982 r. wynosił już tylko 450 osób. Zmniejszał się również stan flot dalekomorskich
wszystkich polskich przedsiębiorstw rybackich, a nowych jednostek już na stoczniach
nie zamawiano. Również Instytut zmuszony został do wycofania z eksploatacji
swojego wysłużonego już statku badawczego „Wieczno’(1989 rok), a w roku 1992 –
statku badawczego „Profesor Siedlecki”.
Ważnym wydarzeniem w historii Instytutu było w 1991 r. oddanie do eksploatacji
nowej, trzeciej już z kolei – siedziby głównej Instytutu przy ulicy Kołłątaja 1. Przyniosło
to zdecydowaną poprawę warunków pracy i jej organizacji, a także stworzyło
Instytutowi możliwość wynajmowania pomieszczeń innym użytkownikom.
Pomyślnym wydarzeniem dla działalności badawczej Instytutu na Bałtyku było
wprowadzenie do eksploatacji nowego statku badawczego „Baltica”.
Po roku 2000 w działalności Instytutu dały się odczuć finansowe ograniczenia
w przydziale środków finansowych na działalność statutową, przyznawanych przez
Komitet Badań Naukowych. Stan ten zmusił kierownictwo Instytutu do podjęcia
działań oszczędnościowych, w tym do dalszego ograniczenia stanu zatrudnienia.
W chwili obecnej wynosi już ono tylko 209 zatrudnionych, łącznie z obsadą Stacji
Badawczej w Świnoujściu i załogą statku badawczego „Baltica”.
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Aktualnie w Instytucie działają następujące Zakłady Naukowe i ważniejsze
jednostki organizacyjne:
1. Zakład Zasobów Rybackich
2. Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza
3. Zakład Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa
4. Zakład Chemii Żywności i Środowiska
5. Zakład Ekonomiki Rybackiej
6.
Ośrodek Informacji Naukowej i Biblioteka
7. Zakład Sortowania i Oznaczania Planktonu w Szczecinie
8. Stacja Badawcza w Świnoujściu
9. Akwarium Gdyńskie
Oprócz zadań statutowych, realizowanych w wymienionych wyżej zakładach
naukowych, Instytut współpracuje z Departamentem Rybołówstwa Ministerstwa
Rolnictwa w celu wspierania administracji rybackiej we wdrażaniu Wspólnej
Polityki Rybackiej Unii Europejskiej oraz w celu udzielania pomocy w negocjacjach
dotyczących interesów polskiego rybołówstwa na forum Unii Europejskiej.
Rok 2010 był dobrym rokiem dla Morskiego Instytutu Rybackiego, bowiem po raz
kolejny Instytut został oceniony jak najlepszy instytut w gronie jednostek zajmujących
się inżynierią i ochroną środowiska, technologiami środowiskowymi, rolniczymi i
leśnymi. Ma to swój wymiar w wysokości środków dostępnych na badania naukowe.
Natomiast rok 2011 był w historii Instytutu rokiem jubileuszowym, bowiem Instytut
obchodził uroczyście swoje 90-lecie. Była to ważna i pamiętna rocznica, ponieważ
instytutów badawczych o takim stażu jest w Polsce niewiele.
Drugim ważnym wydarzeniem w 2011 r. była Konferencja Naukowa
Międzynarodowej Rady Badań Morza(ICES) w Gdańsku, w przygotowaniu której
Morski Instytut Rybacki ściśle współpracował z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. W konferencji tej uczestniczyło około 700 badaczy morza z całego świata. Należy
w tym miejscu zaznaczyć, iż pracownicy naukowi Morskiego Instytutu Rybackiego
w minionym 90-leciu aktywnie współpracowali z tą międzynarodową organizacją i
to począwszy już od 1924 r., kiedy to pierwszym delegatem Polski do tej organizacji
był prof. Michał Siedlecki. Innym ważnym wydarzeniem w działalności Instytutu w
minionym, jubileuszowym roku było również prestiżowe Doroczne Zgromadzenie
Ogólne Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Badawczych Rybołówstwa i
Akwakultury (EFARO), zrzeszające dyrektorów rządowych laboratoriów i instytutów
prowadzących badania na rzecz wspomnianych branż - z większości państw Unii
Europejskiej.
W chwili obecnej Instytutem kieruje dyrektor prof. dr hab. Tomasz Linkowski,
jego zastępcą ds. naukowych jest dr Wojciech Pelczarski, a zastępcą ds. finansowych
– mgr Rafał Geremek.
W opracowaniu wykorzystano publikację A. Ropelewskiego: Morski Instytut
Rybacki, Ludzie i wydarzenia, 1921-2001, Gdynia 2001.

101
„Zeszyty Gdyńskie”
nr 6, 2011

Mariusz Kardas

Gdynia 2011 - nowe otwarcie
O potrzebie opracowania nowej monografii
miasta Gdyni słów kilka
Te osty blade i piaski
czy z lat młodzieńczych pamiętasz?
Zbierałeś cienie i blaski:
sny o okrętach.
Zieleni morskiej w przestworzach
ciężar złych dni nie zamroczył –
boś zawsze miał kawał morza
w sercu i w oczach.
Jesteś tu znowu. Z podróży
dalekiej. Inny i zbrojny.
Wydarłeś miasto z dna burzy!
Wprost z gardła wojny!
Na dzień uwolnienia Gdyni, Juliusz Żuławski1

Rok 2011 to dla Gdyni czas znamienny. Dnia 10 lutego społeczność miejska
obchodziła 85 rocznicę nadania Gdyni praw miejskich. Dzień 10 II 1926 r. to data
szczególna, uruchomiła bowiem procesy, dzięki którym Gdynia w krótkim czasie, w
niespełna 15 lat, stała się „oknem na świat” przedwojennej Polski. Nikogo nie należy
przekonywać, że Gdynia to port, który musiał powstać, jeżeli Rzeczpospolita Polska
miała ugruntować swoją wolność, z takim trudem odzyskaną po latach zaborów.
Gdynia to miasto, które błyskawicznie stało się chlubą przedwojennego państwa
polskiego i jego trwałym znakiem. Miasto, które również po roku ’45 było synonimem
1

L. Prorok, Poeci i morze. Antologia poezji o morzu, Gdańsk 1969, s. 142.
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możliwości Polski i Polaków. Znakiem może niezbyt wygodnym dla komunistycznej
władzy, ale rozpoznawalnym na mapie Polski również w niełatwym okresie Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej2.
W tym miejscu warto wrócić do słów poety, które stały się mottem tego rozważania:
Jesteś znowu. W podróży dalekiej. Słowa zapisane po wojnie są jak najbardziej aktualne.
Gdynia, po latach funkcjonowania w siermiężnym ustroju komunistycznym3,
wróciła z dalekiej podróży, Gdynia się zmienia, Gdynia znowu wiedzie prym w
nowoczesności, nie tylko rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, ale
również nowoczesności zarządzania. Gdynia przy tym nie zapomina o swojej
historii, wspierając w różnorodny sposób wysiłki pracowników nauki, badających
dzieje miasta. Po dwudziestu latach od odzyskania suwerenności w roku 1989, w
społeczeństwie gdyńskim wzrasta przeświadczenie, że historyczne wydarzenia
dotyczące miasta powinny na nowo podlegać wnikliwej analizie, dokonanej przez
środowisko naukowe historyków. Autor niniejszego rozważania w pełni przychyla
się do tego stanowiska.
W najnowszej historii Polski jest kilka ważnych dat, które niezmiennie
powiązane są z historią Pomorza i Gdynią. To na pewno dzień zaślubin Polski
z morzem, które de facto – coraz więcej danych na to wskazuje - odbyły się jako
pierwsze w Gdyni 8 (9) II 1920, w przeddzień uroczystości oficjalnych w Pucku4.
Istotną datą pozostaje dzień poświęcenia i uruchomienia portu w 1922 r. Będąca
punktem wyjścia w tych rozważaniach data nadania Gdyni praw miejskich 10 II
1926 r. stanowi miejsce zwrotne w rozwoju miasta i początek jej wielkiej krajowej
i europejskiej (światowej) kariery. Mało znanym, a niezwykle ważnym momentem
dziejowym dla młodego miasta było wprowadzenie w listopadzie 1930 r. tzw. ustawy
komisarycznej5. Stworzyła ona dla dynamicznie rozwijającego się municypium
podwaliny pod „zdrową” administrację i zarząd. Ważnym miejscem dla miasta na
wektorze czasu stał się 1 IX 1939 r. Rozpoczęła się wtedy heroiczna obrona tej - chyba
można się pokusić o takie stwierdzenie – ówczesnej, chociaż nie administracyjnej,
Zauważył to chociażby: J. Kochanowski, Tylnymi drzwiami, „Czarny rynek” w Polsce 1944-1989,
Warszawa 2010, s. 137-144.
3
Przychylam się do stanowiska R. Pipesa (Komunizm, Warszawa 2008, s. 9-10), że „nie ma żadnego wyraźnego rozróżnienia pomiędzy pojęciami socjalizm i komunizm. Marks wyróżniał dwa etapy na drodze do
komunizmu: pierwszy etap przejściowy, kiedy dawne nierówności społeczne ostaną się nawet wówczas, gdy
zburzy się ich podstawy. Potem będzie drugi etap, wyższy, kiedy zasada „od każdego według jego zdolności,
każdemu według potrzeb” zastąpi zasadę „jaka praca, taka płaca”. Lenin nazwał pierwszy etap ustroju socjalistycznym, drugi zaś komunistycznym. Jednakże wkrótce po objęciu władzy w Rosji Lenin zmienił nazwę
swojej partii z socjaldemokratycznej na komunistyczną”. Dlatego też dla leninowskiej teorii i praktyki można
używać terminu komunizm, co odnosi się również do ideologii i administracji państwa polskiego po 1945 r.
4
M. Kardas, Gdyńskie zaślubiny Polski z morzem w 1920 roku, „Colloquium”, 2009, R. I, s. 109-116.
5
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „O ustroju miasta Gdyni” (Dz. U.RP nr 80,
poz. 630).
2
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stolicy Pomorza. Bohaterstwo żołnierzy Lądowej Obrony Wybrzeża6 i cywilnych
mieszkańców miasta7 w kampanii wrześniowej i w okresie okupacji (zwłaszcza
młodzieży zrzeszonej w Tajnym Hufcu Harcerzy8) weszło do kanonu historii Polski.
O tym wiemy i nie zapominamy, pielęgnując pamięć historyczną o początkach Gdyni
w swoisty sposób, chociażby poprzez dużą ilość publikacji. Nie ulega wątpliwości, że
ten okres w dziejach miasta jest najbardziej znany, chociaż przestrzeni poznawczych
nieobjętych badaniami pozostało nadal niemało.
Coraz ważniejszym obszarem badań dla historyków zajmujących się Gdynią staje
się okres powojenny. Istotne daty w dziejach gdyńskiego municypium umiejscowione
są również w mało przebadanym przez naukowców okresie państwa komunistycznego.
Na tym tle szczególnym czasem w dziejach miasta był rok 1945. W maju tego roku,
trwająca blisko 5 lat wojna zaczęła zbliżać się ku zwycięskiemu dla Aliantów końca.
Polska w tym czasie znalazła się w nowej konfiguracji politycznej. Wytworzona
w wyniku jałtańskich umów sytuacja międzynarodowa nie oznaczała dla Polski
odzyskanie pełni samodzielności, jaką dysponowała przed 1 IX 1939 r. Jednak w
połowie 1945 r. nie wszyscy sobie uświadamiali znaczenia postanowień Konferencji
Jałtańskiej i ich konsekwencji. W Polsce oficjalnie działał Tymczasowy Rząd Jedności
Narodowej, uznawany przez wszystkich koalicjantów. Zbliżający się koniec wojny
pozwolił, niezależnie od podejmowanych działań na arenie politycznej, na położenie
większego nacisku przez oficjalne władze polskie na sprawy odbudowy kraju i
powolne odejście od spraw stricte wojskowych. Wymagała tego sytuacja gospodarcza
ziem polskich i jej ludności. Całe Wybrzeże wymagało natychmiastowych działań
ze strony państwa polskiego, ale z całego wachlarza z nim związanych zagadnień,
sprawą pierwszorzędnej wagi - niezależnie od opcji politycznych - była odbudowa i
zagospodarowanie portów handlowych i miast portowych oraz odbudowa przemysłu
nadmorskiego9. Jako pierwsza, z portów polskiego obszaru celnego sprostała temu
zadaniu Gdynia, która od czerwca tego roku rozpoczęła stałą obsługę handlu
morskiego naszego państwa10.
Patrz: Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. I, Kampania Wrześniowa 1939, cz. 5, Marynarka Wojenna i obrona polskiego wybrzeża, Londyn 1962 (passim); A. Rzepniewski, Obrona Wybrzeża
w 1939 r., Na tle Rozwoju Marynarki Wojennej Polski i Niemiec, Warszawa 1970 (passim); Gdynia 1939.
Relacje uczestników walk lądowych, pod red. W. Tyma, A. Rzepniewskiego, Gdańsk 1979 (passim); Kępa
Oksywska 1939. Relacje uczestników walk lądowych, pod red. W. Tyma, A. Rzepniewskiego, Gdańsk 1985
(passim) i in.
7
C. Miżejewski, Gdyńscy Czerwoni Kosynierzy we wrześniu 1939 roku, Gdynia 2009 (PDF); A. Bałaban, 1939. Kosynierzy w świetle prawdy, Nowy Jork 1979 (passim); A. Bernaś-Kostynowicz, Społeczeństwo polskie w wojnie obronnej 1939, Współdziałanie ludności cywilnej z wojskiem w okresie zagrożenia i
działań wojennych, Warszawa 1988.
8
Pomimo upływu ponad 60 lat od zakończenia wojny w dalszym ciągu nie powstała monografia Tajnego Hufca Harcerzy. Literatura w tym zakresie jest w dalszym ciągu niezwykle uboga i przyczynkarska.
Patrz np.: D. Małszycki, Harcerstwo w Gdyni w okresie międzywojennym i w czasie okupacji (1928-1945),
Gdynia 1997; R. Bolduana i M. Podgórecznego Bez mundurów, Gdańsk 1970.
9
E. Kwiatkowski, Diariusz 1945-1947, opr. Z. Machaliński, Gdańsk 1988, s. 75.
10
J. Kochanowski, op. cit., s. 137-139.
6
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Błyskawiczne uruchomienie portu nie byłoby możliwe, gdyby nie wysiłek
wielu ludzi, w tym znamienitych osobistości z przedwojennych sfer politycznych
i gospodarczych, wśród których należy wymienić przede wszystkim Eugeniusza
Kwiatkowskiego. Należy jednak pamiętać, że zgoda przedwojennego wicepremiera
polskiego Rządu na objęcie stanowiska Delegata Rządu dla Spraw Wybrzeża z
uprawnieniami ministra pełnomocnego, była korzystna dla nowej władzy, gdyż
dawała w ten sposób pewną legitymizację nowych rządów względem społeczeństwa
w kraju i sygnał dla dyplomacji państw sprzymierzonych, iż sytuacja w państwie
normalizuje się. Nie ulega wątpliwości, iż był to dla Tymczasowego Rządu Jedności
Narodowej ewidentnie akt polityczny, przeznaczony na użytek propagandy.
Niewątpliwie propagandą jednak nie była – wspomniana już - potrzeba uruchomienia
portów. Delegatura, według komunistów, miała się zająć stroną technicznogospodarczą odbudowy zrujnowanego wybrzeża morskiego. Jej zasługą jest bez
wątpienia uporządkowanie ze zniszczeń wojennych gdyńskich terenów portowych
oraz uruchomienie na użytek krajowy stoczni, a także, poprzez np. dotacje dla
budżetu miasta, naprawa szkód wojennych na obszarze municypium11. Nie ulega
żadnej wątpliwości, że Kwiatkowski wraz ze swoimi współpracownikami sprostał
postawionym zadaniom z nadwyżką. Szkoda jednak, że wysiłek pracowników
Delegatury nie został do tej pory zbadany i opisany12.
Niezależnie od spektakularnych działań Delegatury z należytą uwagą należy
spojrzeć (mając świadomość wielu ocen krytycznych wynikających raczej ze
stereotypowego, negatywnego postrzegania okresu PRL) na dokonania władz
miejskich Gdyni, które od momentu ukonstytuowania się Miejskiej Rady Narodowej
i Zarządu Miejskiego działały na rzecz likwidacji zniszczeń w przestrzeni miejskiej i
sprawnego administrowania miastem13. Magistrat Miasta Gdyni objęty został przez
Prezydenta Henryka Zakrzewskiego i wiceprezydenta Stanisława Modlińskiego w
dniu 7 IV 1945 r., w tydzień po oswobodzeniu Gdyni14. Była to jedyna instytucja, która
przejęła władzę w mieście. Jednak jeszcze w dniu 19 V 1945 r. – jak wynika z Rozkazu
Komendanta Wojennego na miasto i okręg Gdynia – rzeczywista władza spoczywała
w rękach wojskowych grup operacyjnych. Działalność tego „tymczasowego” ZM
APG o/Gdynia, sygn. 38/1a i 38/2, Zarząd Miasta i Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni, Protokóły z
posiedzenia MRN m. Gdyni.
12
Od czasu likwidacji Delegatury Rządu dla Spraw Wybrzeża w 1948 r. kwestia jej działalności w literaturze naukowej pojawia się niezwykle rzadko. Patrz np.: E. Osóbka-Morawski, Dziennik Polityczny
1943-1948, Gdańsk 1981; E. Kwiatkowski, Diariusz 1945-1947, opr. Z. Machaliński, Gdańsk 1988 (passim); M. Kardas, Stefan Franciszek Sokół. Komisarz Rządu w Gdyni, Pelplin 2002, s. 390-418; M. Kardas,
Gdynia w pracach Delegatury Rządu dla Spraw Wybrzeża w Gdańsku w latach 1945-1947, [w:] Korzenie
Gdyni, Materiały z konferencji historycznej 6 marca 2003, cz. II, Gdynia 2003.
13
Podstawą prawną działania pierwszego ZM był dekret PKWN z dnia 22 III 1944 r. o powołaniu
władz administracji ogólnej I i II instancji (Dz. U. Nr 2, poz. 82). Dekret ten uchylał podział administracyjny wprowadzony przez Rzeszę.
14
APG o/Gdynia, sygn. 38/1a, Zarząd Miasta i Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni, Protokół nr 3 z
posiedzenia MRN m Gdyni z 14 i 16 VII 1945, k. 29.
11
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ograniczała się do czynności związanych z napływem ludności - kwaterunkiem
i aprowizacją oraz przygotowaniem podstaw pod przyszłą gospodarkę miejską.
Wsparciem dla nowego porządku administracyjnego były organa porządkowe, które
rozpoczęły swą działalność na terenie Gdyni tuż po zakończeniu działań wojennych15.
Ich działanie, również w późniejszym okresie, wzbudza do dnia dzisiejszego szereg
kontrowersji.
Powojenne władze municypalne w Gdyni zostały ustanowione na mocy ustawy o
organizacji i zakresie działania rad narodowych z dnia 11 IX 1944 r.16, a także dekretu
PKWN z dnia 23 XI 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego17.
Ustawodawcy odwoływali się również do ustawy z dnia 11 VIII 1923 r. o tymczasowym
uregulowaniu finansów komunalnych w brzmieniu obwieszczenia Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 26 VI 1936 r.18 oraz ustawy z dnia 23 III 1933 r. o częściowej
zmianie ustroju samorządu terytorialnego19.
W myśl przywołanego dekretu z dnia 23 XI 1944 r., Miejska (terenowa) Rada
Narodowa stanowiła reprezentację korporacji samorządu terytorialnego i posiadała
osobowość prawną. Do zakresu działania samorządu terytorialnego należały zaś
sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, o ile nie były wyraźnie zastrzeżone do
kompetencji władz państwowych20. Do zakresu działania powojennego samorządu
gdyńskiego nie należały sprawy zagraniczne i handlu zagranicznego, wojskowe,
wymiaru sprawiedliwości, lasów, górnictwa, lotnictwa, kolei, dróg kołowych
państwowych i wojewódzkich oraz dróg wodnych, poczty i telekomunikacji,
waluty i ubezpieczeń oraz państwowych podatków, opłat, ceł, akcyz i monopoli.
Organem wykonawczym MRN był Zarząd Miejski w składzie: Prezydent, dwóch
wiceprezydentów i trzech członków. Wybierała ich MRN, a wybór Prezydenta i
Wiceprezydentów zatwierdzał kier. Resortu Administracji Publicznej na podstawie
art. 25 dekretu PKWN o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego z
dnia 23 XI 1944r. (Dz. U. Nr 14, poz. 74)21.
System sprawowania władzy w powojennej Gdyni po raz pierwszy uległ zmianie
w roku 1950, na podstawie uchwalonej przez Sejm PRL ustawy o terenowych
Na podstawie dekretu PKWN z dnia 7 X 1944 r. (Dz. U. nr 7, poz. 33) o milicji obywatelskiej. Kontrolę nad MO sprawowała MRN na podstawie ust. 7 dekretu z dnia 11 IX 1944 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 22).
16
Ustawa „o organizacji i zakresie działania rad narodowych” z dnia 11 IX 1944 r. Dz. U. R. P. nr 5, poz.
22; K. Biskupski, J. Starościak, Rady Narodowe. Wykład o ustroju i komentarz do ustawy, Warszawa [brw],
s. 21, 44.
17
Dekret „o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego” z dnia 23 XI 1944 r. Dz. U. R. P.
z 11 XII 1944 r. nr 14, poz. 74.
18
Art. 39 ustawy „o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych w brzmieniu obwieszczenia
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 VI 1936 r. Dz. U. R. P. z 11 VIII 1923 r. nr 62, poz. 454.
19
Art. 43-48 ustawy „o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego” z dnia 23 III 1933 r.
20
K. Biskupski, J. Starościak, op. cit., s. 48-49.
21
Dekret ten uzupełniał ustawę o organizacji i zakresie działania rad narodowych z dnia 11 XI 1945 r.
(Dz. U. nr 5, poz.22)
15
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organach jednolitej władzy państwowej z dnia 20 III 1950 r.22. Nowe przepisy prawa
od podstaw uregulowały system rządów w mieście. Przede wszystkim ustawa zniosła
związki samorządu terytorialnego. Wobec powyższego, dotychczasowy majątek
związków samorządu terytorialnego, a więc i miejski Gdyni, z mocy prawa stał się
majątkiem Państwa. Wszyscy pracownicy państwowi i samorządowi, zatrudnieni
dotychczas w organach zniesionych, przeszli do służby w odpowiednich wydziałach
nowo utworzonych prezydiów rad narodowych, w charakterze pracowników
państwowych. W kolejnych latach to „ludowe” państwo decydowało o losach miasta
i jego mieszkańców. Miejska Rada Narodowa utraciła prerogatywy samorządowe,
przekształcając się w terenowy organ jednolitej władzy państwowej, przejmujący
dotychczasowy zakres właściwości zniesionego organu. Przepisy tej ustawy, dotyczące
powiatowych rad narodowych i ich organów, znalazły zastosowanie odpowiednio
do rad narodowych i ich organów w miastach, stanowiących powiaty miejskie.
Od chwili wejścia w życie ustawy gdyńska rada narodowa działała na podstawie
uprawnień ustawowych, a także, co należy podkreślić, zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami Rady Państwa, Rady Ministrów oraz właściwych ministrów. Struktura
administracyjna oraz władza wykonawcza miasta, zwłaszcza po wojnie, nie znalazła
jak na razie, należytego odniesienia w opracowaniach naukowych.
Kolejne lata funkcjonowania miasta to zmagania z siermiężnym, ale wszechwładnym
ustrojem komunistycznym. Gdynia i Gdynianie znoszą jego niewygody ze szczególną
cierpliwością. Gdynia przestała być „oczkiem w głowie” władz państwowych, ale nawet
bez wsparcia propagandowego była ważnym elementem pamięci zbiorowej polskiego
społeczeństwa. Gdynia wraca na karty historii „z hukiem”… broni maszynowej.
„Ludowa władza”, w krwawy grudniowy czwartek roku 1970, w szczególny sposób
uhonorowała mieszkańców miasta. Chociaż zbrodnia nie została do dnia dzisiejszego
rozliczona zgodnie z zasadami demokratycznego prawodawstwa, wydarzenia te mają
już bogatą literaturę przedmiotu23.
Następne ważne daty dla gdyńskiego municypium to lata 1980-1982 i czas
solidarnościowego zrywu. Nie można go opowiedzieć bez wejścia w biografistykę
Ustawa „o terenowych organach jednolitej władzy państwowej” z dnia 20 III 1950 r. Dz. U. z 13 IV
1950 r. nr 14, poz. 130.
23
Tylko z publikacji zwartych należy wymienić: W. Kwiatkowska, Grudniowa Apokalipsa, Gdynia 1993
(passim); M. Tarniewski, Płonie komitet (grudzień 1970-czerwiec 1976), Paryż 1982, s. 65-77; Grudzień
1970, 1970, Paryż 1986, s. 219-412; J. Eisler, S. Repczyński, Grudzień ’70 wewnątrz „Białego Domu”, Warszawa 1991 (passim); B. Seidler, Kto kazał strzelać Grudzień ’70, Warszawa 1991 (passim); Z. Branach,
Grudniowe wdowy czekają, Londyn – Paryż – Wiedeń – Warszawa – Wrocław 1990 (passim); J. Eisler,
Grudzień 1970, geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2000 (passim); Grudzień 1970 w dokumentach
MSW, wybór, wstęp i oprac. J. Eisler, Warszawa 2000 (passim); B. Danowska, Grudzień 1970 roku na
wybrzeżu gdańskim, przyczyny – przebieg – reperkusje, Pelplin 2000 (passim); H. M. Kula, Dwa oblicza
grudnia ’70 oficjalne i rzeczywiste, Gdańsk 2000 (passim); H. M. Kula, Grudzień 1970 „oficjalny” i rzeczywisty, Gdańsk 2006 (passim); To nie na darmo…. Grudzień ’70 w Gdańsku i Gdyni, pod red. M. Sokołowskiej, Gdynia 2006 (passim); P. Brzeziński, R. Chrzanowski, A. Nadarzyńska-Piszczewiat, Zbrodnia
bez kary, grudzień 1970 w Gdyni. Przebieg wydarzeń, represje, walka o prawdę, Gdynia 2010 (passim) i in.
22
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ówczesnych gdynian, z których wielu do dnia dzisiejszego nie zostało we właściwy
sposób uhonorowanych przez niepodległe państwo za swoją odwagę w okresie
strajków, działalności związkowej i podziemnej stanu wojennego24. Po roku ’89 Gdynia
niewątpliwie wykorzystuje swoje naturalne i niejako „przyrodzone” właściwości, z
roku na rok zapisując, w spektakularny nierzadko sposób, historię miasta, wpisaną w
dzieje wolnego już państwa polskiego.
W Gdyni należy dostrzec – jak już zauważono - ważne zjawisko: ludzi. Widzimy
tu prawdziwy konglomerat osób, którzy Gdynię – port i miasto - budowali w okresie
międzywojennym, a później je współtworzyli. To ideał ludzi, którzy w niej mieszkali
i mieszkają obecnie. Z ogromnej rzeszy społeczeństwa gdyńskiego na wspomnienie
zasługuje i inż. Tadeusz Wenda i adm. Józef Unrug, a także wicepremier Eugeniusz
Kwiatkowski i Komisarz Rządu dla miasta Gdyni Stefan Franciszek Sokół oraz wielu
innych. To takie postaci jak powojenni bohaterowie gdyńskiej przestrzeni miejskiej:
ks. Hilary Jastak i Franciszka Cegielska, a także np. Andrzej Kołodziej, niespełna
20-letni robotnik, który zorganizował skuteczny strajk w gdyńskiej stoczni w 1980 r.25. To
chociażby postaci polskich powojennych admirałów: Ludwika Janczyszyna i Henryka
Pietraszkiewicza. Pamiętać jednak należy również o ludziach, którzy kreowali przez
te lata zwykłe, codzienne życie miasta. Wspomnieniem ogarnąć należy zarówno jego
budowniczych, jak i robotników portowych, kupców i rzemieślników, marynarzy
(z marynarki handlowej i wojennej), a także, np. niewielką grupę pracowników
cywilnych kościoła katolickiego, działających na niwie charytatywnej26. Na szczególną
uwagę zasługują obrońcy miasta z roku 1939 i niemi świadkowie wydarzeń „grudnia”
197027.
Przyzwyczajeni do hołubienia w pamięci okresu przedwojennego w badaniach
nie możemy pominąć osób, które współtworzyły miasto lub odcisnęły swoje piętno
na tym mieście po roku 1945. Właściwe ukazanie ich w przestrzeni publicznej
miasta będzie stanowiło probierz wiarygodności historyka, który podejmie się opisu
powojennej rzeczywistości. Na szczególną uwagę zasługiwać będą, stanowiący władzę
wykonawczą do roku 1950, prezydent H. Zakrzewski i jego zastępcy: Piotr Stolarek
i S. Modliński, a także stanowiący władzę uchwałodawczą Radni Miejscy. Wydaje
się niezbędna analiza osobowości osób, które stały na czele kolegialnej władzy, jaką
było Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w latach 1950-1973. Bez biograficznych
odniesień do postaci Antoniego Kozłowskiego, Alfreda Millera, Jana Depaka,
Również i tutaj dostrzegamy niedosyt publikacji, które omawiają tamten niełatwy czas. Z ważniejszych wydawnictw książkowych dotykających tej problematyki należy wymienić: A. Kołodziej, Gdyńscy komunardzi. Sierpień 1980 w Stoczni Gdynia, Gdynia 2008 (passim); D. Sadowska, E. Szmit, Solidarna Gdynia. Sierpień 1980, Gdynia 2010.
25
Andrzej Kołodziej bez strachu potrafił zapanować nad wielotysięczną załogą, nad starszymi i bardziej
doświadczonymi kolegami, pomimo działań Służby Bezpieczeństwa.
26
M. Kardas, Działalność Rady Charytatywnej przy kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Gdyni w okresie stanu wojennego, [w:] Polityka i humanitaryzm. Kontakty międzynarodowe
rządu i opozycji w Polsce w latach 1980-1989, Opole 2010, s. XXXX.
27
Patrz przypisy: 7, 8 i 21.
24
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Konstantego Reka, Mieczysława Wójcika, Teodora Czapczyka i Jana Mariańskiego,
nie będzie można właściwie scharakteryzować procesów, zachodzących w mieście
zarówno okresu stalinowskiego, jak i „epoki gomółki”. Po wprowadzeniu w 1973
r., w wyniku zmiany ustawy o Radach Narodowych, jednoosobowych urzędów
administracji państwowej, Prezydentami Miasta byli Aleksy Latra, Jan Rzeczkowski,
Zbigniew Koriat i Zbigniew Biernat. Bez bliższego zapoznania się z tymi osobami
(nadal żyjącymi i nierzadko aktywnymi społecznie) i tutaj trudno będzie pokazać
procesy miastotwórcze, którym Gdynia podlegała. Nie zapominajmy, że ważnymi
osobami, które miały przemożny wpływ na funkcjonowanie miasta, byli sekretarze
Komitetu Miejskiego PPR (1945-1948 r.28), a po zjednoczeniu PPS i PPR, sekretarze
Komitetu Miejskiego PZPR (1948-199129).
Studiując dzieje Gdyni, badacz natrafia wielokrotnie na barierę braku materiałów
źródłowych, przez co precyzyjne określenie ważnych dla miasta momentów
historycznych, na dzień dzisiejszy, nie wydaje się możliwe. Wokół dużej grupy
zdarzeń narosło wiele legend i zniekształceń przekazu historycznego. Wiele z
dotychczasowych, niepodważalnych informacji, wymaga wyjaśnień, bądź uściśleń.
Dlatego też badacz posiłkować się musi wspomnieniami i relacjami bohaterów, które
wobec zachowanych tylko szczątkowych źródeł, pozwalają uzupełnić faktografię.
Zmieniają się czasy. Żyjemy w innej rzeczywistości niż nasi antenaci. Ci, którzy
współtworzyli historię Gdyni, zazwyczaj nie myśleli wówczas o jej zapisaniu na kartach
wspomnień, tak jak niewielu myśli o zapisywaniu dnia dzisiejszego. Gdy nadszedł
czas jej spisania, który przypadł przede wszystkim na lata 60. i 70. XX w., w Polsce
nie było ku temu – jak się dzisiaj wydaje - sprzyjających okoliczności. Trzeba jednak,
gwoli prawdy, zauważyć, że w tym czasie drukiem ukazało się kilka pamiętników,
dotyczących okresu dwudziestolecia międzywojennego30. Świat realnego socjalizmu
nie był już jednak tak łaskawy dla tekstów pamiętnikarskich, dotykających czasu
wojny i okresu odbudowy po roku 1945. Wiele wspomnień, opisujących tę niełatwą
rzeczywistość, trafiało do tzw. „szuflady”. Ten, kto chciał wydać wspomnienia w
oficjalnym obiegu wydawniczym miał bowiem do czynienia wielokrotnie z ostrą
ingerencją cenzury, zarówno w sensie eliminacji fragmentów wspomnień, jak i w
płaszczyźnie interpretacji tekstu zgodnie z założeniami ideologiczno-politycznymi.
Wielokrotnie autorzy piszący w kraju, zdając sobie sprawę z funkcjonowania aparatu
A. Sobociński, Życie polityczne, [w:] Dzieje Gdyni, pod red. R Wapińskiego, Gdańsk 1980, s. 292-293.
To Zdzisław Basak, Piotr Stolarek, Włodzimierz Zborowski, Jan Grudziński, Emilian Deklowa i Adam
Sumiga.
29
A. Sobociński, op. cit., s. 301. Adam Sumiga, Hieronim Olejniczak, Jan Depak, Hieronim Olejniczak,
Wacław Adamski, Jan Kruszyński, Tadeusz Stuła, Janusz Gąsiorowski, Marian Sikora, Ryszard Jagiełło,
Hugon Malinowski, Władysław Porzycki, Zygmunt Rosiak, Kazimierz Litzbarski, Janusz Karkosiński.
30
Patrz chociażby: M. Filipowicz, Ludzie, stocznie i okręty, Gdańsk 1985 (passim); B. Kasprowicz, Byłem Juniorem, Gdynia 1965 (passim); J. Rummel, Narodziny żeglugi, Gdańsk 1980 (passim); A. Żupański, Wspomnienia z młodości, Warszawa 1983 (passim); S. Darski, W służbie żeglugi, Warszawa 1978
(passim) i in.
28
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cenzorskiego, uwzględniali jego wymogi i zastrzeżenia a priori31. Większość, by
uniknąć tego rodzaju zakusów, nie zdecydowała się na druk w tym czasie napisanych
przez siebie wspomnień32. Było to możliwe albo w chwilach krótkiego czasu
odwilży33, albo dopiero po 1989 r.34. W tym miejscu należy podkreślić niewątpliwą
zasługę wieloletniego redaktora i inicjatora powstania, ukazującego się od 1977 r.,
periodyku pt. Rocznik Gdyński, Jerzego Micińskiego. Na łamach Rocznika ukazało
się na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, w tym do roku 1989, wiele reminiscencji
dotyczących również okresu PRL.
W ponad 80-letniej historii Gdyni kilkukrotnie podejmowano wysiłek badawczy,
mający na celu zsyntetyzowanie wiedzy związanej z historią miasta i regionu.
Przed 1 IX 1939 r. pojawiło się kilka wydawnictw, które jednak w swoim zakresie
treściowym wypełniały bardziej obszar propagandowy lub chociażby informacyjny
niż merytoryczny. Do ważniejszych publikacji tego okresu należy zaliczyć: Kronikę
o polskim morzu. Dzieje walk, zwycięstw i pracy z 1930 r., Polskę na morzu z roku
1935; XV lat polskiej pracy na morzu z 1938 r. i Monografię Wielkiego Pomorza
i Gdyni z okazji 20-lecia powrotu ziemi pomorskiej do macierzy wydaną tuż przed
wybuchem wojny35. Wyzwanie to podjęli właściwie dopiero historycy (i nie tylko)
powojenni. Z długiej listy tych co pisali o Gdyni należy wymienić chociażby m.in.:
Alojzego Męclewskiego, Andrzeja Rzepniewskiego, Andrzeja Bukowskiego, Romana
Wapińskiego, Mieczysława Widernika, Czesława Jerysia, Kazimierza Małkowskiego,
Mariusza Kardasa, Grzegorza Piwnickiego i Bogdana Zalewskiego, Sławomira
Kitowskiego, Ewę Ostrowską, Monikę Tomkiewicz, Małgorzatę Sokołowską, Wiesławę
Po wojnie widać w Polsce wyraźny spadek zainteresowania pisarstwem pamiętnikarskim. Zaprzestania pisania pamiętników należy - jak się wydaje – doszukiwać się we wzmożonej inwigilacji Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego i możliwości wykorzystania przez tę służbę opublikowanych materiałów,
jako materiałów operacyjnych.
32
K. Wójcicki, Franciszek Sokół – przerwany lot, [w:] F. Sokół, Żyłem Gdynią, Gdynia 1998, s. 29. Tak było
np. z pamiętnikiem napisanym przez Komisarza Rządu w Gdyni Stefana Franciszka Sokoła w 1947 r. Na
zamiar druku wskazuje fakt, iż Sokół zamówił projekt okładki, którego autorem był Tadeusz Dworzański,
a także dokonał wyboru zdjęć.
33
Patrz np: E. Osóbka-Morawski, Dziennik Polityczny 1943-1948, Gdańsk 1981 (passim).
34
M. Stankiewicz, Z floty carskiej do polskiej, Warszawa 1997, (passim); F. Sokół, Żyłem Gdynią, Gdynia
1998 (passim); Moja droga na morze. Jubileuszowe wspomnienia absolwentów oksywskiej Alma Mater,
pod red. A. Drzewieckiego, B. Zalewskiego, Gdynia 2004; R. Markiewicz, Wojenne wspomnienia mieszkańca Gdyni, Gdynia 2009 (passim); Z. Miszewski, Ku Morzu, Gdynia 2009 i in.
35
Kronika o polskim morzu. Dzieje walk, zwycięstw i pracy, pod red. C. Pethego, Warszawa 1930 (passim); Polska na morzu, pod red. J. Targi, Warszawa 1935 (passim); XV lat polskiej pracy na morzu, pod
red. A. Majewskiego, Gdynia 1938 (passim); Monografia Wielkiego Pomorza i Gdyni z okazji 20-lecia powrotu ziemi pomorskiej do macierzy, Toruń – Lwów 1939 (passim).
31
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Kwiatkowską i wielu in.36. Należy jednak podkreślić, że w sferze zainteresowań
większości autorów pozostawał przede wszystkim okres międzywojenny historii
miasta.
Dla autora niniejszych rozważań nie ulega wątpliwości, chociaż będzie to dla wielu
kontrowersyjna teza, że historycy podejmujący badania w PRL – poza niechlubnymi
wyjątkami – dążyli do projekcji prawdy. W swoich pracach badawczych napotykali
jednak na wiele utrudnień tak charakterystycznych dla tej epoki. Na przeszkodzie
stawały narzucone metody badawcze, tematy tabu, których badań nie podejmowano
lub tak je definiowano, by były zgodne z fundamentem ideologicznym „Ludowej
Ojczyzny”, wyłączny mecenat państwa, ograniczony dostęp do krajowych, a zwłaszcza
zagranicznych, zasobów archiwalnych, cenzura, a co za tym idzie, niejednokrotnie,
odmowa publikacji, druku.
Nie bez znaczenia pozostawały wym. wyżej aspekty dla podejmowanych w tym
zakresie działań przez profesora Uniwersytetu Gdańskiego Romana Wapińskiego,
mających na celu stworzenie pierwszej monografii miasta. Wydaje się, że skutecznie
mogły ograniczyć możliwości badawcze i prezentację wyników naukowych
dociekań. Nie można jednak – jakby chciały niektóre środowiska polityczne
trójmiasta – dezawuować dokonań badawczych, przeprowadzonych pod kierunkiem
tego niestrudzonego w swojej pracy naukowej profesora w II poł. lat 70.37. Efektem
wysiłku zespołu badawczego, działającego pod kierownictwem tego zasłużonego dla
nauki historycznej w Polsce naukowca, była monografia pod tytułem Dzieje Gdyni38.
Dzisiaj jednak, w zmienionej sytuacji politycznej, nie ulega wątpliwości, że formuła tej
publikacji już się wyczerpała. Wiele z zapisów merytorycznych się zdezaktualizowało.
Pojawiły się nowe źródła, które umożliwiają inną, bardziej obiektywną analizę
Należy wymienić m.in.: A. Rzepniewski, Obrona wybrzeża w 1939 r. na tle rozwoju marynarki wojennej Polski i Niemiec, Warszawa 1970; Gdynia. Sylwetki ludzi, Oświata i nauka, literatura i kultura, pod
red. A. Bukowskiego, Gdańsk 1979; Dzieje Gdyni, pod red. R. Wapińskiego, Gdynia 1980; S. Kitowski,
Gdynia Miasto z morza i marzeń, Gdynia 1997; S. Kitowski, M. Sokołowska, Ulice Gdyni, O historii i patronach, Gdynia 2001; K. Małkowski, Bedeker Gdyński, Gdańsk 2001; A. Męclewski, Neugarten 27. Z
dziejów gdańskiego gestapo, Warszawa 1974; M. Widernik, Życie polityczne Gdyni w latach 1920-1939,
Gdańsk 1999; E. Rojowska, M. Tomkiewicz, Gdynia 1939-1945 w świetle źródeł niemieckich i polskich.
Aresztowania - egzekucje – wysiedlenia ludności cywilnej narodowości polskiej, Gdynia 2009; E. Ostrowska, Gdynia. Miasto i ludzie, Gdynia 2003; Ludzie Pomorza lat 1920-1939. Szkice biograficzne, Gdańsk
1977; G. Piwnicki, B. Zalewski, Polski wrzesień 1939 w Gdyni, Gdynia 2009 i in.
37
Przy okazji laudacji dla osoby prof. dr. hab. Romana Wapińskiego, w trakcie konferencji naukowej
poświęconej jego pamięci odbywającej się w listopadzie 2008 r. pod znamiennym tytułem II Rzeczpospolita z morzem w tle, ukazano wielkość dokonań naukowych zmarłego w maju tego roku profesora. Wypowiedziane wówczas słowa zostały opublikowane w wydawnictwie, będącym pokłosiem tego spotkania: Druga Rzeczpospolita z morzem w tle, pod red. A. Drzewieckiego, E. Koko, Gdynia 2010 (passim).
Pochlebne słowa wypowiedziane w kierunku prof. Wapińskiego wzbudziły głosy krytyczne (T. Oracki,
Przemilczenia i mistyfikacje, Na marginesie artykułów o Romanie Wapińskim, Gdańsk 2011), które przypomniały silne zakorzenienie jego osoby w establishmencie PRL, a co za tym idzie ideologiczne (komunistyczne) inklinacje.
38
Dzieje Gdyni...
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dziejów miasta i jego społeczności. Niezmiennie jednak, w dalszym ciągu zmuszeni
jesteśmy do odwoływania się do monografii prof. Wapińskiego, gdyż de facto – co
już zauważono – pozostaje ona dotychczas jedynym opracowaniem syntetyzującym
badania.
Dlatego też współczesne środowisko trójmiejskich historyków wyszło z inicjatywą,
by podjąć, po ponad 30. latach od ukazania się Dziejów Gdyni, nowy wysiłek
badawczy, który w sposób niepozbawiony krytyki, doprowadzi nas do powstania
nowej monografii gdyńskiej. Należy w tym miejscu podkreślić, że nie chodzi o
wyważanie już otwartych drzwi, nie chodzi o zdezawuowanie dotychczasowych
wyników prac badawczych, lecz o nową, tzn. bardziej obiektywną oraz opartą na
nowych źródłach analizę dziejów miasta i jej mieszkańców. Podkreślam ten ostatni
element, gdyż w poprzedniej monografii oraz publikacjach przyczynkarskich –
oczywiście ze zrozumiałych względów (ograniczenie objętością pracy, cenzura) –
wydaje się fenomen budowy Gdyni nazbyt anonimowy.
Nie ulega wątpliwości, że ważnym elementem nowej „podróży historycznej” po
dziejach miasta powinna być analiza migracji mieszkańców. Do 1939 r., pomimo
zachowania się ewidencyjnych kart meldunkowych39, nie potrafimy tak naprawdę
jeszcze, oprócz wartości szacunkowych, podjąć się charakterystyki kwestii
migracyjnych dotyczących miasta. Podobnie, pomimo zachowania niemieckich
kart meldunkowych, trudno jest również podjąć ten temat w zakresie hitlerowskich
wysiedleń z przełomu lat 1939/40 i zmian ludnościowych do 1945 r.40. Z kolei po
drugiej wojnie światowej dostrzegalna jest silna identyfikacja byłych mieszkańców
Gdyni z miastem, na co wskazuje powrót dużej grupy jej przedwojennych obywateli
w jego granice i starania o odzyskanie pozostawionych tutaj nieruchomości41. Ale i ta
problematyka pozostaje obszarem mało zbadanym. Dopiero ostatnimi laty podjęta
przez władze miasta inicjatywa przeanalizowania strat osobowych Gdyni w okresie II
wojny światowej daje w przyszłości gwarancję właściwego ujęcia tematu42.
To wszystko składa się na szczególny charakter tego miasta, który niewątpliwie
wart jest udokumentowania, wymaga gruntownych i rzetelnych badań. Niezbędne
wydaje się sięgnięcie do zasobów archiwalnych archiwów państwowych, zwłaszcza
Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowego w Gdańsku, w tym oddziału
w Gdyni, a także Archiwów Państwowych w Toruniu i Bydgoszczy. W kręgu
zainteresowań badaczy powinny się znaleźć zasoby archiwów specjalistycznych,
tj. Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, Archiwum Sejmowego, Centralnego Archiwum Wojskowego
w Rembertowie, Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni i Instytutu Pamięci
Narodowej.
APG o/Gdynia, sygn. akt 682, Zespół Komisariatu Rządu Gdyni, Kartoteka meldunkowa mieszkańców.
APG o/Gdynia, sygn. akt 650, Zespół Nadburmistrza Gdyni, Kartoteka meldunkowa mieszkańców.
41
APG o/Gdynia, sygn. akt 682, Zarząd Miasta i Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni, Kartoteka
meldunkowa mieszkańców.
42
http://www.2wojna.gdynia.pl.
39
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Na dzień dzisiejszy wydaje się, że jest kilka okresów historycznych miasta,
które są w miarę dobrze udokumentowane. Wymagają uzupełnienia o informacje
z nowych źródeł i dogłębnej, nowej analizy. Najsłabiej opracowany jest okres po
1945 r. Ze zrozumiałych względów nie sposób było do roku 1989 podejmować
krytycznych badań nad powojenną rzeczywistością. Należy oddać cześć tym, którzy
podejmowali takie kroki przed tym znamiennym rokiem przełomu politycznego w
naszym kraju. Trzeba jednak zauważyć, iż teksty te będą nierzadko naznaczone dużą
nieobiektywnością ze względu na: często występujący w tym czasie brak dostępu
do źródeł i – co już wspomniano - funkcjonującą cenzurę, która uniemożliwiała
krytyczną weryfikację pozyskanych materiałów. Dzisiaj wielokrotnie zapominamy o
tej bardzo istotnej przeszkodzie ograniczającej możliwości publikacyjne materiałów
naukowych i dyskusję nad nimi. Dlatego też obecnie, do opublikowanych rozważań
przyczynkarskich dotyczących tego okresu historycznego, a które ukazały się
drukiem przed rokiem ’89, należy – co może wzbudzić u ich autorów wiele, niestety
dyskusyjnych emocji - podchodzić w sposób dość krytyczny. Co więcej, trzeba zdobyć
się na odwagę i pokusić się o nowe krytyczne spojrzenie na wielokrotnie podnoszone
już aspekty dziejów miasta.
Skoro postulujemy o nowe badania, których efektem będzie nowatorskie
opracowanie historii miasta, może warto w tym miejscu zastanowić się, czy nie
zmienić tradycyjnego podejścia do opisywanych dziejów. W przyszłej monografii
można zastosować tradycyjny układ pracy, który będzie rysował historię Gdyni
w sposób chronologiczny. Jeżeli przyjmiemy taką strukturę studium, wydają się
odpowiednie następujące rozdziały publikacji:
1. Od czasów najdawniejszych do roku 1900 lub też do 1920 lub 1926,
2.
lub też wyodrębnić lata 1920 – 1926 jako osobny podrozdział,
3. Lata 1926 – 1939,
4. Czas wojny (1939-1945),
5. Lata PRL 1945-1989 (1990), w których powinniśmy wyszczególnić kilka podokresów.
Gdybyśmy kierowali się systemem administracyjnym, to musielibyśmy wyszczególnić
następujące lata:
• 1945-1950 samorząd terytorialny,
• 1950-1973 Rady Narodowe z kolegialnym systemem władzy wykonawczej i
hierarchicznością struktury jednolitej terenowej władzy państwowej,
• 1973-1989 (1990) Rady Narodowe z jednoosobowym przedstawicielstwem
władzy wykonawczej i hierarchicznością struktury jednolitej terenowej
władzy państwowej.
Można przyjąć również inny podział np:
• 1945-1956 okres stalinowski,
• 1956-1970 do „grudnia 1970” - czas Gomułki,
• 1970 – 1980 między grudniem a sierpniem - czas Gierka,
• 1980-1989 (1990) schyłek systemu komunistycznego - czas Jaruzelskiego.
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Należy jednak również pokazać propozycję projektu monografii, która w
diametralny sposób łamie przyjętą powszechnie konwencję podziału na okresy
historyczne. Z pozytywnym oddźwiękiem w środowisku historycznym spotkała
się również propozycja ujęcia monografii w tzw. bloki tematyczne lub też po prostu
ujęcia problemowego. Przyjęto by w ten sposób zasadę opisania pewnych zagadnień,
które byłyby odzwierciedleniem szerokiego pola zainteresowania dziejami Gdyni w
środowisku historyków. Pojawiły się następujące hasła tematyczne, których potrzebę
opracowania w układzie linearnym do dnia dzisiejszego dostrzeżono:
1. Port – działalność i jego struktura,
2. Władze miasta (administracja publiczna),
3. Bezpieczeństwo i porządek (policja, milicja, służba bezpieczeństwa),
4. Wojsko ze szczególnym uwzględnieniem statusu Marynarki Wojennej,
5. Rola i znaczenie Floty Handlowej,
6. Edukacja i kultura,
7. Kultura fizyczna i sport,
8. Opieka zdrowotna,
9. Przemysł i handel (gospodarka komunalna),
10. Infrastruktura miejska,
11. Ludzie Gdyni (problematyka społeczna, mieszkańcy),
12. Urbanistyka i budownictwo,
13. Konspiracja (wojenna i powojenna /niepodległościowa/),
14. Kościoły i wspólnoty religijne.
Powszechnie zgodzono się, iż przypadku takiego ujęcia przedmiotu badań, zasada
konstrukcji narracji byłaby złamana przez rozdział pierwszy, w którym omówiono by
miejscowość w okresie przedmiejskim, np. do roku 1900. W podobny sposób można
by ewentualnie potraktować rozdział dotyczący okresu okupacji.
Nie ulega wątpliwości, że środowisko historyczne trójmiasta staje dzisiaj przed
nowym wyzwaniem, nie tylko w wyniku realizacji własnych potrzeb, ale również pod
wpływem czytelnika – odbiorcy zamierzeń publikacyjnych. Gdy zniknęły subiektywne
przeszkody, uniemożliwiające w sposób rzetelny przeprowadzenie badań – jedyną
przeszkodą pozostaje niedofinansowanie nauki – niestety w dalszym ciągu czytelnik
musi torować drogę swej świadomości historycznej pomiędzy „gruzami” prawd
minionych i „marmurami” obecnie wznoszonych, posługując się wątłą zazwyczaj
wiedzą, jaką wyniósł ze szkół lub zdobył w wyniku własnych poszukiwań. Brakuje
w tym zazwyczaj jakiejkolwiek metodologii, a i tzw. fałszywych drogowskazów
raczej z tej drogi nie ubyło, co przy braku podstaw metodologicznych u tych osób
przekłada się na obawy środowiska naukowego – nie chodzi w tym przypadku
o uzurpowanie sobie prawa do prawdziwej wiedzy – co do rzetelności przekazu i
prawidłowości odczytania przesłanek. Dodajmy, że obawy te są uzasadnione, gdyż
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nawiązując do sformułowania użytego przez prof. Stefana Kieniewicza43, zamiast
wymierzenia sprawiedliwości minionemu światu, wielokrotnie czytelnik zyskuje,
jeśli nie mniejszą lub większą porcję zakamuflowanych kłamstw, nieprawdy, to
dręczących go wątpliwości w proporcji właściwej do jego wiedzy (niewiedzy). Należy
więc wystrzegać się niedoskonałości niektórych nowych opracowań, które wynikają
z pokus, przed którymi przestrzegał już wówczas prof. Kieniewicz, a które i dzisiaj
znajdują swoje odniesienie: usiłowania dopasowania źródeł do sądów apriorycznych,
albo potrzeb bieżącej polityki, czy też – co często widzimy – ulegania naciskowi
narodowej megalomanii.
Podejmując badania dziejów Gdyni, należy zastanowić się nad właściwą
metodologią oraz metodyką badań. Ważna jest zwłaszcza metodyka, która pozwala w
sposób ustandaryzowany dla wybranego obszaru badań, podejść do rozwiązywania
problemu, a która koncentruje się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, nie: co
należy zrobić? lecz na: jak to należy robić? Kieruje więc swoje działanie ku praktyce
wykonawczej, a nie - jak metodologia - ku teorii. Metodyka abstrahuje właściwie od
merytorycznego kontekstu danego obszaru badawczego, a skupia się na metodach
realizacji zadań, metodach analizy, tak by pokazać przedmiot badań zgodnie z
prawdą historyczną.
Jaką metodykę zastosujemy przy badaniach historycznych powiązanych z analizą
źródła, jakim jest dwudziestowieczne miasto? Jak się wydaje, przy omawianej analizie
sięgnąć należy przede wszystkim do metody historycznej. Pomoże nam ona poszukać
efektywnego sposobu badań określonego obszaru tematycznego lub obiektu poprzez
analizę celów, treści czy też zastosowanych metod. Pozwala na poszukanie dróg
(sposobów) racjonalnego dojścia do prawdy obiektywnej poprzez możliwie dokładną
analizę poszczególnych elementów składowych pozyskiwanej wiedzy.
Zastosowanie znajdzie również metoda geograficzna, która niezbędna jest przy
analizie wpływu warunków naturalnych na rozwój osadnictwa i towarzyszącej
mu sieci komunikacyjnej. Metoda ta pozwala również przeanalizować działalność
gospodarczą różnych grup zawodowych. Zajmuje się ona również działaniami
wojennymi, ich przebiegiem i skutkami.
Powinniśmy sięgnąć również po metodę porównawczą, którą zastosujemy przy
opracowywaniu funkcjonowania instytucji, urzędów, przedsiębiorstw, a nawet i życia
politycznego oraz prywatnego (społecznego). Nie powinniśmy też zaniedbywać
metody genealogicznej, która ułatwi nam poruszanie się w związkach rodzinnych,
pokazując powiązania i koneksje w strukturze społecznej, a przez to pomoże
uzmysłowić historykowi ważność pewnych faktów politycznych, kulturalnych i
religijnych. Należy również zastosować metodę genetyczną, która będzie doszukiwała
się związków przyczynowych o bardziej złożonym charakterze niż związki wynikające
z następstwa czasu.
Na plenarnym posiedzeniu Towarzystwa Miłośników Historii w 1974 r. profesor Stefan Kieniewicz
stwierdził: „Historyk zaś ma własny, główny obowiązek wymierzania sprawiedliwości minionemu światu”.
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Możemy wreszcie skorzystać z metody argumentum ex silentio (milczenie
źródeł), która polega na zestawieniu kilku tez: gdy w materiale źródłowym natrafimy
na brak informacji o wydarzeniach, co może świadczyć, że nie wystąpiły one w
rzeczywistości. Tą metodą będziemy się posiłkować zwłaszcza w sytuacji sięgnięcia
do źródeł pamiętnikarskich. Brak odniesienia zwłaszcza do znanej faktografii może
skłaniać do następujących konkluzji: fakty miały miejsce, ale autorowi nie były one
znane; fakty miały miejsce, ale były na tyle powszechne, że piszący wspomnienia nie
uważał ich za warte wyjaśnienia, a tym samym zapisania; w końcu osoba spisująca
wspomnienia świadomie pominęła fakty w opisie, ponieważ pisząc dzieło miała na
względzie jakiś cel nadrzędny różny od wyczerpującego opisu zdarzeń (najczęściej
polityczny, czasem moralizatorski, ideologiczny, religijny).
Niewątpliwie, przy konstruowaniu treści przekazu niezbędne będzie sięgnięcie
do dzieł naukowych o charakterze pomocniczym, które stanowią niezbędną część
składową każdego warsztatu naukowego. Te, nazywane przez wielu naukowców
dziełami pomocniczo-naukowymi, w analizie każdej treści mają nie tylko wartość
praktycznych informatorów (jak zachowane do czasów współczesnych badacza
kalendarze, księgi adresowe, telefoniczne czy nawet turystyczne bedekery), ale
poprzez encyklopedie i słowniki – owoc pracy całej rzeszy uczonych i specjalistów z
różnych dziedzin, opracowujących poszczególne hasła – stają się niezwykle cennym
elementem ich weryfikacji. Należy bowiem podkreślić, że - zwłaszcza encyklopedie
- są wydawnictwami, w których szczególną rolę odgrywa aktualność informacji, a
wiadomości w niej zawarte muszą (a na pewno powinny) podążać za rozwojem nauki
i jej odkryciami. Uwaga ta dotyczy również encyklopedii specjalnych, zawierających
informacje tylko z jednej dziedziny wiedzy lub umiejętności. Do tej pory uważano, że
powyższe wskazanie dotyczyło przede wszystkim informacji z dziedziny nauk ścisłych
i przedmiotów technicznych. Po 1989 r. dotyczy również – zwłaszcza w Polsce i w
Europie wschodniej - haseł z dziedziny nauk humanistycznych. Wiele haseł poprzez
swoją interpretację ideologiczną – zwłaszcza dotyczącą przełomu XIX/XX wieku
oraz oczywiście wieku XX - ma już tylko wartość historyczną. Również przyjęta
zasada doboru selektywnego materiału nie zadowala dzisiejszych badaczy. Stąd
„wysyp” po okresie przełomu różnego rodzaju nowych encyklopedii i słowników44.
Na szczególną uwagę zasługują w naszym kontekście publikacje powstałe pod red.
Małgorzaty Sokołowskiej pod wspólnym tytułem: Encyklopedia Gdyni45.
Niezastąpione pozostają wydawane w Polsce, zarówno przed wojną jak i w okresie
powojennym dzieła, z serii who is who? Zwłaszcza przedwojenne Czy wiesz kto to
jest?, pod red. S. Łozy46 oraz wydany tylko po wojnie tom drugi tego wydawnictwa47,
Zob. chociażby: Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. A. Garlickiego, Warszawa
1999 (passim); B. Mankowicz, M. Bandowicz i A. Dudek, Słownik historii XX wieku, Kraków 1993 (passim); J. Palmowski, Słownik najnowszej historii świata 1900-2007, t. 1-6, Warszawa 2008 (passim) i in.
45
Encyklopedia Gdyni, pod red. M. Sokołowskiej, Gdynia 2006 (passim); Encyklopedia Gdyni, pod red.
M. Sokołowskiej, t. II, Gdynia 2009 (passim).
46
Czy wiesz kto to jest?, pod red. S. Łozy, Warszawa 1938 (passim).
47
Czy wiesz kto to jest? Uzupełnienia i sprostowania, pod red. S. Łozy, t. 2, Warszawa 1984 (passim).
44
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zasługują na szczególna uwagę dwudziestowiecznych badaczy. W okresie PRL
zostało wydane Kto jest kim w Polsce w 2 edycjach. W kolejnych latach po roku 1989
ukazywały się one sukcesywnie48. Nieodzowne wydaje się również sięgnięcie do
szeregu zestawień danych osobowych, jak: Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej49, czy
też Ludzie władzy Tadeusza Mołdawy50, oraz, w sytuacji podjęcia badań dotyczących
wątków historyczno-wojskowych, zachowanych Roczników Oficerskich i innych
zestawień żołnierzy zawodowych i rezerwy51. Należy zwrócić również baczniejszą
uwagę na przedwojenne Roczniki statystyczne Gdyni, redagowane przez Bolesława
Polkowskiego, a wydawane do wybuchu wojny przez Komisariat Rządu52.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że analiza materiału archiwalnego (źródłowego)
wymaga od badaczy wiedzy na temat opisywanej epoki, kultury. Gdy założymy,
zgodnie z metodyką historyczną, że dzieje społeczeństw ludzkich, a więc i społeczeństw
lokalnych, są procesem rozwojowym, podobnym do ewolucji odbywającej się w
przyrodzie, taka uwaga nie będzie zbędną. Niewątpliwie ważne jest śledzenie nowych
publikacji w czasopismach naukowych, na łamach, których pracownicy nauki
ogłaszają rezultaty swych badań. Historyk musi aktualizować dostępne informacje,
korzystając z literatury specjalistycznej, zgodnej ze swoją gałęzią wiedzy, ale także z
dziedziny dyscyplin pokrewnych. Wielość wydawnictw, które ukazują się na polskim
rynku, zwłaszcza popularnych, wymusza niejako zdwojenie wysiłku tropienia
informacji, gdyż nasi koledzy outsiderzy, ale i wielokrotnie pasjonaci, gromadzą
ogromną wiedzę, zwłaszcza faktograficzną, którą źle byłoby nie wykorzystać,
oczywiście po właściwym zweryfikowaniu, w prowadzonych analizach i badaniach
naukowych. Analiza treści źródłowych, w tym pamiętnikarskich, wymaga również
posiadania wiedzy pozahistorycznej z zakresu socjologii i psychologii. Dzięki tym
dziedzinom nauki, historyk może zrozumieć budowę struktur społecznych. W tej
materii powinien się również posiłkować badaniami prowadzonymi przez nauki
ekonomiczne53.
Należy podkreślić w tym miejscu mniejszy stopień wiarygodności źródeł
opisowych, który wynika stąd, że jest on najczęściej produktem jednej osoby, który w
trakcie powstawania nie mógł być w żaden sposób weryfikowany. Autor takiego źródła,
Kto jest kim w Polsce 1984. Informator biograficzny, edycja 1, Warszawa 1984 (passim); Kto jest kim
w Polsce. Informator biograficzny, edycja 2, Warszawa 1989 (passim). W roku 2005 ukazała się 11 edycja tego szczególnego informatora.
49
Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. J. M. Majchrowskiego, Warszawa 1994 (passim).
50
T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień
28 II 1991, Warszawa 1991 (passim).
51
Na wyróżnienie zasługuje wydany przy współpracy z Oficyną Wydawniczą „Adiutor” reprint (z jedynego jak się wydaje zachowanego egzemplarza) Rocznika Oficerskiego Rezerw 1934 (Warszawa – Londyn 2003), który stanowi dla badaczy dziejów najnowszych Polski i historyków wojskowości nieocenione źródło wiedzy o armii polskiej i jej korpusie oficerskim oraz uzupełnienie szeregu biogramów osób
żyjących w okresie II RP.
52
Rocznik statystyczny Gdyni 1934-1938, pod red. B. Polkowskiego, Gdynia 1934-1939.
53
Patrz chociażby: N. Rosenberg, L.E. Birdzell, Historia kapitalizmu, Kraków 1994.
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najczęściej pamiętnika, czy też złożonej na ręce badacza (również w formie nagrania)
relacji, ma zazwyczaj silnie indywidualne odniesienie do opisywanych kwestii. Siłą
rzeczy fakty, do których ma pozytywny stosunek, wyolbrzymia i upiększa (chociażby
poprzez dobór właściwych słów), inne, których nie akceptował, zniekształca, pomija
jako niewygodne lub prezentuje w sposób drugoplanowy. Pamiętać należy również,
że większość źródeł opisowych powstała dopiero po upływie określonego czasu od
prezentowanych zdarzeń. Pamięć ludzka poprzez swoją zawodność powoduje, że
piszący wspomnienia mógł nawet w dobrej wierze poprzeinaczać fakty w przekonaniu,
że przedstawił je dokładnie i zgodnie z autentycznym tokiem wydarzeń.
Nie należy jednak – idąc w tych rozważaniach w diametralnie drugą stronę - z tych
powodów odrzucać źródeł opisowych. Historyk dziejów najnowszych bezwzględnie
musi starać się czerpać swe wiadomości ze źródeł dokumentowych, a źródłami
opisowymi posiłkować się w przypadkach, gdy dokumentów jest brak. W tym miejscu
jednak należy zauważyć również subiektywność przekazu dokumentowego, zwłaszcza
po doświadczeniach historiografii państw totalitarnych XX w. (marksistowskokomunistycznej i faszystowskiej), która w duchu tzw. propagandy doskonałej, w
szczególny sposób potrafiła manipulować dokumentami przygotowywanymi dla
celów idei.
Summa summarum, niezależnie od doboru źródeł, który badacz zastosuje, będzie się
on znajdował w specyficznej sytuacji poznawczej. Wszyscy historycy, a zwłaszcza młodzi
i początkujący adepci Klio (a także publicyści i dziennikarze) zajmujący się Gdynią,
winni wziąć pod uwagę zasady metodologii badań i nie ulec magii słów zawartych w
źródłach dokumentowych (zwłaszcza wytworzonych po okresie 1945 r.) jak i świadków
wydarzeń. Należy być wyczulonym i ostrożnym w cytowaniu i interpretacji tekstów.
Nie ulega wątpliwości, że propaganda odgrywała w „życiu” Gdyni szczególne
znaczenie i jak się wydaje może być kluczem do zrozumienia, dlaczego to miasto na
długie lata stało się przedmiotem przekazu, które jako „żywa historia”, oddziaływało
na żyjące pokolenia. Propagandą jednak nie może być w żadnym zakresie efekt
działania zespołu historyków, którzy podejmą się opracowania kolejnej syntezy
Gdyni, a o takie podejście do badań autor niniejszych rozważań będzie usilnie
zabiegał.
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Przemiany demograficzne w Gdyni w latach 1946-2009
„Przestrzeń współczesnej Gdyni zaludniają w znacznej mierze potomkowie
pokolenia pionierów – miejscowej ludności kaszubskiej, pracowitej
i zahartowanej w bojach o polskość tych ziem, a także imigrantów,
budowniczych Gdyni z lat 20. i 30. (…)
Pracą rąk i umysłów owych budowniczych, ich dzieci, a współcześnie
i wnuków, ukształtowana została miejska przestrzeń Gdyni” 1

Sytuacja demograficzna i panujące trendy ludnościowe wpływają znacznie na
kondycję ekonomiczną danego obszaru. Obecnie, w dobie kryzysu, intensyfikacji
ruchu migracyjnego ludności czy niespójnej polityki społecznej w kraju, nabierają
szczególnego znaczenia. Pojawiają się bowiem problemy odnoszące się m.in. do
zabezpieczenia finansowego osób w wieku poprodukcyjnym, systemu oświaty,
szeroko pojmowanej modernizacji społeczeństwa czy chociażby transformacji
społeczno-ustrojowej rzutującej bezpośrednio na przeobrażenia demograficzne2 oraz
przestrzeń społeczną miasta3.
W przypadku Gdyni, intensywny rozwój społeczno-gospodarczy miasta można
uznać za cechę charakterystyczną. Od momentu nadania praw miejskich, w okresie
rządów komisarycznych (do 1939 roku) rozwiązano w Gdyni wiele problemów
związanych z gospodarką miejską. Uregulowano zadłużenie, a spłatę długów
przejęło państwo (wpływając na poziom życia ludności). Ujęto także w ramy planów
inwestycyjnych rozwój miasta, hamując jego żywiołowość. Zrealizowane zostały
zaniedbane inwestycje komunalne oraz wzniesiono miejsca usługowe. Na uwagę
zasługiwała również dbałość o wizerunek i ład przestrzenny miasta (zwłaszcza
w Śródmieściu) czy też opanowanie spekulacji gruntami budowlanymi poprzez
włączenie w granice administracyjne Gdyni terenów państwowych otaczających
miasto (Działki Leśne, Redłowo, Witomino). Na rozwój demograficzny wpłynęły
znacznie próby rozwiązania problemów mieszkaniowych (powołując do życia
E. Adrjanowska, Wprowadzenie, [w:] Gdynia. Środowisko-Przestrzeń-Gospodarka, pod red. E. Adrjanowskiej,
Gdynia 1990, s. 7.
2
M. Okólski, Przemiany ludnościowe we współczesnej Polsce w perspektywie minionego stulecia, [w:]
Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. Marody, Warszawa 2007,
s. 27-66.
3
M. Szmytkowska, Przestrzeń społeczna miasta w okresie transformacji. Przypadek Gdyni, Warszawa 2008.
1
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np. Towarzystwo Budowy Osiedli), organizacja sieci szkolnictwa powszechnego, jak
również aktywizacja stowarzyszeń gospodarczych i społecznych. Działania wojenne
zamknęły ten niezwykle ważny, dynamiczny etap tworzenia się miasta oraz polskiego
portu morskiego4.
W niniejszym artykule skupiono się na przemianach ludnościowych w Gdyni,
jakie miały mieście po II wojnie światowej. Kluczową rolę odgrywają dla nas co
prawda aktualne struktury i procesy demograficzne, które obrazują m.in. poziom
optymizmu społecznego czy też pozwalają wysuwać wnioski dotyczące dalszych
transformacji socjoekokomicznych, jednakże istotna i zasadna jest również synteza
archiwalnych danych, będących w pewnym stopniu źródłem współczesnych trendów.
W przeddzień wielkiej transformacji ustrojowej w Polsce, a tym samym zmian w
prowadzeniu polityki społecznej, profilu krajowego rynku pracy czy w efekcie jakości
życia sytuacja demograficzna przyjmowała odmienny charakter niż w chwili obecnej5.
Biorąc pod uwagę zmiany liczby ludności, zauważyć można wysoką dynamikę
przyrostu mieszkańców (zwłaszcza w początkowym okresie objętym analizą). Od
1946 do 1985 roku stan ilościowy Gdynian zwiększył się bowiem o 316,8% (1946 r. –
77,8 tys.; 1955 r. – 130,0 tys.; 1960 r. – 147,6 tys.; 1970 r. – 191,2 tys.; 1975 r. – 221,0
tys.; 1980 r. – 236,4 tys.; 1985 r. – 246,5 tys.). Wiąże się to zarówno ze zmianami
zasięgu terytorialnego miasta, powojennym wyżem demograficznym oraz jego
echem (na początku lat 80.), jak również akceleracją ruchu wędrówkowego ludności.
Emigracja była jednym z decydujących źródeł przyrostu ludności (pomimo iż po
wojnie wielu migrantów z głębi kraju osiedlało się w Sopocie, Gdańsku, innych
konkurencyjnych ośrodkach ziem odzyskanych). W latach 1960-1980 średnie
roczne saldo migracji wynosiło ponad 2,0 tys. osób (od 13,3 do 8,1‰), przy czym
udział wędrówek w przyroście liczby ludności ulegał obniżeniu. W latach 60. XX w.
migracja stanowiła 55,0% przyrostu ludności, w latach 70. – 47,0%, a w pięcioleciu
1981-1985 dodatnie saldo migracji stanowiło już tylko niecałe 11,0% przyrostu
mieszkańców. W tym okresie wielkość ruchu migracyjnego była efektem notowanego
w całym kraju spadku przeprowadzek Polaków ze wsi do miast oraz przemieszczeń
w ramach aglomeracji gdańskiej6. Podobne tendencje, zapoczątkowane w latach
wcześniejszych obserwujemy do dzisiaj. Wzrost mobilności przestrzennej ludności,
głównie w obszarze strefy funkcjonalnej aglomeracji, spowodowany jest m.in.
konkurencyjnymi cenami lokali mieszkaniowych oraz usług. Gdynia, pozostając
miejscem pracy czy nauki, przestaje być jednak miejscem dostępnym do życia dla
znacznego odsetka młodych osób (podobnie jak większość wielkich polskich miast).
W związku z powyższym, jeszcze przed wejściem kraju do struktur Unii Europejskiej
M. Widernik, Rozwój miasta Gdyni w latach 1926-1939 [w:] Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji 60. lecia nadania Gdyni praw miejskich. Gdynia wczoraj. 1926-1986. Gdynia1986, s. 72-90.
5
A. Cicharska, G. Karwacka, Przemiany demograficzne w Gdyni w latach osiemdziesiątych i 2008 roku,
[w:] „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, pod red. S. Sitka, Sosnowiec
2010, s. 245-251.
6
M. Piotrzkowska, Rozwój liczby ludności i przekształcenia struktur demograficznych, [w:] Gdynia.
Środowisko..., s. 72-81.
4
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(które to spotęgowało odpływ populacji) saldo migracji w Gdyni wahało się od 0,8
do 0,1‰, przy czym najwyższą jego wartość zanotowano w latach 1998-19997. Na
koniec omawianego przedziału czasowego ubytek mieszkańców za sprawą migracji
sięgnął -3,8‰, co wraz z niewielkim przyrostem naturalnym doprowadziło również
do ubytku rzeczywistego ludności (-3,2‰). Przykładowo w 1990 roku stan liczebny
mieszkańców miasta wynosił 251,5 tys. i osiągnął apogeum w roku 2000 (255,4 tys.),
natomiast dziewięć lat później zanotowano, iż w granicach Gdyni mieszka już tylko
247,2 tys. osób stanowiąc wielkość zbliżoną do tej z połowy lat 80. (ryc. 1). Pomimo
tego, iż Gdynia nie jest przypadkiem odosobnionym, który boryka się z problemem
niekorzystnej sytuacji demograficznej, to należałoby szukać odpowiednich rozwiązań,
instrumentów, które zahamowałyby panujące trendy, aby w najbliższej dekadzie nie

Ryc. 1. Zmiany liczby ludności w Gdyni w latach 1946-2009 [w tysiącach]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

stanąć przed trudnymi problemami społeczno-ekonomicznymi.
Dzielnicą statutową Gdyni, która skupia największą liczbę mieszkańców jest nadal
Chylonia (ryc. 2). Obecnie mieszka w jej granicach ponad 10,0% ogółu. Znacznym
zaludnieniem charakteryzują się również inne jednostki północne tj. Obłuże (8,0%);
Oksywie (6,3%) – czyli typowe „blokowiska” zasiedlane głównie w latach 1970-1990.
Przeciętnym udziałem mieszkańców wyróżniają się natomiast takie dzielnice jak: Witomino
Radiostacja (4,4%); Wielki Kacki (4,3%) czy Grabówek (3,9%). Ostatnie lata wskazywały
w Gdyni na rozwój zachodniej części miasta, w obrębie której nastąpił bardzo wysoki
przyrost ludności wraz z nowymi osiedlami8 jednakże według danych z 2009 r. dzielnicę
Chwarzno-Wiczlino zamieszkuje 2,8% ogółu. Znikomy udział gdyńskiej populacji
notowany jest na najmniejszych pod względem powierzchni i zarówno specyficznych pod
A. Cicharska, Przemiany demograficzne w Gdyni w latach 1990-2004, [w:] Wybrane problemy przekształceń miast Polski północnej. Regiony Nadmorskie 12, pod red. M. Pacuk, Gdynia-Pelplin 2006, s. 61-76.
8
J. Skupowa, Nowe osiedla mieszkaniowe w przestrzeni miejskiej Gdyni, „Rocznik Gdyński” 2003,
nr 15, Gdynia, s. 295-298.
7
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Ryc. 2. Odsetek mieszkańców w granicach dzielnic statutowych Gdyni względem
ogółu (2009 r.) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Gdynia.

względem struktury ludności dzielnicach tj. Kamienna Góra (1,8%) i Babie Doły (1,0%).
Na skutek suburbanizacji oraz narastającego od lat procesu jakościowego w centralnej
części miasta obserwuje się także sukcesywny spadek liczby ludności w Śródmieściu9.
Na koniec poddanego analizie przedziału czasowego społeczność tej dzielnicy stanowiła
5,7% ogółu zameldowanych w granicach administracyjnych Gdyni.
Przyglądając się zmianom w zakresie ruchu naturalnego ludności zauważyć
można, iż decydującą rolę w formowaniu się wskaźnika przyrostu naturalnego w
Gdyni odgrywa współczynnik urodzeń żywych. Mniejsze wahania występowały w
przypadku umieralności mieszkańców (1949 r. – 10,6‰; 1955 r. – 6,1‰; 1970 r. –
6,0‰; 1980 r. – 8,8‰; 1990 r. – 9,6‰; 2000 r. – 8,4‰; 2009 r. – 9,6‰), co potwierdza
również współczynnik determinacji (0,8355 – przy wielomianie trzeciego stopnia)
mówiący o dobrym dopasowaniu do trendu (ryc. 3). Wśród przyczyn ustania
czynności życiowych mieszkańców Gdyni dominują podobnie jak w całym kraju
choroby układu krążenia. Stanowią one obecnie prawie 40,0% zgonów. Wysoki
A. Cicharska, Sytuacja demograficzna w Śródmieściu Gdyni, „Rocznik Gdyński” 2007, nr 19,
s. 187-195.
9
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procent społeczności umiera w Gdyni na nowotwory, gdyż przykładowo w 2007 r.
obejmowały prawie 33,0%. Przeważające przyczyny zgonów pozostają niewątpliwie
w ścisłym związku ze stylem życia czy wszelkimi zachowaniami antyzdrowotnymi,
będąc związane z postępem cywilizacyjnym populacji10. Obserwowana jest natomiast
tendencja spadkowa umieralności niemowląt. Na początku lat 90. współczynnik
zgonów niemowląt wynosił prawie 17,0‰, po czym stopniowo spadał z niewielkimi
odkształceniami. W roku 2007 wskaźnik ten wynosił już niespełna 6,0‰. Spośród
zmarłych niemowląt, największa ich liczba umiera przed ukończeniem pierwszego
miesiąca życia, czego przyczyną są przede wszystkim choroby i stany okresu
okołoporodowego11. Natomiast wskaźnik rodności najwyższą wartość osiągnął w
1950 r., kiedy to wynosił aż 33,1‰. Przyjęte w niniejszym artykule profile czasowe

Ryc. 3. Zmiany współczynnika urodzeń żywych i zgonów w Gdyni w latach 1946-2009
[w promilach]. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

świadczą o stopniowym spadku liczby urodzeń, aż do 1980 r., kiedy to wyniósł 17,2 na
1000 mieszkańców. Kolejne lata, podobnie jak w całym kraju przyniosły załamanie się
kondycji demograficznej Gdyni, jednakże nie można jej uznać za wysoce niepokojącą
– zwłaszcza na tle pozostałych miast konurbacji12. Ubytek naturalny zanotowano do tej
pory jedynie w 1995 (-0,3‰) i 2005 roku (-0,5‰), a w ostatnim czasie ma miejsce wzrost
rodności wśród Gdynian (2009 r. – 10,0‰) – głównie ze względu na wejście w optymalny
wiek matrymonialny i prokreacyjny roczników wyżu demograficznego lat 80. XX w.
T. Michalski, Sytuacja demograficzna i zdrowotna mieszkańców Gdyni, „Rocznik Gdyński” 2003,
nr 15, s. 287–204.
11
A. Cicharska, Przemiany ludnościowe w wielkim mieście na przykładzie Gdyni, [w:] Problemy zarządzania przestrzenią miasta i jego otoczeniem. Promotio Geographica Bydgostiensia, pod red. H. Rabanta, R. Gotowskiego, S. Barwińskiej, tom VII, Bydgoszcz 2010, s. 100-106.
12
A. Cicharska, Przemiany demograficzne w Trójmieście w latach 1988-2008, [w:] Obszary metropolitarne
we współczesnym środowisku geograficznym, tom 2, pod red. M. Barwińskiego, Łódź 2010, s. 7-13.
10
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Ryc. 4. Zmiany współczynnika małżeństw w Gdyni w latach 1946-2009 [w promilach]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Istotnym zmianom uległ także wskaźnik zawierania małżeństw. Podobnie jak
współczynnik rodności w ostatnim poddanym analizie roku nieco wzrósł (z 5,4
do 6,5‰), jednakże jego wartość różni się znacznie od tej z lat 50. (13,6‰) czy 70.
(10,3‰) – jest również o 2,9‰ niższa niż w roku 1980 (ryc. 4). Poprawie nastąpił
natomiast w porównaniu do danych z lat 1995-2005 z podobnych, naturalnych
względów jak w przypadku wskaźnika urodzeń żywych. Istotne znaczenie ma
tutaj również zmiana systemu wartości społeczeństwa, problemy mieszkaniowe,
finansowe oraz niepewna sytuacja na rynku pracy, która to nie skłania do zakładania
rodziny. Niebagatelną rolę odgrywa tutaj powszechność i akceptowalność związków
kohabitanckich – zwłaszcza wśród populacji wielkomiejskiej, do której niewątpliwie
należą Gdynianie. Na tle całego województwa pomorskiego wskaźnik małżeńskości
(6,9‰) nie odbiega znacznie od wartości średniej – większe dysproporcje występują
w przypadku gmin wiejskich czy typowo kaszubskich powiatów centralnej części
regionu13. Konserwatyzm miejscowej grupy ludności przejawia się bowiem nie tylko
pod względem składowych ruchu naturalnego, ale również migracji.
Ciekawym zjawiskiem w Gdyni jest utrzymywanie się na relatywnie podobnym
poziomie wskaźnika rozwodów – zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę lata 19702009. Oscylował on w granicach 2,3‰ – jedynie w roku 1995 i 2000 odnotowano
A. Cicharska, Sytuacja demograficzna w województwie pomorskim, [w:] Dokumentacja Geograficzna
nr 36. Współczesne problemy badawcze geografii polskiej – geografia człowieka, pod red. D. Świątek, M.
Bednarek, P. Siłka, Warszawa 2008, s. 177-182.
13
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znaczący spadek (odpowiednio 1,3‰ i 1,9‰). Można uznać, iż jest to zjawisko
pozytywne, gdyż w większości największych polskich ośrodków miejskich obserwuje
się znaczny spadek trwałości związków formalnych. Nie oznacza to oczywiście, że w
Gdyni sytuacja pod tym względem jest dobra – lecz stabilna.
Uogólniając, przemiany demograficzne w Gdyni przebiegają bardzo intensywnie.
Zarówno pod względem składowych ruchu rzeczywistego populacji, jak i modernizacji
społeczeństwa. Ze względu na położenie geograficzne, względnie dobrą na tle innych
wielkich organizmów miejskich sytuację gospodarczą i szerokie możliwości rozwoju,
Gdynia zawsze będzie miejscem przyciągającym potencjalnych emigrantów. Należy
jednak zwrócić uwagę na problem starzenia się społeczeństwa, wzrastającą medianę
wieku mieszkańców, stosunkowo niski przyrost naturalny w ostatnich latach, a w
szczególności odpływ młodych Gdynian do przygranicznych gmin. Warto więc w
celu dalszego, dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta
zidentyfikować główne zagrożenia demograficzne i aktywować narzędzia pomocne
w rozwiązywaniu problemów ludnościowych.
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Św. Urszuli Ledóchowskiej patriotyzm i relacje z morzem
Św. Urszula (Julia) Ledóchowska (1865-1939) urodziła się w rodzinie, która zarówno
ze strony matki (Szwajcarki z rycerskiego rodu Salisów) jak i ojca (potomka starego
polskiego rodu) dała licznych mężów stanu, żołnierzy i duchownych, zaangażowanych
czynnie w dzieje Europy i Kościoła1. Wyrastała w atmosferze mądrej i wymagającej
miłości rodziców, wśród licznego rodzeństwa. Trójka najstarszych dzieci obrała drogę
życia konsekrowanego: Maria Teresa (beatyfikowana w 1975) założyła w przyszłości
Sodalicję św. Piotra Klawera, a młodszy brat Włodzimierz był generałem Jezuitów2.
W latach 1874—1883 Julia Maria kształciła się w instytucie Najświętszej Maryi
Panny prowadzonym przez Panie Angielskie w Sahkt Polten. W roku ukończenia
nauki powróciła wraz z rodziną do Lipnicy Murowanej w diecezji tarnowskiej3.
Spójrzmy dziś na drogę świętości Matki Urszuli Ledóchowskiej. Niewątpliwie
atmosfera rodzinnego domu miała wpływ na formację religijną obydwu sióstr.
Urszula będzie wspominać: „Rodzice nasi prowadzili życie prawdziwie godne nazwy
katolików. Ich wzajemny stosunek był budujący i wzorowy... Przestrzegali przykazań
Bożych i kościelnych i nas do tego od najmłodszych lat wdrażali... Każda uroczystość
domowa była czczona Mszą św. na głos dzwonu odmawialiśmy Anioł Pański”4.
Hrabia Antoni Ledóchowski (ojciec św. Urszuli) emigrował z ojcem po upadku powstania listopadowego; oficer w wojsku austriackim; zaangażowany w życie Kościoła; członek katolickich stowarzyszeń o
charakterze religijno-społecznym. W Austrii założył rodzinę. W 1883 r. rodzina Ledóchowskiej wróciła
do Polski i osiedliła się w Lipnicy Murowanej kolo Bochni. Hrabina Józefina Salis-Zizers (matka) – pochodziła ze starego rycerskiego rodu szwajcarskiego, który wydał bohaterskich żołnierzy i mężów stanu i
pozostał wierny Kościołowi katolickiemu. Trzej zasłużeni z rodziny Ledóchowskich: Antoni Ledóchowski (pradziadek Julii)-poseł na Sejm Czteroletni, Ignacy Hilary Ledóchowski (dziadek Julii)-zasłużony w
kampanii napoleońskiej (Krzyż Legii Honorowej), uczestnik powstania listopadowego, po którym musiał emigrować, aby uniknąć zsyłki na Sybir. Kardynał Mieczysław Ledóchowski (stryj Julii) - abp gnieźnieńsko-poznański, prymas Polski; jako kardynał w Rzymie był prefektem Kongregacji Rozkrzewiania
Wiary; w czasie kulturkampfu więziony za występowanie w obronie praw Kościoła i języka polskiego.
2
Siostry Urszulanki, Zbiór modlitw i pieśni ku czci błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej, Warszawa 1989.
3
Bł. Urszula Ledóchowska (24 maja), 1865-1939, [w:] W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa
2002, s. 272.
4
E. Sztafrowski. Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, 1987 Warszawa, s. 123.
1
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Gdy miała 21 lat zdecydowała się na wstąpienie do klasztoru SS. urszulanek
w Krakowie. W kronice klasztornej odnotowano: „Dnia 18 sierpnia 1886 r. był
telegram od Julci Ledóchowskiej i po kilku godzinach została już przyjęta na dobre
do naszego klasztoru. Daj Boże, żeby z niej była święta”. Była dobrze przygotowana
do życia zakonnego. Właściwie patrzyła na wszystko. Oto jej słowa: „Swoisty urok
ma dla mnie ślub posłuszeństwa. Wyraża on, jak sądzę, w stopniu najwyższym ideę
wolności. Będę posłuszna nie sobie, nie własnym upodobaniom, nie światu ani
ludziom, ale Bogu samemu, który przez ludzi będzie mną rozporządzać. Przy takim
nastawieniu człowiek poddaje się chętnie i dobrowolnie. Nie będę już żyła dla siebie,
ale wyłącznie dla Boga”. Ta wypowiedź była nie tylko wyrazem chwilowego uczucia,
ale postanowieniem, któremu pozostała wierna przez całe swoje życie.
Podczas obłóczyn 17 kwietnia 1887 otrzymała imię Maria Urszula. Wyróżniała
się gorliwością w modlitwie i umartwieniach. Pierwszą profesję zakonną złożyła 28
kwietnia 1889 roku. Następnie pracowała w krakowskim internacie sióstr. W 1904
roku jako przełożona domu kierowała internatem. Swoje powołanie do wychowania
młodzieży i opieki nad nią odkryła jeszcze w nowicjacie5.
Każde biblijne powołanie, podobnie jak powołanie Abrahama, domaga się
wyjścia, opuszczenia, porzucenia najbliższych, domu rodzinnego, ukochanych
osób, miejsc, rzeczy. Z opuszczeniem tym łączy się podróż w nieznane; podróż bez
ludzkiego zabezpieczenia, oparta jedynie na zawierzeniu słowu Pana: „Pan rzekł...
wyjdź”(Rdz 12,1). Jest to powszechne prawo każdego autentycznego powołania.
Tak powołał Pan Abrahama, Mojżesza, Jeremiasza, uczniów... i to twarde prawo
powołania zrealizowało się z naddatkiem w życiu świętej Urszuli. Można ją nazwać
Patronką trudnych opuszczeń, pożegnań i wyjść! Opuszczeń trudnych, bolesnych,
kosztujących wiele. „Wyjdź... z domu twego ojca...”
Mając 21 lat, opuszcza więc dom i umiłowaną, owdowiałą już matkę, która
potrzebowała jej pomocy. „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej...” Niejeden raz musiała
wychodzić ze swej ziemi rodzinnej: z Austrii do Polski, z Krakowa do dalekiego
Petersburga; stamtąd do krajów skandynawskich. Wreszcie z Polski - Ojczyzny jej
Zgromadzenia - do Włoch. Z rodziny zakonnej, w której dojrzewało jej powołanie, w
której przeszła wszystkie stopnie formacji, do nowej rodziny zakonnej.
Św. Urszula przeżyła w klasztorze krakowskim 21 lat. Zwracała uwagę swym
rozmiłowaniem w Bogu, talentem wychowawczym i wrażliwością na potrzeby
młodych w zmieniających się warunkach społecznych, politycznych i obyczajowych.
Gdy kobiety rozpoczęły studia na Uniwersytecie Jagiellońskim doprowadziła do
otwarcia pierwszej w Polsce bursy dla studentek, gdzie mogły otrzymać bezpieczne
miejsce do życia i studiów, a także solidną formację religijną6.
Była utalentowaną nauczycielką i wychowawczynią. Kochała dzieci i młodzież,
pragnęła ich prawdziwego dobra. Szukała sposobów i metod, aby wychować ludzi
Bł. Urszula Ledóchowska…, s. 272.
T. Ledóchowska, M. Urszula Ledóchowska a klasztor krakowskich urszulanek, [w:] Polscy Święci (4), pod
red. J. R. Bara, Warszawa 1984, s. 198.
5
6
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dojrzałych we wszystkich wymiarach, odpowiedzialnych za życie własne oraz
tych, którzy będą im powierzeni. Wychowanie człowieka uważała za najważniejsze
działanie dla dobra ludzi, świata i Kościoła. W przemówieniu do nauczycieli mówiła:
„Mamy w dziele wychowania dwojakie zadanie: pierwsze - wychować dzieci dla
Boga, dla ojczyzny niebieskiej, drugie - to wychowanie dzieci dla społeczeństwa, dla
ojczyzny ziemskiej”7.
Najgłębszą prawdę o życiu św. Urszuli wyrażają słowa: „Uwierzyć w Syna
Ukrzyżowanego to znaczy zobaczyć Ojca, to znaczy uwierzyć, że w świecie jest
obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany
jest człowiek, ludzkość, świat”8. Od najmłodszych lat swoje życie wewnętrzne i swój
stosunek do ludzi związała z Sercem Jezusa, którego miłość do końca, ujawniona
w konaniu i śmierci na krzyżu, wzbudziła pragnienie odwzajemnienia się miłością
za miłość, ofiarą za ofiarę. Pragnęła zawsze czerpać miłość z jej Boskiego źródła i
przybliżać innych do Boga: „aby wszystkim dać Boga”. To pragnienie leżało u
podstaw jej decyzji całkowitego oddania się Bogu w życiu zakonnym. Od początku
cechował ją szczególny radykalizm i dynamizm miłości. Przed złożeniem ślubów
zakonnych św. Urszula pisała do swego brata Włodzimierza: „Oczekuję światła, a
przede wszystkim miłości, miłości (...) żebym tylko miłować umiała”9. Ta miłość
do Boga i ludzi sprawiła, że w swoim zakonnym życiu dużo podróżowała. Często
podróże odbywała drogą morską.
Gdy ksiądz Konstanty Budkiewicz10 przysłał do s. Urszuli zaproszenia, aby
siostry objęły prowadzenie internatu w Petersburgu11, ówczesne kierownictwo
pozostawiało wiele do życzenia. Duch w tym internacie był bardzo marny12.
W odpowiedzi na to zaproszenie w 1907 r. matka Urszula Ledóchowska,
z błogosławieństwem papieża Piusa X rozpoczęła pracę wychowawczą w sercu wrogiej
A. Kokoszka, Pedagogia paschalna, [w:] pod red. D. Ciszek, M. Urbańskiej, W poszukiwaniu sensu wychowania. 10 lat Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie 1996-2006, Tarnów 2006, s. 280.
8
F. F. Carvajal, Rozmowy z Bogiem. Medytacje na każdy dzień, t. 7, Ząbki 1999, s. 383.
9
Ibidem.
10
Konstanty Budkiewicz (1867–1923) – proboszcz kościoła św. Katarzyny w Petersburgu, przy którym
istniały zakłady naukowo-wychowawcze, m.in. gimnazjum męskie i żeńskie.
11
Petersburg był centrum politycznym i największym miastem cesarstwa rosyjskiego. Na początku XX
stulecia stanowił ponad dwumilionową metropolię. W mieście tym mieszkało ok. 60 tys. Polaków. Stanowili oni po ludności niemieckiej drugą pod względem liczebności grupę obco-narodowościową. Zamieszkiwali głównie dwa regiony miasta: dzielnicę Narwską oraz Wyborską wokół zakładów Putiłowskich. Petersburg był ponadto siedzibą władz i uczelni kościelnych. Tam od 1873 r. mieściła się oficjalna rezydencja arcybiskupów mohylewskich. W mieście znajdowało się siedem parafii katolickich, w tym
pięć polskich. Najstarszą i największą była parafia św. Katarzyny. Druga co do wielkości była parafia katedralna z kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Od połowy lat dwudziestych dziewiętnastego wieku istniała parafia św. Stanisława. Najmłodszą parafią powstałą na pocz. dwudziestego stulecia była parafia św. Kazimierza w dzielnicy Narwskiej. Niniejsza zaś parafia Nawiedzenia NMP obejmowała tereny przy cmentarzu katolickim w dzielnicy Wyborskiej.
12
Urszula Ledóchowska, Historia Kongregacji Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, Poznań 1981, s. 15.
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Kościołowi Rosji. 11 kwietnia 1907 r. wyruszyła do Petersburga z drugą siostrą w
stroju świeckim (życie zakonne w Rosji było zabronione) by zobaczyć ofiarowaną
placówkę13. Nie wiedziała wówczas, że rusza w nieznane, a Duch Święty poprowadzi
ją drogami, których nie przewidziała.
Petersburg przedzielają podobnie jak w Wenecji liczne kanały, odgałęzienia rzek.
Wody całego miejscowego rozlewiska wpadają do Zatoki Fińskiej. Petersburg to port
morski, z charakterystycznymi podnoszonymi mostami na Newie, z całą infrastrukturą
portową. W mieście tym przebywała przez pewien czas kierując powierzonymi jej
placówkami wychowawczymi14. Zwracała uwagę nie tylko na kształcenie umysłu,
ale przede wszystkim na formację duchową swoich podopiecznych. Dużą pomoc
w pogłębianiu łączności z Bogiem odegrała Sodalicja Mariańska oraz coroczne
rekolekcje. Praca ta wydawała wspaniałe owoce.
Gdy władze carskie zaczęły szykanować św. Urszulę, nosiła się z zamiarem
osiedlania i działania w bardziej cichym, spokojnym miejscu. Zainteresowała się
Finlandią i tam nad morzem nabyła posiadłość. Miejscowości dotąd bezimiennej
nadała piękną nazwę Merentähti, co w języku fińskim znaczy: „Gwiazda Morza”.
Wybrała to miejsce, gdzie pragnęła zbudować willę na lato15. Matka Urszula szybko
się zdecydowała na kupno posiadłości, leżącej na całkowitym pustkowiu, wśród
lasów i wydm piaszczystych, tuż nad brzegiem zatoki fińskiej. W sumie 30 ha ziemi
i lasu z domem mieszkalnym. Tu Matka postanowiła zbudować według własnych
planów zakład urszulański, który dla wszystkich sióstr, wychowanek i gości stał się
prawdziwym domem rodzinnym16.
Św. Urszula tak opisała powstanie fińskiej placówki: „Zbliżał się koniec roku
szkolnego 1910/1911. Pakowałam się już na dobre, wszak odtąd miałam zamieszkać
w Merentähti. Pamiętam, jak ksiądz dziekan Budkiewicz mi przepowiadał, że po
wielkim mieście trudno mi będzie przyzwyczaić się do fińskiej pustyni, ale ja się tego
nie bałam, i dzięki Bogu, do Petersburga nie tęskniłam... czułam potrzebę... po tych
wszystkich przejściach.., usunięcia się z tego kraju”17.
Merentähti był uroczym cichym zakątkiem. Do kolei było 35 km, najbliższym
sąsiedztwem była mała osada rybacka Sortavola, oddalona o kilometr, i willa państwa
Kossowskich, którzy sprzedali siostrom mały domek po drugiej stronie szosy. Dom
klasztorny - drewniany, dwupiętrowy - zbudowany był na plaży w lesie sosnowym z
domieszką jodły, podszytej przy brzegu leszczyną. Droga, wycięta w lesie, wyginająca
się łukiem, prowadziła od szosy na duży plac przed frontonem domu. Od tyłu dzielił
go od morza wąski pas lasu, przetrzebiony przed samym domem, a za drewnianym
ogrodzeniem bielił się piasek plaży, a dalej - błękit morza bez końca. W jednym
Ibidem, s. 15-16.
E. J, Sitek, Błogosławiona Urszula Ledóchowska w kontaktach z morzem, „Universitas Gedanensis”
1995 , nr 13, s. 108-116.
15
U. Ledóchowska, Historia..., s. 22.
16
J. Ledóchowska, Zarys biografii błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej, [w:] Polscy Święci..., s. 32.
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U. Ledóchowska, op. cit., s. 41.
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miejscu, niedaleko od domu, plaża wcięła się piaszczystą zatoką w las wybrzeża,
formując wał malowniczych diun; strumyk wpadający do morza dopełniał piękności
krajobrazu. Ta część parku była rajem dzieci i tych wszystkich, którzy mieli szczęście
spędzić lato w tym uroczym zakątku. Dom zbudowany był według planu Matki - w
fińskim stylu. Nie było jeszcze, co prawda, stylowych boazerii, które miały go ozdobić
w roku następnym. Ściany w niektórych pokojach nie miały jeszcze szalowania i miło
pachniały żywicą. Na dole mieściła się kaplica, chór zakonny, rozmównica, refektarz
i pięć celek18.
W końcu maja 1909 r. rozpoczęto przeprowadzkę do Merentähti. Dom urządzono
tak, by zimą meble tam mogły zostać. Więc „laiwą” tak nazywają się fińskie żaglowce
— przewożono różne niepotrzebne w Petersburgu meble do Merentähti. Dom bardzo
skromnie umeblowany, ledwo jedno krzesło na osobę.
Wkrótce dom się zapełnił: siostry, dzieci, trochę letników, i tak cudnie – jak
wspomina s. Urszula – w tym nowym miejscu. „Przed nami morze bezbrzeżne,
coraz to inne to lazurowe, to różowe, Czarne, białe, to spokojne jak tafla szklana, to
wzburzone, niespokojne. Za domem duży plac otwarty, okolony lasem. Kapliczka
bardzo biedna, ale w niej Pan Jezus”19.
Podczas wakacji odbyła się uroczystość poświęcenia figury Matki Boskiej Gwiazdy
Morza. „Maria Teresa - wspominała św. Urszula w Historii Kongregacji - przysłała mi
pieniądze (500 rubli) na ten posąg. Wykonała go rzeźbiarka w Petersburgu. W ogrodzie,
tuż nad brzegiem morza, usypany został kopiec, podtrzymywany dużymi kamieniami.
Tam ustawiłyśmy posąg Matki Boskiej z koroną gwiazd, ręce wyciągnięte, jak gdyby
powiedzieć chciała: Przyjdźcie do mnie, ja pocieszę, uspokoję, pomogę. Kwiatami
ubrana - kopiec w kwiatach - patrzała na bezbrzeżne morze, rozpościerające się u
jej stóp. Dzień poświęcenia naznaczony był na 16 lipca. Ksiądz Machault, Francuz,
przyjechał z Petersburga, aby poświęcić naszą Gwiazdę Morza. Poprzedniego dnia
deszcz padał, rozpacz w sercach - jak to będzie z poświęceniem? Ale nazajutrz jasne
słoneczko zaświeciło, więc i radość wielka, i zaaferowanie niemałe. Trzeba było ubrać
zielenią, kwiatami, których mało, cały kopiec, wszystko przygotować, ćwiczyć śpiewy
(ułożyłam wiersz do Gwiazdy Morza, panna Ranuszkiewicz melodię skomponowała),
ale to wszystko z taką wesołością w sercach: oddamy dom, osadę, mającą powstać
szkołę pod opiekę naszej Jasnej Gwiazdy Morza! 16 więc około czwartej po południu
Finowie, którym dałyśmy znać, że będzie uroczystość, zaczęli zbierać się w naszej
kapliczce. Rozpoczęło się nabożeństwo, potem procesja przy odmawianiu różańca do
statuy. Potem śpiew. Tam uklękłyśmy, kapłan poświęcił posąg naszej Jasnej Gwiazdy
Morza, przemówił wysławiając dobroć Maryi, zachęcając do ufności. Potem śpiew.
Dzieci, siostry śpiewały, morze lekko szumiało śpiewając z nami. Słońce rzucało
promienie na biały posąg naszej Matki, a w sercu rozlana radość, ufność, pewność.
Niech będzie co chce, Maryja przyświecać nam ciągle będzie, rozhukanego morza
Siostry Urszulanki, Wspomnienia z Petersburga i Merentähti 1907 – 1914, http://urszula.ovh.org/ks_29.html,
12.06.2011 r.
19
U. Ledóchowska, op. cit.,, s. 23.
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życia nie potrzebuje się bać dusza, która potrafi oczy podnieść do Jasnej Gwiazdy, do
Maryi!”20.
W 1909 r. matka Ledóchowska poszerza zakres swojej pracy otwierając szkołę
średnią dla dziewcząt w Merentähti w Finlandii. Szkoła ma charakter eksperymentalny.
Młodzież wychowuje się w atmosferze całkowitego zaufania, serdeczności, metodą
pozytywną, ze zredukowaniem do minimum wszelkiego rodzaju zakazów. Ale Matka
nie umie zasklepić się w jednym tylko dziele. Przy intensywnej pracy wychowawczej
znajduje jeszcze czas na zajęcie się ubogą, prostą ludnością fińską i nawiązanie z nią
bliskiego kontaktu. Finowie, choć protestanci, gromadzą się wraz z katolikami na
wspólnej modlitwie w kaplicy zakonnej i coraz chętniej tu przychodzą, by móc pieśnią
Boga chwalić w swoim języku. Matka Urszula bowiem dla nich nauczyła się trudnego
języka fińskiego, dla nich przetłumaczyła na ten język katechizm katolicki, wydała
modlitewnik i zbiór pieśni religijnych, w trosce o zbliżenie się do Boga zaniedbanej
religijnej ludności protestanckiej. „Jacy oni biedni, ci Finowie - zauważa Matka - z
natury pobożni, dlatego też tak garną się do naszej kaplicy, choć katolicka”21.
Zima w 1909 roku bardzo wcześnie się rozpoczęła, już od początku października
można było korzystać z sanny. Dom nie był jeszcze dobrze zaopatrzony, więc siostry
potężnie marzły, dzieci mniej, bo już dla nich zrobiło się wszystko, co możliwe. Ale
nikt nie chorował. Dobrze i cichutko było w tej szkole na pustyni fińskiej. Lekcje szły
w ustalonym porządku, dzieci bardzo przywiązały się do sióstr i do domu. Bardzo
miłe chwile spędziła tam św. Urszula22.
Tymczasem nad całą urszulańską wspólnotą zawisło niebezpieczeństwo.
Działalność matki Ledóchowskiej śledziły władze carskie, zwłaszcza gdy po
latach względnej swobody nastały rządy silnej ręki w celu przywrócenia dawnego
absolutyzmu. Nasilenie represji przypada na lata 1911-1914. Z początkiem 1911 r. z
rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zostają przeprowadzane rewizje
u przedstawicieli Kościoła katolickiego, oskarżonych o działalność antypaństwową.
Wielką gorliwość w tropieniu osób zakonnych – na terenie Moskwy i Petersburga –
wykazał naczelnik wydziału obcych wyznań, Tiażelnikow, przezwany „spowiednikiem
osób duchownych”. Niestety przyszła kolej i na matkę Ledóchowską, która przez
wywiad rosyjski zastała uznana za osobę bardzo niebezpieczną. W gimnazjum
pojawił się inspektor szkolny, który życzy sobie rozmawiać z matką Ledóchowską.
Św. Urszula pomimo wyraźnego wskazania, by się nie przyznawać do swego stanu, na
zapytanie inspektora decyduje się na jasne postawienie sprawy23:
„Byłam i jestem zakonnicą, ale tutaj występuję jako osoba cywilna, w świeckich
sukniach”. A więc tu nie ma zakonnic? „Prócz mnie nie ma żadnej” - mówi Matka
śmiało, bo jedyne trzy profeski są już w Merentähti, a nowicjuszki nie są właściwymi
zakonnicami. Inspektor, człowiek niezbyt groźny, zadowolił się tą odpowiedzią.
Ibidem, s. 29-30.
J. Ledóchowska, Z. J. Zdybicka, Ledóchowscy, „W nurcie zagadnień posoborowych” 1968, nr 2, s. 431.
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Matka otrzymała od władzy duchownej polecenie, by zatrzeć wszelkie ślady istnienia
zakonnic na terenie parafii św. Katarzyny. W nocy odbyło się palenie pamiątek,
listów, reguły zakonnej i wszystkiego, co mogłoby nasunąć myśl o Zgromadzeniu
zakonnym. Św. Urszula poszła do kuratora okręgu szkolnego w Petersburgu, hrabiego
Musin Puszkina, aby się zorientować, jak sprawy się mają i czego można się jeszcze
spodziewać. W trakcie rozmowy, padły z ust hrabiego osobliwe słowa: – Madame,
widzę w pani niebezpieczeństwo dla Rosji. „Biedna Rosja – pomyślała Matka – taka
słaba, że ja, biedna zakonnica, przedstawiam dla niej niebezpieczeństwo!”. Po tej
wizycie Matka już dobrze wiedziała, że klasztorowi grozi niebezpieczeństwo bardzo
realne i poleciła siostrze Alojzie Wielowieyskiej, by natychmiast opuściła Rosję i
powróciła do klasztoru krakowskiego, co młoda profeska z ciężkim sercem uczyniła,
ufając, że to tylko tymczasowa rozłąka. Tymczasem gazety moskiewskie i Nowoje
Wriemia w Petersburgu przypuściły atak przeciw „tajnej propagandzie jezuickiej”,
przez którą rozumiano nawracanie Rosjan na katolicyzm. Wśród zaatakowanych
znalazło się także nazwisko matki Ledóchowskiej, która jako siostra jezuity,
zajmującego już wówczas wysokie stanowisko w zakonie, i bratanica kardynała, co
stawił czoło Bismarckowi, posądzona była o udział w „propagandzie jezuickiej”.
Przez miesiące kwiecień i maj 1911 r. pojawiały się w Nowoje Wriemia artykuły o
Ledóchowskiej, pełne wprost śmiesznych kłamstw i nieprawdopodobnych domysłów.
Na skutek donosów i artykułów w gazetach byt obu gimnazjów przy św. Katarzynie
był poważnie zagrożony. Kuria wydała polecenie zamknięcia kaplicy w żeńskim
gimnazjum, na którą nie było pozwolenia kuratorium, a rewizje nie ustawały. Matka
coraz lepiej zdawała sobie sprawę z tego, że władze najchętniej chciałyby się jej pozbyć,
podejrzewając ją o podwójne szpiegostwo: na rzecz Austrii i Watykanu, z powodu
jej kontaktów z Krakowem i wizytą u papieża w Rzymie. Postanowiła usunąć się z
Petersburga i przenieść się do nowo założonej placówki urszulańskiej w Merentähti24.
I tak nadszedł dzień wyjazdu — 31 sierpnia 1914 r. Dzień bardzo smutny, ale
spokojny. Siostra Zaborska miała s. Urszulę odwieźć do Rauma, stamtąd miała jechać
statkiem do Sztokholmu. Wieczorem — pożegnanie w domu. Na Dworzec Fiński
odprowadziło s. Urszulę kilka sióstr, nauczycielki, dzieci. To wydarzenie napełniało
wszystkich smutkiem. Było to rozstanie matki z dziećmi. Łączyła ich przecież tak
głęboka miłość. Pożegnanie odbyło się bez łez, spokojnie.
Siostra Zaborska nakłaniała s. Urszulę do spania w nocy. Ale był to sen tak jak
śpi skazaniec ostatnią noc przed ścięciem. Strasznie smutno było w sercu Matki.
Następnego dnia około trzeciej siostry dojechały do Rauma. Żandarm wskazał im,
którędy iść do rewizji. Jeszcze raz uściskała s. Urszula s. Zaborską, pobłogosławiła ją i
wsiadła na statek. Z pokładu patrzyła na siostrę Zaborską, która wciąż stała na lądzie.
Chciała jeszcze coś powiedzieć, ale policjant nawet na parę słów (raczej znakiem niż
głosem, bo było za daleko) pozwolić nie chciał i kazał iść s. Urszuli do kajuty25.
24
25

Ibidem, s. 33.
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Statek miał wyruszyć dopiero następnego dnia rano. Św. Urszula tak wspomina tę
podróż: „Jak mi strasznie ciężko było, wypowiedzieć się nie da. Sama, zupełnie sama
jadę do obcego miasta — żywej duszy tam nie znam, język obcy. Czy będzie można
korespondować z moją, tak drogą sercu, zakonną gromadką? Zmęczona bólem
rozstania, wrażeniami, po smutnej nocy spędzonej w wagonie — usnęłam.
Budzę się bardzo wcześnie. Okropnie jest mi niedobrze. Nie rozumiałam z
początku, co to może znaczyć. Prędko się zorientowałam — to morze, to choroba
morska. Wiatr szalony rzucał cały dzień statkiem to w dół, to w górę. Moja towarzyszka
z kabiny też chorowała, ale ja o wiele gorzej. Straszny to był dzień!
Pamiętam, że w pewnym momencie statek stanął. Mówiono że obszar jest
zaminowany, że trzeba czekać. Potem znowu dalej... Około godziny szóstej po
południu statek dostał się już do fiordów, kołysanie się zmniejszyło, pasażerowie
udali się na kolację. Ja byłam do niczego — ruszyć się nie mogłam. Usnęłam”26.
Urszula Ledóchowska została zatem zmuszona przez władze carskie do opuszczenia
Rosji27. Przeniosła się do Skandynawii, prowadziła tam różnorodną działalność, aby
uzyskać pomoc dla Polaków udręczonych wojną. Wygłaszała odczyty o kulturze
i historii Polski. W Szwecji otworzyła Instytut Języków Obcych dla młodzieży
skandynawskiej, a w Danii w 1918 r. zorganizowała w Aalborgu zakład opiekuńczy
dla sierot polskich emigrantów i szkołę gospodarczą28. Przez trzy lata wygłaszała w
sześciu językach konferencje o Polsce w Szwecji, Norwegii i Danii. Zaczęła wydawać
czasopismo Iskry słoneczne jedyne wówczas czasopismo religijne w Szwecji29.
Św. Urszula podróżowała statkami morskimi oraz wodami śródlądowymi.
Przykładem tego mogą być jej podróże po Norwegii. W Historii Kongregacji czytamy
m.in. „Szóstego pojechałam pociągiem do Trondheim, miasta leżącego bardzo daleko
na północy. Siódmego wieczorem konferencja. Dalej już statkiem do Kristiansund.
Ósmego wieczorem konferencja. Znowu statkiem do Aalesund. Dziesiątego
wieczorem konferencja. Aalesund – śliczne miasto, 15 tysięcy mieszkańców, na
skałach, w morzu. Miasto rybaków – skały i woda30.
W Historii Kongregacji zachował się jeszcze inny opis podróży statkiem, gdy po
wielu odczytach w Szwecji i Norwegii 19 marca 1920 roku dotarła do Gőteborga,
następnie miała stamtąd płynąć statkiem do Frederikshaven w Dani, później koleją
do Aalborga31. Tak święta Urszula wspomina podróż: „Wyjechaliśmy o dziesiątej.
Co to była za jazda! Statek maleńki, wiatr okropny rzuca go to w górę, to w dół.
Dokoła huk fal i odgłosy trzęsących się naczyń w sali jadalnej. Leżę mal de mer
straszny (choroba morska). Oddaję się Panu Bogu, choć trudno w chorobie zebrać
myśli. Wreszcie czuję, jak gdyby trochę mniej trzęsło, statek idzie coraz spokojniej.
Ibidem, s. 64-65.
W tym czasie Finlandia wchodziła w skład cesarstwa rosyjskiego.
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O godzinie szóstej i pół po południu jesteśmy w Frederikshavn. Ledwo żywa zbieram
pakunki, oglądam się — spodziewałam się siostry Zaborskiej. Nie ma jej. Trzeba
wziąć tragarza… Kazałam się zaprowadzić do hotelu misyjnego. Proszę portierkę, by
zatelefonowała do Aalborga, że jutro rano o ósmej będę na miejscu, i prędko kładę
się do łóżka by jakoś wrócić do siebie po tej strasznej chorobie morskiej, która mnie
zawsze zupełnie z nóg ścina” 32.
Z tego opisu podróży widzimy, że nic nie było w stanie powstrzymać św. Urszuli
od poświęcenia się służbie drugiemu człowiekowi. Wszystkie swoje sprawy oddawała
w ręce Boga. Do pełnego obrazu jej kontaktów z morzem niech posłuży opis powrotu
św. Urszuli z kilkoma siostrami i dwadzieściorgiem dzieci statkiem z Aalborgu do
Polski. Podróż była bardzo uciążliwa, bo z przesiadkami z pociągu na statek, ze statku
na pociąg. Tak podróż opisuje św. Urszula:
„Rano zaraz biegniemy do dzieci, potem na stacje, by przetransportować na statek
bagaż, a następnie dzieci. Już około jedenastej przed południem załadowaliśmy się
na statek – dzieci w mundurkach marynarskich z polską flagą. Godzina dwunasta
– sygnał do odjazdu. Pożegnałam siostrę Zaborską i poczciwe polskie panie. Statek
powoli odbija od brzegu. Dzieci intonują: Jeszcze Polska nie zginęła…, potem Z tej
biednej ziemi... Powiewamy chustkami, Ziemia coraz dalej, już nikogo nie widać...
Jedziemy do Polski!
Czas cudowny. Morze niebieskie spokojne, dzieci bawią się na pokładzie. Załoga
statku otacza je dobrocią. Coraz dalej odbijamy od brzegu, już tylko morze dokoła
i niebo nad nami. Śliczny zachód słońca — złote niebo i złote morze. Ściemnia
się. Zbieram dzieci na pokładzie na pacierz wieczorny. Klękają, odmawiają zwykłe
modlitwy, potem zaczynamy śpiew: Zdrowaś Maryjo, rozległ się śpiew dzieci po
cichym morzu. Było tak jakoś uroczyście... Opodal stali członkowie załogi i kapitan.
Wszyscy słuchali, nikt się nie śmiał. A my czułyśmy, że Maryja, Gwiazda Morza, nad
nami czuwa, od złego nas broni.
Następnego ranka — pacierz a potem znowu bawią się dzieci na po kładzie. Ku
południowi ukazuje się ląd. O dwunastej jesteśmy w porcie gdańskim. Wyładowujemy
dzieci i skrzynie. Lokują nas w barakach emigracyjnych — rodzaj ogromnej stodoły
z łóżkami jedno nad drugim. Rozlokowałyśmy się, jak się dało. Prześliczny czas nie
pozwolił odczuwać niewygód naszego lokum — wdzięczna za nie byłam, bo trzeba
nam było tu dwa dni czekać na wagon, który miał nas zabrać do Poznania”33.
Św. Urszula otworzyła po powrocie do Pniew ochronkę dla dzieci. Z wdzięczności
za okazaną pomoc Norwegów postanowiła nazwać ją Zakładem Świętego Olafa34.
Matka Urszula dużo podróżowała, wizytowała poszczególne domy, kształtowała
w siostrach ducha ewangelicznej radosnej służby. „Naszą polityką jest miłość. I dla
tej polityki jesteśmy gotowe poświęcić nasze siły, nasz czas i nasze życie” - powtarzała
często. Spalała się w służbie dla innych, dla biednych i potrzebujących: jako młoda
U. Ledóchowska, op. cit., s. 125-126.
Ibidem, s. 137-138.
34
U. Ledóchowska, Byłam tylko pionkiem, s.177-178.
32
33
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dziewczyna w Lipnicy Murowanej, stając się wsparciem chorych i ubogich; jako
zakonnica i nauczycielka w Krakowie; jako wychowawczyni w Petersburgu; jako
matka sierot i orędowniczka umęczonej Ojczyzny w Skandynawii35.
Z chwilą zatwierdzenia w czerwcu 1923 r. Konstytucji Zgromadzenia matka
Urszula Ledóchowska – dotychczasowa przełożona autonomicznego klasztoru
urszulańskiego przeniesionego z Petersburga do Pniew – została przełożoną generalną
nowej gałęzi urszulańskiej, Zgromadzenia apostolskiego na prawie papieskim.
Urząd ten pełniła do końca życia, gdyż zbierające się, co sześć lat kapituły generalne
przedłużały jej kadencję na następne sześciolecia. Po dwunastu latach – ponowny
wybór matki Urszuli na to samo stanowisko w dniu 16 lipca 1935 wymagał dyspensy i
zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej. Zgody udzielono telefonicznie za pośrednictwem
kardynała Hlonda. Ta trzecia kadencja trwała tylko cztery lata, przerwała ją bowiem
śmierć Założycielki w dniu 29 maja 1939 r.36. W Rzymie zakończyła swoje bardzo
aktywne, wypełnione miłością bliźniego, życie. Tam też została pochowana w domu
generalnym mieszczącym się przy via del Casaletto37.
Św. Urszula, będąc sama zawsze radosna, zachęcała innych do apostołowania
radością i pogodą ducha. „Podaję wam tu rodzaj apostolstwa, które nie domaga
się od was ciężkiej pracy, wielkich umartwień i trudów, ale które szczególnie dziś,
w naszych czasach, bardzo jest pożądane, potrzebne i skuteczne, mianowicie
apostolstwo uśmiechu. Uśmiech rozprasza chmury nagromadzone w duszy. Uśmiech
na twarzy pogodnej mówi o szczęściu wewnętrznym duszy złączonej z Bogiem, mówi
o pokoju czystego sumienia, o beztroskim oddaniu się w ręce Ojca niebieskiego,
który karmi ptaki niebieskie, przyodziewa lilie polne i nigdy nie zapomina o tych,
co Jemu bez granic ufają”. Bóg nam zostawił zadanie pomagania innym w drodze
do nieba. Możemy to czynić często, darząc ludzi uśmiechem miłości i dobroci, tym
uśmiechem, który mówi o miłości i dobroci Bożej. Św. Urszula mówiła: „Mieć stały
uśmiech na twarzy, zawsze - gdy słońce świeci albo deszcz pada, w zdrowiu lub w
chorobie, w powodzeniu albo gdy wszystko idzie na opak - o, to niełatwo! Uśmiech
ten świadczy, że dusza twa czerpie w Sercu Bożym tę ciągłą pogodę duszy, że umiesz
zapomnieć o sobie, pragnąć być dla innych promykiem szczęścia”38.
Św. Urszula napisała w swoim Testamencie: „Pierwsza i najgorętsza prośba
moja do was: kochajcie, kochajcie coraz goręcej Boskie Serce Jezusa, a to — przez
Niepokalane Serce Maryi... Niech miłość ku Boskiemu Sercu rodzi w sercu waszym
tę ufność niezachwianą w dobroć Serca Jezusa, tę pewność ufności, która całym
spokojem głębokiego przekonania spodziewa się wszystkiego od Najświętszego Serca
Jezusowego... Ufajcie, choćby horyzont życia był czarny jak noc, ufajcie! Pan Jezus,
Serce Jezusa zwyciężyło świat i wszystkie biedy i nędze świata”. Taką miłością do
Chrystusa żyła i takiej miłości nas uczy39.
Bł. Urszula..., s. 272.
J. Ledóchowska, op. cit., s. 102.
37
Bł. Urszula Ledóchowska ..., s. 272.
38
F. F. Carvajal, Rozmowy z Bogiem, s. 386.
39
U. Ledóchowska, Testament, Warszawa 2000, s. 10-11.
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Mówiąc jeszcze o związkach św. Urszuli z morzem i Trójmiastem należy dodać,
że wywodzący się z rodu Ledóchowskich – Antoni Ledóchowski (1895-1972)40 po
zakończeniu pierwszej wojny światowej zgłosił się do służby w organizującej się
polskiej marynarce wojennej. Otrzymał stopień kapitana i skierowanie do pracy
w Ministerstwie Handlu w Warszawie, któremu to ministerstwu podlegała nowo
organizująca się Polska Państwowa Szkoła Morska w Tczewie. Gdy w 1930 roku
ukończono budowę kompleksu budynków w Gdyni przeznaczonych dla Szkoły
Morskiej, przeniósł się na Wybrzeże i zamieszkał w domu profesorskim przy szkole.
W latach 1933 – 1939, mieszkał w willi w Orłowie. Ten okres był dla niego czasem
bardzo twórczym. Oddał się bez reszty pisaniu książek i podręczników o nawigacji
i astronomii morskiej. Były to pierwsze podręczniki z powyższej dziedziny wydane
w języku polskim i stanowiły fundament nauczania tych przedmiotów. Napisał dla
szkolenia nawigatorów następujące książki: Astronomia Żeglarska, Kurs Nawigacyjny,
Kompas Żyroskopowy, Radiogoniometria, Logi Mechaniczne, Sondy Dźwiękowe i
Dewiacja Kompasu. Po zakończeniu wojny wrócił do Gdyni, ale później przeniósł
się do Szczecina, bo tam przeniesiono niektóre wydziały gdyńskiej Szkoły Morskiej,
w tym wydział nawigacyjny. Dla Polskiej Żeglugi Morskiej zbudowano kilka statków,
które zostały nazwane imieniem zasłużonych ludzi morza. Jednym z nich był „Kapitan
Ledóchowski”. Statek ten, niestety, już nie znajduje się w posiadaniu PŻM, bo został
sprzedany i nowy armator nadał mu inną nazwę.
Wnuk Antoniego Ledóchowskiego – Henryk Ledóchowski mieszka obecnie w
Sopocie, a w latach 1990-92 był prezydentem tego nadmorskiego miasta. Należy
dodać, że w Trójmieście św. Urszula jest Patronką dwóch wspólnot parafialnych. W
Gdyni-Chwarznie i Gdańsku-Chełmie gdzie pracują Siostry Urszulanki Serca Jezusa
Konającego – duchowe córki św. Urszuli Ledóchowskiej.

40

Antoni Ledóchowski był synem rodzonej siostry św. Urszuli – Franciszki.
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Działalność Akcji Katolickiej w Gdyni jako próba
rozwiązania kwestii społecznej

Akcja Katolicka była jedną z prób podjętych przez Kościół w celu uregulowania kwestii społecznej. Tematyka związana z Akcją Katolicką była popularna wśród publicystów katolickich
okresu międzywojennego. Opracowania dotyczące faktografii są nadal aktualne, chociaż ich
podstawowym mankamentem jest moralizatorski oraz już dziś anachroniczny język1. Nie bez
znaczenia pozostaje też fakt, iż nie są to prace w pełni obiektywne. Obecnie w związku z reaktywacją ruchu przez Jana Pawła II po 1995 roku wydano nowe opracowania, które jednak zasadniczo bazują na literaturze przedwojennej2.
Wiek XIX był okresem wielkich przemian. Rozwój przemysłu wiążący się z urbanizacją i
wzrostem demograficznym z jednej strony zaowocował szybkim unowocześnieniem państw,
z drugiej zaś strony feudalne podziały zastąpione zostały nowymi kapitalistycznymi. Rozwarstwienie społeczne na bogatą burżuazję i pozbawiony praw ekonomicznych proletariat, (bo
o politycznych prawach rzecz jasna jeszcze nikt nie wspominał) stało się niebezpieczne dla
stabilności ekip rządzących. Do XVIII w. podobne dysproporcje społeczne były mniejszym
zagrożeniem, bowiem o koncepcji praw naturalnych, wśród których znajduje się równość
i wolność wszystkich ludzi, dyskutowali tylko filozofowie a nie lud. Początek XIX w. przyniósł liberalizm i socjalizm, co nierozerwalnie wiązało się właśnie z rozwojem stosunków
kapitalistycznych. Zarówno liberalizm z silnym laicyzmem i indywidualizmem jak i socjalizm przesiąknięty materializmem i ateizmem były zagrożeniem dla i tak nadwątlonej pozycji
J. Piwowarczyk, Akcja Katolicka wśród robotników, [w:] Akcja Katolicka, pod red. K. Tomczaka, Łódź
1930; F. Machay, Rozwiązanie sprawy społecznej w ramach Akcji Katolickiej, Poznań 1931; S. Bross, Akcja Katolicka według orzeczeń Stolicy Apostolskiej, t. 1, Poznań 1929; A. Adamski, Akcja Katolicka a duchowieństwo, Poznań 1929; S. Bross, Pius XI a Akcja Katolicka, Poznań 1930; C. Kaczmarek, Podstawy i
organizacja Akcji Katolickiej, Warszawa 1930; M. Pirożyński, Akcja Katolicka, Kraków 1935; E. Wojtusiak, Socjologiczne podstawy Akcji Katolickiej, Poznań 1934; S. Wyszyński, Główne typy Akcji Katolickiej
za granicą, Lublin 1931.
2
M. Kowalczyk, Akcja Katolicka dzisiaj, Ząbki 1996; W. Słomka, Świeccy w Akcji Katolickiej, Lublin 1996.
1
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Kościoła3. Zwłaszcza socjalizm naukowy wywierał coraz większy wpływ i zyskiwał coraz szersze poparcie wśród proletariatu, gdyż poddawał krytyce ówczesny porządek społeczny i propagował hasła polepszenia doli robotników.
Kościół, stojąc na gruncie nauki św. Tomasza, uważał, że do „praktykowania cnoty” potrzebna jest „dostateczność dóbr materialnych”4. A problem polegał na tym, że robotnicy nie
mieli materialnych środków wystarczających do godziwej egzystencji. Stąd hasła socjalistyczne były wśród nich tak popularne stanowiąc prostą alternatywę dla nauki Kościoła. Stało się
jasne, że Kościół musi zająć stanowisko w kwestii społecznej, inaczej bowiem powinien liczyć
się z odpływem wiernych. Papiestwo sprecyzowało swoje zdanie w sprawie własności bardzo
późno. Jako pierwszy podjął się tego Leon XIII w encyklice Rerum novarum z 15 maja 1891 r.
Doniosłość tego dokumentu polega na fakcie, iż Kościół po raz pierwszy wypowiedział się w
kwestiach ekonomicznych, a nie jak do tej pory w sprawach politycznych czy dogmatycznych,
jednak sam tekst nie przynosi rewolucyjnych zmian5. Następcy Leona XIII kontynuowali myśl
Rerum novarum. Mimo iż problem słabnącej pozycji i autorytetu Kościoła trwał nieprzerwanie od połowy XIX w., to jednak propozycje konkretnych działań mających na celu odbudowanie wpływów, zwłaszcza wśród młodzieży datowane są dopiero na początek XX w. Sama
zaś idea Akcji Katolickiej rozwinięta została dopiero w okresie międzywojennym.
Pius X w encyklice Il fermo proposto z 11 czerwca 1905 r. mówił o Akcji Katolickiej jako o
tym, co „w swej najgłębszej istocie stanowi rozwiązanie kwestii społecznej i z tego względu wymaga jak najgorliwszej i najwytrwalszej pracy wszystkich zjednoczonych katolików”6. Zaś Benedykt XV dodawał: „sprawa społeczna czeka i dziś na rozwiązanie i jest rzeczą doniosłą, aby
nie była rozwiązana bez Kościoła, by w następstwie nie została skierowana przeciw Kościołowi” 7. Tak więc widać, że kwestia społeczna, pomimo prób czynionych w celu jej uregulowania, nadal pozostawała problemem, którego rozwiązania podjął się nowy papież. Ambrosio
Damicino Achilles Ratti został wybrany papieżem 6 lutego 1922 r. i przybrał imię Piusa XI8.
Pius XI w licznych encyklikach mówił o kwestii społecznej zgłaszając zastrzeżenia wobec
praktyki podziału dóbr i optując za stworzeniem robotnikom warunków do bogacenia się9.
Jednak ukoronowaniem jego starań była właśnie Akcja Katolicka. Pius XI nazywany jest papieżem Akcji Katolickiej. Sama idea zapoczątkowana została już przez Piusa X, ale wymiar
organizacyjny nadał jej właśnie Pius XI. Papież sprecyzował ideę Akcji Katolickiej w piśmie
Quae nobis do kardynała Bertrama w 1928 r., choć już wcześniej w encyklice Ubi arcato Dei
z 1922 roku sygnalizował ją: „nie mamy stosowniejszego środka w naszej epoce, by dojść do
Problem włączenia Rzymu do zjednoczonych Włoch spotkał się z brakiem akceptacji papieży, którzy
ogłosili się więźniami Watykanu.
4
J. Piwowarczyk, op. cit., s. 158.
5
H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa-Poznań 1973, s. 438-439.
6
F. Machay, op. cit., s. 15; S. Bross, Akcja, s. 162.
7
F. Machay, op. cit., s. 24.
8
J. Mercie, Dwadzieścia wieków historii Watykanu, przekł. J. Pieńkos, Warszawa 1986, s. 256; Z. Zieliński,
Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, cz. 2, Poznań 1986, s. 100.
9
Pius XI, Encyklika Divisi illius magistra z 31 grudnia 1929, M. Klepacz, Kielce 1947, s. 27-40; tenże, Encyklika o odnowieniu ustroju społecznego i dostosowaniu go do prawa ewangelicznego na czterdziesty rok po wydaniu przez Leona XIII encykliki Rerum novarum, J. Okoniewski, Warszawa brw, s. 51-78.
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powrotu i wzmocnienia życia chrześcijańskiego niż popieranie Akcji Katolickiej”10. Zalążkiem
Akcji Katolickiej było powołanie przez Piusa XI Rady Centralnej w miejsce rozwiązanej 2 października 1923 r. Unii Ludowej zrzeszającej różne organizacje katolickie. W 1923 r. papież zatwierdził statut włoskiej Akcji Katolickiej i właśnie ta data uważana jest za początek Akcji. Papież dążył do zjednoczenia a tym samym wzmocnienia ruchu katolickiego pod hasłem Pax
Christi in regno Christi zawartym w encyklice z 23 grudnia 1922 r. podkreślając, że odnowa
ludzkości jest oparta na Kościele, który jest społecznością wszystkich wierzących11. Korzystając z jubileuszu św. Franciszka z Asyżu Pius XI w encyklice Rite expiatis z 2 lutego 1926 r. uczynił go patronem Akcji Katolickiej obok Najświętszego Serca Pana Jezusa12.
Pius XI określił istotę Akcji Katolickiej 30 lipca 1928 r.: „jest to uczestnictwo świeckich w
apostolstwie hierarchicznym pod przewodnictwem hierarchii kościelnej, poza i ponad wszelkimi stronnictwami politycznymi, ku odbudowaniu katolickiego życia w rodzinie i społeczeństwie”13, dalej w innym miejscu w liście Cum ex epistola z 15 sierpnia 1928 r.: „Akcja Katolicka jest apostolstwem wiernych chrześcijan pod przewodnictwem biskupów i udzielenie swojej pomocy Kościołowi i uzupełnienie duszpasterskie jego zadań”14 oraz w liście Poculiari quadam z 24 czerwca 1928 r.: „Akcja Katolicka jest akcją wyłącznie religijną”15. Z zacytowanych
wyżej fragmentach wypowiedzi Piusa XI mocno akcentowane są dwie kwestie. Po pierwsze
Akcja Katolicka była oddolnym apostolatem czy inaczej angażowaniem świeckich w pracę
Kościoła przy podporządkowaniu się hierarchii kościelnej, wypełniając tym samym ideę powszechnego kapłaństwa, którym wszyscy wierzący zostali obdarzeni na chrzcie świętym. Celem tej pracy jest pogłębienie życia religijnego tak, aby dostarczać skutecznych odpowiedzi na
nurtujące niewygodne pytania, zaś wzmocnienie zaangażowania w sprawy Kościoła ma odciągnąć od organizacji, które głoszą, że religia to opium mas. Drugą sprawą mocno podkreślaną przez Piusa XI była apolityczność Akcji i podkreślanie jej wyłącznie religijnego charakteru.
Katolicy skupieni w Akcji Katolickiej prowadzili bardzo różnorodną działalność, która często miała właśnie polityczny i ekonomiczny wymiar. Tworzono katolickie związki zawodowe,
prowadzono działalność wydawniczą, organizowano zbiórki charytatywne16. Ważnym rodzajem
działalności była praca na polu oświaty i wychowania. Pius XI w encyklice Divisi illius magistri
z 31 grudnia 1929 r. wskazywał na szczególną rolę Kościoła w wychowaniu młodzieży, uważając, że państwo nie może rościć sobie wyłączności na wychowanie młodego pokolenia, co było
czytelną aluzją do postępującej faszyzacji życia społecznego we Włoszech pod rządami Benito Mussoliniego17. Tworzenie świeckich kadr katechetów i wychowawców, zastępowanie kapłanów świeckimi wszędzie tam, gdzie było to możliwe, stało się naczelną zasadą Akcji Katolickiej.
M. Pachucki, Papież Pius XI. Żywot i rządy, Poznań 1929, s. 87.
Z. Zieliński, op. cit., s. 92-100.
12
W. Jasiński, Nowoczesne zło i środki zaradcze. Istota i zadania Akcji Katolickiej, [w:] Akcja Katolicka, s. 18
13
J. Piwowarczyk, op. cit., s. 153.
14
M. Pachucki, op. cit., s. 87; S. Bross, Akcja, s. 16.
15
S. Bross, Akcja..., s. 16.
16
W. Jasiński, op. cit., s. 23; J. Gowarzewski, Akcja charytatywna w Akcji Katolickiej, [w:] Akcja..., s. 197.
17
Pius XI, Encyklika Divini..., s. 27; K. Jędrzejewski, Pius XI. Wódz i sternik świata, Poznań 1938, s. 57.
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Wynikało to z ogólnej laicyzacji społeczeństwa i w konsekwencji prowadziło do niedoboru
osób konsekrowanych.
Akcja Katolicka nie miała jednolitej formy organizacyjnej. Utrwaliły się dwa modele organizacyjne: tzw. włoski i francuski. Model francuski zakładał podział na grupy zawodowe wieś, robotnicy, młodzież szkolna, młodzież uniwersytecka. Bardziej przejrzystą strukturę, ale
też i bardziej tradycyjną miał model włoski, przyjęty także między innymi w Hiszpanii, Polsce, Ameryce Łacińskiej. Opierał się on na tak zwanych czterech kolumnach – związku kobiet,
związku mężczyzn, związku młodzieży żeńskiej i związku młodzieży męskiej18, czyli uwzględniono zróżnicowania społeczne, kulturowe, zawodowe. Akcja Katolicka była zorganizowana
na szczeblu parafii i poddana hierarchii kościelnej. Struktura Akcji Katolickiej składała się z
samej organizacji, jak też ośrodków dyspozycyjnych czyli hierarchii kościelnej oraz ośrodków
współpracujących, na przykład zakonów.
Akcja Katolicka była jedną z prób podjętych w celu rozwiązania kwestii społecznych. Kościół sprzeciwiając się marksistowskiej teorii walki klas, stał na stanowisku solidaryzmu społecznego – wspólna praca dla wspólnego dobra, który miał być praktykowany w ramach Akcji Katolickiej. Idea propagowana przez Piusa XI stała się bardzo popularna nie tylko w krajach
katolickich, ale także w tych z dużymi tradycjami kościołów protestanckich.
W Polsce początki Akcji Katolickiej datowane są na rok 1928, kiedy z inicjatywy kardynała Augusta Hlonda powstała komisja Episkopatu ds. Akcji Katolickiej, w której oprócz wspomnianego kardynała Hlonda zasiedli także kardynał Aleksander Kakowski oraz metropolici Adam Sapieha i Andrzej Szeptycki. Formalne utworzenie Akcji Katolickiej miało miejsce
podczas Konferencji Episkopatu Polski obradującej w dniach 28-30 kwietnia 1930 r. w Poznaniu. Zatwierdzenie statutu przez papieża Piusa XI nastąpiło 27 listopada 1930 r. Centrala
Akcji Katolickiej została ustanowiona w Poznaniu a za patrona przyjęto św. Wojciecha. Polska przyjęła włoski model organizacyjny z podziałem na sekcje męskie, żeńskie, młodzieży
męskiej i młodzieży żeńskiej, czyli na wspomniane już wyżej tzw. cztery kolumny. Najmniejszą komórką organizacyjną Akcji Katolickiej jest parafia, w której działa tzw. zarząd składający się z prezesa, jego zastępcy oraz sekretarza. Wszystkie te funkcje sprawują świeccy, a nad
ich pracą czuwa proboszcz jako tak zwany asystent kościelny. Organem prasowym polskiej
Akcji Katolickiej był „Ruch Katolicki”19. Działalność Akcji Katolickiej w okresie międzywojennym spotkała się z dużą aprobatą prawicowych i centrowych kół politycznych w Polsce,
co zresztą związane było z ogólnym ożywieniem religijnym, w którym upatrywano zapory
przed bolszewizmem.
Tymczasem na temat działalności Akcji Katolickiej w Gdyni nie powstało żadne opracowanie naukowe. Badacze skupiają swoją uwagę przede wszystkim na samym procesie

www.ak.diecezja.gda.pl, dostęp z 21.01.2011; S. Adamski, op. cit., s. 34; A. Roszkowski, Akcja Katolicka
we Włoszech, Belgii, Holandii, Francji i Polsce, [w:] Akcja..., s. 33.
19
www.ak.diecezja.gd.pl, dostęp z 21.01.2011.
18
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tworzenia gdyńskich parafii20. Nie zachowały się także materiały, na podstawie których można by określić precyzyjnie powstanie Akcji Katolickiej na terenie gdyńskich parafii. Prawdopodobnie idea Akcji Katolickiej w Gdyni mogła być wcześniejsza niż jej oficjalne powstanie w
Polsce w 1930 r. Gdynia była często odwiedzana przez mieszkańców Wolnego Miasta Gdańsk
korzystających z unii celnej. W Wolnym Mieście Gdańsk, podobnie jak w Polsce, bardzo popularną organizacją skupiającą katolicki laikat była Liga Katolicka zajmująca się przede wszystkim działalnością wydawniczą i oświatowo-wychowawczą.. W Gdańsku Liga Katolicka miała
wyraźnie narodowy polski charakter w odróżnieniu od niemieckich organizacji – Das Deutsche Katholische Komitet oraz Organization der Katoliken deutscher Nationalitat der Freeien
Stadt Danzig. Początki Akcji Katolickiej w Wolnym Mieście Gdańsku wiążą się z przekształceniem Ligii Katolickiej w 1925 r. z inicjatywy proboszcza parafii Gdańsk-Wrzeszcz Bronisława Komorowskiego. Dotarcie do Wolnego Miasta Gdańsk nowości w zakresie tworzenia nowej inicjatywy Piusa XI wiązać można z faktem, iż od tego samego 1925 r. kościół gdański korzystał z przywileju egzempcji i był podporządkowany bezpośrednio Stolicy Apostolskiej21. Z
drugiej zaś strony proboszczowie katolickich parafii w Wolnym Mieście Gdańsku, a zwłaszcza ksiądz Komorowski, utrzymywali stały kontakt z polską hierarchią kościelną uczestnicząc w synodach polskiego duchowieństwa. W związku z tym niewykluczone jest, że na terenach gdyńskich parafii idea zaktywizowania świeckich w ramach tworzącej się Akcji Katolickiej była znana jeszcze przed 1930 r. Sama jednak działalność musiała być bardzo ograniczona skoro nie pozostały po niej żadne świadectwa. Przyczyn tego stanu rzeczy można szukać w dwóch problemach. Gdynia była w okresie międzywojennym miastem robotniczym,
Mekką tych, którzy poszukiwali pracy. Fakt, iż ludność była napływowa i jej skład narodowościowy bardzo zróżnicowany, niewątpliwie wpływały ujemnie na tworzenie różnych inicjatyw. Najliczniejszą grupę stanowili robotnicy (według danych z 1936 r. 64%, natomiast
tak zwani umysłowi zaledwie 5%)22. Prawidłowość, że robotnicy mają lewicowe poglądy polityczne, w przypadku Gdyni, potwierdza się dopiero w latach trzydziestych. Wcześniej, w latach 20., na terenie Gdyni najpopularniejsze były ugrupowania nacjonalistyczno-prawicowe:
Związek Ludowo-Narodowy i Narodowa Partia Robotnicza. Takiego stanu rzeczy dopatrywać się można w pozostałościach po walce z germanizacją. Od 1928 r. dwa główne ugrupowania to BBWR i Endecja. Ta ostatnia w wyborach na terenie Gdyni otrzymała 28% głosów. Wielki kryzys ekonomiczny przysporzył popularności radykalnym partiom, zwłaszcza KPP, której dziaS. Kujot, Kto założył parafie w dzisiejszej diecezji chełmińskiej, „Roczniki Towarzystwa Naukowego
w Toruniu”, R. 10, 1902; P. Czachorowski, Uposażenie i organizacja klasztoru norbertanek w Żukowie od
XIII do połowy XV wieku, Toruń 1963; L. Przybylska, Zróżnicowanie przestrzeni sakralnej Gdyni, Gdynia – Pelplin 2008; T. Rembalski, Zanim powstało miasto. Zarys dziejów Gdyni i jej dzielnic od XIII do XX
wieku, Gdynia 2005; J. Maciejewski, Działalność kościelna biskupa Wolmira, „Nasza Przeszłość” 1992,
nr 78; Dzieje Żukowa, pod red. B. Śliwińskiego, Żukowo 2003; J. Więckowiak, Kościół katolicki w Gdyni,
Gdynia-Pelplin 2000; K. Małkowski, Bedeker gdyński, Gdańsk 2001.
21
www.ak.org.pl, dostęp z 21.01.2011.
22
Dzieje Gdyni, pod red. R. Wapińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 95.
20
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łacze docierali do Gdyni z Wolnego Miasta Gdańsk. Wobec powyższego Endecja znacznie ożywiła
swoją działalność, tworząc między innymi liczące około 200 członków Towarzystwo Robotników
Katolickich w Gdyni oraz Towarzystwo Gimnastyczne Sokół dla młodzieży23. Tereny Gdyni są więc
przykładem swoistej rywalizacji o „rząd dusz” robotników między lewicowymi a prawicowo-katolickimi ugrupowaniami, w której Akcja Katolicka stanowić powinna ważny oręż. Jednak nadmienić także należy, iż życie polityczne w Gdyni nie stało na wysokim poziomie, o czym może świadczyć niska frekwencja wyborcza (wybory samorządowe z 1929 r. – 24%)24. Taki stan rzeczy był wypadkową przede wszystkim faktu, iż mamy w Gdyni do czynienia z ludnością napływową, która nie
wytworzyła jeszcze silnych więzi lokalnych i jest zaangażowana przede wszystkim sprawami bytowymi. Są to w dużej mierze robotnicy nisko wykwalifikowani, podejmujący także prace dorywcze i
co za tym idzie, brakowało im czasu na aktywność pozazawodową, zarówno polityczną jak i prawdopodobnie także religijną.
Inny problem wynikał z małej aktywności życia parafialnego, bowiem w Gdyni, biorąc
pod uwagę dzisiejsze granice administracyjne, na początku XX wieku istniały tylko dwie parafie. Najstarszą gdyńską parafią jest parafia na Oksywiu wzmiankowana w dokumentach w
1209 r.25. O jej granicach dowiadujemy się z dyplomu biskupa włocławskiego Wolimira z 1253 r.
Parafia oksywska obejmowała swoim zasięgiem Oksywie, Obłuże, Pogórze, Dębogórze, Kosakowo, Pierwoszyno, Mosty, Gdynię, Witomino, Redłowo oraz zaginione dzisiaj wsie na Kępie Oksywskiej26. Drugą parafią była parafia pod wezwaniem św. Mikołaja w Chyloni. Kościół św. Mikołaja powstał w XIV w. prawdopodobnie krótko po lokacji wsi Chylonia, co nastąpiło w 1351 r. Po raz pierwszy kościół w Chyloni wzmiankowany był w dokumencie biskupa włocławskiego Stanisława oznaczającym granice parafii oksywskiej 30 maja 1362 r.27. Kościół w Chyloni do 1915 r. funkcjonował jako filia parafii oksywskiej, chociaż już od XIX wieku rezydował tu na stałe wikariusz. Kolejną świątynią od 1910 r. była kaplica w posiadaniu
sióstr szarytek, czyli Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, zlokalizowana na dzisiejszym placu Kaszubskim28. Do najstarszych kościołów należy niewątpliwie jeszcze dołączyć świątynie w Kacku, czyli inaczej „Wielkich Kaczkach”, wzmiankowaną w dokuIbidem, s. 106-129.
Ibidem, s. 119.
25
T. Rembalski, Dzieje osadnictwa na terenie współczesnych gmin Gdynia i Kosakowo od XIII do XV wieku, Gdynia 2006; Dokumenty Gdyni i Grabówka 1253-1772, wyd. T. Rembalski, Gdynia 2003, nr 1: Oxiviam In qua praedicta situata est ecclesia, Gdinam, Scredauo [dzisiejsze Chwarzno], Vicomino, Obluze,
Pogoze, Nemicouo [zaginione], Dambegoze, Cedrino [zaginione], Nasucino [zaginione], Cosacouo, Mosci, [...] [osady zaginione], Gradelouo [Grabówek], Dzieje Gdyni..., s. 12-15; K. Małkowski, op. cit., s. 211;
L. Przybylska, op. cit., s. 21; J. Więckowiak, op. cit., s. 15-57.
26
Dokumenty Gdyni..., nr 1.
27
Dokumenty Gdyni..., nr 2: ad villam Hylaw ubi est ecclesia dewon fundata per dominum Stanislaum
quondam archidiaconum Pomeraniae volumus sicuti eandem eccelsiam In Hylaw fundatam et filia Essen
enisdem Oxiviensem ecclesiae sic que eam volumus perpetuo permanere; K. Małkowski, op. cit., s. 63-66;
L. Przybylska, op. cit., s. 27.
28
L. Przybylska, op. cit., s. 57.
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mentach z XVII w. oraz w Kolibkach, której powstanie datowane jest na XVIII w.29. W 1922 r.
rozpoczęto budowę kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, której poświęcenie
nastąpiło 3 maja 1924 r. Dopiero 1 stycznia 1931 r. został wydany dekret biskupa chełmińskiego Stanisława Okoniewskiego w sprawie utworzenia parafii w „obrębie miasta i portu Gdynia”.
W 1931 r. powstała parafia na Grabówku (św. Rodziny) oraz parafia przy ulicy Portowej, która jednak nie doczekała się aż do wybuchu wojny kościoła - nabożeństwa odprawiane były w
wynajmowanych na ten cel pomieszczeniach, w 1935 r. powstała parafia w Cisowej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, w 1937 r. parafia przy ulicy Tatrzańskiej powierzona Jezuitom, także w 1937 r. rozpoczęto budowę kościoła na Obłużu30. Według ustaleń L. Przybylskiej
na 1939 r. w skład dekanatu gdyńskiego wchodziły następujące parafie: św. Michała Archanioła na Oksywiu (1253), św. Mikołaja w Chyloni (1911)31, Najświętszej Marii Panny w Gdyni Śródmieściu (1926), św. Józefa w Orłowie (1927), Św. Rodziny na Grabówku (1931), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni Śródmieściu (1931), Przemienienia Pańskiego w Cisowej (1933), Św. Krzyża na Witominie (1933), Chrystusa Króla w Kacku (1933) oraz św. Andrzeja Boboli na Obłużu (1938)32. Z powyższego zestawienia wynika, że rozwój sieci parafialnej nastąpił równomiernie do rozwoju urbanizacyjnego miasta, czyli nasilił się w latach 30.,
czego wyrazem stało się także pojawienie się w Gdyni zgromadzeń zakonnych męskich: franciszkanów i jezuitów w 1936 r. oraz żeńskich: Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny (1928), urszulanek (1931), elżbietanek (1932) i działających od 1910
r. sióstr miłosierdzia33.
Idea Akcji Katolickiej w Gdyni, choć była znana, nie odgrywała jednak kluczowej roli w łagodzeniu różnic majątkowych i nie przyczyniła się do rozwiązania kwestii społecznej. Zróżnicowana etnicznie ludność napływowa skupiona była przede wszystkim na poszukiwaniu dobrze płatnej pracy, zwyczajnie nie miała czasu na angażowanie się w działalność o charakterze wolontariatu. Wydawnictwo, jedno z podstawowych filarów aktywności Akcji Katolickiej
w Gdyni, rozwijało się raczej słabo. Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać między innymi w problemie wysokiego stopnia analfabetyzmu wśród ludności, która przybyła do Gdyni
w poszukiwaniu pracy, zwłaszcza z byłego zaboru rosyjskiego, gdzie nie było powszechnego
T. Rembalski, Zanim powstało miasto..., s. 49; J. Więckowiak, op. cit., s. 59-63; K. Małkowski, op. cit.,
s. 213-215.
30
J. Marcinek, Budowa pierwszego gdyńskiego kościoła, „Rocznik Gdyński” 1983, nr 4, s. 65-71; J. Więckowiak, Kościół i parafia św. Rodziny na Grabówku, „Rocznik Gdyński” 1991, nr 10, s. 196-204; J. Więckowiak, Kościół katolicki w Gdyni, op. cit., s. 222-272; W. Kwiatkowska, Tworzenie elit w II RP na przykładzie
Gdyni, www.abcnet.com.pl, dostęp z 21.01.2011.
31
Wśród badaczy nie ma jednomyślności odnośnie czasu powstawania wielu gdyńskich kościołów jak i
erygowania parafii. Dotyczy to nie tylko różnic w przypadku parafii św. Mikołaja (daty 1911 lub 1915), jak
także kościoła w Kolibkach wyłączonego z chwaszczyńskiej parafii (daty 1927 lub 1936). Autor artykułu
jedynie sygnalizuje rozbieżności, które jednak nie mają kluczowego znaczenia dla tematu powyższego
artykułu.
32
L. Przybylska, op. cit., s. 27.
33
Ibidem, s. 57; J. Więckowiak, Kościół katolicki w Gdyni, s. 234, 240, 348.
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przymusu szkolnego. M. Widernik podkreślał, że wyniki uzyskiwane w gdyńskich szkołach
były słabe. Przyczyn takiego stanu rzeczy dopatrywał się właśnie w rekrutacji z rodzin robotniczych34. W związku z tym przed Akcją Katolicką otwierały się duże możliwości w ramach
działalności oświatowej, niestety niewykorzystane. Akcja Katolicka nie posiadała w Gdyni
szkół ani nawet nie prowadziła w nich agitacji, zresztą liczba istniejących w Gdyni szkół na
szczeblu gimnazjalnym i wyższym też nie była duża. Do najstarszych szkół należy zaliczyć placówki: na Oksywiu z 1817 r., w Chyloni z 1819 r. oraz tak zwaną szkołę ludową przy późniejszej ulicy Starowiejskiej z 1836 r.35 Większość szkół powstała w latach 1928-1939, dotyczy to
zarówno szkół powszechnych jak także średnich. Na rok szkolny 1938/1939 działało w Gdyni: 16 szkół powszechnych publicznych36, szkoła powszechna i gimnazjum Teofila Zegarskiego37, 2 gimnazja prowadzone przez urszulanki38, gimnazjum jezuitów, prywatne gimnazjum
męskie przy ulicy Morskiej 7939, szkoły zawodowe40, szkoła muzyczna, Pomorska Szkoła Sztuk
Pięknych oraz od 1930 r. przeniesiona z Tczewa Szkoła Morska41.
Obecnie w Gdyni Akcja Katolicka posiada swoje oddziały przy 11 gdyńskich parafiach42.
Impulsem do wznowienia działalności Akcji Katolickiej była zgoda prymasa Polski kardynała Józefa Glempa, zaś w samej diecezji gdańskiej propagatorem Akcji był arcybiskup Tadeusz Gocłowski. 1 października 1995 r. arcybiskup Tadeusz Gocłowski powołał ks. Stanisława
Bogdanowicza na diecezjalnego opiekuna Akcji Katolickiej. 2 maja 1996 r. na Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski został zatwierdzony statut Akcji Katolickiej, zaś od 19
sierpnia 1996 r. Akcja Katolicka otrzymała osobowość prawną43.
Dzieje Gdyni..., s. 148.
Ibidem, s. 148-164.
36
Ibidem, s. 149.
37
Ibidem, s. 151.
38
Ibidem, s. 152; J. Roszczynialski, Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek w Gdyni, „Rocznik
Gdyński” 2009, nr 21, s. 150-158.
39
Dzieje Gdyni..., s. 152.
40
Ibidem, s. 153-154.
41
Ibidem, s. 155-158; A. Klemp, Nauka w Gdyni w okresie międzywojennym, „Rocznik Gdyński” 2003,
nr 15, s. 117-122; K. Małkowski, op. cit., s. 304-306; B. Mikołajczyk, D. Płaza-Opacka, Miasto z morza –
Gdynia w II RP, Gdynia 1993.
42
www.ak.diecezja.gda.pl, dostęp z dnia 21.01.2011: Parafia na Witominie przy kościele pod wezwaniem św. M. Kolbe, parafia na Wzgórzu św. Maksymiliana przy kościele pod wezwaniem św. Antoniego, parafia w Gdyni Śródmieściu przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, parafia w Orłowie przy kościele Matki Bożej Bolesnej, parafia przy kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy
ulicy Portowej, Parafia na Pogórzu przy kościele pod wezwaniem Michała Archanioła, parafia w Chyloni przy kościele pod wezwaniem św. Mikołaja, parafia na Witominie przy kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża, parafia na Karwinach przy kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Marii, parafia przy Działkach Leśnych przy kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki, parafia na Grabówku
przy kościele pod wezwaniem św. Rodziny.
43
Dziennik Ustaw nr 107 z 6.09.1996; osobowość prawna Akcji Katolickiej diecezji gdańskiej – Dziennik
Ustaw nr 60 z 14.06.1997.
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Akcja Katolicka w diecezji gdańskiej wróciła w swoich założeniach do idei, jaka przyświecała Piusowi XI. Celem jest aktywizacja świeckich, włączenie ich do rozmaitych inicjatyw mających na celu promowanie katolickiego modelu życia i podnoszenia poziomu wiedzy
religijnej poprzez zarówno samokształcenie jak też działalności charytatywną czy opiekuńczo wychowawczą. Akcja Katolicka nie rozwiązała kwestii społecznych w okresie międzywojennym ani nie rozwiąże ich obecnie. Dysproporcje majątkowe są nieodłącznym elementem
gospodarki wolnorynkowej. Polem do działalności dla ruchów typu Akcja Katolicka jest
przede wszystkim wzmocnienie pozycji chadecji. Wielką zagadką polskiej sceny politycznej
jest fakt, iż po transformacji ustrojowej nie powstała w Polsce silna centrowa partia chadecka,
bazująca na wykształconym średniozamożnym elektoracie miast, któremu bliska jest katolicka myśl społeczna, idea pracy charytatywnej, solidaryzmu społecznego, czyli tego wszystkiego, co w swoich działaniach propaguje Akcja Katolicka. Wielkim problemem polskich katolików jest zawłaszczenie nauki Kościoła przez skrajną prawicę kreującej się na jedynego dysponenta woli i tradycji narodu.
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Święci patronowie ulic gdyńskich
Nazewnictwo miejskie, zwane urbonimią lub urbanonimią to współcześnie bardzo
rozbudowany dział językoznawstwa obejmujący zarówno obszary, np. przedmieścia,
osiedla, dzielnice, trakty, np. ulice, szosy, aleje, nadbrzeża, bulwary oraz punkty
takie jak place, ronda, mosty, skwery, pomniki, wieże, kina, stadiony, wzniesienia i
wiele innych1. Nazwy ulic, zwane plateonimami, są dominującym komponentem
nazewnictwa miejskiego.
Nazwami miejskimi, należącymi do jednej z wielu
kategorii nazw geograficznych, zajmuje się onomastyka, czyli nauka o nazwach
własnych, której celem jest „nie tylko rejestracja, opis i klasyfikacja nazw z różnych
kategorii, ale też ukazywanie wzajemnych związków między nazwami własnymi
a historią, kulturą, religią i tzw. językowym obrazem świata, w którym odbija się
system wartości społecznych, mód, wpływów obcych”2. Nazwy miejskie związane z
religią, kultem M. Jaracz zalicza do grupy nazw sakralnych3.
Nazwy ulic są „elementem wzbogacającym w znaczny sposób wiedzę o mieście”,
wyrazem „oswajania” przestrzeni miejskiej i nasycania jej treścią bliską mieszkańcom4.
O ile w okresie feudalnym wyróżnić można typy nazw ulic pochodzące od nazw
zawodów, kierunku wylotowego z miasta (tzw. nazwy geograficzne), ważnego obiektu
zlokalizowanego przy ulicy, świętego patrona, ważnej funkcji osoby zamieszkującej
ulicę, lokalnych cech ulic, to od XIX wieku w mieście pojawiają się nowe typy:
bardziej egzotyczne wśród nazw geograficznych, biologiczne, tworzone od kolorów
oraz przede wszystkim patronimiczne i związane z wydarzeniami historycznymi.
Dobór postaci wykorzystywanych do określania ulic „jest wyrazem: wyznawanych
wartości i ich hierarchii, a także stosunku lokalnej społeczności do swoich dziejów”5.
Źródłem informacji o liczbie ulic w Gdyni oraz ich oficjalnych nazwach w
latach 1947-2006 były plany miasta. Natomiast najnowsze dane zaczerpnięto z bazy
M. Jaracz, Sposoby nominacji bydgoskich kościołów i kaplic, [w:] Nazwy mówią, pod red. M. Pająkowska-Kensik, M. Czachorowska, Bydgoszcz 2004, s. 139.
2
R. Przybylska, Wstęp do nauki o języku polskim. Podręcznik dla szkół wyższych, Kraków 2003, s. 231.
3
M. Jaracz, op. cit., s. 140.
4
B. Miszewska, Nazwy ulic – signum temporis, [w:] Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, pod red. E. Orłowskiej, tom IV, Wrocław 2004, s. 145
5
B. Miszewska, op. cit., s. 148.
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danych TERYT Głównego Urzędu Statystycznego, zawartej w Krajowym Rejestrze
Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju6. Pod pojęciem „ulica” w dalszej części
artykułu rozumiane będą nie tylko ulice, ale także aleje oraz rzadziej występujące
skwery, place, mosty i ronda, zamieszczone we wspomnianym rejestrze we wspólnej
kategorii „ulice”.
W artykule poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania: jaki udział w
ogólnej liczbie ulic w mieście mają nazwy zawierające przymiotnik „święty” lub
„błogosławiony”? Czy liczba tego typu ulic wzrasta w Gdyni? Którzy święci i
błogosławieni są „obecni” w przestrzeni miejskiej?

Tab. 1. Święci i błogosławieni patronowie gdyńskich ulic

Baza
danych
TERYT

Rok wydania planu Gdyni
Ulice i place

1987

1996

2006

14.01.
2011

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Rondo św. Maksymiliana

+

+

Bł. Urszuli Ledóchowskiej

+

+

1947

1957

Św. Mikołaja

+

+

Św. Piotra

+

+

Św. Wojciecha

+

+

Świętojańska

+

+

1969

Św. Kazimierza królewicza

+

+

Bł. Jadwigi królowej

+

+

Bł. ks. kmdr. ppor. Miegonia

+

+

Św. Faustyny

+

Św. Andrzeja

+

Św. Antoniego

+

Wzgórze św. Stanisława Kostki

+

Suma ulic
Liczba ulic w mieście

4

4

3

4

6

9

11

515

531

602

721

783

870

939

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Przewodnik po Wybrzeżu, Wybrzeże 1947;
Plany „Trójmiasta”, „Trójmiasto” 1957; Plan Gdyni i Sopotu, Warszawa 1969; Gdynia. Plan
Miasta, Warszawa 1987; Gdynia. Plan miasta, Warszawa 1996; Gdynia. Sopot. Plany miast,
Warszawa 2006; Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju, baza danych
TERYT Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/GUS, dostęp 14.02.2011.
Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju, baza danych TERYT Głównego Urzędu
Statystycznego, www.stat.gov.pl/GUS, dostęp 14.02.2011.
6
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Nadanie obszarom miasta patronów różnych świętych czy nazw w postaci
rzeczowników pospolitych kojarzących się z religią, jak np. ulica Kościelna, nie
oznacza, że będą niezmiennie istniały poprzez dziesiątki lat, jak zazwyczaj ma to
miejsce w przypadku wezwań (tytułów) parafii i kościołów. Nazwy ulic, placów,
wzniesień i dzielnic mogą zmieniać się w zależności od sytuacji politycznej kraju czy
woli urzędników lokalnych.
Mimo że liczba ulic i placów wzrosła po wojnie prawie dwukrotnie, od ponad
500 - w latach czterdziestych, do prawie 900 w 2006 r., święci patronowie stanowili
zawsze 0,5-1% (por. tab. 1). Prawdopodobnie jest to jedna z najmniejszych grup
tematycznych ulic gdyńskich.
Podobnie nazwy ulic miast wojewódzkich posiadające przymiotnik „święty”,
„najświętszy” lub „błogosławiony” stanowią znikomy udział, zaledwie 0,76%. Nawet
nie co setnej ulicy patronuje święty patron. Najwięcej tego typu ulic znajduje się
w Krakowie (31) oraz Wrocławiu (29), zaś w Gorzowie Wielkopolskim nie ma ani
jednej. W grupie miast wojewódzkich największy udział „świętych ulic” posiada
Rzeszów (2,05%). Nawet ta wstępna analiza uzmysławia fakt, iż święci patronowie
stanowią trwały, niematerialny element kultury w przestrzeni polskich miast, oraz
że poszczególne miasta różnią się między sobą pod względem odwołań do tradycji
religijnej. Parafrazując słowa B. Miszewskiej, dla społeczności jednych miast święci
są bardziej bliżsi, dla innych mniej.
Przewodnik po Wybrzeżu (1947) wymienia 515 ulic i placów na terenie Gdyni,
z których 4 dotyczą osób kanonizowanych: ul. św. Mikołaja, ul. św. Piotra, ul. św.
Wojciecha i ul. Świętojańska. Wymienione przedwojenne jeszcze nazwy znajdować
się będą we wszystkich dalej omawianych wydawnictwach kartograficznych.
Dopiero w połowie lat dziewięćdziesiątych liczba sakralnych nazw ulic wzrosła
do 6. Do wymienionych wcześniej ulic dołączyły plac bł. Urszuli Ledóchowskiej i
rondo św. Maksymiliana. Z kolei plan Gdyni z 2006 r. zawiera dodatkowo takie ulice
jak św. Kazimierza królewicza, bł. Jadwigi królowej, bł. ks. kmdr. ppor. Władysława
Miegonia. Zatem ostatnie 2 dekady charakteryzują się największym, dwukrotnym
przyrostem nazw ulic i placów dedykowanych świętym i błogosławionym: z 4 w 1987
roku do 9 w 2006 r.
Porównując ogólnopolską bazę danych ulic z 2011 r. z planem miasta z 2006 r.
(tab. 1) zauważyć można przyrost 4 nowych ulic świętych. W 2008 r. uchwalono
nazwy nowych ulic w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino: św. Faustyny, św. Antoniego,
o. Pio oraz Kardynała Wyszyńskiego, uzasadniając, że nastąpiło to „na wniosek
mieszkańców wiczlińskiej parafii”.
W bazie danych TERYT myląco Wzgórze św. Stanisława Kostki zaklasyfikowano
jako „ulica”, podczas gdy Uchwała nr XIV/530/99 Rady Miasta Gdyni z 29 grudnia
1999 r. precyzuje następująco: „Wzgórzu, położonemu pomiędzy ulicami: Słupecką,
Zakopiańską, Pomorską i Tatrzańską, nadaje się nazwę – Wzgórze św. Stanisława
Kostki”. Zatem w dzielnicy Działki Leśne nie ma ulicy Wzgórze św. Stanisława
Kostki, ale pewien obszar został tak nazwany. Błąd dotyczy także rzekomej ul. św.
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Andrzeja, która faktycznie jest placem św. Andrzeja, położonym, jak mówi Uchwała
nr XXVI/622/04 Rady Miasta Gdyni z 22 grudnia 2004 roku, „na terenie posesji przy
parafii pw. św. Andrzeja Boboli (obecny adres ul. Rymarska 40)”7.
Pewne nieścisłości dotyczą także innego przykościelnego placu: bł. Urszuli
Ledóchowskiej przy chwarznieńskim kościele oraz ronda św. Maksymiliana.
Obie wymienione nazwy widnieją na planach z 1996 i 2006 roku, a nie ma ich w
ogólnopolskiej bazie danych. Z informacji uzyskanych w Wydziale Geodezji i Radzie
Miasta wynika, iż rondo św. Maksymiliana jest nazwą zwyczajową, a nie oficjalną;
być może w przyszłości sytuacja zmieni się. Natomiast nazwa plac bł. Urszuli
Ledóchowskiej została nadana pętli autobusowej w 1993 roku, a w 2007 r. zmieniona
na „Skwer św. Urszuli Ledóchowskiej”. W uzasadnieniu znajdują się odwołania do
zwyczajów mieszkańców Chwarzna, którzy tak „od lat nazywają ten teren” oraz
do faktu, iż „od kilku lat stoi tam też, ufundowana przez ks. Proboszcza Gerarda
Kaczyńskiego, figura patronki parafii”8. Dlaczego nie ma tej nazwy w bazie – nie
wiadomo – błądzić rzecz ludzka…
Warto zastanowić się, w jakich dzielnicach znajdują się ulice świętych i
błogosławionych w Gdyni oraz kim byli owi święci? Najdłuższa z wszystkich ulic
o nazwie religijnej, ulica Świętojańska, jest zarazem najbardziej znaną w mieście z
racji ważnej funkcji komunikacyjnej i handlowo-usługowej. Nazwę swoją zawdzięcza
św. Janowi Nepomucenowi, XIV-wiecznemu męczennikowi czeskiemu, patronie
pielgrzymów, mostów, dobrej spowiedzi. Figurka świętego stoi przy końcu ulicy od
strony Gdańska. Zapomniana nieco kapliczka, obecnie po modernizacji rozwiązań
komunikacyjnych, przy dworcu SKM Wzgórze św. Maksymiliana jest bardziej
wyeksponowana i „doczekała się” nawet przystanku autobusowego, nazwanego
„Wzgórze św. Maksymiliana - Figurka”. Dodać należy, że w Polsce aż 76 gmin
wiejskich i miejskich nosi nazwę ul. Świętojańska i od znawców miejscowej historii
należy „odszyfrowanie”, o którego świętego chodzi: św. Jana Chrzciciela, św. Jana
Maria Vianney, św. Jana od Krzyża, św. Jana z Dukli, św. Jana Nepomucena, św. Jana
Apostoła czy wielu innych świętych noszących to imię.
Niedaleko portu ułożone są równolegle ulica św. Piotra, pierwszego papieża
Kościoła katolickiego, patrona m. in. budowniczych mostów, kowali, kamieniarzy,
marynarzy, rybaków oraz ul. św. Wojciecha, misjonarza i męczennika X wieku,
patrona Polski, Czech i Węgier.
W Małym Kacku, przy granicy z Karwinami na nowym osiedlu znajdują się ulice
bł. Jadwigi królowej i św. Kazimierza królewicza. Jadwiga Andegaweńska była w XIV w.
królem Polski; patronuje wszystkim Polakom. Mimo kanonizacji królowej Jadwigi w
1997 r. nie zmieniono dotąd ulicy z błogosławionej (beatyfikacja w 1979 r.) na świętą
królową Jadwigę. Żyjący w XV wieku królewicz Kazimierz także jest jednym z wielu
W chwili oddawania do druku, w kwietniu 2011 roku, ponownie autorka przejrzała bazę TERYT i
okazało się, że poprawiono ul. św. Antoniego na pl. św. Antoniego.
8
Autorka pracy składa podziękowania Wydziałowi Geodezji Urzędu Miasta Gdyni za udostępnienie
uchwał i informacji o ulicach gdyńskich.
7
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patronów Polski oraz patronuje Republice Litewskiej. W dzielnicy Działki Leśne
znajduje się Wzgórze św. Stanisława Kostki, XVI-wiecznego jezuity, także patrona
Polski.
Natomiast na Oksywiu w pobliżu jednostki wojskowej znajduje się ul. bł. ks.
kmdr. ppor. Władysława Miegonia, w 1999 r. beatyfikowanego przez papieża Jana
Pawła II w grupie 108 błogosławionych męczenników; przed II wojną światową był
kapelanem Dowództwa Floty w Gdyni.
Równie daleko od centrum, przy kościele św. Mikołaja, znajduje się ul. św.
Mikołaja, biskupa Miry, żyjącego na przełomie III i IV wieku, patrona m. in. żeglarzy,
rybaków i podróżnych. Podobnie Obłuże posiada kościół pw. św. Andrzeja Boboli, jak
i przyległy do niego plac noszący imię świętego męczennika, żyjącego na przełomie
XVI i XVII wieku, kanonizowanego w 1938 r.9.
W Chwarznie-Wiczlinie na południe od ul. Wiczlińskiej na terenach wiejskich,
współcześnie przeznaczonych na budynki jedno- i wielorodzinne, znajduje się ul. św.
Faustyny oraz równoległa do niej św. Antoniego. Kanonizowana w 2000 r. Faustyna
Kowalska, była głosicielką Miłosierdzia Bożego przed II wojną światową. Św. Antoni
z Padwy, żyjący na przełomie XI i XII wieku kapłan franciszkański i doktor Kościoła,
jest patronem m. in. ubogich oraz osób i rzeczy zaginionych.
Do wymienionych ulic równolegle biegną ulice ojca Pio (w 2002 r. kanonizacja),
Zygmunta Felińskiego (kanonizowany w 2009 r.) i biskupa Józefa Sebastiana Pelczara
(w 2003 roku kanonizacja). Wymienione ulice są prostopadłe do ul. Kardynała
Wyszyńskiego (proces beatyfikacyjny trwa). Można zatem powiedzieć, że doczekała
się Gdynia podobnego zgrupowania postaci świętych lub błogosławionych Kościoła
rzymskokatolickiego, jak to ma miejsce w przypadku innych tematycznych grup
np. ulic, których patronami są Zeus, Amon, Artemida, Ares, Westa i inni bogowie
starożytności w Chwarznie-Wiczlinie czy ulic nawiązujących do kolorów w Oksywiu,
metali w dzielnicy Pogórze, czy nie mniej licznych ulic pochodzących od nazw ziół i
przypraw w Dąbrowej.
Podsumowując, liczba placów (św. Andrzej, św. Urszula) i ulic dedykowanych
świętym lub błogosławionym (św. Jan, św. Mikołaj, św. Wojciech, św. Piotr, św.
Jadwiga, św. Kazimierz, św. Faustyna, św. Antoni, bł. Władysław) nie stanowi dużego
zbioru tematycznego w Gdyni. Zauważyć jednak można wzrost tego typu nazw
miejskich. Przez 40 lat po wojnie tylko 4 ulice nosiły przymiotnik „święty” w nazwie
ulicy bądź placu. Dopiero po zmianach politycznych w kraju w 1989 roku nastąpił nie
tylko wzrost liczby parafii, domów zakonnych i miejsc kultu innych religii w Gdyni,
ale także przyrost nazw ulic i placów związanych z kultem. W 2011 r. w różnych
Przedwojenni święci patronowie oraz Kazimierz królewicz, Jadwiga królowa i Urszula Ledóchowska
swoje notki biograficzne posiadają obok innych patronów ulic gdyńskich (w sumie 272) omówionych w
albumie: S. Kitowski, M. Sokołowska, Ulice Gdyni. O historii i patronach, Gdynia 2001. Zbiór informacji o świętych zawierają różnego rodzaju zestawienia zwane często „żywotami świętych” jak np.: Żywoty
świętych Pańskich na każdy dzień roku, Olsztyn 1995.
9
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częściach miasta było 11 ulic i placów świętych i błogosławionych związanych
zarówno z powszechną historią Kościoła rzymskokatolickiego, jak i Polski. Ponadto
nie można zapominać o dwóch wzgórzach, których patronami oficjalnie są święci:
św. Stanisław Kostka (wzgórze w dzielnicy Działki Leśne) i św. Maksymilian Kolbe
(patron dzielnicy), a także o zwyczajowej nazwie ronda św. Maksymiliana Kolbe przy
dworcu SKM, także noszącym imię polskiego misjonarza i męczennika.
W artykule przedstawiono nazwy ulic zawierające przymiotnik „święty” lub
„błogosławiony”, ich rozmieszczenie oraz udział w ogólnej liczbie ulic w mieście.
Są także nazwy, wspomniane ulice Pio, Zygmunta Felińskiego czy Józefa Sebastiana
Pelczara, wprawdzie noszące imiona osób kanonizowanych, ale, w związku z brakiem
przymiotnika „święty” lub „błogosławiony” w oficjalnej nazwie, w klasyfikacji autorki
należą do innego rodzaju nazw kultowych, pochodzących od księży i osób stanu
zakonnego, a które stanowić mogą osobny temat niejednego opracowania.
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Kazimierz Małkowski - działalność naukowa i społeczna
Ważne miejsce we współczesnej rzeczywistości życia kulturowego Gdyni zajmuje
działalność mgr. inż. Kazimierza Małkowskiego, autora książek, planów miasta i
publikacji, popularyzatora wiedzy o Gdyni.
Rodzice Małkowskiego, Feliks i Maria z d. Piasecka przybyli do Gdyni w 1927 r.
z Pomorza (Kolonii Ostrowickiej) i woj. poznańskiego (z Szubina). Podczas II wojny
światowej nie przyjęli grupy niemieckiej (nie podpisali Volkslisty1). Małkowscy
kultywowali tradycje patriotyczne, m.in. członkowie rodziny matki - Śmierzchalscy
byli powstańcami wielkopolskimi, a bracia założyli i działali w harcerskim ruchu
konspiracyjnym. Brat Edmund Małkowski był hufcowym Tajnego Hufca Harcerzy w
Gdyni, a Kazimierz z powodzeniem pełnił funkcję łącznika THH.
Trudno jest spotkać drugiego człowieka o tak szerokim wachlarzu zainteresowań
i o tak różnorodnym, obejmującym wiele dziedzin życia społecznego, a zarówno
o tak bogatym dorobku publicystycznym jak Kazimierz Małkowski. Tym bardziej
jeżeli uwzględnimy fakt, iż zainteresowania te wynikają zarówno ze zdobytego
wykształcenia jak i zainteresowań pozazawodowych. Kazimierz Małkowski wyróżnia
się swoistym warsztatem badań przeróżnych zjawisk najczęściej historycznych,
opartych na materiałach zdobytych w wywiadach od bezpośrednich świadków
wydarzeń i zgromadzonych we własnych zbiorach i na ogół niewiele korzysta z
dostępnej literatury. Wszystko co czyni, czyni z wielką bezinteresowną pasją, za którą
na ogół nie otrzymuje honorariów i ekwiwalentu pieniężnego. Od kilkunastu lat jest
na emeryturze, a pasję swoją realizował poza pracą zawodową. Ma różnorodne i
wszechstronne wykształcenie, które maksymalnie wykorzystuje. Jest ichtiologiem,
Volkslista (niem. Deutsche Volksliste DVL) – niemiecka lista narodowościowa wprowadzona 2 września 1940 r. na podstawie reskryptu Heinricha Himmlera. Na terenach Rzeczypospolitej Polskiej anektowanych przez III Rzeszę w czasie II wojny światowej, volkslistę wprowadzono zarządzeniem z 4 marca
1941. Volkslista była przejawem rasistowskiej polityki III Rzeszy. Wprowadzona została w celu podziału
ludności na zajętych terenach Polski – zarówno na terenie Generalnego Gubernatorstwa, jak i na terenach włączonych w granice administracyjne Rzeszy. Szczególnym naciskom poddawani byli mieszkańcy Śląska, Wielkopolski oraz Kaszub. Na tych terenach stosowano całą gamę środków przymusu: od nacisków administracyjnych (grożenie eksmisją z mieszkania, odebrania kartek żywnościowych, przeniesienie do gorszej pracy), poprzez represje policyjne (uporczywe wzywanie na policję, bicie), kończąc na
wywożeniu członków rodziny do obozów koncentracyjnych lub przesiedleńczych i warunkowaniu ich
zwolnienia podpisaniem niemieckiej listy narodowościowej.
1
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ekonomistą (o kierunku „organizacja i zarządzanie) i andragogiem, a ponadto
ukończył kilka studiów podyplomowych o różnych kierunkach i specjalnościach.
Kazimierz Małkowski czyni to dla swojego miasta, dla Gdyni, bo - jak twierdzi pionierzy Gdyni (w tym również jego rodzice i najbliżsi krewni) zajęci pracą nie mieli
czasu, aby dokumentować swoje dokonania, których efekt dziś widoczny jest gołym
okiem: jest to okazałe i nowoczesne miasto portowe, powstałe na polskiej ziemi, wyłącznie
za pomocą polskich rąk. Dzięki temu mgr inż. Kazimierz Małkowski, autor kilkunastu
książek i wielu wydawnictw trwałych, planów miasta i regionu, setek przeróżnych
publikacji i popularyzator wiedzy nie tylko o Gdyni i jej morskich dokonaniach zajmuje
ważne miejsce we współczesnej rzeczywistości życia kulturowej miasta.
Kazimierz Feliks Małkowski urodził się 3 marca 1933 r. w Gdyni. W okresie II
wojny światowej nie uczęszczał do polskiej szkoły powszechnej, dopiero po okuapcji
niemieckiej został uczniem Państwowego Gimnazjum i Liceum Męskiego w Gdyni,
które ukończył w 1952 r. Od 1946 r. był przy gimnazjum członkiem 4 Gdyńskiej
Drużyny Harcerskiej i - jak twierdzi - harcerstwo w znacznej mierze ukształtowało
jego charakter. Później, po latach założył „Krąg byłych harcerzy 4 GDH”, który
przekształcił się w działające obecnie Stowarzyszenie „Czarnej Czwórki”.
Po maturze studiował w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie, które ukończył
w 1956 r. jako inżynier ichtiolog. Następnie podjął studia magisterskie w Akademii
Rolniczej w Szczecinie w kierunku ekonomiki przemysłu (o specjalności organizacji
i zarządzania). W latach 1956-1974 był pracownikiem przedsiębiorstw gospodarki
morskiej: początkowo w spółdzielni „Jedność Rybacka”, a później jako rzeczoznawca
ryb w porcie we Władysławowie. W międzyczasie jako oficer rezerwy uzyskał
specjalizację „żywnościowca” w służbie kwatermistrzowskiej, służąc w Marynarce
Wojennej. W latach 70. kontynował studia podyplomowe na Uniwersytecie
Warszawskim w zakresie andragogiki (oświaty dorosłych). W okresie 1974-1979
był sekretarzem zarządu wojewódzkiego i kierownikiem biura Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej. Wprowadzał wtedy do zakresu działalności TWP kursy
języków obcych, pedagogizację rodziców, młodzieżowe studia dyskusyjne i inne
nowoczesne formy zdobywania wiedzy w różnych miejscowościach w całym
województwie. Była to prekursorska działalność oświatowa.
Pracując zawodowo równocześnie prowadził intensywną i różnorodną działalność
pozazawodową o charakterze społecznym, najpierw jako sędzia sportowy z najwyższą
klasą w pływaniu i lekkiej atletyce, potem jako działacz i instruktor ratownictwa
wodnego. Na przełomie lat 50. i 60. był współorganizatorem służby ratowania
tonących w województwie gdańskim, z której wykształciło się Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratownicze (WOPR).
Dwaj pierwsi na Pomorzu instruktorzy - dr Władysław Piotrowicz i inż. Kazimierz
Małkowski wykształcili w tym czasie ponad 3000 pierwszych w województwie
ratowników wodnych. Działalność ta stała się dla obu instruktorów znacznym
osiągnięciem życiowym.
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Po latach jednak wielką pasją Kazimierza Małkowskiego stała się popularyzacja
wiedzy o Gdyni, regionie kaszubskim i gospodarce morskiej oraz turystyka
i krajoznawstwo. Pasja ta doprowadziła do zorganizowania przewodnictwa
turystycznego w Gdyni przy Oddziale Morskim Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego (PTTK).
Pierwsi absolwenci kursu dla przewodników po Trójmieście i województwie
założyli w 1964 r. Koło Przewodników w Gdyni, którego przez 17 lat Kazimierz
Małkowski był prezesem. Obecnie z 47-letnim stażem przewodnickim należy do
weteranów przewodnictwa w Trójmieście. W tym czasie oprowadził ponad 3040
grup, czyli łącznie około 104 tysiące turystów z kraju i zagranicy. A ponadto przez
tyleż lat zajmuje się szkoleniem i egzaminowaniem nowych kadr przewodnickich dla
Gdyni, Trójmiasta i całego województwa pomorskiego. W latach 1998-2003 był także
wykładowcą w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
Od ponad 50 lat jest członkiem PTTK oraz - od ponad 30 lat - członkiem
Stowarzyszenia Autorów Polskich.
Działalność społeczna Kazimierza Małkowskiego ujawniła się podczas nauki w
liceum i na studiach. W latach 1950-1952 był prezesem Szkolnego Koła Sportowego
„Flota”, następnie kierownikiem sekcji lekkoatletycznej AZS Olsztyn (1952-1955), a
po powrocie do Gdyni w 1956 r. założył Morski Pododdział GOZLA w Gdyni, który
organizował m.in. mecze międzymiastowe Gdańsk-Gdynia.
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W 1969 r. wraz z inż. arch. Jerzym Heidrichem i mgr. Sylwestrem Ostrowickim
założył Koło Starych Gdynian, które działa nieprzerwanie przy Towarzystwie
Miłośników Gdyni. Jako członek zarządu TMG uczestniczył w pracach Komitetu
Budowy Pomnika inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz był organizatorem
uroczystości poświęcenia i odsłonięcia tego pomnika 3 października 1994 r. Należał
do grona założycieli Fundacji Pomocy dla Polaków w byłym ZSRR „Więź” oraz był
członkiem redakcji „Wiadomości Gdyńskich”, którym przewodniczył inż. Ronald
Łaniecki. Jest także członkiem-założycielem Fundacji im. błog. ks. kmdr. ppor.
Władysława Miegonia - przedwojennego kapelana Marynarki Wojennej, założonej
w 1999 r. Jako działacz harcerski z okresu do 1949 r. (ruch harcerski oparty był w
pierwszych powojennych latach na idei skautingu) jest członkiem Stowarzyszenia
Harcerskiego „Czarna Czwórka”.
Kazimierz Małkowski współpracuje od lat z kilkoma organizacjami zagranicznymi,
a m.in. z Deutsch-Polnische Gesellschaft z Kilonii, dzięki czemu zapoczątkowano
„budowę mostu przyjaźni” między naszymi miastami. Współpraca ta sprawiła,
że członkowie D-PG z Kilonii organizowali przekazywanie leków i środków
medycznych, owoców cytrusowych oraz środków pieniężnych i sprzętu medycznego
dla hospitalizowanych młodych mieszkańców Gdyni w Szpitalu Morskim im. PCK
w Redłowie, a także - choć w mniejszej mierze - dla Szpitala Miejskiego oraz Domu
Opieki Społecznej „Za Falochronem” w Gdyni Witominie. Jest także członkiem
honorowym kilońskiego chóru „Prieser Liedertafel” zaprzyjaźnionego z gdyńskim
chórem „Symfonia” oraz jest członkiem - korespondentem „Ostsee-Akademie” z
Lubeki. Ponadto od 1979 r. współpracuje z gminami i parafiami ewangelickimi i
katolickimi w Niemczech.
Kazimierz Małkowski działalność publicystyczną rozpoczął jeszcze podczas
studiów w Olsztynie w latach 1954-1956, współpracując z redakcjami dziennika
„Głos Olsztyński” i regionalną rozgłośnią Polskiego Radia. Natomiast od początku lat
70. jest autorem kilkunastu publikacji książkowych o Gdyni, Trójmieście i regionie.
Jest współautorem wraz ze Stanisławem Podgórczykiem pionierskiego wtedy
Przewodnika po Trójmieście (dwa wydania) oraz autorem przewodnika pt. Gdynia i
Bedekera Gdyńskiego. W 2006 r. wydane zostało opracowanie zbiorowe pt. Gdyńscy
Kaszubi, w którym znaczną część treści przygotował Kazimierz Małkowski; w 2007 r.
napisał wspólnie z dr. Andrzejem Kolejewskim Dzieje Szpitala na Kępie Redłowskiej.
Jest również autorem haseł w Encyklopedii Gdyni. Najnowszymi publikacja mi
Kazuimierza Małkowskiego są dwie serie prac: Nasza Gdynia - vademecum o
dzielnicach miasta (pierwszy tom pt. Kolibki, Orłowo, Redłowo i Mały Kack) oraz
Ciekawostki Gdyńskie (część pierwsza pt. Anegdoty i ciekawostki).
Począwszy od numeru 7 (1986) publikuje materiały dotyczące Gdyni w
„Rocznikach Gdyńskich” (w 2010 r. wydany został numer 22), a także pisze regularnie
w „Zeszytach Gdyńskich”.
Opracował i opublikował Dzieje sądownictwa gdyńskiego oraz (wraz ze Stefanem
Richertem) 60 lat Zrzeszenia Rybaków Morskich. Jest autorem kilkuset artykułów
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prasowych, a m.in. prawie stuodcinkowej serii „Gdyńskich wędrówek”, które
ukazywały się na łamach „Dziennika Bałtyckiego” oraz serii artykułów w „Głosie
Wybrzeża”, serii kilkudziesięciu artykułów w parafialnym piśmie „Zacheusz” pt. „Na
szlaku”. Ponadto jego artykuły drukowane były w periodykach ogólnopolskich i
miejscowych, jak np. w „30 dniach”, „Rybaku Morskim”, „Tygodniku Morskim”, w
pismach Marynarki Wojennej „Bandera” i „Przegląd Morski”, w „Gazecie Gdyńskiej”,
w kwartalniku PTN „Nautologia” i innych.
Dorobek badawczy i wydawniczy Kazimierza Małkowskiego obejmuje również
opracowanie map turystycznych i planu miasta Gdyni. Za niezwykle cenną uważa się
wydaną w 1995 r. mapę w skali 1:100000 „Ziemia Kaszubska”, po raz pierwszy tak
dokładne wydawnictwo oraz cenne plany miasta Gdyni, do których (od VI wydania w
1981 r. do XVI w 1993 r.) systematycznie aktualizował treści informacyjno-turystyczne.
Niezależnie od wymienionych wydawnictw jest autorem wielu folderów reklamowych
o Trójmieście.
Kazimierz Małkowski brał także udział w szeregu ogólnopolskich i regionalnych
programach radiowych i telewizyjnych, np. w audycji „Kawa czy herbata” poświęconej
Gdyni, w rozgłośni Archidiecezji Gdańskiej „Radio Plus” (w 1996 r. z okazji 70.
rocznicy nadania Gdyni praw miejskich - w serii dziesięciu audycji tej rocznicy
poświęconej), w TVP Gdańsk wyemitowano kilkuodcinkowy reportaż ze spaceru
po nieznanych miejscach w Gdyni, a z okazji 80-lat miasta wyemitowany został
kilkunastominutowy reportaż o Starej Gdyni pt. „Furman”, w którym występuje
K. Małkowski jako główny narrator wraz ze Stefanem Brechelką (obaj urodzeni w
Gdyni).
Bohater tego opracowania występował także podczas ogólnopolskich konferencji,
zjazdów i seminariów wygłaszając bogate w treści referaty, jak np.
- w Sopocie na zjeździe działaczy PTTK referat pt. „Rola portu gdyńskiego dla
przewodnictwa trójmiejskiego”;
- w Gdańsku na sesji w Muzeum Morskim (1999 r.) z referatem „Gdynia kolebką
polskiego krajoznawstwa nadmorskiego w okresie międzywojennym”;
- w Gdańsku podczas III Wojewódzkiego Sejmiku Przewodnickiego (2004) z
tematem „Przewodnicka edukacja specjalistyczna - Przygotowanie merytoryczne
przewodników do obsługi zagranicznego ruchu turystycznego”
- w Gdyni na konferencji aktywu wojewódzkiego PTTK (2009) - „Wspomnienia i
przeżycia mieszkańca Gdyni podczas II wojny światowej”.
Ponadto występując jako przedstawiciel Polski (delegat TWP) na
międzynarodowym sympozjum w Finlandii, zorganizowanym przez Światową
Radę Pokoju w 1978 r. wygłosił odczyt pt. „Wychowanie młodzieży polskiej w
duchu pokoju” dokumentując, że nie kto inny, jak mieszkańcy Wybrzeża Polskiego
byli bezpośrednimi świadkami zarówno wybuchu II wojny światowej strzałami na
Westerplatte, jak i ostatnich dni II wojny światowej i jej zakończenia kapitulacją
Niemców 9 maja 1945 r. na Helu.
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O działalności turystycznej i publicystycznej Kazimierza Małkowskiego pisano
wielokrotnie w prasie Wybrzeża. Często cytowano teksty pochodzące z jego prac.
W wydawnictwie Czesława Skonki (2004 r.) pt. Słownik biograficzny Hallerów i
Hallerczyków autor wymienia publikacje Kazimierza Małkowskiego o generale Józefie
Hallerze i powtarza relacje świadków Zaślubin Polski z Morzem w Pucku 1920 r.,
a także drukuje relację Kazimierza Małkowskiego zawierającą informację o spotkaniu
w „Kole Starych Gdynian” w 1969 r. z sierżantem Franciszkiem Niewidziajłło bohaterem Zaślubin Wojska Polskiego z Bałtykiem 18 marca 1945 r. w Kołobrzegu.
Ponadto np. Eugeniusz Gołąbek w książce Dzieje okolic Gdańska i Gdyni (2010), czy
dr Tomasz Rembalski (2011) w najnowszej publikacji Gdynia i jej dzielnice przed
powstaniem miasta (XIII-XX wiek) wielokrotnie cytują treści zawarte w publikacjach
Małkowskiego.
Za długoletnią społeczną działalność został odznaczony m.in. Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wyróżniony „Odznaką 100-lecia
turystyki” (1973), srebrną i złotą odznaką honorową PTTK (1972 i 1979), odznaką
„Zasłużonego Działacza Turystyki” (1974) i odznaką „Zasłużonego Działacza Kultury”,
a także odznaką „Za zasługi dla turystyki” wręczoną podczas obchodów Światowego
Dnia Turystyki w 1998 r. Ponadto Urząd Wojewódzki w Gdańsku wyróżnił nagrodą
im. dr. Aleksandra Majkowskiego za twórczą działalność w dziedzinie krajoznawstwa
w latach 1989, 1993, 1994, 1995 i 1996. Kazimierz Małkowski jest także laureatem
australijskiej nagrody za krzewienie polskiej kultury za granicami kraju „Polcul
Foundation” (2001).
W 84 rocznicę nadania Gdyni praw miejskich 10 lutego 2010 r. Rada Miasta
„za wybitne zasługi dla Gdyni” nadała Kazimierzowi Małkowskiemu medal im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego (medal nr 41). Jest to najwyższe odznaczenie nadawane
przez władze miejskie.
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Grecja jako przykład zagrożenia suwerenności
z powodu kryzysu
Suwerenność jest koncepcją terytorialnej organizacji społeczeństwa i władzy
o podobnych właściwościach funkcjonującą w formie „państwa” lub „narodu” w
wymiarze zarówno wewnętrznym jak i międzynarodowym. Na początku XXI w. jest
na świecie około dwieście takich organizacji i każda odpowiada za terytorium, które
jej dotyczy oraz za naród ją zamieszkujący.
„Suwerenność jest kluczową kategorią określającą instytucje polityczne i praktyki
prawne świata nowoczesnego. Zrodziła się ona ze sporów i wojen religijnych
politycznych, toczonych w Europie szesnastego i siedemnastego wieku. Od tego czasu
idea suwerenności nieprzerwanie rozwija się, ogarniając swym zasięgiem kolejne
obszary globu”1.
Zasada suwerenności dotyczy globalnego systemu władzy, obejmując wszystkie
religie, języki, kultury, rasy i grupy etniczne i wszystkie inne wspólnoty i zbiorowości,
z których składa się ludzkość. Cała populacja globu, czyli ok. 6 mld ludzi żyje w
ramach terytoriów suwerennych państw. Suwerenność jest podstawową kategorią
współczesnej polityki i prawa. Zawiera w sobie ideę nadrzędnej władzy państwa
i ideę formalnej niepodległości państw oddzielonych od siebie granicami. Jest
konstytucyjnym pojęciem określającym prawa i obowiązki rządów i obywateli oraz
określającą zasady współistnienia między państwami. W epoce „ponowoczesności”
i „postsuwerenności” idea ta podlega nieustannej ewolucji i nic nie wskazuje, żeby
zachodziła konieczność odejścia od idei państwa suwerennego.
Suwerenność jest wartością, dla której ginęły miliony ludzi. Nie jest możliwa bez
wolności. Bez wolności można przetrwać, ale nie można się rozwijać. Teoria polityki
pokazuje jak się organizować dla rozwoju, jakie warunki muszą być spełnione i jakie
mechanizmy muszą funkcjonować, żeby można budować warunki dla rozwoju.
Teoria stosunków międzynarodowych pokazuje, jakie warunki muszą być spełnione,
żeby przetrwać we wspólnocie narodów wolnych i suwerennych w warunkach
konkurencji. Nie można rezygnować z wolności czyli z konkurencji, która jest
rezultatem wolności na rzecz bezpieczeństwa i kto się na to decyduje, ryzykuje
utratę jednego i drugiego. Konkurencja jest gwarancją efektywności i rozwoju. Jest
rezultatem wolności, która jest kompromisem, a porządek liberalny opiera się na
1
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strategii kompromisu. Wolność i suwerenność oznaczają możliwość wyboru, bez
czego rozwój nie jest możliwy. Kryzys jest testem na wydolność systemu politycznego,
jego zdolność do reagowania na nierównowagę, dojrzałość i funkcjonalność jego
instytucji oraz zdolności regulacyjne.
Europa jest wspólnym dorobkiem setek pokoleń. Jest to ogromnie zobowiązujące.
Osiągnęła poziom rozwoju, który umożliwia jej dążenie do osiągania nowych jakości.
W warunkach postępującej globalizacji musi dążyć do osiągnięcia nowych jakości
w budowaniu swojego potencjału. W imię rozwoju i ochrony swojej suwerenności
musi dążyć do zapewnienia swoim obywatelom dobrobytu i bezpieczeństwa. W
warunkach kryzysu musi się zwracać ku wolności jako wartości fundamentalnej, co
zmusza do zwrócenia szczególnej uwagi na konkurencję jako warunek budowania
warunków dla rozwoju. Każdy podmiot tej złożonej struktury, którą jest Europa,
musi pilnować w swoim zakresie, wolności jako możliwości dokonywania wyboru
oraz zabezpieczyć środki umożliwiające egzekwowanie odpowiedzialności za
podejmowane decyzje i działania. To rodzi porządek, w którym udział musi być
zasłużony i każdy musi za siebie odpowiadać, pamiętając, że odpowiedzialność
jest indywidualna. W tym indywidualistycznym i konkurencyjnym środowisku
odpowiedzialność jest indywidualna, ale życie jest wysiłkiem zbiorowym i wymaga
społecznej solidarności. Solidarność w takiej sytuacji musi oznaczać zdolność
porozumiewania się w trudnych sytuacjach i respektowanie zasady udziału
zasłużonego, co zapobiega lansowaniu prawa do życia na cudzy koszt i na cudzą
odpowiedzialność. Jest to ważne z powodu konkurencyjności i efektywności,
ponieważ dopiero jak są wypracowane środki, to można mówić o aktywnej polityce
społecznej w imię racji społecznej sprawiedliwości. Społeczeństwa, które w bardzo
ograniczonym zakresie respektowały zasady porządku liberalnego, musiały wpaść w
kłopoty, ponieważ nie da się bez końca żyć ponad stan, bo w końcu przychodzi kryzys
i mówi „sprawdzam”. Solidarność w walce o przywileje zawsze prowadzi do konfliktu.
Grecja jest przykładem sytuacji, kiedy na skutek iluzji i aktywnej księgowości zostały
obalone wszelkie bariery bezpieczeństwa. W lansowaniu kreatywnej księgowości i
różnego rodzaju iluzji osiągnięte zostały wyżyny oportunizmu i braku skrupułów.
Reakcja społeczeństwa jest typowa dla sytuacji rewolucyjnych, ponieważ kraj i jego
gospodarka pogrążają się w chaosie. Stosunki między ludźmi coraz bardziej redukują
się do transakcji płatnych gotówką, ale coraz trudniej jest z płaceniem. Nie da się
bez końca żyć na cudzy koszt, a bardzo trudno rezygnuje się z przywilejów na rzecz
oszczędności. Bardzo łatwo jest ludzi zbuntować, bo z jakiej racji oni mają spłacać
zadłużenie i oszczędzać, skoro długi porobili politycy, więc niech oni płacą. Obywatele
wychodzą na ulice, niosą transparenty z hasłami sprawiedliwości, a każde hasło
zaczyna się od słowa „żądamy”, albo od słowa „precz”. Chcą rewolucji, która obali
władzę, anuluje długi i można będzie wszystko zaczynać od początku. Społeczeństwa
w państwach upadających z entuzjazmem czytają popularny we Francji i Hiszpanii
esej pt. „Buntujcie się”. Rewolucje są z natury ekstremalne i przynoszą zwykle bardzo
ryzykowne rozwiązania siłowe. Cały kryzys na Zachodzie wziął się z narastającego
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nacisku na poluzowanie wymagań i reżimów proceduralnych. Amerykanie znowu
znaleźli się w czołówce, ale za problemy Ameryki musi płacić świat, bo jest na tyle
silna, żeby to wymusić.
Grecja, kraj mały, z jeszcze mniejszą zdolnością ponoszenia odpowiedzialności,
wiedząc, że Europa znowu zapłaci, nie wykazuje skłonności do poniesienia
konsekwencji i zapłacenia za swój zupełny brak skrupułów, a Niemcy po raz
kolejny wystąpią w roli „frajerów” płacących za innych w imię unijnej solidarności.
Zagrożona bankructwem Grecja nie wykazuje wrażliwości na wynikające z tej
sytuacji zagrożenie dla suwerenności. Nawet kompromisowe rozwiązanie w postaci
rozległej prywatyzacji, co bardziej atrakcyjnych gałęzi gospodarki skutkować będzie
ograniczeniem suwerenności na rzecz nowych właścicieli, którzy, owszem, będą
inwestować, tworzyć miejsca pracy, płacić podatki, ale będą się kierowali własnym
interesem i zyski będą należały do nich jako właścicieli. Wielkie korporacje tworzą
pozory struktur transnarodowych, ale kiedy zaczyna być źle to wyraźnie widać ich
narodowe proweniencje, bo szukają ratunku w oparciu o polityczną i ekonomiczną
pomoc własnych rządów
Do góry długów, która dzieli stary kontynent, dochodzi problem niekontrolowanej
migracji z krajów Afryki Północnej, który skłóca dodatkowo narody Europy.
System bez paszportów, znany jako układ z Schengen, przestaje być wystarczająco
funkcjonalny. Powstał w 1985 r. w czasie zimnej wojny jako pakt między Francją
a Niemcami, likwidujący kontrolę graniczną między tymi państwami, a także
między Belgią, Holandią i Luksemburgiem. Obecnie sytuacja jest zupełnie inna;
układ obejmuje 26 państw zamieszkałych przez 400 mln ludzi. Wokół tego powstało
mnóstwo wspaniałych idei na gruncie poprawności politycznej i praw człowieka
podsycanych wzniosłą frazeologią, ale realia zmuszają poszczególne kraje bogate i
dobrze zorganizowane do pilnowania swojego dorobku i porządku w celu uniknięcia
chaosu i degradacji z powodu mas biedaków niezdolnych do adaptacji i zmuszonych
szukać możliwości życia na cudzy koszt. Ten koszt nie jest najważniejszy.
Wszyscy odpowiedzialni mają świadomość, że to uruchamia roszczenia, które
raz uruchomione nie mają granic, podczas gdy środki zawsze mają granice. Nie
respektowanie logiki tej sytuacji musi prowadzić do napięć, chaosu, konfliktów i
degradacji. UE popiera demokratyczne dążenia krajów Afryki Północnej, ale kiedy
opadną rewolucyjne emocje i trzeba będzie udrożnić migracyjny szlak wiodący przez
Lampeduzę i Włochy do bogatej i stabilnej Europy, wszyscy zaczną liczyć pieniądze
oraz szacować zagrożenia i wtedy poszczególne kraje będą dążyć do osiągnięcia
możliwości indywidualnych regulacji w sprawach repatriacji i deportacji. Sytuacja
wymaga coraz bardziej zmian regulacji traktatu z Schengen, co oznacza zachwianie
wolności podróżowania, a kryzys dodaje do tego zagrożenie dla strefy euro, co jest
wystarczającym powodem do niepokoju. Jedynie minister ds. imigracji Danii Soren
Pind zapowiada, że Dania wprowadzi jedynie kontrole celne na granicach bez
kontroli paszportowych2.
2

Ibidem, s. 5.
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Jeśli przyjrzeć się narastaniu kryzysu z dalszej perspektywy to w wielu krajach
coraz mocniej odzywają się głosy kwestionujące istniejący porządek i obowiązujący
model demokracji. Owszem, można powiedzieć, że w miarę narastania dobrobytu i
stabilności jest coraz więcej przestrzeni dla poglądów radykalnych i utopijnych. W
Hiszpanii 94-letni Jose Luis Sampedro ekonomista, pisarz, weteran walk z frankizmem
kwestionuje funkcjonalność demokracji, wskazując, że raczej rządzą nami wielcy
finansiści poza demokratyczna kontrolą. Zauważa, że „Dziś nawet fanatycy rynku
uświadamiają sobie, że obowiązującego systemu nie da się utrzymać”3. W Ameryce
lat 60. i 70. hipisi, ruchy antywojenne, antyrasistowskie, feministyczne ze swoim
„Give peace a Chance” odmieniły Amerykę bardziej niż republikanie i demokraci.
Zmusili establishment do zniesienia prawnych barier rasistowskich, wywalczyli
swobody obyczajowe, więcej praw dla kobiet. Przegrali batalię antywojenną, ale w
rezultacie doprowadzili do głębokich zmian w społecznej świadomości, co wpłynęło
na poziom kultury. W latach 90. wkraczają na scenę alterglobaliści uważani z początku
za szaleńców i awanturników, jednak znowu znacząco wpłynęli na sposób myślenia
autorytetów z głównego nurtu polityki i krytyki, jak Joseph Stiglitz, Amartya Sen,
Paul Krugman, czy dawny guru neoliberałów Jeffrey Sachs. W Ameryce Południowej
na scenie politycznej pokazali się liderzy z kręgów alterglobalistów Lula w Brazylii
i Chavez w Wenezueli. W Hiszpanii narasta Ruch Oburzonych. Końca kryzysu nie
widać. Wrze w Grecji i w Portugalii. We Francji Stephen Hessel, człowiek - ikona
ruchu oporu i współtwórca Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w pamflecie
„Czas oburzenia” mówi wprost: „Ośmielają się nam mówić, że państwo nie może
już podołać kosztom oczekiwań obywatelskich. Jakże może zabraknąć pieniędzy na
trwałe utrzymanie zdobyczy socjalnych dzisiaj, kiedy produkcja bogactw tak znacznie
wzrosła (…) od czasu kiedy Europa była zrujnowana? Może zabraknąć chyba tylko
dlatego, że władza pieniądza nie była równie silna, bezczelna, egoistyczna”4. Oburzajcie
się – woła Hessel, a jego pamflet zbliża się w sprzedaży do 2 mln egzemplarzy.
Rewolucja etyczna się szerzy i nikt nie ma zamiaru zaciskać pasa. Różnego rodzaju
analizy mniej lub bardziej naukowe czy polityczne nie pozwalały na przewidzenie
skali zaburzeń, które przyniósł kryzys i arabska wiosna ludów. Walorem Europy
jest poziom i styl życia komfortowy i bezpieczny, ale Europa musi się bronić przed
pasażerami na gapę. Janusz Lewandowski zauważa, że ryzykiem takiego modelu
jest jednak zgnuśnienie. Podkreśla jednak, że Europa musi być użyteczna i trzeba
ją budować5, a nie destruować. Codzienna użyteczność postulowana przez Janusza
Lewandowskiego nie przekonuje Greków. Jeśli będą mieli pewność, że z uwagi na
europejską solidarność strefy euro będą musieli być uratowani, to nie pozwolą sobie
odebrać przywilejów i nie będzie ich peszyć życie na koszt innych europejczyków.
Opiekuńczość rozbraja i pozbawia skrupułów. Europa musi się nad tym zastanowić
i wyciągnąć wnioski. W rzeczywistości realnej nie istnieje grecki wariant gwarancji
„Polityka” nr 23, 1.06-7.06.2011 r., s. 44.
Ibidem, s. 45.
5„
Polityka” nr 28, 6.07-12.07. 2011 r., s. 15.
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sukcesu. Jeśli się zastanowić z dystansu, co powoduje spadek dynamiki rozwoju Unii
i narastający chaos czy recesja roku 2003, czy atak kryzysu 2008 to nie ma wyraźnej
odpowiedzi. Właściwie można zauważyć narastającą entropię dynamiki unijnych
instytucji coraz mniej adekwatnych i coraz bardziej odległych od co potrzeba ludziom.
Coraz głośniej swoje mówią Chiny, Indie i Brazylia. Europa coraz bardziej cierpi na
przeregulowanie, przerost przywilejów socjalnych oraz życie ponad stan. Kryzys idei
europejskiej stał się już wyraźnie widoczny w 2007 r. podczas sztywnych i elitarnych
obchodów 50-lecia. Między smutną rocznicą 2007 a wyborami europejskimi w 2009 r.
zaczęło się kwestionowanie fundamentów integracji, które zaczęły wprowadzać partie
skrajnie antyeuropejskie. W wyborach na Zachodzie zostali wybrani eurosceptyczni
Anglicy, ale i Holendrzy i Skandynawowie. Kryzys uruchomił resentymenty państwa
narodowego. Zaczęła padać zasada subsydiarności, w myśl której Unia miała się
zajmować tylko problemami, z którymi nie radziły sobie państwa narodowe. Unia
zaczęła się wtrącać coraz bardziej w sprawy szczegółowe państw narodowych. Kryzys
uruchomił wyższy poziom skuteczności rozwiązań na poziomie narodowym, jednak
perspektywa strategii rozwoju dla całej Unii wymaga konsensusu na poziomie
wspólnoty. Kryzys sprzyja poszukiwaniu takich rozwiązań.
Grecki premier Jeorjos Papandreu otrzymał wotum zaufania w parlamencie, co
pozwala mu budować strategiczny plan oszczędnościowy, w którym przewiduje się
wycięcie z budżetu oszczędności na 28 mld euro i wystawić na sprzedaż państwowy
majątek na ok. 50 mld euro. Po spełnieniu tych warunków Grecja będzie mogła
otrzymać pomoc na 12 mld euro i promesę dalszych pakietów ratunkowych. Grecy
nie mają wyjścia, muszą spełnić ten warunek, bo inaczej w połowie lipca 2011 r.
musieli by ogłosić bankructwo. Dla Unii jest to rozwiązanie tymczasowe, bo w
podobnej sytuacji jak Grecja jest Portugalia i Irlandia i tylko koniec kryzysu mógłby
przynieść optymistyczne rozwiązania, ale na to się nie zanosi. Kryzys walutowy strefy
euro zagraża stabilności całej Unii Europejskiej. Polska w okresie swojej prezydencji
będzie musiała się odnieść do sytuacji w Grecji, Portugalii i Irlandii. Problem ten jest
kłopotem dla całej Europy i Ameryki, ponieważ kraje te stanowią część bloku, który
bierze udział w strategii globalnego rozwoju i niekontrolowane bankructwo mogłoby
wywołać panikę na skalę nie do przewidzenia. Bank Lehman Brothers nie należał
w USA do gigantów, a mimo to jego bankructwo było detonatorem światowego
kryzysu finansowego. Europa nie może sobie pozwolić na podobny błąd z Grecją,
Irlandią czy Portugalią, pozwalając im upaść. Gdyby nie pomoc Unii Europejskiej i
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to Grecja musiałaby upaść już w maju
2010 r. Już wówczas rząd Grecji nie miał środków na wykup starych obligacji i nie
mógł sprzedać nowych, bo inwestorzy domagali się wysokich odsetek za ryzyko. Żeby
nie dopuścić do przerwy w obsłudze długu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy
przyznał Grecji 110 mld euro pomocy. W zamian zażądano cięć budżetowych i reform
w celu odchudzenia budżetu i uzdrowienia gospodarki. Miało być dobrze, a wyszło
jak zawsze, jak w Dumie mawiał nieodżałowany premier Rosji, a potem ambasador
na Ukrainie Wiktor Czernomyrdin, więc pieniądze zostały wydane, a reformy nic nie
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dały, bo zobowiązania nie musiały być dotrzymane z uwagi na brak kategorycznych
sankcji. W rok po przepuszczeniu kredytów przez Greków Unia musi im zafundować
kolejny pakiet pomocowy, tym razem na 120 mld euro. Od maja 2010 r. podobną
pomoc otrzymały Irlandia i Portugalia i jak łatwo było przewidzieć, zasypywanie
problemów pieniędzmi podatników, a nie ich rozwiązywanie, co musi się łączyć z
sankcjami i odpowiedzialnością – nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Rok 2011
oznacza dla Grecji zadłużenie na poziomie 160% PKB, a wiarygodność kredytowa
Grecji spadła z najniższej w Europie do najniższej w świecie. Gospodarka kurczy się
już trzeci rok z rzędu i narastają społeczne niepokoje, co grozi chaosem i polityczną
destabilizacją. Cięcia budżetowe zdławiły konsumpcję, która była głównym motorem
rozwoju przed kryzysem, a reformy, jeśli zostaną wdrożone, dadzą rezultaty dopiero
za kilka lat. Grecja musi się stać tańsza i sposobem na to jest dewaluacja, ale ponieważ
Grecja należy do strefy euro, to rząd nie ma kontroli nad walutą. Grecy mają dwa
wyjścia: albo powrót do drachmy i dewaluacja, albo pozostanie w strefie euro, co
zapewnia pakiety pomocowe i ostre cięcia płac w sferze budżetowej, eliminację
przywilejów płacowych i socjalnych. Pierwsza opcja grozi upadkiem greckich
banków, druga upadkiem greckiego rządu. Trzeciego wyjścia nie ma.
Przypadek Grecji, Portugalii czy Irlandii, ale także Hiszpanii, Włoch czy
Belgii jest niestety strategicznym błędem Unii, która zdecydowała się, w imię
racji politycznych, na integrację w strefie euro gospodarek, które nie osiągnęły
poziomu koniecznego do stworzenia struktur komplementarnych, odpornych
na zagrożenia i zdolnych do efektywnej współpracy. Taki jest koszt nadrzędności
racji politycznych i braku egzekwowania zobowiązań w układach partnerskich. W
przyszłości muszą być zaostrzone kryteria i procedury z eliminacją włącznie dla
niedotrzymujących zobowiązań i pozbawionych skrupułów w korzystaniu z cudzych
pieniędzy. Praktyka pokazuje, że jedynie demoralizuje zasypywanie pieniędzmi
podatników roszczeniowości i zachłanności nieodpowiedzialnych dłużników nie
mających skrupułów w korzystaniu z życia na cudzy koszt. Procedury i restrykcje
muszą działać znacznie wcześniej i muszą być obłożone sankcjami konsekwentnie
egzekwowanymi. Drugim błędem było powołanie Unii Monetarnej bez równoległej
unii fiskalnej (budżetowej). Ustalanie poziomu stóp procentowych pozostawiono
europejskiemu Bankowi Centralnemu, natomiast prowadzenie finansów publicznych,
w tym emitowanie długów, pozostawiono rządom państw członkowskich. Mówiąc
po prostu, na gruncie jednej wspólnej waluty funkcjonuje 17 niezależnych od niej
i suwerennych budżetów. I taka konstrukcja nie zdała egzaminu oraz nie rokuje
pozytywnie na przyszłość. Wymaga zmian i reform. Drogo kosztowały złudzenia,
że nastąpi konwergencja wokół jakiegoś modelu optymalnego, co jest logicznie
koherentne, gdyby strony dotrzymywały zobowiązań, albo byłyby wyraźne kryteria
i jeszcze bardziej wyraźne sankcje, mówiąc wyraźnie, dla oszustów. Wprawdzie
dyscyplinę miał wymusić Pakt Stabilności i Wzrostu, zgodnie z którym długi
członków strefy euro nie mogły przekroczyć 60%, a deficyty budżetowe 3%, ale
kryteria i reżimy obowiązujące w tym względzie łamała nie tylko Grecja. Portugalia

Grecja jako przykład zagrożenia suwerenności z powodu kryzysu

167

nie dotrzymywała kryteriów deficytu od 2004 r., Francja i Niemcy łamią kryterium
długu już dziewiąty rok z rzędu. Grecja, żeby wejść do strefy euro, sfałszowała dane
o deficycie. Natychmiast powstaje pytanie, dlaczego nie poniosła konsekwencji.
I znowu nadrzędność racji politycznych. Wbrew temu, co oczekiwano zamiast
konwergencji i dążenia do osiągnięcia modelu optymalnego, cały czas postępowało
zróżnicowanie poszczególnych gospodarek. Różnice ciągle się pogłębiały. Biorąc
przykład z dwu biegunów, gospodarka Niemiec coraz bardziej uzależniała się od
eksportu, zaś gospodarka Grecji od importu, podczas gdy prawidłowo działając
Niemcy powinni więcej konsumować, zaś Grecy więcej oszczędzać. Strefa euro
zapewniała jednak dużą swobodę w posługiwaniu się walutą, co Grecy natychmiast
wykorzystali, zadłużając się bez pamięci, licząc, że jeśli osiągną odpowiednio
wysoki poziom zadłużenia, to już wtedy nie będzie to tylko ich problem, ale także
problem całej Unii, która będzie musiała zająć się greckimi długami w obawie przed
destabilizacją strefy euro i zasilać grecką gospodarkę pakietami pomocowymi.
Strategiczne błędy Unii w konstruowaniu strefy euro obnażył dopiero kryzys, który
pokazał, że połowa członków strefy osiągnęła stan kryzysu finansów publicznych.
Trzeba było na to 10 lat mozolnego, ale równocześnie dynamicznego gromadzenia
całych gór długów. Ci, którzy respektowali zobowiązania, wyszli na „frajerów”,
którzy muszą teraz pokrywać zobowiązania swoich partnerów ze strefy euro. Musi
to drastycznie wpływać na zaufanie poszczególnych partnerów do siebie wzajemnie.
Upadek jednego z bankrutów może oznaczać rozpad całej strefy, na co Unia nie może
sobie pozwolić. Dla Niemców powrót do marki oznaczałby rezygnację z profitów
osiąganych w eksporcie, Francuzi zaś są zakładnikami Grecji, bo ich banki utopiły
miliardy euro w greckich obligacjach, które okazują się obligacjami śmieciowymi.
W chwili obecnej każdy chciałby opuścić strefę zarazy, ale nikt nie może sobie na
to pozwolić. Grecki kryzys zaostrza napięcia na linii Niemcy – Francja, ponieważ
Francuzi nastają na bezwarunkową ochronę greckich finansów. W praktyce oznacza
to konstruowanie kolejnych pakietów pomocowych dla Grecji, ale Grecy za nic nie
chcą wyrzec się zdobytych przywilejów socjalnych, uważając, że winę za życie ponad
stan powinni ponieść politycy i oni muszą ponieść tego konsekwencję, ale nie kosztem
obywateli. Jeśli taki wariant zaryzykują, mają „jak w banku” rewolucję, której boją się
wszyscy. Partykularyzmy rozsadzają nie tylko tandem francusko-miemiecki, jest to
narastający koszmar całej Unii. Nad frazeologią wspólnotową i solidarnościową coraz
bardziej dominują interesy narodowe. Dla Grecji kontrolowane wyjście ze strefy euro
byłoby racjonalnym krokiem do jakościowych reform. Dla innych byłby to sygnał o
determinacji w sprawie koordynacji wspólnotowych polityk fiskalnych. Oznaczałoby
to również koniec z polityką tolerancji dla nieodpowiedzialności i tolerowania braku
skrupułów w polityce zorientowanej na korzystanie z pakietów pomocowych czyli z
życia na cudzy koszt oraz z życia ponad stan6. Faktycznie to Grecja zbankrutowała,
Agencja S&P obniżyła ostatnio rating do najniższego w świecie. Mimo głębokich
reform i oszczędności dług Grecji w stosunku do dochodu rośnie. Niemieckie
6

„Polityka” nr 27, 29.06 – 5.07.2011 r., s. 10-12; Zob. także www.polityka.pl/rynek.
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banki mają ponad 30 mld euro śmieciowych obligacji Grecji, francuskie ponad 50
mld euro. Jeśli bank niemiecki poniesie zbyt duże straty, to rząd będzie musiał ten
bank dofinansować z pieniędzy podatników. Problemy banków niemieckich czy
francuskich natychmiast przeniosą się na ich spółki - córki również w Polsce. Grozi
to efektem domina. Wszyscy wstrzymują się z ważniejszymi inwestycjami. Sytuacja
uderza w kręgosłup finansowy Europy. Grecja, mając rosnący dług w wysokości
150% PKB i kurczącą się gospodarkę, nie jest w stanie sobie sama poradzić. Obligacje
greckie z banków francuskich i niemieckich wędrują do Europejskiego Banku
Centralnego, który będzie musiał ponieść straty, za co będzie musiał odpowiedzieć
niemiecki podatnik. Grecy wiedzą, że będą uratowani i że ich problem nie dotyczy
ich odpowiedzialności, tylko jest problemem banków niemieckich i francuskich.
Nie jest to problem obojętny dla Polaków, ponieważ jeśli w Europie zacznie się
panika, to zacznie się ucieczka inwestorów z Polski, na co słusznie zwraca uwagę
przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru7. Ponieważ nie
należymy do strefy euro, to moglibyśmy liczyć tylko na Międzynarodowy Fundusz
Walutowy. Dług jest ładunkiem wybuchowym i trzeba się z nim bardzo starannie
obchodzić, póki co mamy eksplozję inflacji, jest najwyższa od ponad 10 lat, więc jest
się czego bać. Może jest przejściowa. Dla Greków, jak i dla nas najgroźniejsza sytuacja
będzie, kiedy ludzie na skutek inflacji i rosnących cen zażądają podwyżek płac. Nie
dobrze jest, że dopiero na błędach trzeba się uczyć rozsądku i odpowiedzialności,
ponieważ gwałtownie rosną koszty i narasta groźba katastrofy.

7

Ryszard Petru w wywiadzie dla tygodnika „Wprost” 26.06.2011 r., s. 32.
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Z kroniki uczelni
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, od początku swojej działalności,
na studiach pierwszego stopnia z politologii wykształciła 556 absolwentów. Poniżej
prezentujemy naszych absolwentów z poszczególnych lat, z tytułami ich prac
dyplomowych i promotorami.
Rok akademicki 2003/2004
Prace napisane pod kierunkiem dra Andrzeja Pawelczyka
1

Biarda Agnieszka

Wizja porządku międzynarodowego w koncepcjach i praktyce politycznej
Roosvelta

2

Bogdanowicz
Agnieszka

Cele, kierunki i sposób realizacji kubańskiej polityki zagranicznej w czasie
rządów Fidela Castro

3

Cieślak Magdalena

Geneza i przebieg praskiej wojny a informacje i komentarze prasy polskiej

4

Czeszumski Łukasz

Wewnętrzne i międzynarodowe uwarunkowania konfliktu w Kolumbii w latach
1998 - 2004

5

Gapińska Magdalena

Kwestia iracka oraz problem militarnego zaangażowania Polski w konflikcie
irackim na przykładzie publicystyki „Gazety Wyborczej” z lat 2001-2003

6

Jakowlewa Tatiana

Obwód kaliningradzki i jego stosunki handlowe ze światem zewnętrznym po
rozpadzie Związku Radzieckiego

7

Pawłowski Jordan

Problematyka rozpadu Jugosławii a publicystyka „Gazety Wyborczej” w latach
1989 - 1992

8

Szewczak Marcin

Polityka zagraniczna Hiszpanii w okresie rządów generała Franco

9

Szulc Alicja

Stosunek Wielkiej Brytanii do integracji europejskiej po II wojnie światowej

10

Anna Śledzikowska

Układ w Locarno 1925 i jego wpływ na sytuację międzynarodową w Europie

11

Mirosław Wójtowicz

System obrony przeciwrakietowej SDI na tle stosunków radziecko-amerykańskich
w okresie prezydentury Ronalda Regana

12

Garus Beata

Wizja Niemiec w koncepcjach politycznych i programie działania Konrada
Adenauera

13

Gospodarek Dorota

Od współpracy do wrogości - stosunki amerykańsko-irackie

14

Runiewicz Jarosław

Osobowość Nikity Chruszczowa a polityka zagraniczna ZSSR
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15

Wolszlegier Aleksandra

Dżihad - teoria i praktyka na przykładzie organizacji Hezbollah

16

Adach Justyna

Problem Irlandii Północnej w świetle celów i metod działania Irlandzkiej Armii
Republikańskiej

17

Gardocka Sylwia

Problem Taiwanu w polityce zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej po 1945

18

Beata Gerlee

Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju sytuacji politycznej w Polsce w latach
1980-1981

19

Jermakow Wojciech

Sąsiedzi czy wrogowie? Polacy, Niemcy, Ukraińcy na Warmii i Mazurach w
latach 1945-48

20

Kiełpińska Danuta

Rosyjska polityka zagraniczna w świetle kongresu wiedeńskiego - cele i sposób
realizacji

21

Chwesiuk Joanna

„Cena zwycięstwa” - polityka Francji wobec Niemiec w okresie międzywojennym

22

Durka Artur

Problem mniejszości niemieckiej a stosunki polsko-nimieckie w latach 1918-1939

23

Jank Dariusz

Polityka regionalna UE a problemy rozwojowe gminy Żukowo

24

Jęczeń Kamil

Polityka zewnętrzna i wewnętrzna Jugosławii w okresie rządów Jusipa Broz Tito

25

Kleban Marek

Ronald Regan i jego polityka zagraniczna na tle amerykańskich
doświadczeń międzynarodowych

26

Klóskowski
Stanisław

Konferencja w Jałcie i jej wpływ na powojenne losy państwa i
społeczeństwa polskiego

27

Knop Marta

Ewolucja w systemie zarządzania państwem okupowanym na
podstawie polityki okupacyjnej USA w Niemczech 1945-1949 oraz Iraku
2003/2004

28

Kobus Justyna

Proces destalinizacji w Polsce. Polityka informacyjna radia Wolna
Europa w latach 1953-1957

29

Sobiechowska
Małgorzata

Ostępstwo jako metoda kształtowania stosunków międzynarodowych na
przykładzie Konferencji Monachijskiej

30

Sokołowski Rafał

Polityka ZSRR wobec krajów Europy środkowej w okresie rządów
Michaiła Gorbaczowa

31

Surdyn Michał

Kuba w polityce zagranicznej ZSRR w okresie rządów Nikity
Chruszczowa

32

Śliwiński Marcin

Układ Sikorski-Majski i jego konsekwencje dla stosunków polskoradzieckich

33

Wiśniewski
Sebastian

Teoria i praktyka „Równych odległości” w polityce zagranicznej II RP

34

Wójtowicz Joanna

Plan Marshalla i jego wymiar polityczno-gospodarczych na tle sytuacji
międzynarodowej w powojennej Europie

35

Cichowska Paulina

Polityka zagraniczna ZSSR wobec kwestii niemieckiej w latach 1945 1953
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36

Stoltmann Łukasz

Stosunek do religii a znajomość prawd wiary - na podstawie badań
przeprowadzonych wśród młodzieży szkoły podstawowej nr 2 w
Kartuzach

37

Wałczyk Magdalena

Przemoc w rodzinie - socjologiczna analiza danych urzędowych i
wyników sondażu ankietowego

38

Wesołowska
Magdalena

Styl życia młodzieży przełomu wieków na podstawie publicystyki
„Gazety Wyborczej” i „Newsweek’a”

39

Zając Piotr

Nowoczesne środki komunikacji masowej i ich wpływ na społeczeństwo

40

Cegiełka Joanna

41

Suszka Anna

Wartości chrześcijańskie a praktyki religijne na podstawie badań
ankietowych wśród młodzieży III klas gimnazjum im. K. Jadwigi w
Działdowie
„Przyszłość” kontra „przeszłość” kreowanie wizerunku politycznego
przez A. Kwaśniewskiego i L. Wałęsę na przykładzie kampanii
prezydenckiej 1995

Prace napisane pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Ciechowicza
42

Kiwiński Wojciech

Aparat władzy wobec człowieka w polskim filmie fabularnym w latach 1980 2000

43

Bilecki Piotr

Gombrowicz w kinie i w teatrze na przykładzie „Ferdydurke”, „Pornografii”

44

Ossowski Witold

Kultura supermarketu - diagnoza i terapia

45

Szulc Miłosz

Choroba psychiczna jako temat literacki „Idioty” Dostojewskiego i „Lotu nad
kukułczym gniazdem” Kesey’a-Formana („Obłęd”…)

Prace napisane pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Andrzeja Piskozuba
46

Bednarek Adrian

Muzyka w kulturze masowej Polski po II wojnie światowej

47

Kołodziejczyk Tomasz

Konflikt izraelsko-palestyński

48

Kraśnicki Adrian

Terroryzm i przestępczość zorganizowana a polskim prawie karnym oraz
praktyce UE

49

Ostrowicka Beata

Zjawisko konsumpcjonizmu we współczesnej cywilizacji jako wyraz filozofii
postmodernistycznej

50

Rose Małgorzata

Skuteczna reklama prasowa we współczesnej cywilizacji

51

Walczak Alicja

Reality show jako zjawisko we współczesnej cywilizacji

52

Pawłowska Agnieszka

Dziedzictwo antyku w cywilizacji zachodniej

53

Gołaszewski Marek

Rola Morza Bałtyckiego w dziejach Polski

54

Frymark Mariola

System edukacji w Polsce - blaski i cienie szkolnictwa wyższego

55

Jędruch Grażyna

Jaka przyszłość UE?

56

Karakiewicz Elżbieta

Mniejszości narodowe w Wolnym Mieście Gdańsku
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57

Kiszkiel Michał

Odrodzenie igrzysk olimpijskich

58

Nowak Aleksandra

Stosunki polsko-francuskie na przestrzeni dziejów

59

Rychłowska Joanna

Wpływ komunikowania masowego na przemiany współczesnej cywilizacji

60

Wydrowski Lucjan

Instytucje UE

Prace napisane pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Polak
61

Frankiewicz
Przemysław

Polityka gospodarcza Stanów Zjednoczonych Am. Pn.

62

Wachek Katarzyna

Wyzwania ONZ na przełomie XX/XXI wieku

63

Wieczorek-Bębenek
Anna

Ewolucja stosunków polsko-niemieckich

64

Geisler Piotr

Polityka pieniężna NBP w obliczu transformacji systemowej

65

Peszyński Bartosz

Ewolucja polityki gospodarczej w okresie transformacji ustrojowej w Polsce

Rok akademicki 2004/2005
Prace napisane pod kierunkiem dr Joanny Leskiej-Ślęzak
66

Chyliński Cezary

Kontrola w Polsce w latach 1944-1970

67

Czerniakowska
Katarzyna

Problem lustracji i dekomunizacji w Polsce. Próby rozliczenia PRL

68

Górski Bartosz

Różne oblicza propagandy PRL: Propaganda sukcesu wobec wydarzeń czerwca
1976

69

Kaczmarek Katarzyna

Telewizja i gry komputerowe jako źródła agresji

70

Kruszona Karolina

Wpływ telewizji na kreowanie wizerunku współczesnego człowieka poprzez
różne środki oddziaływania masowego

71

Kulaszewicz Karolina

Cenzura w prasie pomorskiej w okresie stanu wojennego

72

Lewandowska Karolina

Rola społeczna kobiety a idee feminizmu

73

Rakuć Magdalena

Samorząd terytorialny w Polsce

74

Samolewicz Alicja

Propaganda a manipulacja w komunikacji społecznej

75

Sychta Małgorzata

Gry fabularne jako zjawisko społeczne

76

Szczepański Kamil

Radio Wolna Europa w Polsce i na świecie

77

Wojdat Patrycja

Cywilizacja konsumpcji a współczesne źródła informacji

78

Wysocka Joanna

Kształtowanie się nowego teatru w Polsce

79

Mejna Katarzyna

Reklama jako fakt i pole konstruowania rzeczywistości społecznej
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Prace napisane pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Polak
80

Gwizdała Marta

Wolność i niezależność polskich mass mediów po 1989

81

Siemiaszko Marta

Gdynia w aspekcie kulturowym na przełomie XX/XXI wieku

82

Ciecierski Marcin

Budżet państwa jako główne źródło finansowania polityki socjalnej

83

Itrych Izabela

Subkultury młodzieżowe

84

Korba Agata

Problem eutanazji we współczesnym świecie

85

Marszałkowska Dorota

Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w rozwiązywaniu sporów i konfliktów
międzynarodowych

86

Radajak Anna

Bunt mniejszości na przełomie XX i XXI wieku

87

Sylwester Michał

Obecność kobiet w polskim życiu publicznym od przełomu XIX i XX wieku do
czasów współczesnych

88

Szewczyk Ewa

Wpływ kampanii wyborczej na decyzje elektoratu na przykładzie Polski i USA

89

Szomborg Bartosz

Strategia kampanii wyborczych w USA i na Ukrainie w 2004 r i ich konsekwencje

90

Witek Renata

Różnice kulturowe i uprzedzenia w biznesie międzynarodowym

Prace napisane pod kierunkiem dra Andrzeja Pawelczyka
91

Kruszewski Patryk

Polityczne uwarunkowania amerykańskiej interwencji w Wietnamie

92

Babiarz Aneta

Przystąpienie Polski do struktur UE a publicystyka tygodnika „Wprost” w latach
2000-2004

93

Bukowska Adriana

Stosunki niemiecko-włoskie w latach 1918-1945. Geneza, charakter i wpływ na
sytuację międzynarodową

94

Chmielewski Maciej

Karta Atlantycka - geneza, charakter i wpływ na kształt systemu
międzynarodowego w latach 1941-1945

95

Majer Sebastian

Północnoamerykański układ wolnego handlu - geneza, charakter i efekty

96

Radziun Krzysztof

Polityka Niemiec wobec Czechosłowacji w latach 1933-1939

97

Wiszniewski Marcin

Koncepcje i sposób realizacji polityki zagranicznej przez gen. Władysława
Sikorskiego

98

Borys Gabriela

Polityka Watykanu wobec Polski za czasów pontyfikatu Jana Pawła II

99

Gawinek Andrzej

Odrodzenie, trwanie czy zanik? Mniejszość karaimska na ziemiach polskich

100

Kaczkowska Łucja

Problem czeczeński a publicystyka „Gazety Wyborczej”

101

Kruszyński Michał

Stosunki polsko-rozyjskie w świetle dążeń integracyjnych Polski z NATO

102

Maćkiewicz Artur

Rozpad Czechosłowacji a publicystyka „Gazety Wyborczej”

103

Własiuk Anna

Uwarunkowanie międzynarodowe i wewnętrzne powstania węgierskiego (1956)
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104

Hałyno Agnieszka

Margaret Thatcher - polityka wewnętrzna i zagraniczna Wielkiej Brytanii w
latach 1979-1990

105

Borys Alina

Problematyka praw człowieka w świetle doświadczeń po II wojnie światowej

106

Czapla Piotr

Geneza powstania, struktura i funkcjonowanie Układu Warszawskiego

107

Lewko Monika

Konferencja w Poczdamie - geneza, uwarunkowania militarne i polityczne oraz
wpływ na sytuację międzynarodową

108

Staniszewska Iwona

Traktat w rapallo - geneza, charakter i wpływ na sytuację międzynarodową w
Europie

109

Wleciał Karolina

Powojenny proces integracji europejskiej w świetle traktatu o Europejskiej
Wspólnocie Węgla i Stali oraz Traktatów Rzymskich

110

Orłowski Daniel

Uwarunkowanie polityczno-militarne operacji „Overload” i jej wpływ na
sytuację w Europie

111

Komodowska
Katarzyna

Konflikt w Kosowie - geneza, przebieg i skutki

112

Renusz Bartłomiej

Traktat z Mastricht a proces integracji europejskiej

Prace napisane pod kierunkiem dr Heleny Głogowskiej
113

Małyska Hanna

Kształtowanie się tożsamości społeczno-kulturowej Tczewa po 1990 roku

114

Mikulewicz Agnieszka

Kształtowanie się tożsamości społeczno-kulturowej Ostródy

115

Pniewski Maciej

Reklama jako specyficzna forma komunikacji społecznej

116

Szlagowska Oliwia

Medialny obraz wojny w Iraku na łamach tygodnika „Polityka”

117

Turzyńska Natalia

Polska droga do UE na łamach „Gazety Wyborczej” (2003-2005)

118

Czyżewski Jakub

Wybory do parlamentu europejskiego w Polsce w 2004 roku

119

Luptowska Aleksandra

Unia Europejska i jej recepcja w Polsce

120

Matczak Paulina

Czynniki kształtujące tożsamość społeczno-kulturową Malborka

121

Szczepanik Katarzyna

Kształtowanie się systemu partyjnego w Czechach

Prace napisane pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Andrzeja Piskozuba
122

Borowik Marta

Ewolucja religii w dziejach ludzkości

123

Jabłońki Piotr

Wpływ globalizacji na kulturę kaszubską

124

Łubicz Anna

Egipt faraonów

125

Rorot Marcin

Transport morski i lotniczy we współczesnym świecie

126

Stańczyk-Minkiewicz
Margot

Terroryzm XXI wieku i jego dziedzictwo. Próba systematyzacji, typologii i
charakterystyki zjawiska

127

Starosta Krystyna

Transformacja gospodarcza Polski po 1989 roku
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128

Zalewska Marta

Kultura polska w cywilizacji zachodniej

129

Jabłońska Marta

Prusy wschodnie wczoraj i dziś

130

Kin Małgorzata

Awans Gdyni od kaszubskiej wsi do polskiego miasta portowego w XX wieku

131

Kitowska-de Ciantis
Marzena

Postrzeganie dyktatury i jej wpływ na człowieka

132

Kosiorek Katarzyna

Wojny wyznaniowe Europy w wieku XVI i XVII

133

Kwiatkowska Monika

Awans USA do rangi mocarstwa globalnego

134

Lehman Aneta

Narody świata w oczach Polaków w XX wieku

135

Łyszkowski Maciej

Terroryzm bliskowschodni

136

Miąskowska Wioleta

Pontyfikat Jana Pawła II

137

Parchem Angelika

Dyskryminacje na świecie

138

Stolarczyk Katarzyna

Polska droga do UE

139

Tollik Paweł

Zderzenie cywilizacji jako źródło konfliktu XXI wieku na przykładzie cywilizacji
Zachodu i Islamu

140

Tuchlińska Patrycja

Integracja Europy w XX wieku

141

Wika Małgorzata

Droga Polski do uni walutowej

142

Żebrowska Izabela

Tożsamość narodowa Szkotów

Prace napisane pod kierunkiem dra Grzegorza Piwnickiego
143

Jędrzejewska
Magdalena

Faszyzm i komunizm - dwa totalitarne systemy władzy XX wieku

144

Małysa Anna

Analiza porównawcza konstytucji marcowej i kwietniowej

145

Napierała Dawid

Totalitaryzm na przykładzie faszystowskich Niemiec

146

Cabaj Paweł

Charakterystyka systemu propagandy indoktrynacji narodowego socjalizmu w
latach 1919-1945

147

Kloskowska
Małgorzata

System partyjny i polityczny Konfederacji Szwajcarskiej

148

Reinholc Marek

Ukształtowanie się rządów parlamentarno-gabinetowych w Anglii na przełomie
XVII/XVIII w.

149

Stefanowska Agnieszka

Zmiany geograficzno-polityczne granic Polski od XVIII do XX wieku

150

Walkowiak Barbara

System polityczny i partyjny USA

151

Witkowska Katarzyna

Totalitaryzm w XX wieku w Europie

152

Wojciechowski
Mirosław

Propaganda totalitarnych systemów władzy Włoch i Niemiec
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153

Dziekuć-Malej
Elżbieta

Rola Łukasza Dziekuć-Maleja w życiu społeczno-politycznym Białorusinów i
baptystów

Rok akademicki 2005/2006
Prace napisane pod kierunkiem prof. dra hab. Mirona Kłusaka
154

Górski Krzysztof Kamil

Poglądy Ralfa Dahrendorfa w sprawie konfliktu społecznego

155

Kitowska Paulina Anna

Kariera czy macierzyństwo - dylematy współczesnej kobiety

156

Marszewska
Aleksandra

Polskie inicjatywy w procesie integracji europejskiej

157

Marzysz Krzysztof Jan

Polityczne źródła radykalnego islamizmu na przykładzie wydarzeń we Francji
jesienią 2005

158

Ratajczak Jolanta
Małgorzata

Polityczne kontrowersje okresu transformacji w Polsce po 1989 roku

Prace napisane pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Andrzeja Piskozuba
159

Antczak Agnieszka

Terroryzm współczesny jako zjawisko społeczne i metody jego zwalczania

160

Dysarz Beata Ewa

Wpływ wykorzystania środków finansowych z Unii Europejskiej na bezrobocie
w Polsce 2001-2005

161

Gulbicki Łukasz Jacek

Problem przestępczości wśród młodzieży w Polsce

162

Korsak Klaudia

Wpływ Jana Pawła II na postawy młodzieży.

163

Kotowska Elżbieta

Hobbing - jego przyczyny i konsekwencje

164

Mądrzejewska Marlena
Maria

Wpływ reklamy na postawy i zachowania społeczne

165

Waszkiewicz Krzysztof
Zdzisław

Problem narkomanii wśród młodzieży w Polsce

166

Wnętowski Piotr
Mieczysław

Sekty w epoce globalizacji

167

Zykus Sylwia

Powstanie Solidarności jako wydarzenie epokowe końca XX wieku.

Prace napisane pod kierunkiem dra Grzegorza Piwnickiego
168

Cygańska Katarzyna

Zmiana granic Polski od X w. do 1945r., ze szczególnym uwzględnieniem
granicy zachodniej.

169

Klose Jerzy Wojciech

Specyfika systemu politycznego Republiki Federalnej Niemiec

170

Krupska Natalia
Aleksandra

Ustrój polityczny V Republiki Francuskiej.

Z kroniki uczelni

171

Maliszewska Hanna
Zdzisława

Systemy partyjne państw Europy Wyszehradzkiej.

172

Nowacki Dariusz Józef

Aspekt kulturowo-polityczny Indian Ameryki Północnej.

173

Pawełczak Agnieszka
Stanisława

Swoistość społeczno-polityczna Japonii oraz jej miejsce w stosunkach
międzynarodowych po II wojnie światowej.

174

Paykowska Agnieszka
Krystyna

Narkomania jako problem społeczno-polityczny.

175

Wiśniewska Alicja
Joanna

Wpływ mediów na społeczeństwo w dobie globalizacji.

176

Kaszuba-Krzepicka
Maria Janina

Transformacja systemu partyjnego w Polsce na przykładzie partii Prawo i
Sprawiedliwość
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Rok akademicki 2006/2007
Prace napisane pod kierunkiem dra Andrzeja Pawelczyka
177

Adam Karolina

Amnesty International w walce o prawa kobiet we współczesnym świecie

178

Szestowicka Magdalena

Uwarunkowania sytuacji politycznej w Chile za czasów prezydentury
Salvadora Allende (1970-1973)

179

Wierzbicki Mikołaj

Litwa w polityce zagranicznej Polski po 1989 roku

180

Barański Łukasz

Polityczne i ekonomiczne doświadczenia białoruskiej suwerenności a relacje z
Polską

181

Hildebrandt Rozalia

Problemy współpracy regionalnej na przykładzie Trójkąta Wyszehradzkiego

182

Kołczyńska Elżbieta

Tybet w polityce Chińskiej Republiki Ludowej

183

Nowak Kaja

Między absolutyzmem a restauracją - stosunki francusko-rosyjskie na
przełomie XVIII/XIX wieku

184

Pobudkiewicz Anita

Problemy cywilizacyjne i polityczne współczesnego świata a postawa życiowa i
twórczość Oriany Fallaci

185

Pruchniewska Natalia

Polityka amerykańska wobec Polski w okresie prezydentury Geore’a Herberta
Walkera Busha (1989-1993)

Praca napisana pod kierunkiem dr Joanny Leskiej-Ślęzak
186

Landowska Alicja

Bezrobocie jako element patologii życia społecznego, na przykładzie
funkcjonowania Urzędu Pracy w Bytowie w latach 2004 - 2006

Prace napisane pod kierunkiem dra Grzegorza Piwnickiego
187

Bałdyga Magdalena

Model demokracji na przykładzie starożytnej Grecji

188

Borys Magdalena

Starożytna Grecja polityczna na przykładzie Grecji antycznej

Z kroniki uczelni
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189

Frask Marta

Rola kobiety w starożytnym Rzymie

190

Heron Ryszard

Problem wejścia Turcji do Unii Europejskiej w kontekście ideologicznopolitycznym

191

Kreft Marta

Swoistość systemu politycznego Szwajcarii na tle Europy

192

Kociszewski Piotr

Transformacja ustrojowo - polityczna w Chinach

193

Kokot Lucyna

Podatek od środków transportowych jednym ze źródeł dochodu Gminy Gdynia

194

Kozłowska Katarzyna

System polityczny V Republiki Francuskiej

195

Leśniak Dominika

Klasa średnia w Polsce

196

Nowak Robert

Historia myśli politycznej średniowiecza w Europie

197

Pienczke Anna

Koncepcja Państwa według teorii Arystotelesa

198

Rogalska Joanna

Stosunki społeczno-polityczne w województwie pomorskim w dwudziestoleciu
międzywojennym

199

Surmanowicz Ewa

Działalność samorządowa w kwestii egzekwowania i wykorzystania podatku
od nieruchomości na przykładzie gminy Gdynia

Prace napisane pod kierunkiem prof. dra hab. Kazimierza Sopucha
200

Kamińska Mariola

Społeczna Inspekcja Pracy na przykładzie Izby Celnej w Gdyni

201

Młyńska Magdalena

Struktura społeczno-demograficzna świetlicy socjoterapeutycznej „Mrowisko”

202

Myszko Izabela

Przemoc i agresja w szkole

203

Polańska Grażyna

Kierowanie małą firmą na przykładzie szkoły językowej

204

Połomski Błażej

Stosunek do religii i ocena księży parafialnych

205

Rychlicka Halina

Jan Paweł II o pracy ludzkiej

Prace napisane pod kierunkiem dra Jacka Jakubowskiego
206

Belau Patrycja

Migracje Polaków w Unii Europejskiej

207

Bronka Paweł

Tożsamość kulturowa Japonii

208

Budziński Michał

Tradycja i współczesność myśli islamu

209

Durska Marta

Wpływ patologii społecznych na współczesną cywilizację

210

Kobiela Łukasz

Siły generujące terroryzm i mechanizmy jego zwalczania

211

Korzeniowski Tomasz

Telewizja jako środek masowego przekazu w Polsce

212

Leśniak Dominika

Klasa średnia w Polsce

213

Liban Magdalena

Prawa człowieka i obywatela oraz formy ich ochrony

214

Niewiadomski Michał

Instytucja prezydenta w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej

Z kroniki uczelni

215

Rusiecka Anna

Kształtowanie się ustroju politycznego Republiki Estonii

216

Walczak Patrycja

Reklama jako instrukcja kształtująca postawy konsumenckie

217

Zdybel Radosław

Globalizacja jako proces integracji ekonomicznej świata
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Prace napisane pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Tadeusza Stegnera
218

Bieszke Łukasz Michał

Igrzyska olimpijskie lat 1980 – 1984 w polskiej prasie – aspekt polityczny

219

Bisewski Robert

Wyścig Pokoju w latach 1948 – 1960 w aspekcie politycznym

220

Bogacka Maja

Sezon kąpielowy w Trójmieście – 1961 rok

221

Dobrowolski Cezary

Życie codzienne w obozie koncentracyjnym Stutthof

222

Jankowski Marcin

„Obraz walk w Bieszczadach w latach 1945 – 47, w relacjach polskich i
ukraińskich”

223

Kołodziej Magda

Historia zmian prasy kobiecej w Polsce po 1989 roku. Na przykładzie
miesięcznika „Twój Styl”

224

Kumiński Krzysztof

„Witawa” – historia powstania i społeczność lokalna osiedla XXI wieku

225

Pasek Małgorzata

„Panna Młoda” – teraz i sto lat temu w ujęciu społecznym

226

Pikus Damian

Obraz zamachów terrorystycznych w prasie polskiej w latach 70-tych i na
początku XXI wieku

227

Raczkowska Beata

Sezon kąpielowy 1966 roku

228

Rochoń Mateusz

Obraz wyborów samorządowych w Gdyni i jej dzielnicach: Pogórzu oraz 3egri3,
Babich Dołach i Oksywiu

229

Starobrat Michał

Historia bilateralnych stosunków polsko – kanadyjskich

230

Wojciechowska Marta

Pola Negri z Lipna do Hollywood. Społeczno – polityczne uwarunkowania jej
kariery

231

Zwoliński Jakub

Rozpad Czechosłowacji w prasie polskiej

Prace napisane pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Romanowa
232

Byrka Katarzyna

Warsztat pracy reportera regionalnej rozgłośni radiowej

233

Kołodziejska
Katarzyna

Ograniczenie wolności prasy w Polsce Ludowej. Aspekty prawne

234

Kotyza Anna

Rola regionalnej rozgłośni radiowej w aktywizacji wybranych aspektów życia
lokalnej społeczności

235

Spychała Paulina

Krytyka socjalistycznej rzeczywistości w twórczości filmowej Stanisława Barei
lat 70. i 80. XX wieku

Z kroniki uczelni
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Prace napisane pod kierunkiem prof. dra hab. Mirona Kłusaka
236

Dombrowska Dorota

Geneza, struktura, funkcjonowanie i polityczne cele Parlamentu Europejskiego

237

Furmankiewicz
Radosław

Wydarzenia Grudnia 1970 na terenie miasta Gdyni

238

Głombiewska Alicja

Władza jako instrument polityki w poglądach Niccolo Machiavellego

239

Marciniak Sebastian

Ewolucja sytuacji na rynku pracy miasta Gdynia, po roku 1989

240

Meller Izabela

KL Auschwitz jako instrument niemieckiej polityki eksterminacji

241

Mykita Kamil

Społeczny aspekt Kształtowania obrazu policji w mediach publicznych

242

Neska Małgorzata

Stan wojenny- społeczne reakcje

243

Przybojewski Daniel

Ewolucja rynku pracy w gminie Szemud po 1989 roku

244

Rompa Tomasz

Priorytety w strategii rozwoju miasta Gdyni po 1989 roku

245

Ryszkowicz Katarzyna

Wartości liberalne w okresie przejściowym

246

Sykuła Zbigniew

Miejsce obozu koncentracyjnego w niemieckiej polityce eksterminacji na
przykładzie KL STUTTHOF

247

Wenta Grzegorz

Konsekwencje polityczne wojny polsko-bolszewickiej 1919 - 1921

Prace napisane pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Będzmirowskiego
248

Czaja Andrzej

Dyktatura XXI wieku na podstawie Korei Północnej i Kuby

249

Dołżyńska Ewelina

Polityka zagraniczna USA w stosunku do państw Ameryki Środkowej i
Południowej na przełomie XIX i XX wieku

250

Gawin Alicja

„Wojna krymska i jej konsekwencje dla państw bałkańskich”

251

Górska Małgorzata

Rola i zadania Ligi Narodów w okresie międzywojennym

252

Huciński Janusz

Geneza i przebieg konfliktu sueskiego

253

Jaroszyńska Kamila

„Geneza i powstanie niepodległych państw na Bliskim Wschodzie i Afryce
Północnej”

254

Kizło Dorota

Współpraca Unii Europejskiej z regionem afrykańskim

255

Kocur Anna

Polityka USA w stosunku do państw europejskich w okresie międzywojennym

256

Komowska Dominika

Konflikt Indyjsko-Pakistański w latach 1947-1972

257

Krotowicz Elżbieta

Geneza i przebieg tzw. kryzysu kubańskiego i jego znaczenie dla polityki
zagranicznej USA w tym regionie

258

Mrowińska Sylwia

Izolacjonizm jako komponent polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych od
powstania do 1945 roku

259

Osuch Michał

Polityka rządu RP na uchodźstwie w Londynie latach 1945 -1990

260

Partykiewicz Tomasz

Stosunki polityczne Niemiec z Europą Zachodnią 1919 - 1939 roku

261

Pranschke Aneta

Polityka zagraniczna ZSRR w Europie w latach 1945 - 1956

Z kroniki uczelni

262

Pudło Szymon

Wojna domowa w Hiszpanii i jej konsekwencje dla Europy

263

Wysocki Wiesław

Polityka zagraniczna Rosji na przełomie XIX i XX wieku

264

Zasada Magdalena

Konflikt izraelsko-palestyński do roku 1973

265

Zduniak Małgorzata

„Kierunki zmian we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii
Europejskiej po wejściu w życie Traktatu Amsterdamskiego”
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Rok akademicki 2007/2008
Prace napisane pod kierunkiem dra Andrzeja Pawelczyka
266

Piotr Marasek

Proces destalinizacji w ZSRR i jego uwarunkowania polityczne

267

Patrycja Wicher

Polityka zagraniczna Armenii w kontekście problemu ormiańskiego

268

Leszek Lange

Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania konfliktu cypryjskiego

269

Adam Lepak

Problem baskijski i jego uwarunkowania etniczno-polityczne

270

Karolina Szwok

Konflikt w Afganistanie jako czynnik destabilizujący stosunki międzynarodowe

271

Tomasz Dusza

Polityczne skutki rozpadu Jugosławii

272

Justyna Kopacz

Polityczno-prawne uwarunkowania procesu wycofania wojsk radzieckich z
Polski

273

Marta Czajka

Polityczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju południowej granicy państwa
polskiego w XX wieku

274

Kamil Mieloszyk

Koncepcja: państwo radzieckie w latach 1918-1941, komunistyczna droga do
światowej rewolucji

275

Magdalena Personke

Konflikt na Bliskim Wschodzie a polityka Watykanu w okresie pontyfikatu Jana
Pawła II

276

Agnieszka Pietroń

Problem Kosowa a stosunki serbsko-albańskie w XX wieku

277

Kamila Otylia
Sławińska

Instytucjonalizacja regionalizmu afrykańskiego na przykładzie Organizacji
Jedności Afrykańskiej

Prace napisane pod kierunkiem dr Heleny Głogowskiej
278

Monika Serocka

Czynniki kształtujące tożsamość Żelistrzewa

279

Monika Konkol

Konflikt tybetańsko-chiński

280

Krzysztof Zielka

Czynniki kształtujące tożsamość Goręczyna

281

Mirosława Demczuk

Świadomość narodowa Ukraińców w Pęciszewie

282

Angelika Jabłońska

Samorządność Gdyni w latach 2002-2006

283

Paulina Woźniak

Reklama jako forma skutecznej perswazji

284

Marlena Cypryś

Media jako instytucja życia społecznego

Z kroniki uczelni
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285

Łukasz Paziak

Stosunki polsko-rosyjskie po 2004 roku

286

Marta Rudnik

Stosunki polsko-niemieckie na początku XXI wieku

287

Bartosz Jaskulke

Wybory parlamentarne w 2007 roku w Polsce (na przykładzie Swarzewa w
powiecie puckim)

288

Magdalena Garbowska

Cypr w konflikcie grecko-tureckim

289

Kamila Liecau

Rola mediów w procesach komunikowania politycznego

290

Karolina Kosiedowska

Media w warunkach globalizacji

291

Paulina Radomska

Gmina Somonino: między tradycją a nowoczesnością

Prace napisane pod kierunkiem dra Jacka Jakubowskiego
292

Marta Pantkowska

Współczesne wyzwania polityki rodzinnej w Polsce

293

Aleksandra Palacz

Tożsamość kulturowa Rosji

294

Łukasz Prusak

Sport jako przestrzeń kształtowania postaw obywatelskich

295

Orlena Gadzińska

Społeczno-polityczna edukacja dzieci i młodzieży w Polsce po 1989 roku

296

Krystyna Regulińska

Odrębność systemu politycznego Stanów Zjednoczonych Ameryki

297

Malwina Sobieralska

Reklama polityczna jako narzędzie kształtowania społeczno-politycznej
świadomości obywatelskiej

298

Anna Naczyk

Liberalizm jako idea polityczna Europy

299

Mirosław Halman

Społeczeństwo obywatelskie jako idea zjednoczonej Europy

300

Krzysztof Grabowski

Instytucja posła w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej

301

Helena
Krawczykowska

Władza charyzmatyczna jako płaszczyzna komunikacji społeczno-politycznej

302

Dembniak Łukasz

Manifest polityczny we współczesnej polskiej muzyce rozrywkowej

303

Alicja BorkowskaWróblewska

Znaczenie marketingu politycznego w kampaniach wyborczych i kreowaniu
wizerunku polityka

304

Ewa Bogusławska

Terroryzm islamski we współczesnej cywilizacji

305

Agnieszka Kozłowska

Marketing w polityce

306

Iwona Darga

Globalizacja a społeczeństwo

307

Krzysztof Nakielski

Ewolucja polskiej przestępczości po 1989 roku

308

Jolanta Kryszewska

Polacy w Berlinie

309

Małgorzata Pliszka

Wpływ funduszy unijnych na rozwój gminy Czersk

310

Joanna Pliszka

Uchodźstwo jako problem cywilizacyjny współczesnej Polski

Prace napisane pod kierunkiem dr Joanny Leskiej-Ślęzak

Z kroniki uczelni

311

Anna Tadych

Marketing polityczny w kampaniach prezydenckich - charakterystyka
porównawcza

312

Lucyna Wetta

Polonia w Brazylii

313

Barbara Zimmermann

Problem narkomanii w Polsce

314

Małgorzata Windyka

PR w samorządzie terytorialnym na przykładzie województwa pomorskiego

315

Katarzyna Zatorska

„NSZZ Solidarność” - pierwsze lata funkcjonowania

316

Joanna Wysocka

Polonia amerykańska w latach 1608-1954

317

Narloch Krzysztof
Ryszard

Emigracja Polaków po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

318

Czajka Michał Łukasz

Globalizacja jako megatrend rozwojowy świata
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Prace napisane pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Romanowa
319

Magdalena
Koszykowska

Język reklamy jako skuteczny sposób oddziaływania na odbiorcę

320

Marzena Łukiewicz

Rola instytucji wspólnotowych w procesie podejmowania decyzji

321

Jagoda Pituch

Kwestie obyczajowości i tradycji ludu kaszubskiego na łamach czasopisma
„Pomerania” w latach 1986-2006

322

Marcin Duży

Analiza fragmentów wybranych artykułów o wojnie domowej w byłej
Jugosławii na przykładzie prasy pomorskiej

323

Magdalena Potrykus

Gdańsk na fotografiach Zbigniewa Kosycarza

324

Klejment Jacek

Reglamentacja wolności słowa w prasie i literaturze w latach 1944-1953

325

Krzysztof Doskocz

Obraz działalności „Gryfa Pomorskiego” w oparciu o najnowsze opracowania
historyczne we współczesnych źródłach memuarystycznych

Prace napisane pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Polak
326

Natalia GrandickaMalinowska

Zmiany w podatku VAT na skutek przystąpienia Polski do UE

327

Krzysztof Łosiński

Bezrobocie - Polska a Unia Europejska

328

Iwona Bożena Prus

Bezdomność jako problem społeczny. Formy pomocy bezdomnym

329

Arkadiusz Kajling

Reklama telewizyjna i jej skuteczność oddziaływania na konsumenta

330

Marek Patelczyk

Przekształcenia struktury zatrudnienia w województwie pomorskim w latach
1990-2006

331

Marcin Hinca

Wpływ portu na rozwój Gdyni

332

Jarosław Żochowski

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce po 1990 roku

333

Klaudia Lange

Problemy globalne współczesnego świata

Z kroniki uczelni
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334

Karolina Goyke

Koncepcja „Nowej Unii” - zmiany przewidziane w Traktacie Konstytucyjnym a
postanowienia Traktatu Lizbońskiego

335

Krzysztof Chruściński

Formy walki z bezrobociem w Polsce na przykładzie województwa pomorskiego

336

Matuszewska
Małgorzata

Kryzys polskich przedsiębiorstw - zjawisko upadłości

337

Podgórska Joanna
Justyna

Polityka konkurencji w Unii Europejskiej

338

Kosiedowska Kamila

Wejherowo i powiat wejherowski - historia i współczesność

339

Błęcki Piotr Paweł

Estonia – przebieg procesu transformacji ustrojowej oraz skutki zmian
gospodarczych

Prace napisane pod kierunkiem prof. dra hab. Grzegorza Piwnickiego
340

Adamska Karolina

Konflikty na subkontynencie indyjskim po II wojnie światowej

341

Aleksandrowicz Anna

Konflikty etniczne w Europie po II wojnie światowej na przykładzie wybranych
państw

342

Byczyk Piotr

Swoistość kulturowa, polityczna i gospodarcza Indii w świecie

343

Dąbrowski Andrzej

Terroryzm jako jeden z megatrendów światowych XXI wieku

344

Kamińska Wioleta

Terroryzm islamski we współczesnym świecie

345

Łajewska Alicja

Charakterystyka działalności organizacji terrorystycznych na przykładzie
Al-Kaidy

346

Lehmann Emilia

Cywilizacyjne, kulturowe i polityczne uwarunkowania fundamentalizmu
islamskiego jako źródło terroryzmu islamskiego

347

Pieper Bożena

System polityczny Stanów Zjednoczonych jako przykład ponadczasowych
rozwiązań konstytucyjnych

348

Przybylska Agata

Rozwój przestrzenny państwa polskiego od końca XVIII do połowy XX wieku.
Kontekst polityczny

349

Serdak Alicja

Likwidacja systemu kolonialnego po drugiej wojnie światowej

350

Wojnowska Katarzyna

Systemy polityczne Republik Bałtyckich

351

Zygmuntowicz Karolina

Megatrendy jako wyzwanie globalizacji na przełomie XX i XXI wieku

352

Żylla Radosław

Konflikt izraelsko-arabski po II wojnie światowej

353

Wójtowicz Paweł

Organizacja ochrony granicy państwowej w latach 1945-1990

354

Kordian Kuczma

System polityczny Rosji i jego przemiany na przełomie XX i XXI wieku

355

Skowroński Mariusz

System polityczny Republiki Federalnej Niemiec

Prace napisane pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Będzmirowskiego
356

Jarosław Wróblewski

Kierunki zmian polityki celnej Polski po wejściu do Unii Europejskiej

Z kroniki uczelni

357

Katarzyna Sztandera

Fanatyzm religijny islamski komponentem terroryzmu międzynarodowego

358

Elżbieta OstrowskaJanczak

Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1918-1945

359

Anna Drożeńska

Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej wobec współczesnych zagrożeń

360

Bladowski Marcin Karol

Stosunki bilateralne między USA a ZSRR w latach 70-tych

361

Katarzyna Kostack

Polityka zagraniczna Polski w latach 1945-1956 w stosunku do wybranych
państw europejskich

362

Tychy Monika

Dwubiegunowy układ świata w stosunkach międzynarodowych - wojna
koreańska

363

Szymański Michał

Stosunki polsko-szwedzkie w XX wieku

185

Prace napisane pod kierunkiem prof. dra hab. Mirona Kłusaka
364

Chrząstek Anna

Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa współczesnej Europy

365

Dymek Tomasz

Społeczny aspekt zjawiska przemocy w rodzinie

366

Kruszyński Maciej

Geneza, działalność, efektywność organizacji pozarządowych na terenie Gdyni

367

Mazippus Piotr

Prawa człowieka w regulacjach ONZ

368

Mazur Joanna

Kulturowe uwarunkowania terroryzmu na Bałkanach

369

Siudak Agata

Wpływ prasy lokalnej na kształtowanie lokalnej opinii publicznej

370

Jabłoński Paweł

Społeczne i gospodarcze konsekwencje współpracy transgranicznej pomiędzy
Elblągiem a Obwodem Kaliningradzkim

371

Pepliński Wojciech

Społeczne, polityczne i ekonomiczne problemy polskiej emigracji zarobkowej
XX/XXI wieku

372

Kaczmarek Grzegorz

Terroryzm islamski

373

Kreft Magdalena

Problem bezrobocia w województwie pomorskim na początku XXI wieku oraz
metody jego zwalczania

374

Kondracki Arkadiusz

Społeczny aspekt odpowiedzialności w działalności biznesowej

375

Zalewski Tomasz

Marketing, komunikacja oraz środki masowego przekazu w polityce

376

Żynda Tomasz

Polityczne konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej

377

Patrycja Klóskowska

Społeczny wymiar i konsekwencje narkomanii wśród młodzieży w Polsce

378

Chmielewski Dawid
Michał

Terroryzm jako fenomen XX wieku

379

Dorosiński Marcin
Tomasz

Polityczne uwarunkowania, rozwiązania konfliktu afgańskiego

380

Pryputniewicz Jakub

Polityczne i socjotechniczne formy walki politycznej w okresie wyborów

381

Poppel Dominika Teresa

Społeczne znaczenie środków pomocowych z Unii Europejskiej dla rozwoju
Gminy Władysławowo

Z kroniki uczelni
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382

Markiewicz Tomasz
Karol

Zagrożenia ekologiczne w dobie procesów globalizacji

383

Teodorowska Izabela

Społeczne skutki przemocy seksualnej wobec dzieci w rodzinie

Prace napisane pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Tadeusza Stegnera
384

Paweł Bojarski

Wybory samorządowe w Gdańsku-Wrzeszczu w latach 2002-2006 jako
przykład tworzenia społeczeństwa obywatelskiego

385

Dominik Wirski

Obraz „czarnej Afryki” na początku i na końcu XX wieku

386

Konrad Wrona

Wojna wietnamska w prasie PRL

387

Marzinski Łukasz

Interwencja ZSRR w Afganistanie w latach 1979-1980 na podstawie prasy

388

Hruzdowicz Sebastian
Marek

Aktywność społeczności Orłowa po 1989 roku

Rok akademicki 2008/2009
Prace napisane pod kierunkiem prof. dra hab. Mirona Kłusaka
389

Gawin Anna

Ewolucja modelu liberalnego na przykładzie państw skandynawskich

390

Geraszek Kamil Daniel

Praktyczny nadczłowiek

391

Bladowski Tomasz
Krystian

Polityczne i kulturowe ekstremizmy w kraju Basków

392

Prasolik Karolina Joanna

Efektywność marketingu politycznego na przykładzie wybranych polityków:
Donalda Tuska, Janusza Palikota i Wojciecha Olejniczaka

393

Stefanek Adrian Mateusz

Tybet w politycznej strategii Chińskiej Republiki Ludowej

394

Łebkowski Tomasz

Wpływ migracji Polaków na bezrobocie w Polsce

395

Cieśluciński Łukasz
Zdzisław

Znaczenie i konsekwencja zjawiska alkoholizmu wśród młodzieży w Polsce
na początku XXI wieku

Prace napisane pod kierunkiem dr Joanny Leskiej-Ślęzak
396

Doliński Jakub Artur

Bezdomność jako kwestia społeczna

397

Dampc Karol

Rola mediów masowych w tworzeniu współczesnej rzeczywistości społecznopolitycznej

398

Patyk Patrycja Agnieszka

Problem bezdomności w Polsce

399

Urbański Robert Marcin

Terroryzm islamski - zagrożenie współczesnego świata

400

Owsińska Magdalena
Barbara

Bezrobocie w województwie pomorskim w latach 2004-2008

Z kroniki uczelni

401

Poręba Karol Stanisław

Istota działań Public Relations

402

Pisarski Michał Jan

Sytuacja Kościoła w Polsce w okresie komunizmu (19451989)

403

Kozańska Paulina

Funkcjonowanie pomocy społecznej w Gdyni i Sopocie. Studium
porównawcze

404

Zieliński Dawid
Kazimierz

Prawa człowieka a sytuacja kobiety w islamie

405

Rybarczyk Beata

Manipulacja w środkach masowego przekazu

406

Szczepaniak Krzysztof
Piotr

Specyfika faszyzmu niemieckiego

407

Dampc Anita Eliza

Wpływ Papieża Jana Pawła II na rozwój demokracji w Polsce i na świecie

408

Rohde Grażyna Ewa

Problemy osób niepełnosprawnych na rynku pracy

409

Rohde Małgorzata Anna

Problem bezrobocia w powiecie puckim

410

Wojtachnio Anna Urszula

Wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie się postaw
społecznych

411

Pułaska Wioletta
Katarzyna

Zjawisko migracji Polaków po 1945 roku

Prace napisane pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Romanowa
412

Ziemska Aleksandra
Maria

Wpływ telewizji i Internetu na postawy społeczne młodzieży gimnazjalnej
Rumi

413

Konopka Marta
Katarzyna

Wydarzenia poznańskie na łamach prasy Wybrzeża

414

Snarski Wojciech
Zbigniew

Problemy społeczno-polityczne Gdyni w latach prezydentury Franciszki
Cegielskiej na łamach prasy lokalnej

415

Lehmann Anna

Kaszubi i Kaszuby na łamach :Dziennika Bałtyckiego” w latach 1945-1956

416

Kulawiuk Ewelina
Barbara

Świat poprzez pryzmat twórczości Ryszarda Kapuścińskiego

417

Jakubowska Agnieszka
Katarzyna

Przełomowe momenty w najnowszych dziejach Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej na łamach prasy lokalnej Wybrzeża

418

Fornalczyk Monika
Urszula

Prasa jako współczesne narzędzie komunikacji społeczno-politycznej na
przykładzie tygodnika „Polityka”

419

Piórkowski Michał Filip

Rola regionalnej rozgłośni radiowej w działalności popkulturowej (na
przykładzie Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Gdańsku oraz
Regionalnej Rozgłośni Radia Kaszëbë

420

Formella Paweł

Integracyjna i kulturotwórcza rola Igrzysk Olimpijskich

Prace napisane pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Tadeusza Stegnera
421

Kończak Barbara Zofia

Emancypacja kobiet na łamach „Wysokich Obcasów” w 2004 roku

187

Z kroniki uczelni
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422

Jastrząb Paweł Krzysztof

Stan wojenny w Polsce

423

Bazychowski Mateusz
Stanisław

Wybory parlamentarne i prezydenckie 2005 w polskiej prasie

424

Bysewska Teresa Jadwiga

Mały Kack wczoraj i dziś

425

Majka Aleksandra
Katarzyna

„Za czym kolejka ta stoi?” czyli obraz handlu w Polsce w latach 1976-1979

Prace napisane pod kierunkiem dr Heleny Głogowskiej
426

Kawiorska Lucyna Kamila

Ochrona praw człowieka w obszarze działalności Amnesty International

427

Kryspin Joanna Elżbieta

Specyfika instytucji państwa na początku XXI wieku

428

Lizoń Anna Daria

Autyzm jako problem polityki społecznej

429

Boruta Joanna Stefania

Czynniki kształtujące tożsamość kulturową gminy Przodkowo

430

Gurin-Ostrowska Natalia
Milena

Czynniki kształtujące tożsamość kulturową Otomina (gmina Kolbudy)

Prace napisane pod kierunkiem dra Jacka Jakubowskiego
431

Żur Dariusz

Instytucjonalne uwarunkowania rodziny wobec przemian społecznopolitycznych dokonujących się w Polsce od 1989 roku

432

Zdunek Krzysztof

Współczesny obraz terroryzmu morskiego w asymetrii polityki
międzynarodowej

433

Topolski Marcin Andrzej

Telewizja jako współczesne narzędzie komunikacji społeczno-politycznej

434

Nawojczyk Maria
Magdalena

Reklama polityczna wobec kształtowania społeczno-politycznych postaw
obywatelskich

435

Sarnik Martyna Joanna

Manipulacja jako narzędzie urzeczywistniania interesów politycznych na
przykładzie partii politycznych

436

Białk Szymon Mariusz

Rytuał polityczny na przykładzie prezydenckiej kampanii wyborczej z 2005
roku

437

Szul Mateusz

Liberalizm jako idea społeczno-polityczna ujawniająca się w obrazie
partyjnym polskiej sceny politycznej

438

Lewańska Małgorzata
Elżbieta

Europejski rynek pracy wobec współczesnych wyzwań globalnych

439

Klawon Marek Maciej

Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie współpracy w realizacji
zadań publicznych w województwie pomorskim

440

Madziar Agnieszka Anna

Rola rzecznika prasowego w funkcjonowaniu instytucji Policji

441

Matysiak Beata Agnieszka

Globalizacja jako wektor współczesnego życia społeczno-politycznego

442

Widzińska Sylwia Alicja

Obraz Platformy Obywatelskiej w ogólnopolskiej prasie codziennej od 2005
roku

Z kroniki uczelni

443

Zięć Artur Wojciech

Młodzieżowe ruchy polityczne jako przestrzeń kształtowania postaw
społeczno-politycznych

444

Lange Marta Elżbieta

Europejska polityka społeczna wobec ludzi starszych

189

Prace napisane pod kierunkiem prof. dra hab. Grzegorza Piwnickiego
445

Marecik Łukasz Damian

Ponadczasowy wymiar konstytucji USA jako kanwy dla systemu
politycznego państwa

446

Górka Łukasz Jarosław

Metamorfoza doktryny politycznej i militarnej NATO w latach 1949-2000

447

Bastrzyk Justyna

Francuska myśl polityczna w dobie Oświecenia

448

Heinsius Aleksander Piotr

Systemy polityczne państw Beneluksu. Analogie

449

Hallman Lucyna Barbara

System polityczny Szwajcarii

450

Wiśniewska Marta

Liberalizm w przeszłości i obecnie

451

Stencel Aneta Maria

System polityczny Francji po II wojnie światowej

452

Zajkowska Natalia Sylwia

Megatrendy a współczesność

453

Sokołowski-Rodner
Marcin Jacek

Geografia polityczna. Granice państwa polskiego w czasach nowożytnych do
współczesności 1501-1958

454

Kępczyński Dawid Jan

Myśl polityczna Oświecenia na przykładzie Johna Locka, Jana Jakuba
Rousseau i Ludwika Monteskiusza

455

Rostkowska Natalia

System polityczny USA - specyfika demokracji amerykańskiej jako
ponadczasowego systemu politycznego

456

Wesołowski Marcin
Łukasz

Rozwój spedycji i transportu kołowego na przykładzie firmy Apreo Logistics
S.A.

457

Wrońska Kinga
Małgorzata

Okrągły stół jako przykład ewolucyjnej zmiany systemu politycznego

Prace napisane pod kierunkiem dra Andrzeja Pawelczyka
458

Dymitry Karolina

Trudne sąsiedztwo - stosunki grecko-tureckie w XX wieku

459

Hebel Robert Ryszard

Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne konfliktu w Sudanie

460

Kuras Kamila Kinga

Wizja jedności w myśli i praktyce politycznej generała de Gaulle’a

461

Lewicki Dominik
Wawrzyniec

Stosunki polsko-białoruskie a działalność polskich mediów
białoruskojęzycznych

462

Mudlaff Irena Jadwiga

Stosunki polityczne: Stany Zjednoczone - Chińska Republika Ludowa w
okresie prezydentury Richarda Nixona

463

Paszke Rafał Stanisław

Rozpad systemu dwubiegunowego a bliskowschodni proces pokojowy

Z kroniki uczelni
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464

Szarmach Damian
Zbigniew

Integracja europejska w myśli i praktyce politycznej Konrada Adenauera

465

Szyluk Katarzyna
Małgorzata

Stosunki Grenlandii z Danią w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej

466

Zabrocka Jolanta Wiktoria

Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania konfliktu w Liberii i Sierra Leone

467

Dukat Kinga Emilia

Proces pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych przez samorządy
lokalne na przykładzie Gdyni w latach 2004-2006

468

Wysocka Marta

Konfliktogenność osobowości politycznych na przykładzie Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego i Premiera Donalda Tuska

469

Chruściński Łukasz
Andrzej

Polityka zagraniczna Białorusi w okresie rządów prezydenta Aleksandra
Łukaszenko

470

Pomykała Marta Marlena

Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne procesu dekolonizacji na
przykładzie Algierii

471

Pryputniewicz Łukasz

Między dyktaturą a demokracją - Hiszpania i jej system polityczny

Prace napisane pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Będzmirowskiego
472

Gajec Dariusz

Stosunki polsko-norweskie w XX wieku

473

Karcz Filip

Rewolucja irańska i jej wpływ na sytuację międzynarodową

474

Kosater Paweł

Sytuacja polityczno-militarna oraz gospodarcza na kontynencie europejskim
i w świecie po zakończeniu II wojny światowej do 1955 roku

475

Łabaszewski Marcin

Wspólna Taryfa Celna w Unii Europejskiej

476

Rytczak Alicja Joanna

Stosunki izraelsko-arabskie w latach 1948-1956

477

Osińska Anna Agnieszka

Polska a Czechosłowacja. Perspektywy rozwoju wzajemnej współpracy w
latach 1968-1993

478

Maciejewski Łukasz Piotr

Wpływ polityki Winstona Churchilla na losy II wojny światowej

479

Smejlis Krzysztof Paweł

Churchill, Roosevelt, Stalin, Hitler. Wojna czterech wielkich przywódców i jej
wpływ na losy świata

480

Ratowska Sandra Milena

Stosunki polsko-niemieckie w okresie hitlerowskim w latach 1933-1939

Rok akademicki 2009/2010
Prace napisane pod kierunkiem dra Jacka Jakubowskiego
481

Bieda Katarzyna Zofia

Fotografia polityczna jako kategoria kształtowania świadomości społecznopolitycznej

482

Przybecki Krzysztof

Kulturowy ideał osobowości jako model socjalizacji politycznej

483

Koczwara Monika Joanna

Infrastruktura transportowa państwa jako czynnik determinujący
cywilizacyjne kierunki rozwoju Polski w latach 1995-2005

Z kroniki uczelni
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484

Kościuczyk Marta Elżbieta

Rola tańca w ceremoniale politycznym

485

Mischke Łukasz Antoni

Europejskie uwarunkowania kształtowania polityki energetycznej w projekcji
państw członkowskich Unii Europejskiej

486

Różycka Sylwia

Teatr jako instytucja życia publicznego w aglomeracji szczecińskiej po 1989
roku

487

Kluska Katarzyna
Aleksandra

Marketing polityczny jako narzędzie komunikacji społeczno-politycznej w
wymiarze kampanii wyborczej

488

Niezręcka Weronika
Paulina

Reklama polityczna jako narzędzie kształtowania wizerunku politycznego

489

Kuźma Tomasz Piotr

Współczesny obraz mniejszości narodowych w województwie pomorskim

Prace napisane pod kierunkiem dra Andrzeja Pawelczyka
490

Dąbrowski Witold Jerzy

Problemy bezpieczeństwa i stabilności stosunków międzynarodowych a
zagrożenia wypływające z superterroryzmu

491

Jędrzejczak Sebastian
Krystian

Polska misja polityczno-wojskowa w Iraku i jej uwarunkowania

492

Kratiuk Michał Emil

Kwestia Berlina w polityce wielkich mocarstw po II wojnie światowej

493

Magulski Przemysław
Piotr

Uwarunkowania polityczne i gospodarcze rządów Muammara Al.Kaddafiego w Libii

494

Mężykowski Marek

Rozwój stosunków rosyjsko-chińskich w pierwszej dekadzie XXI wieku

495

Wiśniewski Paweł

Polityczno-etyczne uwarunkowania kary śmierci w XX wieku

496

Zielińska Teresa Zofia

Międzynarodowe korporacje a współczesne systemy polityczne w świetle
poglądów Naomi Klein

497

Pellowski Artur Tomasz

Sojusz Północnoatlantycki a polityka zagraniczna Francji

498

Skalski Piotr Zbigniew

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i jego rola w rozwiązywaniu
sporów międzynarodowych po II wojnie światowej

499

Stankiewicz Agnieszka
Barbara

Gdynia i jej pozycja polityczno-gospodarcza w regionie Morza Bałtyckiego
w XX wieku

500

Zielińska Teresa Zofia

Międzynarodowe korporacje a współczesne systemy polityczne w świetle
poglądów Naomi Klein

500

Szczęsny Marcin Wojciech

Globalne uwarunkowania kształtowania polityki ekologicznej
współczesnych państw

501

Jankowska Ewa Maria

Problemy misji stabilizacyjnych na przykładzie roli NATO w Afganistanie

Prace napisane pod kierunkiem prof. dra hab. Grzegorza Piwnickiego
502

Mitura Dawid Marek

Dekolonizacja Ameryki Południowej w XIX wieku

503

Uhryn Maciej

Swoistość systemu politycznego Republiki Tureckiej

Z kroniki uczelni
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504

Zaniewicz Piotr

System polityczny Rosji

505

Nadolski Dominik

Współczesny system polityczny Republiki Federalnej Niemiec

506

Lewiecka Sabina

System polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku

507

Malita Maciej Krzysztof

Współpraca polityczno-gospodarcza Chin i USA

508

Samujło Maciej

Marketing polityczny w kampaniach prezydenckich w latach 1990-2005

Prace napisane pod kierunkiem ks. dra Adama Romejko
509

Haase Marta Marlena

Znaczenie „Okrągłego Stołu” dla ładu politycznego we współczesnej Polsce

510

Konkel Andrzej Kazimierz

Tatarzy Polscy jako przykład udanej integracji społeczności muzułmańskiej
w Europie

511

Kopitzki Marcin Dominik

Model funkcjonowania samorządu gminnego na przykładzie gminy
Kosakowo

512

Banach Patrycja Julia

Znaczenie Ronalda Reagana dla wewnątrzamerykańskiego i
międzynarodowego porządku polityczno-ekonomicznego

513

Dudka Małgorzata
Katarzyna

Kwestia praw człowieka na przykładzie wybranych krajów Europy i świata

514

Smarzyński Michał Jacek

Znaczenie Helmuta Kohla dla polityki w obszarze niemieckim i
europejskim

514

Urbaniak Konrad Jakub

Barack Obama i jego znaczenie dla sytuacji politycznej i gospodarczej w
Stanach Zjednoczonych Ameryki i na świecie

Prace napisane pod kierunkiem dr Heleny Głogowskiej
516

Barnik Monika Martyna

Problem bezrobocia w Słupsku w latach 2008-2009

517

Jońca Dominika Iwona

Funkcjonowanie Samorządu Gminnego w Łoniowie w latach 2006-2010

518

Pela Joanna Helena

Aktywność społeczno-polityczna kobiet na tle ruchów emancypacyjnych

519

Reszke Dorota Barbara

Funkcjonowanie Samorządu Miejskiego w Łebie w latach 2006-2010

Prace napisane pod kierunkiem dr Joanny Leskiej-Ślęzak
520

Garbacik Krystyna Wanda

Kształtowanie się zbiorowości polonijnej w Australii

521

Biadała Paweł Adam

Polonia amerykańska po drugiej wojnie światowej

522

Buchna Magdalena
Bernadeta

Problem alkoholizmu wśród młodzieży gimnazjalnej na przykładzie
Gminy Kosakowo

523

Herman Elżbieta

Młode pokolenie w sieci - pozytywne i negatywne strony Internetu

524

Kajling Joanna Magdalena

Reklama społeczna jako skuteczny środek perswazji

525

Klejsa Joanna Karolina

Galerianki - prostytucja wśród nieletnich
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526

Kościuk Mateusz

Bezpieczeństwo narodowe Polski

527

Kotłowska Joanna Maria

Społeczeństwo obywatelskie

528

Sarnik Dariusz

Traktat z Lizbony a zmiany w Europie

529

Tabor Barbara Halina

Promocja miasta a korzyści płynące dla jego rozwoju na podstawie Helu

530

Urbanowicz Wojciech

Wpływ najważniejszych wydarzeń sportowych na stosunki
międzynarodowe XX wieku

531

Miotk Beata Jadwiga

Problem narkomanii w szkołach ponadgimnazjalnych gminy Puck

532

Kaczyńska Joanna Beata

Media masowe – ich rola i wpływ w społeczeństwie

533

Zerka Magdalena Marta

Problem migracji Polaków do Irlandii

Prace napisane pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Romanowa
534

Kowalczyk Tomasz
Maksymilian

Terroryzm islamski i jego oblicza

535

Schenk Radosław Paweł

Propaganda sukcesu PRL

536

Walder Dariusz Michał

Reklama jako swoisty przejaw przekazu medialnego

537

Lebiedź Natalia Alicja

Życie kulturalne w Słupsku w latach 2001-2003 poprzez pryzmat prasy
lokalnej

Prace napisane pod kierunkiem prof. dra hab. Mirona Kłusaka
538

Czajka Patryk Krzysztof

Główne nurty współczesnego terroryzmu islamskiego

539

Grzymkowska Anna Maria

Islam jako polityczny fundament Islamskiej Republiki Iranu

540

Jabłoński Seweryn

Stan konfliktu brytyjsko-irlandzkiego w okresie rządów T. Blaira

541

Leszkowicz Krzysztof Teodor

Wpływ inwestycji w komunikację miejską na funkcjonowanie przestrzeni
publicznej na przykładzie miasta Gdynia po 1989 roku

542

Wierzbicki Grzegorz

Udział mediów w manipulacji reklamą na przykładzie rynku
budowlanego

Prace napisane pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Tadeusza Stegnera
543

Brokos Marta

Wizerunek Jolanty Kwaśniewskiej na łamach prasy

544

Chabasińska Monika Anna

Fundacje i stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce i w
Gdyni

545

Czarniak Mikołaj

Aktywność społeczna mieszkańców Gdyni na przykładzie dzielnicy
Witomino

546

Czereba Agata

Stosunki polsko-ukraińskie. Ruch przygraniczny. Podstawy prawne a
rzeczywistość

Z kroniki uczelni
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547

Krankiewicz Adam Piotr

Dwudziestolecie pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych w opinii
wybranych tytułów prasy polskiej

548

Rutka Paweł

Kwestia przyjęcia waluty euro w opinii wybranych tytułów prasy polskiej

549

Salasa Michał

Rozpad ZSRR na łamach prasy polskiej. Sierpień - wrzesień 1991

550

Zembroń Szymon Piotr

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 1938 r. Aspekty politycznopropagandowe

551

Hasiak Paulina Natalia

Promocja Gdyni w XXI wieku

552

Kwiecień Joanna Daria

Muzyka rockowa lat osiemdziesiątych jako wyraz protestu społeczeństwa

553

Tutkowska Ewa Urszula

Gdyńska rzeźbiarka Irena Loroch Artystka w krajobrazie społecznym
miasta

554

Kościuch Karol

Obraz polskiego emigranta na Wyspach Brytyjskich po wstąpieniu Polski
do UE

555

ater Dorota Maria

Obraz społeczeństwa amerykańskiego w filmach z lat 1945-1955

556

Lubecka Katarzyna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie w systemie polityki
społecznej

Z informacji o losach naszych absolwentów wynika, że około 80% z nich podjęło
studia drugiego stopnia, zwykle w ramach ukończonego kierunku studiów lub
specjalności. Najczęściej absolwenci naszej uczelni idą na studia magisterskie w
Uniwersytecie Gdańskim, w Akademii Marynarki Wojennej i w Uniwersytecie
Warszawskim. Znamy też osoby, które kontynuują studia także w uczelniach
zagranicznych.
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Noty o autorach
Dr Monika Bruszewska-Głombiowska
Historyk i politolog. Specjalista z zakresu stosunków narodowościowych w Polsce
od 1919 r., ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-żydowskich. Historyk
Kościoła i działalności zakonu krzyżackiego. Adiunkt w Instytucie Historii Akademii
Marynarki Wojennej.
Prof. zw. 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. UJ, UW, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, UWr, KUL, Uniwersytetem im. Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetem
Warmińsko-Mazurskim, Uniwersytetem w Białymstoku i z Wyższą Szkołą
Komunikacji Społecznej w Gdyni. Autor ok. 1000 publikacji, w tym 25 książek,
m.in. Witold Zglenicki 1850-1904 – „polski Nobel, Aktywność kulturalna Polaków
w Azerbejdżanie w XIX i na początku XX wieku, Wstęp do badań politologicznych,
Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku oraz współautor, m.in.: Małej
encyklopedii wiedzy politycznej, Encyklopedii politologii, Wprowadzenia do nauki
o państwie i polityce. 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 na Uniwersytecie
Gdańskim.
Mgr Aleksandra Cicharska
Pracuje w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka publikacji z
zakresu problemów społeczno-demograficznych (w Gdyni, na Pomorzu, w Polsce
i krajach nadbałtyckich) oraz edukacji regionalnej. Obecnie prowadzi badania
naukowe dotyczące wpływu transformacji ustrojowej na przemiany demograficzne
w województwie pomorskim.
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Noty o autorach

Mgr Henryk Ganowiak
Ekonomista, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. Pracował w PPD
„Dalmor” i MIR w Gdyni. Podczas wojny harcerz Szarych Szeregów w Krakowie.
Autor publikacji z ekonomiki przemysłu rybnego i informacji naukowej z zakresu
rybołówstwa morskiego. W latach 1990-1997 wiceprezydent Europejskiego
Stowarzyszenia Bibliotek Morskich.
Ks. dr Mirosław Józef Gawron
Studiował w Wyższym Seminarium w Tarnowie i w Gdańskim Seminarium
Duchownym w Oliwie. W 1993 r. uzyskał tytuł magistra teologii na Wydziale
Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Poznaniu, a w 1999 r. obronił
rozprawę doktorską na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
W polu jego zainteresowań badawczych znajdują się problemy przemian tożsamości
lokalnej. Opracował ok. 30. publikacji książkowych. O rzeczywistości pomorskiej
napisał m.in.: Sanktuarium Maryjne w Trąbkach Wielkich. Kościół w Gdyni Orłowie,
Ogniwa z dziejów prezbiterium poewangelickiej świątyni w Gdyni Orłowie, Kult Maryjny
w Gdyni, Z dziejów parafii w Kolbudach i Pręgowie oraz biografie ks. prałata Jana Majdera
i ks. prałata Stanisława Zawackiego. W 2005 r. został odznaczony odznaką „Zasłużony dla
Kultury Polskiej”. Współpracownik Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni.
Dr 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 m.in. książek:
Białoruś 1914-1929. Kultura pod presją polityki (Białystok 1996), Białorusini na
Wybrzeżu Gdańskim (Toruń 2003) oraz ponad 100 artykułów, zamieszczonych w
pracach zbiorowych oraz w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. Członek
zespołu redakcyjnego miesięcznika polsko-białoruskiego „Czasopis”. Adiunkt w
Katedrze Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku i w Wyższej Szkole
Komunikacji Społecznej w Gdyni.
Dr 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 m.in. Jan Wojciech Kiperski,
Dowódca 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK oraz haseł w Encyklopedii Gdyni. Jest
Dyrektorem Instytutu Historii AMW w Gdyni.
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Prof. dr hab. Miron Kłusak
Zainteresowania badawcze i dorobek naukowy obejmuje 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, takie jak: Strategia w polityce, Między
historią a polityką oraz artykuły naukowe pt. Polityczny aspekt dylematów inteligenta
wobec inwazji mediów, Systemowe uwarunkowania zjawiska populizmu czy Strategia
rozwoju politycznego w warunkach demokracji. Prorektor Wyższej Szkoły Komunikacji
Społecznej w Gdyni i profesor w AMW.
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 Lucyna Przybylska
Absolwentka geografii na Uniwersytecie Gdańskim i teologii na KUL. Studia
doktoranckie odbyła w Zakładzie Geografii Religii w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Specjalistka z zakresu geografii religii, ze szczególnym wyróżnieniem geografii religii
Pomorza. Autorka książki: Zróżnicowanie przestrzeni sakralnej Gdyni. Adiunkt w
Katedrze Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego.
Ks. dr Czesław Sołtys, duszpasterz gdyński. Studiował na Wydziale Teologii na
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W 2006 r. obronił pracę doktorską na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Opublikował m.in. Kościół wobec godności pracy w kontekście ekologicznym (Tuchów
2007), Maryjne orędzie nabożeństwa pierwszych sobót w świetle objawień w Fatimie
(Pelplin 2008), Religijne wychowanie dziecka (Szczucin 2010).
Mgr Michał Tuszyński. Rodowity gdynianin, absolwent Wydziału Prawa i
Administracji UG. Radny dzielnicy Grabówek. Pracuje w Biurze Rozwoju Miasta
Gdyni, koordynując projekty europejskie jak np. SEB-NODE czy The Bothnian
Green Logistic Corridor, prowadzone przez Urząd Miasta Gdyni.

