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LESZEK LASKOWSKI

ROLA DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ
W INTEGRACJI SPOŁECZEŃSTWA POMORZA ŚRODKOWEGO
Prof. Andrzej Sakson tak scharakteryzował sytuację na ziemiach, które Polska przejęła w wyniku przesunięcia na Zachód: Na Ziemiach Zachodnich
i Północnych dokonał się po 1945 r. niespotykany w dziejach nowożytnej Europy
proces masowej wymiany ludności. W zasadniczy sposób zmieniły się istniejące
stosunki społeczno-polityczne, gospodarcze, wyznaniowe i narodowe. Dochodziło
do zderzeń ideologii „zdobywców” i „przegranych”, szabrowników i „pionierów”. Dla wielu była to swoiście ziemia przeklęta. Na niektórych obszarach lawinowo narastały krzywdy – jednostek, całych społeczności i grup narodowych.
Zanikały kultury, wyjeżdżali i przybywali nowi ludzie, którzy przez długi czas
byli sobie obcy.
W warunkach uzależnienia Polski od ZSRR i wynikających z tego konsekwencji ustrojowych kategoria „naród” nie miała większego realnego znaczenia,
ani w sensie kulturowym ani w sensie politologicznym, a więc w sensie
suwerennej zbiorowości obywatelskiej, pomimo częstego posługiwania się
przez władzę i jej ekspertów taką właśnie frazeologią.
Największy wpływ na procesy integracyjne i dezintegracyjne nowego społeczeństwa na ziemiach zachodnich i północnych miało państwo. Było ono konstruktorem i wykonawcą określonego programu społecznego, politycznego i gospodarczego. Państwo, zdominowane przez jedną siłę polityczną, posiadało
monopol na politykę wewnętrzną i w praktyce, poprzez swoją działalność – nie
sprzyjało naturalnemu i pożądanemu przez ludzi postępowi integracji społecznej.
Charakterystycznym przejawem przebiegu procesów na Pomorzu Środkowym i w ogóle Ziemiach Zachodnich i Północnych było to, że decyzje polityczne i administracyjne różnych przedstawicieli władzy nie były krępowane tradycjami państwowości polskiej. Wynikało to z braku silnych więzi społecznych
i poczucia zakorzenienia mieszkańców.
W hierarchii czynników wpływających na integrację społeczną religia zajmuje podstawowe miejsce. Kościół i religia stanowią główne źródła i płaszczyzny procesów integracyjnych, a upadek religijności prowadzi do rozkładu społeczeństwa i jego dezorganizacji.
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Obecność polskich księży na przejętych ziemiach wpływała pozytywnie na
samopoczucie osadników w nowym miejscu zamieszkania. Zarówno wśród
osadników jak ludności rodzimej pozycja moralna Kościoła. 6yfa wysoka. Pogłębiająca się w zakresie polityki państwa dezintegracja społeczna, szczególnie
w latach pięćdziesiątych, powodowała, że ludzie zamykali się coraz bardziej we
własnych środowiskach. Kościół stawał się z czasem jedyną instytucją, która
nie zmieniała głoszonych prawd i zasad, a wszyscy byli w nim traktowani i oceniani podobnie.
Kanoniczna stabilizacja porządku kościelnego na ziemiach zachodnich i północnych stała się możliwa z chwilą normalizacji stosunków między PRL a RFN
w wyniku układu podpisanego w 1970 r., a ratyfikowanego w 1972 r. Mimo że
układ nie regulował ostatecznie kwestii granicy polsko-niemieckiej (traktat regulujący tę kwestię zawarto dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
w 1989 r. i zjednoczeniu Niemiec), to stał się dla Stolicy Apostolskiej podstawą
do utworzenia nowych diecezji.
Ze zmianami w sytuacji międzynarodowej nastąpił równolegle przełom polityczny 1970 r., spowodowany wydarzeniami grudniowymi na Wybrzeżu i dojściem do władzy ekipy Edwarda Gierka. Nowe władze, dążąc do poprawienia
nastrojów społeczeństwa, demonstrowały zewnętrzną wolę polepszenia napiętych dotąd stosunków z Kościołem. E. Gierek, zdając sobie sprawę z wpływów
i możliwości jakie ma Kościół, uchylił szereg restrykcji stosowanych w okresie
poprzednim.
W czerwcu 1972 r. sekretarz Episkopatu bp Bronisław Dąbrowski prowadził
rozmowy w Watykanie w sprawie utworzenia nowych diecezji na ziemiach zachodnich i północnych. Rząd PRL proponował Stolicy Apostolskiej rokowania
w tej sprawie, a zgodę uzależniał od dostosowania granic administracji kościelnej
do granic państwowych.
Paweł VI spełnił prośby biskupów polskich, opierając się na obowiązujących
układach międzynarodowych. 28 czerwca 1972 r., w drugim dniu 131. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, w rezydencji arcybiskupów krakowskich
została podana do wiadomości bulla papieża „Episcoporum Poloniae coetus”,
w której stwierdzono: Na wymienionych ziemiach erygujemy cztery diecezje,
a mianowicie: opolską gorzowską szczecińsko-kamieńską i koszalińsko-kołobrzeską – w granicach określonych w sposób następujący: (...) diecezja koszalińsko-kołobrzeska obejmować będzie terytorium województwa koszalińskiego
i powiatu Lębork oraz parafii Kostkowo i Wierzchucino, leżących na terenie
województwa gdańskiego; powyższe terytoria wyłączamy z diecezji berlińskiej
i pralatury pilskiej. Stolicą tej diecezji będzie Koszalin. Nowa diecezja i jej biskup będzie podlegać stolicy gnieźnieńskiej i jej metropolicie.
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Od początku swego istnienia diecezja koszalińsko-kołobrzeska funkcjonowała w zmieniających się warunkach politycznych. Okres od roku 1972 do
1980 to czas narastania kryzysu systemu ustrojowego w Polsce. Era „Solidarności” w latach 1980–1981 przyniosła nadzieję, powiew wolności i większe możliwości realizowania misji Kościoła. Odzyskanie suwerenności przez Polskę
w 1989 r. stworzyło zupełnie nowe warunki działania.
Ciężar organizowania struktur diecezji spoczął na barkach dotychczasowego
sufragana administracji gorzowskiej bpa Ignacego Jeża mianowanego ordynariuszem. Atmosfera polityczna po ustanowieniu nowych diecezji nie była przychylna Kościołowi. Sukcesowi, jakim było umocnienie polskiego życia na ziemiach zachodnich i północnych, towarzyszyły nieżyczliwe zachowania władz
PRL, traktujących rozwój Kościoła jako zagrożenie dla ustroju. Prymas Polski
kard. Stefan Wyszyński, starając się szybko w takiej sytuacji działać, zdecydował, że nowi biskupi ordynariusze mogą wykonywać jurysdykcję w swoich diecezjach jeszcze przed ich formalnym objęciem. Istotne było, aby biskupi jak
najszybciej zamieszkali na terenie swoich diecezji i sprawowali władzę. Po
około trzech miesiącach czekania władze uznały „status quo”.
Odmienny niż czynników oficjalnych był stosunek mieszkańców. Pierwszy
kronikarz diecezjalny i bliski współpracownik bpa I. Jeża, o. Piotr Tadeusz Mielczarek OFM Conv., zanotował: Kościół katolicki stanowi dla (ludności) w dalszym ciągu jedną z najważniejszych wartości. Toteż utworzenie nowej diecezji
zostało przyjęte z dużym zadowoleniem i jest ono swego rodzaju wyrazem lokalnego patriotyzmu, gdyż podniosło rangę regionu (...) do tej, jaką (ziemie te) odgrywały u początków naszych dziejów narodowych.
8 lipca 1972 r. w zakrystii kościoła katedralnego w Koszalinie sporządzono
protokół z objęcia w posiadanie przez biskupa ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Jeszcze tego samego dnia bp I. Jeż wydał pierwsze dekrety,
między innymi mianujące urzędników Kurii.
W odezwie do kapłanów nowej diecezji z 31 lipca 1972 r. biskup ordynariusz,
nawiązując do atmosfery panującej w społeczeństwie, pisał: W tym nastroju powszechnej radości umiejmy duchem stanąć w jednym szeregu z tymi,
którzy tutaj za czasów Bolesława Chrobrego w roku tysięcznym razem z Reinbernem, pierwszym biskupem kołobrzeskim, kładli podwaliny pod życie religijne
narodu polskiego. Wspaniałe tradycje tych ziem zostały dziś ożywione odnowieniem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i wzywają nas wszystkich na drogę, którą dla nas jest Chrystus Pan, byśmy sprawowali się w sposób godny Ewangelii
Chrystusowej i przy kładę m swojego postępowania pociągali innych do poprawy
obyczajów.
Prymas Polski dekretem z dnia 15 września 1972 r. ustanowił patronami diecezji św. Wojciecha i bł. Maksymiliana Marię Kolbego. Kard. Stefan Wyszyń-
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ski pisał: Gdy w początkach państwa polskiego wybrzeża Bałtyku zostały skropione krwią św. Wojciecha–Adalberta męczennika, to w niedługim czasie została
utworzona na nich hierarchia. W najnowszych czasach, po heroicznej śmierci
bł. Maksymiliana Kolbego, ta sama ziemia położona nad Bałtykiem, jakby na
podstawie jakiej ś prawidłowości została ponownie przywrócona Polsce.
W 1974 r. gnieźnieńska Kapituła Archikatedralna ofiarowała diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej relikwie św. Wojciecha. Dnia 3 kwietnia 1974 r. zostały
uroczyście wprowadzone do katedry.
Stopniowo powstawały instytucje niezbędne do funkcjonowania diecezji.
Rozbudowano Kurię Biskupią. Utworzono Konsultę Diecezjalną, Radę Kapłańską i Radę Duszpasterską. 29 czerwca 1978 r. prymas Polski kard. Stefan Wyszyński erygował koszalińską Kapitułę Katedralną, a 25 września 1979 r. kołobrzeską Kapitułę Kolegiacką. 31 maja 1979 r. powołany został Sąd Biskupi
z oficjałem ks. prałatem Józefem Jarnickim na czele. Od stycznia 1973 r. zaczęły się ukazywać „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne” –
urzędowy organ Kurii Biskupiej.
Dla skuteczności działania niezbędni byli biskupi sufragani. 25 maja 1974 r.
w koszalińskiej katedrze odbyła się pierwsza w dziejach młodej diecezji konsekracja biskupa pomocniczego ks. kanonika Tadeusza Werno, dotychczasowego
proboszcza parafii w Świdwinie. Dziesięć lat później, 15 kwietnia 1984 r.,
w kołobrzeskiej konkatedrze prymas Polski kard. Józef Glemp konsekrował
drugiego biskupa sufragana – ks. dr. Piotra Krupę, dotychczasowego rektora
Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie–Wilkowie. Obydwaj biskupi
sufragani wkrótce zostali mianowani przez biskupa ordynariusza diecezji wikariuszami generalnymi.
Po trzech latach od ustanowienia diecezja przeżywała swoistą wizytację. W
dniach 7–9 marca 1975 r. w Koszalinie, Kołobrzegu, Słupsku i Lęborku przebywał abp Luigi Poggi, nuncjusz apostolski do specjalnych poruczeń, od 1945 r.
przewodniczący grupy roboczej Stolicy Apostolskiej ds. stałych kontaktów z Polską. Celem pobytu arcybiskupa było zaznajomienie się z warunkami nowo powstałej diecezji, jej problemami oraz poinformowanie biskupów i wiernych
o stanie rozmów z władzami PRL na temat Kościoła w Polsce i o niektórych
sprawach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Władze państwowe zapewniały
wcześniej nuncjusza o rychłej zgodzie na budowę diecezjalnego seminarium
duchownego, z której to obietnicy nie wywiązały się.
Czynnikiem integrującym lokalną społeczność wiernych stały się obchody
związane z macierzystą metropolią i rocznicami powstania diecezji. 17 sierpnia
1975 r. w kołobrzeskiej konkatedrze odbyły się uroczystości 975-lecia utworzenia metropolii gnieźnieńskiej i biskupstwa w Kołobrzegu. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył kard. Stefan Wyszyński. W liście pasterskim przed tą
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uroczystością bp I. Jeż po raz pierwszy poprosił wiernych o ofiarę pieniężną na
odbudowę kołobrzeskiej konkatedry, budowę pierwszego nowego kościoła
w diecezji pw. bł. Maksymiliana M. Kolbego w Słupsku, rozbudowę kościoła
w Kępicach i remonty innych świątyń. W czasie kulminacji obchodów pięciolecia diecezji, 26 czerwca 1977 r. w Słupsku, kard. S. Wyszyński poświęcił plac
i kamień węgielny pod budowę kościoła pw. bł. Maksymiliana M. Kolbego.
Prymas powiedział w homilii: Trzeba uznać obecność Kościoła w tym miejscu,
nie droczyć się z Kościołem, nie wydzielać mu praw, bo Kościół obecny tutaj
ma, ze wzglądu na swoje wielkie zasługi dla tej ziemi, oczywiste prawa. Te
słuszne prawa Kościoła powinny być tu uznawane.
Z okazji dziesięciolecia diecezji, 25 czerwca 1982 r., w rezydencji biskupiej
w Koszalinie odbyło się posiedzenie Rady Głównej Episkopatu Polski. Prymas
kard. Józef Glemp poświęcił teren pod budowę Wyższego Seminarium Duchownego. 27 czerwca 1982 r. w Słupsku, na placu przed kościołem pw. bł.
Maksymiliana M. Kolbego, zebrało się około 50 tyś. wiernych z całej diecezji.
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył kard. Franciszek Macharski, a homilię wygłosił kard. Józef Glemp.
Poza rozbudową niezbędnych instytucji kościelnych głównymi nurtami życia
Kościoła lokalnego, określonymi przez biskupa ordynariusza, były: duszpasterstwo, katechizacja, pozyskiwanie istniejących budynków dla działalności Kościoła, troska o nowe budownictwo sakralne oraz starania o utworzenie Wyższego Seminarium Duchownego.
W swoich początkach diecezja obejmowała obszar 19 245 km2, zamieszkany
przez 871 900 ludności. W ramach 16 dekanatów istniało 139 parafii, 548 kościołów i 17 kaplic. Posługę duszpasterską pełniło 334 kapłanów, w tym 215
diecezjalnych i 119 zakonnych. W seminarium przygotowywało się do kapłaństwa 52 alumnów. Warunki pracy duszpasterskiej w diecezji były trudne – stała
się ona terytorialnie jednym z największych Kościołów lokalnych w Polsce. Na
jednego kapłana przypadało około 3000 wiernych, gdy normalnie sprawne
duszpasterstwo może funkcjonować przy 1000 wiernych. Migracje ludności i rozrost miast spowodowały konieczność budowy nowych obiektów sakralnych.
Szczególną rolę w pierwszym okresie istnienia diecezji, wobec niewystarczającej liczby duchowieństwa, odegrały zakony przybyłe w odpowiedzi na
apel prymasa Augusta Hlonda w 1945 r. W tym samym czasie również Departament Religijny Ministerstwa Administracji Publicznej w Warszawie skierował
pisma do prowincji zakonnych z prośbą o skierowanie swoich kapłanów na
ziemie zachodnie i północne.
W momencie powstania diecezji ponad jedną trzecią duchowieństwa stanowili kapłani zakonni: chrystusowcy, filipini, franciszkanie, kapucyni, Misjonarze św. Rodziny, oblaci, redemptoryści, salezjanie, zmartwychwstańcy. Poświę-
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cili się głównie pracy duszpasterskiej, kładąc podwaliny pod strukturę administracyjną Kościoła. Z chwilą zwiększenia się liczby księży diecezjalnych zakony odstępowały dotychczas obsługiwane parafie duchowieństwu diecezjalnemu.
Tworzenie nowych parafii od pierwszych lat utrudniały władze, kierując się
ideologicznym założeniem o „obumieraniu” Kościoła. W tej sprawie biskup ordynariusz powołał się na schematyzm ks. Edmunda Nowickiego z 1948 r., wykazujący wszystkie parafie istniejące na terenie administracji gorzowskiej przed
reformacją. Gdy władze wojewódzkie nie zezwoliły na utworzenie parafii w Charzynie, Kuria Biskupia podjęła interwencję u władz centralnych. Biskup ordynariusz I. Jeż wspominał to wydarzenie: Odwołaliśmy się do Warszawy z argumentacją: „umieszcza się na drogach hasła: „Byliśmy–Jesteśmy–Będziemy”,
chcemy to udowodnić z perspektywy kościelnej, a Koszalin odmawia, W końcu
zmieniono decyzją władz wojewódzkich. Gdy po pewnym czasie, na tej samej
podstawie i z tym samym uzasadnieniem, zwróciliśmy się o ustanowienie pięciu
nowych parą/ii – nie wniesiono zastrzeżeń. Tak powstało ich ponad pięćdziesiąt.
W latach siedemdziesiątych polityka państwa wobec Kościoła uległa częściowej zmianie. Władze, mimo nadal istniejących ograniczeń i restrykcji wymierzonych w Kościół, unikały doprowadzania do ostrych sytuacji konfliktowych. Nastąpiło pewne poluzowanie, m.in. w kwestii wydawania pozwoleń na
budowę świątyń.
23 czerwca 1971 r. sejm uchwalił ustawę o przejęciu przez osoby prawne
Kościoła rzymskokatolickiego i inne związki wyznaniowe użytkowanych dotąd
nieruchomości na ziemiach zachodnich i północnych oraz obiektów związkom
wyznaniowym koniecznie tam potrzebnych. Ustawą tą zlikwidowano jedno
z najbardziej szkodliwych i krzywdzących posunięć godzących w Kościół
w minionych latach. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lipca 1971 r.
umorzono Kościołowi zaległe ogromne należności z tytułu bezprawnie narzuconego czynszu za korzystanie z obiektów sakralnych i innych budynków. Decyzjami rządu PRL z 1973 r. przekazano na własność Kościołowi katolickiemu
i innym związkom wyznaniowym obiekty użytkowane przez nie tylko częściowo. W 1972 r. minister finansów zniósł obowiązek prowadzenia przez instytucje kościelne ksiąg przychodów i rozchodów oraz szczegółowych ksiąg inwentarzowych. Umorzono Kościołowi także zaległe należności podatkowe, których
nie był w stanie spłacić.
Unormowanie kwestii własności kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych wpłynęło pozytywnie na lokalne społeczności, co zaznaczyło się wyraźnie rozwojem budownictwa rodzinnego. Ludzie poczuli się pewniejsi, jeśli
chodzi o prywatną własność.
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Dzięki nowym regulacjom prawnym przekazano diecezji koszalińskokołobrzeskiej blisko dwadzieścia kościołów w stanie ruiny. Pozyskano też
obiekty niezbędne dla funkcjonowania Kurii i budynek na rezydencję biskupią.
W kwietniu 1974 r. Kościół objął w posiadanie konkatedrę kołobrzeską. 21
października 1984 r. pod przewodnictwem prymasa kard. Józefa Glempa dokonano jej konsekracji, a 10 czerwca 1986 r. została podniesiona przez papieża
Jana Pawła II do godności bazyliki mniejszej.
Do roku 1980 władze hamowały rozwój budownictwa sakralnego. Stosunkowo łatwiej można było uzyskać zgodę na rozbudowę już istniejącego kościoła. Bp I. Jeż corocznie z okazji liturgicznego wspomnienia św. Jadwigi Śląskiej
(16 X) kierował do wiernych listy pasterskie, w których przedstawiał stan starań
o budowę nowych obiektów. Pierwsze pozwolenie na budowę kościoła pw. bł.
Maksymiliana M. Kolbego w Słupsku określało wymogi architektoniczne –
bryła miała urozmaicić tło „blokowisk”. Tego typu założenia znacznie podnosiły koszty inwestycji.
Przełomem stał się rok 1980 i powstanie „Solidarności”. W roku następnym
diecezja uzyskała 69 pozwoleń na budowę, rozbudowę, remont, zakup obiektów
sakralnych, kościołów, kaplic, plebanii, zakrystii, salek katechetycznych. Kościoły były budowane przede wszystkim ze składek wiernych. Dla realizowania
wielkiego zadania budowy nie tylko seminarium, ale i innych obiektów kościelnych potrzebna była jednak pomoc. Diecezja otrzymywała ją z zagranicy od archidiecezji Paderborn, diecezji Essen, Kirche in Not – organizacji zajmującej
się pomocą katolikom na Wschodzie (obecnie Renovabis) w Niemczech oraz
Europeischer Hilfsfonds w Austrii.
Jedną z najważniejszych spraw dla.rozwoju diecezji i realizowania przez nią
także funkcji integracyjnej stało się formowanie nowych kapłanów. Bp Ignacy
Jeż już od 1973 r. starał się o zgodę władz na powstanie seminarium. Długi czas
bezskutecznie. Klerycy przygotowywali się do kapłaństwa poza diecezją – w seminariach duchownych w Gorzowie, Poznaniu, Gnieźnie, Pelplinie i Paradyzu.
Dopiero 18 grudnia 1980 r., pod presją wydarzeń politycznych w kraju, minister
oświaty i wychowania wyraził zgodę na otwarcie i prowadzenie Wyższego Seminarium Duchownego, erygowanego 25 marca 1981 r. przez biskupa ordynariusza w Wilkowie koło Koszalina. W wyniku wieloletniego uporu i wysiłku
całej diecezji powstał najpierw budynek tymczasowy, a następnie gmach główny WSD. Pierwszym rektorem seminarium został mianowany ks. kanonik dr
Piotr Krupa ( obecnie biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej).
7 marca 1987 r. biskup I. Jeż zatwierdził Wyższy Instytut Wiedzy Religijnej,
teologiczną szkołę wyższą o charakterze studiów zaocznych dla osób świeckich
i zakonnych. Pierwszym rektorem WIWR został ks. dr Jan Turkiel. W 1992 r.
Instytut nawiązał współpracę z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Pozna-
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niu. Powrót religii do szkół po 1989 r. stworzył potrzebę utworzenia instytucji
kształcącej przyszłych katechetów. 15 września 1993 r. bp ordynariusz Czesław
Domin erygował Diecezjalne Kolegium Teologiczne z siedzibą w Koszalinie
i jego oddział w Pile. Po utworzeniu Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie
im. A. Mickiewicza w Poznaniu WSD i W1WR w Koszalinie weszły w jego
skład.
Okres budowania podstaw diecezji zamknął trwający od 10 maja 1986 r. do
9 grudnia 1989 r. I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, uwieńczony
zatwierdzeniem przez biskupa ordynariusza statutów regulujących całość życia
diecezjalnego.
Ważną rolę w życiu religijnym diecezji odgrywał kult maryjny. Kilkakrotnie
wędrował po parafiach diecezji obraz Matki Bożej Częstochowskiej – pierwszy
raz w latach sześćdziesiątych. Uroczyste obchody 600-lecia obecności obrazu
jasnogórskiego na polskiej ziemi znalazły swój akcent w diecezji. Najpierw
w dniach 25–30 listopada 1982 r. w parafiach w Złotowie, Szczecinku, Słupsku,
Koszalinie, Kołobrzegu, Białogardzie, Wałczu, Skrzatuszu, a następnie od 14
do 21 lipca 1983 r. w miejscowościach pasa nadmorskiego – w Lęborku, Łebie,
Słupsku, Ustce, Darłowie, Koszalinie i Kołobrzegu. Wędrując po kraju, kopia
cudownego obrazu z Jasnej Góry nawiedziła wszystkie parafie w diecezji w latach 1989–1990.
Ważnymi ośrodkami budowy regionalnej wspólnoty stały się sanktuaria maryjne. Figurka Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu już od 1575 r. była celem
pielgrzymek, a piękny kościół barokowy wzniesiono w latach dziewięćdziesiątych XVII w. w oparciu o przywilej króla Jana III Sobieskiego. Już dwa lata po
powstaniu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, 15 sierpnia 1974 r., został wznowiony ruch pielgrzymkowy do sanktuarium w Skrzatuszu. W roku 1981 decyzją
bpa I. Jeża odpust diecezjalny w sanktuarium maryjnym w Skrzatuszu został
przeniesiony na dzień 15 września lub pierwszą niedzielę po tej dacie. Od tego
czasu biskup ordynariusz zapraszał co roku wiernych do udziału w pielgrzymkach do sanktuarium.
Troską bpa Ignacego Jeża było przywrócenie kultu maryjnego na Górze
Chełmskiej koło Koszalina. Nawiązując do roli, jaką odgrywało tutejsze sank
tuarium przed reformacją, chciał odbudować kaplicę i wskrzesić starą tradycję.
Odpowiedzią władz było wpisanie 6 czerwca 1986 r. szczytu Góry Chełmskiej
do rejestru zabytków i program zagospodarowania uchwalony przez Miejską
Radę Narodową w Koszalinie, lokujący tu ośrodek rekreacyjno-sportowy. Po
zmianach ustrojowych, 5 lutego 1990 r., bp L Jeż ponowił wniosek w sprawie
odzyskania części Góry – starania zakończyły się powodzeniem. Szczyt Góry
wraz z basztą widokową przejął Szensztacki Instytut Sióstr Maryi – w 1990 r.
powstało tam Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.
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Na obszarze diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej znaleźli się Ukraińcy i Łemkowie obrządku bizantyńsko-ukraińskiego, wysiedleni w 1947 r. z terenów południowo-wschodniej Polski w ramach akcji „Wisła”. Na obszarze województwa koszalińskiego znalazły się ok. 34 tyś. przesiedleńców. Kościół greckokatolicki został we wszystkich krajach rządzonych przez komunistów formalnie
zlikwidowany i kontynuował swoją misję w podziemiu. Od 1956 r. obrządek
bizantyńsko-ukraiński w Polsce był jedynie tolerowany przez władze. Mógł
funkcjonować dzięki pomocy Kościoła rzymskokatolickiego i możliwości korzystania z jego świątyń. Było to szczególnie delikatne i trudne zadanie Kościoła rzymskokatolickiego. Pojawienie się na tych terenach ludności z akcji
„Wisła” wrogo nastawionej wobec Polski, niezależnie od formy ustroju, bardzo
w sobie zamkniętej, przyniosło negatywne konsekwencje dla procesu integracji.
W wyniku przemian 1989 r. Kościół greckokatolicki odzyskał pełnię praw. Powstały diecezje i metropolia tego obrządku. Teren Pomorza Środkowego wszedł
w skład diecezji wrocławsko-gdańskiej.
Sierpień 1980 r. oznaczał odrodzenie narodowe, realizowane przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. W dzieło to Kościół wniósł
znaczący wkład. Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego był jedynym miejscem pełnej wolności. Ważną rolę odgrywały Kluby Inteligencji
Katolickiej – zrzeszające środowiska twórcze.
Dwa obozy odosobnienia – w Jaworzu koło Kalisza Pomorskiego i w Darłówku – utworzone po ogłoszeniu stanu wojennego, leżały w granicach diecezji.
Internowanym utrudniano normalne praktyki religijne, usiłowano narzucić kapelana wojskowego. Uwięzieni prosili o księdza bez munduru. Przez dłuższy
czas ordynariusz w każdą niedzielę składał wizyty duszpasterskie raz w Darłówku, raz w Jaworzu. Ośrodek odosobnienia funkcjonował także przy Zakładzie Karnym w Wierzchowie Pomorskim. Większość internowanych w Wierzchowie stanowili działacze z regionu szczecińskiego, dlatego opiekę duszpasterską nad nimi sprawował biskup sufragan diecezji szczecińsko-kamieńskiej
Jan Gałecki, który przyjeżdżał i regularnie odprawiał Msze św. Biskupi Komitet
Pomocy zbierał fundusze, organizował pomoc prawną i charytatywną dla prześladowanych. Wśród więzionych znalazł się ks. Bolesław Jewulski z Połczyna
Zdroju. Powodem represji było to, że wcześniej wybudował bez zezwolenia kościół pw. św. Józefa. Władze żądały usunięcia proboszcza parafii katedralnej
w Koszalinie ks. kanonika Jana Borzyszkowskiego. W uzasadnieniu napisano:
Katedra koszalińska stała się miejscem spotkań zakonspirowanego antysocjalistycznego podziemia politycznego i punktem przekazywania do dalszego kolportażu materiałów zawierających treści lżące i wyszydzające ustrój PRL i naczelne organy państwowe. W lutym 1989 r. w salce parafii katedralnej odbyło
się spotkanie lokalnych działaczy „Solidarności”. Wyrażono wolę współdziała-
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nia różnych grup i reaktywowania struktur związku. Miarą ideologicznego
skostnienia miejscowych włodarzy PRL w dobie właśnie rozpoczynających się
obrad „okrągłego stołu” między władzą a opozycją był fakt, że ówczesny wojewoda koszaliński Jacek Czayka, w związku ze spotkaniem na katedralnej plebanii, wystąpił do bpa I. Jeża o usuniecie ks. J. Borzyszkowskiego z probostwa.
Upadek komunizmu i odzyskanie przez Polskę suwerenności w 1989 r. zmieniło warunki misji Kościoła. Liberalizm wyzwolił poglądy zmierzające do głośnego kwestionowania pozycji Kościoła w Polsce. Żywiołowo rozwijające się
życie polityczne wymogło konieczność upowszechnienia założeń katolickiej
nauki społecznej. Społeczeństwo polskie, w systemie demokracji parlamentarnej, zostało objęte sporami ideowymi między innymi na temat obrony życia poczętego, modelu konstytucji, miejsca i roli Kościoła w nowej sytuacji społeczno-politycznej, kwestii konkordatu.
W 1991 r. diecezja koszalińsko-kołobrzeska stała się pierwszym etapem IV
pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny, której towarzyszyła myśl przewodnia
zaczerpnięta z l Listu św. Pawła do Tesaloniczan: „Bogu dziękujcie. Ducha nie
gaście”, l czerwca 1991 r. na lotnisku w Zegrzu Pomorskim Jana Pawła II powitali: prezydent RP Lech Wałęsa, prymas Polski kard. Józef Glemp, nuncjusz
apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk i bp Ignacy Jeż. Z lotniska Ojciec
Święty udał się do Wyższego Seminarium Duchownego. Następnie papież
przejechał odświętnie udekorowanymi ulicami Koszalina do sanktuarium Matki
Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej. Wokół kaplicy zgromadziły
się przybyłe z całego kraju siostry szensztackie oraz świeccy wspierający ten
ruch. Po krótkiej modlitwie w otoczeniu kardynałów, biskupów oraz generała
ruchu szensztackiego na prośbę bpa I. Jeża papież dokonał poświęcenia nowo
wybudowanego sanktuarium. Stąd odjechał na plac przed kościołem pw. Ducha
Świętego, gdzie odprawił Mszę św. dla ponad 100 tyś. wiernych. Pierwszy
dzień pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny zakończyło odprawione przezeń
późnym wieczorem w koszalińskiej katedrze i transmitowane na cały świat
przez Radio Watykańskie nabożeństwo różańcowe. Uczestniczył w nim także
wielotysięczny tłum zgromadzony wokół katedry, na placu przed koszalińskim
ratuszem oraz na sąsiednich ulicach. 2 czerwca 1991 r. papież spotkał się na
lotnisku w Zegrzu Pomorskim z żołnierzami Wojska Polskiego. Mszę św. przed
spotkaniem koncelebrowali kapelani WP, przewodniczył biskup polowy Sławoj
Leszek Głodź. Było to pierwsze i wyjątkowe tego typu spotkanie Ojca Świętego
z wojskiem w wolnej Polsce.
Wizyta papieska ukoronowała okres kierowania diecezją przez bpa Ignacego
Jeża. 1 lutego 1992 r. w Kurii Biskupiej w Koszalinie został odczytany list nuncjusza apostolskiego abpa Józefa Kowalczyka z dnia 29 stycznia 1992 r. o przyjęciu przez Jana Pawła II rezygnacji ordynariusza. Jego następcą mianowany

Rola diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w integracji społeczeństwa Pomorza Środkowego 17

został bp Czesław Domin, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji katowickiej.
Ingres nowego ordynariusza do katedry w Koszalinie odbył się 23 lutego
1992 r., a 1 marca 1992 r. do konkatedry w Kołobrzegu.
Ojciec Święty Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae populus” z dnia 25
marca 1992 r. dokonał reorganizacji diecezji i prowincji kościelnych w Polsce.
Diecezję koszalińsko-kołobrzeską podporządkowano metropolii szczecińskokamieńskiej. Diecezji pelplińskiej zostały przekazane dekanaty: Bytów, Łeba,
Człuchów, Główczyce, Łupawa i Lębork. Do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
przyłączono dekanaty Piła i Trzcianka oraz parafie z dekanatu Drezdenko:
Dzierżążno Wielkie, Krzyż Wielkopolski, Wieleń nad Notecią, Żelichowo.
Wraz ze zmianami terytorialnymi bp sufragan Piotr Krupa został przeniesiony
do diecezji pelplińskiej. 3 grudnia 1994 r. papież Jan Paweł II mianował ks. dra
Pawła Cieślika, dotychczasowego rektora seminarium duchownego w Szczecinie,
biskupem pomocniczym w Koszalinie. Bp P. Cieślik konsekrowany został przez
Ojca Świętego 6 stycznia 1995 r. w bazylice pw. Świętego Piotra w Rzymie.
Jego wprowadzenie w obowiązki sufragana nastąpiło 22 stycznia 1995 r. w katedrze koszalińskiej.
Po zmianach na mocy bulli „Totus Tuus...” diecezja koszalińsko-kołobrzeską
obejmowała obszar 15 500 km2, zamieszkany przez około 950 000 ludności.
Funkcjonowały 23 dekanaty i 201 parafii. W tym czasie było 492 kapłanów,
w tym 384 diecezjalnych i 108 zakonnych. W seminarium przygotowywało się
116 alumnów. Diecezja dysponowała 562 kościołami. Mimo zmiany granic
była pod względem terytorialnym największym Kościołem lokalnym w Polsce.
Okres transformacji ustrojowej przyniósł rozpad deficytowych państwowych
gospodarstw rolnych i upadek przedsiębiorstw przemysłowych. Obszar diecezji
zajął jedno z pierwszych miejsc w kraju w statystyce bezrobocia, które przybrało tu charakter trwały – strukturalny. Wiele rodzin, szczególnie na wsi i w
małych miastach, znalazło się w trudnej sytuacji bytowej. W tych warunkach
w diecezji podjęto zorganizowaną działalność charytatywną.
Dekretem bpa I. Jeża 19 marca 1990 r. została powołana Caritas Diecezji
Koszalińsko-Kołobrzeskiej, posiadająca kościelną i cywilną osobowość prawną.
31 maja 1991 r. bp ordynariusz I. Jeż erygował Dom Samotnej Matki „Dar Życia” w obiekcie przekazanym przez Radę Miejską Koszalina. Po generalnym
remoncie działalność służebną Dom rozpoczął 20 sierpnia 1991 r.
Przybywając do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej bp Czesław Domin wniósł
olbrzymie doświadczenie w zakresie działalności charytatywnej. Widząc tragiczną sytuację swoich wiernych w związku z bezrobociem, nalegał na tworzenie parafialnych oddziałów Caritas. Była to propozycja pionierska, która zachęcała inne diecezje do brania przykładu z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
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Wyrazem tej troski o parafialne struktury Caritas były organizowane szkolenia
dla wolontariuszy, którzy w przyszłości mieli współpracować z proboszczami
i Caritas Diecezji oraz uczestniczyć w zakładaniu parafialnych oddziałów Caritas. 19 września 1994 r. zawarto umowę o partnerstwie między „Caritasverband” arcybiskupstwa Paderborn w Niemczech a Caritas Diecezji, w celu
sprawniejszego zorganizowania placówek dla potrzebujących oraz skorzystania
ze sprawdzonych struktur organizacyjnych.
28 grudnia 1994 r. bp Czesław Domin powołał Ośrodek Charytatywny dla
Dzieci i Młodzieży pw. Aniołów Stróżów w Kołobrzegu. W Podczelu koło
Kołobrzegu utworzono ośrodek charytatywno-rekolekcyjny, w Szczecinku powstała bursa dla niezamożnych chłopców pragnących kształcić się, rozpoczęło
pracę hospicjum ambulatoryjne w Koszalinie. W Pile utworzono przytulisko dla
dzieci i dorosłych oraz ośrodek Caritas. W Słupsku otwarto Punkt Przyjmowania Chorych Caritas.
Z myślą o niesieniu pomocy najbiedniejszym Caritas Diecezji przejęła ziemię po pegeerach, przysługującą Kościołowi na mocy ustawy z dnia 11 listopada 1991 r. – po 15 ha poszczególnym parafiom i po 50 ha innym instytucjom
kościelnym. Na gruntach tych powstało Gospodarstwo Rolne „Carol” we Wrzosowie i Mierzynie. Część ziemi użytkuje Wyższe Seminarium Duchowne.
W Lipiu, przy wspólnocie Dzieci Łaski Bożej, akcją „Koza żywicielka” zainicjowano zaopatrywanie najbiedniejszych rodzin w kozy.
Zmiany ustrojowe po 1989 r. umożliwiły rozwój katolickim środkom przekazu i szkolnictwu. Powstały liczne pisma o charakterze parafialnym. 15 kwietnia 1990 r. ukazał się pierwszy numer diecezjalnego dwutygodnika „Wierzę”.
Od 6 lutego 1994 r., z inicjatywy bpa Cz. Domina, rozpoczęto wydawanie
„Wierzę” jako cotygodniowego dodatku do „Gościa Niedzielnego". Od 6 listopada 1994 r. nadawanie audycji rozpoczęło Radio „Teraz” – Rozgłośnia Diecezjalna w Koszalinie, najpierw przy współpracy z Radiem „Maryja”, a potem
w ramach ogólnopolskiego Radia „Plus”. Diecezja została objęta zasięgiem Radia „Maryja” w wyniku wzniesienia sieci nadajników. 3 września 1990 r. w parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie otwarto Katolicką Szkołę Podstawową –
pierwszą powołaną w Polsce po 1989 r. Szkoła koszalińska została poszerzona
o Katolickie Liceum Ogólnokształcące. Wkrótce powstało Liceum Katolickie
w Słupsku, Katolicka Szkoła Podstawowa w Złotowie, Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Pile i inne tego typu placówki.
15 marca 1996 r., po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł biskup ordynariusz
Czesław Domin. Pozostał w pamięci diecezjan jako duszpasterz pełen dobroci,
ciepła i humoru. Dał świadectwo cierpienia w duchu wiary i łączności z Chrystusem. W pozostawionym testamencie bp Cz. Domin prosił uczestników pogrzebu, by zamiast kwiatów i wieńców złożyli ich równowartość na budowę
dzieł charytatywnych.
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W maju 1996 r. koszalińsko-kołobrzeski Kościół przeżywał wielkie chwile –
peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej. W Słupsku, Darłowie, Szczecinku,
Pile, Drawsku Pomorskim, Połczynie Zdroju, Koszalinie i Kołobrzegu gromadziły się przed jej wizerunkiem dziesiątki tysięcy wiernych.
20 lipca 1996 r. został ogłoszony komunikat Stolicy Apostolskiej o mianowaniu przez Jana Pawła II nowego biskupa ordynariusza diecezji koszalińskokołobrzeskiej ks. prof. dr. hab. Mariana Gołębiewskiego. 31 sierpnia 1996 r.
odbyły się uroczystości święceń biskupich i ingresu do katedry koszalińskiej.
Konsekracji dokonał nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk oraz
arcybiskupi Henryk Muszyński i Marian Przykucki. Ingres biskupa ordynariusza do bazyliki kołobrzeskiej nastąpił 8 września 1996 r.
Nowy ordynariusz za najważniejsze problemy diecezji uznał społeczne skutki
bezrobocia – zwłaszcza na popegeerowskiej wsi, wzrost liczby małżeństw
bez uregulowania prawnego, zagubienie młodzieży, rozwój sekt. Zwiększenie
zainteresowania Biblią i Katechizmem, rady parafialne, Akcja Katolicka i Caritas to pierwsze cele, które zostały wytyczone w pracy duszpasterskiej wkrótce
po ingresie.
Przyspieszenia nabrało organizowanie laikatu. 19 kwietnia 1997 r., w czasie
uroczystości ku czci św. Wojciecha, został ogłoszony dekret ordynariusza powołujący Akcję Katolicką, natomiast 29 czerwca 1997 r. ukonstytuowała się
Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
w skład której do 2002 r. weszły czterdzieści cztery podmioty. W diecezji powołano do życia Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
Rok 2000 przebiegał pod znakiem przeżywania i obchodów Wielkiego Jubileuszu Zbawienia, 1000-lecia ustanowienia biskupstwa w Kołobrzegu, 22 lat
pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II i rocznicy konsekracji bazyliki pw.
Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu. 19 października w WSD w Koszalinie gościł nuncjusz papieski abp Józef Kowalczyk. Po Mszy św. poświęcił wystrój
kaplicy Seminarium i archiwum diecezjalne. 20 października w Kołobrzegu na
zebraniu plenarnym obradowała Konferencja Episkopatu Polski. Odprawionej
później Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił kard. Henryk Gulbinowicz,
metropolita wrocławski. 21 października odbyły się nabożeństwa jubileuszowe
w kościołach diecezji. W Kołobrzegu Mszy św. przewodniczył i homolię wygłosił kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski. W tym samym dniu
nastąpiło osłonięcie i poświęcenie pomnika Tysiąclecia Biskupstwa pod kołobrzeską bazyliką. 22 października w konkatedrze została odprawiona uroczysta
Eucharystia z udziałem Episkopatu Polski, której przewodniczył nuncjusz – abp
Józef Kowalczyk, a kazanie wygłosił prymas Polski – kard. Józef Glemp. W
kołobrzeskiej bazylice i wokół niej zebrały się tysiące wiernych. W uroczystościach uczestniczył prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.
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Rok 2002 to czas obchodów trzydziestolecia diecezji. Biskup ordynariusz
Marian Gołębiewski tak scharakteryzował osiągnięcia poprzednich lat i wyzwania przyszłości: Kiedy 31 sierpnia 1996 roku obejmowałem kanoniczne rządy
nad diecezją koszalińsko-kołobrzeską myślałem wówczas o nowej ewangelizacji
w powierzonej mi z woli Ojca Świętego Jana Pawła II diecezji. Chodziło mi o
nowy zryw duszpasterski i nowe metody głoszenia Ewangelii, by w ten sposób
przygotować diecezję do Wielkiego Jubileuszu Zbawienia Roku 2000 i do uroczystości milenijnych związanych z 1000-leciem utworzenia biskupstwa w Kołobrzegu. Sądzę, że dużo udało się dokonać, o czym świadczą uroczystości milenijne w Kołobrzegu z udziałem całego Episkopatu Polski i prezydenta RP.
Wkrótce też po objęciu diecezji rzuciłem hasło: „ każda parafia musi posiadać
radę parafialną i Caritas parafialną”, a w płaszczyźnie uświadomienia religijnego podniosłem postulat recepcji nauki Katechizmu Kościoła katolickiego w
diecezji. Wizytując parafie stwierdzam, że stosunkowo najlepiej przedstawia się
sytuacja rad parafialnych, na drugim miejscu – sprawa oddziałów parafialnej
Caritas, a trzeci postulat trudno jest wyegzekwować czy też skontrolować. Ale
i w tej dziedzinie katecheci mają swoje osiągnięcia. W ostatnich latach nabrało
przyspieszenia w diecezji organizowanie i integracja laikatu. Dekretem z dnia
19 kwietnia 1997 r., w czasie diecezjalnej uroczystości św. Wojciecha, powołałem do istnienia Akcję Katolicką natomiast 29 czerwca 1997 roku ukonstytuowała się Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, obejmująca podmioty organizacyjne o różnych celach, zadaniach i charyzmatach. Ponadto trzeba by
wymienić inne inicjatywy, jak apostolat biblijny, idea rodzinnego kwadransa
biblijnego, kręgów i niedziel biblijnych z peregrynacją Biblii po rodzinach i in.
Aby wyjść naprzeciw problemom związanym z kształceniem dzieci, utworzyłem
Fundację mojego imienia, której celem jest niesienie pomocy w kształceniu
młodzieży wiejskiej. Zostało też powołane do życia na terenie diecezji Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży, którego zadaniem jest formowanie ludzi młodych
i przygotowywanie do aktywnego życia w Kościele i w państwie. Wyzwań na
chwilę obecną jest wiele i są one bardzo zróżnicowane. Między innymi wymienię tylko niektóre: podnoszenie autorytetu Kościoła w lokalnej społeczności,
która dotknięta jest mentalnością lewicową troska o bezrobotnych, o powołania
kapłańskie, podjęcie próby dotarcia do elit katolickich i społecznych, likwidacja
rozdźwięku między religijnością a etyką który to rozdźwięk jest smutnym dziedzictwem systemu totalitarnego, uaktywnienie laikatu i zapobieżenie szerzeniu
się sekt, nowych ruchów religijnych (pogańskich i wschodnich) i walka z przestępczością.
W trzydziestym roku swego istnienia diecezja koszalińsko-kołobrzeską liczyła 850 000 wiernych, na 933 000 wszystkich mieszkańców. Obejmowała terytorium 15 500 km2. W diecezji funkcjonowało 226 parafii (w tym 20 zakon-
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nych) i 25 dekanatów. Posługę duszpasterską wykonywało 507 kapłanów diecezjalnych i zakonnych, z tego 438 inkardynowanych.
Pomimo wielu czynników dezintegracyjnych na Pomorzu Środkowym dokonywał się i dokonuje nadal proces tworzenia nowych więzi społecznych. W
płaszczyźnie kulturowo-językowej, także dzięki działalności Kościoła, nastąpiła
internalizacja przez ogół mieszkańców wzorców kulturowych i języka ogólnopolskiego. Słabością naszego regionu, zamieszkałego przede wszystkim przez
społeczność postmigracyjną, jest to, że nie ukształtowała się w dostateczny sposób świadomość lokalna i regionalna. Nadal utrzymują się duże różnice między
zamieszkującą teren diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ludnością napływową
a nieliczną ludnością rodzimą.
Wraz z reformą administracyjną kraju, wprowadzoną l stycznia 1999 r., diecezja koszalińsko-kołobrzeska, mimo zmian jej granic, pozostała jedyną poważną strukturą utrzymującą ciągłość organizacyjną, nadal będącej w stanie
tworzenia, wspólnoty środkowopomorskiej – aspirującej do utworzenia własnego województwa.

ANDRZEJ CHLUDZIŃSKI

NAZWY MIESZKAŃCÓW KOSZALINA
W „LIBER BENEFICIORUM DOMUS CORONE MARIE
PROPE RUGENWOLD (1406–1528)”
W 1919 roku został wydany piąty tom serii wydawniczej „Źródła do historii
pomorskiej” pt. „Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold”
[Księga dóbr Domu Korony Marii niedaleko Darłowa], opracowany przez wybitnego znawcę kultury pomorskiej Hugona Lemcke1. To dzieło zawiera dokumenty – pisane po łacinie – z lat 1406-1528 dotyczące klasztoru kartuzów, jaki
istniał kiedyś w pobliżu Darłowa2.
Przede wszystkim jest tu oczywiście, co wynika z tytułu, spis dóbr, jakie
kartuzi w tej okolicy posiadali. Oprócz tego znajdują się tu informacje o osobach związanych bezpośrednio lub pośrednio z klasztorem. Wśród wielu wymienionych osób przewijają się mieszkańcy Koszalina, często piastujący wysokie urzędy lub sprawujący godności duchowne. Jest to jedyne tak bogate źródło
informacji o ludziach z tego okresu. Wcześniejsze informacje, choć bardziej
rozproszone, można znaleźć w tomach wydawanych w serii „Pommersches Urkundenbuch”, której publikacja doszła do dokumentów z XIV wieku.
W „Liber beneficiorum” spotykamy przeważnie mężczyzn, ale często towarzyszą im – zwykle nie wymienione z imienia lub nazwiska – żony, matki lub
córki. Przedstawię ich nazwy osobowe wraz z dodatkowymi określeniami (np.
stanu, zawodu oraz ewentualnych relacji między osobami), po czym spróbuję
wyjaśnić – po myślniku – etymologie (przede wszystkim nazw niemieckich
i słowiańskich) przy pomocy zapisów z różnych opracowań, zawierających naz-

1

O autorze obszerne informacje w różnych aspektach zawiera publikacja: Hugo
Lemcke 1835–1925. Materiały z polsko-niemieckiego seminarium naukowego w Książnicy Pomorskiej 5 grudnia 2000, red. A. Solarska i in. Szczecin, 2001, Monumenta Pomeranorum, t. I.
2
Więcej informacji na temat samego klasztoru w artykułach: A. Słabig, Święta Góra
i klasztor Marienkron koło Darłowa, [w:] Sławno i Ziemia Sławieńska – historia i kultura. Materiały z pierwszej międzynarodowej konferencji, Sławno, 19–20 kwietnia 2002,
red. W. Łysiak. Poznań 2002, s. 67–78; A. Chludziński, Nazwy mieszkańców Sławna w
„Liber beneficiorum domus Corone Marie prope Rugenwold” (1406–1528). „Dorzecze” (czasopismo wydawane w Sławnie, w druku).
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wy osobowe używane zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, ale w przeszłości,
do XVI wieku. Ich współczesne występowanie w Polsce pominąłem, gdyż nie
wnosi nic do tematu. Zestawienie ma charakter słownika, hasłem jest nazwisko
(które zazwyczaj występuje; przy nazwach dwuczłonowych są odsyłacze do nazwisk) w formie podstawowej, po nazwie podałem rok zapisu, a następnie
w celu lokalizacji w źródle podana jest jego strona. Jeżeli są osoby o tym samym nazwisku, to występują w osobnych hasłach, w kolejności alfabetycznej
imion. Częste w tekstach średniowiecznych (także i w „Liber beneficiorum...”)
zastępowanie liter u : v oraz v : f ujednoliciłem w wyrazach hasłowych według
współczesnej ortografii.
SŁOWNIK
Abbeteshagensche → Apteshagen (1)
Abshagen: Hans Abshagen 1448, 82, radny miejski – im. pochodzenia hebr.,
potem przekształcone w gr. i łac., tu forma skrócona niem. n.o. Johannes 1213
FNB 154, Bahlow DN 265, GVL 133, pol. Jan Bubak 151, SEMot 2, 59, nazw.
niem., nieco zniekształcone, równe n.m. Abtshagen ‘osada opatów’ (w pow.
Grimmen, Mecklenburg-Vorpommern) Bahlow DN 22 (wg tego źródła, nazw.
częste w Stralsundzie), por. też n.o. Abt 1331 FNB 55.
Abtszhagensche → Apteshagen
Alheydis Veersen → Veersen
Anna Manduuełs → Manduuel
Anna Russows → Russow
Apteshagen (1): Abtszhagensche 1448, 80; Abbeteshagensche 1453, 95 (w
obu zapisach chodzi o żonę) – brak im., nazw. jw., tu w formie dzierżawczej
(do n. męskiej dodana końcówka przymiotnikowa), która służy jako określenie
żony.
Apteshagen (2): Tideke Apteshagen 1482, 114 (oraz żona i syn b.n.), mieszczanin († 1482, obaj) – im. pochodzenia germ., będące skróceniem n.o. Diederich, Dietrich, por. n.o. Thiede Bahlow DN 515, FNB 289, Thido GVL 267,
Tiede ib. 270, tu dniem. wersja zdrobniała z sufiksem -k-, nazw. jw.
Arndt Vreter → Freter (1)
Bernard Fryse → Fryse
Bernhard Vresze → Fryse
Boddeker: Katherina Boddekers 1502, 132, mieszkanka przytułku Ducha
Świętego († 1502) – im. pochodzenia gr., tu w formie niem. Katharina, Katherina Bahlow DN 274, VGL 168, pol. Katarzyna Bubak 172, SEMot 2, 70,
nazw. to dniem. forma niem. n.o. Böttcher 1384 (: ap. Böttcher ‘bednarz’), por.
Bödeker Bahlow DN 66, Bött(i)cher FNB 74.
Bremer: Claus Bremer 1482, 114 (i żona b.n.), mieszczanin – im. pochodzenia gr., tu niem. forma Nicolaus 1248, a właściwie jej skrócenie Claus 1294
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FNB 213, Bahlow DN 356, VGL 82, Klaus ib. 170, pol. Mikołaj Bubak 229,
SEMot 2, 92, nazw. od n.m. Bremen (Niemcy), pol. Brema, po dodaniu suf. -er
znaczenie ‘mieszkaniec Bremy, człowiek pochodzący z Bremy’, por. n.o.
Bremer 1605 [dopiero!] Bahlow DN 75, NPom II 65.
Bůtow: Wendele de Bůtow 1406, 12, mieszczanka – im. to skrócenie od takich niem. żeńskich n.o. jak Wendelmod, Wendelmut, częste w dniem., por. n.o.
Wendele 1283, 1294, Wendelken Bahlow 554, Wendela, Wendelka, Wendelke
GVL 288, w funkcji nazw. wyrażenie przyimkowe, złożone z łac. przyimka de
‘z’ i niem. formy słów. n.m. Bütow, pol. Bytów (woj. pomorskie), por. PMT 9,
n.o. Bytów NPom II 72.
Claus Bremer → Bremer
Claus Kremer → Kremer
Claus Vanselaw → Vanselaw (1)
Colemey: Colemeye de Coslin 1421, 26; Colemey 165, mieszczanin – brak
im., I czł. to nazw., będące zniekształconą formą niem. n.o. Kollmeyer (dniem.
Kolle, niem. Kopf ‘głowa’ + Meier ‘dzierżawca’), por. Koldemeyer 1430, Kollmann Bahlow DN 291, do tego dodany II czł., równy wyrażeniu przyimkowemu de Coslin ‘z Koszalina’, por. wyżej.
Cossebode (1): Drewes Cosseboden 1430, 29, mieszczanin, mąż → Ghertrudis Cosseboden (por. niżej) – im. to dniem. skrócenie niem. n.o. Andreas,
pochodzącej z gr., pol. Andrzej Bubak 39, SEMot 2, 10, por. Drevs 1334,
Drew(e)s Bahlow DN 103, Andreas FNB 57, nazw. niezbyt jasne, może zniekształcone niem. od słów. n.m. Kossebau, por. Bahlow DN 293, tu też zapis
n.m. Kossebode 1406 (k. Jeny) w haśle Koschmider, możliwe także pochodzenie słów., por. n.o. Kosobudzki 1478 (: n.m. Kossobudy k. Raciąża) NPshe I
446, Kosput, Kosbot, Kos(s)obudzki (: n.m. Kosobudy pod Brusami) NPom II
218, Kosobudzki, Kospot SNMPG 114 lub od n.o. typu Kozi Bieda 1483, Kozibroda NPshe I 453, por. Koza SEMot 1, 124, zniekształcenie na gruncie niemieckim.
Cossebode (2): Ghertrudis vxor Drewes Cosseboden 1430, 29; Ghertrudis
Cosseboden 1435, 54, mieszczanka († 1435), żona → Drewesa Cosseboden
(por. wyżej) – im. pochodzenia germ., złożone (stwniem. gēr ‘włócznia’ + trūt
‘zaufany; miły, drogi’), por. n.o. Gertrud GVL 123, pol. Gertruda Bubak 119,
G(i)etruda SEMot 2, 46, tu z łac. końcówką -is, nazw. jw.
Cůpe: Cůpe 1477, 109 (i żona b.n.), mieszczanin, sukiennik – brak im.,
nazw. może pochodzenia słow., będące zniekształceniem n.o. typu Kupa (: kupić) NPshe I 491 lub Kuba (: Jakub), por. Bubak 150, SEMot 2, 57, NPom 12,
NPom II 197.
Czarte: Vlricus Czarte 1509, 142 (i żona b.n.), burmistrz – im. pochodzenia germ., jako n.o. złożona Uodal-rich (stwniem. ôd(al) ‘posiadłość, majątek
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dziedziczny’ + rich ‘potężny, możny, panujący’), z czasem w formie Ul(l)rich
Bahlow DN 528, FNB 295, GVL 276, tu z łac. końcówką -us, nazw. pochodzenia słow., powstałe od ap. czart ‘diabeł, zły duch’, obecne już wcześniej na
gruncie niem., por. n.o. Zart 1335 (Lemcke podaje też formę słownikową Zarte), Czarte 1368 Schl 28, Czart SSNO I 406, SEMot l, 42, NPshe I 110.
Dame (1): Henricus Dame 1510, 143, wikary († 1510) – im. to germ. n.o.
Heinrich (stwniem. haimi, śrwniem. heim, hein ‘ojczyzna; dom’ + rihhi ‘potężny; władca, król’), dniem. Hinrich FNB 137, Bahlow DN 221, Heinrich GVL
138, dniem. Henrik, Hinrich ib. 141, 144, poi. Henryk Bubak 130, SEMot 2, 51,
tu w formie zlatynizowanej (końcówka -us) nazw, zapewne niem. od n.m. lub
n.t. Dahme, Damm, Damme (w różnych częściach Niemiec, także na Pomorzu),
por. Dahme, Damm Bahlow DN 84-85 (tu zapis n.o. de Damme 1296),
Dahm(s), Damm(e) FNB 84, KNZG 58, por. Dama SNMPG 50.
Dame (2): Hinricus Dame 1436, 60 (i żona b.n., druga córka → Grete
Pummelowe i → Nicolai Pummelowe, siostra → Grete Vriczowen), mieszczanin
– im. i nazw. jw.
Dame (3): Reymer Dame 1444, 73 (i żona b.n.); 75, mieszczanin (?) († 1444)
– im. pochodzenia germ., pierwotnie w formie Raginmar, Reginmar ‘przeznaczony do sławy, panowania’, potem uproszczenie do Reinmar GVL 233, tu w
formie dniem. (ale ts. też gniem.) Reimer, por. Reymer 1304, Reimer 1317 (oba
zapisy z Pomorza) Bahlow DN 416, FNB 239, GVL 233, Reimar ib. 232, nazw. jw.
Dars(z)owesche → Darsow (1)
Darsow (1): Darsowesche 1456, 98; Darszowesche 1459, 100, wdowa, bliżej
nie znana – brak im., nazw. w formie dzierżawczej (do n. męskiej dodana końcówka przymiotnikowa), równe słow. n.m. Darsow Rosp 461, pol. Darżewo,
(gryf.) Darsowe, Darsow 1170 NMP II 269, (kosz.) Darsowe 1276 NMP II 268,
(lęb.) Darsow 1523 NMP II 269, por. Darsow 1300 DSNMŚ 49, 1176
DSNMSz 30-31, NMP II 268-69, Darsowe 1249, ob. Dassow (pow. Schönberg,
Pomorze, Niemcy) Jeżowa I 94, 55, por. n.o. Darsow 1303 DSNMŚ 49, Darzowna fem. SSNO I 4603.
Darsow (2): Johanne Darsowe 1432, 41; Johannis Darzowe 1435, 52, kapłan († 1432) – im. pochodzenia hebr., potem przekształcone w gr. i łac., tu
forma niem. n.o. Johannes 1213 FNB 154, Bahlow DN 265, GVL 133, pol. Jan
Bubak 151, SEMot 2, 59, nazw. jw.
Darsow (3): N. Darsow 1453, 92, mieszczanin – tyko inicjał im., nazw. jw.

3

O tej n.o. por. też w: A. Chludziński, Nazwiska mieszkańców Białogardu w latach
30. XX wieku utworzone od nazw miejscowych (tekst wygłoszony na konferencji Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki. Onomastyka Pomorza, Koszalin, 18–19 stycznia 2001. „Gdańskie Studia Językoznawcze”, w druku)
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Dedingh: Mechtildis Dedingh 1435, 52 (i jej córka b.n., zakonnica), mieszczanka († 1435) – im. germ. dwuczłonowe Mechtold, Mechthild GVL 201,
pierwotnie Maht-hild ‘siła walki’, dzisiaj zwykle w formie Mathilde, por. Bahlow DN 334, GVL 198, Mathilidis SEMot 2, 89, poi. Matylda Bubak 224, tu
dodatkowo końc. łac. -is, nazw. pochodzenia dniem.-fryz. jako n.o. patronimiczna od Dede (a to skrócenie od n.o. typu Dederich, Dedelef, Dedeward)
przy pomocy suf. -ing, por. Deding 1502 Bahlow DN 87.
Detmer: Katherina Detmers 1435, 52, mieszczanka († 1435) – im. pochodzenia gr., tu w formie niem. Katharina, Katherina Bahlow DN 274, VGL 168,
pol. Katarzyna Bubak 172, SEMot 2, 70, nazw. to germ. n.o. Dietmar (stwniem.
diet ‘naród’ + mar ‘sławny, potężny’), por. Dietmar GVL 90, dniem. Detmar ib.
89, Dethmar, Dettmer Bahlow DN 91, Diet SEMot 5, 33-34.
Dionisius Klempcze → Klempcze
Dionisius Vreter → Freter (2)
Drewes Cosseboden → Cossebode (1)
Elizabeth: Elizabeth 1438, 65, mieszkanka przytułku Ducha Świętego (†
1438) – im. pochodzenia hebr., tu w formie niem., por. Elisabeth Bahlow DN
118, GVL 99, Elizabeth ib. 100, pol. Elżbieta Bubak 93, SEMot 2, 33, brak nazw.
Elizabeth van deme Rade → Rade
Elizabeth Wedelstede → Wedelstede
Elzebe: Elzebe 1435, 54, beginka († 1435) - im. jw., tu w formie skróconej,
por. n.o. Elsabe, Elsbe GVL 100, brak nazw.
Erard: Erard 1432, 40, przeorysza († 1432) – brak im., prawdopodobnie ta
n.o. to nazw., pochodzenia germ., równe stniem. n. złoż. ēra-hart (niem. Ehre
‘honor, cześć, zaszczyt’ + hart ‘twardy, ostry, surowy’), por. Erard 1103, Erhard FNB 102, Bahlow DN 123, GVL 103, Bubak 97, SEMot 2, 35 (wszystkie
te źródła podają tylko formę masc.).
Ertmar Vreseman → Vreseman
Ertmůd: Ertmůd 1436, 59, mieszczanka – im. to n.o. pochodzenia germ.,
znana dopiero ze średniowiecza, pierwotnie w formie dwuczłonowej Erdmuth
(śrwniem. ert ‘ziemia’ + mûot ‘pragnienie; pożądanie’), por. Erdmann FNB
101, Bahlow DN 122, Muth ib. 351, Erdmute GVL 103, por. → Luthmůd, brak
nazw.
Frede: Vredissche 1461, 103, służąca – brak im., nazw. równe niem. n.o.
Frede Bahlow DN 145, a to skrócenie od takich n.o. jak Frederich, Fredebern,
Fredebrecht, Fredeward, por. Friede FNB 109, dniem. Fred GVL 115, SSNO
II 62, Freda SNMPG 65, tu w formie dzierżawczej (do n. męskiej dodana końcówka przymiotnikowa).
Freter (1): Arndt Vreter 1451, 89, mieszczanin – im. germ. Arnold, utworzone jako n.o. złożona (stwniem. ap. arn, niem. Adler ‘orzeł’ i verb. walt, nie-
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m. walten ‘rządzić, panować’), pol. ts. Bubak 46, tu w wersji dniem. Arndt, por.
n.o. Arn 1439, Arnd 1458, Arndt Bahlow DN 37, Arnhold(t) ib., Arnd GVL 59,
Arnold ib. 59, Bubak 46, Arnołt SEMot 2, 13, nazw. niem., powstałe od ap.
Fresser ‘żarłok’, tu w formie dniem., por. n.o. Fresser 1295, Speckfreter 1413,
Freter Bahlow DN 147, NPshe I 203, Fretwurst FNB 108.
Freter (2): Dionisius Vreter 1508, 140 (i jego brat b.n.), duchowny († 1508)
– im. pochodzenia gr., tu w formie niem., por. Dionysius GVL 91, pol. Dionizy
Bubak 80, Dyjonizy SEMot 2, 31, nazw. jw.
Freter (3): Hermen Vreter 1518, 147 (i jego ojciec b.n., † 1518); Hermen
Vreter 1520, 151, mieszczanin – im. pochodzenia germ., dwuczłonowe (stwniem. heri ‘wojsko’ + man ‘człowiek’), por. Heriman(nus) 822, Herman(us)
1261, Hermann FNB 142, Bahlow DN 232, GVL 141, tu nieco zniekształcone,
pol. Herman Bubak 132, SEMot 5, 101, nazw. jw.
Freter (4): Katherina Vreters 1453, 93, mieszczanka († 1453) – im. pochodzenia gr., tu w formie niem. Katharina, Katherina Bahlow DN 274, VGL 168,
pol. Katarzyna Bubak 172, SEMot 2, 70, nazw. jw., w gen. (końc. -s) w funkcji
dzierżawczej.
Fryse: Bernard Fryse 1448, 81; Bernhard Vresze 1448, 82, mieszczanin –
im. pochodzenia germ., pierwotnie w formie Bernhard(t) ‘niedźwiedzia odwaga’ Bahlow DN 57, FNB 65, GVL 67, niekiedy upraszczana do formy Bernard,
pol. ts. Bubak 56, por. Biernat SEMot 2, 22, nazw. pochodzenia etnicznego,
równe n.o. Fries(e) ‘Fryzyjczyk’ Bahlow DN 148, Frese 1254, Vrese 1295,
Friese FNB 109, Fri(e)so GVL 117, Fris(e) SEMot 5, 57-58, Fryzo ib. 4, 4,
Fryza, Freza NPom II 132, SNMPG 66, częste w północnych Niemczech, drugi
zapis z wpływami dniem, (s > sz).
Gherardus Stoed → Stoed
Ghertrudis Cosseboden → Cossebode (2)
Ghertrudis: Ghertrudis 1430, 30, zakonnica († 1430) – im. pochodzenia
germ., złożone (stwniem. gēr ‘włócznia’ + trūt ‘zaufany; miły, drogi’), por. n.o.
Gertrud GVL 123, pol. Gertruda Bubak 119, G(i)etruda SEMot 2, 46, tu z łac.
końcówką -is, brak nazw.
Gheze → Hovesche (1)
Gholtsmed: Hermannus Gholtsmed 1442, 71, mieszczanin († 1442?) – im.
pochodzenia germ., dwuczłonowe (stwniem. heri ‘wojsko’ + man ‘człowiek’),
por. Heriman(nus) 822, Herman(us) 1261, Hermann FNB 142, Bahlow DN
232, GVL 141, pol. Herman Bubak 132, SEMot 5, 101, tu z końcówką łac. -us,
nazw. niem., równe n.o. Goltsmit 1272, Goltsmed 1446, Goldschmidt ‘złotnik’
FNB 118, Bahlow DN 177, tu w formie dniem.
Goßke: Hans Gotzke 1509, 141 (i jego matka b.n., † 1509); 1510, 143; Hans
Goßke 1510, 142; Hans Goyskesche 1519, 150 (to o jego żonie b.n.), mieszcza-
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nin – im. pochodzenia hebr., potem przekształcone w gr. i łac., tu forma skrócona niem. n.o. Johannes 1213 FNB 154, Bahlow DN 265, GVL 133, pol. Jan
Bubak 151, SEMot 2, 59, nazw. to zdrobnienie (za pomocą suf. dniem, -ke) n.o.
Gösche(n), Gösch, a to skrócenie od niem. n.o. Goschalk, Godeschalk, Gotteschalk ‘sługa boży’, por. Gosceke 1330, Goske XVI Bahlow DN 179, Gottschalk
GVL 128, możliwe wymiany tz : ß : s oraz o : oy4, niewykluczone pochodzenie
od n.o Gosz (: n.o. z czł. gości-), Goszek, Goszka NPom 162, SNMPG 76, trzeci
zapis w formie dzierżawczej (do n. męskiej dodana końcówka przymiotnikowa)
na oznaczenie kobiety.
Grete Kopken → Kopke (2)
Grete Pummelowe(n) → Pummelow (1)
Grete Vriczowen → Vriczow (1)
Guewman: Guewman 1444, 75, mieszczanin († 1444) – brak im., nazw. to
niem. n.o. złoż. o charakterze przezwiskowym, I czł. to może verb. śrwniem.
giwen, gewen ‘rozdziawić gębę (z powodu zdziwienia lub ziewania)’ KMW
129, por. n.o. Giewa, Geve NPshe I 234, II czł. to ap. śrwniem. man, niem.
Mann ‘człowiek, mężczyzna’.
Gustrow (1): Hermannus Gustrowe 1432, 42, proboszcz († 1432) – im. pochodzenia germ., dwuczłonowe (stwniem. heri ‘wojsko’ + man ‘człowiek’),
por. Heriman(nus) 822, Herman(us) 1261, Hermann FNB 142, Bahlow DN
232, GVL 141, poi. Herman Bubak 132, SEMot 5, 101, tu z końcówką łac. -us,
nazw. niem., równe słow. n.m. Gutzerov 1236, Gustrowe 1274, ob. Güstrow
(Niemcy) Jeżowa I 103, ewentualnie od bliżej nieznanej słow. n.m. *Kostřev-, z
udźwięcznieniem k > g na gruncie niem.5, por. n.m. Kostrzyn, n.o. Kostrzyn
SEMot 3, 836.
Gustrow (2): Hinricus Ghŭstrow 1411, 19, mieszczanin († 1411) – im. to
germ. n.o. Heinrich (stwniem. haimi, śrwniem. heim, hein ‘ojczyzna; dom’ +
rihhi ‘potężny; władca, król’), dniem. Hinrich FNB 137, Bahlow DN 221,
Heinrich GVL 138, dniem. Henrik, Hinrich ib. 141, 144, pol. Henryk Bubak
130, SEMot 2, 51, tu w formie zlatynizowanej (końcówka -us), nazw. jw.

4

O możliwości takiej zmiany por.: A. Chludziński, Sposoby adaptacji słowiańskich
nazw geograficznych z ziemi białogardzkiej w języku niemieckim, [w:] VI Konferencja
Kaszubsko-Pomorska pt. Rozwój nazewnictwa lokalnego na Pomorzu Zachodnim. Pomorska toponomastyka i onomastyka na przestrzeni dziejów, materiały z Konferencji,
Darłowo, 8-9 września 2000 r., red. W. Łysiak, Poznań 2001, s. 53-63. Tam też dalsza
bibliografia dot. tematu.
5
Por. poprzedni przypis.
6
O tej n.o. por. też pod hasłem Gerhardus Gustrowe w: A. Chludziński, Nazwy osobowe burmistrzów Sławna do 1864 roku, [w:] Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej.
Tom II, red. W. Rączkowski, J. Sroka. Sławno, Fundacja „Dziedzictwo”, Wydawnictwo
„Margraf”, 2003, s. 42.
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Gustrow (3): Perpetua Gustrowen 1478, 110, zakonnica († 1478) – im. pochodzenia łac., por. Perpetua GVL 224, pol. ts. Fros, Sowa 445, nazw. jw., w
gen. (końc. -en) w funkcji dzierżawczej.
H. Rŭtzowe → Rutzow (1)
Hans Abshagen → Abshagen
Hans Gotzke → Goßke
Hans Goyskesche → Goßke
Hans Stralendorp → Stralendorp
Hans Tenghele → Tenghele (1)
Hans Vriczowe → Vriczow (2)
Hans Zothgrever → Soltgrever (2)
Hendeyrik: Vlrici Hendeyrik 1499, 129 (i żona b.n.), burmistrz – im. pochodzenia germ., jako n.o. złożona Uodal-rich (stwniem. ôd(al) ‘posiadłość,
majątek dziedziczny’ + rich ‘potężny, możny, panujący’), z czasem w formie
Ul(l)rich Bahlow DN 528, FNB 295, GVL 276, tu w formie zniekształconej,
nazw. to germ. n.o. Heinrich (stwniem. haimi, śrwniem. heim, hein ‘ojczyzna;
dom’ + rihhi ‘potężny; władca, król’), dniem. Hinrich FNB 137, Bahlow DN
221, Heinrich GVL 138, dniem. Henrik, Hinrich ib. 141, 144, pol. Henryk Bubak 130, SEMot 2, 51, tu w formie zniekształconej, por. Hendrich Bahlow DN
227.
Henricus Dame → Dame (2)
Hermannus Gholtsmed → Gholtsmed
Hermannus Gustrowe → Gustrow (1)
Hermanus Wlf → Wolf
Hermen Vreter → Freter (3)
Hert: Taleke Herten 1478, 111, zakonnica († 1478) – im. to dniem.
skrócenie germ. n.o. Adelheid (stwniem. adal ‘szlachetny’ + heit ‘stan, ród’),
pol. Adelajda Bubak 28, Adlejda SEMot 2, 4, por. Tale, Talke GVL 262, nazw.
pochodzenia niem., dwuznaczne: 1. równe adi. germ. herti, później stwniem.
hart ‘silny, dzielny’, por. n.o. Hart SEMot 5, 92; 2. równe śrwniem. ap. hërt,
hërd ‘ognisko domowe, mieszkanie’, por. n.o. Hert 1428, Herdo NPshe I 304,
w gen. (końc. -en) w funkcji dzierżawczej.
Hille Vanselaw → Vanselaw (2)
Hinricus Dame → Dame (2)
Hinricus Ghŭstrow → Gustrow (2)
Hinricus Ruczowe → Rutzow (1)
Hintze Verchmynsche → Verchmyn
Houesche → Hovesche (2)
Hovesche (1): Houesche et Gheze vxor eius 1435, 54, mieszczanka – im. to
dniem. forma niem. n.o. Gertrud, por. Gesa, Gese, Gesche GVL 124, nazw. to
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śrwniem. adi. hüb(esch), hövesch, śrdniem. hovesch, niem. hofgemäß ‘dworski,
dobrze wychowany; przyjazny, miły; zabawny’, por. n.o. Hovesche(n) 1227,
Hübsch FNB 148, Hovesche 1265, Hübsch Bahlow DN 251, Hubisch SEMot 5,109.
Hovesche (2): Houesche 1435, 54, mieszczanin – brak im., nazw. jw.
Jacob Streloweschen → Strelow
Joachim Klest → Klest (1)
Joachim Kleystesche → Klest (1)
Johanne Darsowe → Darsow (2)
Johannes Molitoris → Molner
Johannes Molner → Molner
Johannes Nygeman→ Nygeman
Johannes Plone → Plone
Johannis Darzowe → Darsow (2)
Katherina Boddekers → Boddeker
Katherina Detmers → Detmer
Katherina Noedstede → Noedstede
Katherina Rŭtzowe → Rutzow (2)
Katherina Vreters → Freter (4)
Katherina Vzedům → Usedum
Klempcze: Dionisius Klempcze 1510, 142, proboszcz w klasztorze żeńskim
(† 1510) – im. pochodzenia gr., tu w formie niem., por. Dionysius GVL 91, pol.
Dionizy Bubak 80, Dyjonizy SEMot 2, 31, nazw. to forma pochodna od n.o.
Klemp, a ta zapewne od słow. Klęp || Kłąb, Klępa (: ap. klępa ‘samica łosia’ lub
‘pogardliwie o kobiecie’) SSNO III 7, SEMot l, 109, Rymut NP 151, SNMPG
105, Klępa 1473, Klępic, Klempa, Klempka NPshe I 409, Klempin, Klępin
NPom II 200, por. też Bahlow DN 283.
Klest (1): Joachim Klest 1508, 140 (i jego żona b.n.), szlachcic, przyjaciel
klasztoru; Joachim Kleystesche 1518, 147; 1520, 151, w obydwu zapisach chodzi o jego żonę, przyjaciółkę klasztoru († 1508) – im. pochodzenia hebr., tu w
formie niem. Joachim, por. Bahlow DN 265, GVL 157, pol. ts. Bubak 157, Joachym SEMot 2, 64, nazw. to zniemczona forma słow. n.o. Kleszcz (: ap.
kleszcz) SSNO III 7, NPshe I 408, SNMPG 104, SEMot l, 109, por. Klĕšč Schl
61, Kleist FNB 165, drugi zapis w formie dzierżawczej (do n. męskiej dodana
końcówka przymiotnikowa) na oznaczenie kobiety.
Klest (2): Leuina Klestes 1504, 133, zakonnica († 1504) – im. to żeńska forma (przyrostek -a jak w łac.) germ. n.o. Liebwin (stwniem. liob-wini, niem. lieb
‘kochany, miły, drogi’ + Freund ‘przyjaciel, ukochany’) GVL 180, z czasem
uproszczenie do Lewin, Levi(e)n, por. Levinu(us) 1404, Levyn 1523 FNB 190,
Levin, Lewin GVL 179, SEMot 2, 78, nazw. jw. w formie gen. (końcówka -es)
w funkcji dzierżawczej.
Kleystesche → Klest (1)
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Kopke (1): Kopke 1464, 105, mieszczanin († 1464) - brak im., nazw. dwuznaczne: 1. skrócona i zdrobniała na gruncie dniem. forma od n.o. Jacob, Jakob
FNB 152, Bahlow 262, por. Copeke 1362, Köpke 1671 FNB 173; 2. słow. n.o.
Copeken ok. 1320, Kopek (: kopać) Schl 65, Kopa, Kopka (: kopa ‘sterta siana,
słomy’) SSNO II 74, 77, SEMot l, 118, Kopa 1424, Kopek NPshe I 435-436,
NPom II 197, Kopka, Kopke SNMPG 112, z dniem. końcówką -ke.
Kopke (2): Grete Kopken 1437, 62, związana z fundacją Ducha Świętego (?)
– im. pochodzenia gr., tu skrócenie formy niem. Margareta, pol. Małgorzata
Bubak 212, SEMot 2, 84, por. Greta GVL 129, nazw. j w. w gen. (końcówka en) w funkcji dzierżawczej.
Kremer: Claus Kremer 1489, 120 (i żona b.n., † 1489), mieszczanin – im.
pochodzenia gr., tu niem. forma Nicolaus 1248, a właściwie jej skrócenie Claus
1294 FNB 213, Bahlow DN 356, VGL 82, Klaus ib. 170, poi. Mikołaj Bubak
229, SEMot 2, 92, nazw. to niem. n.o. Kramer 1306, Cremer 1309 FNB 175 (:
śrwniem. krāmære, niem. Krämer ‘kramarz, handlarz’), Krämer, Kramer
Bahlow DN 294, Kramer, Kremer SEMot 5, 142, Kramarz NPshe 1458.
Kytllicz: Kytllicz (i żona b.n.) 1411, 20, mieszczanin – brak im., nazw. dwuznaczne: 1. prawdopodobnie słow., w którym podstawa to ap. kitel, kitlica
‘szata płócienna’, por. n.o. Kitel, Kitlewic, SSNO II 586, Kietlicski ib. 579, Kitel, Kitlewic, Kietlic(z), Kitlic(z) SEMot l, 108, NPshe I 403, Kitliński SNMPG
103; 2. możliwe, że podstawa to śrdniem. ap. ketel ‘kocioł’, por. n.o. Ketel, Ketlicz, Kietlic SEMot 5, 126, tu zmiana e > i || y.
Leuina Klestes → Klest (2)
Lutgart Vkermans → Ukerman
Luthmůd: Luthmůd 1435, 54, mieszczanka – im. pochodzenia germ., w formie dwuczłonowej n.o. Luthmuth (stwniem. hlūt ‘głośny, sławny’ lub liut ‘naród’ + śrwniem. mûot ‘pragnienie; pożądanie’), por. Luth, Lüth FNB 197, Lütge
Bahlow DN 326, Muth ib. 351, Luitgund, Luithard, Luithild GVL 187, Lut SEMot 5, 164, Mut ib. 180, por. → Ertmůd, brak nazw.
Manduuel: Anna Manduuels 1511, 143, przeorysza – im. pochodzenia gr., tu
w formie niem. Anna GVL 54, pol. ts. Bubak 41, SEMot 2, 11, nazw. to określenie znanego rodu pomorskiego, złoż. z niem. ap. lub n.o. Man(n) 1252 FNB
199 (: śrwniem. man, niem. Mann ‘człowiek, mężczyzna’) i ap. lub n.o. Duvel
1276 FNB 88 (: śrdniem. duvel, niem. Teufel ‘diabeł’), por. n.o. Man(n) SEMot
5, 169, Duvel ib. 37, Manteuffel Bahlow DN 330, Manteufel NPom 121, tu
w gen. (końc. -s) w funkcji dzierżawczej.
Manowe: Vlrici Manowe 1435, 52 (chodzi o jego żonę, b.n., † 1435) – im.
pochodzenia germ., jako n.o. złożona Uodal-rich (stwniem. ôd(al) ‘posiadłość,
majątek dziedziczny’ + rich ‘potężny, możny, panujący’), z czasem w formie
Ul(l)rich Bahlow DN 528, FNB 295, GVL 276, tu w formie zniekształconej,
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nazw. niem., równe słów. n.m. Manow(o), por. n.m. Manowe 1230, Manow
1321 (obie z ob. Niemiec) Schl 81, Jeżowa II 15, Manowe 1300, ob. Manowo
k. Koszalina DSNMŚ 66, PMT 9, 48.
Margareta → Tenghele (2)
Margareta Puppendikes → Puppendikes
Margareta Sleczen → Sleczen
Margareta Slescz → Sleczen
Margareta Tenghele → Tenghele (2)
Mechtildis Dedingh → Dedingh
Mette Wopersnowen → Wopersnow
Metten Wynachten → Wynachten
Molitoris → Molner
Molner: Johannes Molner 1406, 10; Johannes Molitoris b.r., 160, proboszcz
w klasztorze żeńskim († 1407) – im. pochodzenia hebr., potem przekształcone
w gr. i łac., tu forma niem. n.o. Johannes 1213 FNB 154, Bahlow DN 265,
GVL 133, pol. Jan Bubak 151, SEMot 2, 59, nazw. to niem. n.o. Müller (: ap.
Müller ‘młynarz’) w formie śrdniem. Molner lub łac. (w gen.) Molitor Bahlow
DN 345, por. Molner 1284, 1395, 1416 FNB 210, Mülner, Molner SEMot l,
179; 5, 179, Molner 1392, Milner NPshe II 100.
Mundesschen: Mundesschen 1439, 69, mieszczanin († 1439) – brak im.,
nazw. zapewne pochodne od niem. ap. Mund ‘usta’ Bahlow DN 350, FNB 210,
por. n.o. Mund 1155 ib., Mundus, Mundys, Mund NPshe II 125, NPom II 276,
z końcówką przymiotnikową.
N. Darsow → Darsow (3)
Nicolai Pummelowe(n) → Pummelow (2)
Nicolaus Wiczowe → Wiczowe
Noedstede: Katherina Noedstede 1435, 52, mieszkanka przytułku Ducha
Świętego († 1435) – im. pochodzenia gr., tu w formie niem. Katharina, Katherina Bahlow DN 274, VGL 168, pol. Katarzyna Bubak 172, SEMot 2, 70,
nazw. może pochodne od n.t., złoż. z ap. śrwniem. not ‘brud, błoto’ i ap. śrwniem. sted ‘bagno, błoto, muł’, por. n.o. Nöthen Bahlow DN 361, Steder ib. 497,
→ Stoed, → Wedelstede, udźwięcznienie t > d na gruncie dniem.
Nygeman: Johannes Nygeman 1482, 115, kapłan († 1482) – im. pochodzenia hebr., potem przekształcone w gr. i łac., tu forma niem. n.o. Johannes 1213
FNB 154, Bahlow DN 265, GVL 133, pol. Jan Bubak 151, SEMot 2, 59, nazw.
równe niem. n.o. Neumann, Nyggeman 1325 FNB 213 (: śrwniem. niuwe, śrdniem. nige, niem. neu ‘nowy’ + śrwniem. man, niem. Mann ‘człowiek, mężczyzna’), por. NPom 301, n.o. Niemann Bahlow DN 358.
Pamere: Pauli Pamere 1516, 146 (oraz żona i córka b.n.), mieszczanin – im.
pochodzenia łac., tu w formie łac. w gen. Pauli, niekiedy używana na gruncie
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niem. w funkcji podstawowej formy Paul Bablów DN 374-375, FNB 221, GVL
222, pol. Paweł Bubak 251, SEMot 2, 106, nazw. pochodzenia niem., zapewne
równe tyrolskiej n.o. Pamer (: niem. Baumer ‘drzewiarz; sadownik; drwal’)
Bahlow DN 372 lub n.o. gniem. Pommer, szwab. Bommer (: ap. niem. Polterer
‘złośnik, krzykacz’) Bahlow DN 389, por. n.o. Pommer SEMot 5, 197, bez
związku z określeniem mieszkańca Pomorza.
Pauli Pamere → Pamere
Perpetua Gustrowen → Gustrow (3)
Plone: Johannes Plone 1434, 46, mieszczanin († 1434) – im. pochodzenia
hebr., potem przekształcone w gr. i łac., tu forma niem. n.o. Johannes 1213
FNB 154, Bahlow DN 265, GVL 133, pol. Jan Bubak 151, SEMot 2, 59, nazw.
równe n. słow., możliwa np. n.m. Ploni 949, Plone 1224, 1321, ob. Plön (Niemcy) Jeżowa I 80, lub n.w. Plona 1176, Plone 1183, ob. rz. Płona NRP 89, Plone
1518, ob. j. Płoń k. Lubiatowa NWS 118, por. n.o. Plohn, Plöhn Bahlow DN
387, gdzie też taka etymologia, por. n.o. Plon (: ap. plon ‘zdobycz, dobytek’)
NPshe II 251, Płonia (: płoń-, płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’) ib. 254.
Pummelow (1): Grete relicta Nicolai Pummelowen 1432, 37; Grete relicta
Nicolai Pummelowe 1436, 60, mieszczanka († 1436), żona, wdowa po → Nicolai
Pummelowen, matka → Grete Vriczowen oraz żony → Hinricusa Dame –
im. pochodzenia gr., tu skrócenie formy niem. Margareta, pol. Małgorzata Bubak 212, SEMot 2, 84, por. Greta GVL 129, nazw. niem., równe słow. n.m.
Ponmanow 1299, Pummelowe 1485, Pommelow 1590, ob. Pomianowo k. Białogardu DSNMŚ 72.
Pummelow (2): Nicolai Pummelowen 1432, 37; Nicolai Pummelowe 1436,
60, mieszczanin († 1432), mąż → Grete Pummelowen, ojciec → Grete Vriczowen oraz żony → Hinricusa Dame – im. pochodzenia gr., tu niem. forma Nicolaus 1248 FNB 213, Bahlow DN 356, poi. Mikołaj Bubak 229, SEMot 2, 92,
a dokładniej często używany w północnych Niemczech gen. formy łac. Nicolai,
por. Bahlow DN 356, GVL 212, nazw. jw.
Puppendikes: Margareta Puppendikes 1431, 33, zakonnica († 1431) – im.
pochodzenia gr., w formie niem. Margareta, pol. Małgorzata Bubak 212, SEMot 2, 84, nazw. niem. równe zniekształconym n.w. typu Popediek, Poggediek,
w których I czł. to ap. śrdniem. pape, niem. Pfaffe ‘pastor, duchowny’ lub ap.
Pogge ‘żaba, ropucha’, a II czł. to ap. dniem. Dieck, niem. Teich ‘staw’ TPB
196.
Rade: Elizabeth van deme Rade 1438, 62, zakonnica – im. pochodzenia
hebr., tu w formie niem., por. Elisabeth Bahlow DN 118, GVL 99, Elizabeth ib.
100, pol. Elżbieta Bubak 93, SEMot 2, 33, nazw. wieloznaczne: 1. utworzone
od bardzo często występujących na terenie Niemiec n.m., a zwłaszcza n.t. za-
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wierających człon Rade-, Rode-, związany z karczowaniem terenu, por. n.o.
Rade Bahlow DN 403; 2. równe stwniem. ap. rāt, niem. Rat ‘radca, doradca’,
por. n.o. Rat(h) Bahlow DN 408, Radegund, Radolf VGL 229, Rad SEMot l, 201,
Rat 2 ib. 5, 205; 3. możliwe też pochodzenie słow., por. n.o. z czł. Rado- SEMot l,
247, Rad NPshe II 330, SNMPG 185, Radek, Radeš, Radoš Schl 112-113.
Reymer Dame → Dame (3)
Roggesow: Roggesow 1448, 83, radny miejski († 1448) – brak im., nazw.
niem. od pom. n.m. Rogghesowe 1284, Rogghesow 1337, ob. Rokosowo k. Koszalina DSNMŚ 75, PMT 9, 63.
Russow: Anna Russows 1442, 71, zakonnica – im. pochodzenia gr., tu w formie niem. Anna GVL 54, pol. ts. Bubak 41, SEMot 2, 11, nazw. niem. od pom.
n.m. Russowe 1318, ob. Russow (Niemcy) Jeżowa II 11, Russow 1337, Rusow
1436, Rützow 1569, ob. Rydzewo k. Drawska Pom., Ruzowe 1172, Rusouwe
1316, Rüsow 1343, Rutsowe, Rützow 1356, ob. Rusowo k. Kołobrzegu DSNMŚ
77, PMT 9, 64, tu dodana końcówka gen. -s w funkcji dzierżawczej.
Rutzow (1): H. Rŭtzowe 1432, 41; Hinricus Ruczowe 1432, 42 (i córka, zakonnica, b.n., może to → Anna Russows), przyjaciel klasztoru, mąż Katheriny Rŭtzowe (por. niżej) – im. to germ. n.o. Heinrich (stwniem. haimi, śrwniem.
heim, hein ‘ojczyzna; dom’ + rihhi ‘potężny; władca, król’), dniem. Hinrich
FNB 137, Bahlow DN 221, Heinrich GVL 138, dniem. Henrik, Hinrich ib. 141,
144, pol. Henryk Bubak 130, SEMot 2, 51, tu w formie zlatynizowanej (końcówka -us), nazw. jw., zwłaszcza 2 ostatnie przykłady.
Rutzow (2): H. Rŭtzowe et Katherina vxor eius 1432, 41, przyjaciółka
klasztoru, żona → Hinricusa Ruczowe (por. wyżej) – im. pochodzenia gr., tu
w formie niem. Katharina, Katherina Bahlow DN 274, VGL 168, pol. Katarzyna Bubak 172, SEMot 2, 70, nazw. jw.
Ryke: Ryke 1434, 51, rektor szkoły (?) – brak im., nazw. zapewne niem.,
por. n.o. Rieck(e) (: śrdniem. rīke ‘władca’), Rieckhof (: śrdniem. rick, niem.
Stange ‘żerdź, tyka’, Gehege ‘ogrodzenie’) FNB 242, Rike 1370 Bahlow DN
424, stwardnienie r’ > r pod wpływem dniem., mało prawdopodobne pochodzenie słow., por. n.o. Ryk (: stpol. ryk ‘donośny głos’, też ‘termin sądowy’)
SSNO IV 530, SEMot l, 258, NPshe II 376.
Sleczen: Margareta Slescz 1421, 27; Margareta Sleczen 1430, 31; 1446, 78,
zakonnica – – im. pochodzenia gr., w formie niem. Margareta, pol. Małgorzata
Bubak 212, SEMot 2, 84, nazw. zapewne pochodzenia słow., może równe n.o.
Śledź SSNO V 362, SEMot 1, 311, NPshe II 577, SNMPG 224 lub Ślęcz, Slącz
(: ślęczeć ‘wysiadywać, oczekiwać’) ib., tu zniekształcone pod wpływem niem.,
drugi zapis w gen. (końc. -en) w funkcji dzierżawczej.
Slescz → Sleczen
Soltgreuers → Soltgrever (1)

Andrzej Chludziński

36

Soltgrever (1): Soltgreuers 1447, 80, mieszczanka – brak im., nazw. to niem. n.o. dwuczłonowa, złożona z ap. śrwniem. salt ‘błoto, bagno’, por. n.o. Soltwedel (od n.m. saltwidele 1160, ob. Salzwedel) Bahlow DN 488, i ap. dniem.
Greve, Grewe, niem. Graf ‘hrabia’, kiedyś także w znaczeniu ‘wójt, urzędnik,
strażnik’, por. n.o. Greve Bahlow DN 185, Burggraf, Borggreve ib. 81,
Dieckgrebe ib. 93, Holtgrewe ib. 246, Markgraf ib. 331, tu w gen. (końc. -s)
w funkcji dzierżawczej.
Soltgrever (2): Hans Zothgrever 1439, 67, mieszczanin – im. pochodzenia
hebr., potem przekształcone w gr. i łac., tu forma skrócona niem. n.o. Johannes
1213 FNB 154, Bahlow DN 265, GVL 133, pol. Jan Bubak 151, SEMot 2, 59,
nazw. jw., zniekształcone.
Sophia: Sophia 1446, 78, zakonnica – im. pochodzenia gr., tu w formie niem. Sophia, choć częściej Sophie Bahlow DN 489, GVL 257, pol. Zofia Bubak
328, Zofija SEMot 2, 140, brak nazw.
Sophia de Wedel(e) → Wedel
Stephanus: Stephanus 1432, 40, kapelan – im. pochodzenia gr., tu w formie
niem. z łac. końcówką -us, por. Stephan(us) 1257, Stephan FNB 281, Bahlow
DN 500, GVL 259, pol. Stefan Bubak 285, SEMot 2, 121-122, brak nazw.
Stoed: Gherardus Stoed 1434, 51, duchowny – im. pochodzenia germ. (stwniem. gēr-hart, niem. Speer ‘włócznia’ + hart, streng ‘twardy, ostry, srogi’)
z łac. końcówką -us, por. Ger(h)ardus 799, Gerhard(t) FNB 115, Bahlow DN
165, pol. Gerard Bubak 118, por. Ger SEMot 5, 66, Hart ib. 92, nazw. równe
ap. śrwniem. sted ‘bagno, błoto, muł’, por. n.o. Steder Bahlow DN 497, Arnold
Wedelstede (rycerz pom.) 1302 ib. 546, → Noedstede, → Wedelstede.
Stralendorp: Hans Stralendorp 1406, 10, mieszczanin, brat → Metten Wynachten – im. pochodzenia hebr., potem przekształcone w gr. i łac., tu forma
skrócona niem. n.o. Johannes 1213 FNB 154, Bahlow DN 265, GVL 133, pol.
Jan Bubak 151, SEMot 2, 59, nazw. niem., zapewne od jakiejś dwuczłonowej
n.m. lub n.t., por. n.o. Stral 1366, Strahl (: ap. Strahl ‘strzała; rura, lufa’ w znaczeniu metaforycznym, np. w odniesieniu do prostego, szybkiego biegu rzeki,
lub ‘trzcina’) Bahlow DN 504, NPshe II 491, por. niżej, II czł. to ap. dniem.
Dorp, niem. Dorf ‘wieś’, por. n.m. Strahlenberg, ob. Strzaliny k. Wałcza.
Strelow: Jacob Streloweschen 1510, 143 (jego żona, b.n., służąca) – im. pochodzenia hebr., tu niem. forma Jacob 1330 FNB 152, Bahlow DN 261, 262,
Jakob GVL 154, pol. Jakub Bubak 150, SEMot 2, 57, nazw. od słow. n.m.
Strelow, Neu Strehlow, ob. Strzelewo (k. Lęborka) DSNMŚ 83, także Strelowhagen 1490 DSNMSz 181, pol. Strzelewo (k. Goleniowa), por. n.o. Strehlau
KNZG 226, Strehl(e) Bahlow DN 504, Strelow (: Strzał) NPshe II 4977, cała
7
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dwuczęściowa n.o. (imię + nazwisko) tu w formie dzierżawczej (do n. męskiej
dodana końcówka przymiotnikowa), która służy jako określenie żony.
Taleke Herten → Hert
Tal: Talen 1406, 10, mieszczanka – brak im., nazw. równe ap. śrwniem. tal,
śrdniem. dal, niem. T(h)al ‘dolina’, por. n.o. uß dem Tal 1370, Thal, Tal FNB
289, Thaler Bahlow DN 514, Tal SEMot 5, 264, tu w gen. (końc. -en) w funkcji
dzierżawczej w odniesieniu do kobiety.
Tenghele (1): Hans Tenghele b.r., 159, mieszczanin, mąż → Margarety
Tenghele (por. niżej) – im. pochodzenia hebr., potem przekształcone w gr. i łac.,
tu forma skrócona niem. n.o. Johannes 1213 FNB 154, Bahlow DN 265, GVL
133, pol. Jan Bubak 151, SEMot 2, 59, nazw. niem., prawdopodobnie pochodzenia południowoniemieckiego, od verb. śrwniem. tengeln, niem. dengelt ‘klepać (ostrzyć) kosę’, por. ap. stwniem. tangol ‘młot’, por. n.o. Tengeler 1339,
Dengler Bahlow DN 89, tu uproszczenie w wygłosie, możliwe zmiany nagłosowej spółgłoski w opozycji dźwięczna : bezdźwięczna.
Tenghele (2): Hans Tenghele [...] cum vxore Margareta b.r., 159, mieszczanka, żona → Hansa Tenghele (por. wyżej) – im. pochodzenia gr., w formie
niem. Margareta, pol. Małgorzata Bubak 212, SEMot 2, 84, nazw. jw.
Tideke Apteshagen → Apteshagen (2)
Ukerman: Lutgart Vkermans 1477, 109, mieszczanka, wdowa († 1477) – im.
to niem. n.o., będąca skróceniem n. złoż. Luitgard (stwniem. liut ‘naród’ + gard
‘opiekunka, dobroczyni’) GVL 187, por. Lutgard ib. 188, pol. Ludgarda Bubak
200, Lukarta SEMot 2, 79, nazw. niem., dwuczłonowe, złożone z n. rzeki
Ücker, pol. Wkra (genetycznie słow.), i ap. stwniem. man, niem. Mann ‘człowiek, mężczyzna’, por. n.o. Ukermann(us) 1292, Ükerman(ß) 1689, Uecker(t)
FNB 295, Ücker(mann) Bahlow DN 527, tu w gen. (końc. -s) w funkcji dzierżawczej w odniesieniu do kobiety.
Usedum: Katherina Vzedům 1435, 51; 1438, 63, zakonnica († 1438) – im.
pochodzenia gr., tu w formie niem. Katharina, Katherina Bahlow DN 274,
VGL 168, pol. Katarzyna Bubak 172, SEMot 2, 70, nazw. równe n.m. Usedohm
1305, ob. Uznam (wyspa na Bałtyku) Malec Sengp 253.
Utherstad (1): Vtherstad 1478, 112, mieszczanin († 1478), jego żona to →
Wendele Vtherstad (por. niżej) – brak. im., nazw. niem., złoż. z przyimka
dniem. uter, niem. aus dem ‘z’, por. n.o. Utermarck, Utermöhlen Bahlow DN
530, i ap. Stadt ‘miasto’, choć możliwy też ap. Stad ‘brzeg, wybrzeże’, por. n.o.
Stader (gniem.) ib. 495, albo n.m. Stade (Dolna Saksonia), Stadum (SzlezwikHolsztyn), por. n.o. Stade ib.
Utherstad (2): Wendele relicta [...] Vtherstad 1478, 112, mieszczanka, żona
→ Vtherstada (por. wyżej) – im. to skrócenie od takich niem. żeńskich n.o. jak
Wendelmod, Wendelmut, częste w dniem., por. n.o. Wendele 1283, 1294, Wendelken Bahlow DN 554, Wendela GVL 288, nazw. jw.
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Vanselaw (1): Claus Vanselaw senior 1444, 75, mieszczanin, mąż → Hille
Vanselaw (por. niżej) – im. pochodzenia gr., tu niem. forma Nicolaus 1248, a właściwie jej skrócenie Claus 1294 FNB 213, Bahlow DN 356, VGL 82, Klaus ib.
170, pol. Mikołaj Bubak 229, SEMot 2, 92, nazw. niem., równe zniekształconej
pom. n.m. Vanselow (k. Demmina) Bahlow DN 531, por. n.o. (od n.m.) Vanselowe 1249/50, Vąs-l Schl 152, Więcesław, Więc(s)ław SSNO VI 81, Vęceslav
Schl 153, Wen(t)zlaff FNB 308, Wacław Rymut NP 283, NPshe II 644, Więcław
Bubak 307, Wac(s)ław, Więcesław SEMot 2,132, n.o. z rdzeniem Więce- ib. 1, 341.
Vanselaw (2): Claus Vanselaw senior [...] et vxore sua Hille 1444, 75,
mieszczanka, żona → Clausa Vanselaw (por. wyżej) – im. niem., będące skróconą formą dniem. takich n.o. jak Hildegard, Hilderun lub Hillegund, por. Hilleken 1274, Hille (Hildegunt) 1295, Hilke Bahlow DN 239, nazw. jw.
Veersen: Alheydis Veersen 1491, 121, przeorysza – im. germ., równe n.o.
Adelhaid (stwniem. adal ‘szlachetny’ + heit ‘stan, ród’), tu w formie uproszczonej, por. Alheit 1415 (jako nazw.), Adelheid Bahlow DN 23, Alheid GVL 48,
pol. Adelajda Bubak 28, Adlejda SEMot 2, 4, Adel ib. 5, l, do tego dodana
końc. łac. -is, nazw. niem., dwuznaczne: 1. równe n.m. Versen (Dolna Saksonia)
Bahlow DN 532; 2. pochodne od fryz. n.o. Fero, por. n.o. Fehrs, Fehres, Yehrs,
Veers (częste na północy Niemiec) Bahlow DN 132, tu w gen. (końc. -en)
w funkcji dzierżawczej.
Verchmyn: Hintze Verchmynsche 1451, 89 (tu chodzi o jego żonę, b.n.),
mieszczanin – im. to germ. n.o. Heinrich (stwniem. haimi, śrwniem. heim, hein
‘ojczyzna; dom’ + rihhi ‘potężny; władca, król’), dniem. Hinrich FNB 137,
Bahlow DN 221, Heinrich GVL 138, dniem. Henrik, Hinrich ib. 141, 144, pol.
Henryk Bubak 130, SEMot 2, 51, tu w formie dniem. Hintze, por. Bahlow DN
241, nazw. niem., równe pom. n.m. Verchemin 1288, Verchemyn 1315, Varchmin 1572, ob. Wierzchomino k. Dobrzycy, Koszalina DSNMŚ 145, PMT 13,
77, cała dwuczęściowa n.o. (imię + nazwisko) tu w formie dzierżawczej (do n.
męskiej dodana końcówka przymiotnikowa), która służy jako określenie żony.
Vlrici Hendeyrik → Hendeyrik
Vlrici Manowe → Manowe
Vlricus Czarte → Vlricus Czarte
Vredissche → Frede
Vreseman: Ertmar Vreseman 1450, 83, mieszczanin († 1450) – im. to niem.
n.o. Ertmar 1288 FNB 101 (: stwniem. erda, niem. Erde ‘ziemia’ + stwniem.
māri, niem. bekannt ‘znany, sławny’), por. Erdmann Bahlow DN 122, VGL
1038, nazw. niem. powstałe z połączenia n. rodowej śrwniem. Vriese (: ap. śrwniem. vriese ‘robotnik na grobli lub przy mule’), śrdniem. Vrēse i ap. Mann
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‘człowiek, mężczyzna’, por. n.o. Frese 1254, Vrese 1295, Fries(e) FNB 109,
Frese Bahlow DN 147.
Vresze → Fryse
Vreter → Freter
Vriczow (1): Grete [...] relicta Hans Vriczowen 1432, 37, córka → Grete
Pummelowe i → Nicolai Pummelowe, siostra żony → Hinricusa Dame, wdowa
po → Hansie Vriczowe (por. niżej) – im. pochodzenia gr., tu skrócenie formy
niem. Margareta, pol. Małgorzata Bubak 212, SEMot 2, 84, por. Greta GVL
129, nazw. niem., równe pom. n.m. Vressow 1240, Fritzow 1263, Vritzow 1276,
ob. Wrzosowo k. Kołobrzegu DSNMŚ 90, PMT 13, 78, tu nieco zniekształcone
graficznie9, w gen. (końc. -en) w funkcji dzierżawczej.
Vriczow (2): Hans Vriczowe 1432, 37, mieszczanin (?), mąż → Grete Vriczowen (por. wyżej) – im. pochodzenia hebr., potem przekształcone w gr. i łac.,
tu forma skrócona niem. n.o. Johannes 1213 FNB 154, Bahlow DN 265, GVL
133, pol. Jan Bubak 151, SEMot 2, 59, nazw. jw.
Vtherstad → Utherstad (1)
Vulfardo: Vulfardo 1432, 41, kapłan – im. pochodzenia germ., złoż. z ap.
śrwniem. wulf, niem. Wolf ‘wilk’ i ap. stwniem. hart ‘twardy, silny, ostry’, por.
n.o. Wulfhard ok. 830, Wolfert FNB 314, Wulfardus 1423, Wülfer Bahlow DN
572, Wulf(f) ib., Hardt ib. 206, Wulf GVL 297, Wolfrad ib., Wolfhard ib. 296,
Wolf SEMot 5, 292, Hart ib. 92-94, brak nazw.
Vzedům → Usedum
Wedel: Sophia de Wedel 1436, 57; Sophia de Wedele 1438, 65, zakonnica –
im. pochodzenia gr., tu w formie niem. Sophia, choć częściej Sophie Bahlow
DN 489, GVL 257, poi. Zofia Bubak 328, Zofija SEMot 2, 140, nazw. niem.,
pochodzące od n.m. lub n.t., w której ap. Wedel oznaczał ‘przejście przez bagnisty teren’, por. n.o. Wedel Bahlow DN 546, NPshe II 663, poprzedzone przyimkiem łac. de ‘z’.
Wedele → Wedel
Wedelstede: Elizabeth Wedelstede 1438, 65; 1439, 68, zakonnica – im. pochodzenia hebr., tu w formie niem., por. Elisabeth Bahlow DN 118, GVL 99, Elizabeth
ib. 100, pol. Elżbieta Bubak 93, SEMot 2, 33, nazw. pochodne od poprzedniego, do
którego dodano ap. śrwniem. sted ‘bagno, błoto, muł’, por. n.o. Arnold Wedelstede
(rycerz pom.) 1302, Wedel Bahlow DN 546, → Noedstede, → Stoed.
Wendele → Utherstad (2)
Wendele de Bůtow → Bůtow
Wendele Vtherstad → Utherstad (2)
Westfal: Westfal 1478, 112, służący († 1478) – brak im., może (ze względu
na status społeczny) nie używał go lub noszona n.o. miała charakter bardziej
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przezw. niż nazw., a jest równa niem. n.o. Westphal, Westval 1250 FNB 309,
Westfehling Bahlow DN 558, Westfal SSNO VI 484, SEMot 4, 18; 5, 286
(: n.m. Westfalen, pol. Westfalia ‘kraina w Niemczech’), por. NPom 38, NPom II
483, NPshe II 667.
Wiczowe: Nicolaus Wiczowe 1432, 41, kapłan – im. pochodzenia gr., tu
niem. forma Nicolaus 1248 FNB 213, Bahlow DN 356, pol. Mikołaj Bubak 229,
SEMot 2, 92, nazw. niem., równe pom. n.m. Viczow 1445, Vitzow 1486, Witzow
1514, ob. Wicewo k. Białogardu DSNMŚ 88, TPB 118, tu zapis z wpływami
dniem., gdzie c > tz, cz10.
Wolf: Hermanus Wlf 1435, 52, mieszczanin († 1435) – im. pochodzenia
germ., dwuczłonowe (stwniem. heri ‘wojsko’ + man ‘człowiek’), por. Heriman(nus) 822, Herman(us) 1261, Hermann FNB 142, Bahlow DN 232, GVL
141, pol. Herman Bubak 132, SEMot 5, 101, tu z końcówką łac. -us, nazw.
niem., równe ap. stwniem. wolf, niem. Wolf ‘wilk’, częstego także w n.o. dwuczłonowych, por. n.o. Wolf 1135 Bahlow DN 569, FNB 314, GVL 295, SEMot
5, 292, NPshe II 698, tu z błędem graficznym (brak litery o).
Wopersnow: Mette Wopersnowen 1489, 120, zakonnica († 1489) – im. niem.,
równe dniem, skróceniu n.o. Mechthild (a to im. germ. dwuczłonowe Mechtold,
Mechthild, pierwotnie Maht-hild ‘siła walki’), dzisiaj zwykle w formie Mathilde, pol. Matylda Bubak 224, por. Bahlow DN 334, por. Mette 1334 Bahlow DN
340, Metta, Mette GVL 203, nazw. niem., równe pom. n.m. Wopersnow 1389,
Wupersnow 1439, ob. Oparzno k. Świdwina DSNMŚ 69, tu w gen. (końc. -en)
w funkcji dzierżawczej.
Wynachten: Metten Wynachten 1406, 10, mieszczanka, siostra → Hansa
Stralendorpa – im. jw., w gen., podobnie nazw., pochodzenia niem., jako n.o.
równa ap. złoż. Weihnacht ‘Boże Narodzenie’ (związana nie z obchodami
świąt, ale z czasem płacenia danin), por. Winacht 1384, Winäch 1491, Wei(h)nacht Bahlow DN 549, por. n.o. Wojnach NPshe II 647 (choć tu wyprowadzana
od ap. Wein ‘wino’), zniekształcenie graficzne pod wpływem dniem.
Wnioski
W artykule zebrałem nazwy 95 osób mieszkający w Koszalinie w latach
1406–1528. Niektóre z nich posiadają tyko imię (10), inne imię i nazwisko (71),
pozostałe – samo nazwisko (14). Zazwyczaj to kobiety noszą pojedyncze nazwy
osobowe, najczęściej imię (8). Często ich określenia są tylko derywatami od
antroponimów męskich, a powstały poprzez utworzenie od nazwiska formy dopełniacza (np. Katherina Detmers, Soltgreuers, Perpetua Gustrowen) lub przy-
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miotnika (np. Abtszhagensche, Darsowesche), czasami od dwuczęściowej nazwy męskiej (np. Hans Goyskesche, Jacob Streloweschen). Status kobiety bywał określany poprzez relacje z mężczyzną, np. H. Rŭtzowe et Katherina vxor
eius (żona), Grete relicta Nicolai Pummelowen (wdowa). Wymienione sposoby
nazywania kobiet świadczą o ich silnej zależności społecznej od mężczyzn
w tamtym czasie.
Zasób imion sięga tradycji biblijnej. Spotykamy więc takie, których geneza
jest hebrajska (Elizabeth || Elzebe, Jacob, Joachim), grecka (Anna, Dionisius,
Drewes, Johannes || Hans, Katherina, Margareta || Grete, Nicolaus || Nicolai ||
Claus, Sophia, Stephanus) i łacińska (Pauli, Perpetua), choć ich forma często
już niemiecka. Najwięcej jest imion pochodzenia germańskiego: Alheydis,
Arndt, Bernard, Ertmar, Ertmůd, Gherardus, Ghertrudis || Gheze, Henricus ||
Hinricus || Hintze, Herman(us), Leuina, Lutgart, Luthmůd, Mechtildis || Mette,
Reymer, Taleke, Tideke, Ulricus, Vulfardo, Wendele, Westfal. Brak imion słowiańskich, co może przemawiać za zanikiem u wielu mieszkańców tego terenu
świadomości pochodzenia.
Jeśli chodzi o nazwiska, to są genetycznie niemieckie (43) i słowiańskie (24).
Te drugie najczęściej w formie zniemczonej, semantycznie powiązane z nazewnictwem miejscowym i terenowym. W zakresie nazw osobowych pochodzących
od nazw miejscowych można wskazać następujące: Abshagen, Bremer, Bůtow,
Coslin, Cosseboden, Dame, Darsowe, Gustrowe, Manowe, Plone, Pummelowen, Roggesow, Rutzowe, Stralendorp, Strelowe, Veersen, Verchmyn, Vriczowe,
Wiczowe, Wopersonow. Z tego zbioru warto zwrócić uwagę na te, które pochodzą od miejscowości występujących tylko na Pomorzu Środkowym, szczególnie
w okolicach Koszalina. Takich nazw jest aż 12. To świadczy o tym, że przodkowie niemieckich osadników przybywali na Pomorze w XII-XIII wieku bez
drugiego elementu nazwy osobowej, jakim jest nazwisko, i dopiero tutaj dołączali je sobie.
Skróty źródeł
Bahlow DN – H. Bahlow, Deutsches Namenlexicon. Suhrkamp Taschenbuch Verlag,
1985.
Bubak – J. Bubak, Księga naszych imion. Wrocław i in., Ossolineum 1993.
DSNMSz – E. Rzetelska-Feleszko, J. Duma, Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Szczecińskiego. Warszawa 1991.
DSNMŚ – E. Rzetelska-Feleszko, J. Duma, Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Środkowego. Warszawa 1985.
FNB – Familiennamenbuch, hrsg. von H. Naumann. Leipzig 1987.
Fros, Sowa – H. Fros, F. Sowa, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny.
Kraków, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1988.
GVL – Das Grosse Vornamen Lexikon, bearb. von R. und V. Kohlheim. Mannheim
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i in., 1998.
Jeżowa – M. Jeżowa, Dawne słowiańskie dialekty Meklemburgii w świetle nazw miejscowych i osobowych. Wrocław 1961–1962, cz. I–II.
KMW – B. Hennig, Kleines Mittelhochdeutsches Wörterbuch. Tubingen, Max Niemeyer Verlag 1995.
KNZG – B. Kreja, Księga nazwisk Ziemi Gdańskiej. Gdańsk 1998.
Malec Sengp – M. Malec, Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003,
NMP – Nazwy miejscowe Polski - historia, pochodzenie, zmiany, red. K. Rymut. Kraków 1996–2001, t. I–IV.
NPom – E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany. Gdańsk 2000.
NPom II – E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany. Gdańsk 2002, t. II.
NPshe – K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny. Kraków
1999,t. I; Kraków 2001, t. II.
NRP – E. Rzetelska-Feleszko, J. Duma, Nazwy rzeczne Pomorza między dolną Wisłą
a dolną Odrą. Wrocław 1977.
NWS – A. Belchnerowska, Nazwy wód stojących w dorzeczu Bałtyku między dolną Odrą a dolną Wisłą. Szczecin 1993.
PMT 9 – G. Surma, Toponimia powiatu bytowskiego. Wrocław 1990, seria Pomorskie
monografie toponomastyczne nr 9.
PMT 13 – A. Belchnerowska, Toponimia byłych powiatów kołobrzeskiego i koszalińskiego, Gdańsk 1995, seria Pomorskie monografie toponomastyczne nr 13.
Rosp – S. Rospond, Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej. Wrocław 1951.
Rymut NP – K. Rymut, Nazwiska Polaków. Wrocław – Warszawa – Kraków 1991.
Schl – G. Schlimpert, Slawische Personennamen in mittelalterlichen Quellen zur
deutschen Geschichte. Berlin 1978.
SEMot – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A.
Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut. Kraków 1995–2000, cz. 1–6.
SNMPG – H. Górnowicz, Słownik nazwisk mieszkańców Powiśla Gdańskiego. Gdańsk
1992.
SSNO – Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki. Kraków – Wrocław
1965–1987, t. I–VII.
TPB – A. Chludziński, Toponimia powiatu białogardzkiego (rozprawa doktorska), maszynopis dostępny na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu; w druku w serii Pomorskie monografie toponomastyczne, wydawanej
przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe.
Inne skróty i znaki
ap.
b.n.
czł.

apelatyw (wyraz pospolity)
bez nazwy
człon
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dniem.
fem.
fryz.
gen.
germ.
gniem.
gr.
hebr.
im.
jw.
k.
łac.
masc.
n.
n.m.
n.o.
n.t.
n.w.
nazw.
niem.
ob.
pol.
pom.
por.
pow.
przezw.
psł.
słow.
stpol.
stwniem.
suf.
szwab.
śrdniem.
śrwniem.
verb.
wniem.
→
†
*
:
||

dolnoniemiecki
femininum (żeński)
fryzyjski
genetivus (dopełniacz)
germański
górnoniemiecki
grecki
hebrajski
imię
jak wyżej
koło
łaciński
masculinum (męski)
nazwa
nazwa miejscowa
nazwa osobowa
nazwa terenowa
nazwa wodna
nazwisko
niemiecki
obecnie
polski
pomorski
porównaj
powiat
przezwisko
prasłowiański
słowiański
staropolski
staro-wysoko-niemiecki
sufiks
szwabski
średnio-dolno-niemiecki
średnio-wysoko-niemiecki
verbinum (czasownik)
wysokoniemiecki
odsyłacz
rok śmierci
forma rekonstruowana
pochodność
równorzędność form
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DOMINIK KUBICKI

PROJEKT PRZYWRÓCENIA SZAFY OŁTARZOWEJ
ZACHOWANYM RZEŹBOM Z PENTAPTYKU KOŚCIOŁA
PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W KOSZALINIE

Koszalin, jako miasto lokowane na prawie lubeckim w 1266 roku, nie ma
zbyt wielu materialnych świadków jego średniowiecznych dziejów. Chociaż zachowały się obiekty z tego okresu, a wśród nich kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (obecna koszalińska katedra) czy kaplica św.
Gertrudy [i Barbary]1, z jej ówczesną lokalizacją poza murami miasta, i chociaż
możliwe jest także wskazanie obrysu średniowiecznego miasta z odcinkami
fragmentów zachowanych jeszcze murów, to jednak, gdy dodamy do tego inne,
nieliczne (cenne, gotyckie, średniowieczne) zachowane dzieła sztuki okresu
przednowożytnego, nie jest to dużo w porównaniu do wielu innych (nie tylko
polskich) miast, szczycących się przynajmniej średniowieczną metryką. Do tego
grona zachowanych dzieł zaliczyć należy przedstawienia rzeźbiarskie z dawnego, ufundowanego w 1512 r., ołtarza głównego jedynego kościoła parafialnego
miasta Koszalina. Właśnie one stanowią główny przedmiot zainteresowania niniejszego artykułu. Chcielibyśmy je omówić w dwóch etapach. W pierwszym
ograniczymy się do przedstawienia dzieła mistrza Wenzla wraz z próbą skorygowania funkcjonujących błędów historycznych, dotyczących osoby twórcy
pentaptyku. W drugim podejmiemy próbę prezentacji programu całościowego
uorganizowania i stworzenia sakralnego wnętrza koszalińskiej świątyni, odpowiadającej jej godności kościoła katedralnego, którego część stanowiłyby aktualnie trwające prace nad zmianą dotychczasowego ołtarza głównego z gotyckimi przedstawieniami rzeźbiarskimi A. Wenzla.

1

Por. D. Kubicki, Gotyckie świątynie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego,
Pelplin 2001, s. 76–79, 167–168. Jednocześnie dodajmy, że treść tablicy informacyjnej,
aktualnie umieszczonej na murze zewnętrznym tej jedynej zachowanej kaplicy średniowiecznego Koszalina, zdaje się urągać nie tylko historycznej prawdzie, ale także
najbardziej elementarnym zasadom i warunkom dialogu ekumenicznego.
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1. Pentaptyk Mistrza Andrzeja Wenzla z koszalińskiej świątyni
Faktem jest, że dzieło sztuki może stanowić, a wytworzone stanowi, wyraz
wiary i być nośnikiem doktryny chrześcijańskiej2. Niewątpliwie z takiej perspektywy należy przede wszystkim spoglądać na pentaptyk mistrza A. Wenzla,
jako jedno z nielicznych zachowanych części średniowiecznego wystroju koszalińskiego kościoła parafialnego, zharmonizowane z całością wyposażenia
wnętrza, podporządkowanego wyrażaniu symboliki świątyni chrześcijańskiej –
tak dość wyraziście realizowanego przez chrześcijańskie średniowiecze3. Na
wstępie chcielibyśmy nadto zaznaczyć interesujący (badawczo) fakt daleko idącego podobieństwa pomiędzy tym ołtarzem koszalińskiej świątyni a ołtarzem
z prezbiterium kościoła benedyktyńskiego w Blaubeuren (Niemcy), dzieła mistrzów z Ulm, Michela i Gregora Erhartów, datowanym na 1493–14944? Czyżby ołtarz Wenzla stanowił próbę realizacji tego wzoru na gruncie koszalińskim?
A może chodziło jedynie o powielenie kanonów w ówcześnie realizowanych
dziełach, które ubogacały świątynie innych miast, zwłaszcza tych bogatszych
materialnie i znaczniejszych rangą, niż Koszalin przełomu stuleci: XV i XVI?
Czyżby zatem ołtarz Wenzla daleki był od doskonałości i niezwykle udanej realizacji owego domniemywanego kanonu, będącego udziałem ołtarza z kościoła
w Blaubeuren? Niewątpliwie fakt ten może inspirować do wciąż aktualnych badań nad dotychczas mało znanym i pogardzanym przez nowożytność średniowieczem. Jednak zauważone i odnalezione niezwykłe podobieństwo pomiędzy
obu ołtarzami – z tym, że realizacja ołtarza Wenzla daleka jest od niedościgłego
wzoru arcydzieł rzeźbiarskich dojrzałego stylu z Ulm – może wydatnie dopomóc i zainspirować poszukiwania w konkretnej sytuacji prowadzonych prac restauracyjno-konserwatorskich oraz próbie umieszczenia przedstawień rzeźbiarskich Andrzeja Wenzla w aktualnie projektowanej drewnianej szafie. Chodzi
o gotyckie rzeźby figuralne, należące do ostatniej fazy twórczości gotyckiej.
Jest to w sumie szesnaście figur z gotyckiego pentaptyku (drewno dębowe,

2

Odsyłamy do opracowania Autora nad zagadnieniem wyrażania treści doktryny
chrześcijańskiej przez dzieło sztuki sakralnej: D. Kubicki, Między zabytkowością dzieła
sztuki sakralnej a dojrzałością wyrażanej tradycji wiary chrześcijańskiej, [w:] Sławno
i Ziemia Sławieńska - historia i kultura. Materiały z pierwszej międzynarodowej konferencji, Sławno, 19–20 kwietnia 2002, Poznań 2002, s. 105–115; D. Kubicki, Gotyckie
świątynie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego, Pelplin 2001, s. 67–95, 221–227;
D. Kubicki, Kołobrzeska konkatedra, Pelplin 2000, s. 82–92.
3
O bogactwie wystroju średniowiecznej świątyni por. D. Kubicki, Gotyckie świątynie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego, Pelplin 2001, s. 170–173.
4
Nawet otwory okienne prezbiterium świątyni w Blaubeuren posiadają taki sam
układ jak otwory okienne koszalińskiej świątyni. Zob. np.: Sztuka gotyku. Architektura.
Rzeźba. Malarstwo, pod red. R. Tomana, Köln 2000, s. 360–361.

Projekt przywrócenia szafy ołtarzowej zachowanym rzeźbom…

47

rzeźbione, polichromowane w 19145, złocone): Madonny z Dzieciątkiem Jezus
(wys. ok. 200 cm), św. Jana Chrzciciela (wys. ok. 200 cm), św. Jana Ewangelisty (wys. ok. 200 cm), postacie biskupów (dwie figury, każda wys. ok. 250 cm),
postacie dwunastu Apostołów (dwanaście figur, każda wys. ok. 110 cm), postacie popularnych w średniowieczu świętych: Jerzego, Maurycego, Kośmy i Damiana (cztery figury, każda wys. ok. 110 cm) i pięć półpostaci Maryi z Dzieciątkiem i Świętych Niewiast (pięć figur, wys. ok. 50–35 cm). Zachowane figury
z dzieła mistrza Andrzeja Wenzla zostały w 1972 roku umiejscowione na miedzianej kracie w prezbiterium. Chodziłoby o przywrócenie rzeźbiarskim przedstawieniom ich pierwotnej ekspozycji w drewnianej ołtarzowej szafie. Taki zdaje
się być cel aktualnie prowadzonych prac: projektowo-konserwatorskich.
Według F. Kuglera, zasłużonego badacza sztuki pomorskiej, ołtarz stał jeszcze na miejscu w pierwszej połowie XIX wieku6. Wiemy, że był to pentaptyk,
czyli ołtarz szafiasty o podwójnej parze skrzydeł7. Partie wewnętrzne oraz predella były rzeźbione, na skrzydłach natomiast i na rewersach szafy znajdowały
się malowidła. Z powyższego opisu dzieła nietrudno odgadnąć, że gotycki ołtarz główny z koszalińskiej świątyni zaliczał się do rzędu najbardziej monumentalnych ołtarzy zachodniopomorskich, z których – według Zofii Krzymuskiej-Fafius – w analogicznej formie, lecz w stanie bardzo niekompletnym, zachowały się jedynie dwa inne ołtarze: ołtarz główny w katedrze kamieńskiej
oraz poliptyk świętojański ze Stargardu Szczecińskiego, przechowywany jedynie we fragmentach w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie8.
W partii centralnej ołtarza została pierwotnie umieszczona figura Maryi
z Dzieciątkiem Jezus, w otoczeniu dwóch Świętych Janów, czyli św. Jana
Chrzciciela oraz św. Jana Ewangelisty. Awersy skrzydeł były zdobione ażurową
koronką snycerskiej roboty o motywach architektonicznych maswerków. Pierwotnie były najprawdopodobniej podzielone w dwóch rzędach na wnęki, z których każda zawierała po jednej mniejszej figurce. Oprócz z reguły rezerwowanych oraz umieszczanych tradycyjnie na tych miejscach postaci Dwunastu Apostołów wstawiono we wnęki szafy ołtarzowej figury popularnych w średniowieczu Świętych Rycerzy: św. Jerzego i św. Maurycego oraz (rozpoznajemy ich po

5

W ramach szeroko zakrojonych prac restauracyjno-konserwatorskich XIX w. i początków XX stulecia. O nich w dalszej części artykułu.
6
Por. F. Kugler, Pommersche Kunstgeschichte, Stettin 1940, s. 213.
7
Z pewnością śladów wyposażenia wnętrza koszalińskiej świątyni należy poszukiwać w zachowanych aktach i dokumentach pierwszych wizytacji ewangelickich, przeprowadzanych od 1535 roku. Por. D. Kubicki, Gotyckie świątynie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego, s. 18.
8
Por. Z. Krzymuska-Fafius, Zabytki rzeźby średniowiecznej Koszalina, [w:] Dzieje
Koszalina, red, B. Drewniak i H. Lesiński, Poznań 1967, s. 87–88.
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strojach i atrybutach) św. Kosmę i św. Damiana, patronów lekarzy, aptekarzy
i cyrulików. W predelli były natomiast umieszczone rzeźbione półpostacie Maryi z Dzieciątkiem Jezus oraz dwóch Świętych Dziewic: prawdopodobnie św.
Barbary i św. Katarzyny. Dokładne datowanie pentaptyku nie nastręcza trudności: o dacie powstania dzieła zachowała się wzmianka archiwalna, informująca,
że ołtarz został wykonany przez (nieznanego bliżej, a wyłącznie z imienia) mistrza Andrzeja Wenzla w 1512 roku9.
Figury gotyckiego ołtarza koszalińskiego nie zachwycają wysokim kunsztem
rzeźbiarskim. Według Zofii Krzymuskiej-Fafius ciężkie, nieproporcjonalne postacie o dużych głowach i niezgrabnych kończynach świadczą o nieporadności
artysty wobec problemów przerastających jego siły10, co klasyfikuje dzieło na
poziomie sztuki popularnej11. Przynależą jednak do twórczości rejonu basenu
Morza Bałtyckiego, której rozwój dokonywał się jakby na uboczu głównych
ośrodków Europy, kształtując się pod wpływem miejscowego środowiska. Powyższe pozwala zrozumieć równoległy kontekst historyczny: postępujący od
XIV wieku rozwój miasta oraz jego bogacenie się, a także wzrost zamożności
głównie mieszczan, wzbudził z pewnością zapotrzebowanie na dzieła sztuki,
a obiektami szczególnie uprzywilejowanymi okazały się rzeźbione ołtarze szafiaste. Z. Krzymuska-Fafms umieszcza gotyckie rzeźby koszalińskiej świątyni
w ścisłym związku ze środowiskiem pobliskiego Kołobrzegu12.
Można sobie wyobrazić wrażenie, jakie wywierał ołtarz główny koszalińskiej świątyni dla wchodzących w jej sakralną przestrzeń. Otwarty stawiał wobec Świętych Postaci: Maryi, Matki Chrystusa, i Świętych Janów: św. Jana
Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, po jej lewej i prawej stronie, oraz postacie
Biskupów (?), usytuowanych symetrycznie po obu stronach głównej Grupy ołtarza13. Na otwartych skrzydłach pentaptyku były umieszczone pozostałe
9

Por. Archiwum Państwowe w Koszalinie, Akta m. Koszalina Inventarium et Urbarium 1696, nr 117, a także: L. Böttger, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regirungsbezirks Köslin, Stettin 1889, s. 79; H. Lemcke, 21 Jahresbericht. „Baltische Studien“,
N. F. 1916, s. III–IV.
10
Por. Z. Krzymuska-Fafius, Zabytki rzeźby średniowiecznej Koszalina, s. 89.
11
Por. Z. Krzymuska-Fafius, Późnogotycka rzeźba Pomorza Zachodniego. Przyczynek do dziejów geografii artystycznej pobrzeża Bałtyku, [w:] Sztuka pobrzeża Bałtyku,
Warszawa 1978, s. 255.
12
Por. Ibidem, s. 90.
13
Nie można identyfikować przedstawienia figuralnego jednej z postaci biskupich ze
św. Wojciechem, biskupem Pragi, jak to wyraża tzw. karta biała obiektu (założona
w sierpniu 1979; sprawdzona 2 sierpnia 1993). Racje ku temu są następujące. O ile rozbudowa organizacji kościelnej w państwie polskim w 1000 r. została umiejętnie osadzona przez księcia polańskiego Bolesława [Chrobrego] na wydarzeniu śmierci biskupa
praskiego na misji ewangelizacyjnej w Prusach, o tyle właściwa chrystianizacja Pomorza [Zachodniego], na zachód od granicy wyznaczanej rzeką Uniestą i Górą Chełmską,
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(mniejsze rozmiarami) zachowane przedstawienia rzeźbiarskie. Być może nie
wszystkie zachowały się (?). Trzeba podkreślić, że dzieło imponuje, zwłaszcza,
kiedy stoi się przed nim. W tym miejscu należałoby podkreślić rolę spełnianą
przez średniowieczny ołtarz, przez tę szczególną Biblia pauperum, tego stawiania wierzącego, czyli patrzącego, stojącego i obecnego w świątynnym wnętrzu

mająca miejsce dopiero w pierwszej połowie XII wieku, była dziełem biskupa Bambergu, Ottona (zob. więcej, np. D. Kubicki, Gotyckie świątynie powiatów koszalińskiego
i kołobrzeskiego, s. 26–33). I jeżeli w ołtarzu głównym kościoła parafialnego średniowiecznego Koszalina, początków XVI stulecia, miałaby widnieć postać biskupa, to
przede wszystkim biskupa Ottona z Bambergu, nie zaś św. Wojciecha, biskupa Pragi
i późniejszego, niedoszłego misjonarza w Prusach, gdyż właśnie ten biskup był bliższy
Pomorzu Zachodniemu. Postać biskupa dzierży obecnie w lewej dłoni wiosło, stanowiące atrybut, po którym rozpoznawany jest św. Wojciech. Z notatki w karcie białej
wynika, że atrybut ten został dodany przez oo. Franciszkanów, użytkowników świątynnego miejsca, po roku 1961, a przed 1972, na miejsce trzymanego wcześniej przez biskupa pastorału w lewej dłoni (na uwagę zasługuje zanotowany fakt ułamanej prawej
dłoni). Czyżby niezbędne było przywrócenie pierwotniejszego insygnia władzy pasterskiej przedstawianej postaci biskupa podczas prac konserwatorskich, które zostają aktualnie zainicjowane nad zachowanym zespołem reliktów świątyni średniowiecznego Koszalina? (Nasuwa się pytanie, czy w ogóle taki problem został postawiony w wyniku
aktualnie prowadzonych prac konserwatorskich!) Jeżeli z dość dużym prawdopodobieństwem rozpoznaliśmy postać jednego z biskupów, to czy nie byłoby szansy na ustalenie
imienia drugiego? Logiczne byłoby, aby tym drugim biskupem był towarzysz, tłumacz
i przewodnik misyjny po Pomorzu Zachodnim, kapłan Adalbert [Wojciech], który po
śmierci bpa Ottona, jako desygnowany przez władcę polskiego Bolesława [Krzywoustego] i księcia zachodniopomorskiego Warcisława na „biskupa pomorskiego", otrzymał nominację i został konsekrowany przez samego papieża Innocentego II. Oprócz biskupa Adalberta [Wojciecha], pierwszego własnego biskupa dla terytorium Pomorza
Zachodniego, przedstawioną drugą postacią biskupią mógłby być biskup kamieński
Hermann von Gleichen (1251–1289). Właśnie on przeprowadził z dużym rozmachem
akcję chrystianizacyjną – dodajmy w oparciu o chrześcijan z niemieckiego obszaru językowego, czyli niemieckich kolonistów, od pokoleń ochrzczonych, którzy na Pomorzu
Zachodnim osiedlali się w miastach i wsiach, urządzonych według takiego samego prawa, jakie posiadali w swym dotychczasowym miejscu zamieszkania, tj. prawa lubeckiego lub magdeburskiego, por. Ibidem, s. 38)? Innym kandydatem mógłby być współczesny czasowi powstawania ołtarza biskup kamieński Marcin von Karith (1498–1521),
postać wyjątkowo zasłużona w dziejach Pomorza Zachodniego, który wprowadzał reformy kościelne, wówczas jednakowo konieczne, jak reformy administracyjne i gospodarcze państwa zachodniopomorskiego, zaprowadzane i realizowane przez księcia Bogusława X (zm. 1523). Jednak wobec faktu, że średniowiecze nie miało w zwyczaju
stawiać pomników osobom żyjącym i umieszczać żyjących na ołtarzu, należałoby skłonić się ku hipotezie przedstawienia biskupa Adalberta [Wojciecha] lub – ewentualnie –
biskupa kamieńskiego Hermanna von Gleichena w postaci drugiego z biskupów.
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wobec rozgrywania się Wydarzenia Świętego. Jednocześnie ołtarz główny z obecnej katedry nie był jedynym dziełem sztuki, które wypełniało przestrzeń świątyni średniowiecznej; zharmonizowane z innymi przedmiotami wyposażenia sakralnego wnętrza przekazywało doktrynę wiary chrześcijańskiej jako Biblia pauperum14. Jeżeli więc uprzytomnimy sobie, że choć skromny jest stan zachowanych zabytków sztuki średniowiecznej Koszalina z okresu największego rozkwitu
miasta, to niewątpliwie obecna część reliktów rzeźby średniowiecznej – mimo
okaleczenia i niekompletności – może (i powinna) stanowić punkt wyjścia do rekonstrukcji niektórych fragmentów pierwotnego wyposażenia świątyni15.
Zanim przejdziemy do drugiego etapu naszego opracowania, czyli umiejscowienia aktualnie prowadzonych prac w pewnego rodzaju wizji całości nowego uorganizowania wnętrza koszalińskiej świątyni, przystosowanej do wymogów rangi kościoła katedralnego, chcielibyśmy podjąć sprawę – wątpliwego,
jak się okazuje – połączenia osoby twórcy ołtarza głównego z kościoła parafialnego średniowiecznego Koszalina z podkoszalińskim Iwięcinem.
Powojenne opracowania zdają się sugerować związek imienia Mistrza
Wenzla z Iwięcinem. Jednak głębsze zastanowienie się nad postacią Mistrza (?)
Andrzeja Wenzla wzbudza dość poważne wątpliwości, czy rzeczywiście twórca
pentaptyku z koszalińskiej świątyni pochodził lub był w jakikolwiek sposób
związany z Iwięcinem, jak to powtarzaj ą współczesne publikacje16, opierając się
na wcześniejszych – nierzetelnych jak się okazuje – opracowaniach. Kim faktycznie była ta postać w stosunku do Maryjnego pentaptyku z 1512 roku, jeśli
przyjmie się nawet prawdziwość informacji, że Andrzej Wenzel pochodził
z Iwięcina?17 Czy był to raczej fundator ołtarza do głównej świątyni średnio-

14

Co oznacza dla nas, współcześnie, powyższe rozpoznanie? Przede wszystkim to,
że tych zachowanych nielicznych dzieł gotyckiej sztuki sakralnej nie można odłączać
czy rozdzielać od siebie, raczej należy je grupować, aby wyrażały większą jednostkę
doktryny wiary chrześcijańskiej i treść orędzia ewangelicznego, aby po prostu więcej
przekazywały, więcej mówiły, uczyły, w sensie chrześcijańskiej dydaktyki. Czy nie należałoby poczynić starań o umieszczenie we wnętrzu katedry zachowanego tryptyku
z jej średniowiecznego, liturgicznego wystroju, aktualnie znajdującego się w kościele
filialnym w Słonowicach, parafii pw. NMP w Świdwinie? Według L. Böttgera miał on
bowiem być sprzedany na aukcji w 1843 roku w wyniku przeprowadzania przebudowy
świątyni i projektowania nowego wystroju wnętrza; zakupiony na aukcji przez właściciela koszalińskiego browaru został ofiarowany do świątyni w Słonowicach (por. L.
Böttger, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regirungsbezirks Köslin, Stettin 1889, s. 78.
15
Por. Z. Krzymuska-Fafius, Zabytki rzeźby średniowiecznej Koszalina, s. 86.
16
W tym D. Kubicki, Gotyckie świątynie..., op. cit, s. 140, w którym w zaufaniu do
treści publikowanych powtórzył – jak się okazuje – błędną informację.
17
Por. np. K. Bastowska, Architektura Sakralna Pomorza Środkowego, [w:] 1000lecie dziedzictwa chrześcijańskiego Pomorza Środkowego, czerwiec–wrzesień 2000 Muzeum w Koszalinie, pod red. J. Kalicki, Koszalin 2000, s. 31.
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wiecznego Koszalina, jeżeli prawdziwa miałaby być wzmianka o powiązaniu
Andreasa Wenzla z Iwięcinem? Czy był to jedynie (i aż) twórca tego Ołtarza,
wykonawca dzieła, przy podobnym założeniu? Dodajmy, że w zachowanych
archiwaliach nie znajdujemy informacji o postaci Andrzeja Wenzla w wykazie
osób zamieszkujących (?) lub pochodzących (?) z Iwięcina18. Występuje natomiast
imię Heinricha Eventhina jako rajcy koszalińskiego („von Köslin”) – w 1319 r. oraz
jako obywatela („Burger”) w latach 1332–1333, z zaznaczoną datą śmierci – 1344.
Jednocześnie wiadomo, że Iwięcino było wioską klasztorną opactwa cysterskiego w Bukowie Morskim. Znając średniowieczne realia życia społecznego nie
wydaje się możliwe, żeby Andrzej Wenzel – chłop (!?) był fundatorem ołtarza
głównego do miejskiego kościoła parafialnego, jak również i to, że mógł otrzymać zamówienie na wykonanie ołtarza głównego do kościoła parafialnego
w średniowiecznym Koszalinie. Kim więc jest Andrzej Wenzel, którego imię
wiąże się z zachowanymi przedstawieniami rzeźbiarskimi z 1512 roku? Można
by konkretnie zapytać: czy jest on faktycznie twórcą ołtarza głównego z 1512 r.,
jeśli przyjmuje się, że pochodził z Iwięcina? Czyżby rozpoczęte prace nad adaptacją wnętrza koszalińskiej świątyni do roli katedry miałyby przyczynić się
m.in. do ujawnienia jednej ze skrywanych tajemnic, a przynajmniej do wyjaśnienia i oczyszczenia z błędnych informacji na temat twórcy ołtarza z 1512 r.,
nad którą współcześnie przechodziło się do porządku dziennego?
Wiadomo, że pierwszą wzmiankę o kościele Mariackim w Koszalinie znajdujemy w dokumencie z 1331 r., dotyczącym nadania kościołowi parafialnemu
uposażenia przez mieszczanina Henryka Ewentina: „Burgensis Hynricus Ewentin”. Koszalinianin Henryk Eventhin został utrwalony w zapisach również jako
ten, który – nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa – udał się w 1333 r. w pielgrzymkę do grobu św. Jakuba Apostoła do Compostelli w dalekiej Hiszpanii.
Osoba Eventhina dwukrotnie pojawia się w pracy Hoogewega: Die Stiffer und
Kloster der Provinz Pommern19. „Die Entstehung der jetzigen [Kirche - D.K.]
dürfte etwa mit der Schenkung des Bügers Heinrich Eventhin zusammenfallen,
durch die er nach seinem Tode einen Stein Wachs dem Altare Johanns des
Täufers in Pfarrkirche zuwies, als er seine Pilgerfahrt antreten wollte“20. „Weitere Mühlen bei oder in der Stadt hat das Kloster nicht besessen, wohl aber noch
einige Pächte und Gefälle aus einer anderen Mühle. Diese bestanden aus 24
Drömt Getreide, die der Bürger Heinrich Eventhin von Bischof Friedrich von
Kammin gekauft hatte und die zur bischöflichen Tafel gehörten. Diese
bestimmte Eventhin, als er 1333 eine Pilgerfahrt zum hl. Jakob (in Compostella)
antrat, dem Kloster für den Fall, daß er nicht zurückkehren würde. Er kehrte
18

Por. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zbiór Starych Inwentarzy, 1132.
Por. H. Hoogeweg, Die Stiffer und Kloster der Provinz Pommern, Stettin 1924/25,
Bd I, s. 407, 419.
20
Ibidem, s. 407.
19
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aber heim und vermachten und letztwillig den Nonnen 3 Last Getreide, und
diese bestätigte auch Bischof Johann ihnen 1344 um Gottes willen und zu
seinem Seelenheile“21. W publikacji Böttgera znajdujemy również zwięzłą
wzmiankę o osobie H. Eventina, w kontekście fundacji, jaką miał on uczynić w
1331 roku22: „Im Jahre 1331 macht Heinrich von Eventin dem Altar St.
Johannis des Täufers in der Pfarrkirche (altare St. Jonannis baptistae in ecclesia
parochiali Cussalyn) eine Schenkung“23. Następnie Böttger zaznacza, że nie
chodzi o świątynię parafialną, która według Kuglera została wzniesiona dopiero
w połowie XIV stulecia24. Powyższy przegląd informacji o Henryku Ewenthinie
rysuje barwną postać koszalinianina oraz pielgrzyma-fundatora, z którego pielgrzymią wyprawą były związane koszalińskie cysterki. Natomiast osoba twórcy
ołtarza z 1512 wzmiankowana jest wyłącznie z imienia i nazwiska. Kronika
miejska Koszalina zawiera pod datą 1512 roku zapis: „Anno 1512 ist die großte
Taffel im Chor gebavvet worden”25. Wzmianka ta pozwala na dokładne datowanie ołtarza – jest to wyjątkowy fakt, jak to zauważa Z. Krzymuska-Fafius,
dotyczący dzieła sztuki średniowiecznej, dla którego zachowała się wzmianka
archiwalna, podająca twórcę dzieła i rok wykonania czy zainstalowania dzieła
w świątyni26. Rękopis tzw. Kroniki Wendlanda – Johann Dawid Wendland (zm.
1759), pisanej w latach 1749–175927, w zapisie o ołtarzu podaje, iż wykonał go
Meister Andreas Wenzel: „Von der große Taffel im Chor. Neben der Taufe ist
die kunstreiche große Taffel, welche an 1512 erbauen worden, woran sonderlich
ein schön ausgeschnitzes Marienbild nebst den Christkindlein zu sehen. Diese
Taffel ist mit vier Flügeln, worauf die ganze Passion der Ordnung nachabgemalet, und wird nur aller Jahr ihn den geöffnet. Der Baumeister solcher Taffel
hat geheißen Andreas Wenzel“28. Powyższy fragment Kroniki Wendlanda jest
cytowany przez J.E. Benno w następujący sposób: „Anno 1512 verfertiget und
aufgestellet”29. W zestawieniu z oryginałem, cytat fragmentu Kroniki Wendlanda przez Benno okazuje się nierzetelny, co oczywiście może rzutować na ocenę
jakości pracy. Również Ch.W. Haken, autor monografii Koszalina, nie łączy
21

Ibidem, s. 419.
Por. L. Böttger, Bau- und Kunstdenkmäler Regierungs-Bezirks Köslin, H. I, Stettin
1889, s.72.
23
Ibidem, s. 72.
22

24
25

Por. Ibidem.

AP Koszalin, Akta m. Koszalina lnventarium et Urbarium 1696, nr 117.
Por. Z. Krzymuska-Fafius, Zabytki rzeźby średniowiecznej Koszalina, [w:] Dzieje
Koszalina, red. B. Drewniak i H. Lesiński, Poznań 1967, s. 89.
27
Manuskrypt Jana Dawida Wendlanda został zakupiony w 1962 r. przez ówczesne
Wojewódzkie Archiwum w Koszalinie. Dzieło obejmuje 602 strony rękopisu.
28
J. D. Wendland, Kronika, rękopis, s. 187.
29
Por. J.E. Benno, Die Geschichte der Stadt Coeslin von ihrer Gründung bis auf
gegenwärtige Zeit, Köslin 1840, s. 288.
26
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imienia Wenzla z Iwięcinem30. Kto zatem pierwszy użył określenia: „Mistrz
Andrzej Wenzel de Ewentin”? Czyżby błędna, a na dodatek nigdzie nie potwierdzona informacja wypływała z błędnego zrozumienia treści tekstu Hoogewega ze strony 419, gdzie tuż za cytowanym powyżej fragmentem jest umieszczona informacja o roku 1510, kiedy to miasto Koszalin odzyskało pełne prawa
do głównego młyna miejskiego, leżącego nad parvum Rodesse31. Czyżby informacja o Andrzeju Wenzlu de Ewenthin była zlepkiem dwóch informacji:
jednej; dotyczącej wzmianki o kościele parafialnym z nadania dla świątyni
miejskiej przez „Burgensis Hynricus Ewentin”, oraz drugiej, dotyczącej twórcy
ołtarza głównego z miejskiego kościoła parafialnego w 1512 r.? Jest pewne: nie
można wiązać imienia mistrza Andrzeja Wenzla z Iwięcinem. Jednak nie jest to
jedyna konkluzja, jaka wypływa z powyższej analizy źródeł. Osoby twórcy ołtarza nie można wiązać również z Koszalinem, ponieważ taki fakt nie znajduje
odzwierciedlenia w zachowanych źródłach.
2. Konieczność wpisania projektu przywrócenia szafy ołtarzowej dla przedstawień rzeźbiarskich Wenzla w przystosowanie wyposażenia i uorganizowanie wnętrza świątyni jako kościoła katedralnego
Napawa nadzieją idea nadania świątyni wystroju odpowiadającego randze,
jaką ona nabyła w 1972 roku przez podniesienie do godności katedry. Znajdzie
się zatem miejsce przeznaczone dla biskupiej katedry u podnóża ołtarza głównego (pentaptyku/tryptyku), pośrodku apsydy – tak jak to stanowi zwyczaj
w katedrach, kościołach biskupich. Jednak zainicjowana „pogłębiona adaptacja”
wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny dla
potrzeb katedry biskupiej nie powinna, poprzestać na realizacjach, które za pewien czas mogą okazać się tymczasowe. Jednocześnie wiadomo, że świątynia
koszalińska przechodziła wielokrotnie zmianę wystroju wnętrza. Trudno jest wyliczać wszystkie zmiany kościoła parafialnego, wzrastającego w randze miasta,
zanim został w nim umieszczony ołtarz główny mistrza (?) Andrzeja Wenzla
w 1512 roku. Można jednak sobie wyobrazić pewną ewolucję upiększania
wnętrza oraz systematycznej rozbudowy (dobudowywania kaplic, łączonych
następnie przejściami „wypruwanymi” w istniejących murach zewnętrznych)32.

30

Por. Ch.W. Haken, Versuch einer diplomatischen Geschichte der Königlich
Preussischen Hinterpommerschen Immediat- und vormaligen Fürst-Bischöflichen
Residenzstadt Cöslin, Cöslin 1765; ID., Fortsetzung seiner diplomatischen Geschichte
der Stadt Cösslin bey ihrer 1766 eingefallenen Jubelfeyer ans Licht gestellet, Stettin
und Leipzig 1767.
31
Por. Pommersches Urkundenbuch (PU), t. II, nr 802.
32
Por. D. Kubicki, Gotyckie świątynie powiatów..., op. cit, s. 170.
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Wraz z reformą luterańską Kościoła w biskupstwie kamieńskim nastąpiły
kolejne zmiany średniowiecznego wnętrza do potrzeb liturgii protestanckiej.
Zapewne taki wymiar miały prace restauracyjne, podjęte przy świątyni w roku
158533 i niedługo później, bo w 1591 roku. Jednak z pewnością nie mogły one
spowodować natychmiastowego całkowitego usunięcia wystroju świątyni koszalińskiej sprzed reformy luterańskiej34. Należy brać pod uwagę chociażby fakt,
że wówczas, w niewiele lat po nastaniu reformy luterańskiej Kościoła zachodniopomorskiego w 1535 roku, trudno było myśleć o usunięciu niedawno
ufundowanego i zamówionego ołtarza głównego, niedawno, bo przecież w 1512 r.
– żyli przecież jeszcze fundatorzy (lub potomkowie) owego pentaptyku maryjnego czy też innych dzieł sakralnych, ufundowanych świątyni. Tak więc, o ile
przejściowe okazywać się miały zmiany z lat 1635 i 1751, o tyle prace konserwatorsko-restauracyjne przy świątyni, prowadzone w latach 1842–1845, okazały się trwałym śladem na jej architektonicznej bryle, ukształtowanym dziewiętnastowieczną koncepcją konserwatorską Yiolet le Duca. Właśnie wówczas
zostały rozebrane wszystkie przylegające do świątyni kaplice, a pozostające do
dnia dzisiejszego mury zewnętrzne przemurowane. Wówczas to świątynia koszalińska otrzymała nowy wystrój: balkony, emporę organową i nową polichromię. Realizacja projektu nowego wyposażenia wnętrza nie mogła nie odbyć
się kosztem pozostałego jeszcze – jedynie fragmentarycznie – wystroju średniowiecznego, który tym razem usunięto ostatecznie. Stanowiło to niepowetowaną stratę, bowiem według informacji z zachowanych dokumentów możemy
odtworzyć sobie całościowy wygląd tej średniowiecznej świątyni35. Do zwieńczenia prac restauracyjnych XIX stulecia należałoby zaliczyć zmianę witraży
w prezbiterium w 1917 roku wraz z wcześniejszymi pracami w 1914 roku nad
założeniem nowej polichromii na figurach z maryjnego pentaptyku. Była to
jednak świątynia luterańską w mieście, które stawało się ważnym ośrodkiem
administracyjnym rejencji pomorskiej. Wówczas jeszcze nic nie zapowiadało
zmian, jakie nastąpiły w niedalekiej przyszłości, czyli po zakończeniu II wojny
światowej w 1945 roku.
Podsumowując więc okres luterański w dziejach koszalińskiej świątyni, należałoby zaznaczyć, że kompleksowe prace przeprowadzone przy koszalińskim

33

Por. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zbiór Starych Inwentarzy,
nr 1132, s. 153–157.
34
Należy pamiętać o żywotności katolicyzmu w Koszalinie, o czym świadczyłoby
istnienie np. wikarii św. Anny, która jest potwierdzona jako istniejąca w 1588 roku.
Fakt ten oznacza, że przypisany jej kapłan sprawował w 1588 roku msze święte w intencji ofiarodawców przy ołtarzu koszalińskiego kościoła parafialnego, do którego była
przypisana wikaria. Por. D. Kubicki, Gotyckie świątynie..., op. cit., s. 173.
35
Wyliczenie kaplic, ołtarzy wikaryjnych... Zob. D. Kubicki, Gotyckie świątynie
powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego, s. 171–173.
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obiekcie sakralnym w XIX i w początkach XX wieku stanowiły pierwszą nadarzającą się okazję oraz możliwość nadania koszalińskiej świątyni czysto luterańskiego charakteru. O ile czas początków reformy luterańskiej Kościoła zachodniopomorskiego nie pozwalał na wprowadzenie dość radykalnych zmian
w wystroju, realizujących wytyczne doktryny luterańskiej w dostosowaniu świątynnego wnętrza do wymogów liturgii, o tyle wiek XIX przyniósł sprzyjające okoliczności na dokonanie zmian – z czego również skwapliwie skorzystano. Wiadomo bowiem, że kiedy po 1720 roku przyłączono do pruskiej części Pomorza
Zachodniego część szwedzką, Prusy realizowały program zacierania śladów jego przeszłości narodowej i kościelnej36. Zrozumiałe jest, że nastanie katolicyzmu po II wojnie spowodowało serię tymczasowych adaptacji wnętrza świątynnego koszalińskiego kościoła mariackiego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP37.
Nie chodziło jednak jedynie o przystosowanie wnętrza do wymogów liturgii
katolickiej, a około 1968 roku do wymogów odnowionej liturgii Soboru Watykańskiego IŁ lecz także o przystosowanie wnętrza do nowej godności i rangi
świątyni – katedry. Trudno pytać o ówczesną świadomość tymczasowości
wprowadzanych zmian i dokonywanych adaptacji wnętrza. Zrozumiałe jest, że
bywają historyczne momenty, w których wyczuwa się ważność podejmowanej
decyzji. Wydaje się, że obecny czas ugruntowanego już w swej strukturze biskupstwa koszalińsko-kołobrzeskiego stanowi niezwykłą okazję uczynienia ze
świątyni kościoła rozpoznawanego jako katedralny.
Wobec tego wszystkiego, co dotyczy symboliki świątynnego wnętrza oraz
wyrażania doktryny wiary chrześcijańskiej przez wszystkie elementy wystroju –
należałoby ustalić całościowy projekt zmian, który byłby stopniowo realizowany,
w miarę wykonywanych prac oraz na miarę posiadanych środków finansowych. Nie należałoby zatem ograniczać się do przywrócenia formy szafy tryptykowej (pentaptykowej)38 – uwzględniającej wymóg znamion współczesności
i zharmonizowania z zachowanymi elementami dzieła sakralnego, gdy nie jest
możliwa pełna rekonstrukcja – dla przedstawień rzeźbiarskich z ołtarza mistrza
Andrzeja Wenzla z 1512 roku oraz umiejscowienia u jej podnóża sedilium biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego. Chodziłoby o kompleksowe potraktowanie
całego prezbiterium, a więc nie tylko sedilium biskupiego u podnóża ołtarza

36

Por. Ibidem, s. 16.
Należałoby w tym miejscu dodać, że kiedy po 1944 roku Polska Rzeczypospolita
Ludowa odzyskała ziemie nad Bałtykiem, od Wisły po Odrę, w latach 1948–1972 zostało powtórzone zacieranie śladów przeszłości, ale tym razem głównie przeszłości
niemieckiej i protestanckiej, od wystrojów świątyń przystosowanych do wymogów liturgii reformowanych wspólnot kościelnych Zachodu aż po niszczenie cmentarzy
ewangelickich i cmentarzy żydowskich. Por. Ibidem.
38
Należałoby jednocześnie dokonać integracji wszystkich zachowanych dzieł gotyckiej sztuki sakralnej z dawnego kościoła parafialnego średniowiecznego Koszalina.
37
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tryptyku Maryjnego, ale łącznie ze stallami dla kapituły katedralnej i oddzielnymi
miejscami dla biskupów pomocniczych diecezji.

Jednocześnie należałoby zmienić przekaz doktrynalny przedstawień ikonograficznych, umieszczonych w witrażach prezbiterium. Chodzi o ikonograficzne przedstawienia postaci M. Lutra i F. Melanchtona. W odniesieniu do twórców reformy luterańskiej Kościoła nie można mieć żadnych złudzeń – programowo zwalczali Kościół (katolicki) w realiach ówczesnego XVI stulecia. Z
pewnością nawet najbardziej „wyrozumiały” ekumenizm (ze strony katolickiej)
nie usprawiedliwia faktu pozostawienia przedstawień postaci w świątyni katolickiej, a tym bardziej w kościele katedralnym.
Faktem jest, że witraże prezbiterium nie stanowią najwyższej wartości artystycznej, pozostając całkiem normalnymi produktami swego czasu. Gdyby jeszcze witraże posiadały wcześniejszą metrykę oraz nie były dokonywane przemyślane, trwałe zmiany świątynnego wnętrza dla potrzeb katedry, jako pierwszej
świątyni biskupstwa koszalińsko-kołobrzeskiego, to można by jeszcze wysuwać
słuszne argumenty przeciw takiemu zamierzeniu. Jednak podejmowany fakt
trwałej organizacji świątynnego wnętrza jako kościoła katedralnego nie może
pominąć dokonania takiej zmiany – wiąże się to również z projektowanym ołtarzem głównym, który próbuje się uzależniać od widoczności witraży z 1917 roku z postaciami twórców reformacji.
Żadne argumenty nie przekonują wobec faktu, że świątynia katolicka wyraża
w sobie, nie tylko chrześcijańską symbolikę, ale także i przede wszystkim doktrynę chrześcijańską. Wystarczająco dojrzał czas na dokonanie zmiany, która
powinna nastąpić – właśnie teraz, podczas prac nad wystrojem świątyni jako
kościoła katedralnego. Nie chodziłoby o żaden ekumenizm, lecz o fakt niezwykle mocnego dysonansu obecności takich postaci w świątyni katolickiej, i to
jeszcze w kościele katedralnym. Nierozwiązanie tego problemu, istotnego nadal
z punktu widzenia symboliki świątyni katolickiej, spowoduje jedynie jego przesunięcie w czasie39. W imię poprawnie rozumianego ekumenizmu należałoby
usunąć te postacie, które przecież nie mają nic wspólnego z ekumenizmem.
Nadto nie przekonują żadne wysuwane pseudoargumenty w postaci: „największą karą jest dla twórców reformacji »wysłuchiwanie« katolickich mszy świętych” (!?).

39

Oczywiście pewnym rozwiązaniem problemu witraży, które przecież zgodnie
z definicją przedmiotu czy obiektu zabytkowego (wykonany przed 1945 rokiem) pozostają i pozostaną obiektem zabytkowym, byłoby ofiarowanie ich jakiejś nowo wznoszonej świątyni ewangelickiej. Obiekt zabytkowy nie musi bowiem pozostawać na swoim
miejscu – możliwa jest przecież zmiana lokalizacji, a w ostateczności przeniesienie do
muzeum.
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Jednocześnie, w jednym z ostatnich etapów realizowanego dostosowania
wnętrza kościelnego do wymagań i potrzeb katedry, należałoby wprowadzić
zmianę formy oświetlenia całości. Zawieszone metalowe, koliste żyrandole,
mimo że spełniają swą funkcję oświetlania wnętrza, to jednak szpecą swą zbyt
dużą prostotą. W świątyni średniowiecznej nie było tej formy oświetlania wnętrza. Była ona wprowadzana dość późno, a jako przykład może służyć ówczesna
kołobrzeska kolegiata, na wyposażenie której zostały ufundowane żyrandole
(o tematyce Maryjnej), jeden z zachowanych w początkach XV, a drugi w początkach XVI wieku40.
Współczesne możliwości oświetlania wnętrz pozwoliłyby z pewnością na zastąpienie wiszących żyrandoli nawy głównej pewną formą oświetlenia wnętrza
za pomocą odpowiednich urządzeń świetlnych, umieszczonych u podnóża filarów lub w niższej ich części.
Osobną rolę będzie spełniać projektowana kaplica Najświętszego Sakramentu, pewnego rodzaju szczególne Święte Świętych41, Sanctissimum, zarówno
miejsca adoracji Jezusa Eucharystycznego dla przychodzących w ciągu dnia
wiernych do świątyni wiernych, jak i przechowywania (w tabernakulum) Rezerwy eucharystycznej, co stanowiłoby jednocześnie praktyczną realizację postanowień zmian liturgicznych, wprowadzonych przez Sobór Watykański II42.
Zmiana miejsca przechowywania Najświętszego Sakramentu byłaby konieczna
ze względu na przeznaczenie miejsca w głębi apsydy dla biskupiej katedry oraz
stall dla duchowieństwa, prezbiterium Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego.
Jednocześnie należałoby myśleć o przyszłości lokalnego Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego. Chodziłoby o przemyślane zaplanowanie miejsca pochówków biskupów koszalińsko-kołobrzeskich oraz sufraganów. Czy nie należałoby
wznieść (od strony południowej) kaplicy biskupów koszalińsko-kołobrzeskich
(jakby odbudowanie rozebranej w XIX wieku kaplicy, dobudowanej w średniowieczu do pierwotnej bryły świątyni), gdzie dość byłoby miejsca na sarkofagi biskupie, bez uszczuplania miejsca wewnątrz samej katedry.
Wydaje się, że dzieło uorganizowania i stworzenia sakralnego wnętrza koszalińskiej świątyni, odpowiadającego jej godności kościoła katedralnego, stanowi wyzwanie chwili. Koszalin nie jest od l stycznia 2000 roku miastem wojewódzkim. Nowy podział administracyjny może przyczyniać się do stopniowej
degradacji nie tylko miasta, ale także subregionu koszalińskiego. Dzieło nadania wystroju sakralnego wnętrza koszalińskiej katedrze odpowiedniego randze

40

Tzw. Korona Holków (1420) i Korona Schlieffenów (1523). Por. więcej D. Kubicki, Kołobrzeska konkatedra. Świadek tysiąclecia, s. 79.
41
Nawiązując do nazewnictwa miejsca najświętszego Świątyni Jerozolimskiej.
42
Por. Konstytucja o Świętej Liturgii, 23, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje,
Dekrety, Deklaracje, Poznań 1967.
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kościoła, jako pierwszej świątyni biskupstwa koszalińsko-kołobrzeskiego, może
spowodować zahamowanie niekorzystnych zmian. Władze administracyjne i samorządowe Koszalina powinny nie tylko skorzystać z nadarzającej się okazji dodania splendoru miastu poprzez nowy wystrój koszalińskiej katedry, ale uczestniczyć w tym dziele – tak jak to było zwyczajem średniowiecza, w którym powstawała i była upiększana koszalińska świątynia.

IGNACY SKRZYPEK

Z PRZESZŁOŚCI MUZEUM W KOSZALINIE1
Świętując okrągły Jubileusz 90-lecia Muzeum w Koszalinie, powinniśmy
chociaż w zarysie poznać początki takiego wydarzenia i prześledzić jego zmagania organizacyjne na przestrzeni tak wielu lat. Muzeum w Koszalinie znajduje
się bowiem w niewielkim gronie muzeów Pomorza Zachodniego, które zaczęły powstawać w różnym stopniu w XIX i w początkach XX wieku. Jesteśmy
jak dotychczas trzecim muzeum, po Szczecinku i Darłowie, które obchodząc takie Jubileusze, odnotowują i doceniają trud organizacyjny poprzednich pokoleń.
Zapominamy jakże często o tym, że udostępnienie społeczeństwu polskiemu
tych ocalałych po drugiej wojnie światowej muzeów nie było jednorazowym
aktem kreatywnym, lecz stanowiło ukoronowanie długiego procesu organizacyjnego, który rozpoczął się w wielu przypadkach właśnie w końcu XIX czy też
w początkach XX wieku.
Żadne muzeum nie powstało tylko po to, żeby istnieć, albo że tak wypada,
aby każde miasto miało swoje muzeum. Nie stanowi ono bowiem wartości samej w sobie. To społeczności lokalne na pewnym etapie swojego rozwoju
(a właściwie najbardziej światła jego część) uznały, że tego typu placówki są im
potrzebne, że należy je w określonej formie do życia powoływać i łożyć na ich
utrzymanie oraz że mają one realizować pewne zadania, służące osiąganiu określonych celów.
Musimy pamiętać, że muzea – jak żadne inne instytucje – odzwierciedlają
ciągłość kulturową społeczeństw mieszkających tutaj przed nami. Placówki te
zawsze chroniły i ratowały od zniszczenia wytwory rąk i umysłów ludzkich następujących po sobie pokoleń, bez względu na przynależności polityczne tych
ziem, ustroje i ideologie manipulujące zazwyczaj określonymi zabytkami. Historia muzeów na Pomorzu Zachodnim jest nieco inna, bardziej złożona, niż na
pozostałych obszarach Polski, bowiem działały one na terytorium, które dopiero
po ostatniej wojnie znalazło się w granicach państwa polskiego.
Pierwszą próbę założenia muzeum w Koszalinie podjęło niemieckie Towarzystwo Naukowe (Wissenschaftlichen vereins zu Köslin)już w 1879 roku. Dużo wcześniej niż na przykład w Greifswaldzie (1899) czy w Słupsku

1

Wystąpienie na 90-lecie Muzeum w Koszalinie 27 września 2002 roku.
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(1905/1906). Gromadzono przede wszystkim zbiory archeologiczne i przyrodnicze z okolic Koszalina i powiatu. Zadbali o to dwaj panowie: radca sądu
ziemskiego Robert Hildebrand – bardzo lubiana i szanowana osobistość, oraz
Rudolf Hanncke – znany i ceniony badacz regionu, nauczyciel historii, autor
kilku prac z przeszłości Koszalina i Pomorza. Niestety, po ich śmierci przedsięwzięcie upadło. Część zgromadzonych i skatalogowanych zabytków uległa
rozproszeniu i zniszczeniu, resztę w 1908 roku przekazano do działającego
w Szczecinie Antiqarisches Museum, będącego kolekcją Towarzystwa Historii
i Starożytności Pomorza, założonego w 1824 roku (Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde).
Ponowne starania poczyniono w 1910 roku, kiedy powstało w Koszalinie
Towarzystwo Krajoznawcze i Ochrony Zabytków Regionu (Verein für Heimatkunde und Heimatschutz), w statucie którego znalazły się zapisy o utworzeniu
muzeum regionalnego w Koszalinie. Wiele wysiłku w organizację tego Towarzystwa, jak i gromadzenie zbiorów muzealnych poczynił pracownik poczty
w Koszalinie Hans Spielberg, długoletni sekretarz Towarzystwa, a także Fritz
Schulz – prezes Towarzystwa od 1922 roku, dyrektor banku w Koszalnie, który
także zajmował się badaniami toponomastycznymi i kreowaniem zagadnień
ludoznawczych w tej części Pomorza.
W roku 1912 członkowie Towarzystwa Krajoznawczego zorganizowali po raz
pierwszy w Koszalinie niewielką wystawę muzealną w holu Ratusza Staromiejskiego, usytuowanego w południowej pierzei Rynku, spalonego przez
Rosjan w 1945 roku. Datę ekspozycji uznali niemieccy muzealnicy już w 1930
roku za początek muzeum w Koszalinie, po wojnie również polscy muzealnicy
na Pomorzu. My właśnie dzisiaj, 27 września 2002 roku, honorujemy 90-lecie
tego wydarzenia.
W 1914 roku przydzielono na siedzibę Heimatmuseum dwa pomieszczenia
w tzw. „Domu Miejskim” (Stadhaus) przy ul. Szpitalnej (Lazarettstrasse) –
dzisiaj budynek Polikliniki, jednak dopiero po pierwszej wojnie światowej,
w 1919 roku, urządzono tam stałą wystawę i wydano przewodnik po zbiorach.
Zabytki podzielono na kąciki tematyczne obrazujące archeologię regionu, historę i sztukę kościelną, rzemiosło, geologię, kulturę ludową, zabytki militarne
i meble mieszczańskie. Najwięcej miejsca zajmowały dokumenty i kopie
dokumentów związanych z lokacją i działalnością średniowiecznego miasta.
Były pieczęcie i monety pomorskie, w tym również z koszalińskiej mennicy,
a ciekawostką był owiany legendą róg, zwany „Trąbą Strażniczą”, znaleziony
na tzw. „Górze Olbrzymów” w paśmie wzniesień gołogórskich, razem z kośćmi
szkieletu i mieczem, przekazany przez Radę Miejską w Koszalinie do zbiorów
muzealnych w 1915 roku.
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Dwa pomieszczenia w budynku przy ul. Szpitalnej nie stanowiły dla muzeum wystarczającego miejsca na eksponowanie wszystkich zabytków. Rozpoczęto więc długoletnie starania o inne, bardzie odpowiednie, locum. Nie było to
jednak łatwe i sytuacja muzeum w tej sprawie nie zmieniła się do 1928 roku.
Wtedy dopiero miasto zakupiło willę przy obecnej ul. Piłsudskiego 53 (Danzigerstrasse), w której – po koniecznym remoncie – otwarto 27 października
1929 r. stałą wystawę muzealną, rozmieszczając zabytki w 12 pomieszczeniach.
Ciekawym elementem na wystawie obrazującej historię regionu była odtworzona „izba jamneńska” wraz z wyposażeniem oraz pokaźny zbiór broni i pamiątek po regimentach pruskich stacjonujących zawsze w Koszalinie.
W wyniku działań wojennych w 1945 roku zbiory wraz z wyposażeniem
budynku, niezabezpieczone w tych pierwszych miesiącach, uległy dewastacji
i rozgrabieniu. Zachowana część zabytków oraz pewna ilość wypożyczona
z Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie i z Muzeum Regionalnego
w Białogardzie stanowiła podstawę wyposażenia Muzeum Miejskiego w Koszalinie, reaktywowanego w 1947 roku.
Muzeum w Koszalinie było pierwszą placówką kultury w mieście udostępnioną po II wojnie światowej polskiemu społeczeństwu.
Pierwszy kustosz muzeum Jakub Rokicki, pan już po siedemdziesiątce,
przyrodnik z wykształcenia i przedwojenny bibliotekarz muzeum w WarszawieWilanowie, wraz z woźnym już w listopadzie 1945 r. przystąpili do segregacji
ocalałych zabytków i książek, z których m.in. powstała później pierwsza biblioteka miejska w Koszalinie z siedzibą w muzeum. 15 czerwca 1947 r., w obecności burmistrza Henryka Jagoszewskiego, przedstawicieli działających wtedy
partii politycznych ł innych władz oraz gości, dokonano poświęcenia i otwarcia
Muzeum Miejskiego w budynku przy ówczesnej ul. Armii Czerwonej 53
(dzisiaj J. Piłsudskiego 53). W tym budynku muzeum jest od 73 lat. Obecnie
mieści się w nim dział archeologiczny i historii miasta.
Do 1949 roku placówka muzealna podlegała Zarządowi Miejskiemu w Koszalinie. Był to okres, kiedy nie zawsze doceniano wartości dzieł sztuki, zwłaszcza tych z ocalałych pałaców i dworów pomorskich. Pokutowało ogólnie
negatywne nastawienie do wszystkiego co niemieckie (trudno się dziwić, po tak
okrutnej wojnie). Rola muzeum w latach 1945–1956 polegała głównie na działalności propagandowo-oświatowej. Uwagę skupiano przede wszystkim na organizowaniu wystawek okolicznościowych związanych z rocznicami i świętami
państwowymi, według panującej wówczas ideologii. Od 1949 do 1955 roku
kierownikiem muzeum był Jan Panteluk, wcześniej woźny w tym muzeum,
samouk i ludowy rzeźbiarz z huculszczyzny.
Przełom dla muzealnictwa koszalińskiego nastąpił w 1956 roku wraz ze
zmianami politycznymi i społecznymi w kraju. Kierownikiem muzeum został
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archeolog – mgr Marian Sikora, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po dołączeniu nieco później następnych archeologów, prace
naukowo-badawcze i publikacyjne z tej specjalności stały się głównym kierunkiem działania muzeum.
Do roku 1964 opiekę nad muzeum sprawowało Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Koszalinie. Wtedy też placówka nasza pełniła nieformalnie
funkcję Muzeum Okręgowego dla pozostałych muzeów regionalnych województwa koszalińskiego. Koszalińscy archeolodzy od początku swoją działalność skierowali na organizację i powołanie nowych muzeów (Szczecinek, Złotów, skansen słowiński w Klukach, Bytów, Człuchów). Oczywiście należy tutaj
podkreślić widoczną opiekę merytoryczną Muzeum Pomorza Zachodniego
w Szczecinie nad muzeum w Koszalinie i innymi muzeami, a przede wszystkim
trzeba docenić rolę prof. dr. hab. Wł. Filipowiaka, ówczesnego dyrektora muzeum w Szczecinie, który jest jak gdyby „ojcem chrzestnym” wszystkich muzeów działających na Pomorzu Zachodnim. W latach 60. mają miejsce istotne
dla dziejów Pomorza badania archeologiczne (Góra Chełmska, Stare Drawsko –
Drahim, liczne grodziska i cmentarzyska).
Od 1962 roku Muzeum w Koszalinie było przez jakiś czas współorganizatorem Plenerów Plastycznych w Osiekach pod Koszalinem. W początkach lat 60.
prezentowano w naszej placówce kilka ambitnych wystaw czasowych, m.in.
„Malarstwo polskie XVIII–XX wieku”, „Malarstwo obce XVI–XVIII w.”,
„Sztuka ludowa na Pomorzu”, z drukowanymi katalogami.
W latach 1964–1965 władze województwa koszalińskiego (partyjne i administracyjne) przeprowadziły reorganizację muzealnictwa środkowopomorskiego. Przyjęto zasadę ścisłej specjalizacji muzeów i koncentracji najokazalszych
zbiorów. W tej próbie uporządkowania gospodarki muzealnej tkwił zamiar
tworzenia dużych kolekcji oraz możliwości prowadzenia samodzielnej pracy
badawczej. Autorem i realizatorem tej polityki ze strony muzeum był mgr
Janusz Przewoźny – dyrektor połączonych muzeów w Koszalinie i w Słupsku
do 1969 roku.
Muzeum Okręgowym Pomorza Środkowego zostało wówczas muzeum
w Słupsku z racji otrzymania odrestaurowanego Zamku Książąt Pomorskich.
Koszalin został natomiast Oddziałem Archeologicznym Muzeum Pomorza
Środkowego. Przeorganizowaniu uległy też muzea w Kołobrzegu i w Darłowie.
Na tych zmianach straciły niestety muzea już istniejące (Koszalin i Darłowo).
Na przykład muzeum w Koszalinie musiało przekazać około 800 zabytków
z zakresu sztuki dawnej, współczesnej, etnografii, rzemiosła artystycznego,
numizmatyki oraz duży księgozbiór pomorskich książek (tzw. pomeraniców
i starodruków).
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W maju 1969 roku role się odwróciły i Koszalin stał się do końca 1971 roku
Muzeum Okręgowym, a Słupsk Oddziałem. Do Warszawy odszedł wówczas
mgr Janusz Przewoźny, a jego miejsce zajął dr Ludwik Przymusiński, który
jednak częściej przebywał w Słupsku, natomiast muzeum w Koszalinie na co
dzień zawiadywał wicedyrektor Leon Szostak. W niedługim czasie okazało się,
że przyjęta zasada wąskiej specjalizacji zbiorów (archeologia) w Koszalinie,
mieście wojewódzkim, gdzie nie było dużo placówek kultury, nie zdaje egzaminu i-od stycznia 1972 roku następują kolejne zmiany organizacyjne.
Oddział archeologiczny MPS w Koszalinie przekształcono w autonomiczną
placówkę pod nazwą Muzeum Archeologiczno-Historyczne. Dyrektorem został
mgr Franciszek Lachowicz, dotychczasowy Wojewódzki Konserwator Zabytków Archeologicznych w Wydziale Kultury PWRN w Koszalinie, który zachował to stanowisko, obejmując jednocześnie posadę dyrektora muzeum. Na
cele muzealne przekazano zabytkową kamieniczkę przy ul. Bogusława II 15
(dzisiaj Pałac Ślubów), w której organizowano wystawy czasowe. Od początku
(po zabraniu nam zabytków do muzeum w Słupsku) rozpoczęto gromadzenie
dzieł sztuki dawnej i współczesnej, zabytków etnograficznych i historycznych,
numizmatów i medali, exlibrisów i księgozbioru z tych dziedzin.
Muzeum Archeologiczno-Historyczne rozwinęło ambitną działalność wystawienniczą i oświatową przy jednoosobowej obsadzie działu, którego pracownik
mgr Romualda Lachowiczowa prowadziła również wszystkie sprawy wydawnicze. Nawiązano wówczas szeroką współpracę z instytutami naukowymi, sąsiednimi muzeami, uniwersytetami i pracowniami archeologiczno-konserwatorskimi. Muzeum i Wojewódzki Konserwator Zabytków Archeologicznych
zainicjował wtedy na dużą skalę badania archeologiczne, przy współpracy tych
wymienionych instytucji, jak również Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego, którego prezes mgr Henryk Janocha był równocześnie kierownikiem działu archeologicznego muzeum. Niektóre przebadane
obiekty znane są nie tylko w Polsce, ale i w Europie, że wspomnę chociażby
cmentarzysko kręgów kamiennych w Grzybnicy koło Koszalina, cmentarzysko
rzymskie w Gronowie, gród w Białogardzie, zespół cmentarzysk megalitycznych i osad z okresu neolitu w Łupawie – Poganicach, gród i zamek w Złotowie, liczne cmentarzyska kultury pomorskiej itp. Wprowadzono po raz pierwszy do budżetu muzealnego kwoty na badania wykopaliskowe, dokonano też
kompleksowej inwentaryzacji i skatalogowania wszystkich zbiorów. Rozpoczęto starania o zwrot kolekcji osieckiej ze słupskiego muzeum, w wyniku
czego w 1976 roku część zbiorów osieckich została przekazana już do Muzeum
Okręgowego w Koszalinie.
Od 1975 roku, w następstwie zmian administracyjnych kraju, w muzealnictwie koszalińskim zaszły kolejne przekształcenia. Od 15 stycznia 1976 roku,
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w miejsce dotychczasowej placówki zaczęło działać Muzeum Okręgowe w Koszalinie, które objęło swim zasięgiem teren ówczesnego województwa koszalińskiego i przejęło nadzór merytoryczny nad muzeami w Szczecinku i Darłowie.
Dyrektorem został dr Tadeusz Gasztold, późniejszy profesor Akademii
Pomorskiej w Słupsku, historyk, autor wielu książek, przedwcześnie zmarły
(2000 rok) nasz kolega. Utworzono nowe działy: Sztuki Współczesnej, pod
kierunkiem mgr Walentyny Orłowskiej, Historyczno-Etnograficzny z Anną
Marią Mosiewicz na czele, w którym rozpoczęto gromadzenie zabytków z myślą o realizacji skansenu kultury jamneńskiej, którego jednak po wielu koncepcjach nie zrealizowano. Rozpoczęto badania inwentaryzacyjne nad budownictwem ludowym, w które – oprócz pracowników Pracowni Konserwacji Zabytków w Koszalinie – włączyli się pracujący w muzeum etnografowie.
W tym czasie, w 1977 roku, otwarto także stałą wystawę miejską w budynku
przy ul. Piłsudskiego 53 „Koszalin w Polsce Ludowej” z nakręconym kolorowym filmem. Przy pracach tych szczególnie wyróżnił się mgr Andrzej Ziemiński, ówczesny kierownik działu oświatowego, dzisiaj dyrektor Biblioteki
w Koszalinie. Ogłoszono również konkurs na wspomnienia mieszkańców Koszalina, który przez wiele lat był kontynuowany. Nawiązano wtedy też trwałe
kontakty z muzeami zagranicznymi, Neubrandenburgiem, które trwa do dziś,
Varbergiem w Szwecji i Połtawą na Ukrainie. W kamieniczce przy ul. Bogusława II 15 organizowano szereg ambitnych wystaw czasowych i oświatowych,
również przy współpracy szkół koszalińskich, zwłaszcza Liceum Sztuk Plastycznych i Ogniska Kultury Plastycznej w Koszalinie. Realizowano tzw. „Konfrontacje Kolekcjonerskie” połączone z wystawami, oraz „Wieczory Muzealne”
(corocznie jesienią) z ciekawymi wykładami. Rozpoczęto także starania o nowy
gmach przy ul. Młyńskiej 37/39, w którym obecnie się znajdujemy, uwieńczone
sukcesem dopiero w 1982 roku, już za dyrektora Jerzego Szweja, historyka
sztuki, zmarłego wiosną 2002 roku. Za jego dyrekcji powstał dział Historii
Miasta i Pomorza, którym kieruje od początku mgr Danuta Szewczyk, i gabinet
Numizmatów i Medali pod kierownictwem Barbary Mielniczuk.
Obiekt był w złym stanie technicznym. Przez trzy lata prowadziliśmy intensywne prace remontowe i konserwatorskie we wnętrzach, w dużej mierze siłami
ludzi z muzealnej pracowni konserwatorskiej, pod kierunkiem konserwatora
Zbigniewa Drywy, który pracując w koszalińskim muzeum od 1965 roku, był
organizatorem tej pracowni i jej kierownikiem do 1990 roku. Był pedagogiem,
człowiekiem niezwykle pracowitym, skromnym i uczynnym. Odszedł od nas
przedwcześnie w czerwcu 1977 roku. Wiele jego prac i dokumentacji konserwatorskiej pozostało w muzeum jako świadectwo solidnego i wszechstronnego
pracownika oraz sympatycznego kolegi. Pamiętamy Cię Zbyszku!
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Całkowity remont i przystosowanie części młyna na cele ekspozycyjne zakończono w czerwcu 1991 roku, kiedy dyrektorem był mgr Juliusz Sienkiewicz.
Przygotowane sale wystawowe w budynku przy ul. Młyńskiej 37/39 udostępniono pierwszy raz społeczeństwu l czerwca 1991 roku, w dniu wizyty
w Koszalinie papieża Jana Pawła II. Nieco wcześniej, bo jeszcze w 1984 roku,
za dyrekcji Jerzego Szweja, dokonano przeniesienia zabytkowych budynków ze
wsi Dąbki koło Darłowa i na posesji muzealnej przy ul. Młyńskiej otwarto
miniskansen etnograficzny, gdzie obecnie eksponowane jest wnętrze izby
jamneńskiej. Otwarcie miniskansenu świętowaliśmy w 2001 roku, dzięki pracy
koi. mgr Liji Szadkowskiej.
Czasy już nowsze, o których chcę wspomnieć, do połowy lat 90., to realizowanie obowiązków statutowych, z których na uwagę zasługuje wiele znaczących wystaw historycznych, artystycznych i archeologicznych, sprowadzanych
z zewnątrz czy też organizowanych ze zbiorów własnych przez muzealników
naszej placówki. W dziedzinie archeologii, o której z racji zawodu pragnę
wspomnieć, to realizowanie ważnych dla nauki polskiej badań wykopaliskowych, m.in. tych najważniejszych na cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Nowym Łowiczu, autorstwa naszej koleżanki mgr Krystyny Hahuły,
która niestety odeszła na zawsze niespełna rok temu, w młodym wieku i w pełni
realizowania swoich ambicji zawodowych.
Szanowni Państwo!
Każdy Jubileusz, obok radosnego świętowania, niesie za sobą także chwilę
wspomnień o tym co minęło. Wszak realizatorami takiego Jubileuszu są również Ci nieobecni. Przypominamy sobie więc tych ludzi i wydarzenia, zarówno
te radosne, jak i te mniej przyjemne, które też są składnikiem przeszłości.
Przywołujemy w pamięci naszych kolegów muzealników, naszych przełożonych, wielu cichych i może mniej widocznych pracowników muzeum, którzy są
na tzw. zasłużonym odpoczynku, również tych, których nie ma już wśród nas.
Oni wszyscy wnieśli tak wiele w codzienność muzealną. Nieustannie stykamy
się z ich pracą, archiwami, kartami muzealnymi, księgami inwentarzowymi,
publikacjami czy też opracowaniami dokumentacyjnymi, a także niektórymi
trwałymi inwestycjami na posesjach muzealnych. Przez te osiągnięcia widzimy
wyraźnie ciągłość między pokoleniami muzealników.
Uświadamia to również, że na dzisiejszy obraz Muzeum i jego dorobek
pracowali wszyscy zatrudnieni tutaj ludzie. O specyfice, klimacie placówki
i rzeczywistej działalności decydują bowiem muzealnicy, którzy pełnią
służebną rolę wobec zgromadzonych zbiorów. To przedmiot muzealny, ten
„dokument zdarzeń”, musi stanowić punkt wyjścia, wokół niego roztacza się
horyzont tego, co możliwe – dostrzegalne lub domyślne i tylko on sprowadza
ludzi do muzeów.
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Należy jednak wiedzieć, że nie wszystkie rodzaje pracy w muzeum dadzą się
publicznie pokazać. Znaczna jej część to żmudne, ale nieodzowne wypełnianie
inwentarzy, sporządzanie kart katalogowych i opracowania zbiorów, zabiegi
konserwatorskie i dokumentacyjne, działalność administracyjna i księgowa,
praca komórek pomocniczych (działu oświatowego, laboratorium fotograficznego, biblioteki i opiekunów ekspozycji muzealnych), tych wszystkich niezbędnych ogniw dla merytorycznej działalności instytucji muzealnej. To wszystko
jest jakby poza „odświętnym jubileuszem”, ale składa się na rzeczywisty
dorobek i wartość placówki. Wszystkim więc aktualnym i byłym pracownikom
koszalińskiego muzeum należy się pamięć i słowa podziękowania.
Pamiętajmy więc o Robercie Hildebrandcie i Rudolfie Hanncke, Hansie
Spielbergu i Fritzu Schulzu, którzy powołali i organizowali „Heimatmuseum”
w Koszalinie, o Jakubie Rokickim i Janie Panteluku, pracujących w trudnych
i skomplikowanych latach po drugiej wojnie światowej, a także o Pani Irenie
Prawdzie, pełniącej krótko obowiązki kierownika Muzeum w przełomowym
politycznie okresie 1955–1956. Nie można zapomnieć o Leonie Szostaku –
wicedyrektorze Muzeum w latach 1969–1971, którego inwestycje administracyjne na posesji przy ul. Piłsudskiego 53 służą muzealnikom do dzisiaj, a także
o dyrektorze dr. Eugeniuszu Małydze – etnografie, przedwcześnie zmarłym
naszym koledze ze studiów. Wiele osiągnięć tego Muzeum w zakresie naukowo-badawczym i wydawniczym, a także organizacji ciekawych wystaw czasowych w budynku przy ul. Bogusława II 15 odbyło się dzięki staraniom dyrektorów muzeum, doc. dr. Tadeusza Gasztolda, a później dr. Jerzego Szweja, którzy
tak niedawno na zawsze nas opuścili. Ci, którzy zetknęli się z mgr Ireną Siwkowską, historykiem sztuki i kierownikiem działu Sztuki Dawnej w naszym
Muzeum, nie zapomną jej pasji zawodowych i życia w pośpiechu, zamiłowania
do sztuki i umiejętności obcowania z dziećmi odwiedzającymi wystawy. To
Ona pierwsza zainicjowała lekcje muzealne w koszalińskim muzeum. Szanujmy
ich dorobek!
Wszak koszalińskie muzeum to nie składnica niepotrzebnych, starych i martwych przedmiotów, jak sądzą niektórzy obywatele tego grodu, to Instytucja
Kultury najstarsza w tym mieście z 47-mioma tysiącami zbiorów, w tym
samych archeologicznych ponad 30 tysięcy zespołów. To instytucja wielodziałowa, zatrudniająca specjalistów z różnych dziedzin kultury i sztuki, w której
znajdują azyl zabytki pokoleń, przywoływane do życia przez tychże muzealników. To archiwum minionego czasu, gdzie, co stare, staje się nowym. Idąc więc
do przodu, pamiętajmy o tym, co za nami, z pokorą i uznaniem dla przeszłości!

KRZYSZTOF ŁADA

LUDOBÓJSTWO POLAKÓW NA KRESACH WSCHODNICH, CZYLI
PRAKTYCZNA REALIZACJA REWOLUCJI NARODOWEJ OUN
Mając na względzie fakt, że wiodący działacze, teoretycy oraz ideolodzy OUN
już przed wojną ujawniali chęć fizycznego zniszczenia części Polaków na Kresach, a następnie wyrzucenia tych, którzy pozostaną przy życiu, warto prześledzić
praktyczne działania nacjonalistów w okresie wojny. Chodzi o odtworzenie przynajmniej części tych decyzji nacjonalistów, które dotyczyły Polaków oraz innych
mniejszości narodowych. Prześledźmy rozkazy operacyjne oraz sprawozdania
z ich wykonania, materiały instrukcyjne oraz propagandowe. Każdy z wymienionych rodzajów dokumentów jest ważny ze względu na fakt, że nie analizujemy
tutaj prób wywołania oraz przeprowadzenia zwykłego powstania, ale Rewolucji
Narodowej. Tam, gdzie na sytuację w ujęciu globalnym, a nie lokalnym miały
wpływ czynniki niemieckie, postaramy się wyjaśnić ich rolę.
Niniejsze opracowanie rozpatruje trzy kluczowe momenty w historii ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. Są to: jesień 1939 r., lato 1941 r. oraz wiosna
i lato 1943 r. Każdy z tych okresów był czasem gorączkowej działalności OUN,
a od 1940 dwóch frakcji – banderowskiej i melnykowskiej, dążących do ustanowienia państwa ukraińskiego o obliczu nacjonalistycznym. Są to również
momenty historyczne, w których nie przypadkowo doszło do licznych masowych morderstw ludności polskiej na Kresach. W analizie wydarzeń lat 1942–
1943 autor skoncentruje się głównie na frakcji banderowskiej, która odpowiedzialna jest za zainicjowanie i przeprowadzenie eksterminacyjnej czystki etnicznej Polaków na Kresach.
1. Wrzesień 1939
Rewolucję Narodową OUN z 1943 r. poprzedziły dwie nieudane próby jej
rozpoczęcia – fakty, które umykają uwadze historyków polskich. Chodzi oczywiście o wydarzenia związane z napadem Niemiec na Polskę w 1939 oraz inwazją niemiecką na Związek Sowiecki w 1941 r. W obu kluczowych momentach dziejowych OUN uważała się za sojusznika Niemiec. Warto spojrzeć na te
dwa momenty nie tylko przez pryzmat tego, co nacjonaliści zdołali osiągnąć
w tym okresie, ale także przez pryzmat tego, co planowali, a co im nie wyszło
na skutek wstrzymującej ich politykę sojuszników – Niemiec hitlerowskich.
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Używamy świadomie słowa „sojusznicy Niemiec”, gdyż za takich nacjonaliści się uważali w chwilach największego, w swoim mniemaniu, upojenia owocną współpracą. Dla przykładu, prawie dwa lata od wydarzeń wrześniowych
1939 r. Krajowy Prowid OUN–Bandery w jednym ze swoich memorandów adresowanych do władz niemieckich z 7 sierpnia 1941, a więc już po pierwszych
rozczarowaniach polityką niemiecką, uwypuklał wspólnotę antypolskich i antysowieckich celów Ukraińców i Niemców w okresie międzywojennym oraz zaznaczał, że okres ten został „ukoronowany aktywnym uczestnictwem ukraińskich partyzantów w dniach polsko-niemieckiej i obecnej wojny przeciw Moskwie [l941]”1. Wiemy także ze sprawozdania z 22 lipca 1941, dotyczącego
działalności OUN na Wołyniu, że tuż przed wybuchem niemiecko-sowieckiej
wojny OUN na Wołyniu otrzymała rozkaz, aby armię niemiecką przywitać „jako
sojuszniczą”2. Znajduje to potwierdzenie w opracowanych w kwietniu 1941 r. instrukcjach wojskowych, które Prowid OUN-Bandery wydał tuż przed wojną
niemiecko-sowiecką3.
W chwili napadu zarówno na Polskę, jak i Związek Sowiecki ounowskie
przygotowania do Narodowej Rewolucji były początkowo w znacznym stopniu
zbieżne z przygotowaniami wojennymi pewnych służb niemieckich. Jeden ze
scenariuszy wydarzeń 1939 r., przygotowywany przez te służby, zakładał rebelię ukraińską na Kresach. Abwehra zarówno we wrześniu 1939 r., jak i latem
1941 wydała rozkazy wywołania krwawych konfliktów narodowościowych na
zapleczu frontów4. Ostatecznie jednak okazało się, że w obu momentach dziejowych ta sama Abwehra, pod naciskiem innych służb niemieckich, zdecydo-

1

„Memorandum – Krajewyj Prowid OUN” z sierpnia 1941 CDAWOWU, 3833/1/41,

s. 3.
2

„Widhomin prohołoszennia Ukrajinśkoji Derżawy na Piwniczno-Zachidnych Zemlach”, 22.7.1941, CDAWOWU, 3833/1/15, p. 9.
3
„Wijśkowi instrukciji”, CDAWOWU, 38/2/1, s. 32. Czytamy tam: „Z wejściem sojuszniczej armii, wychodzą naprzeciw niej przedstawiciele OUN (cywilnej i wojskowej
władzy), witają ją jak sojuszników i oświadczają, że OUN oczyściła już cały teren od bolszewików, wzięła władzę w swoje ręce, wprowadziła wszędzie ład i porządek i pytają czy
jest przy ich (sojuszniczym) oddziale przedstawiciel OUN S[tepana] Bandery, z jakim oni
chcą się skontaktować”.
4
Zeznający po wojnie w trakcie procesu w Norymberdze szef II Departamentu Abwehry, Erwin Lahousen, twierdził, że Abwehra dążyła do akcji, których celem było
zniszczenie wojska. Lahousen zawsze wskazywał na inne służby i osoby spoza Abwehry jako te, które narzucały jego macierzystej instytucji zbrodnicze rozkazy, których celem była ludność cywilna. Patrz: Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal (Nüremberg 14 November 1945 – 1 October 1946), Nüremberg
1947, t II, s. 478.
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wała się zatrzymać ounowską maszynę. Poniżej postaramy się wyjaśnić dlaczego tak się stało oraz odpowiemy na pytanie, jakiego rodzaju powstanie planowano.
Historia współpracy nacjonalistów ukraińskich ze służbami niemieckimi jest
długa i sięga czasu powstania UWO5. Jeszcze przed wojną Abwehra aktywnie
wspomagała OUN w rozpowszechnianiu nacjonalistycznej propagandy oraz
poprzez udostępnienie sieci radiowej, w zamian za materiały szpiegowskie, dostarczała pieniędzy oraz broni i materiałów wybuchowych. Latem 1939 r., wraz
z zaognieniem się stosunków polsko-niemieckich, Abwehra ostatecznie przystąpiła do realizacji planu, którego końcowym efektem miała być nacjonalistyczna rewolta w Galicji. Zamierzano zorganizować Legion Ukraiński, który
miał składać się z około 1200 oficerów i około 12 000 żołnierzy6.
Realizacja ukraińskiej rebelii nie przebiegała bez kłopotów. Sytuację skomplikował fakt, że w sierpniu 1939 r. doszło do znacznego zbliżenia stanowisk III
Rzeszy oraz Związku Sowieckiego, co zaowocowało paktem Ribbentrop–Mołotow i podziałem stref wpływów pomiędzy Niemcami a Sowietami. Jeszcze 15
sierpnia 1939 r. Admirał Wilhelm Canaris, szef Abwehry, otrzymał rozkazy
przerzucenia swych grup bojowych do Polski. Wśród wysłanych grup, na skutek ocieplenia niemiecko-sowieckiego, nie było jednak Ukraińców, choć wcześniejsze plany zakładały ich wysłanie. Co więcej, 18 sierpnia wydano rozkaz
dotyczący wyłączenia z przerzutu przez granicę broni, która miała być przeznaczona dla OUN7.
Kroki te bynajmniej nie oznaczały zrezygnowania z wywołania przez OUN
powstania, była to jedynie zmiana priorytetów w planowanych scenariuszach
działania. Niemcy hitlerowskie nie mogły przecież zignorować w swoim planowaniu wojennym wariantu niedotrzymania przejętych przez Sowiety zobowiązań wkroczenia do Polski. Pamiętajmy, że wszelkie planowanie operacji
militarnych opiera się na przygotowaniu szeregu możliwych scenariuszy wydarzeń. Taką interpretację wydarzeń potwierdza zapis w dzienniku gen. Franza
Haldera, szefa sztabu armii (das Heer). Pod datą 7 września znajduje się tam
wzmianka o wizycie dowódcy armii niemieckiej (Oberkommando des Heeres –
OKH) gen. Waltera von Brauchitscha u Hitlera. Dziennik mówi o tym, że jeden
ze scenariuszy wydarzeń przewidywał utworzenie „zachodniej Ukrainy”8.

5

Patrz: Wiktor Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN i UPA: Integralny nacjonalizm
ukraiński jako odmiana faszyzmu, t. II; Działalność ukraińskich struktur nacjonalistycznych w latach 1920–1999, Toronto 2000, s. 71–77.
6
Heinz Hoehne, Canaris, London Secker & Warburg, 1979, p. 337-338.
7
Ibidem., p. 345.
8
Charles Burdick, Hans-Adolf Jacobsen (red.), The Halder War Diary 1939–1942,
Novato CA: Presidio Press 1988, s. 51.

Krzysztof Łada

70

Zmiana priorytetów nie oznaczała w ówczesnym czasie rezygnacji z „ukraińskich tłumaczy, przewodników oraz propagandzistów”, których Abwehra przekazała Wehrmachtowi wraz z rozpoczęciem działań wojennych w Polsce9.
Odłożenie na dolną półkę planów rebelii zaniepokoiło Canarisa, który starał
się być lojalny w stosunku do swoich ukraińskich współpracowników. Aby
wyjść z twarzą z zaistniałej sytuacji, 6 września Canaris zlecił swoim podwładnym opracowanie memorandum do Hitlera, w którym podjęta miała być także
sprawa „Sytuacji Ukraińców”. Niepokoje dały się odczuć także z drugiej strony:
10 września jeden z przywódców OUN, Riko Jary, odpowiedzialny za kontakty
z niemieckim wywiadem, pojawił się w siedzibie Abwehry w Tirpitz–Ufer
z zapytaniem, co dalej. Jary obwieścił także, że OUN jest w pełni przygotowana
do wywołania powstania10. Widzimy więc, że krajowa OUN nie zaprzestała
przygotowań do wystąpień antypolskich. Na skutek nalegań u władz wyższych,
zapewne w reakcji na oświadczenie Jarego, 11 września Canaris został oficjalnie poinformowany po raz kolejny przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rzeszy, że decyzją Hitlera nie należy wszczynać ukraińskiej rebelii11.
Decyzję Hitlera z 11 września należy traktować jako odmowę wywołania rebelii w danej chwili, a nie całkowite zrezygnowanie z tej opcji na wypadek kolejnej zmiany sytuacji. Już 12 września sytuacja wyglądała nieco inaczej. Tego
dnia Canaris oraz pułkownik Erwin Lahousen, szef oddziału II Abwehry, był
obecny przy rozmowach z udziałem szefa OKW (Oberkommando der Wehrmacht), Wilhelmem Keitlem, w pociągu w Illnau. Tutaj Canaris został poinformowany przez Keitla, że Hitler brał pod uwagę trzy możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. Erwin Lahousen pozostawił notatki dla potrzeb dziennika Canarisa przedstawiające owe trzy scenariusze.
Pierwszy z nich przewidywał IV rozbiór Polski wspólnie z Sowietami oraz
oddanie im terenów na wschód od linii Narew – Wisła – San.
Drugi scenariusz wypadków dotyczył ustanowienia podległego i okrojonego
państewka polskiego.
Trzeci scenariusz zakładał rezygnację z państewka polskiego oraz przewidywał:
a) przekazanie Litwie Wileńszczyzny oraz
b) utworzenie niezależnego państwa ukraińskiego z Galicji oraz „polskiej
Ukrainy”12.

9

H. Hoehne, Canaris, s. 354.
Ibidem, s. 357.
11
Ibidem.
12
United States. Chief Counsel for the Prosecution of Axis Criminality, Nazi Conspiracy and Aggression: Office of United States Chief of Councel for Prosecution of
Axis Criminality (Washington: U.S. Govt. print. off, 1946), t. V, s. 768.
10
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Niewątpliwie ostatni scenariusz sytuacji przygotowany był na wypadek,
gdyby Sowieci nie wkroczyli do Polski i wydaje się, że w oczach Hitlera i jego
palatynów stawał się coraz bardziej realny. Przypomnijmy, że był to już 12
września – Sowieci wbrew oczekiwaniom i naleganiom ambasadora niemieckiego w Moskwie, fakt powszechnie znany historiografii, nie przekroczyli granic
Polski, co wywoływało duże zaniepokojenie Niemców. Dowodem tego niepokoju
był zapis w dzienniku Haldera pod datą 12 września: „ObdH [Walter von Brauchitsch] był u Führera: Rosjanie prawdopodobnie nie chcą zaczynać niczego”13.
Notatki Lahousena do dziennika Canarisa pokazują, że opcja ukraińskiej rebelii była dalej aktualna, a zapisy Haldera sugerują, że stawała się coraz bardziej realna. Z punktu widzenia intencji niemieckich, a także ukraińskich ważniejszy jest jednak fakt, że notatki Lahousena pokazują, jaki miał być charakter
rebelii ukraińskiej, przygotowywanej przez Niemców. Lahousen odnotowuje
następujący rozkaz Keitla przekazany Canarisowi podczas konferencji z 12
września w Illnau: „W przypadku scenariusza numer 3b będę musiał dokonać
przygotowań wspólnie z Ukraińcami, tak by w razie zmaterializowania się tego
scenariusza można było wywołać poprzez OUN Melnyka rewoltę, której celem
byłoby zniszczenie Żydów i Polaków”14.
Jak informuje nas niemiecki historyk Heinz Hóhne, w ciągu następnych 2–3
dni Hitler wyraził warunkową zgodę na ukraińską rebelię15 - fakt powszechnie
pomijany w dotychczasowej historiografii polskiej i ukraińskiej. Hitler chyba
już nie wierzył, że Sowieci dotrzymają zobowiązań. 15 września Canaris wydał
polecenie wprowadzenia OUN do akcji. Ukraiński Sztab Wojskowy oraz jed-

13

Ch. Burdick, H.A. Jacobsen (red.), The Halder War Diary..., s. 55.
United States. Chief Counsel s. 768.
15
H. Höhne, Canaris, s. 358. Höhne opiera tę informację na wpisie Lahousena z 15
września 1939 r. (Erwin Lahousen, Tagebücher, 12 August 1939 – 3 August 1943,
Archives des Instituts für Zeitgeschichte, F–23). Zupełnie inną interpretację wydarzeń,
opartą na niezbyt precyzyjnej analizie chronologii wydarzeń z okresu od 12 do 17 września 1939 r. oraz pomijaniu pewnych faktów, można znaleźć w: Ryszard Torzecki, Polacy i Ukraińcy: Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczpospolitej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 27–28. Choć Torzecki
twierdzi, że Hitler nie wydał rozkazu wszczęcia rebelii, to jednak jego źródła nie zawierają takiej informacji. Patrz: R. Torzecki, Kwestia ukraińska w polityce III Rzeszy 1933–
1945, Książka i Wiedza, Warszawa 1972, s. 189–190. Informacje Torzeckiego, jakoby
OUN odmówiła wszczęcia rebelii, opierają się wyłącznie na powojennych i nieudokumentowanych zaprzeczeniach nacjonalistów z OUN. Patrz: Petro Mirczuk, Narys istoriji Orhanizaciji Ukrajinśkych Nacionalistiw 1920–1939, Ukrąjinśke Wydawnyctwo,
München – London – New Jork 1968, s. 585: Roman Ilnytzkyj, Deutschland und die
Ukrainę 1934–1945, München 1958,t. I, s. 239.
14
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nostki ukraińskie miały połączyć się z 14. Armią. Agenci OUN pospieszyli na
wschód z rozkazem rozpoczęcia działań16. W tym samym czasie Canaris spotkał
się z Andrijem Melnykiem, by zapewnić go o rychłym powstaniu Galickiej
Ukrainy. Jak pisze Zynowij Knysz, Melnyk zaczął przygotowywać listę członków rządu ukraińskiego17. W tym kluczowym momencie, 17 września. Sowieci
przekroczyli granice Polski i Canaris musiał wstrzymać rebelię18. Niewątpliwie
rozkazy o odwołaniu rebelii nie dotarły do wszystkich komórek OUN, które
rozpoczęły walki połączone z mordami.
Warto tutaj jeszcze raz podkreślić charakter planowanej rebelii OUN. Światło na charakter planowanych działań doskonale rzucają zeznania Lahousena
w trakcie procesu w Norymberdze. Odnośnie rozmów w Illnau z 12 września
1939 r., Lahousen zeznał następująco: „...Canaris wyszedł z wagonu i miał
jeszcze jedną krótką rozmowę z Ribbentropem, który nawiązując do tematu
Ukrainy powiedział mu jeszcze raz, że powstanie powinno być wywołane w taki sposób, że wszystkie gospodarstwa i domy mieszkalne Polaków spłoną
a wszyscy Żydzi zostaną zabici”19. Jak relacjonował Lahousen, miało to być
powstanie, „którego celem była eksterminacja Polaków i Żydów, to znaczy,
przede wszystkim tych elementów, o których zawsze dyskutowaliśmy na konferencjach”20. Przesłuchiwany wyjaśniał: „Jeśli chodzi o Polaków, dotyczyło to
szczególnie inteligencji i wszystkich tych osób, które posiadały narodową wolę
oporu”21. Jak widzimy, scenariusz wywołania powstania przy pomocy OUN zakładał udział tej organizacji w eksterminacji najbardziej aktywnych elementów
polskich i żydowskich. Dosłownie oznaczał pożary polskich i żydowskich sadyb oraz krwawą łaźnię – czyli jak stwierdził Lahousen: „Nie mam odnośnie
tego najmniejszych wątpliwości. Pamiętam ze szczególną jasnością to całkowicie nowe ujęcie sprawy, że »wszystkie gospodarstwa i sadyby powinny pójść
z dymem«. Do tej pory mówiono głównie o »likwidacji« i »eliminacji«” 22.
Czy OUN była zdolna z moralnego punktu widzenia do wykonania takiego
rozkazu? Z pewnością tak. Po części chyba niedoinformowani o zmianach decyzji niemieckich, niektórzy działacze OUN wykonywali te rozkazy oraz
przedwojenne groźby swoich liderów (Patrz rozdział II). Choć dotychczas nie
wyszły na światło dzienne ounowskie dokumenty operacyjne, które rekonstruowałyby działania OUN z tego okresu, to jednak zachowanie się OUN we

16

H. Höhne, Canaris, s. 358.
Z. Knysz, Pered pochodom na Schid, Toronto 1959, s. 98–100.
18
H. Höhne, Canaris, s. 359.
19
Trial of the Major War Criminals..., s. 448.
20
Ibidem.
21
Ibidem.
22
Ibidem.
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wrześniu 1939 r., charakter jej działalności i propagandy oraz materiałów instrukcyjnych OUN zarówno sprzed 1939 r. jak i z dalszego przebiegu wojny,
szczególnie dokumenty operacyjne OUN z lata 1941 r., przemawiają za tezą, że
OUN była ideologicznie oraz etycznie doskonale przygotowana do wprowadzenia Rewolucji Narodowej, rozumianej jako krwawa łaźnia. Nie jest możliwe,
aby scenariusz przygotowywanych krwawych wystąpień nie był dokładnie
omawiany przez Abwehrę z kierownictwem nacjonalistów ukraińskich na długo
przed kampanią wrześniową. Jak wiemy, plany „oczyszczenia Ukrainy” z różnych „elementów etnicznych” były całkowicie zgodne zarówno z ideologią, jak
i programem OUN. Zostały one jednak najwyraźniej odwołane przez Niemców
w związku z ostateczną decyzją Związku Sowieckiego, by wkroczyć na teren
Polski. Mimo to w wielu miejscach działacze OUN zainicjowali mordy na ludności cywilnej i uchodźcach. Mordy takie odbywały się równocześnie z tymi,
które organizowały sowieckie służby specjalne. Historiografia polska jest już
dzisiaj w stanie zidentyfikować część z tych mordów zorganizowanych przez
OUN. Zgodnie z raportami polskiego podziemia oraz dokumentacją Rady
Głównej Opiekuńczej, w samym województwie tarnopolskim śmierć poniosło
750 osób23. Szacuje się, że w pięciu tylko powiatach województw stanisławow23

Grzegorz Hryciuk, Straty ludności w Galicji Wschodniej w latach 1941–1945,
[w:] R. Niedzielko, Polska–Ukraina: trudne pytania, Warszawa: Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Ukraińców w Polsce, 2000, tom. 6, s. 282. Artykuł
jest oparty na materiałach archiwalnych: Dział Rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (Boss.), 16599/II, p. 242, 16600/11, pp. 145–146, 208–209. Polscy historycy szacują liczbę polskich ofiar cywilnych na parę tysięcy. Warto zobaczyć:
J. Turowski, W. Siemaszko, Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich dokonane na ludności
polskiej na Wołyniu 1939–1945, Warszawa: Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce – Instytut Pamięci Narodowej, Środowisko Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, 1990, s. 11–13; W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–
1945, Wydawnictwo von Borowecky: Warszawa 2000, t. I i II, s. 576, 1034–36, 1038,
1040; Ryszard Szawłowski [Karol Liszewski], Wojna polsko-sowiecka 1939: Tło polityczne, prawnomiędzynarodowe i psychologiczne; agresja sowiecka i polska obrona;
sowieckie zbrodnie wojenne i przeciw ludzkości oraz zbrodnie ukraińskie i białoruskie,
Neriton Warszawa 1995; Antyk–Marcin Dybowski, Warszawa 1997,t. I, s. 351–443; R.
Szawłowski, Antypolskie wystąpienia na Kresach Wschodnich (1939–41), [w:] Encyklopedia „Białych Plam”, Radom 2000, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, t. I, s.
165–169; R. Kotarba, Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej w województwie tarnopolskim w latach 1939–1945: Próba bilansu, Polska – Ukraina: trudne
pytania, t. 6: Materiały VI międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki
polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej”, Warszawa, 3–5 listopada 1999, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Ukraińców w Polsce, Karta, War-
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skiego i tarnopolskiego z rąk ukraińskich padło około 2000 uchodźców polskich24. Osoby te zostały zamordowane, zanim Sowieci w pełni opanowali teren. Jak wiemy także dzięki pracy Władysława i Ewy Siemaszko, w tym samym
czasie w województwie wołyńskim nacjonaliści zamordowali ponad 1000 Polaków25. Tyle przynajmniej zabójstw udało się dotychczas udokumentować. Były
to zarówno mordy indywidualne jak i zbiorowe. Mordowano głównie uchodźców cywilnych z centralnej Polski, osadników, rozbrojonych żołnierzy, ale także i zwykłych miejscowych chłopów.
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Należy pamiętać, że w tym momencie sowieckie hasło „Bijcie Panów” całkowicie pokrywało się z hasłami OUN. Na tej platformie mogło dojść do porozumienia na najniższych szczeblach, nawet jeśli na innych płaszczyznach dochodziło do wzajemnego zwalczania. Jeden z członków OUN tak oto wspominał wydarzenia wrześniowe 1939 r.: „Na Polesiu było wielu sympatyków oraz
członków KPZU. Mieliśmy z nimi kontakty w sprawie antypolskich wystąpień.
Komuniści mieli także uzbrojone bojówki. Do wspólnych akcji nie doszło”26.
Bez względu na to, czy źródło to mówi prawdę, czy też nie, odnośnie fiaska
wspólnych akcji wymowny jest fakt, że dochodziło do „kontaktów w sprawie
antypolskich wystąpień”. Na Polesiu oraz Wołyniu granica pomiędzy sympatiami prokomunistycznymi oraz nacjonalistycznymi mogła być bardzo cienka.
Hasło nienawiści klasowej komunistów pokrywało się do pewnego stopnia
z hasłami nienawiści narodowej, propagowanej przez OUN.
W chwili największego rozczarowania nacjonalistów, Hitler, który wybiegał
myślami daleko w przyszłość, zdecydował się na niebezinteresowny gest. W
specjalnym rozkazie z 25 września 1939 r. osobiście zezwolił „Volksdeutschom
oraz działaczom ukraińskim" na przekraczanie linii demarkacyjnej z Sowietami,
czyli na schronienie się pod skrzydła niemieckie w chwili, gdy ruch pozostałych
uciekinierów został oficjalnie wstrzymany27.
2. Lato 1941
Latem 1941 r., w trakcie przesuwania się armii niemieckiej na wschód, ludność
polska znów zaczęła masowo ginąć z rąk nacjonalistów ukraińskich. Intencje OUN
podczas tej drugiej próby zainicjowania Rewolucji Narodowej są lepiej znane niż
te, jakimi kierowano się podczas pamiętnego września 1939. Tym razem, oprócz
dokumentów wyjaśniających plany niemieckie względem OUN oraz zeznań
świadków w sprawie mordów, historyk polegać może na zachowanych „twardych”
dokumentach proweniencji ounowskiej. Wskazują one na zbrodniczy charakter
i cele tej organizacji.
Historia wprowadzenia w życie Rewolucji Narodowej powtórzyła się wówczas do pewnego stopnia po raz drugi. I tym razem plany obu frakcji OUN
względem mniejszości narodowościowych pokrywały się do pewnego stopnia
z planami niemieckich służb specjalnych. Znów chodziło o krwawą łaźnię. Można
jednak zaryzykować stwierdzenie, że w tym momencie dziejowym bardziej było po
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drodze nacjonalistom ukraińskim z hitlerowcami w sprawie działań antyżydowskich niż antypolskich.
Historiografii znana jest treść zeznań oficera Abwehry Erwina Stolze, współpracownika Lahousena, który w trakcie procesu norymberskiego mówił, że organizacja błyskawicznego ataku na ZSRR przewidywała, że Abwehra miała
„rozniecać waśnie narodowościowe wśród narodów Związku Sowieckiego”.
Stolze zeznał: „Osobiście wydałem ukraińskim przywódcom – Melnykowi
(kryptonim Konsul I) i Banderze (kryptonim Konsul II) odpowiednie wytyczne
(...) organizowania prowokacyjnych puczy na tyłach ukraińskiego frontu w celu
osłabienia sił radzieckich wojsk. (...) Abwehra organizowała specjalne oddziały
sabotażystów do dywersyjnej akcji na terenach ZSRR”28.
O jakie „rozniecanie waśni narodowościowych” chodziło tym razem? Czy
tak jak w 1939 r. chodziło o podpalanie gospodarstw polskich i żydowskich?
Plany Niemiec, które realizowano w trakcie operacji „Barbarossa” odnośnie
ludności żydowskiej, są dziś dobrze znane historiografii. Choć trzeba przyznać,
że niektóre aspekty działań poszczególnych służb niemieckich są nadal tajemnicą. Pozostaje pytanie, jakie były plany niemieckie w stosunku do ludności polskiej. Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle trudna. Musimy pamiętać o tym,
że na politykę Niemiec hitlerowskich składały się działania różnych służb
uprawiających politykę często nie w pełni zharmonizowaną ze sobą bądź pozornie wręcz przeciwstawną. Z tego co wiemy na przykład, oficjalna linia reprezentowana przez szefa SD (Sicherheitsdienst) oraz Sipo (Sicherheitspolize),
Reinharda Heydricha, mogła w pierwszej kolejności ułatwić działania antypolskie nacjonalistom ukraińskim, w dalszym jednak etapie ograniczała działania
nacjonalistów ukraińskich. W dalekopisie wysłanym przez Heydricha z dnia 29
czerwca 1941 r. do poszczególnych grup operacyjnych SP/SD autor, powołując
się na ustne ustalenia z 17 kwietnia 1941 r., przypominał, że grupy operacyjne
„nie powinny stwarzać przeszkód (...) dążeniom do samooczyszczenia kręgów
antykomunistycznych lub antyżydowskich w rejonach niedawno zajętych...”29.
Polacy nie zostali tutaj wymienieni, ale można założyć, że inspiracja oraz przyzwolenie Niemców na wystąpienia antyżydowskie oraz antykomunistyczne służyły nacjonalistom jako doskonała zasłona do przeprowadzenia ich planów
w stosunku do ludności polskiej. Szybko jednak Niemcy musieli pełnić rolę
hamulcowego, ograniczającego wystąpienia antypolskie. W dalekopisie szefa
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Policji i Bezpieczeństwa oraz SD, R. Heydricha, z l lipca 1941 r. znajdowało
się następujące stwierdzenie: „Polacy zamieszkujący nowo zajęte tereny,
zwłaszcza niegdyś polskie, z powodu swych doświadczeń będą pokazywać się
jako antykomuniści i antysemici. Jest rzeczą oczywistą, że akcje oczyszczania
powinny głównie rozciągnąć się na bolszewików i Żydów. Odnośnie polskiej
inteligencji itp. sprawa będzie rozstrzygnięta później, jeżeli w poszczególnym
przypadku z powodu niebezpieczeństwa w zwłoce nie są bezwzględnie potrzebne natychmiastowe kroki. Dlatego jest rzeczą oczywistą, że do akcji
oczyszczania nie trzeba włączać zasadniczo Polaków o tego rodzaju nastawieniu, zwłaszcza że oni jako element z inicjatywą (wprawdzie stosownie do lokalnie uwarunkowanych stosunków odpowiednio ograniczoną) są szczególnie
ważni zarówno dla pogromów, jak również jako informatorzy”30. Czytając te
dokumenty, należy jednak pamiętać na przykład o rozstrzelanych profesorach
lwowskich czy też pracownikach i pedagogach Liceum Krzemienieckiego –
przypadki, które wskazują zarówno na to, że były wyjątki od reguły „zasadniczo” oraz na fakt, że policja ukraińska brała udział w egzekucjach polskiej inteligencji31. Myślę, że przedstawione poniżej rozkazy OUN–Bandery z lata 1941
rzucają pewne światło na rolę OUN w tych egzekucjach.
W stosunku do Polaków nacjonaliści mieli szersze koncepcje „rozniecenia
konfliktów narodowościowych”. Przypominamy tutaj jeszcze raz stwierdzenia
Maksyma Orłyka z jego ideologicznej pracy pt. Idea i Czyn Ukrainy. Maksym
Orłyk, przez pewien czas krajowy Prowidnyk OUN pod okupacją sowiecką, deklarował już w 1940 r.: „Problem rasy na Ukrainie musi być rozwiązany poprzez oczyszczenie Ukrainy ze zbędnych wieloetnicznych elementów: Moskali,
Żydów, Polaków, Madziarów, Tatarów i innych”32. Dalej pisał: „W trakcie moskiewsko-sowieckiego chaosu, Ukraina musi zmobilizować i rozwinąć wszystkie swoje biologiczne siły, wykształcić się tak rasowo, aby zająć i zapełnić całą
przestrzeń etnograficzną, pozbyć się wszystkich pozostałych narodowych elementów i obronić się przed chaotyczną mieszaniną rasowych elementów Moskali oraz turkmeńskich i kaukaskich ludów”33. Warto odnotować, że publikacja
Orłyka miała charakter wybitnie ideologiczny i w swoich głównych punktach
była rozwinięciem oraz popularyzowaniem myśli Dmytra Doncowa z jego
książki Nacjonalizm.
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Słowa powyższe przekładały się na konkretne rozkazy operacyjne. Instrukcja
Prowidu OUN frakcji bandero wskiej, wydana w przededniu wkroczenia wojsk
niemieckich na Ukrainę, określająca politykę względem mniejszości narodowych, stwierdzała: „Mniejszości narodowe dzielą się na:
a) przyjazne dla nas, a więc członków narodów zniewolonych;
b) wrogich nam, Moskale, Polacy, Żydzi”34.
Do wrogich zaliczano więc te największe. W adnotacji do narodów przyjaznych stwierdzano, że mają one jednakowe prawa z Ukraińcami i umożliwi im
się powrót do ich ojczyzn. W praktyce zakładano więc Ukrainę nawet bez tzw.
przyjaznych narodowości. Odnośnie Rosjan, Polaków i Żydów stwierdzano:
„Niszczymy w walce szczególnie tych, którzy bronią reżimu; [pozostałych K.Ł.]
przesiedlamy do ich [macierzystych – K.Ł.] ziem; niszczymy głównie inteligencję, jakiej nie dopuszczamy do urzędów, i z zasady nie pozwalamy na produkowanie inteligencji i [nie umożliwiamy im – K.Ł.] dostępu do szkół itd. Na
przykład tak zwanych polskich chłopów asymilować, uświadamiać im z miejsca, tym bardziej w ten gorący, pełen fanatyzmu czas, że są oni Ukraińcami,
tylko łacińskiego obrzędu, na siłę asymilować. Przywódców niszczyć. Żydów
izolować, pousuwać z urzędów, aby uniknąć sabotażu, tym bardziej Moskali i Polaków. Gdyby to było konieczne, na przykład w aparacie gospodarczym, zostawić Żyda, postawić mu naszego milicjanta nad głową i likwidować za najmniejsze przewinienia”35. Dalej stwierdzano, że kierownikami poszczególnych gałęzi
życia mogą być tylko Ukraińcy, a nie „wrogowie cudzoziemcy”. Kończono
stwierdzeniem: „Asymilację Żydów wyklucza się”36.
Jak widać, wspomniana instrukcja zapowiadała zarówno eksterminację, deportacje oraz przymusową asymilację w stosunku do ludności polskiej. Wraz
z pochodem na Wschód, u boku Armii Niemieckiej, OUN–B zamierzała eksterminować polską inteligencję i warstwy przewodnie, deportować dużą część
ludności oraz prawdopodobnie denacjonalizować pozostałe, najmniej świadome
resztki ludności polskiej. Wymienione w instrukcji trzy elementy: eksterminacja, wypędzenie oraz przymusowa asymilacja, miały służyć celowi całkowitego
zniszczenia mniejszości polskiej na terenach planowanego państwa ukraińskiego. Trudno jest jednak ocenić precyzyjnie, w którym momencie eksterminacja
miała przerodzić się w wypędzenie. Nie sądzę, aby w tym momencie OUN
dbała zresztą o precyzyjne zdefiniowanie tej granicy. Latem 1941 r. ważniejsze
było zastraszenie Polaków oraz mobilizowanie i organizacja przeciw nim mas
ukraińskich, niż proporcja zamordowanych do wypędzonych. Hasła Rewolucji Na-
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rodowej wyznaczały drogowskaz brutalności, gwałtowi i zbrodni. Udowadniały
one, że nacjonaliści gotowi byli na wszystko. Sprawa mniejszości narodowych
miała zostać rozwiązana w toku Rewolucji.
Należy tutaj zauważyć, że sam podział na tzw. narody wrogie i przyjazne nie
był czymś nowym. Koncepcja takiego podziału wyłoniła się jeszcze w latach dwudziestych w UWO. W czasie niemieckiego ataku na Związek Sowiecki koncepcja ta współgrała znakomicie z niemiecką koncepcją „Nowej Europy”, do której
oczywiście wejść miały tylko narody „przyjazne”.
Za wspomnianymi instrukcjami banderowców poszły następne, bardziej
szczegółowe. Wydana w maju 1941 r., a więc jeszcze przed atakiem Niemiec na
Związek Sowiecki, instrukcja dla „Służby Bezpeky” Prowidu OUN nakazywała
sporządzenie trzech „czarnych list”.
W pierwszej z nich mieli znaleźć się „wszyscy zagorzali komuniści, NKWD-yści,
seksoty, czyli prawdopodobnie szpiedzy, prowokatorzy i inni służalcy komunistycznego reżymu”37. Chodziło w pierwszej kolejności o osoby na kierowniczych stanowiskach.
Na drugiej „czarnej liście” mieli znaleźć się „Polacy”. Odnośnie nich nakazywano zbieranie danych personalnych. Chodziło tutaj o „znaczniejszych Polaków,
członków podziemnych organizacji, jacy w odpowiednim czasie próbowaliby organizować odpowiednie wystąpienie”. Zalecano: „Tutaj w miarę potrzeby i możliwości przyjmować ofensywną taktykę”38. W świetle cytowanej wyżej instrukcji
oraz tego, co się działo głównie w czerwcu i lipcu 1941 r., określenie „ofensywna
taktyka” oznaczało po prostu mordy najbardziej uświadomionego i aktywnego
elementu polskiego.
Trzecia „czarna lista” zawierać miała „wszystkich ważniejszych Ukraińców,
jacy w odpowiednim momencie próbowaliby prowadzić „swoją politykę”, rozbijając tym jednolitą postawę narodu ukraińskiego”39. Wskazówki propagandowe OUN, wydane jeszcze w kwietniu 1941 r. na wypadek wojny, zalecały również: „Uświadamiać ludność, że nie–Ukraińcy nie mają prawa mieć broni na
ukraińskiej ziemi, a jeśli ktoś przechowuje lub ukrywa [broń – K.Ł.) – podpisuje na sobie wyrok śmierci”40. Rzecz jasna, że nie chodziło tutaj o Niemców.
Propagandę tę radzono „poprzeć egzekucjami na oczach ludności”41. W pierwszym etapie chodziło więc o zastraszenie ludności.
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W czasie niemieckiego pochodu na Ukrainę działacze OUN dostawali następujące instrukcje, upoważniające ich do „oczyszczenia terenu z wrogiego elementu” w pierwszej fazie walki. Czytamy: „W czasie chaosu i zamieszania pozwolić sobie można na likwidację niechcianych polskich, moskiewskich i żydowskich działaczy, szczególnie popleczników bolszewicko-moskiewskiego
imperializmu”42. Instrukcja powyższa jest podobna do wytycznych dla Einsatzgruppen, które w tym samym okresie zajmowały się niszczeniem „żydowskobolszewickich” elementów.
Powyższa instrukcja wskazywała też, co należy robić po wzięciu do niewoli
żołnierzy sowieckich. Według niej najpierw należało oddzielić Ukraińców oraz
przedstawicieli tzw. narodów zaprzyjaźnionych od pozostałych jeńców. Tych
ostatnich należało włączyć do walki, tworząc, jeśli to możliwe, oddzielne oddziały. „Z resztą rozbrojonego wojska (ma być – K. Ł.) tak: moskiewskich szeregowych, po rozbrojeniu, oddać do niewoli Niemcom, głównie jednak likwidować. Inne narodowości puszczać do domu. Politruków i znanych komunistów
oraz Moskali likwidować. Tak samo (tylko ostrzej) z jednostkami NKWD”43.
Ten rodzaj zbrodni wojennych nie był czymś nowym dla działaczy OUN, dochodziło tutaj do analogicznej sytuacji jak we wrześniu 1939 r., kiedy to bojówkarze z OUN rozstrzeliwali rozbrojonych żołnierzy polskich. W innej instrukcji
zalecano także „zwalczać wśród Ukraińców poczucie miłosierdzia do niedobitków wrogich band, które nie złożyły zbroi”44. Zalecano bezwzględną walkę
z nimi i instruowano członków OUN o konieczności szerzenia wśród ludności
następujących haseł: „Ani kąska chleba Moskalom! Niech zdychają przybłędy!
Niech zdycha nienażarte kacapstwo! Pamiętamy lata głodowej śmierci! Nie
bądźcie miłosierni! Dla nas miłosierdzia nie było! Nie wspomagajcie żydowsko-moskiewskich zajd [przybłędów – K.Ł.]. Nie zapominajcie, że was katowali. Psom psia śmierć. Z bolszewikami po bolszewicku!”45. Ta sama instrukcja
nakazywała szerzenie następującego hasła wśród robotników: „Nie pozwólcie
w czasie odwrotu Armii Czerwonej niszczyć waszych przedsiębiorstw i fabryk.
Zabijajcie wrogów, którzy są między wami – Żydów i seksotów” [szpiegów,
zdrajców – K.Ł.]46. Całość społeczeństwa ukraińskiego obowiązywać miało hasło: „Wszyscy Ukraińcy na front! Wieszajcie tchórzów i dezerterów na pierwszej wierzbie”47. Oddawanie prawa egzekwowania wyroku śmierci tłumowi było
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„Wijśkowi instrukciji”, CDAWOWU, 38/2/1, s. 32.
Ibidem, 31.
44
„Propahandywni wkaziwky na peredwojennyj czas, na czas wijny i rewoliuciji, ta
na poczatkowi dni derżawnoho budiwnyctwa”, CDAWOWU, 3833/2/1, s. 82.
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Ibidem.
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Ibidem, s. 80.
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Ibidem, s. 82.
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było typową praktyką organizacji totalitarnych, które dążyły do wywoływania
psychozy strachu.
Rodzi się pytanie, czy te oraz inne odezwy docierały do wsi i miasteczek
kresowych. Jaki był wpływ, dla przykładu, odezw i rozkazów Iwana Kłymiwa
„Łehendy”? Krajowy Prowidnyk OUN na Macierzyste Ziemie Ukraińskie
(MUZ), Iwan Kłymiw „Łehenda”, sprawujący jednocześnie funkcję Naczelnego
Dowódcy Ukraińskiej Narodowej Rewolucyjnej Armii, wydał w dniu 1 lipca
1941 r. rozkaz dotyczący stworzenia „armii dla obrony ukraińskiego państwa”.
W tym rozkazie Kłymiw nakazywał wszystkim bojowym grupom OUN oraz
innym działającym grupom wojskowym nawiązać współpracę z kierowanym
przez niego dowództwem. Krajowyj Prowidnyk OUN informował w wymienionym rozkazie, że wszystkie samowolne grupy, które mu się nie podporządkują i nie zechcą złożyć broni, zostaną uznane za wrogie i „głównie” rozstrzelane. (Ten sposób rozprawiania się z grupami bojowymi innych opcji politycznych banderowcy zastosują jeszcze raz na Wołyniu w 1943 r.). Rozkaz dodawał: „To samo stosuje się do polskich i moskiewskich grup, które zechcą działać na ukraińskich ziemiach”48. Omawiany rozkaz wprowadzał także stan wojenny na terenie „wszystkich ukraińskich ziem”. Co jednak najważniejsze, a co
nie powinno dziwić w świetle logiki ideologii OUN, „Łehenda” wprowadził
także „zbiorową odpowiedzialność (rodzinną oraz narodową) za wszystkie
przewinienia przeciw ukraińskiemu wojsku i ukraińskiemu państwu”49. Jednocześnie wprowadzono karę śmierci, karę osadzenia w obozie koncentracyjnym,
karę więzienia, karę konfiskaty majątku50. Należy w tym momencie zwrócić
uwagę na konsekwencje OUN w trzymaniu się kryminalnej i bolszewickiej zasady niszczenia rodzin osób podejrzanych o jakiekolwiek przewinienia. Już
przedwojenna „Surma”, organ UWO, głosiła tę zasadę (Patrz rozdział II). Ta
sama zasada, obwieszczana w ulotkach propagandowych OUN, będzie obowiązywać wiosną, latem i jesienią 1943 r. na Wołyniu51.
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„Nakaz naczalnoho komandanta Ukrajinśkoji Nacionalnoji Rewoliucijnoji armiji
I. Kłymiwa (I. Łehendy) pro stworennia armiji dla zachystu Ukrajinśkoji derżawy”,
CDAWOWU, 3833/2/18, s. 86, 86a, [w:] Orest Dziuban, Ukrajinśke derżawotworennia:
Akt 30 Czerwnia 1941. Dokumenty i materiały, s. 129–130.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Patrz dokument : „W sprawi ostanych podij na naszych zemliach”, (30 IV 1943)
Archiwum Ośrodka „Karta” w Warszawie, M/II/30/2, strona nie numerowana. Tamże
czytamy: „W sposób zdecydowany i jak najsurowiej będziemy się rozprawiać ze zdrajcami, donosicielami, prowokatorami i wszelakiego typu przymilnymi łazutczykami –
seksotami – agentami ORAZ ICH RODZINAMI [podkreślenie autora] bez względu na
narodowość: czy to będzie Ukrainiec, Polak czy Moskal, czy Białorusin, czy Czech, czy
ktokolwiek inny”.
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Rozkaz powyższy Kłymiw „Łehenda” uzupełnił oficjalną odezwą Krajowego Prowidu OUN Maternych Ukrajinśkych Zemlach (MUZ), datowaną również
1 lipca 1941, dotyczącą podjęcia walki zbrojnej o utworzenie państwa ukraińskiego. „Łehenda” przedstawiał w odezwie historiozoficzną wizję dziejów
Ukrainy, na którą napadały „ordy najeźdźców”. Jak pisał, „ordy” te „ginęły z głodu na swoich mazurskich piaskach, tatarskich pustyniach, moskiewskich błotach”, a na Ukrainie „brały w niewolę-jasyr”, „grabiły majątek, rujnując do cna
Twoje siedliska – wsie i miasta”52. Odezwa wzywała ludność ukraińską do stawania „w szeregi Ukraińskiej Narodowo-Rewolucyjnej Armii, w szeregi
OUN”53. „Łehenda" kończył odezwę następująco: „Twórzcie ukraińskie wojsko, ukraińską państwową milicję, przejmujcie w swoje ręce transport, gospodarkę, szkoły, ogólnopaństwowe gospodarczo-kulturalne życie. Narodzie!
Wiedz! Moskwa, Polska, Madziarzy, Żydowa [Żydzi – K. Ł.] – to twoi wrogowie. Niszcz ich”54. Wspomniana odezwa poszła w świat. Według opracowania
Ewy i Władysława Siemaszków, z tą odezwą zapoznał się polski świadek ze
wsi Mokwin w gminie Bereźne na Wołyniu: „W 1941 r., po wkroczeniu Niemców, w Mokwinie został wywieszony plakat w języku ukraińskim ze stwierdzeniem, że na bogatą ukraińską ziemię przybyli z ubogich mazurskich piasków
Polacy, wobec czego należy ich zniszczyć, jak też inne obce nacje, w tym Żydów. Po kilku dniach plakat zniknął”55. Tak oto do ukraińskiej wsi Mokwin,
gdzie mieszkały 4 rodziny polskie oraz kilka rodzin żydowskich, zawitało przesłanie Iwana Kłymiwa „Łehendy” – Krajowego Prowidnyka OUN na Zachidnich Ukrajinśkych Zemlach (ZUZ). Niemiecki raport z 16 lipca 1941 r., sporządzony przez Einsatzgruppen, podaje podobną wersję jednej z ulotek: „Niech
żyje wielka, niepodległa Ukraina bez Żydów, Polaków i Niemców. Polacy za
San, Niemcy do Berlina, Żydzi na szubienicę”56. Warto tu zauważyć nutę rozczarowania w stosunku do Niemców.
O przywódcach OUN z tego okresu, jak zresztą z innych, nie wypada mówić
inaczej niż jako o „etnicznych czyścicielach”. Ich plany były szerokie. Niech
posłuży nam tutaj za jeszcze jeden dowód dyskusja dotycząca losu ludności żydowskiej, lecz nie tylko jej, jaka odbyła się 19 lipca 1941 we Lwowie podczas

52

„Widozwa Krąjowoho prowidu OUN na maternych ukrajinśkych zemliach pro
zbrojnu borot’bu za utworennia Ukrajinśkoji derżawy" (1.7.1941), CDAWOWU,
3833/1/63, s. 9.
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Ibidem, s. 12.
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Ibidem.
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W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo..., t. I, s. 211.
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Y. Arad, S. Krakowski, S. Spector (red.), The Einsatzgruppen Reports: Selections
from the Dispatches of the Nazi Death Sguads' Campaign Against the Jews July 1941 –
January 1943, New York: Holocaust Library 1989, s. 210.
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posiedzenia Rady Seniorów, organu powstałego 7 lipca 1941 r., który miał reprezentować szersze sfery ukraińskiego życia społecznego i politycznego,
w rzeczywistości jednak kontrolowanego przez banderowców57. Dysponujemy
protokołem z tego spotkania. Wkład poszczególnych uczestników dyskusji da
się przedstawić następująco: Hupało [pisarz, członek rządu Stećki – K.Ł.] –
„Prowadzić politykę wysiedlenia”, Andrij Hołowko – „Musimy ich wykończyć”, Kost Lewićkyj [Prezydent Rady, 82 lata – K.Ł] – „Wydaje mi się, że
niemiecki sposób [rozwiązania – K.Ł.] kwestii żydowskiej nam nie odpowiada.
Musimy indywidualnie rozpatrywać poszczególne wypadki”, Stepan Łenkawśkyj [teoretyk nacjonalizmu, szef propagandy banderowców – K.Ł.] – „Odnośnie Żydów przyjmujemy wszystkie metody, jakie doprowadzą do ich wyniszczenia”58. Na tym samym spotkaniu rozpatrywano też stosunek do innych
mniejszości narodowych na Ukrainie. Uczestnicy spotkania poruszyli sprawę
masowych przesiedleń różnych narodów Europy Wschodniej i Azji, w tym
i Ukraińców, celem reorganizacji etnpsu. Łenkawśkyj dobitnie stwierdził, że
,jeśli chodzi o sprawę moskiewską”, to „wyczyszczenie terytorium jest ważne”59. Niestety protokół przechowywany w archiwum posiada luki. Nie znamy
więc całości poglądów na temat Polaków. Petro Stefanyk przestrzegał zebranych, że Polaków nie da się zasymilować. Łenkawśkyj uzupełnił tę wypowiedź,
stwierdzając, że na Ukrainie jest już wielu Polaków, którzy się zasymilowali,
przyjęli ukraińską kulturę. Chodziło zapewne głównie o Żytomierszczyznę.
W dyskusji Polacy zaklasyfikowani zostali obok Żydów i Rosjan jako wrogowie Ukrainy. Warto tutaj zauważyć, że nie wszyscy obecni na posiedzeniu należeli do OUN, co pokazuje, jak bardzo rozpowszechnione były wśród elity
ukraińskiej „niebezpieczne myśli”.
Mniej więcej w tym samym czasie, szef rządu nacjonalistycznego, Jarosław
Stećko, w liście do władz niemieckich pisał: „Moskwa i Żydostwo są największymi wrogami Ukrainy i nośnikami rozkładowych bolszewickich, internacjonalistycznych idei. Uważając Moskwę za głównego i decydującego wroga, jaki
właściwie trzymał Ukrainę w niewoli, a nie Żydostwo, tym nie mniej doceniam
odpowiednio szkodliwą i wrogą rolę Żydów, którzy pomagają Moskwie
w zniewalaniu Ukrainy. Dlatego stoję na stanowisku wyniszczenia Żydów i celowości przeniesienia na Ukrainę niemieckich metod eksterminacji Żydostwa,
wykluczając ich asymilację...”60. Cytowana już przez autora instrukcja propagan57

„Zwit pro robotu w sprawi orhanizaciji derżawnoji administraciji na tereni Zachidnych obłastej Ukrajiny” z lipca 1941, CDAWOWU, 3833/1/15, s. 3.
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D. Pohl, Nationalsozialistische Judenwerfolgung..., s. 41.
59
„Stenohrama konferenciji OUN u Lwowi z obhoworenniam pytań. Zobacz jak to
napisał Dieter Pohl.
60
„Żyttiepys”, CDAWOWU, 38/3/7, s. 6. Niemieckie tłumaczenie tego oświadczenia napisanego przez Jarosława Stećkę brzmi następująco: „Stoję na stanowisku, że w
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dowa z kwietnia 1941 r. zachęcała do szerzenia wśród mas hasła: „Przeciw komu
zwrócicie swoją broń – ten zginie!”61. Nakazywała ona „Włączać do ulotek
i rozmów takie myśli: nie wierzcie, że polepszy się wasz los, jak przyjdzie komunistyczna rewolucja w całej Europie. To kłamstwo żydowskich oszustów, którzy
was ogłupiali na spółkę z Moskalami”62. Dalej pisano we wspomnianej instrukcji:
„Z wyprzedzeniem należy podawać takie wsikazówki i hasła na czas wybuchu
wojny: Z wybuchem wojny bijcie bolszewików, którzy wam przewodzą. Wyniszczajcie sztaby, strzelajcie do Moskali, Żydów, enkawudzistów, politruków
i wszystkich, którzy chcą wojny i naszej śmierci!”63. W miastach głoszono hasło:
„Robotnicy! Brońcie swoich warsztatów pracy. Nie pozwólcie w czasie odwrotu
Czerwonej Armii niszczyć waszych przedsiębiorstw i fabryk. Zabijajcie wrogów,
którzy są między wami – Żydów i seksotów”64. Przedstawione tutaj dokumenty
wskazują, że pogromy ludności żydowskiej, jakie odbywały się na Wołyniu oraz
w Galicji w pierwszych tygodniach i miesiącach ataku na Związek Sowiecki, nie
były tylko akcją niemiecką lub spontanicznym aktem ludu ukraińskiego. OUN
była często ich świadomym inspiratorem i współwykonawcą.
Rozkazy wydawane w terenie były zgodne z rozkazami napływającymi z góry. Rozkaz Naczelnej Komendy Milicji w Kołomyji z drugiego lipca 1941 dotyczył zaprowadzenia, do przyjścia Niemców, stanu wojennego w mieście. Ogłoszono w nim m.in. godzinę policyjną, konfiskatę uzbrojenia oraz wydano nakaz
stawienia się w komendzie milicji i w magistracie dowódcom Armii Czerwonej
oraz robotnikom i urzędnikom przyjezdnym ze Wschodu. Osoby przechowujące
broń oraz wymienione kategorie ludności zapowiadano karać śmiercią65.
Ukraińska służba prasowa, pisząc 8 lipca 1941 r. o sytuacji w rejonie kostopolskirn, podawała: „Przy pomocy ukraińskiej ludowej milicji odbywa się walka z resztkami sowieckich wojsk oraz z wrogimi elementami ukraińskiego państwa”66. Okręgowa władza w Równem nakazywała ośrodkom rejonowym przewalce z Zydostwem na Ukrainie metody niemieckie powinny być wprowadzone”. Ibidem, s. 15. Dokument ten jest doskonale znany w historiografii anglojęzycznej. Patrz:
S. Spector, The Attitude of the Ukrainian Diaspora to the Holocaust of Ukrainian
Jewry, [w:] Y. Gutman, G. Grief (red.), The Historiography of the Holocaust Period, Jerusalem: Yad Vashem 1988, s. 277; Z. Gitelman, Politics and the Historiography of the
Holocaust in the Soviet Union, [w:] Z. Gitelman (red.), Bitter Legacy: Confronting the
Holocaust in the USSR, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press 1997,
s. 33.
61
„Propahandywni wkaziwky na peredwojennyj czas, na czas wijny i rewoliuciji, ta
na poczatkowi dni derżawnoho budiwnyctwa”, CDAWOWU, 3833/2/1, s. 77.
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Ibidem.
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Ibidem, s. 39.
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„Wola Pokuttia” z 2 VII 1941, s. 4.
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prowadzenie spisu ludności według narodowości67. Ukraiński rewolucyjny
Prowid rejonu brodzkiego w wysłanym 16 lipca 1941 r. memorandum do rządu
ukraińskiego w Lwowie alarmował, że do niektórych domów zaczęli powracać
wysiedleni przez Sowietów „polscy osadnicy”68. Był to oczywiście fałszywy
alarm, chodziło zapewne o ludzi, których wywózka została przerwana przez
wybuch wojny niemiecko-sowieckiej lub tych, którzy zdołali się uchronić przed
deportacją na Wschód i teraz wracali do swoich domostw. Hołowa Rejonowego
Prowidu prosił ukraińskie władze we Lwowie o zabieganie u niemieckich władz
wojskowych, aby powracający ze Związku Sowieckiego „osadnicy (...) byli
chwilowo umieszczani w jakichś obozach koncentracyjnych, a później, aby ich
władza odstawiała do rdzennych polskich ziem w Generalnym Gubernatorstwie”69. Memorandum podkreślało ze względu na sojusz anglo-sowiecki oraz
sympatie polskiego emigracyjnego rządu, że „osadnicy” mogą być wysłani
przez Sowietów ze „szpiegowskimi zadaniami”70 – zapewne chodziło tu o podsunięcie argumentu przemawiającego do wyobraźni władz niemieckich. Raport
niemiecki z 6 sierpnia podawał, „iż strach Ukraińców w Galicji Wschodniej, że
byłym polskim ziemianom (polskiej szlachcie) zostaną oddane ich dawne majątki, powoduje, że przestraszona ludność wypędza lub rozstrzeliwuje powracających Polaków”71.
Jest wątpliwe, aby działo się to bez inspiracji OUN. W świetle przedstawionych przez autorów informacji dotyczących rozkazów OUN, które obowiązywały w terenie, przypadki takich morderstw nie dadzą się wytłumaczyć jako
tylko samowolne czy oddolne inicjatywy. Z notatki sporządzonej we wrześniu
1941 r. dla ukraińskiej prasy przez nieznanego działacza ukraińskiego, który był
zaangażowany w tworzenie administracji na Huculszczyźnie, przebija się rozczarowanie z powodu postępowania stacjonującej na tych terenach armii węgierskiej. Czytamy w niej: „Najbardziej oburza ludność oraz ukraińską milicję
to, że z trudem wyszukiwanych [! – K.Ł.] po lasach oraz majątkach komunistów, Żydów oraz Polaków, Madziarzy wypuszczają na wolność, każąc im iść
dokądkolwiek chcą... Radioaparaty zabroniono posiadać tylko Żydom, a Polakom (...) nie zabrano”72.
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Niemiecka polityka nieliczenia się z nacjonalistami Ukraińskimi jako równorzędnymi partnerami sprawiała, że OUN mogła głównie odegrać rolę narzędzia
w brudnej robocie. Trudno jednak widzieć w OUN tylko ofiarę niemieckich
machinacji. Organizacja ta była często gotowa wystąpić przeciw Polakom nawet wbrew Niemcom. Raport niemiecki dość trafnie oddaje sytuację z sierpnia
1941 r.: „Na terenie działalności ukraińskiej milicji rabunki, złe traktowanie
oraz mordy nie ustają, ukraińscy burmistrzowie i dowódcy policji byli odpowiedzialni za szereg wrogich Niemcom wypowiedzi, za ignorowanie niemieckich rozkazów, za łamanie niemieckich przepisów. Polacy są przyrównywani
do Żydów i częściowo muszą nosić tak jak Żydzi opaski”73. Tamże informowano o działalności Służby Bezpeki OUN: „W paru miejscach zostały sformowane
przez ukraińską milicję jednostki na kształt «Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa» i «Ukraińskiego Gestapo»”74. Raport niemiecki z 5 sierpnia informował:
„W coraz większej ilości miejsc musiano wystąpić przeciwko milicji ukraińskiej i jej przywódcom, bowiem rabunek i prześladowania były na porządku
dziennym. W Tarnopolu i Równem zamordowali oni polskie rodziny. (...) Zachowanie milicji jest do pewnego stopnia takie, że ją sami chłopi ukraińscy nazywają „hordami bolszewickimi”75. Zachowanie takie było niczym więcej jak
wypełnianiem tajnych wskazówek Prowidu OUN z kwietnia 1941 r.
Sytuację podgrzewała jednak także wychodząca za pozwoleniem niemieckim
i zdominowana przez nacjonalistów ukraińska prasa. Na przykład dnia 21 lipca
1941 r. w „Ukrajinśkim Słowie”, wydawanym w Stanisławowie, ukazał się artykuł Tarasa Franki (syn poety) pt. Solidarność narodowa. Autor poruszał
w tekście sprawę mniejszości narodowych na Ukrainie, informując czytelników,
że „są już w planach przesiedlenia dla uzyskania jednolitych narodowo państw,
tak jak zrobiły to u siebie już Niemcy: obcych i nieprzychylnych reżimowi usunięto, a rodaków z obcych państw pościągano do siebie”76. Franko zdawał sobie
jednak sprawę, że wobec wielkiej liczby mniejszości, jakiś procent z nich zostanie na Ukrainie i trzeba będzie się z nimi jakoś ułożyć. Wstęp do tych rozważań nad losem mniejszości na Ukrainie opatrzony jednak był następującym komentarzem: „Dwa słowiańskie narody – Polacy i Moskale – nie braćmi nam, to
raczej psubraty, prawie zmówiły się z sobą, by zniszczyć ukraiński naród”77.
Wydawana w Kołomyj i „Wola Pokuttia” 31 lipca 1941 r. zamieściła artykuł pt.
Nasza siła w nas samych na temat stanowiska OUN do sprawy ziemskiej. Za-
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powiadano w nim wywłaszczenie wszystkich obszarników. Ci, o narodowości
ukraińskiej, w przypadku ich lojalności mieli uzyskać rekompensatę. Pozostali
mieli zostać wywłaszczeni bez rekompensaty. Artykuł zapowiadał także wywłaszczenie „wszystkich tych obcych, którzy wrogo odnosili się lub sprzeciwiali się istnieniu państwa ukraińskiego” oraz „kolonistów”78. Galicji wtórował
Wołyń. Ułas Samczuk, redaktor gadzinowego pisma „Wołyń”, osobiście powiązany z melnykowcami, wyrażał „ducha nowej epoki”, l września 1941 r. w artykule pt. Zawojujemy Wołyń pisał: „Cały ten element, który zasiedlał nasze miasta, czy to Żydostwo, czy napływowa ludność polska, musi zniknąć z naszych
miast. Problem żydowski jest już na etapie rozwiązywania i będzie on rozwiązany w ramach ogólnej reorganizacji „Nowej Europy”79. Słowa te wyrażały
w pełni „Ducha nowej epoki”80. Choć Samczuk był związany z melnykowcami,
jego słowa współgrały idealnie z banderowską instrukcją z kwietnia 1941 r.,
która – rozpatrując sferę propagandy nadchodzącej wojny i rewolucji – nakazywała „Poruszać masy z zasiedziałych miejsc. Wsie rzucić na miasta, gdzie
znajduje się główny nerw wrogiej władzy, propagując hasło: „Wiejska Ukraina
zdobywa miasta i niszczy wrogów Ukrainy!” 81 – Jak wiemy, ten etap Rewolucji
Narodowej nigdy nie mógł zostać zrealizowany z wielkim rozmachem samodzielnie przez nacjonalistów. To „wielkie dzieło” zostało dokończone przez Sowietów. To współgranie słów Samczuka z rozkazami banderowców nie było
dziełem przypadku. Po prostu banderowcy – choć zabrzmi to kuriozalnie – budowali swój program Rewolucji Narodowej oraz Ukrainy bez głównych mniejszości narodowych na kontestacjach i planach przywódców przedwojennej
OUN czy, ściślej, melnykowców już po podziale organizacji.
W relacjach świadków polskich dotyczących wydarzeń lata 1941 r. pojawia
się często motyw rozlepiania przez nacjonalistów ukraińskich odezw nawołujących do mordowania Polaków. Informacje takie istnieją odnośnie wielu miejscowości. I tak 30 czerwca 1941 r. w Piszczy został rozwieszony plakat, który
zawierał następującą treść: „Moskwa, Polska i Żydowa – to nasi wrogowie.
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Niszczmy ich!”82. W osadzie Janowa Dolina na plakacie można było przeczytać
„Śmierć Polakom, Żydom”. Jak wiemy dotychczas z relacji świadków, podobne
czy te same treści wystąpiły w miejscowości Mokwin, miastach: Równe, Zdołbunów, Włodzimierz Wołyński i wielu innych83. Te zeznania świadków znajdują w pełni potwierdzenie w innego rodzaju dokumentach, źródłach, które
w żaden sposób nie mogły zostać sfałszowane. OUN korzystała na przykład
także z gościnności prasy, aby zamieszczać tam odezwy bezpośrednio pod
swoim szyldem. W jednej z nich, wydrukowanej w dniu 6 lipca 1941 r. w „Woli
Pokuttia”, nawoływano do przejmowania władzy przez Ukraińców w myśl zasady „cała władza należy tylko do Ukraińców”84. Tamże określano „Moskwę”
jako największego wroga oraz zachęcano ludność do angażowania się w walkę.
Odezwa zalecała: „Musimy ich wyniszczyć, musimy oczyścić Ukrainę”85. Czy
chodziło tu tylko o Rosjan? Nie. W dalszej części odezwy stwierdzano dobitnie:
„Dopóki na naszych ziemiach zostanie choćby jeden Moskwian, Polaczek lub
inny wróg-najeźdźca, [dopóty – K.Ł.] my walczymy dalej. (...) Cały ukraiński
naród musi być uzbrojony”86.
3. W zawieszeniu: rok 1942
Mordy z lat 1939 oraz 1941 nie były tylko wynikiem niesubordynacji i zemsty indywidualnej, choć niewątpliwie i takie się zdarzały. Pasowały one doskonale do treści ideologicznej definicji „Rewolucji Narodowej”. OUN pracować
będzie nieustannie nad wbijaniem propagandy oraz ideologii nacjonalistycznej
do głów swoich członków oraz przygotowaniem instrukcji określających postępowanie swych członków i mas podczas rewolucji. Wśród postanowień II Kongresu OUN Bandery z kwietnia 1941 r. znalazły się także te dotyczące propagandy. Za główny cel propagandy uznano „rozpowszechnianie wśród najszerszych mas ukraińskiego narodu idei oraz politycznego programu ukraińskiego
nacjonalizmu” oraz „zmobilizowanie go do walki za idee Ukraińskiej Rewolucji”87. Pamiętać należy, że jedna z doktryn wyrażonych w „Nacjonalizmie”
Doncowa mówiła, że dwa narody nie mogą współżyć ze sobą pokojowo na tym
samym obszarze. Doncow ujął to następująco: „Kto widzi narodowości jak
osobne »species« [gatunki], które, tak jak to jest w świecie organicznym, są
zdane na wieczną konkurencję pomiędzy sobą – ten jasno zdaje sobie sprawę,
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że nawet dwa z nich nie mogą się zmieścić na jednym i tym samym kawałku
ziemi pod słońcem, tak jak nie mogą zmieścić się na jednym polu szachownicy
dwie różnokolorowe figury: słabsza (w danym momencie) musi usunąć się, aby
jej miejsce zajęła silniejsza”88. W ramach popularyzacji ideologii, słowa Doncowa docierały pod strzechy w bardziej dostępnej formie niż jego praca. Przystępnie opracowany specjalnie dla chłopów kurs ideologiczny objaśniał, że
Dmytro Doncow jest najlepszym „teoretykiem” ukraińskiego nacjonalizmu.
Kurs tłumaczył chłopom, że tak jak ptactwo ze swoimi różnymi metodami zdobywania pożywienia oraz zróżnicowaną budową fizyczną dzieli się na gatunki,
tak ród ludzki dzieli się na oddzielne gatunki, którymi są narody89. Każdy członek OUN zaznajomiony był z Dekalogiem: 10 przykazaniami ukraińskiego nacjonalisty. Przykazania te „odmawiano” niczym biblijny dekalog podczas spotkań w komórkach. Przykazania, w swej treści i formie sprzeczne z zasadami
moralności chrześcijańskiej, opatrzone były szerokim materiałem objaśniającym.
Oto tylko fragment jednego z Objaśnień: „Musimy wyrównać szalę sprawiedliwości, za górę naszych trupów muszą paść jeszcze większe góry trupów [naszych
– K.Ł.] przeciwników. Nie boimy się, co powie o nas cywilizowany świat, on
milczał, gdy nas milionami męczono głodem, rozstrzeliwano, wieszano, nie będziemy wysłuchiwali jego opinii wtedy, gdy przyjdzie dzień zapłaty. Żyjemy na
pograniczu stepowych i osiadłych narodów i w walce przyjmiemy taktykę ludzi
stepów. Okrutność w stosunku do wroga nigdy nie jest za wielka”90. Warto
uzmysłowić sobie fakt, że powyższe materiały indoktrynacyjno-ideologiczne
były masowo używane w szkoleniu w okresie wojny. Tak więc, na przykład instrukcja Krajowego Prowidu OUN z początku stycznia 1943 r. nakazywała
przeprowadzenie nominacji młodzieży na junaków i junaczki, która zda egzaminy z problemów organizacyjnych, propagandowych i ideologicznych. W czasie egzaminu ideologicznego junaczki i junacy mieli wykazać się znajomością
m.in. Dekalogu oraz cytowanych powyżej Objaśnień91.
Materiał instrukcyjny z drugiej połowy 1942 r. pt. „Do Problemu Rewolucji”
analizował sprawy odpowiedniego przygotowania do rozpoczęcia masowego
wystąpienia. Dokument ten pokazuje, z jaką konsekwencją OUN gotowa była
doprowadzić do końca dwukrotnie już przerywane dzieło. W kwestii propagandy w okresie rewolucji dominowały stare hasła. Stwierdzano: „Propagandą musimy: porywać [i – K.Ł.] wprowadzać w szał, fanatyzm. Dać ludziom wielkich
przywódców. Umieć szafować krwią. (...) Stale karmić masy coraz to silniejszymi hasłami. Propaganda musi być bardzo życiowa, odpowiadać psychice danego
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terenu. Rew[lucyja] propaganda musi trafiać do dusz i serc mas, musi grać na
emocjach mas, musi wzmagać niezadowolenie mas, wrogość, ale nie zredukować pracy do zemsty za krzywdy (ale budowy państwa). Nawet wtedy, gdy wystąpi zemsta, [trzeba] umieć ją wykorzystać i pchnąć na odpowiednie tory.
Rew[lucyjna] propaganda musi rozpalać i kształtować odpowiednie nastroje
przy pomocy krótkich, jaskrawych, uderzających haseł”92. W tejże instrukcji
powstanie Chmielnickiego, rewolucję francuską oraz bolszewicką identyfikowano jako godne naśladowania sztandarowe przykłady, pokazujące jak można
„zdobyć chłopstwo”93. Taktyka w stosunku do „wroga” opisana była następująco: „Wroga trzeba demoralizować i zdezorientować, rozłożyć, użyć do tego
wszystkich możliwych sposobów. Nie być humanitarnym, bo to oznaka słabości, zagłada rewolucji. Rewolucja zdobywa i umacnia nową władzę i tutaj musi
wykazać jak najwięcej siły i zdecydowania (strach u obcych, konsekwencja),
zdobyć zaufanie u swoich. Wroga trzeba jak najszybciej zniszczyć, póki on
jeszcze nie przystąpił do kontrataku. Rewolucja musi być surowa, twarda, bez
litości i zdecydowana, i sprawiedliwa. Rewolucja ma swoje bezlitosne twarde
prawo”94. Jak zaznaczano w dokumencie, cele te miały być realizowane za pomocą: armii, SB, propagandy, państwowego aparatu, transportu, łączności,
przemysłu95. Należy zawsze pamiętać, że rewolucja banderowska była przede
wszystkim skierowana na masy. Mentalność ukraińska miała być w trakcie jej
realizowania ukształtowana zgodnie z zasadami nacjonalizmu. Temu swoistemu
„praniu mózgów”, które miało objąć nie tylko ounowski aktyw, ale także szerokie masy, towarzyszyły pociągnięcia, które można by uznać dzisiaj za groteskowe, gdyby nie zawierały one zabójczych treści. Już jesienią 1941 r. Krajowy
Prowidnyk OUN wydał instrukcję dyrektywną dla aktywu OUN. W jednym
z jej punktów znajdowało się następujące zalecenie: „W każdej ukraińskiej chacie powinny być portrety T. Szewczenki, M. Michnowśkiego, S. Petlury, E.
Konowalca, S. Bandery, ukraińska flaga i herb. Oprócz tego na ścianie [powinien być – K.Ł.] napisany na kartonie dekalog, na stole przybrany wyszywankami (haftami) Kobzar T. Szewczenki”96. Chodziło tutaj oczywiście o Dekalog
nacjonalistyczny, a nie ten chrześcijański, który był dobrze znany miejscowym
chłopom. Jak widać na podstawie selekcji zalecanych portretów, OUN starała
się połączyć szeroko rozumianą ukraińską tradycję historyczną z treściami oraz
rytuałami nacjonalistycznymi.
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Ukraińska nacjonalistyczna Rewolucja Narodowa zakładała, że niepodległość zostanie wywalczona za pomocą ogólnego zbrojnego zrywu całego ukraińskiego narodu. Jeszcze przed wojną Mychajło Kołodzinśkyj, komendant Siczy
Karpackiej, pisał, że „obowiązkiem ukraińskich nacjonalistów obecnie jest odrodzenie u narodu ukraińskiego takiego poglądu na wojnę, jaki miał on na przestrzeni dziejów”97. Kołodzinśkyj twierdził, że naród ukraiński zna „tylko pojęcie wojny absolutnej”98. Za wzór stawiał on powstanie Chmielnickiego. Na
pierwszy rzut oka – pisał Kołodzinśkyj – jest to walka wszystkich przeciw
wszystkim99. Jak wyjaśniał, za Chmielnickiego dosłownie cały naród brał udział
w wojnach przeciw Polsce100. Od tak zarysowanej koncepcji nacjonaliści nie
odeszli nigdy. Już w okresie wojny rozpowszechniali oni dzieła teoretyczne
oraz wydawali rozkazy, które precyzowały, na czym polegać miała przyszła
walka. Wystąpieniu narodu ukraińskiego miały towarzyszyć podobne ruchy innych narodów, nie chodziło tutaj oczywiście o „narody wrogie”. Walkę zbrojną
OUN zamierzała organizować w dwóch formach. Pierwszą formą była rewolucyjno-powstańcza akcja na tyłach wroga w momencie, gdy Armia Czerwona
będzie zajęta prowadzeniem wojny. Drugą formą było uczestnictwo ukraińskich
sił zbrojnych w wojskowych zmaganiach przeciw „Moskwie”. Wojsko to miało
się składać z powstańczych oraz partyzanckich jednostek, z ukraińskich jednostek z Armii Czerwonej, jakie wystąpią przeciw „Moskwie”, z wojsk sformowanych na emigracji oraz zorganizowanych na oczyszczonych z wroga ukraińskich ziemiach101. W analizowanym dokumencie wyróżniają się następujące
dodatkowe instrukcje: „Walka musi być twarda, zażarta, brutalna i bezlitosna.
Heroiczna, alkazarska. Walka nie na życie, a na śmierć, bez powrotu”102. W
okresie wojny OUN wielokrotnie wydawała oficjalne oświadczenia wyjaśniają-
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ce, że celem jest Rewolucja Narodowa. Jak pisano w jednej z ulotek banderowskich: „nie partyzanszczyzna [pseudopartyzantka – K.Ł.] setek, czy nawet tysięcy – a narodowo-wyzwoleńcza rewolucja milionowych ukraińskich mas –
oto nasz szlach!” [nasza droga – K.Ł.]103.
4. Wiosna i lato 1943
Pomimo dwukrotnej porażki, która za każdym razem następowała na skutek niepomyślnej dla OUN zewnętrznej sytuacji politycznej, nacjonaliści dążyli do wprowadzenia swoich długofalowych planów zrewolucjonizowania społeczeństwa ukraińskiego.
Gorączkowej działalności organizacyjnej i szkoleniowej towarzyszyły działania mające na celu przygotowanie przedpola. W ciągu 1942 r. OUN kontynuowała oczyszczenie terenu z „niewygodnego polskiego elementu”. Świadczy
o tym rozkaz wydany przez „Bohuna”, datowany 9 września 1942 r. W rozkazie
tym Bohun nakazywał „Podać czarną listę Polaków oraz komunistów zgodnie
ze wzorcem podanym wam poprzednio”104.
Wydarzenia z wiosny i lata 1943 r. na Wołyniu wpisują się doskonale w logikę nieudanych prób zrewolucjonizowania ukraińskich mas w celu wystąpienia
przeciw mniejszościom narodowym z 1939 oraz 1941 r. I tym razem próba
zrewolucjonizowania terenu nie udała się w pełni nacjonalistom z OUN. Osiągnięto jednak znaczne sukcesy w „oczyszczaniu terenu” z ludności polskiej.
Zdając sobie sprawę z faktu, że Niemcy są w trakcie rozwiązywania sprawy żydowskiej oraz że rozprawa z ludnością rosyjską na terenach wschodnich Ukrainy
była niemożliwa ze względu na słabe opanowanie terenu przez komórki OUN na
wschodniej Ukrainie, OUN skierowała w 1943 r. swój główny impet na rozprawę
z trzecim „wrogiem” Ukrainy – ludnością polską105.
Dokumenty sprawozdawcze OUN–UPA, nie mówiąc już o dowodach zawartych w relacjach świadków, potwierdzaj ą zorganizowany charakter mordów
wołyńskich. Oto fragmenty z trzech dokumentów sprawozdawczych opisujących zorganizowane akcje przeciw polskim wioskom z Wojskowego Okręgu
„Turiw” [północno-zachodni Wołyń]: „Podczas akcji zniszczyliśmy 55 folwar-
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ków. (...) Zniszczyliśmy podczas akcji 85 polskich kolonii....”106. Zniszczono 17
majątków. (...) Zniszczono 24 kolonie – dwie częściowo....”107. Podczas akcji
zostało zniszczonych 55 folwarków. (...) Podczas akcji zostało zniszczonych
około 85 polskich kolonii”108. Powyższe cytaty pochodzą z trzech raportów
o identycznej strukturze, zostały one napisane w tym samym okresie przez
trzech referentów odmiennych jednostek terytorialnych tego samego poziomu
(nadrejony) UPA „Turiw” i dotyczą głównie dóbr materialnych skradzionych
w czasie tych akcji.
Rozkaz Kłyma Sawura z 15 sierpnia 1943 r. nakazywał wzmocnienie pracy
propagandowej wśród ludności ukraińskiej, „obcego elementu” oraz wojskowych pod hasłem: „Dajmy wszystkim szeroki polityczny światopogląd”109.
Potwierdzał nakaz dalszej walki z „rozbijającymi ogólnoukraiński front walki”
oraz apelował do ludności ukraińskiej o przeprowadzenie żniw „w naszych i innych wiejskich gospodarstwach”110. Chodziło oczywiście o gospodarstwa po
wymordowanej lub zbiegłej ludności polskiej: „Ani jeden cetnar w ręce wroga.
Pamiętajmy, że każda ilość ziarna, która wpadnie w ręce naszym wrogom
(Niemcom, bolszewikom, Moskalom, Polakom), umacnia ich pozycje na naszych ziemiach”111. Tego samego dnia Kłym Sawur wywłaszczył ludność polską z jej ziemi oraz gospodarstw112. Polityka morzenia głodem ukrywających
się i pozostających przy życiu Polaków nie była jakimś lokalnym wymysłem
Sawura. Raport referenta politycznego z czerwca 1944 r. z okolic Kamionki
Buskiej w Galicji donosił: „Wracają [Polacy] i kwaterują po lasach kopiąc sobie
kryjówki (...) napadli na przysiółek Buźka Niwy i ograbili go. (...) Mieszkańcy
wynoszą żywność swoim rodzinom do lasu lub poza wieś. W związku z tym
zabroniono mieszkańcom wychodzić poza granice miejsca zamieszkania”113.
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„Zwit z suspilno-politycznoho stanu terenu na deń 10 X 1943 r., WołodymyroHorochiwśkoho Nadrajonu, CDAWOWU, 3833/1/118, s. 57.
107
„Zwit z terenu Kowel” (15 X 1943), Kowelśkyj Nadrąjon, CDAWOWU,
3838/1/58, s. 58.
108
„Zwit cz. 19” (16 X 1943), Łućkyj Nadrąjon, CDAWOWU, 3833/1/124, s. 49.
109
„Nakaz cz. 5. Komandyram, Komandantam i Politkeriwnykam” Kłyma Sawura (15
VIII 1943), CDAWOWU, 3833/1/48, s. 2.
110
Ibidem.
111
Ibidem.
112
„Rozporjadżennia w zemelnij sprawi Hołownoji Komandy Ukrajinśkoji Powstanczoji Armiji, jak najwyszczoji i odynoko suwerennoji włady na zwilnenych zemlach
Ukrajiny”, Kłym Sawur (15.8.1943), CDAWOWU, 3833/1/48, s. 14.
113
„Teren Kamianeczczyna. Politycznyj zwit za czas wid 11 VI po 25 VI 44”,
CDAWOWU, 3833/1/123, p. 10.

Krzysztof Łada

94

Raporty UPA z różnych terenów Wołynia wyraźnie wskazują na charakter
akcji antypolskich, nazywając je czystkami. I tak raport z terenu „Kowel”
z przełomu sierpnia i września 1943 r. informuje: „Tereny północne są oczyszczone z Polaków, na południu jest trochę gorzej”114. W innym raporcie pisano:
„Polacy, którzy znajdują się w Kamieniu Koszyrskim, kupują od ludzi konie i wozy
i w ten sposób myślą uciekać za Bug”115. Autor raportu z Korca i Zwiahla
z września 1943, czyli terenów poza wschodnią granicą przedwojennej Rzeczpospolitej, pocieszał się: „W związku z wydarzeniami na Wołyniu, wiele polskich rodzin przybyło na wschodnie ziemie i od razu dało odczuć miejscowej
ludności swoje «polskie aspiracje», czym wywołali nieprzychylne do nich nastawienie. To dla nas ważne, gdyż dotąd Wschodniacy byli oburzeni na nas za
czystkę na Wołyniu”116.
Czytając dyrektywy OUN–UPA, historyk musi zwrócić uwagę na fakt, że
w cytowanych przez autora fragmentach sprawozdań wszystkie osiedla polskie
nazywane są koloniami. Nie jest to bynajmniej przypadek lub przejęzyczenie.
Dla nacjonalistów ukraińskich wszyscy Polacy byli po prostu „zajdami”, a ich
osiedla niczym więcej niż „koloniami”.
Rozkaz dla Służby Bezpeky wydany 10 września 1943 r., a więc już po największych falach ludobójczych ataków na Wołyniu, przypominał referentom
Nadrejonów SB, że mają oni prawo wydawania kary śmierci tylko „wrogom narodu ukraińskiego”. Tamże stwierdzano: „Za wrogów narodu ukraińskiego uważamy wszystkich komunistów, bez względu na ich narodowość, Lachów,
wszystkich współpracowników niemieckiej policji, bez względu na ich narodowość, tych Ukraińców, jacy współpracując z naszymi wrogami, występują przeciw nakazom UPA, starając się rozbić jedność wśród narodu ukraińskiego...”117.
W rozkazie tym Polacy byli więc jedyną wyróżnioną kategorią narodowościową.
Polacy byli sami w sobie jedyną kategorią „wrogów narodu ukraińskiego”, wyróżnioną tylko ze względu na narodowość.
Trzeba jednak pamiętać, że polityka bezwzględnej likwidacji ludności polskiej napotykała na trudności. Jak uczy nas historia, nawet zastosowanie najbardziej bezwzględnych metod wywołuje niedosyt i niezadowolenie u oprawców,
chcących rozwiązać problem za jednym zamachem. Frustracja ta pozostawiła
ślady w dokumentach. Oto, co pisał jeden z członków OUN w raporcie
z czerwca 1943 r., referent społeczno-polityczny „Jarosław”, analizując sytuację
w okręgu łuckim: „Ludność skrajnie wrogo jest nastawiona do Lachów i Niem-
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ców, bolszewików boi się. Na tle naszej walki z Lachami u ludności pojawia się
wątpliwość, czy nas stać na coś większego, skoro bojowe oddziały nie są w stanie zniszczyć polskiego elementu, który na każdym kroku niszczy ukraińską
ludność”118.
W raporcie z czerwca 1944, oceniając postawę mas ukraińskich w Galicji:
„Niektórzy (ludzie) z nas, stają się nieprzychylni do tego, czemu nie zniszczyliśmy wszystkich Polaków, a chociażby tych winnych, a tylko (zniszczyliśmy)
zwyczajny motłoch, a wszystkich asów, jacy pouciekali, zostawiono (...). Mówią,
że kiedy Polacy zabijali jakichś Ukraińców we Lwowie czy gdzieś indziej, to
zajeżdżali autami, zabili i odjechali, i to ma charakter bardziej polityczny,
bardziej chwalebny, bo zabijają najbardziej aktywny element. Nasi (ludzie) z
kolei ograniczają się do wsi, i to na taki sobie prosty polski motłoch, a nie ludzi
aktywnych (...). Niektórzy z nas boją się tego, że może dojść do ogólnego
osądzenia tej akcji przeciw Polakom na arenie międzynarodowej, przy zielonych
stolikach”119. Siady zwątpienia w słuszność taktyki stosowanej przeciw ludności
polskiej występowały u poszczególnych dowódców SB. Jeden z nich, Jarosław
Moriak, w analizie oceniającej kryzys, w jakiej znalazła się „Rewolucja
Narodowa”, podsumowywał w czerwcu 1944 r.: „Sprawę polską poddano
mechanicznemu i technicznemu rozwiązaniu, a nie planowo-politycznemu.
Systematycznie starano się ją dowieść do końca (tak w praktyce)”120. Było to
więc przyznanie się do rozwiązania „mechanicznego”. Innym niedociągnięciem,
nad którym ubolewał autor analizy, były „dobra” z „polskich akcji” (raczej
antypolskich), które wpadły w ręce „sitwy i bojówki”121.
Odtworzony przez autora historyczny obraz kształtowania się polityki eksterminacyjnej nie jest pełny. Archiwa kryją jeszcze wiele tajemnic, do których dotrzeć
muszą historycy. Na podstawie przedstawionego materiału widać wyraźnie, że
eksterminacja ludności polskiej na Kresach była nie tylko zaplanowana, lecz stanowiła ona ponadto część składową ideologii ukraińskiego nacjonalizmu. Eksterminacja i czystki stanowiły część Rewolucji Narodowej. Ukraina miała być państwem totalitarnym tylko dla Ukraińców myślących nacjonalistycznie. Narody zaklasyfikowane jako wrogie miały zniknąć z Ukrainy, nie było tam dla nich miejsca.
To samo miało się stać z narodami „przyjaznymi”. Te ostatnie podlegały asymilacji
lub prawu powrotu do swoich „macierzystych ojczyzn”. Narody wrogie czekała
krwawa rozprawa.
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Na zakończenie warto jednak podkreślić, że w rozdziale tym autor koncentrował się na polityce ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego w stosunku do
ludności polskiej. Pamiętać należy, że rozpatrując aspekt eksterminacyjny
w polityce nacjonalistów ukraińskich, warto także poddać analizie postawę wobec ludności żydowskiej, rosyjskiej oraz.... ludności ukraińskiej. Wypadki niszczenia całych rodzin ukraińskich, w przypadku nawet wyimaginowanej zdrady
tylko jednego z członków rodziny, nie należały tylko do spontanicznych aktów
zemsty. Wpisywały się one w teorię Rewolucji Narodowej. Oprócz niszczenia
rodzin osób oskarżonych o zdradę pozostaje jeszcze problem niszczenia Ukraińców ze Wschodniej Ukrainy. Zacytujmy słowa raportu OUN–B z czerwca
1944 r. oceniającego nastrój mas ukraińskich: „Z bardzo wielką trwogą i bólem
[masy ukraińskie – K.Ł.] odnoszą się do niszczenia niektórych Wschodniaków,
jak mówią, nie jesteśmy w stanie wszystkich wystrzelać i że nie można tak wystrzeliwać Ukraińców, bo i cóż z tego wyjdzie, gdyż na nic nasza praca, bo Pan
Bóg nie dopomoże nam, gdy my zabijamy własnych braci”122.
Jak można wywnioskować z przedstawionej powyżej działalności OUN
z 1939 r. oraz OUN-Bandery z okresu wojny, organizacja ta wykazała niezwykłą
konsekwencję w dążeniu do osiągnięcia swojego celu: Ukrainy bez mniejszości
narodowych. Przy każdej próbie rozpoczęcia Rewolucji Narodowej przez OUN,
ofiarą padała ludność cywilna. Tak było jesienią 1939 r. oraz latem 1941 r. Ostatecznie, wiosną 1943 r. OUN po raz trzeci przystąpiła do decydującej fazy budowy nacjonalistycznego państwa ukraińskiego. Dla ludności polskiej ta trzecia
próba okazała się najbardziej fatalna. W wyniku działalności OUN-UPA, która
przybrała formę zorganizowanej kampanii eksterminacyjnej, z terenu Wołynia
oraz Galicji zniknęła przytłaczająca większość wsi z przewagą ludności polskiej,
o czym traktuje kolejny rozdział. W wyniku czystki etnicznej, zaplanowanej
przez działaczy i teoretyków z OUN, a zrealizowanej przez zbrojne ramię tej partii – bojówki UPA oraz Służby Bezpeki OUN (odpowiednika NKWD i Gestapo)
– Wołyń stał się na wiele lat pustynią.
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DEPOLONIZACJA WOŁYNIA I MAŁOPOLSKI WSCHODNIEJ
PRZEZ OUN–UPA I SŁUŻBĘ BEZPIECZEŃSTWA OUN
W LATACH 1943–1944
Wobec zmieniającej się sytuacji w kraju i na arenie międzynarodowej, likwidacji gett żydowskich, narastającej fali mordów ludności polskiej na Wołyniu
i masowych egzekucji Polaków przez Niemców, 15 sierpnia 1943 r. Krajowa
Reprezentacja Polityczna skupiająca cztery główne partie Państwa Podziemnego uchwaliła akt o znaczeniu podstawowym: „Deklarację porozumienia politycznego czterech stronnictw”. Waga tego zagadnienia zawierała się w podstawowych sprawach, ponieważ była ona uchwalona przez partie reprezentujące
radykalne cele społeczne: PPS-WRN i SL. Trzecią partią było Stronnictwo Narodowe z polskiej prawicy oraz bardziej centrowe Stronnictwo Pracy. Deklaracja ta świadczyła o woli tych partii do zbudowania na powojennych gruzach
państwa sprawiedliwości społecznej i równości wszystkich obywateli, niezależnie
od przynależności narodowej, klasowej i religijnej1. Deklaracja ta nawiązywała
do Deklaracji Rządu z 24 lutego 1942 r. i potwierdzała tezę rządu o „uregulowaniu spraw mniejszościowych w Polsce na zasadzie tradycyjnych wolności oraz równości praw i obowiązków”.
Już od początku wojny Polacy obawiali się rozwoju bandytyzmu. Ten zupełny
brak bezpieczeństwa publicznego na wsi w GG był szczególnie widoczny od
1942 r. Prezes Rady Głównej Opiekuńczej (RGO) Adam Ronikier, w porozumieniu z działającymi w podziemiu partiami politycznymi, zaproponował
w 1940 r. utworzenie Straży Bezpieczeństwa. Władze niemieckie propozycję tę
wówczas odrzuciły. Do problemu tego powrócono wiosną 1943 r. W oparciu
o byłych podoficerów chciano utworzyć oddziały Straży Obywatelskiej, stacjonujące w każdej wsi, podległe komendantom powiatowym i władzom RGO.
Oddziały te miały prawo liczyć w każdej wsi do 20 ludzi. Delegatura Rządu RP
na Kraj, z nieznanych nam przyczyn, odmówiła poparcia dla tego projektu2.
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Rys. 1. Ludność Wołynia w 1931 r.
Źródło: Cz. Piotrowski: Zniszczone i zapomniane osiedla polskie oraz kościoły na Wołyniu, Warszawa 2002.

Władze polskie dyskutowały nad rozwiązaniem problemu ukraińskiego w Polsce, wydawały deklaracje, prowadziły walkę dyplomatyczną o utrzymanie granicy ryskiej. W tym czasie działacze ÓUN małymi krokami zmierzali do radykalnego rozwiązania problemu polskiego na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej,
czyli na tak zwanych Zachodnich Ziemiach Ukraińskich. Już od jesieni 1942 r.
aktywiści z OUN we wsiach Wołynia nawoływali do usunięcia „czużyńców”
i „zajd”, prowadząc jednocześnie spisy ludności polskiej według wsi, gromad
i powiatów.
Niepowodzenia, jakie spotkały ruch nacjonalistyczny w województwach południowo-wschodnich Polski i na Ukrainie, skierowały jego aktywność, głównie
zresztą propagandową, przeciwko Polakom w Małopolsce Wschodniej, czyli
w dystrykcie Galicja Generalnego Gubernatorstwa. Propaganda ta oddziaływała
głównie na młodzież ukraińską, ponieważ starsze pokolenie, nauczone doświadczeniem z czasów okupacji sowieckiej, bardziej przychylnie odnosiło się
do Polaków3.
Melnykowcy byli bardziej ostrożni w stosunku do „wyzwolicieli”. Skoncentrowali się na pracy oświatowej, gospodarczej i kulturalnej, przeprowadzając
ukrainizację Podlasia, Ziemi Chełmskiej i tak zwanej Łemkowszczyzny, poprzez rugowanie polskości z różnych dziedzin życia.
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Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn (IPMS), A. Piwowarski,
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Rok 1941 i początek 1942 rozwiał złudzenia obu kierunków nacjonalistycznych i podkopał ich prestiż wśród społeczeństwa ukraińskiego. Okazało się, że
Ukraińcy za Zbruczem są całkowicie odporni na idee nacjonalistyczne, niesione
przez emisariuszy OUN. W oparciu o tę ludność nie było możliwe budowanie
„Wolnej, Niepodległej i Zjednoczonej Ukrainy” opartej na autorytarnych ideach
nacjonalistycznych. Był to cios podobny do tego, jak utrata oparcia o Niemcy.
Bez pomocy Niemiec i przy kompletnej bierności społeczeństwa Ukrainy sowieckiej, mimo krzykliwości propagandowej, OUN okazała się całkowicie bezsilna i marginalna politycznie4. Nadzieja na utworzenie państwa ukraińskiego
ze stolicą w Kijowie okazała się utopią. Społeczeństwo było coraz bardziej
zniechęcone, zmęczone, zubożałe wojną i zwrotami politycznymi. Pragnęło
spokoju i stabilizacji.
Aby poszerzyć pole swojego oddziaływania, oba odłamy OUN rozpoczęły
w 1942 r. szeroką akcję propagandową. Kolportowano pocztówki z portretami
Petlury, Konowalca i Melnyka, teksty piosenek, znaczki z tryzubem itp. Na jed^ nej z ulotek pieśń patriotyczna melnykowców brzmiała:
Śmierć! Śmierć lacham! Śmierć!
Śmierć moskiewsko-żydowskiej komunie!
W bój krwawy OUN nas wiedzie
My ukraińscy partyzanci
Następcy sławnych kozaków
Aby naród wyzwolić z kajdanów
My bijemy komunę i lachów5.
Parę miesięcy później śpiewano:
„Budemo strilaty, rizaty nożom
lachiw i moskali wiszaty kruhom”
(Będziemy strzelać, rżnąć nożem Polaków i Rosjan wieszać wokoło)
Bardzo charakterystyczne jest to wyzwolenie narodu poprzez bicie, rżnięcie
czy wieszanie Polaków i Rosjan. Jak stwierdza opracowanie, z którego zaczerpnięto te pieśni bojowe, na przełomie 1942/1943 r. działalności OUN-M w terenie nie było widać. Na placu boju pozostali tylko banderowcy, którzy już utracili wszelkie drogowskazy polityczne i byli całkowicie osamotnieni w społeczeństwie ukraińskim, a ich aktyw zwalczany był przez Niemców.
Nasilające się mordy skrytobójcze na Polakach i Ukraińcach nieprzychylnych dla ideologii i praktyki OUN, jak i walki wewnętrzne w tej organizacji,
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szerzący się coraz bardziej zwykły bandytyzm oraz rosnąca anarchia życia na
Wołyniu, jak i w dystrykcie Galicja spowodowały wystąpienie metropolity
greckokatolickiego Andrij a Szeptyćkiego, który przywódców tej organizacji nazwał „ludźmi niepoważnymi” i „smarkaczami”. 27 marca 1942 r. ordynariat metropolitalny cerkwi unickiej, zgodnie z prawem kanonicznym, ustanowił za zabójstwo karę klątwy kościelnej. Fakt ten ogłoszono w cerkwiach. Latem 1942 r.
metropolita Andrij Szeptyćkyj wydał obszerny list pasterski poświęcony „miłości
bliźniego”. W listopadzie tego roku ukazał się następny list Szeptyćkiego do
podległego kleru i wiernych, tłumaczący obszernie skutki, jak i znaczenie piątego przykazania „nie zabijaj”. Specjalny ustęp tego orędzia poświęcony był zabójstwom politycznym oraz jego potępieniu. Metropolita przypomniał, że za
zabójstwo grozi kara klątwy kościelnej6.
Na przełomie 1942 i 1943 r. również inni działacze ukraińscy wystąpili przeciwko ideologii OUN. W wydawanych w Krakowie gadzinowych „Krakiwśkich
Wistiach” ukazały się dwa artykuły wymierzone w oba odłamy OUN. W drugim artykule potępiono metodę terroru, począwszy od zabójstwa Andrzeja Potockiego w 1908 r. aż po akcje terrorystyczne w II RP. Autor stwierdził, że
spowodowały one tak silną reakcję społeczeństwa polskiego, że w ostatecznym
wyniku przyniosły dotkliwe straty w ukraińskim stanie posiadania7.
Polityka OUN, oparta na frazesie, demagogii oraz nienawiści do Polaków
i Żydów oraz do inaczej – po chrześcijańsku – myślących Ukraińców, znalazła się
w ślepym zaułku. Przywódcy jej odłamu banderowskiego zaczęli szukać wyjścia
ze ślepej uliczki. Ich obawy potęgowała niepewność co do losu Galicji i Wołynia
po zakończeniu wojny, wobec przypuszczalnego uderzenia państw zachodnich na
Bałkany. W wypadku powstania drugiego frontu na Bałkanach oraz patrząc na
siłę Polskiego Państwa Podziemnego, sytuacja z lat 1918/1919 mogłaby się powtórzyć. Nie wiedzieli oni, że idea ta była tylko elementem kampanii dezinformacyjnej, prowadzonej przez ośrodki propagandy USA i Wielkiej Brytanii. Z
drugiej strony Polacy i Ukraińcy bardzo pragnęli tego frontu bałkańskiego, który
miał ich ocalić przed powtórną okupacją sowiecką. Aby uniknąć odbudowy państwa polskiego na Kresach wschodnich, nacjonaliści ukraińscy wszystkich odcieni
postanowili usunąć Polaków z tych ziem w ramach przygotowywanej od 1929 r.
„Rewolucji Narodowej”, co miało według nich doprowadzić do budowy nacjonalistycznego, totalitarnego państwa. Czuli też ciche przyzwolenie Niemców, stale
i systematycznie szczujących Ukraińców przeciwko Polakom w myśl dewizy
„divide et impera” (dziel i rządź)8.
6

Tamże, s. 45; S. Stępień, Stanowisko metropolity Szeptyćkiego wobec zjawiska terroru politycznego, [w:] Metropolita Andrij Szeptyćki. Studia i materiały, pod red. A.A.
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W połowie 1942 r. został przechwycony przez Niemców w Skalacie duży
nakład drukowanych tam ulotek OUN, które zawierały podstawowe elementy jej
ówczesnej ideologii i celów działania. Sens ulotki sprowadzał się do stwierdzenia, że Ukraina powstanie, kiedy na ziemi ukraińskiej nie będzie ani jednego
Żyda, Polaka, Węgra, Rumuna, Moskala i innych obcych. Jej treści wzywały,
żeby dotrwać do stosownej chwili, aby obcych rżnąć i jeszcze raz rżnąć. W
ulotkach tych, ze względów ostrożności, Niemcy nie byli wymieniani, dopatrzyli się jednak, iż zwrot „inni obcy” dotyczy właśnie ich. Zaczęli więc na
Ukraińców patrzeć bardziej krytycznie. Parę miesięcy później agitatorzy OUN
wmawiali chłopom tezę, iż Roosevelt uzna państwo ukraińskie, gdy na ziemi tej
nie będzie żadnych obcych, a zwłaszcza Lachów. Była to swoista ukraińska interpretacja Karty Atlantyckiej9.
Na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej banderowcy i melnykowcy swoją
strukturę organizacyjną opierali na administracji samorządowej i około 400 posterunkach policji ukraińskiej, która liczyła około 12 tyś. ludzi. Jak podano wyżej, w policji tej wpływy mieli również komuniści. Jej oblicze moralne i ideowe
wymyka się z wszelkiej klasyfikacji. Podczas likwidacji gett żydowskich każdy
z policjantów zabił co najmniej kilkunastu Żydów. Kiedy władze niemieckie
stwierdziły w wielu posterunkach wpływy komunistyczne i banderowskie, przystąpiły do ich rozbrojenia10. W odpowiedzi OUN–B nakazała policjantom
ucieczkę do lasu i wstąpienie do tworzących się bojówek partyjnych. Zmasowana ucieczka trwała od 19 marca do 14 kwietnia 1943 r. W rezultacie 4700
ukraińskich policjantów przeszło w lasy wołyńskie11. W Dubnie, Krzemieńcu
i Kowlu policja ta przed dezercją pootwierała więzienia i wypuściła na wolność
więźniów politycznych. Część policjantów ukraińskich zbiegła do lasów już
wcześniej. Wspólnie z policją uciekła do lasu straż kolejowa i rolna – Landdienst. Jako ostatnia, 14 kwietnia 1943 r., zeszła z posterunku szkoła policyjna
w Maciejowie koło Kowla. Policjanci ci zasilili tworzące się oddziały bojówek
banderowskich (OUN-B). Nie była to jednak ucieczka całej policji ukraińskiej.
Pozostało w służbie niemieckiej jeszcze 7870 policjantów. Na wolne miejsca
przyjęto nowych ochotników. W Łucku nie zdezerterował ani jeden policjant.
Już w lutym 1943 r. Taras Boroweć (ps. Taras Bulba), były kamieniarz z Janowej Doliny, później policjant niemiecki z Sarn, przeszedł do lasu i wydał odezwę wzywającą do powstania ludności ukraińskiej przeciwko Niemcom, Pola-

9
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kom i bolszewikom12. W tym też miesiącu, 22 lutego, rozpoczęły się masowe
podpalania wsi i osiedli polskich oraz mordowanie Polaków w powiecie sarneńskim. Wcześniej również zdarzały się mordy rodzin polskich, ale nie miały one
cech mordów masowych. Nasiliły się pod koniec 1942 r., kiedy to aktywiści
banderowcy dokonywali spisu ludności polskiej na Wołyniu. Od tego czasu
były rozpowszechniane pogłoski, że Polacy będą „likwidowani”. Po pierwszych
mordach w lutym 1943 r. w powiecie Sarny – jak informowały sprawozdania
polskiego podziemia – banderowcy przerzucili akcję mordowania Polaków do
powiatu Kostopol, zmuszając terrorem miejscowych Ukraińców do współdziałania.
Po przejściu oddziałów policji ukraińskiej do lasu i zorganizowaniu się partyjnych bojówek związanych z OUN–B, dane Delegatury Rządu oceniały, że
w bojówkach tych było około 1000 banderowców przybyłych z Małopolski
Wschodniej13. Wśród kadry dowódczej było wielu działaczy ukraińskich, którzy
wcześniej mieli konflikt z prawem, jako działacze nacjonalistyczni z OUN 14.
Jak wykazują najnowsze badania, rozkaz podjęcia depolonizacji przez zbrojne
bojówki, organizowane przez aktyw OUN, wydany został przez Mykołę Łebedia w lutym 1943 r. i powtórzony w czerwcu tego roku15.
Antypolska akcja bojówek banderowskich i byłych policjantów, którzy zasilili w dużym stopniu oddziały tworzone przez OUN–B, skierowana była prawie
wyłącznie przeciw Polakom. Z perspektywy czasu możemy wyróżnić trzy etapy
eksterminacji ludności polskiej na terenie Wołynia:
1) Od początków 1943 r. – mordy na pojedynczych osobach.
2) Od lutego do kwietnia 1943 r. – zorganizowane napady bojówek OUN–(B)
– UPA, a band nie zrzeszonych od maja 1943 r.
3) Napady dużych, zorganizowanych oddziałów kierowanych przez banderowców na polskie ośrodki samoobrony.
Jednocześnie można podzielić Wołyń na kilka rejonów, na terenie których
akcje antypolskie miały różny charakter. Początkowo w zachodnich powiatach
Wołynia nie doszło do większych wystąpień antypolskich. Dotyczy to powiatu

12

Taras Bulba-Boroweć stanowczo zaprzecza tej tezie. Pod jego oddziały UPA podszywały się bojówki OUN i, jak pisze w swoich wspomnieniach, oddziały te „zaczęły
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Włodzimierz Wołyński, Luboml i Horochów. W powiatach środkowych i południowych Wołynia (Dubno, Równe, Krzemieniec) miały miejsce bardzo krwawe morderstwa na pojedynczych osobach i rodzinach. Wyjątkiem była wieś
Sienkiewiczówka16. Najtragiczniejszy przebieg miały morderstwa w powiatach
północno-wschodnich: Kostopol i Sarny. Był to rejon działania UPA, ale i Tarasa
Bulby. Jak podaje opracowanie Działu Narodowościowego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, w rejonie tym wyrzynano w pień całą ludność polską, bez względu na jej stosunek do Ukraińców.
Według wspomnianego opracowania mordy te dokonywane były w sposób
wyjątkowo bestialski i bandycki i połączone były z rabunkiem. Liczbę zamordowanych w ten sposób Polaków oceniono na przeszło 3000 osób.
Od wiosny 1943 r. Wołyń został totalnie zanarchizowany, nie tylko przez
oddziały banderowców, ale również przez działalność dywersantów sowieckich.
Kozaków zbiegłych ze służby niemieckiej, dezerterów z wojska niemieckiego
i służb pomocniczych, a nawet białogwardyjskich oddziałów rosyjskich. Stan
ten przypominał sienkiewiczowskie „dzikie pola”. Administracja niemiecka
skupiła się w miastach i przyglądała się, najczęściej biernie, zaistniałym wydarzeniom.
W maju 1943 r. akcja mordowania Polaków osłabła, a większość ludności
polskiej schroniła się w większych ośrodkach. Wobec dezercji dużej części
ukraińskiej policji pomocniczej, niemieccy okupanci podjęli, bez powodzenia,
próbę utworzenia policji złożonej z polskich mieszkańców Wołynia. Wobec tego niepowodzenia okupanci sprowadzili oddziały represyjne, złożone z Polaków zwerbowanych podstępnie w Krakowie. Ubrani w niemieckie mundury pacyfikowali ukraińskie wsie, ale i bronili polskie przed UPA, śpiewając podczas
przemarszów, na rozkaz dowódcy niemieckiego, polskie piosenki17. Były to
niemieckie oddziały policyjne, dowodzone przez oficerów niemieckich, działające na rozkaz i konto niemieckie. Gdy Niemcy przeprowadzali śledztwo
w sprawie mordów, starali się podburzać Polaków przeciw Ukraińcom i Ukraińców przeciw Polakom. Urzędnicy niemieccy zbierali zeznania Polaków przeciw miejscowym Ukraińcom, aby tym ostatnim później je odczytać, dążąc do
wyciągnięcia zeznań od Ukraińców przeciwko Polakom. Jeszcze wiosną 1943 r.
ogół ukraińskiej ludności wiejskiej z przerażeniem obserwował rozwój wypad-
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ków. Opracowanie polskie pochodzące z tego etapu mordów stwierdzało, że jedynie w powiecie Kostopol i Sarny ludność ukraińska aktywnie współpracowała z mordercami i rabusiami18. Z dzisiejszej perspektywy widzimy, że na
skutek agitacji OUN i przymusu Służby Bezpeki OUN, udział ludności wiejskiej w tych mordach rósł. Raport AK podawał, iż w instynktach mas ukraińskich tkwiło stare hasło: „Lach, Żyd i sobaka to wira odnaka”. W parze z tym
szła tradycyjna, nieokiełznana żądza rabunku19.
O ile pierwsza fala mordów Polaków objęła powiaty: Kostopol i Sarny, aby
po dwóch tygodniach dojść do środkowego Wołynia i powiatów: Łuck, Równe,
Dubno, Krzemieniec, to w lipcu 1943 r. były to głównie powiaty w zachodniej
części Wołynia – Włodzimierz Wołyński i Horochów. Ludność polska zaczęła
masowo uciekać do jeszcze względnie spokojnej Małopolski Wschodniej.
W czasie największego nasilenia mordów wydarzyła się katastrofa w Gibraltarze – zginął gen. Władysław Sikorski. W raporcie polityczno-gospodarczym
z kraju stwierdzono, że w rozmowach z Polakami Ukraińcy stale wracają do
śmierci Sikorskiego, insynuując, że było to dzieło Anglii, by wzbudzić w Polakach niewiarę w przyszłość. Jeden z rozmówców ukraińskich stwierdził: „Tego
samego doczekacie się od Anglików, czego my od Niemców”20.
Z dzisiejszej perspektywy historyka, niedostępnej przecież dla ludzi z tamtych dni, wymownym świadectwem ukazującym stosunek kierownictwa OUN
do gen. Sikorskiego i aliantów w owym czasie jest następujący zapis w dokumencie UPA. Wśród 21 poleceń do wykonania, wydanych przez jednego z dowódców UPA w dniu 31 marca 1943 r., a więc trzy miesiące przed katastrofą
gibraltarską, znajdują się dwa, dla nas bardzo interesujące. W punkcie 4 czytamy: „Puścić propagandę, że Sikorski zginął w katastrofie lotniczej”. Natomiast
w punkcie 7 napisano: „wykorzenić z mas orientację na Anglię i Amerykę”21.
W dniach 11–13 lipca oddziały ukraińskie zaatakowały równocześnie szereg
miejscowości w okolicach Porycka. W skład tych oddziałów wchodzili m.in.
chłopi ukraińscy wraz z kobietami i wyrostkami ze wsi Samowola, Gruszów,
Peczychwosty i Strzelce. Uzbrojeni byli w broń maszynową, granaty pochodzenia sowieckiego i niemieckiego oraz narzędzia gospodarskie – łopaty, widły,
siekiery. Akcja ludobójstwa Polaków rozpoczęła się równocześnie w wielu
wsiach 11 lipca, co wskazuje na jej zorganizowany i odgórnie sterowany cha-
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rakter. We wsi Orzeszyn na 350 mieszkańców ocalało jedynie kilkunastu. Byli
to ci, którzy w chwili napadu znajdowali się poza domem. Oddział ukraiński
wszedł do wsi o godzinie 9.00 rano i był dowodzony przez Hryhorija Woźniuka,
ubranego w mundur sowiecki. Ludność wygnano z domów i wymordowano na
skraju lasu. W miasteczku Poryck 11 lipca o godzinie 11.00 duża grupa Ukraińców ubrana w mundury niemieckie wymordowała modlących się na mszy niedzielnej około 222 Polaków. Kościół z rannymi spalono. Po obrabowaniu miasteczka napastnicy o godzinie 17.00 wycofali się do lasu. Podobnie było w innych miejscowościach. We wsi Zabłotce zamordowano 58 Polaków, w tym księdza; w kolonii Żdżary 17 rodzin – 51 osób zostało wymordowanych przez ukraińskich sąsiadów22. W Sądownej zamordowano 400 Polaków, a w Nowinach 83. W
Zagajach z 300 mieszkańców ocalało tylko 5 osób. Sprawcami tych mordów była
100-osobowa banda grasująca w tej okolicy przed dłuższy czas. Mordowała ona
Polaków przy użyciu łopat i wideł. Na jej czele stał Iwan Żuk i Fedyn 23. W powiecie włodzimierskim i horochowskim częste były również przypadki ostrzegania Polaków przed pogromem. Polacy ze wsi Oleń, ostrzeżeni przez jednego
z Ukraińców, zdołali częściowo ujść przed napadem, a we wsi Żdżary miejscowi
chłopi ukraińscy nie dopuścili do pierwszego napadu, a później zamordowali 58
osób24.
Napady i ataki lipcowe były dużo silniejsze i ogarnęły więcej wsi niż czerwcowe, kiedy to 29 czerwca w Konstantynowie zamordowano 28 Polaków;
w Grobelkach koło Ołyki – 42 Polaków; we wsi Marianówka koło Poddębiec
pow. Łuck – 18, a w Złoczówce 53 Polaków i 2 Ukraińców. Jednocześnie rozpoczęto akcję podpalania folwarków jako ostoi polskości. W powiecie włodzimierskim spalono ich 17, a w łuckim – 24.
Ponieważ duża część Polaków schroniła się w miastach, oddziały ukraińskie
blokowały dostawy żywności z okolicznych wsi. Ludności grożono śmiercią lub
pobiciem w razie złamania tego zakazu.
Okupacyjne władze niemieckie stwarzały jedynie pozory tłumienia anarchii.
W rzeczywistości wkraczały tylko tam, gdzie anarchia szkodziła im bezpośrednio. W powiecie Krzemieniec Niemcy wypuścili cały sztab oddziału banderowskiego w zamian za obietnicę, że zmusi on okoliczne wsie do złożenia całych
kontyngentów. Zasadniczo Niemcy wykorzystywali sytuację i starali się jak
największą liczbę uciekinierów wywieźć na roboty do Niemiec. Kiedy w wyniku działań oddziałów ukraińskich naruszone zostało mienie niemieckie lub zostali zamordowani Niemcy, okupanci dokonywali pacyfikacji.
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Za spalenie folwarku Zaborol Niemcy spalili ukraińskie wsie: Zaborol,
Omelnyk Duży i Omelnyk Mały, a ludność wymordowały oddziały SS. W okolicy Łucka ludność ukraińska zbiegła do Torczyna. Aby przeciwdziałać anarchii, okupanci przeprowadzali szereg aresztowań wśród ukraińskiej inteligencji
Wołynia. W więzieniach dokonywano masowych egzekucji pochwyconych
członków oddziałów ukraińskich. W niedzielę 27 czerwca stracono w Łucku
kilkudziesięciu Ukraińców i 60-ciu w Krasnym. Do jesieni 1943 r. w Łucku
prawie co tydzień wykonywano egzekucje nad Styrem25.
Jak wynika z danych Polskiego Państwa Podziemnego, widoczna była bezsilność i chaotyczność Niemców. Wołyń w tym okresie był miejscem nasilonej
akcji dywersyjnej oddziałów sowieckich. Niektóre z nich liczyły kilka tysięcy
żołnierzy. Sowieci ci zapowiadali w licznych ulotkach ukaranie Ukraińców za
napady i mordy Polaków. W powiecie Sarny rozrzucono ulotki piętnujące
Ukraińców i Polaków pozostających na służbie niemieckiej.
Według tych danych, jak już wspomniano, stosunek sowieckich oddziałów
dywersyjnych do oddziałów nacjonalistów ukraińskich był niejasny i bardzo
różnorodny.
Na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej stacjonowało wiele oddziałów węgierskich i litewskich. Litwini za wrogi stosunek do Polaków zostali przez
Niemców przesunięci na inne tereny. Węgrzy odgrywali dużą rolę w walce
z bojówkami ukraińskich nacjonalistów. Zbrodniarze, złapani na gorącym
uczynku, byli przez Węgrów przewożeni do Lwowa. Jeńcy ci mieli ręce związane drutem kolczastym, a do niego przywiązywano narzędzia mordu, z który
mi ich schwytano – siekiery, widły itp26.
W sierpniu i wrześniu 1943 r. eksterminacja Polaków dotarła do powiatu lubomelskiego i pojedynczych wsi innych powiatów zachodniego Wołynia. Jak
podają dane polskie, szczególną potwornością odznaczył się napad na polską
wieś Ostro wek w powiecie Luboml. Oddziały ukraińskie, uzbrojone w kosy,
widły i broń palną, przy użyciu siekier i kos wymordowały ludność polską.
Zwłoki wrzucono do studzien i dołów. Dobytek zabrano, a wieś wraz z kościołem spalono27.
Mieszkańcy innych polskich wsi w panice uciekali za Bug do powiatu
chełmskiego28. Podobny los, jak mieszkańców Ostrówka, spotkał 29 sierpnia
Polaków – osadników wojskowych Głęboczyc, gmina Werba, powiat włodzimierski.

25

IPMS, Stosunki polsko-ukraińskie w kraju, sygn. A.XII.3/38, s. 3.
Tamże.
27
L. Popek, T. Tarasiuk, P. Wira, Z. Wira, Wołyński testament, Lublin 1997, s. 33–38.
28
Tamże, s. 23–24.
26
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Tabela 1. Zniszczone osiedla polskie i zagrody na Wołyniu w latach 1942–1945

Powiaty

I
lubomelski
II
kowelski
III
włodzimierski
IV
horochowski
V
łucki
VI
sarneński
VII kostopolski
VIII rówieński
IX
dubieński
X
zdołbunowski
XI
krzemieniecki
Razem
województwo

ogólna liczba
25/1456
76/2090
160/3912
115/2330
234/5100
103/2760
170/5150
83/2070
80/1870
42/1170
62/2230
1150/30138

Osiedla polskie/zagrody
spacyfikowane
zniszczone
przez oddziały w
przez bojówki
służbie niemiecOUN–UPA
kiej
22/930
–
61/1670
6/140
160/3912
–
113/2224
–
207/4350
3/78
99/2600
1/50
132/3700
20/640
80/1980
2/60
73/1650
4/120
40/1075
1/45
60/2048
–
1048/26167

37/1133

przetrwały
jako ośrodki
samoobrony
do 1944 r.
3/506
9/282
–
2/106
24/692
3/130
18/800
1/30
3/100
1/50
2/182
66/2878x

x

Osiedla polskie, które jako ośrodki samoobrony przetrwały do 1944 r., zostały prawie
wszystkie zniszczone przez ówczesne władze radzieckie po ewakuacji Polaków w
1945 r.
Źródło: Cz. Piotrowski: Zniszczone i zapomniane osiedla polskie oraz kościoły na Wołyniu, Warszawa 2002, s. 20.

Tabela 2. Zniszczone zagrody polskie w innych osiedlach na Wołyniu, gdzie
Polacy stanowili mniejszość – 1942–1945
Osiedla/zagrody polskie
wioski/osiedla ukraińrazem
Powiaty
skie istniejące przeważnie dotąd
I
lubomelski
10/80
72/540
82/620
II
kowelski
12/96
234/1600
246/1696
III
włodzimierski
46/368
168/1445
214/1813
IV
horochowski
24/192
117/985
141/1177
V
łucki
94/752
235/1800
329/2552
VI
sarneński
22/176
127/895
149/1071
VII kostopolski
56/448
89/680
145/1128
VIII rówieński
60/480
196/1520
256/2000
IX
dubieński
78/600
226/2020
294/2564
X
zdołbunowski
25/200
104/1042
129/1242
XI
krzemieniecki
24/192
220
244/2342
Razem województwo
450/3600
1788/14677
2229/18205
Źródło: Cz. Piotrowski: Zniszczone i zapomniane osiedla polskie oraz ..., s. 20.
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Na przełomie sierpnia i września fala mordów dokonywanych na Polakach
przez UPA przekroczyła Bug i zaczęła obejmować powiaty: hrubieszowski,
chełmski i włodawski oraz Małopolskę Wschodnią, czyli dystrykt Galicja.
1200

Liczba osiedli

1000
800
600
400
200
0
zniszczone przez OUNUPA

Spacyfikowani Niemcy

przetrwały do 1944 r.

Rys. 2. Zniszczone osiedla polskie na Wołyniu w latach 1942–1944
Źródło: Cz. Piotrowski: Zniszczone i zapomniane osiedla polskie oraz kościoły na Wołyniu, Warszawa 2002.

Jak wówczas w Warszawie i Londynie niewiele wiedziano o sytuacji na
Wołyniu, niech zaświadczą poniższe dane. W jednym z opracowań spekulowano, czy wobec wymordowania w ciągu 1943 r. ponad 15 tys. Polaków, 50 tys.
deportowanych przez Sowietów, 25 tys. wywiezionych na roboty do Niemiec
w 1942 r., 1000 zamordowanych przez Niemców, wywiezionych do Niemiec na
roboty w 1943 r. około 50 tys. – można stwierdzić, że w latach 1939–1943 populacja Polaków na Wołyniu spadła z 350 tys. do około 170 tys. Ludność ta
zgrupowana była w miastach i miasteczkach oraz ośrodkach samoobrony29.
Prawda była jeszcze straszniejsza. Najnowsze badania wykazują, iż na Wołyniu
mogło zginąć z rąk ukraińskich 40–70 tys. Polaków, a w Małopolsce Wschodniej 20–24 tys.
Władze Polskiego Państwa Podziemnego zdawały sobie sprawę, że w licznych
bazach samoobrony w rejonie Kowla znajdowało się kilkanaście tysięcy Pola-

29

G. Hryciuk, Straty ludności na Wołyniu w latach 1941–1944, [w:] Polska – Ukraina: trudne pytania, t. 5, Warszawa 1999, s. 272 i nn.; Straty ludności w Galicji
Wschodniej w latach 1941–1945, [w:] Polska – Ukraina: trudne pytania, t. 6, Warszawa
2000, s. 294.
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ków, a w Kowlu około 5 tys. Silnym punktem oparcia dla Polaków był Łuck i
okolice. Sytuacja materialna i żywnościowa tej ludności była bardzo trudna, ze
względu na małe zapasy żywności, oceniane na 2–3 tygodnie30. Polakom tym starał się pomóc Katolicki Komitet Pomocy, który dysponował dość ograniczonymi
środkami i liczył na dostawy żywności z Generalnego Gubernatorstwa.
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OUN-UPA
207

200
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180
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150
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Rys. 3. Zniszczone osiedla polskie na Wołyniu według powiatów w latach 1942–1945
Źródło: Cz. Piotrowski: Zniszczone i zapomniane osiedla polskie oraz kościoły...,Warszawa 2002.

W sprawozdaniach władz Polskiego Państwa Podziemnego MSW w Londynie wielokrotnie podkreślano, iż za akcję eksterminacyjną Polaków na Wołyniu,
prowadzoną z wyjątkowym okrucieństwem, odpowiedzialni są głównie banderowcy, którzy zmobilizowali policję (jako kadrę przyszłych ukraińskich sił
zbrojnych) do pójścia do lasu, gdzie rozwijali propagandę walki z Polską o niepodległość Ukrainy. Policja ta miała kadry wywodzące się z OUN–B. W pewnym stopniu anarchię czyniły miejscowe elementy awanturnicze, rosnące w siłę
od lata 1943 r. na skutek miejscowych warunków wojennych31.
Inne dane potwierdzają rolę tych elementów, dodając do nich Niemców. Dane te podkreślają, iż Ukraińcy, szczególnie chłopi, byli tylko narzędziem w ręku
sowiecko-niemieckich okupantów. Nie można tego powiedzieć o świadomych
i wykształconych działaczach OUN–B, kierujących się nienawiścią do Polaków
i zwykłym nihilizmem.

30

IPMS, Raport Delegata Okręgowego z 17 II 1944 r., (w:) Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich, nr 10/40 grudzień 1943, styczeń – luty 1944, MSW, Wydział Społeczny, Londyn 1944, s. 59
31
SPP, Stosunki polsko-ukraińskie..., sygn. 3.1.1.13.2.1., s. 10–11. Był to osąd błędny, ponieważ Taras „Bulba”-Boroweć był petlurowcem.
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Rys. 4. Zniszczone zagrody polskie na Wołyniu w latach 1942–1945
Źródło: Cz. Piotrowski: Zniszczone i zapomniane osiedla polskie oraz kościoły...,Warszawa 2002.

Londyński znawca stosunków polsko-ukraińskich Waldemar RomanowGłowacki dzielił ukraińską ludność Wołynia na trzy grupy:
1) najmniej liczna grupa – sympatyzująca z demokracją i chętna do zgodnego
współżycia z Polakami, doceniająca dobrodziejstwa, jakie miała za czasów
polskich;
2) mało liczna grupa – wierzących, że tylko poparcie Niemiec pomoże zbudować niepodległą Ukrainę,
3) najliczniejsza grupa – tych, którzy nikogo nie uznają, mordują, rabują, palą
i zalewają się samogonem. Mówią, że należą do OUN i nazywają siebie banderowcami32.
W rezultacie dokonywanych napadów, grabieży i morderstw zostały spalone
i zniszczone prawie wszystkie polskie osiedla oraz zagrody polskie w innych
wiejskich osiedlach Wołynia, w których mieszkali Polacy. Do czasu zajęcia
Wołynia przez wojska sowieckie w 1944 r. przetrwali tam tylko ci Polacy, którym udało się schronić w większych miastach oraz w nielicznych ośrodkach
samoobrony polskiej, jak Przebraże w rejonie Rożyszcz na Zasłuczu i w kilku
innych miejscowościach – w sumie w 66 osiedlach wiejskich, które zachowały
się w większości do czasu ekspatriacji w 1945 roku33.

32

Tamże, s. 40.
Cz. Piotrowski, Zniszczone i zapomniane osiedla polskie oraz kościoły na Wołyniu, Warszawa 2002, s. 15 i nn.
33
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Rys. 5. Ubytek ludności polskiej na Wołyniu w latach 1939–1945 (w tysiącach)
Źródło: Cz. Piotrowski: Zniszczone i zapomniane osiedla polskie oraz kościoły...,Warszawa 2002.

Trudne do oszacowania są straty Polaków na Wołyniu w latach 1939–1945,
a zdania historyków ten temat zdecydowanie się różnią. Porównując jednak
niemiecki okupacyjny spis ludności z wiosny 1942 r., wykazujący około 306 tys.
Polaków na Wołyniu oraz stan Polaków z września 1939 r. – ponad 400 tys. –
należy uznać, że w latach 1939–1941 w czasie okupacji radzieckiej ubyło około
100 tys. Polaków w wyniku aresztowań, deportacji, wcieleń do Armii Czerwonej, przesiedleń i ucieczek z Wołynia. W latach 1942–1944 na przymusowe roboty do Niemiec wywieziono około 40 tys. Polaków, a ponad 40 tys. uciekło za
Bug. W 1944 r. wcielono 10 tys. Polaków do 1. Armii Wojska Polskiego, a ponad 5 tys. uczestniczyło czynnie w walkach partyzanckich (27. WDP AK).
Ze sprawozdania Pełnomocnika Rządu RP do spraw Ewakuacji Ludności
Polskiej na Wołyniu wynika, że od 1945 r. ekspatriowano do Polski 132 tys.
osób pochodzenia polskiego. Na Wołyniu pozostało około 8 tys. Polaków. Z
pozostałej liczby około 70 tys. osób, po odliczeniu ofiar terroru niemieckiego
(około 15 tys.), a więc ponad 50 tys. Polaków stanowią ofiary banderowskiej
czystki etnicznej, z czego udokumentowano nazwiska około 37 tys. osób, w tym
około 33 550 ofiar z 1943 roku34.

34

Tamże.
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W opracowaniu Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na
ludności polskiej Wołynia 1939–1945 udokumentowano nazwiskami 18 200
ofiar35.
W przeciwieństwie do Wołynia, gdzie mieszkało 16,9% Polaków, Małopolska
Wschodnia, nazwana przez hitlerowców dystrykt Galicja, była ziemią o zupełnie
innej strukturze narodowościowej i wyznaniowej. Według Drugiego Powszechnego Spisu Ludności z 9 grudnia 1931 r. teren ten zamieszkiwało 5 460 240
osób36, z tego językiem polskim porozumiewało się 376 700, ukraińskim i czeskim 2 814 300, żydowskim i hebrajskim 419 200 i niemieckim 31 500. Pod
względem wyznaniowym zamieszkiwało: 3 256 300 osób wyznania greckokatolickiego, 2 281 700 – rzymskokatolickiego, 616 200 wyznania mojżeszowego
i 54 200 osób innych wyznań37.
Przyłączając w sierpniu 1941 r. Małopolskę Wschodnią do Generalnego Gubernatorstwa, Niemcy pośrednio uznali polskość tych województw, ze względu
na tradycję historyczną oraz skład narodowy i wyznaniowy ludności. Wprowadzenie okupacyjnych złotówek, tzw. młynarek, było dla Ukraińców szokiem.
Tabela 3. Ludność województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego według języka ojczystego w 1939 r,
Język ojczysty
Język polski
Język ukraiński
Język rosyjski
Język niemiecki
Język żydowski i hebrajski
Inne języki
Ogółem

lwowskie
1 805 000
1 067 200
700
12 100
232 900
9 300
3 127 200

Województwa
stanisławowskie
332 200
1 018 900
200
16 700
109 400
2 900
1 480 300

tarnopolskie
1 640 000
728 200
200
2 700
78 900
1 300
2 451 300

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 1938, GUS RP, Warszawa 1939, s. 22.

35

W. i E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich... Dane
liczbowe dotyczące strat i ofiar banderowskiego ludobójstwa na Wołyniu, przytoczone
w tym opracowaniu, zostały oparte w większości na ww. pracy pp. Siemaszków, którą
autorzy traktują jako kompleksową i najbardziej autorytatywną monografię w tym zakresie.
36
Mały Rocznik Statystyczny 1938 r., Główny Urząd Statystyczny Rzeczpospolitej
Polskiej, Warszawa 1939, s. 24.
37
Można mieć wiele zastrzeżeń do obiektywności tego spisu, ale jeżeli weźmiemy
pod uwagę masowe fałszowanie danych przez Ukraińców podczas spisu w 1943 r., to na
te dane możemy spojrzeć inaczej.
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W tym czasie w Londynie zdawano sobie sprawę, że podczas gdy Wołyń
objęty został całkowitą anarchią, ziemie Małopolski Wschodniej – dystrykt Galicja, należący od sierpnia 1941 r. do Generalnego Gubernatorstwa, pozostawał
oazą względnego spokoju. Mordy indywidualne na Polakach trwały tam od
września 1939 r., ale nie przybrały tak wyraźnie odgórnie kierowanego i zorganizowanego charakteru jak na Wołyniu. Uznawano je za przejaw wojennego
bandytyzmu. Sytuacja uległa zmianie pod koniec lata 1943 r. We wrześniu
i październiku fala mordów objęła powiaty: Brzeżany, Podhajce i Rohatyń,
a kilka miesięcy później: Przemyślany, Sambor, Gródek Jagielloński, Lwów,
Rudki, Stryj i Żydaczów. Antypolskie nastroje były podsycane przez członków
OUN. W wielu powiatach odbyły się liczne wiece ludności ukraińskiej, na których
– na wniosek nacjonalistów – otwarcie uchwalono rezolucje, wzywające do mordowania Polaków i wypędzenia ich z Małopolski38. W ciągu pierwszych trzech tygodni września 1943 r. w 32 miejscowościach zamordowano 70 Polaków, w tym
3 lekarzy, 4 księży, 3 urzędników, 5 leśniczych, zakonnicę, nauczyciela, inżyniera,
kolejarza, 3 robotników i 15 rolników. Mordowano tak jak na Wołyniu całe rodziny, nie oszczędzając niemowląt. Nacjonaliści zaczęli stosować nową taktykę –
uprowadzano ofiary i mordowano je w miejscach oddalonych od stałego miejsca
pobytu, a zwłoki ukrywano39. Wobec stałego zagrożenia Polacy zaczęli organizować ośrodki samoobrony i zaopatrywać się w broń.
język żydowski i
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Rys. 6. Małopolska Wschodnia – ludność według języka ojczystego w 1931 r.
Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 1938, GUS RP, Warszawa 1939, s. 24.

38

SPP, Stosunki polsko-ukraińskie..., sygn. 3.1.1.13.2.1., s. 10–11.
SPP, Sprawozdanie sytuacyjne z kraju, VI. Sprawozdanie nr I/44 (wrzesień –październik
1943 r.), Akta Władz Naczelnych RP, MSW, Wydział Społeczny, sygn. P.33.10, s. 17.
39
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Wiedza władz polskich o sytuacji na Wołyniu była znikoma. Wynikało to
z faktu, że władze Polski podziemnej dysponowały zaledwie wyrywkowymi informacjami dotyczącymi Wołynia. Wiadomości na temat mordów poszerzały
się w miarę, jak eksterminacja Polaków docierała w skali masowej do dystryktu
Galicja, gdzie było więcej Polaków, a sieć konspiracji miała szerszą bazę społeczną i była lepiej zorganizowana. Mimo to warto jednak prześledzić wiadomości zbierane przez komórki AK i Delegaturę Rządu na Kraj, nawet jeżeli nie
będziemy w stanie zdecydowanie określić, co z tych „hiobowych wieści” było
znane rządowi.
Tabela 4. Ludność województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego według wyznania w 1931 r.
Województwa
stanisłatarnopollwowskie
wowskie
skie
Wyznanie rzymskokatolickie
1 448 880
246 300 586 600
Wyznanie greckokatolickie
1 305 300
1 079 000 872 000
Wyznanie prawosławne
9 000
900
1 900
Wyznanie ewangelickie
13 100
12 500
3 700
Wyznania inne chrześcijańskie
4 100
600
1 400
Wyznanie mojżeszowe
342 400
139 700 134 100
Wyznania inne niechrześcijańskie
100
200
100
Bezwyznaniowi
4 600
1 400
600
Ogółem
3 127 480
1 480 600 1 600 400
Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 1938, GUS RP, Warszawa 1939, s. 24.
Religie

Suma

2 281 700
3 886 300
11 800
29 300
6 100
616 200
400
6 600
6 838 400

Sprawozdania sytuacyjne z kraju podają w miarę szczegółowe wykazy atakowanych miejscowości i listy pomordowanych. Część tych informacji docierała do Londynu. W raportach krajowych podawano, że coraz częściej wsie
małopolskie (jesienią 1943 r.) były atakowane przez ukraińskie bojówki, pochodzące z Wołynia, zaprawione już w „boju” z dziećmi, kobietami i starcami.
Na temat mordów „Przegląd Polityczny” z obozu Polski Walczącej napisał:
„Nadejdzie dzień, w którym weźmiemy ciężki, bezlitosny odwet na mordercach. Ale równocześnie dojrzała wśród nas myśl takiego uregulowania stosunków polsko-ukraińskich w granicach Rzeczypospolitej, aby ci wszyscy, którzy
nie splamili się zbrodnią wobec nas, mogli wziąć czynny udział w wielkim
dziele pracy i odbudowy państwa, czując się w nim dobrze i swobodnie. (...)
Polacy i Ukraińcy mogą we wschodniej części Europy stworzyć w przyszłości
niewzruszony mur dla imperializmów: niemieckiego i rosyjskiego. Polska tę
koncepcję rozumie i będzie gotowa ją poprzeć i zrealizować”40.

40

AAN, „Przegląd Polityczny” nr 20 z XI 1943, Delegatura Rządu.., sygn. 202/III–86, s. 19.
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Rys. 6. Małopolska Wschodnia – ludność według wyznań w 1931 r.
Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 1938, GUS RP, Warszawa 1939, s. 24.

W wypadki mordów na Polakach policja niemiecka wkraczała rzadko, i to
tylko wówczas, gdy sprawa stawała się bardzo głośna. Po zamordowaniu Duszenki i dwóch chłopskich rodzin Grzelów i Parysów, oddział Schutzpolizei ze
Lwowa aresztował za morderstwa na Polakach 19 chłopów ukraińskich,
a pod zarzutem podburzania - księdza unickiego Mykołaja Karwaniuka i Wawryka z Czerniszewa. Często Niemcy przeprowadzali jedynie wizję lokalną, bez
prowadzenia śledztwa41. Policja ukraińska nie odgrywała żadnej pozytywnej roli
w obronie przez napadami. Życzyła jedynie po „przyjacielsku” wyjechać za San.
Rodziny i przyjaciele wielu zamordowanych Polaków zamieszczali nekrologi
w gazetach lwowskich. Pod nazwiskiem każdego zamordowanego umieszczano
zdanie „Zginął tragicznie”. Wskutek interwencji działaczy Ukraińskiego Centralnego Komitetu u władz okupacyjnych, od listopada 1943 r. nekrologii te
przestały się ukazywać. UCK więc pośrednio wspomagał UPA.
Rosnąca anarchizacja życia w Małopolsce Wschodniej oraz łamanie wszelkich norm moralnych i etycznych przez nacjonalistów ukraińskich spowodowały wydanie przez metropolitę unickiego, A. Szeptyćkiego, listów pasterskich,
które nie znalazły żadnego oddźwięku w społeczeństwie ukraińskim42. Działacz

41

Tamże, Sprawozdanie nr 5/44 za październik 1943, s. 21 i 44.
Raporty krajowe oceniały pozytywnie działania metropolity Szeptyćkiego z lat
1942–1944. Jego listy pasterskie odczytywano jako potępienie mordów na Polakach. Ale
42
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OUN, indagowany przez akowca, powiedział na temat przeciwdziałania metropolity Szeptyćkiego: „Szeptyćkyj, win wże staryj. Win swoje a narid swoje...
Dokoli metropołyty je klika, kotra nemaje niczoho wspilnoho z narodom”43. W
wyniku nacisków niemieckich UCK wydał odezwę do ludności ukraińskiej
w formie ulotki, rozdawanej po wyjściu z nabożeństw w cerkwiach. Czytamy
w niej ostre potępienie skrajnych działań nacjonalistów z OUN.
„Obóz negacji chce budować Ukrainę w walce przeciw wszystkim: przeciwko Niemcom, przeciwko Polakom, Węgrom, Rumunom, Czechom, przeciwko
Moskwie i bolszewizmowi, a wreszcie przeciwko pozytywnemu obozowi ukraińskiemu. W takiej walce przeciwko wszystkim, Ukrainę można zawieść ostatecznie chyba do mogiły. Obóz negacji w słowach, proklamując walkę przeciwko Moskwie i bolszewizmowi, w swoim postępowaniu w Galicji (świadomie
czy nieświadomie, nie wiemy) działa na korzyść tejże Moskwy i bolszewizmu.
Pojawienie się ukraińskiej partyzantki w Galicji musi niechybnie doprowadzić
do niemiecko-ukraińskiego konfliktu, jaki musi nieodzownie doprowadzić do
katastrofy całej Ukrainy. Jeżeli elementom, które organizują oddziały partyzanckie w Galicji, rzeczywiście, nie tylko w słowach, a w czynie zależy na
ukraińskim narodzie, jeżeli mu one naprawdę życzą lepszej doli, powinny natychmiast partyzantkę zlikwidować. (...) Dziś na Wołyniu jedna wielka ruina.
Setki spalonych wsi, tysiące ludzkich ofiar, zniszczony narodowy dorobek długich lat, zniszczona cała ukraińska inteligencja, zniszczone wszelkie możliwości jakiejkolwiek pracy narodowej”44.
Ulotka określała jako wrogów narodu ukraińskiego tych, którzy bałamucą
młodzież ukraińską, którzy chcą smutny wołyński eksperyment powtórzyć
w Galicji, którzy zwołują młodzież do lasu itp. Znalazło się w ulotce również
potępienie mordów dokonywanych na Polakach, głoszące, że: „Kto nastaje na
życie albo na własność kogokolwiek z mieszkańców naszego kraju, bez względu na jego narodową przynależność, ten jest wrogiem ukraińskiego narodu"45.
Oczywiście, jak w każdym tego typu oświadczeniu władz UCK, musiał znaleźć się w nim ustęp potępiający wystąpienia antyniemieckie, co było, jak
śmiemy przypuszczać, głównym celem wydania tej odezwy. „Każdy, kto dziś
aktywizuje antyniemieckie nastroje, kto buntuje chłopskie doły przeciwko władzom, kto podmawia je przeciwko kontyngentom, przeciwko ukraińskiej służbie ojczyźnianej, przeciwko SS-Dywizji „Hałyczyna" oraz innym wojennym

po przeszło pięćdziesięciu latach rodzi się wątpliwość. Obecna ich analiza wykazuje, iż
nie było tam w ogóle mowy o Polakach. Listy te potępiały mordy nacjonalistów ukraińskich na inaczej myślących Ukraińcach, jak również mordy banderowców dokonane na
swoich polskich żonach, matkach czy siostrach.
43
AAN, Rozmowa „Metala”, Delegatura Rządu..., sygn. 203/XV–28, s. 207.
44
Tamże, Sprawozdanie nr 8/44 za listopad i grudzień 1943 i styczeń 1944, s. 70.
45
Tamże.
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powinnościom, ten pomaga naszym wrogom, ten wywołuje nowe zaostrzenie
stosunków, ten wiedzie nasz kraj do anarchii i ruiny, a na niewinnych naszych
ludzi ściąga ciężkie kary zbiorowej odpowiedzialności”46.
Spokój na zapleczu szybko zbliżającego się frontu wschodniego był dla okupantów niemieckich najważniejszy. W tym czasie pierwsze oddziały niemieckiego SS, stworzone z ochotników ukraińskich, przed wyjazdem na front złożyły przysięgę na „wierność Fiihrerowi Adolfowi Hitlerowi”47.
W wyniku wiernej służby dla III Rzeszy, wśród tysięcy inteligencji ukraińskiej,
w pierwszych miesiącach 1944 r. zaczął narastać lęk przed powrotem okupacji
sowieckiej. Liczba mordów nie zmniejszyła się. Wraz ze zbliżaniem się frontu
wschodniego rosła depresja nacjonalistów ukraińskich, którzy splamili się kolaboracją i przelaną krwią żydowską, polską i ukraińską 48. Bali się też zwykli ludzie, przerażeni ogromem popełnionych zbrodni. Było to stale powtarzającym się
zjawiskiem od września 1939 r. W momentach, kiedy Ukraińcom wydawało się,
że są silni i zbliża się zwycięstwo idei integralnego nacjonalizmu, następował
wzrost nienawiści do Polaków, pociągający za sobą krwawe ofiary. Kiedy przychodził okres depresji i rozszerzała się świadomość beznadziejnego położenia,
zaczynały się równocześnie ukazywać przychylniejsze gesty w stosunku do
Polaków i mówienie o braterstwie i konieczności współpracy49. Część Ukraińców z Małopolski Wschodniej, która zaznała „dobrodziejstw” pierwszej okupacji sowieckiej, starała się zabezpieczyć swoją przyszłość. Najkorzystniej było
wyjechać do zachodnich części GG jako Polacy lub polscy uciekinierzy – ofiary
ukraińskich gwałtów. W tym celu wielu zbrodniarzy z UPA i Służby Bezpieki
OUN zmieniało wyznanie z greckokatolickiego na rzymskokatolickie, aby móc
zaopatrzyć się w szare „kennkarty” z literą „P” zamiast zielone z literą „U”50.
Zbrodniarze zabierali kenkarty swoim ofiarom, a inni po prostu kupowali je od
urzędników w gminach. Z dystryktu Galicja wyjechało do Polski (a część dalej
na zachód) ponad 100 tysięcy Ukraińców.
Wiosną 1944 r. wojska sowieckie zajęły Kresy wschodnie. Akt ten nie oznaczał zakończenia wojny na tych ziemiach. Wielu Polaków uznało ten fakt za
wyzwolenie od terroru wąskiej grupy nacjonalistów ukraińskich, co było kolejnym złudzeniem. Mordy na Polakach trwały nadal. W ich wyniku, jak też i w

46

Tamże.
IPMS, Sprawy ukraińskie w raportach krajowych za listopad i grudzień 1943 i styczeń 1944, sygn. A.XII.3/38, s. 6.
48
H. Stranimirski, Dni grozy Brzeżańszczyzny w latach 1939, 1943–1944, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przyb. 63/64, sygn. 6795, s. 2.
49
SPP Londyn, Różne zagadnienia polsko-ukraińskie, sygn. 3.1.1.13.2.1, s. XII.
50
IPMS, Sprawozdanie..., nr 10/44 za grudzień 1943 i styczeń – luty 1944, Wydział
Społeczny, MSW, sygn. P.331.XII, s. 66.
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wyniku działań sowieckich podczas pierwszej okupacji, mordów ukraińskich,
terroru niemieckiego, masowej wywózki młodzieży polskiej i ukraińskiej na roboty do Niemiec oraz ucieczki Polaków i Ukraińców na zachód przed terrorem
nacjonalistów, znacznie zmalała populacja Polaków na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej. Nacjonaliści ukraińscy odnieśli pyrrusowe zwycięstwo. Narastał
czas „ruiny”, jak po powstaniu Chmielnickiego.
Bilans 1943 r. na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej był dla polskiego stanu posiadania tragiczny. Skutkiem polityki sowieckiej i hitlerowskiej, których
narzędziem był integralny nacjonalizm ukraiński, była masowa i planowa eksterminacja ludności żydowskiej i polskiej. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów odłamu banderowskiego w ten sposób usiłowała doprowadzić do pełnej
ukrainizacji tych ziem, jak też zmusić społeczeństwo ukraińskie do posłuchu dla
własnych, nihilistycznych i faszystowskich idei. OUN–B i jej zbrojne ramię –
UPA, oficjalnie głosząc hasła antyniemieckie, bardzo rzadko występowała
przeciwko niemieckim siłom zbrojnym. Oficjalny Biuletyn UPA nr 1 wymieniał
wszystkie wypadki zetknięcia się UPA z Niemcami czy sowieckimi oddziałami
dywersyjnymi; od lutego do maja 1943 r. wymieniono tam 12 drobnych utarczek, w których UPA była stroną aktywną, włącznie z takimi akcjami jak napady na gorzelnie. Były to akcje bez żadnego znaczenia wojskowego.
Jak widzimy, w 1943 r. głównym zadaniem wykonywanym przez UPA była
rzeź bezbronnej ludności polskiej51. Pomimo niepełnych informacji docierających
na Zachód, w Londynie doskonale zdawano sobie sprawę z tej tragedii. Mimo
swojej wyrywkowości wiedza ta była czasami dość szczegółowa. Zdawano sobie
sprawę na przykład, że szeroko przedstawiany w późniejszej literaturze banderowskiej napad na osadę Janowa Dolina, powiat Kostopol, jako akcja antyniemiecka „ograniczył” się do ostrzelania sił niemieckich, zamordowania i spalenia
żywcem 607 Polaków52. Podczas tych mordów zginęło aż 2 Ukraińców53.
Ostateczny bilans ukraińskiej – nacjonalistycznej „Rewolucji Narodowej”
był dla ziem południowo-wschodnich RP tragiczny. W wyniku działań OUN–
UPA i Służby Bezpeki zostało zamordowanych około 100 000 Polaków, bliżej
nieznana liczba Żydów i według Poliszczuka – 80 tysięcy Ukraińców. Była to
prawdziwa czystka etniczna. Po stronie ukraińskiej, w wyniku polskiego odwetu i walk obronnych, zginęło według obliczeń prof. W. Filara na Wołyniu
2200 osób, w Małopolsce Wschodniej 521 osób i około 3000 osób na zachód od
Bugu i Sanu54. Bilans działań OUN – ukraińskiego integralnego nacjonalizmu
wygląda więc następująco: – 100 000 : 5721.
51

IPMS, Sprawy ukraińskie..., sygn. A.XII.3/38, s. 11.
IPMS, Sprawozdanie sytuacyjne..., nr 8/44, MSW, Londyn 1944 r., s. 13.
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E. i W. Siemaszko, op. cit., s. 232–237.
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W. Filar, Ukraińsko-polski konflikt narodowościowy na południowo-wschodnich
kresach RP, „Na Rubieży”, nr 58/2002, s. 4–5. Takie straty ukraińskie podaje Łew
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Jak widzimy zamordowano około 100 000 Polaków według zasad nihilistycznej ideologii, przedstawianej obecnie jako „walka” narodowo-wyzwoleńcza. Była to prawdziwa depolonizacja Kresów wschodnich, czyli ludobójstwo.
W odwecie Polacy zabili około 6 tys. Ukraińców.
Rząd polski, jak i władze polskiego państwa podziemnego wiedziały, że szeroka współpraca ukraińska z okupantem hitlerowskim oraz masowa eksterminacja Polaków spowodowały, w miarę postępów na zachód frontu wschodniego,
masową ucieczkę ludności ukraińskiej na zachód, głównie na ziemie Polski
centralnej i do Niemiec.

Szankowśkyj, Ukrajinśka Powstańcza Armija, [w:] Istorija ukrajinśkoho wijśka 1917–
1995, Lwiw 1996, s. 556

BOGUSŁAW POLAK

KONCEPCJA PROGRAMU GOSPODARCZEGO DLA POLSKI
W UJĘCIU DZIAŁACZY GOSPODARCZYCH NA EMIGRACJI
W WIELKIEJ BRYTANII 1941 R.
Wojenne losy rzuciły na emigrację dziesiątki tysięcy Polaków. Wielu dotarło
do Francji i Wielkiej Brytanii. Ci, którzy z racji wieku, stanu zdrowia czy
względów politycznych (związanych z tzw. obozem sanacyjnym) starali się być
przydatni sprawie polskiej w każdy inny sposób. Między innymi do Wielkiej
Brytanii przedostało się wielu wybitnych ekonomistów i naukowców, publicystów i praktyków życia gospodarczego, jak inżynierów zatrudnionych w przemyśle zbrojeniowym, zwłaszcza w słynnym Centralnym Okręgu Przemysłowym. Oni to opracowali wiele memoriałów i projektów regulacji gospodarczych w niepodległej Polsce.
Materiały te – co potwierdza dokumentacja źródłowa – wykorzystane były w
pracach poszczególnych resortów i agend rządowych.
Jednym z takich opracowań są uwagi co do konieczności opracowania jednolitego programu potrzeb gospodarczych Polski, autorstwa trzynastu inżynierów, zajmujących do wybuchu wojny w 1939 r. poważne stanowiska kierownicze w polskim przemyśle.
Koncepcja ta, datowana 26 maja 1941 r., rozesłana została do resortów gospodarczych Rządu RP na uchodźstwie i naczelnych władz wojskowych, m.in.
do Szefa Oddziału IV Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych w Londynie.
Ten właśnie egzemplarz przechowywany jest w archiwum Instytutu Polskiego
i Muzeum gen. Sikorskiego, w zespole naczelnych władz wojskowych, pod sygnaturą A.XII.38/9. Dokument obejmuje pismo przewodnie, czternaście stron tekstu i schemat, wszystko w formacie A-4.
Kserokopie te są zdeponowane w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki
Koszalińskiej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.
*

*
*
W załączeniu pozwalamy przesłać wstępne uwagi co do konieczności opra
cowania jednolitego programu potrzeb gospodarczych Polski.
Stoimy na stanowisku, że sprawa ta jest pilna, między innymi z tego względu, że należyte jej przygotowanie wymaga znacznej pracy, zaś nieprzygotowa-
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nie w porę narazi kraj na niebezpieczeństwo decyzji, które mogą zaważyć na
lata całe.
Pod tym kątem widzenia prosimy o przychylne ich rozważenie.
inż. A. Aścik

inż. B. Gawin

W związku z naszym memoriałem z dnia 11 XI 1940 r., złożonym członkom
Rządu Polskiego i przedstawicielom szeregu organizacji, utworzono Komisję
Zaopatrzenia Kraju przy Ministerstwie Skarbu, Przemysłu i Handlu i zestawiono ilości surowców i artykułów pierwszej potrzeby, w które należy zaopatrzyć
kraj natychmiast po zakończeniu wojny.
Prace te były małym fragmentem myśli zawartych w memoriale i dotyczyły
jedynie naszych stosunków wewnętrznych.
Obecnie zbliża się okres, kiedy musimy, w związku z naszą międzynarodową
pozycją w przyszłości, poruszyć szeroką opinię kierowniczych sfer innych
państw. W związku z tym w rozszerzonym gronie opracowaliśmy niniejsze
uwagi w sprawach dziś palącego znaczenia.
Nie robiliśmy dotychczas nic, co by w sposób dobitny i zdecydowany należycie naświetliło rzeczywiste przyczyny naszej klęski, co gorsza nie wystąpiliśmy z żadnymi istotnymi aspiracjami wykazującymi naszą świadomość tego, co
zapewni w przyszłości trwałą niepodległość Polski, zdolność stawiania skutecznego oporu wszelkim napaściom, tego wreszcie, co ujęte w nasze dłonie zapewni pokój w Europie.
Konkretnie rzecz biorąc, nie udowodniliśmy światu i najszerszej opinii społeczeństw naszych aliantów, że byliśmy słabi pod względem gospodarczym i do
dzisiaj nie naszkicowaliśmy obrazu przyszłej Polski z jej pozycją gospodarczą
w świecie.
W tej mierze nie wyrobiliśmy sobie dotychczas jasnego i ścisłego pojęcia
o drogach, jakie należy wytknąć dla utworzenia nowej Polski w nowej Europie.
Toteż narzuca się już paląca konieczność wypracowania programu gospodarczego Polski, programu obliczonego na wywalczenie nam miejsca w gospodarce ogólnoświatowej, programu, który jeszcze przed zakończeniem wojny,
rzucony w świat, przeszedłby przez krytykę i aprobatę potęg gospodarczych nam
przyjaznych, znalazłby sobie prawo obywatelstwa i stałby się nieodwracalnym, koniecznym członem organizacji gospodarki światowej.
Definiowałby on nasze życiowe interesy gospodarcze, nasze pod tym względem cele, do których zamierzamy dążyć i środki, przy pomocy których chcemy
te cele realizować.
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Program ten byłby widomym znakiem, propagandą naszej świadomości i dojrzałości gospodarczej.
Nie ma on nic wspólnego ze zbyt często dzisiaj szafowanym określeniem
„Plan gospodarczy Polski”.
Uważamy, że praktycznego planu gospodarczego Polski na tym terenie
w żadnym wypadku wykonać nie jesteśmy w stanie, ponieważ do tego celu
potrzebna jest znajomość stanu kraju po wojnie, doprowadzenie do normalnego
rozmieszczenia ludności, definitywnych granic etc. Natomiast pewnym fundamentalnym jego założeniom trzeba zapewnić poparcie zagranicy, zdobywając
miejsce w całokształcie gospodarki światowej.
Program gospodarczy ma właśnie za zadanie przygotowanie terenu, na którym w przyszłości mają się rozwinąć konkretne prace, związane z zagospodarowaniem Polski, dla której potrzebna będzie w tym celu pomoc, już uświadomionej w naszych celach, gospodarczej opinii zagranicznej.
Jakie motywy zmuszają nas do podjęcia natychmiastowych prac w tym kierunku?
Podzieliliśmy je na dwa rodzaje: wewnętrzne, tj. nasze polskie, wypływające
z obowiązku służenia Krajowi na tym terenie w sprawach dla Jego przyszłości
najistotniejszych i zewnętrzne, tj. wypływające ze zjawisk dzisiaj w świecie
zachodzących, obok których często zbyt obojętnie przechodzimy, mimo ich
wagi i znaczenia dla naszej przyszłości.
Każdy z Polaków zastanawia się często, co można tutaj zrobić dla Kraju i w
jakich dziedzinach. Rzeczą niezaprzeczalną jest, że będąc w centrum gospodarczym świata, którego uznanie i przychylność zdobywaj ą nasi lotnicy, marynarze
i żołnierze, powinniśmy – na tym podłożu krwią polską znaczonym – walczyć
również o taką pozycję gospodarczą Polski, która, dając dobrobyt Krajowi,
udowodni, że dla takiej stawki warto było walczyć i ginąć.
Jest to sprawa wielkiej wagi, sprawa, którą jedynie na tym terenie możemy dla
Kraju przygotować. Wszystkie inne poza walką zbrojną o niepodległość są
mniejsze, nieraz nieaktualne i niejednokrotnie wymagające decyzji Kraju.
Zastanawiając się głębiej nad pracami chwilowej emigracji polskiej, nie widzimy dotychczas żadnego skrystalizowanego kierunku i programu prac. Każda
z nich jest zamknięta w swoim wąskim i ciasnym korytarzu. Brakuje im wspólnego koryta odpływu energii w nie włożonej, brakuje dalekiej i istotnej perspektywy, brakuje wreszcie, rzec można bez przesady, ideologii tego rodzaju,
która, rzucona czy do kraju, czy też między żołnierzy naszych, powiększy moc
potrzebną do przetrwania.
Ileż już było pytań, o jaką Polskę walczymy!
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Toteż idea silnej gospodarczo Polski, Polski z dymiącymi kominami, Polski,
której chaty chłopskie miałyby światło elektryczne, byłoby najbardziej realnym
i pozytywnym hasłem wszystkich bez wyjątku Polaków.
Sięgając do naszej bliższej lub dawniejszej historii i analizując ją stwierdzimy, że Polską rządziły zawsze i prawie wyłącznie myśli polityczne o niedostatecznie głębokim, czasem powierzchownym ujęciu zagadnień gospodarczych.
Myśli gospodarcze były na szarym końcu, były często środkiem prowadzącym do celu, narzędziem demagogii lub nieprzemyślaną kolekcją frazesów.
Toteż stosunek spraw politycznych do gospodarczych musi się u nas radykalnie zmienić.
Jesteśmy pewni, że rząd obecny doskonale to rozumie, rząd, który między
innymi również głównie dzięki nienormalnemu u nas stosunkowi polityki do
gospodarki jest dzisiaj na obcym terenie, bez państwa.
Niepokój ogarnia już dzisiaj niektórych Polaków, szczególnie młode pokolenie, na samą myśl, że jeżeli Polska i ta część Europy, w której Przeznaczenie dało
nam miejsce, po wojnie tej pozostanie nadal na tym samym poziomie i o
takim samym znaczeniu gospodarczym – to trzecia wojna XX wieku położyć
może ostateczny kres niepodległości. Widocznym jest, że Niemcy w stosunku
do lat 1914–1918 postąpiły ogromnie naprzód w technice i taktyce wojennej.
Na pewno też z wojny dziś wyciągną odpowiednie wnioski, pozwalające na
zastosowanie jeszcze skuteczniejszej taktyki w wojnie następnej.
Odrzucamy bowiem jakąkolwiek myśl, że pokonane w tej wojnie, wyrzekną
się podbojów.
Toteż musimy dać silne podwaliny gospodarcze pod gmach Polski, by się nie
powtórzyła historia, że z braku broni i fabryk musieliśmy ulec.
Mamy zaś pod tym względem ogromne zaległości wieków całych i dla odrobienia nie wystarczy jednego pokolenia.
Początek jednak musi być zrobiony tutaj i teraz.
Wreszcie naszą ambicją narodową musi być takie urządzenie Kraju, byśmy
w przyszłości byli ośrodkiem twórczej siły, miast być kłopotliwym klientem
możnych Europy.
Prawdopodobną rzeczą jest, że po wojnie nastąpi uporządkowanie stosunków, przede wszystkim gospodarczych w Europie i że sprawą tą zajmie się
głównie Anglia. Coraz wyraźniej się mówi, że każde państwo, względnie blok
państw, otrzyma swoje miejsce, swój kontyngent w światowej wymianie. Musimy w tym nowym układzie zdobyć odpowiednie miejsce.
Lecz cyfry, o które będziemy walczyć, powinny być dobrze przemyślane,
zdecydowane w jak najdalszej perspektywie naszego rozwoju. Każda dziedzina
naszego nowego życia gospodarczego powinna być skrupulatnie i ze znajomością rzeczy przestudiowana.
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Cyfry jeszcze przed zakończeniem wojny i w odpowiednim momencie muszą trafiać tam, gdzie ten nowy porządek już się dyskutuje i na pewno powoli
układa. Sprawami nowego porządku gospodarczego zajmują się obecnie liczne
organizacje na terenie Anglii. W naszej sprawie inicjatywa powinna wyjść tylko
od nas i sami powinniśmy tego pilnować.
Odgłosy pewne, wprawdzie nieoficjalne, niemniej jednak nas dotyczące, są
nam groźne; pochodzą przy tym z tych sfer gospodarczych angielskich, które
mają wielki wpływ na kształtowanie opinii oficjalnej.
Tak więc powinniśmy ogłosić światu nasz cel wojny pod względem gospodarczym.
Lansowanej z wielkim hałasem niemieckiej koncepcji Mitteleuropy, ciężkiemu, ponuremu gmachowi nowoczesnego niewolnictwa, musimy przeciwstawić naszą koncepcję, opartą o niewzruszone założenia słuszności i wolności. Do
tego celu posłużyć nam mogą między innymi następujące argumenty:
1. Nie dążymy do tworzenia Herrenvolku.
2. Musimy podnieść poziom życia i dobrobytu swoich obywateli, narodów,
które przez wieki całe były napadane i niszczone.
3. Blok państw gospodarczo związanych, który chcemy tworzyć, posiada
znacznie więcej surowców niż Niemcy. Posiada więc bardziej naturalne podstawy istnienia i rozwoju wszelkiego przemysłu.
4. Tworząc siłę gospodarczą, staniemy się ostoją równowagi w Europie, odsuniemy widmo ciągłych wojen.
Powinniśmy zaprzeczyć wreszcie swoją rzeczową propagandą – propagandzie niemieckiej, która widzi nasz upadek w nieumiejętności naszego rządzenia
się, w nasze złej gospodarce (Polnische Wirtschaft), w naszym wrogim stosunku do mniejszości etc.
Trzeba udowodnić cyframi, że nasz niski poziom gospodarczy był główną
przyczyną upadku, że jednak to, co zrobiliśmy, było dokonane sprawnie i na
skalę światową, miało swój sens i znaczenie dla nas istotne.
W tej chwili brak, rzecz prosta, gotowych materiałów argumentacyjnych.
Aby rzecz postawić poważnie, koniecznym jest podjąć pracę rozległą, gruntowną, opartą o sumienność i wiedzę fachową.
Program prac
Punktem wyjścia programu prac byłyby ujęte z punktu widzenia gospodarczego przyczyny upadku Polski i wykazanie na podstawie dokładnych analiz
sił wrogich nam sąsiadów – nie tylko niemożliwość prowadzenia przez nas
jakiejkolwiek wojny w nowoczesnym jej pojęciu, ale również niemożliwość
stawiania długotrwałego oporu.
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Niemniej ważną bazą wyjściową będzie podkreślenie upadku innych państw,
które chciały się bronić (świeżo Jugosławia) i upadły, dzięki głównie słabej
pozycji gospodarczej.
Również ważnym byłoby wykazanie liczbami, że Europa PołudniowoWschodnia o takim poziomie gospodarczym nie jest w stanie utrzymać samodzielności, będąc w kleszczach dwóch państw o 240 milionach mieszkańców,
o olbrzymiej sile gospodarczej i przemysłowej.
Program prac miałby więc za zadanie:
Stworzenie jednoznacznie i wyraźnie określonej koncepcji gospodarczej Polski. Wyniknie ona z naszych aspiracji osiągnięcia przynajmniej średnich europejskich w każdej dziedzinie naszego życia gospodarczego.
To pociągnie za sobą całkowitą przebudowę struktury ludnościowej kraju
i dotychczasowego charakteru gospodarczego kraju.
Stworzywszy tę koncepcję, popartą starannie przepracowanymi liczbami,
należałoby w dalszym ciągu:
1. Udowodnić konieczność jej istnienia dla stosunków międzynarodowych.
2. Udowodnić sens jej istnienia i trwałe podstawy na przyszłość – z punktu
widzenia gospodarczego.
3. Podać nasze zamierzenia, dotyczące czasu i metod jej realizacji.
4. Udowodnić, że dysponujemy odpowiednim elementem ludzkim, co do jakości i ilości.
5. Podać korzyści, jakie wynikną z tego dla gospodarki europejskiej.
W koncepcji tej na pierwszy plan wysunie się sprawa uprzemysłowienia Polski. Jasną jest rzeczą, że przemysł nasz nie może pracować wyłącznie na potrzeby
wewnętrzne, musi również eksportować. Zdobycie eksportu, który w miarę tego,
jak będziemy się posuwali w rozbudowie Polski, będzie wzrastał – będzie jednym z najważniejszych problemów do wygrania dla naszych przedstawicieli na
przyszłych konferencjach, opracowujących schemat gospodarczy Europy.
Ale na długo przedtem trzeba wiedzieć, co będziemy i mamy zamiar eksportować oraz co w zamian będziemy mogli wprowadzić importem do naszego
układu gospodarczego. W tej dziedzinie spotkamy się z kolidującymi interesami
potęg przemysłowych i gospodarczych. Dlatego należy również opracować naszą koncepcję osiągnięcia głównych rynków zbytu, rozważając:
1. Jakie rynki zbytu można by uzyskać po pokonanych Niemczech.
2. Kiedy będziemy mogli rynki te opanować.
Nasuwa się tutaj najbardziej naturalna i znana ogólnie koncepcja bloku
państw, z którymi powinniśmy się związać pod względem gospodarczym. Są to:
trzy państwa bałtyckie, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Jugosławia. – – a
Motywów do tego jest wiele, a główne z nich są:
1. Wspólne niebezpieczeństwo podbojów przez silnych i wrogich sąsiadów.
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2. Zbliżony, niski poziom gospodarczy i olbrzymie zaległości w stosunku do
reszty Europy.
3. Blok taki sam w sobie wywołałby dużą wymianę gospodarczą i to niewątpliwie również na zewnątrz swego obszaru.
Rozumne zespolenie tych państw w jeden większy organizm gospodarczy
byłby koncepcją przekonywującą sfery gospodarcze świata, koncepcją celową
z wielu względów gospodarczych i z tego punktu widzenia nienajtrudniejszą do
obrony.
Rozbicie nienaturalnie stworzonego i wyolbrzymionego przemysłu niemieckiego (przyczyna wojny), zmiana jego charakteru i częściowe przeniesienie na
teren bloku, powinno być wspólnie uzasadnionym hasłem, które zapewnię nie
wywoła opozycji na terenie międzynarodowym.
Te luźno rzucane i tak oczywiste problemy dla szukania dróg do osiągnięcia
równowagi w Europie muszą być dokładnie przestudiowane i opracowane,
a inicjatywa powinna wyjść ze strony Polski.
Stworzywszy przyszły obraz stanu gospodarczego Polski i analizując go na
tle państw sąsiednich i dalej stworzywszy taki obraz bloku i poddając go analizie na tle stanu gospodarczego Europy i świata - dojdzie się na pewno do bardzo ciekawych wniosków i wskazówek.
Analiza rodzaju surowców, ich zasób, inwentaryzacja zakładów przemysłowych i ich zdolności produkcyjnej, stopnia ich wykorzystania i przyczyn zastoju w czasach pokojowych, stosunku eksportu do zużycia wewnętrznego,
stosunku eksportu do importu, przyczyn niskiego spożycia wewnętrznego itp.
z jednej strony, a z drugiej strony analiza rzeczywistych potrzeb podyktowanych koniecznością podniesienia stopy życiowej i zapewnienia optymalnego
dobrobytu przy wykorzystaniu możliwości ludzkich, bogactw naturalnych, zapewnieniu bezpieczeństwa itp., da obraz bardzo ożywionej i naturalnej wymiany wewnętrznej i zewnętrznej, uwypukli kwestię nadmiaru, braku lub wyczerpania się surowców, da pogląd na potrzeby racjonalizacji przemysłu pod względem wielkości, różnorodności i rozmieszczenia (był ogólny chaos w rozbudowie), poda wskazówki co do rozbudowy wszelkiego rodzaju dróg nie tylko wewnętrznych, ale i o znaczeniu międzynarodowym, rozbudowy portów (blok ten
oparty jest o Bałtyk, Adriatyk i Morze Czarne), wyłoni kwestie socjalne, wynikające z zagadnienia populacji, sprawę emigracji, oświetli kwestię posiadania
własnych kolonii etc.
Wszystko to, ujęte w liczby, będzie na konferencjach międzynarodowych naszą realną bronią, stawiającą świat przed dylematem, którego sposób rozwiązania my musimy sugerować. Będziemy świadomym partnerem w grze o układ
stosunków u nas i wkoło nas. Wypracujmy plan tej gry, poznajmy dokładnie
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nasze mocne i słabe karty i podejmijmy inicjatywę, która zawsze daje przewagę. Pamiętajmy, że mądrze rozegrana gra zaoszczędzić może miliardy gospodarce polskiej; zaniedbanie jej również obciąży naszą odpowiedzialność.
Jeżeli zechcą narzucić nam drogi inne niż wynikałoby to z naszych żywotnych interesów, drogi, które dla nas okazałyby się ciężkie, a w dalszej perspektywie może nawet i zgubne – będziemy może musieli zejść z utartych i normalnych wydawałoby się szlaków, gdyż w żadnym wypadku nie możemy dopuścić
do powtórzenia błędów przeszłości.
Dzisiaj, w świecie dużego realizmu i na tym terenie ciąży na nas obowiązek
wywalczenia sobie praw, które na równi ze wszystkimi pozwolą rozwijać się
polskiemu gospodarstwu.
Dalszym problemem w tworzeniu naszej koncepcji byłyby niektóre środki,
jakimi zamierzaliśmy je realizować. Istotnymi i tu aktualnymi czynnikami są:
1. Reparacje wojenne w naturze.
2. Kredyty zagraniczne.
Reparacje wojenne są już same dla siebie problemem. Ujęte jednak w pewnej
celowej koncepcji gospodarczej będą miały wagę i sens, gdy będzie chodziło
o uzasadnienie ilości i jakości.
Reparacje w naturze będą podwaliną przyszłego przemysłu polskiego. Jest to
temat do opracowania przez specjalistów z każdej dziedziny ogromny i już aktualny.
Sprawa kredytów, ich zharmonizowania z programem gospodarczym jest
sprawą finansistów i ekonomistów.
Placówka i ludzie
W tym punkcie nie leży w naszej intencji rozpalanie dyskusji niewłaściwej
i niegodnej sprawy, o którą tutaj chodzi. W imię jej dobra i obiektywnego podejścia uważamy, że komórka opracowująca to tak wielkie i ważne dla nas zagadnienie musi być wolna od bezpośrednich wpływów partii politycznych.
Istotnym jest, aby dla podjętych prac nad nim zapewnić zaufanie społeczeństwa.
Wiemy, że sprawy podobne (w znacznie węższym zakresie) są dzisiaj przedmiotem zainteresowania i częściowych studiów kilku organizacji czy urzędów.
Jest to objaw bez wątpienia dobry. Niemniej jednak wiemy również, że
sprawy te są często ujmowane zbyt wąsko, tendencyjnie i niewłaściwie, nie
mówiąc już o tym, że jest to typowy sposób rozpraszania tej niewielkiej energii,
jaką rozporządzamy.
Mimo dobrych stron, jakie ma wszechstronne wypowiadanie się różnych kierunków myśli w tej materii – wydaje nam się, iż zbliża się moment, w którym
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nie będzie nas dalej stać na taką rozrzutność w pracy, że właściwym i koniecznym będzie zestrzelenie prac na jednym wspólnym torze i pod jednolitym,
przyjętym kierownictwem.
Nie ulega wątpliwości, że dla każdego zespołu geopolitycznego da się teoretycznie wypracować do ideału zbliżony program gospodarczy, zapewniający
słuszną równowagę wszystkich czynników i co najważniejsza wyłączający
przerosty bądź politycznych, bądź ekonomicznych doktryn. Leży całkowicie
w granicach możliwości zgromadzenie obecnie zespołu fachowców Polaków
znających dostatecznie głęboko odnośne zagadnienia i którzy je potraktują
w sposób najbardziej obiektywny, uczciwy i słuszny.
Waga sprawy i autorytet organu
Autorytet i waga organu, w ramach którego pracę należałoby podjąć, winny
być tak znaczne, by stał on ponad politycznymi wpływami chwili, co więcej, by
głos jego i opinia miały dostęp do środków kierowniczych naszej myśli i akcji
politycznej. Nie należy wątpić, że w takich warunkach powiedzie się zgromadzić żywotny zespół umysłów dostatecznie głębokich i dostatecznie przygotowanych, by prace ich posunęły potężnie naprzód najpilniejsze sprawy odbierające nam spokój. Podsekretariat Stanu dla Gospodarki Narodowej byłby zdaniem naszym organem odpowiadającym powagą Sprawie.
Do sprawy tej przywiązujemy tak znaczną wagę, bowiem głębokie przekonanie, że prace, których podjęcia się domagamy, nie tylko że teoretycznie będą
ogromnie ciekawe, lecz co ważniejsze, wnioskami swymi niewątpliwie wpłyną
na kierunek naszej polityki i naszej dyplomacji. W każdym bądź razie zostanie
zgromadzony rzeczowy, dobrze przepracowany materiał, konieczny w argumentacji na przyszłych konferencjach.
Można mniemać, że na wersalskiej konferencji pokojowej musieliśmy byli
położyć największy nacisk na polityczną stronę sprawy. Doceniamy jej wagę
i obecnie; nie mniej jednak nie wolno nam za żadną cenę dopuścić, by dziś niewątpliwie kluczowe zagadnienie odrodzenia gospodarczego Polski zostało potraktowane powierzchownie. Dziś w obliczu doświadczeń ostatnich 20 lat nie znaleźlibyśmy już na to żadnego usprawiedliwienia, wyrok mógłby być tylko jeden.
Wreszcie mamy powody mniemać, że praca taka będzie przyjęta z uznaniem
tak w Kraju jak i tutaj, będzie ogniskiem ześrodkowującym realne zainteresowania Polaków. Pozytywne jej wyniki będą wreszcie naszą najlepszą legitymacją w chwili powrotu do kraju.
Dla uporządkowania nasuwających się zagadnień opracowaliśmy w wstępnej
formie układ organizacyjny komórki. Kolejność prac w czasie należy jeszcze
rozważyć.
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Dobór ludzi
Natura zagadnienia, całkowicie zmienione warunki i płynność perspektyw
politycznych i ekonomicznych wymagają, by pracę nad tą sprawą podjęli ludzie
o na wskroś nowoczesnej umysłowości i nowoczesnym wykształceniu. Należy
pamiętać, że ponadto muszą oni być zdolni jeszcze po powrocie do Kraju przez
długi okres kontynuować prace, które w Kraju zniszczonym będą wymagały nie
tylko wielkiego wysiłku umysłowego, ale też i znacznej wytrzymałości fizycznej.
Nasze powyższe uwagi, jakkolwiek bardzo fragmentaryczne i niezupełne,
przedstawiliśmy tak jak nam – ludziom wyszłym z praktyki życia gospodarczego, z przemysłu Polski, leżą one na sercu i spędzają sen z powiek.
Jeżeli uwagi te są nie dość precyzyjne i może wymagające korektur, nie ma
to dla nas większego znaczenia, to tylko kwestia pracy. Sprawa sama jest ważna, a podjęcie jej i najsłuszniejsze, całkowite postawienie jest istotą rzeczy.
Toteż chcielibyśmy widzieć jutro,
A. Aścik inż. metalurg, Kierownik Wydz. Elektrostalowni Starachowice
Z. Czołowski inż. elektryk, Kierownik Produkcji Fabryki „Romer” Lwów
R. Gawin inż. metalurg, Kierownik Kontroli Fabryki Huty Starachowice
J. Gołębiowski inż. mechanik, Dyrektor Techniczny firmy „Lech” Warszawa
J. Machalski inż. mechanik, Kierownik Wojsk. Odbioru, Oddział Śląsk
R. Mglej inż. metalurg, Kierownik Walcowni Blachy Huty „Batory”, Herby
Wielkie
S. Nycz inż. mechanik, Kierownik Konstrukcji Maszyn Dźwigowych. Huta
„Zgoda”
F. Olszak inż. metalurg, Naczelny Dyrektor Techniczny Zakładów Trzynca,
Bogumina i Lublina
A. Orłowski inż. mechanik, Inspektor walcowni Huty „Baildon” Katowice
E. Tomaszewski mgr praw, Generalny Sekretarz Zjednocz. Fabr. Zw. Azotowych w Mościcach i Chorzowie
M. Sunderland inż. metalurg, Kierownik Insp. Odbioru Huty „Baildon”
L. Zienkowski inż. elektryk, Kierownik Warsztatów Głównych Tramwajów
Miejskich w Warszawie
Z. Zołkiewicz inż. cywilny, Kierownik Biura Konstr. Budowl. Zjednocz. Fabr.
Zw. Azotowych w Mościcach i Chorzowie
Londyn, 26 maja 1941 r.
Źródło: IPMS, A.XII. 38/9, mps.

MICHAŁ POLAK

POGLĄDY EMIGRACJI POLSKIEJ W WIELKIEJ BRYTANII
NA GOSPODARKĘ POLSKĄ LAT POWOJENNYCH
Niniejszy artykuł jest próbą prezentacji poglądów Stanisława Z. Tomczaka,
jednego z przedstawicieli emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii, na gospodarkę
polską lat 1944–1945. Był on związany ze Światowym Związkiem Polaków
z Zagranicy jako jeden z analityków sytuacji gospodarczej w kraju. W oficynie
Wydawnictwa Światowego Związku Polaków z Zagranicy w 1946 r. w Londynie opublikował rozprawę na temat: Sowieckie eksperymenty gospodarcze na
ziemiach polskich. Zanalizował w niej kwestie dotyczące reformy rolnej w Polsce lat 1944–1945 i jej wpływ na oblicze polskiej wsi. Wydaje się, że publikacja
ta jest jedną z najpełniej oddających wnioski II Wielkiej Emigracji w kwestii reformy rolnej w pierwszych latach powojennych. Kwerenda biblioteczna przekonuje o bogactwie publikacji, m.in. na temat rolnictwa polskiego, dowodząc
przy tym wagi dokonujących się w polskiej gospodarce procesów dla społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii. Interesujące jest jak różnie autorzy – ekonomiści i publicyści – oceniają poszczególne aspekty tych zmian, zajmując przy
tym zazwyczaj zbliżone stanowiska w najważniejszych kwestiach. Ciekawe
spostrzeżenia w kwestii reformy rolnej i innych posunięć komunistycznych
władz polskich prezentują przykładowo publikacje Andrzeja Kotiużyńskiego,
Tadeusza Pniewskiego czy Tadeusza Krawczyka.
S.Z. Tomczak pracę swoją zakończył w kwietniu 1946 r., dokonując oceny
tendencji polityki radzieckiej na ziemiach polskich. We wstępie stwierdził, że
w realizacji swoich celów ZSRR przestrzegał „giętkości taktyki”. Idee działania
Rosjan pozostawały, według Tomczaka, niezmienne, natomiast taktyka ulegała
istotnym zmianom. Dopiero późniejsze kroki ukazywały, że pomimo wielu manewrów taktycznych, ZSRR trzymał się swego głównego planu. S.Z. Tomczak
ocenia stosunek Związku Radzieckiego do polskiej gospodarki w 1946 r. następująco1: W sprawach polskich Rosja ma również swój główny trakt, lecz, ze
względów taktycznych, chadza czasami bocznymi drogami. Jak się wydaje, zaszły w ostatnich czasach poważne zmiany w ocenach i decyzjach Rosji. Jeśli Ro-
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sja powzięła decyzję podjęcia konfliktu ze światem cywilizacji zachodniej lub liczy się z prawdopodobieństwem tego rodzaju konfliktu, to nie ma czasu na
gruntowną sowietyzację życia Polski. Gospodarstwo polskie musi na razie jej
służyć w obecnych postaciach - niedokończonej jego sowietyzacji względnie rusyfikacji. Musi ono służyć w obecnych postaciach – co najmniej do chwili rozstrzygnięcia konfliktu, na który Rosja decyduje się lub który przewiduje. Tymi
przyczynami Tomczak tłumaczy „zmiękczenie” kursu, jakiego dopatrywano się
w stosunkach społeczno-gospodarczych Polski. Za jeden z objawów łagodniejszego stanowiska Józefa Stalina względem sytuacji w Polsce poczytuje Tomczak zgodę Rosji na szereg traktatów Polski z krajami zachodnimi. Zgoda ta
była podyktowana przeświadczeniem, że korzyści, jakie Polska uzyska z tych
traktatów, nie zaszkodzą w konsekwencji, a nawet pomogą rosyjskiemu systemowi gospodarki wojennej.
W rozdziale – Tendencje i metody przekształceń gospodarstwa polskiego –
S.Z. Tomczak udowadnia jasny cel ZSRR w stosunku do Polski, twierdząc, że
znajdujemy coraz dobitniejsze potwierdzenie tego, że w tym, co dzieje się obecnie na ziemiach polskich, jest konsekwentne dążenie do sowietyzacji gospodarstwa polskiego. Zadanie stojące przed Polakami na emigracji formułuje w takich słowach2: Budowanie naszej Polski jest naszym celem, lecz znajomość potwornych zniekształceń, którym ulega obecnie życie polskiej zbiorowości, będzie
nam potrzebna w naszej przyszłej pracy.
Rozpatrując radziecki system gospodarki, który rozwijał się i umacniał po
I wojnie światowej, w porównaniu do przemian społeczno-gospodarczych dokonujących się w Europie Środkowej i Wschodniej, należy, według Tomczaka,
zdać sobie sprawę z istotnej różnicy pomiędzy radzieckim sposobem organizacji i prowadzenia życia społeczno-gospodarczego a systemami gospodarki zachodnioeuropejskiej. Tą istotną cechą polityki Związku Radzieckiego był
stosunek do człowieka, który dla systemu nie miał żadnego znaczenia, a nie to,
że ustrój radziecki oparty był na gospodarce państwowej, centralizacji i planowaniu3.
W interesujący sposób S.Z. Tomczak porusza zagadnienie wagi podporządkowania rolnictwa polityce komunistów. Twierdzi, iż nie ulegało wątpliwości,
że podporządkowanie sobie chłopa należało do zadań dla bolszewików najtrudniejszych na całym obszarze Europy Środkowej i Wschodniej – od krajów bałtyckich do krajów bałkańskich. Lata 1939–1941, pierwszej okupacji krajów
bałtyckich, dały już pewien pogląd na metody postępowania ZSRR. Przede
wszystkim unikało się gwałtownego działania, które mogłoby zmobilizować
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opór chłopa. Podejmowano się szeregu prób kolektywizacji, które następnie
były porzucane, gdy okazywało się, że opór mógłby być zbyt wielki. Taktyka
ZSRR, zdaniem autora, odznaczała się zmiennością posunięć. Raz potwierdzano uroczyście zasadę indywidualnej gospodarki chłopskiej, drugi raz występowały próby kolektywizacji. ZSRR nie realizował swych celów nagle, bez
względu na okoliczności. Wyczekiwał powstania sprzyjających okoliczności.
Etapem przygotowawczym podporządkowania rolnictwa było osłabienie drobnych gospodarstw chłopskich. Wyniszczanie pogłowia zwierząt gospodarskich
i dezorganizacja przetwórstwa rolniczego powodowały, że drobne gospodarstwo rolne, które nie mogło prowadzić intensywnej gospodarki hodowlanej,
było skazane na zagładę, ponieważ nie mogło nawet wyżywić pracującej na nim
rodziny. Chłop, osłabiony gospodarczo, mógł wykazać również mniejszą dynamikę społeczną i polityczną. S.Z. Tomczak stawia w tym miejscu przewrotne
pytanie, czy kolektywizacja w tych warunkach nie była dla chłopa wręcz ratunkiem? Pamiętając o przyczynach głodu na Ukrainie lat trzydziestych, odpowiedź nasuwa się sama. Kolektywizacja, której towarzyszyło wprowadzenie
pracy traktorów, mogła przynajmniej podnieść wydajność w dziedzinie produkcji roślinnej i poprawić szansę wyżywienia drobnych rolników, którym zniszczono, wraz ze zniszczeniem produkcji hodowlanej – podstawy indywidualnego
gospodarowania.
S.Z. Tomczakowi wydawało się paradoksalne twierdzenie, że rolnictwo polskie będzie kolektywizowane. Temu twierdzeniu mógł być przeciwstawiony argument, że nie potrzeba było w takim razie tworzyć drobnych gospodarstw
chłopskich, które powstały w wyniku przeprowadzonej reformy rolnej. Tłumaczy ten fakt obawą Stalina przed wywołaniem „niepotrzebnego” oporu polskiego chłopa. Nawet chłopi bezrolni byli zwolennikami gospodarki indywidualnej.
Po zajęciu ziem polskich przez Armię Czerwoną nie było sprzyjających warunków, aby od razu przystąpić do kolektywizacji. Zdobycie popularności dla nowego reżimu posiadało swoje znaczenie, ale, jak konkluduje autor, chodziło
głównie o to, że nie była to jeszcze chwila zmęczenia polskiego chłopa. Miała
ona przyjść wówczas, gdy u większości drobnych rolników w Polsce nastąpi
uświadomienie ich beznadziejności gospodarczej, uświadomienie, że brak inwentarza żywego, który został wyniszczony, brak środków produkcji, zdezorganizowane przetwórstwo oraz zdezorganizowany aparat zaopatrzenia i zbytu,
uniemożliwią prowadzenie gospodarstwa. Przed całym krajem miał zostać postawiony problem głodu i wskazany sposób jego rozwiązania – kolektywizacja.
Tomczak stawia więc dramatyczne pytanie4: Czy wobec tego, kraj w obliczu
głodu nie wypowie się za kolektywizacją, czy nie wypowiedzą się za nią nawet
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drobni rolnicy, jeśli nawet na tyle nie będą mogli podnieść produkcji na swoich
warsztatach, aby wyżywić własne rodziny?
S.Z. Tomczak, rozważając problem sytuacji na wsi, pesymistycznie stwierdza,
że przy istniejącym w 1946 r. stanie wytwórczości rolniczej, nawet wieś polska
nie mogła się wyżywić. Stąd, jeśli chłop polski bronił się przeciwko świadczeniom w naturze, które w dodatku były zabierane w znacznym stopniu na potrzeby wojsk radzieckich, to robił to przede wszystkim dlatego, że chciał sobie zapewnić możliwości własnego wyżywienia. W warunkach walki o elementarne możliwości bytu łatwe jest pobudzanie konfliktu pomiędzy miastem
a wsią, co też PPR robiła w związku z niepowodzeniem akcji świadczeń w naturze. Opinia publiczna była mobilizowana przeciwko „egoistycznemu” chłopu,
osiadłemu na indywidualnym gospodarstwie, przeciwko „szkodliwości społecznej” indywidualnej gospodarki chłopskiej5.
Problematyce rolnictwa poświęcony jest w całości rozdział II rozprawy S.Z.
Tomczaka – Gospodarstwo agrarne w dzisiejszej Polsce. Autor rozpoczyna
analizę od ukazania struktury gospodarstw rolnych w II RP. Podkreśla, że zagadnienie przebudowy struktury agrarnej wysuwało się od dawna na czoło zagadnień społeczno-gospodarczych kraju. Polska była i przez dłuższy jeszcze
czas miała, według Tomczaka, pozostać krajem o przeważającym charakterze
rolniczym. Ludność rolnicza w Polsce w 1946 r. była zbyt liczna w stosunku do
obszaru, na którym żyła, i do możliwości jego inwestowania. Przeludnienie rolnicze obciążało polską strukturę gospodarczą, a przede wszystkim agrarną.
Gdyby cały obszar użytków rolnych, wynoszący według danych zebranych
przez Tomczaka 25,6 mln hektarów, podzielić na równe pod względem obszaru
gospodarstwa, to na każde z nich lub na każdą rodzinę rolniczą – a rodzin rolniczych było mniej więcej tyle samo ile gospodarstw, tj. 4,2 mln – wypadłoby po
6 ha obszaru użytków rolnych, a w tym tylko po 4,3 ha ziemi ornej.
Autor stwierdza dalej6: Każde rozwiązanie zagadnienia przeludnienia wsi
i rolnictwa w ramach produkcji rolniczej musiało zmierzać do takiego wyzyskania istniejącego obszaru, aby mogło ono dać możliwie najpełniejsze zatrudnienie i utrzymanie ludności, która musiałaby pozostać na roli. Drobne gospodarstwa jednorodzinne, które mogły zatrudnić przeciętnie blisko trzykrotnie
więcej ludzi w stosunku do obszaru, aniżeli gospodarstwa większe – były więc
w polskich warunkach najwłaściwszym typem gospodarstw rolnych.
Minimum obszaru gospodarstwa „żywotnego” w wysokości przeciętnie 5 ha,
przyjęte przed wojną w Polsce, było niewątpliwie bardzo niskie. Wywoływało
ono wiele sprzeciwów. Gospodarstwa posiadające obszar mniejszy od 5 ha były
traktowane jako „karłowate”, tj. wymagające upełnorolnienia. Tak więc oparcie
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struktury agrarnej w Polsce na gospodarstwach drobnych, lecz przy zlikwidowaniu gospodarstw karłowatych, a następnie utrwalenie tego rodzaju struktury,
dzięki zapewnieniu dla części ludności rolniczej zatrudnienia w zawodach pozarolniczych, przekraczało ramy polityki agrarnej i wiązało się z całością polityki
gospodarczej kraju. Zmiany, które nastąpiły w Polsce podczas wojny i obu okupacji, były bardzo poważne, lecz przedwojenny, niekorzystny stosunek ludności
rolniczej do obszaru i możliwości jego inwestowania nie uległ zasadniczej poprawie. Nie było więc ścisłe twierdzenie władz komunistycznych, że wspomniany stosunek na podległym jej obszarze kształtował się na tyle korzystnie, iż
pozwalał na rozwiązanie problemu agrarnego. Obszar kraju zmniejszył się
z 389 tys. km2 do 312 tys. km2, tj. o około 20% w stosunku do 31 sierpnia 1939
r. W podobnym stosunku zmalał obszar użytków rolnych7.
Wobec wielkich różnic w naturalnych wartościach gospodarczych pomiędzy
obszarami przedwojennymi a powojennymi, nie można ich bezpośrednio porównać. S.Z. Tomczak stwierdza przy tym, że ogromna większość terenów
przyłączonych, z wyjątkiem ich małej części południowej, stanowi najgorszy
typ gleb w Europie w naszym rejonie klimatycznym. Tak przedstawia specyfikę
ziem zachodnich8: Wobec złej jakości gleb na tych terenach, ich pełne użytkowanie rolnicze datuje się dopiero od końca ubiegłego wieku. Było ono wówczas
sforsowane przez niemiecką ekspansję polityczną i gospodarczą (Drang nach
Osten). Tylko dzięki wysokiemu uprzemysłowieniu Rzeszy, brakowi samowystarczalności w dziedzinie produkcji rolniczej oraz dużym środkom materiałnym, przeznaczonym na podtrzymywanie koniunktury rolniczej i na wszechstronne ułatwienia dla rolnictwa na tych terenach, możliwe było zachowanie
znośnego poziomu produkcji rolniczej na omawianych obszarach. Pomimo to
nie udało się Rzeszy przed wojną powstrzymać ucieczki od rolnictwa w ówczesnych wschodnich jej rejonach, na przykład w rejonie Prus Wschodnich, należących dziś do Polski.
S.Z. Tomczak szczegółowo analizuje następnie statystykę ludności Polski
z 1946 r., podaje według spisu z dnia 14 II 1946 r., ludność Polski wynosiła
23,6 mln, w tym mieszkańców miast było 7,4 mln, a mieszkańców wsi – 16,2
mln. Przeciętne zagęszczenie ludności na km2 wynosiło 76 osób, wobec 89
przed wojną. Autor nie jest w stanie stwierdzić dokładnie, ile było ludności rolniczej. Na wsi mieszkała również ludność zatrudniona w innych zawodach
i odwrotnie, w mieście (zwłaszcza w małych miastach) mieszkali również rolnicy. Przy takim samym odsetku ludności rolniczej w 1939 r. (tj. 60,9%), S.Z.
Tomczak oblicza, że liczba tej ludności wynosiła około 14,4 mln9.
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Nie sposób dziś ocenić – pisze autor – wpływu na ukształtowanie liczby ludności rolniczej i nierolniczej następujących okoliczności: ubytku Żydów, większego uprzemysłowienia terenów południowo-zachodnich, rezultatów repatriacji i wyludnienia miast. Ludność miejska poniosła prawdopodobnie podczas
wojny większe straty od ludności wiejskiej – rolniczej. O ile liczba 14,4 milionów ludności rolniczej jest za wysoka na dzisiejsze stosunki, to zapewne jednak
wzrośnie ona dość szybko, gdyż przyrost naturalny ludności rolniczej będzie
niewątpliwie szybszy od możliwości przesuwania ludności rolniczej do zawodów
pozarolniczych10.
Autor zwrócił następnie uwagę na niektóre różnice pomiędzy przepisami
o reformie rolnej władz komunistycznych z 6 IX 1944 r. a przepisami ustawy
polskiej o reformie rolnej z dnia 2 XII 1925 r. Maksimum prywatnej własności
obniżono w reformie z 1944 r. ze 180 do 100 względnie 50 ha użytków rolnych.
Nie ustalono natomiast w 1944 r. maksimum obszaru, jaki nie ma podlegać parcelacji, tzn. ma być pozostawiony we władaniu państwa. Obniżono z 5 do 2 ha
powierzchnię gospodarstwa, które jest traktowane jako karłowate. Technika realizacyjna reformy rolnej została niezwykle uproszczona w porównaniu do
dawnej techniki realizacyjnej. W powojennej reformie rolnej pominięto całkowicie te zagadnienia, które składały się na problematykę przedwojennej akcji
naprawy struktury rolnictwa, a mianowicie w 1944 r. pominięto zagadnienia
komasacji, melioracji i uregulowania służebności. Powojenna reforma rolna
pomijała, jak pisze Tomczak, postulaty ekonomiczne w dziedzinie naprawy
struktury agrarnej. Stała więc w sprzeczności z założeniem dekretu, że struktura
rolna powinna być oparta na „silnych, zdrowych i zdolnych do wydatnej produkcji gospodarstwach, stanowiących prywatną własność ich posiadaczy”. Nie
podjęto także rozwiązania problemu egzystencji i rozwoju gospodarstw strukturalnie wadliwych ze względu na zbyt mały ich obszar.
Reforma rolna z 1944 r. miała więc wyłącznie cele społeczno-polityczne, pozostawiając w stanie co najmniej prowizorycznym zagadnienia gospodarcze.
Osiągnięto szybką i całkowitą likwidację warstwy ziemiańskiej, co miało wywołać przychylny nastrój mas chłopskich w Polsce wobec władz komunistycznych. Jednak nadzieja na wywołanie tego rodzaju reakcji kraju zawiodła. Rolnicy oceniali raczej ujemnie przeprowadzoną przebudowę struktury agrarnej. Argument o innowacyjności społeczno-ekonomicznej reformy rolnej z lat 1944–
1945 niwelował fakt wydania podobnego dekretu 26 sierpnia 1944 r. przez Delegata Rządu na Kraj – dekretu zapowiadającego przejęcie przez państwo na cele
reformy rolnej wszelkich obszarów rolnych, wynoszących ponad 60 ha, które
należały do osób prywatnych. Przejęcie to miało nastąpić z pierwszym dniem
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uwolnienia kraju od okupantów i objęcia władzy przez Polaków. Dekret ten
określał w ogólnych zarysach przyszły ustrój rolny w Polsce, który miał być
oparty na prywatnych gospodarstwach jednorodzinnych o obszarze od 5 do 15
ha. Postanowiono w nim, że nie więcej niż 3% obszaru rolnego zostanie pozostawione dla celów ogólno-rolniczych w zarządzie publicznym oraz że nastąpi
zlikwidowanie pozostałego nadmiaru gospodarstw karłowatych na drodze ich
komasacji przy równoczesnym zapewnieniu możliwości pracy w zawodach pozarolniczych dla ludności zbędnej w rolnictwie. Dekret był dość radykalny, pozbawiony był jednak sprzeczności i obejmował całokształt zagadnienia naprawy
struktury agrarnej.
Dalej S.Z. Tomczak omawia skutki reformy rolnej z 6 IX 1944 r. Tempo
przeprowadzenia reformy rolnej, przewidziane przez administrację lubelskowarszawską, zostało utrzymane, a nawet przyspieszone. Na terenach będących
pod administracją PKWN czynności przebudowy agrarnej zostały zakończone
do 1 XI 1944 r. Przebudowa ustroju rolnego była podejmowana na dalszych terenach natychmiast po zajęciu przez Armię Czerwoną. Autor daje w tym miejscu przykłady: W województwie kieleckim dekret został wykonany już w ciągu
miesiąca po zajęciu terenu województwa przez Armią Czerwoną. Większość
czynności w województwie poznańskim i na Pomorzu zakończono w ciągu
wiosny 1945 r. W ówczesnej prasie, względnie komunikatach radiowych, ciągle
wymieniano różne lokalne rekordy pośpiechu, na przykład, że w okręgu Mielec
przeprowadzono reformę rolną w ciągu dwóch tygodni, a w innych okręgach
w ciągu 20 dni. To niezwykłe współzawodnictwo w pośpiechu budowania
nowej struktury agrarnej wywołało, według autora, szereg ujemnych skutków.
Przede wszystkim odbiło się na dokładności pomiarów, które nierzadko były
dokonywane krokami. Odbiło się to także na słuszności indywidualnych przydziałów, które mogły zaspokoić tylko niewielką część kandydatów, a gdy kandydatów było zbyt wielu w stosunku do podaży ziemi, obniżano normy podziału. Wywołało to liczne komplikacje lokalne, odbiło się też na stanie inwentarza i zapasów w gospodarstwach parcelowanych. Cała akcja odbywała
się przy pomocy prowizorycznego, dopiero organizowanego aparatu administracyjnego, pozbawionego fachowości, a przede wszystkim przy braku mierniczych. Popełnione przez komisje, a następnie zatwierdzone błędy techniczne
wniosły pierwiastki stałej niezgody do środowiska i stworzyły podłoże do uzasadnionych pretensji pod adresem władz. Znaczna część inwentarza i zapasów
folwarcznych została zmarnowana.
Nie sprawdzone zarzuty rzekomej kolaboracji właściciela ziemskiego z Niemcami dawały podstawy do zagarnięcia inwentarza i zapasów folwarcznych przez
Armię Czerwoną. Na zachodzie Polski tego rodzaju postępowanie było, jak pisze S.Z. Tomczak, regułą. Brak poważnej kontroli nad pełnomocnikami admini-
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stracji do spraw reformy rolnej w terenie, brak ich kwalifikacji, ciągłe zmiany
pełnomocników oraz brak wyraźnych przepisów sprawił, że znikoma część inwentarza folwarcznego przypadła w udziale nowo utworzonym gospodarstwom.
W ocenie S.Z. Tomczaka ujemne skutki, jakie zostały wywołane akcją reformy
rolnej, stworzyły wśród rolników atmosferę nietrwałości nowego ustroju rolnego oraz nieufności do twórców tego ustroju.
Autor podkreśla następnie, że przy zmianach struktury rolnej, którym starano
się nadać charakter rewolucyjny, nie było wcale objawów walki klasowej, tj. jakichkolwiek aktów samowoli czy choćby wrogiej postawy ludności rolniczej do
usuwanych przez władze ziemian. Przeciwnie, były bardzo liczne wypadki
utrzymywania przez chłopów ziemian usuniętych z majątków. Dowożono rodzinom byłych ziemian zapasy żywności do miejsc ich nowego pobytu, które
z reguły musiały być poza granicami powiatu, w którym znajdował się ich majątek. W ciągu lata 1945 r. wpłynęło do ministerstwa rolnictwa i reform rolnych
kilkaset podań od różnych gromad wiejskich z prośbą o zezwolenie byłym właścicielom ziemskim na ich powrót do domów i gospodarowanie na wydzielonych ośrodkach11.
S.Z. Tomczak ustalił następnie interesujące dane. Ogólny obszar nieruchomości ziemskich, podlegających dekretowi PKWN z dnia 6 IX 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, wynosił (bez lasów) 2 041 428 ha.
Z powyższego:
a) rozparcelowano i przydzielono gospodarstwom indywidualnym – 1 127 991 ha,
tj.55%;
b) pozostawiono nie rozparcelowanych i przeznaczono dla gospodarstw prowadzonych przez państwo – 484 260 ha, tj. 24%;
c) reszta – 429 177 ha, tj. 21% – składała się z 198 408 ha obszaru już rozparcelowanego, ale jeszcze nie rozdysponowanego oraz z 230 769 ha, na których
reformy jeszcze nie przeprowadzono.
Powyższe dane dotyczyły stycznia 1946 r. i były zbliżone do statystyk
ogłoszonych w sierpniu 1945 r. w „Wiadomościach Statystycznych”. Zwiększenie obszaru rozparcelowanego i rozdysponowanego wynosiło w porównaniu
do sierpnia 1945 r. – 11 tys. ha, czyli mniej niż 1% jego całości. Potwierdzało to,
według S.Z. Tomczaka, oficjalną opinię, że reforma rolna została zakończona.
Powstawało jednak pytanie, czy obszar (21%), który nie został jeszcze rozdysponowany, zostanie przekazany gospodarstwom indywidualnym, a jeżeli tak,
to w jakiej ilości. Niezrozumiałe było raptowne wstrzymanie parcelacji, i to
właśnie w okresie letnim i jesiennym roku 1945, podczas gdy wcześniej panował niebywały pośpiech w akcji parcelacyjnej.

11

Tamże, s. 25.
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Tabela 1

Porównanie struktury przydziału ziemi gospodarstwom indywidualnym
w wyniku reformy rolnej 1944–1945 oraz reform rządowych
z okresu II Rzeczypospolitej
Dawne ziemie Polski
w obecnych granicach
Polska 1918–1938
1944–1945
przec,
ilość
ilość
przec,
obszar
obszar na obszar
gosp.
gosp. obszar na 1
(tys. ha)
1 gosp. (tys. ha)
(tys.)
(tys.) gosp. (ha)
(ha)
Cały obszar przydzielony drobnym gospodarstwom indywidualnym
Nowo utworzone gospodarstwa:

127,9
—
(100%)

591,5 110,2
(52,4%)
161,9 49,6
dla innych bezrolnych
(14,3%)
6,1
4,6
działki ogrodnicze i rzemieślnicze
(0,5%)
indywidualne gospodarstwa
—
—
specjalne i wzorowe
368,3 202,6
Upełnorolnienie ogółem
(32,8%)
karłowate (poniżej 2 ha)
109,2 68,1
małorolne (2–5 ha)
215,3 112,9
średniorolne (5–10 ha) o specjalnie licznych rodzinach
43,7 21,6
dla służby folwarcznej

2 583,6
(100%)

—

—

1 431,3
(55,3%)

153,6

9,3

57,8
(2,5%)
89,7
—
(3,5%)
1,8 1 004,3
(38,7%)
1,6 —
1,9 —

73,6

0,8

3,9

23,0

503,0

1,8

—
—

—
—

—

—

—

5,2
3,2
1,3

2,0

—

Źródło: S.Z. Tomczak, Sowieckie eksperymenty gospodarcze na ziemiach polskich,
Londyn 1946, s. 27.

W związku ze stwierdzeniem komunistycznych władz polskich, że to dopiero
nowa władza uwłaszczyła w Polsce chłopa, S.Z. Tomczak proponuje porównanie danych liczbowych efektów ówczesnych reform z wynikami przebudowy
rolnictwa z okresu II Rzeczypospolitej. W wyniku reformy rolnej 1944–1945
drobne gospodarstwa indywidualne uzyskały mniej niż połowę (43%) tego obszaru, jaki przeszedł w ich ręce w okresie 20 lat niepodległości pomiędzy
dwiema wojnami. Ta konkretna liczba mówi dosadnie o przesadzie pozytywnych ocen przez rząd warszawski. Oceniając ją, należy ponadto wziąć pod uwagę, że obszar, na którym dokonano przebudowy, obejmował niewiele ponad
połowę terytorium II RP. Administracja komunistyczna, nie tylko że dała mało
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ziemi chłopom, ale nie miała zamiaru dać tej ziemi więcej. Świadczy o tym
znaczny odsetek gruntów zatrzymany przez państwo dla „gospodarki publicznej”. Autor porównał te dane w układzie tabelarycznym (patrz tab. 1). Tomczak
zwraca uwagę, iż największą część rozparcelowanej ziemi otrzymała służba
folwarczna, a równocześnie normy przydziału dla niej były najwyższe. Nowo
tworzone gospodarstwa były przeciętnie dwa razy mniejsze niż przed wojną,
a jeśli chodzi o chłopów – nie zaś służbę folwarczną – to nowo tworzone gospodarstwa były nawet trzykrotnie mniejsze od gospodarstw tworzonych w II
RP. Przed wojną każde gospodarstwo poniżej 5 ha było uważane za wymagające upełnorolnienia, natomiast w 1944 i 1945 r. gospodarstwo od 2 do 5 ha
uchodziło za normalne – małorolne, nie zaś za karłowate. Dodatek 1,6 ha do gospodarstwa karłowatego daje obszar 2,0–3,5 ha i gospodarstwo o takim obszarze – uważane było za strukturalnie uzdrowione12.
S.Z. Tomczak podsumował wyniki reformy rolnej następująco13:
1) całkowite zlikwidowanie własności folwarcznej, lecz nie gospodarki folwarcznej;
2) częściowe zmniejszenie liczby rodzin bezrolnych (wliczając w to również
służbą folwarczną);
3) nieznaczne zmniejszenie ogólnej liczby gospodarstw o obszarze poniżej 2 ha
na drodze niewielkiego podniesienia ponad 2 ha obszarów niektórych z tych
gospodarstw;
4) poważne zwiększenie ilości gospodarstw o obszarze poniżej 5 ha, tzn. gospodarstw nieżywotnych;
5) poważne zwiększenie publicznej własności i publicznej gospodarki rolnej,
głównie bezpośrednio państwowej;
6) utrwalenie i wzmocnienie wadliwej – tj. najbardziej rozdrobnionej – struktury agrarnej w okręgach specjalnie przeludnionych.
S.Z. Tomczak podkreśla, że nie jest możliwe, z gospodarczego punktu widzenia, utrzymanie stworzonej w 1944 r. struktury agrarnej. Gospodarstwa
karłowate o obszarze ok. 2 ha, stanowiące około 25% ogólnej ilości gospodarstw, oraz gospodarstwa o obszarze do 5 ha, stanowiące przeszło 60% ogólnej
ilości gospodarstw, nie tylko nie są w stanie efektywnie produkować, ale nawet
wyżywić rodzin, które na nich pracują. Gospodarstwa te pozostaną dla państwa
i reszty społeczeństwa ciężarem. Państwo, w obliczu wielkich braków powojennych, nie będzie mogło pomóc gospodarstwom, będzie natomiast liczyło na
odrodzenie się krajowej produkcji rolniczej i na to, że odradzając się – zaradzi
ona klęsce głodu. Drobne gospodarstwa powinny w tych warunkach szukać

12
13

Tamże, s. 27.
Tamże, s. 28.
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specjalizacji w produkcji hodowlanej. Tymczasem, jak zauważa Tomczak,
z liczb podanych w urzędowej prasie warszawskiej wynika, że stan inwentarza
żywego uległ bardzo znacznej redukcji. Ponadto najlepiej wyposażone w inwentarz żywy były w tym czasie majątki państwowe, najgorzej zaś te okręgi,
w których inwentarz żywy był najbardziej potrzebny – przeludnione i na terenie których istniały rozdrobnione gospodarstwa.
Konsekwencją fatalnie przeprowadzonej, zdaniem S.Z. Tomczaka, reformy
rolnictwa miał być upadek produkcji rolniczej i spadek stopy życiowej rolników. W 1946 r. Polska była krajem najgorzej sytuowanym pod względem żywnościowym w Europie. Oceniając stan produkcji rolniczej w 1945 r., autor przeanalizował etapy poprzedzające reformy lat 1944 i 1945, dowodząc na przykład,
że pod okupacją niemiecką prawie cały obszar uprawny był obsiany, a produkcja rolna spadła średnio tylko o około 10% w stosunku do stanu sprzed wybuchu wojny. Przybyło natomiast o 100% ciągników (około 2000 sztuk), wiele
maszyn i narzędzi rolniczych oraz urządzeń przetwórstwa rolnego. Przeprowadzono w tym czasie elektryfikację szeregu okręgów wiejskich. Zniszczenia
terenów rolniczych wskutek przesunięcia się przez ziemie polskie frontu w latach 1944–1945 ocenia Tomczak według danych kongresu Związku Samopomocy Chłopskiej, który odbył się w lutym 1946 r. Zniszczonych zostało 380
tys. gospodarstw. Wobec krótkiego okresu działań wojennych, zapewne nie
więcej niż 10% produkcji roślinnej i 25% produkcji hodowlanej uległo zniszczeniu, biorąc za podstawę stan produkcji w ostatnim okresie pobytu Niemców
na danym obszarze. Największe straty w rolnictwie polskim przypisuje Tomczak okresowi okupacji rosyjskiej i działalności rządu „lubelsko-warszawskiego”. Wymienić należy na przykład proceder bezprawnych rekwizycji, traktowanie całego majątku ruchomego gospodarstw jako zdobyczy wojennej Armii
Czerwonej14. Najpoważniejsze zniszczenia w przeświadczeniu S.Z. Tomczaka
zostały dokonane przez Rosjan, niebagatelne były też te, dokonywane przy okazji zmian własności, w szczególności przy okazji realizacji reformy rolnej. Bardzo poważne były również zniszczenia wynikające z zaniedbań lub nieudolności administracji. Wielkość zniszczeń, jakie miały miejsce, skłania S.Z. Tomczaka do podejrzenia, iż powodem tego było coś więcej niż zaniedbanie i nieudolność. Wchodzić również musiał w grę moment świadomego działania. W
przekonaniu autora zagadnienie utrzymywania zdolności wytwórczej rolnictwa
było na pewno świadomie zlekceważone.

14

Zabrano w ten sposób co najmniej 50% inwentarza z większych gospodarstw polskich w województwach – poznańskim, pomorskim i śląskim. Na ziemiach zachodnich
i północnych niemal cały dobytek rolniczy uważany był przez władze radzieckie za
zdobycz wojenną.
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S.Z. Tomczak, kończąc swoje rozważania, dokonuje charakterystyki stanu
produkcji rolniczej z 1946 r., porównując go ze stanem przedwojennym.
Tabela 2

Porównanie struktury produkcji rolniczej oraz spożycia w latach 1944–1945
oraz w okresie II Rzeczypospolitej
Przedwojenny obszar Polski
(35 milionów ludności)

Polska 1944–1945
(23,6 milionów ludności)
przypada
pozostaje
zużyto spożycie spożycie
na
Rodzaj
zbiór
brutto odliczenie ogółem na
na
ludzkie ludzkie
spożycie
produktu brutto
1945 r. na paszę spożycie
paszę ogółem na głowę
na
ludzkie
głowę
w tysiącach ton
w kg
w tysiącach ton
w kg
Zboża
9 740 1 148
5720
163 4 393,5
110
2 572,6
107
chlebowe
Kartofle
35 668 8 917 15 556
444
12 686
708
4 600
191
Owies
Buraki
cukrowe

2 526

1 913

—

—

1 181

743

2767

—

421
(cukru)

12
(cukru)

1 206

—

—

—

172,5 (cu7
ru)
(cukru)

Źródło: S.Z. Tomczak, Sowieckie eksperymenty gospodarcze na ziemiach polskich,
Londyn 1946, s. 60.

Dane te obrazują spożycie na głowę ludności w Polsce przed wojną oraz
produkcję, która mogła być przeznaczona na spożycie w 1946 r. Produkcja
przypadająca na głowę ludności w procentach spożycia przedwojennego na
głowę ludności (przyjętego za 100) przedstawiała się następująco: mięso 28%,
słonina 13%, mleko 63%.
Wnioski S.Z. Tomczaka są przygnębiające15: Gdyby obecna produkcja krajowa żywności została jak najskrzętniej; z uniknięciem wszelkiego rodzaju marnotrawstwa, przekazana ludności i gdyby Rosjanie przebywający na ziemiach
polskich nie korzystali z tej produkcji, to i tak wartość kaloryczna tej produkcji, przypadająca na głowę tej ludności w stosunku dziennym, wynosiłaby
zaledwie 1300–1400 kalorii. Liczba ta nie wymaga dalszych komentarzy. Jeśli
wyżywienie daje niepracującemu człowiekowi mniej niż 2000 kalorii dziennie,
w organizmie jego następują przekształcenia chorobowe. Tym bardziej przekształcenia te występują gdy wyżywienie człowieka pracującego daje mniej niż
2000 kalorii dziennie. Przeciętna wartość cieplna dziennego wyżywienia czło-

15
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wieka w Anglii wynosi ponad 3000 kalorii. Można by poprawić zaopatrzenie
ludności w żywność, gdyby zdolność wytwórcza rolnictwa była lepiej wyzyskiwana i nie występowało marnotrawstwo produktów lub spożywanie ich przez
olbrzymie ilości Rosjan, przebywających na ziemiach polskich. Biorąc pod
uwagę wspomniane marnotrawstwo lub spożycie Rosjan, trzeba pamiętać, że
w rzeczywistości przypada na głowę mieszkańca Polski znacznie mniej żywności
produkcji krajowej, aniżeli wynika to z przeciętnych, przez nas obliczonych.
Pogląd ten S.Z. Tomczak zilustrował kilkoma przykładami. Rosjanie prowadzili na ziemiach zachodnich i północnych wojskowe sowchozy, które obejmowały obszar l 800 000 ha. Ten areał był więc wyłączony z gospodarki rolnej,
służącej wyżywieniu ludności polskiej. Prowadzenie gospodarki rolnej na wielkich obszarach w zarządzie administracji warszawskiej było kolejnym czynnikiem zmniejszającym wykorzystanie istniejących zdolności wytwórczych rolnictwa. Niski poziom intelektualny urzędników władz lewicowych i brak osobistego zainteresowania wynikami produkcji przyczyniały się do nieefektywnej
gospodarki rolnej. Tereny, na których przeważały gospodarstwa państwowe,
posiadały wyższe pogłowie inwentarza od tych z przewagą gospodarstw indywidualnych.
Bardzo naganne było, zdaniem S.Z. Tomczaka, marnotrawstwo produktów
żywnościowych w akcji tzw. „świadczeń rzeczowych”. Przeprowadził ją wyjątkowo niedbale aparat administracyjny, który popełniał nadużycia prowadzące
do niszczenia produktów, często z powodu np. wadliwej dystrybucji. Dużo
żywności potrzebowała Armia Czerwona. Mówiono nawet o „ogołacaniu terenów z żywności” przez Armię Czerwoną. O problemie tym dyskutowano m.in
na konferencji UNRRA w Atlantic City w marcu 1946 r. Ostro atakowano na
niej Rosjan za to, że nadmiernie eksploatują żywność w całej Europie Środkowej i Wschodniej, która znalazła się w strefie ich wpływów16.
Tragizm obecnej sytuacji – pisze Tomczak – polega na tym, że wyczerpanemu społeczeństwu polskiemu został narzucony system eksploatacji bez precedensu w dziejach naszej ery, od narodzenia Chrystusa do czasów rewolucji bolszewickiej w Rosji, hitlerowskiej w Niemczech, a następnie ekspansji hitleryzmu
i bolszewizmu. W tym systemie eksploatacji zostały zastosowane najbardziej
przemyślane metody, posługujące się środkami, jakie postawił im do dyspozycji
„postęp techniczny” ludzkości. Stąd obecne zniszczenie gospodarcze Polski
wraz z niszczeniami, które są w toku i wraz ze stosowanym systemem eksploatacji – posiadają szczególnie groźny wyraz dla przyszłości narodu. (...) Eksploatacja jest podwójna. Eksploatowany jest człowiek na rzecz mitu gigantów. Ale
te giganty nie mają być budowane w Polsce. Człowiek w Polsce jest eksploato-
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wany na rzecz budowy gigantów w Rosji. Człowiek w Polsce jest w jeszcze gorszej sytuacji, aniżeli człowiek w Rosji. Bo w Rosji mógł on mieć – wątpliwe co
prawda – pocieszenie, że kosztem j ego życia stają giganty w Rosji.
Autor daje również do zrozumienia, że zniszczenia gospodarcze nie będą jedynymi skutkami eksperymentów radzieckich. Stara się on uświadomić, że nie
było realnego sposobu, by obronić się przed zamiarami ZSRR. Nie było bowiem możliwości na minimalizowanie ofiar, gdyż przeciwnik, z jakim miała do
czynienia Polska, był zbyt silny i bezwzględny. Stąd, według Tomczaka, koszt
budowy ustroju sowieckiego w Rosji wynosi, w materiale ludzkim, wiele, wiele
milionów. Autor oskarża ZSRR o tak dużą bezwzględność, że nie zawahałby się
on przed pozbawieniem życia milionów ludzi, byleby tylko Polska posiadała takie urządzenia, jakie posiada już Rosja. A niestety, jak słusznie zauważa S.Z.
Tomczak, milionowe straty w ludziach dla Polski byłyby nieporównywalnie
większe niż podobne ilościowo straty w Rosji.
Wnioski S.Z. Tomczaka odzwierciedlały niepokoje II Wielkiej Emigracji
Polskiej po II wojnie światowej. Polscy ekonomiści, działacze gospodarczy
i polityczni spoza granic ojczyzny, z ogromną uwagą obserwowali działania
komunistów na obszarze reformowania rolnictwa, przemysłu oraz tworzenia zasad gospodarki centralnie planowanej. Ich obawy niestety sprawdziły się po
rozpoczęciu w 1949 r. przez władze komunistyczne kolektywizacji wsi polskiej.

KRZYSZTOF BUKOWSKI

ANTYKOMUNISTYCZNE ORGANIZACJE NIEPODLEGŁOŚCIOWE
DZIAŁAJĄCE NA TERENIE LĘBORKA
W OKRESIE OD 1949 DO 1954 ROKU
W połowie marca 1949 roku Tadeusz Parzyński, Roman Niedźwiedź i Bogusław Wisławski – będący harcerzami 69 drużyny harcerskiej w Lęborku, powołali do życia organizację niepodległościową „Polski Skauting Podziemny”.
W skład jej wchodzili:
1) Bogusław Wisławski – ps. „Lot”,
2) Zbigniew Formela – ps. „Zew”,
3) Roman Niedźwiedź – ps. „Boa”,
4) Tadeusz Parzymięso (Parzyński) – ps. „ Zych”,
5) Edmund Zabłocki – był sympatykiem organizacji i brał udział w zebraniach.
6) Bolesław Walkusz – był sympatykiem organizacji i dostarczył broń na potrzeby organizacyjne.
Przywódcą organizacji był Bogusław Wisławski, który czynnie uczestniczył
w powstaniu warszawskim. Był łącznikiem i miał pseudonim „Świerszcz”.
Wszyscy członkowie organizacji złożyli przysięgę o treści:
„Ślubuję całymi siłami dążyć do przeciwdziałania obecnemu harcerstwu i rozwojowi Polski Demokratycznej, zdradzając tajemnice istnienia organizacji
wiem, że czeka mnie kula kolegi, tak mi dopomóż Bóg”.
Przysięgę tę członkowie organizacji składali w prywatnym mieszkaniu dowódcy, w pozycji stojącej, trzymając dwa palce na pistolecie leżącym na stole
obok obrazu Chrystusa, który stał na fladze narodowej.
Organizacja ta była wyrazem buntu młodzieży wobec faktu upolitycznienia
harcerstwa. Nie zgadzali się z obowiązkowym noszeniem czerwonych chust
i wstępowaniem do Związku Młodzieży Polskiej.
Celem ich działania było przywrócenie dawnych szczytnych idei Harcerstwa
Polskiego. Dla realizacji tego celu drukowali ulotki i odezwy o treści antypaństwowej i antypartyjnej, które następnie rozklejali na terenie miasta. Dodatkowo
wysyłali ostrzeżenia do różnych redakcji gazet, które nazywały członków organizacji niepodległościowych bandytami. Takie ostrzeżenia wysłano między innymi do redakcji „Dziennika Bałtyckiego” i „Świata Młodych”. Zwracali się
z apelami do drużyn harcerskich z terenu Pomorza, aby zeszli do podziemia
i utworzyli prawdziwe harcerstwo. Posiadali kilka sztuk broni palnej oraz prowadzony był dziennik organizacji.
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Z powodu wyjazdu Bogusława Wisławskiego do gimnazjum w Gdańsku 3
września 1949 r. zawieszona de facto została działalność organizacji i cała prowadzona dokumentacja została zniszczona. 26 września 1949 r. rozpoczęły się
aresztowania członków organizacji na skutek donosu złożonego w UB przez
jednego z ich kolegów.
Kolejną organizacją, która działała na terenie Lęborka od połowy 1952 r., była
„Organizacja Polska". Jej założycielem i późniejszym dowódcą był Julian
Kmieciak. Członkami tej organizacji byli jeszcze: Karol Fichauzer i Juliusz Kopaniewski. Latem 1952 r. Julian Kmieciak zaproponował w rozmowie Karolowi
Fichauzerowi wstąpienie do organizacji, wówczas nielegalnej, pod nazwą „Organizacja Polska”. Miała być ona wyrazem ich niezadowolenia z obecnej sytuacji panującej w Polsce.
Chcieli oni prowadzić głównie działalność propagandową, tzn. sporządzanie
i kolportaż ulotek antypaństwowych. Do prowadzenia takiej działalności potrzebne były im środki finansowe, które zamierzali zdobywać, dokonując napadów na
różne instytucje państwowe. Mając to na uwadze, postanowili, iż na samym początku muszą zdobyć broń palną. Broń miał dostarczyć Juliusz Kopaniewski.
Zamierzali oni w razie niesprzyjającej atmosfery, która panowałaby nadal w Polsce, nielegalnie przekroczyć granicę i wyjechać na zachód. Realizacji tego ostatniego celu miało służyć wysłanie do Szczecina jednego z członków organizacji
celem zapoznania się z rozmieszczeniem wojsk ochrony pogranicza.
Godnym odnotowania jest fakt, iż dowódca tej organizacji był, po zakończonym kursie prawniczym, podprokuratorem w Powiatowej Prokuraturze w Olsztynie. Organizacja nie zdążyła rozwinąć działalności, gdyż jej członkowie zostali
w dniach 23 i 24 października 1952 r. aresztowani, też na podstawie donosu.
Ostatnią organizacją (oficjalnie figurującą w dokumentach UB jako sprzysiężenie bez nazwy) był związek, który w końcu czerwca 1954 r. założyli Grzegorz Gaffka i Henryk Bork. Do tego sprzysiężenia należeli jeszcze: Jerzy Byrszel, Jerzy Gaffke, Teodor Jóźwiuk i Wojciech Jettke. W trakcie przeprowadzanych rozmów doszli oni do porozumienia, iż w najbliższym czasie dojdzie do
wybuchu III wojny światowej i wówczas należy dla dobra Polski opowiedzieć
się po stronie wojsk alianckich. Dyskutowali również o różnicach w rozwoju
technicznym i standardzie życia. Postanowili, że będą sporządzać i kolportować
ulotki o treści antypaństwowej na terenie miasta Lęborka. Łącznie sporządzili
oni ponad 100 takich ulotek. Sporządzane były one głównie przez Grzegorza
Graffke, który wówczas był kierownikiem referatu w Powiatowej Radzie Narodowej w Lęborku.
Sporządzone ulotki zostały przez członków rozkolportowane w dniu 21 lipca
1954 r. w klatkach schodowych poszczególnych domów na terenie Lęborka.
Kolejna partia ulotek sporządzonych przez członków sprzysiężenia w dniu 15

Antykomunistyczne organizacje niepodległościowe działające na terenie Lęborka…

147

sierpnia 1954 r. nie została rozkolportowana, gdyż 17 i 18 sierpnia 1954 r. rozpoczęły się aresztowania członków sprzysiężenia1.
Członkowie organizacji „Polski Skauting Podziemny” zostali zatrzymani
przez funkcjonariuszy PUBP w Lęborku. Również ci sami funkcjonariusze
prowadzili przeciwko nim postępowanie przygotowawcze. Osadzeni zostali
w areszcie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lęborku, a po
kilku tygodniach przetransportowani zostali do Gdańska2. Członkowie dwóch
pozostałych związków zostali zatrzymani również przez funkcjonariuszy PUBP
w Lęborku, zaś postępowanie przygotowawcze przeciwko nim prowadzili funkcjonariusze WUBP w Gdańsku.
W związku ze skromnymi ramami niniejszego opracowania chciałbym przybliżyć losy pokrzywdzonych z organizacji „Polski Skauting Podziemny” w toku
prowadzonego przeciwko nim śledztwa. Z protokołów przesłuchań, sporządzonych dla potrzeb śledztwa S 20/01/Zk, prowadzonego przez Oddziałową Komisję
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, w charakterze
świadków osób, które były wówczas aresztowane, wynika, iż zostali oni poddani
niedozwolonym metodom śledczym w celu wymuszenia określonych zeznań
i wyjaśnień. Głównie straszono tych młodych ludzi pozbawieniem życia. Bito ich
rękami po głowie, a zwłaszcza po twarzy3. Bardzo często byli oni w trakcie doprowadzania i odprowadzania, jak i w trakcie przesłuchań popychani. Kiedy osoba przesłuchiwana upadła na ziemię, była kopana po całym ciele4. Do bicia funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa używali również gumowych pałek5. Na porządku dziennym było kierowanie pod ich adresem obraźliwych określeń. Dla
większego poniżenia i wyczerpania fizycznego kazano osobom przesłuchiwanym
wykonywać tzw. „pompki i żabki”. Jednak najgorszy był permanentny brak snu
i nocne wielogodzinne przesłuchania6. Podobny przebieg miały śledztwa prowadzone przeciwko członkom dwóch pozostałych związków.
Dla pełnego zobrazowania, iż procesy ww. osób, jak i prowadzone śledztwa
miały charakter czysto polityczny, pragnę zacytować fragment uzasadnienia

1

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku
(dalej skrót OKŚZpNP ), akta śledztwa S 20/01/Zk.
2
OKŚZpNP S 20/01/Zk. Protokół przesłuchania w charakterze świadka Jadwigi
Okonek, z dnia 4 października 2001 r.
3
Tamże. Protokół przesłuchania w charakterze świadka Zbigniewa Formeli, z dnia
19 października 1998 r.
4
Tamże. Protokół przesłuchania w charakterze świadka Edmunda Zabłockiego,
z dnia 28 stycznia 1999 r.
5
Akta sprawy karnej Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku o sygn. IV Ko 735/91/On
dot. odszkodowania za niesłuszne skazanie Tadeusza Parzyńskiego.
6
Akta sprawy karnej Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku o sygn. IV Ko 33/92/On dot.
odszkodowania za niesłuszne skazanie Romana Niedźwiedzia.
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aktu oskarżenia sporządzonego 12 października 1954 r. (przez funkcjonariusza
WUBP w Gdańsku) przeciwko Grzegorzowi Gaffke, Henrykowi Borkowi
i Wojciechowi Jettke. W uzasadnieniu tym czytamy:
„Polska Rzeczpospolita Ludowa scementowana braterstwem przyjaźni z narodami obozu pokoju, krajami socjalizmu i demokracji ludowej – kraj postępu
i równości społecznej, od dawna już stała się przedmiotem specjalnych zainteresowań ze strony imperializmu zachodniego, a w szczególności zaś agresywnego imperializmu amerykańskiego – nasyłającego do nas różnego rodzaju sabotaży sto w i dywersantów, szpiegów i propagandy sto w nawołujących do trzeciej wojny światowej oraz szkalujących i wulgaryzujących kraje demokracji ludowej i Związek Radziecki.
Finansowane przez budżet kongresmanów amerykańskich placówki rozgłośni radiowych na terenie Niemiec Zachodnich i innych państw kapitalistycznych sieją nienawiść do pokoju i postępu, nawołują do niezgody i niepewności,
do zdrady ojczyzny i wystąpień antypaństwowych – szukając zawsze zwolenników wśród elementów słabych i niezdecydowanych, chwiejnych i zdemoralizowanych, w tym również i przestępców.
Jednymi z tych okazali się oskarżeni Gaffke Grzegorz i Bork Henryk, którzy
jakkolwiek cieszyli się głębokim zaufaniem władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i mieli jej wiele do zawdzięczenia, zajmowali zaszczytne stanowiska w życiu społecznym – poszli jednak dalej na drogę przestępczej działalności właśnie
na skutek systematycznego wsłuchiwania się w zatrute jadem nienawiści do
Polski szczekaczki amerykańskie”7.
Wszyscy członkowie organizacji „Polski Skauting Podziemny” zostali 29 listopada 1950 r. mocą wyroku (sygn. Sm. 146/50) Sądu Marynarki Wojennej
w Gdyni uznani za winnych tego, że usiłowali zmienić przemocą ustrój państwa
polskiego, gdyż założyli nielegalny związek „Polski Skauting Podziemny”,
zwalczający założenia ideologiczne Związku Młodzieży Polskiej, posiadali
pseudonimy, odbywały się zebrania, na których sporządzali odezwy do drużyn
harcerskich, nawołujące do zejścia w podziemie, oraz pisali do redakcji czasopism, grożąc konkluzjami za umieszczanie artykułów zgodnych z rzeczywistością Ludowej Polski, tj. o popełnienie zbrodni stanu z art. 86 § 2 kkWP8.
Dodatkowo Bogusław Wisławski i Zbigniew Formela zostali uznani za winnych czynu z art. 4 § 1 mkk, polegającego na nielegalnym posiadaniu broni.
Mocą ww. wyroku Sąd skazał odpowiednio:

7

Akta sprawy karnej byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku o sygn. Sr
132/54 dot. Grzegorza Gaffki i innych.
8
Kodeks Karny Wojska Polskiego – dekret PKWN z dnia 23 września 1944 r. opublikowany w dzienniku ustaw z dnia 30 września 1944 r. (nr 60, poz. 571 wraz z późn. zm.).
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1) Bogusława Wisławskiego na karę łączną 6 lat więzienia z jednoczesną utratą
praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat i przepadek całego mienia,
2) Zbigniewa Formelę na karę łączną 4 lat więzienia z jednoczesną utratą praw
publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres l roku i przepadek
całego mienia,
3) Tadeusza Parzymięso na karę 5 lat więzienia z jednoczesną utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres l roku i przepadek
całego mienia,
4) Romana Niedźwiedzia na karę 3 lat więzienia z jednoczesną utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres l roku i przepadek
całego mienia.
Wymiar tych kar sąd uzasadnił tym, że okolicznością obciążającą był fakt, że
przed wstąpieniem do „Polskiego Skautingu Podziemnego”, Wisławski, Formela i Parzymięso byli członkami ZMP, zaś okolicznościami łagodzącymi były:
skrucha wyrażona przez wszystkich oskarżonych, młody wiek Wisławskiego,
Formeli i Niedźwiedzia oraz robotnicze pochodzenie oskarżonego Parzymięso9.
Oddzielne procesy mieli również i sympatycy przedmiotowej organizacji.
O tym, że zarówno postępowanie przygotowawcze, jak i proces miały czysto
polityczny charakter, najlepiej świadczy fakt, iż wyrok Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni został unieważniony:
— w części dotyczącej skazania Zbigniewa Formeli i Tadeusza Parzyńskiego
(Parzymięso) postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 19
lipca 1991 r. (sygn. IV 271/91 Un )10,
— w części dotyczącej skazania Romana Niedźwiedzia postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 2 grudnia 1991 r. (sygn. IV Ko 529/91 /Un)11.
W uzasadnieniu wszystkich tych postanowień sąd wyraźnie zaznaczył, że
skazania członków organizacji „Polski Skauting Podziemny” związane były
z działalnością na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.
Proces dwóch członków (w tym dowódcy) „Organizacji Polskiej” odbył się
w dniach 15–16 czerwca 1953 r. przed Wojskowym Sądem Rejonowym
w Gdańsku.

9

Akta sprawy karnej byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku o sygn. Sr
146/50 dot. Zbigniewa Formeli i innych.
10
Akta sprawy karnej Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku o sygn. IV Ko 271/91/Un
dot. unieważnienia wyroku skazującego Tadeusza Parzyńskiego i Zbigniewa Formelę.
11
Akta sprawy karnej Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku o sygn. IV Ko 529/91/Un
dot. unieważnienia wyroku skazującego Romana Niedźwiedzia.
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Mocą wyroku (sygn. Sr 160/53) tegoż sądu Julian Kmieciak i Karol Fichauzer zostali uznani za winnych popełnienia czynu z art. 14 § 1 mkk12, polegającego na tym, iż pierwszy jako kierownik handlowy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc”, drugi jako księgowy „Państwowych Gospodarstw Rolnych”, brali
udział w związku mającym na celu zbrodnie, a mianowicie organizując ucieczkę za granicę, czynili starania w kierunku zdobycia broni palnej, planowali kolportaż ulotek o treści antypaństwowej tudzież badali możliwość przekroczenia
granicy. Za czyn ten sąd skazał:
— Juliana Kmieciaka – na karę 12 lat więzienia z jednoczesną utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 4 lat z jednoczesnym
przepadkiem całego mienia na rzecz Skarbu Państwa,
— Karola Fichauzera – na karę 10 lat więzienia z jednoczesną utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat z jednoczesnym
przepadkiem całego mienia na rzecz Skarbu Państwa.
Przy wymiarze kar sąd wziął pod uwagę okoliczności obciążające, takie jak
wysoki stopień szkodliwości społecznej czynów, polegający na tym, że jako
obywatele Ludowego Państwa zdecydowali się przejść na usługi wrogów pokoju, następnie wysoki stopień napięcia złej woli oskarżonych, wyrażający się
w tym, że nie odstąpili od swego nikczemnego zamiaru mimo doznanych niepowodzeń. W stosunku do oskarżonego Kmieciaka fakt, że był on jednostką posiadającą szczególnie wysoki stopień świadomości polityczno-społecznej,
a udowodnionej mu działalności przestępczej dopuścił się z pełną świadomością. Jako okoliczności łagodzące sąd przyjął wyrażoną skruchę i fakt posiadania rodziny przez oskarżonych13.
Ten wyrok został unieważniony mocą postanowień Sądu Wojewódzkiego
w Gdańsku o sygnaturach:
— IV Ko 137/95/Un z dnia 1 września 1995 r. w części dotyczącej skazania
Karola Fichauzera14,
— IV Ko 156/93/Un z dnia 12 stycznia 1994 r. w części dotyczącej skazania
Juliana Kmieciaka15.

12

Dekret z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych
w okresie odbudowy państwa (tzw. mały kodeks karny – mkk), opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 12 lipca 1946 r. (nr 30, poz. 192 z późn. zm.).
13
Akta sprawy karnej byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku o sygn. Sr
160/53 dot. Juliana Kmieciaka i innych.
14
Akta sprawy karnej Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku o sygn. IV Ko 137/95/Un
dot. unieważnienia wyroku skazującego Karola Fichauzera.
15
Akta sprawy karnej Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku o sygn. IV Ko 156/93/Un
dot. unieważnienia wyroku skazującego Juliana Kmieciaka.
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W uzasadnieniu obu postanowień podano, iż skazanie obu ww. osób było
związane z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Proces głównych członków sprzysiężenia (o którym pisałem wyżej) odbył
się w dniach 27–29 października 1954 r. przed Wojskowym Sądem Rejonowym
w Gdańsku. Mocą wyroku ww. Sądu zostali uznani za winnych popełnienia:
1) Grzegorz Gaffke – czynu z art. 87 w związku z art. 86 § 2 KKWP, polegającego na tym, że czynił przygotowania do zmiany przemocą ustroju państwa
polskiego w ten sposób, że dwukrotnie sporządził ulotki antypaństwowe,
z których pierwsze rozrzucił w domach mieszkalnych w Lęborku oraz że
chciał zwerbować do działalności kontrrewolucyjnej oskarżonych Borka i Jetke.
2) Henryka Borka – czynu z art. 18 § 1 mkk w zw. z art. 87 KKWP, polegającego na tym, że wiedząc, iż oskarżony Gaffke sporządza i kolportuje ulotki
antypaństwowe oraz werbuje do tej działalności innych, nie zawiadomił natychmiast władz powołanych do ścigania przestępstw.
3) Wojciecha Jetke – czynu z art. 24 § 1 mkks polegającego na tym, że przez
okres około 2 tygodni przechowywał ulotkę otrzymaną od oskarżonego
Gaffke, zawierającą fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę
interesom Państwa Polskiego.
Za ww. czyny zostali wszyscy oskarżeni skazani mocą wyroku ww. sądu
z dnia 29 października 1954 r o sygn. Sr 132/54 odpowiednio:
— Grzegorz Gaffke na karę 3 lat i 6 miesięcy więzienia z jednoczesną utratą
praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat i przepadkiem całego mienia na rzecz Skarbu Państwa,
— Henryk Borek na karę 1 roku i 6 miesięcy więzienia,
— Wojciech Jętkę na karę 1 roku więzienia.
Sąd w uzasadnieniu tego wyroku podał, iż przy wymiarze kary kierował się
tym, że oskarżony Gaffke wykazał duże nasilenie złej woli, przejawiające się
w aktywnej działalności przestępczej oskarżonego, że kierował się pobudkami
kontrrewolucyjnymi, poprzednią karalnością sądową oskarżony Jętkę, stopniem
rozwoju umysłowego oskarżonych Gaffke i Borka, zaś jako okoliczności łagodzące przyjął stosunki rodzinne i okazaną skruchę przez oskarżonego Jętkę oraz
jego niski stopień rozwoju umysłowego, jak i oskarżonych Gaffke i Borka.
Wraz z zakończeniem odbywania kar pozbawienia wolności nie zakończył
się dla wszystkich ww. członków organizacji okres prześladowań i poniżania.
Po wyjściu na wolność kierowano ich do kopalń celem odbycia służby wojskowej. Za swoją działalność zapłacili nie tylko zdrowiem, ale i tym, iż do 1989 r.
byli traktowani jak obywatele drugiej kategorii.
Utrudniano im zakończenie nauki na poziomie szkoły średniej, jak i kontynuowanie jej na studiach. Wszyscy mieli bardzo duże problemy z podjęciem
pracy. Nie mogli również piastować żadnych stanowisk kierowniczych w swoich zakładach pracy.

ZENON KACHNICZ

APARAT BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
NA POMORZU ZACHODNIM W PIERWSZYCH LATACH
PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Dla polskich komunistów najpilniejszym zadaniem po zakończeniu II wojny
światowej była budowa aparatu, który umożliwi im przejęcie, a następnie
utrzymanie władzy. Już w 1917 roku Włodzimierz Lenin pisał: „Najważniejszym zadaniem każdej rewolucji jest bez wątpienia zagadnienie władzy państwowej [...] jest to [...] zagadnienie podstawowe, decydujące o wszystkim
w rozwoju rewolucji, w jej polityce zagranicznej i wewnętrznej”1.
Doskonale rozumiał to Władysław Gomułka, który na konferencji PPR w listopadzie 1944 roku powiedział: Walka o Polskę demokratyczną [czyt. komunistyczną – Z.K.] jest dzisiaj przede wszystkim walką o aparat państwowy. Jeśli
mówię, że nie chcemy powrotu rządów sanacyjno-ozonowych w Polsce, to oznacza, że nie chcemy powrotu całego przedwrześniowego aparatu państwowego,
który rządził Polską. Jeśli chcemy naprawdę budować demokratyczną Polskę, to
musimy na miejsce starego aparatu, który zbudowany pod kątem walki z demokracją i tym duchem przepojony, zorganizować nowy, duchem demokracji przesiąknięty aparat państwowy odrodzonej Polski. Dotąd tego nie zrobimy, dokąd
nie zbudujemy Polski Demokratycznej, dotąd demokracja będzie się zamykać
w pustych, pięknie brzmiących hasłach, nie znajdujących pokrycia w rzeczywistości życia2. Mówiąc te słowa W. Gomułka świetnie zdawał sobie sprawę, że
jeśli polscy komuniści chcą przejąć w Polsce władzę, utrwalić ją, a następnie
rządzić, to nie mogą wyłącznie polegać na pomocy Związku Radzieckiego, potrzebny jest własny, silny i sprawny aparat na wzór NKWD. Stąd konieczność
powołania i wykształcenia lojalnych i wyposażonych w odpowiednie narzędzia
organów, które będą zbrojnym ramieniem polskiej władzy komunistycznej,
chroniącej j ą oraz eliminującej szybko i skutecznie przeciwników politycznych.
W okresie II wojny światowej istniały dwa ośrodki komunistów: w kraju
Polska Partia Robotnicza i na terenie Związku Radzieckiego Związek Patriotów
Polskich (ZPP). Od początku swego istnienia oba te ośrodki zabiegały o utwo-

1
2

W. Lenin, Dzieła, Warszawa 1951, t. 25, s. 394.
W. Gomułka, Artykuły i przemówienia, t. II, Warszawa 1959, s. 125–126.
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rzenie własnych sił zbrojnych, przede wszystkim licznego i silnego aparatu
bezpieczeństwa. Dlatego też właśnie po powołaniu Gwardii Ludowej przy sztabie dowództwa utworzono pierwsze komórki aparatu bezpieczeństwa (wywiadu
i kontrwywiadu), które obok penetracji aparatu okupacyjnego przystąpiły do
rozpracowywania organizacji niepodległościowych podległych rządowi londyńskiemu i innych organizacji antykomunistycznych. Podobnie stało się na terenie
ZSRR, gdzie przy tworzącej się – z inicjatywy komunistów skupionych wokół
ZPP – dywizji polskiej im. Tadeusza Kościuszki utworzono na wzór radziecki
Wydział Informacji, czyli kontrwywiad ustawicznie rozbudowywany. Planując
w przyszłości przejąć władzę w kraju, zorganizowano też w Biełomucie koło
Moskwy jednostki specjalne, w składzie których znalazły się kompanie wywiadowczo-dywersyjne liczące 1400 żołnierzy szkolonych przez specjalistów radzieckich. Część z nich przerzucono drogą lotniczą do Polski na tyły wojsk
niemieckich, gdzie obok współpracy z Armią Ludową i partyzantką radziecką
rozpracowywały ugrupowania wojskowe i polityczne państwa podziemnego.
Główną jednak rolę w przyszłym aparacie bezpieczeństwa PRL mieli odegrać
ludzie wyszkoleni w ZSRR przez specjalistów NKWD3.
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego był kontynuacją tworzonej już struktury
podczas II wojny światowej w szkołach NKWD4. Już we wrześniu 1940 roku
w dzielnicy Smoleńska, Aleksandrowskaja, zorganizowano specjalny batalion
NKWD, który liczył ok. 200 Polaków, Białorusinów i Ukraińców. W batalionie
tym służyli późniejsi oficerowie UBP. Naukę kontynuowali później w Gorki.
Wybuch wojny Niemiec z ZSRR przerwał szkolenie, które zostało wznowione
w kwietniu 1944 roku trzymiesięcznym kursem w Kujbyszewie. Po wojnie oficerowie szkoleni w ZSRR trafiali do urzędów bezpieczeństwa w całej Polsce,
w tym także na Pomorze Zachodnie, np. na kursie w Kujbyszewie był późniejszy szef WUBP (wcześniej w Białymstoku) Eliasz Kotoń5. Nie wiadomo, czy
w Szczecinie i innych miastach nie było więcej „kujbyszewiaków”. Już bowiem po utworzeniu PKWN, twórca i szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Stanisław Radkiewicz kierował do Kujbyszewa setki funkcjonariuszy
UB na skrócone, już tylko trzytygodniowe, szkolenia6.
Podstawą prawną tworzenia organów bezpieczeństwa był dekret KRN z 21
lipca 1944 roku o powołaniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
i jego 13 resortów, a wśród nich resortu Bezpieczeństwa Publicznego. W skład

3

H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim
1944–1990, w świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000, s. 13–14.
4
T. Żenczykowski, Polska Lubelska 1944, Warszawa 1990, s. 71–80.
5
K. Kozłowski, Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim
(1945–1955), Szczecin 1994, s. 67.
6
Tamże.
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wchodziło początkowo: SB, MO (od 7 października 1944 roku), służba więziennictwa (od 4 października 1944 roku), służba kontroli środków masowego
przekazu (od 9 października 1944 roku). Po przekształceniu Resortu w Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego włączono też ORMO (od 22 lutego 1946
roku)7.
Jak pisze W. Wolski: Utworzenie Służby Bezpieczeństwa było aktem wynikającym z konieczności ochrony ludowego aparatu władzy, rewolucyjnych zdobyczy mas pracujących, udzielenia wszechstronnej pomocy siłom demokratycznym w ich walce o utrwalenie władzy ludówej8.
Znaczenie aparatu bezpieczeństwa w powojennej Polsce było dla komunistów priorytetowe. Był on ważnym elementem procesu ustanowienia i ochrony
nowej władzy. Kierownictwo PPR od samego początku było świadome, że bez
tzw. ludowego aparatu ucisku, czyli wojska, bezpieczeństwa i milicji, nie da się
zwycięsko zakończyć walki o bezwzględny prymat na polskiej scenie politycznej. Stąd właśnie aparat bezpieczeństwa, jego szybkie i sprawne utworzenie
oraz efektywne funkcjonowanie było zagadnieniem, któremu instancje PPR
różnych szczebli poświęcały dużo uwagi.
Lata 1945–1947 to okres intensywnej walki prowadzonej przez komunistów,
której celem było zdobycie całkowitej władzy w państwie i podporządkowanie sobie społeczeństwa. W walce tej ważną rolę odegrały siły porządkowe, czyli urzędy
bezpieczeństwa publicznego i milicja obywatelska. Oba te organy, kierowane przez
członków PPR, znajdowały się pod ścisłą kontrolą partii. Jak wielką wagę PPR
przykładała do kontroli nad UBP i MO świadczy fakt, że obsadę stanowisk szefów
WUBP i komendantów MO zatwierdzało Biuro Polityczne KC PPR9.
Pierwsza grupa założycielska resortu bezpieczeństwa przybyła do wyzwolonego Chełma 22 lipca 1944 roku. Przewodził jej kpt. Kazimierz Sidor. Jednakże
prace organizacyjne ruszyły dopiero 25 lipca, kiedy to zjawiła się w mieście
grupa z S. Radkiewiczem na czele, który miał już nominację na kierownika resortu bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że w grupie Radkiewicza znalazł się
ppłk NKWD Bielajew, jako doradca, oraz ppłk NKWD Szklarenko, mający
pełnić funkcję łącznika między Radkiewiczem a kierownictwem NKWD, które
wraz z oddziałami frontowymi Armii Czerwonej znalazło się na terenie Polski.

7

O utrwalenie władzy ludowej w Polsce 1944–1948, Warszawa 1982 r., Zbiór akt
pod redakcją Władysława Góry i Ryszarda Halaby, s. 209.
8
W. Wolski, Organy Bezpieczeństwa Publicznego 1944–1955, „Przegląd Historyczny” 1983, nr 2, s. 94.
9
W styczniu 1945 roku zatwierdzono obsadę zarówno istniejących, jak i planowanych na terenach wyzwolonych komend wojewódzkich MO i wojewódzkich urzędów
bezpieczeństwa publicznego, A. Kochański, Protokoły posiedzeń Biura Politycznego
KCPPR 1944–1945, Warszawa 1992, s. 91.
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Na wyzwolonych ziemiach polskich znalazł się także zastępca szefa NKWD
gen. Iwan Aleksandrowicz Sierow (vel Iwanow), współodpowiedzialny za masowe wywózki Polaków z ziem wschodnich Polski w 1940 roku. On też ponosi
odpowiedzialność za masowe aresztowania Polaków, głównie żołnierzy armii
podziemnej, i wywożenie ich z Polski do ZSRR w latach 1944–194510.
Do końca grudnia 1944 roku stan osobowy resortu bezpieczeństwa wzrósł do
20 tys. osób, trzeba przy tym pamiętać, że funkcjonował on wówczas tylko na
części ziem Polski wyzwolonej spod okupacji niemieckiej, tj. tzw. Polski Lubelskiej (woj. lubelskie, białostockie, rzeszowskie, część woj. kieleckiego i warszawskiego)11.
Umacniając się kadrowo i organizacyjnie, resort czynił przygotowania do
objęcia swą działalnością ziem będących jeszcze pod okupacją. Przygotowywano pośpiesznie grupy operacyjne, gromadząc kadrę, sprzęt, uzbrojenie i wyposażenie. Na kierowników grup KC PPR powoływał wypróbowanych komunistów. Po rozpoczęciu ofensywy styczniowej 1945 roku grupy operacyjne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (MBP), liczące ponad 2 tys. ludzi, wyruszyły na 100 samochodach ciężarowych i na 50 motocyklach na zachód. Na
ziemiach Polski w granicach z 1939 roku Urzędy Bezpieczeństwa zorganizowano do połowy lutego, a na Ziemiach Odzyskanych organizację urzędów rozpoczęto w marcu i ukończono w kwietniu 1945 roku. Proces tworzenia odbywał
się odgórnie. Najpierw powstawały Wojewódzkie Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP), te z kolei wysyłały w teren grupy, które tworzyły Powiatowe Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP). Do końca maja 1945 roku
siecią urzędów bezpieczeństwa publicznego objęto już cały kraj. W kwietniu
1945 roku aparat bezpieczeństwa liczył 12 tys. funkcjonariuszy, w sierpniu 17
tys., a w grudniu tego roku 24 tysiące12.
W następnych latach organy bezpieczeństwa publicznego nadal intensywnie
się rozwijały. Pełniąc w walce z przeciwnikiem ustroju rolę kierowniczą, zajmowały się głównie planowaniem operacji, rozpoznawaniem przeciwnika,
aresztowaniami i przygotowaniem procesów sądowych. Rozbudowując się ustawicznie, aparat bezpieczeństwa obejmował swą kontrolą coraz to nowe dziedziny życia politycznego, gospodarczego, społecznego, a nawet życia osobistego
obywateli.
Jak już wcześniej wspomniano, 6 kwietnia 1945 roku pierwsza ekipa administracyjna licząca 160 osób wyjechała na 10 samochodach ciężarowych z Warszawy przez Poznań do Piły, gdzie miała się mieścić tymczasowa siedziba
okręgu. Wybór ten dyktowały następujące okoliczności: po pierwsze – Szcze10

H. Dominiczak, op. cit, s. 14–15.
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cin, tradycyjna stolica Pomorza Zachodniego, nie był jeszcze wyzwolony, po
drugie – Piła była dotychczasową siedzibą rejencji, a przedtem nawet prowincji,
a po trzecie – bliskość Poznania i Bydgoszczy ułatwiała dopływ rezerw kadrowych dla nowo powstającej administracji13.
W skład grupy wyjeżdżającej do okręgu zachodniopomorskiego weszli działacze partyjni z Warszawy, Pruszkowa i Żyrardowa. Na jej czele stanął pełnomocnik KC PPR, Tadeusz Rajner, desygnowany na stanowisko I sekretarza Komitetu Okręgowego PPR na Pomorzu Zachodnim. Opiekunem tej grupy z ramienia Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej był Henryk Szafrański. W skład grupy wchodzili: Tadeusz Ozga, Leopold Płachecki, bracia Ziółkowscy, Izydor Drożyński, Tadeusz Wasiak i inni14.
Na czele grupy MO stał były członek KPP, żołnierz spod Lenino, członek
PPR, kpt. Aleksander Suchanek. Grupą funkcjonariuszy Bezpieczeństwa Publicznego kierował były partyzant GL na Kielecczyźnie, żołnierz Armii Czerwonej, kpt. Jerzy Kilianowicz. Na tym stanowisku w lipcu 1945 roku zastąpił
go kpt. Longin Kołarz, były ppor. Armii Czerwonej, oddelegowany do MBP
w sierpniu 1944 roku. Jednostki MO dla Pomorza Zachodniego wyłoniono z Batalionu Zapasowego KG MO z województwa kieleckiego15.
Grupa Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na Pomorze Zachodnie skompletowana została przez Resort bezpieczeństwa w Warszawie. W jej skład
wchodziło około 20 osób. Oprócz wspomnianego kpt. J. Kilianowicza było
jeszcze dwóch oficerów: por. Augustyniak i ppor. Osetek, który sprawował pieczę nad nowo powstającymi kadrami. W nieco późniejszym terminie grupa ta
została wzmocniona trzydziestoma funkcjonariuszami UBP z województwa poznańskiego i absolwentami pierwszej szkoły Resortu Bezpieczeństwa w Lublinie. W tej grupie był tylko jeden ofiper – ppor. Edmund Szypulski. Spotkanie
obu grup, tj. warszawskiej i poznańskiej, nastąpiło 29 lub 30 kwietnia 1945 roku na przedmieściu Szczecina, w Dąbiu16.
13
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W maju 1945 roku grupa operacyjna rozpoczęła działalność w Szczecinie,
w zajętym na ten cel budynku przy ulicy Małopolskiej, wkrótce jednak przeniosła swoją siedzibę do Stargardu, a następnie do Koszalina. Od 25 maja 1945 roku do 17 lutego 1946 roku Koszalin był siedzibą Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Okręgu Pomorze Zachodnie, który następnie powrócił do Szczecina17.
20 sierpnia 1945 roku decyzją Resortu Bezpieczeństwa został utworzony
w Szczecinie Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (miejski) podlegający bezpośrednio Warszawie. Szefem został kpt. Kilianowicz, a po jego odwołaniu kpt.
Dąbrowski. W Koszalinie natomiast, szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego został kpt. L. Kolarz. Taki stan organizacyjny pozostał
do stycznia 1946 roku, w którym nastąpiło zlikwidowanie Urzędu Miejskiego
i przeniesienie Urzędu Wojewódzkiego do Szczecina. Szefem WUBP nadal pozostał kpt. Kołarz18.
Trudniej jest wiernie odtworzyć formowanie się sieci placówek terenowych
UB. Na podstawie fragmentarycznych danych można przyjąć, że Urząd Bezpieczeństwa Publicznego tworzył odrębne grupy operacyjne wysłane do powiatów
znacznie później, bo dopiero po przeniesieniu siedziby władz okręgu do Koszalina. Potwierdzaj ą to sprawozdania pełnomocników obwodowych. W Kamieniu
grupa operacyjna Milicji Obywatelskiej była już w maju 1945 roku, zaś Urząd
Bezpieczeństwa w sierpniu. Podobnie było w Gryficach, gdzie placówkę MO
założono również w maju, zaś obwodowy UB – w październiku. W listopadzie
1945 roku na Pomorzu Środkowym takie urzędy funkcjonowały w Koszalinie,
Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Szczecinku, Wałczu, Białogrodzie (obecnie
Białogard), Człuchowie, Słupsku, Sławnie i Złotowie19.
Tworzenie odrębnych grup operacyjnych Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego nie należało do reguły. W skład bowiem grup MO skierowanych 27 kwietnia
1945 roku do Koszalina i 29 kwietnia do Szczecina wchodziło po dwóch funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa. Była to więc kadra szczupła, składająca
się zazwyczaj z trojga ludzi, tj. jednego oficera i dwóch pomocników20.
Stan kadrowy aparatu bezpieczeństwa publicznego na l listopada 1945 roku
wynosił: ogółem zatrudnionych – 1174 funkcjonariuszy, w tym 490 pracowników operacyjnych i 684 wartowników, pracowników biurowych itp.21

organizacji i działania terenowych organów bezpieczeństwa i porządku publicznego,
Warszawa 1978, s. 225.
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Tamże.
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Według danych z października 1945 roku członkowie PPR w organach bezpieczeństwa stanowili 38% funkcjonariuszy, natomiast w kadrze oficerskiej
udział ten był jeszcze większy. W tym okresie zasadniczym kryterium była
„chęć ofiarnego współtworzenia władzy ludowej”. Mniejszą uwagę zwracano
na wykształcenie, predyspozycje i poziom intelektualny zatrudnianych funkcjonariuszy22. Na Pomorzu Zachodnim często rekrutowano do pracy w UB ideowych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Nie przyjmowano do pracy w Urzędach Bezpieczeństwa Publicznego osób „pośrednio lub bezpośrednio związanych z działalnością partii i organizacji z obozu reakcji”. Nie znaczy to, że podobnie jak w innych regionach Polski, podziemie antykomunistyczne nie miało
swoich ludzi w UB i MO23.
Rozkazem ministra bezpieczeństwa publicznego nr 75 z 20 listopada 1945
roku pracownicy aparatu bezpieczeństwa publicznego zobowiązani zostali do
złożenia uroczystego ślubowania. Nie istnieją statystyki mówiące ile osób odmówiło złożenia przysięgi24.
Rozwój kadrowy struktur UB na ziemiach zachodnich i północnych natrafiał
na znacznie poważniejsze trudności niż w Polsce centralnej. Z dużym opóźnieniem powstawały tutaj struktury życia politycznego, dłużej działały radzieckie
komendantury wojenne. Obszary te były w dużym stopniu wyludnione, o wiele
mniejsza była więc potencjalna baza, która mogła zasilić szeregi aparatu bezpieczeństwa. Należało się również liczyć z tym, iż nie istniały tutaj wcześniej
czynniki sprzyjające zainstalowaniu się UB. Tereny te pozostawały poza zasięgiem oddziaływania okupacyjnej PPR. Wiele wskazuje na to, iż preferencje polityczne ludności mieszkającej na ziemiach przyłączonych znacznie odbiegały
od orientacji np. robotników w Polsce centralnej. Znaczny odsetek wśród napływającej ludności stanowiły osoby, które przyjeżdżały zrobić tu karierę lub na
szaber. Także i do aparatu bezpieczeństwa trafiali głównie ludzie o przeciętnym
poziomie moralnym i politycznym. Takie zjawiska, jak brak koordynacji działań, a nawet rywalizacja z MO, złodziejstwo i pijaństwo, były nagminne 25.
Z analiz dokumentów archiwalnych wyraźnie też widać – obok niskiego morale
– jak ogromną trudność funkcjonariuszom UB sprawiało pisanie raportów czy
też protokołów z przesłuchań. Zdania często są nieskładne, niepoprawne styli-

22

Tamże, s. 20–21.
Zob. Z. Kachnicz, Konspiracja antykomunistyczna na Pomorzu Środkowym, Warszawa 2003, s. 24.
24
Działalność Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa na Pomorzu Środkowym w latach 1945–1984, praca zbiorowa pod red. W. Nowaka, Koszalin 1985, s. 41.
25
K. Lesiakowski, Rola Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego w centralnej Polsce
i na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945–1947, [w:] Władze komunistyczne wobec Ziem
Odzyskanych po II wojnie światowej, Słupsk 1997, s. 47.
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stycznie i zawierają wiele błędów ortograficznych. Wszystko to świadczy o bardzo znikomym wykształceniu funkcjonariuszy UB, a nieraz nawet o ich półanalfabetyzmie.
W sprawozdaniach sytuacyjnych za poszczególne miesiące L. Borkowicz,
pełnomocnik rządu, pisał m.in. : UB izoluje się w dalszym ciągu, współpracy
należytej ani w okręgu, ani tym bardziej w obwodach nie ma. O działalności UB
nic właściwie powiedzieć nie można dodatniego. Ludność polska odnosi się do
UB z niechęcią i brakiem zaufania. (Sprawozdanie za lipiec 1945).
Nie ma dotychczas żadnej współpracy między urzędami bezpieczeństwa
w obwodach [...]. Zamiast raportów o współpracy otrzymuję z niektórych obwodów od pełnomocników rządu skargi na działalność miejscowych organów
UB. (Sprawozdanie za wrzesień 1945 roku).
UB ma niedostateczne przygotowanie do pełnienia swych obowiązków służbowych i niedostateczne kwalifikacje moralne [...], co powoduje wśród społeczeństwa rozgoryczenie i niepotrzebne komentarze pod adresem władz i tych
urzędów. (Sprawozdanie za październik 1945).
Wybryki, pijaństwo, nieinstrukcyjne postępowanie i nadużywanie władzy powoduje bardzo liczne skargi i podrywa autorytet tych urzędów26. (Sprawozdanie
za grudzień 1945).
Z chwilą zorganizowania struktur urzędy bezpieczeństwa podjęły walkę nie
tylko z legalną opozycją, ale również z podziemiem zbrojnym. Trzeba jednak
wyraźnie zauważyć, że na Pomorzu Zachodnim problem ten nie osiągnął takich
rozmiarów jak w Polsce wschodniej czy nawet centralnej. Niemniej w latach
1945–1956 działały tu oddziały zbrojne i organizacje antykomunistyczne, które
toczyły walkę z „władzą ludową” i jej przedstawicielami.
Przez cały 1945 rok i w pierwszym półroczu 1946 roku działalność UB przeciwko podziemnym grupom zbrojnym miała charakter doraźnych przedsięwzięć. Po otrzymaniu informacji, iż na określonym obszarze pojawiła się bojówka, funkcjonariusze bezpieczeństwa organizowali grupę pościgową. Często
do takiej akcji angażowano MO oraz KBW i WP.
Aktywność UB skierowana była na zwalczanie legalnej opozycji i penetrację
środowisk nieakceptujących nowej władzy oraz likwidację podziemia zbrojnego
i nielegalnych opozycji politycznych. Należy zdecydowanie podkreślić, że
w walce z wrogami PPR urzędy bezpieczeństwa były bardzo istotnym czynnikiem. Wykonywały polecenia centralnego kierownictwa partyjnego szybko
i bezwzględnie, często nie oglądając się na obowiązujące prawo. Ich celem było
rozprawienie się z przeciwnikami politycznymi, nawet gdy nie popełnili oni
żadnego przestępstwa czy wykroczenia. Ich sposób działania można określić
maksymą „cel uświęca środki”.
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AP Sz., UWS, sygn. 939.
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Przed organami bezpieczeństwa „zbrojnym ramieniem partii” jako główne
zadanie postawiono walkę z wrogiem klasowym lub wrogiem ludu. W rzeczywistości UBP podejmowały walkę przeciwko każdemu, kto tej władzy nie akceptował, a szczególnie tym, którzy przeciwko niej występowali. Należy pamiętać, iż każdy funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego był jednocześnie członkiem Polskiej Partii Robotniczej. W centralnej Polsce w początkowym okresie powojennym zdarzało się, że funkcjonariuszami aparatu bezpieczeństwa zostawali członkowie innych partii, a nawet byli żołnierze Armii
Krajowej, jednak na Pomorzu Zachodnim nie zanotowano takiego przypadku.
Pojęcie „wróg ludu” trudno jest określić czy też uzasadnić. Monopol na to
określenie miały wyłącznie organy bezpieczeństwa. Kiedy analizuje się kartoteki archiwów z raportami czy protokołami przesłuchań funkcjonariuszy UB, jawi
się obraz przerażających represji wobec społeczeństwa. W Polsce do wrogów
ludu aparat bezpieczeństwa zaliczał: członków podziemia antykomunistycznego,
byłych ziemian i właścicieli fabryk, ludzi związanych z administracją państwową
II Rzeczypospolitej, działaczy partii politycznych i organizacji społecznych,
funkcjonariuszy sądownictwa i policji, oficerów Wojska Polskiego, polskie duchowieństwo, chłopów nie wywiązujących się z obowiązkowych dostaw, bogatych chłopów, powracających do kraju zza granicy, osoby, które wypowiadały się
negatywnie o istniejącym ustroju, uprawiających szeptaną propagandę itp.
W miarę upływu czasu, szczególnie po wyborach do Sejmu w 1947 roku,
podziemie zbrojne na ziemi zachodniopomorskiej stopniowo ulega rozpadowi.
W różnej jednak formie tworzą się ugrupowania antykomunistyczne. Wobec
nich organa UB prowadzą zorganizowaną formę działań i walki. Szczególną
uwagę zwrócono na wszechstronne rozpoznanie przeciwnika. Narzędziem, które aparat bezpieczeństwa bardzo szeroko wykorzystywał w swojej codziennej
praktyce operacyjnej, w tym oczywiście i do zwalczania podziemia oraz inwigilowania już ujawnionych, było rozpoznanie agenturalno-informacyjne.
Oblicza się, że w latach 1944–1956 do kartotek UB wciągnięto około 10 milionów ludzi, czyli 33% liczby ówczesnego społeczeństwa27. Nad całą tą masą
ludzi urzędy bezpieczeństwa rozciągnęły kontrolę operacyjną, najbardziej niebezpiecznych represjonowano, wytaczano im procesy polityczne, skazywano na
śmierć lub długoletnie więzienie.
Choć dzisiaj wydaje się to śmieszne, należy jednak podkreślić, że w tamtych
czasach istotne miejsce zajmowała propaganda szeptana, która przez komunistyczne władze była traktowana z całą powagą. W analizie sytuacji w kraju z 7
marca 1949 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w tej kwestii wypowiedziało się w sposób jednoznaczny:
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H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem…, op. cit., s. 17.
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Tzw. propaganda szeptana jest to wielokrotnie przez dużą ilość ludzi powtarzana ustnie wersja rozpowszechniona w zakresie lokalnym lub szerszym,
a przedstawiająca w sposób opaczny, tendencyjny i wrogi pewne fakty lub zamierzenia demokratycznych partii politycznych lub władz państwowych w różnych dziedzinach życia politycznego, społecznego lub gospodarczego, Źródłem
tej ustnej wrogiej propagandy – jak wskazuje bogata praktyka organów bezpieczeństwa – są poszczególne ośrodki reakcyjnego podziemia. Ta forma oddziaływania na społeczeństwo jesi [...] szczególnie niebezpieczni28.
Kontrola operacyjna organów bezpieczeństwa nad ogromną liczbą ludzi
uznanych za wrogów ludu byłaby niemożliwa, gdyby użyto do niej wyłącznie
funkcjonariuszy UB. Wspomagała te działania rzesza agentów i informatorów,
techniczne środki operacyjne oraz kontrola korespondencji. Oblicza się, że na
bieżąco Urzędy Bezpieczeństwa korzystały z pomocy 100–120 tysięcy agentów
i informatorów29, ustawicznie obserwujących i podsłuchujących społeczeństwo,
piszących do UB doniesienia i sprawozdania z zachowania ludzi i ich stosunku
do władz. Wyławiano za pomocą tych dokumentów nowych wrogów ludu,
aresztowano ich, przesłuchiwano, stosując bestialskie metody śledcze, przygotowano wymuszone zeznania, wytaczano procesy poprzez Wojskowe Sądy Rejonowe, skazywano, więziono lub wykonywano wyroki śmierci i tak bez końca.
Agentów i informatorów werbowano do współpracy z organami bezpieczeństwa publicznego dwoma metodami:
1) za pieniądze lub określone dobra materialne,
2) za pomocą przymusu fizycznego lub psychicznego.
Do rozpracowywania społeczeństwa służyły także komórki pionu „W” zajmujące się kontrolą korespondencji. Chociaż otwieranie listów zabronione było
prawem, to nie obowiązywało to Urzędów Bezpieczeństwa. W komórkach pionu „W” zatrudniano setki pracowników, którzy otwierali i przeglądali listy,
szczególnie wysyłane i przychodzące z zagranicy.
Wiele informacji o społeczeństwie Urząd Bezpieczeństwa otrzymywał poprzez stosowanie technik operacyjnych, czyli zakładanie aparatury podsłuchowej telefonicznej i pokojowej oraz aparatury podglądowej. Aparaturę podsłuchową zakładano najczęściej w tych lokalach, w których nie było telefonu. Podsłuchy pokojowe na szeroką skalę stosowano w hotelach, obiektach sakralnych,
więzieniach, biurach, zakładach pracy itp.
Aktywność UB już od pierwszych dni działalności na Pomorzu Zachodnim
nakierowana była na pracę organizacji politycznych, społecznych, gospodar-
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czych, kulturalnych, a także bardziej znanych postaci mieszkających lub pracujących na tym terenie. Jedną z pierwszych czynności funkcjonariusza UB było
założenie tzw. teczek rozpracowań, w których gromadzono wszystkie informa-cje
na temat osób objętych zainteresowaniem. Dotyczyło to nie tylko faktycznych czy też domniemanych przeciwników politycznych, lecz również sojuszników politycznych i ludzi własnej partii30.
Informatorów pozyskiwano też, posługując się tzw. materiałem kompromitującym. Stąd wspomniana powyżej praktyka zakładania teczek rozpracowań.
Zbierano w nich różne informacje o interesujących aparat bezpieczeństwa osobach: plotki, informacje o życiu prywatnym, działalności społecznej, zawodowej, kontaktach towarzyskich, przeszłości okupacyjnej. Nie zawsze musiały być
to poszlaki służące do wszczęcia śledztwa. Wystarczyło, by służyły one na
przykład do szantażu, przy pomocy którego można było określoną osobę skłonić do współpracy.
Chcąc mieć pełną orientację w działalności obserwowanych organizacji politycznych, starano się pozyskać do współpracy ich członków, werbując informatorów. Jeszcze w 1945 roku zwerbowano informatorów we wszystkich partiach, organizacjach społecznych i instytucjach. Jeśli ludzie ci pełnili jakiekolwiek funkcje, wykorzystywano ich jako tzw. agentów wpływu. Mieli oni ukierunkować działalność swoich organizacji zgodnie z sugestiami „prowadzącego
ich” funkcjonariusza UB. Dzięki takim agentom UB udało się uniemożliwić lub
opóźnić proces przechodzenia członków SL do PSL, co w niektórych powiatach
powiodło się. Bardzo często werbowano ludzi do współpracy z UB, a następnie
polecano im wstępować do różnych organizacji i tam intensywnie działać.
Działalność ich nierzadko długo pozostawała nieujawniona, byli znakomitymi
informatorami pomagającymi werbować innych. Podobne metody stosowane
były na Pomorzu Zachodnim wobec konspiracyjnych organizacji podziemia
antykomunistycznego. Właściwie można stwierdzić, iż po roku 1947 działania
takie były stosowane wobec każdej organizacji (wcześniej lub później), a bywało, że agenci spełniali rolę inspirującą31.
W walce z przeciwnikiem politycznym organy bezpieczeństwa stosowały
szeroki wachlarz represji, rozpoczynając od rozmów ostrzegawczych i przesłuchań profilaktycznych, a na aresztach, wyrokach sądowych i więzieniach kończąc. Nierzadko UB stosowały prowokacje czy też inspirowały różne akcje
„antypaństwowe”, by później aresztować domniemanych przeciwników poli-
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Zob. K. Kozłowski, Pierwsze dziesięć lat..., op. cit, s. 90–92, 101, 110, 120–129 i nn.
Z. Kachnicz, Walczący w mroku 1945–1951, Koszalin 1999, s. 79–150; Z. Kachnicz, Z działalności organizacji antykomunistycznej o nazwie Konspiracyjna Policja
Bezpieczeństwa. Pomorze Środkowe 1950–1951, „Przegląd Zachodni” 2002/3, Poznań
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tycznych. Szczególnie daje się to zauważyć w przypadku różnych organizacji
podziemia powojennego. Zazwyczaj te organizacje, w których tkwili agenci resortu bezpieczeństwa publicznego, podejmowały daleko idące przygotowania
o charakterze dywersyjnym, ale rzadko je przeprowadzały. Sytuacja ta była wygodna dla UB, ponieważ nie powodowała ofiar i strat materialnych, natomiast
ułatwiała preparowanie dowodów antypaństwowej działalności. Stwarzanie
przy pomocy agentów resortu skomplikowanych struktur organizacyjnych i stosowanie wyszukanych metod łączności miało świadczyć o powiązaniu podziemia z zachodnimi służbami wywiadowczymi i umożliwiało później ferowanie
przez sądy wysokich wyroków. Takie zjawiska nie występowały w przypadku
tych organizacji, które powstawały spontanicznie i wzorowały się na tradycyjnych organizacjach niepodległościowych32.
Inspirowanie i kontrolowanie działalności podziemia było sposobem na eliminowanie przeciwników politycznych, a także taktyczną metodą zastraszenia
społeczeństwa. Działania operacyjne UB świadczyły o tym, że ówczesne władze świadomie akceptowały łamanie prawa, stwarzanie i fałszowanie dowodów
przez agentów i prowokatorów.
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EUROPA ZJEDNOCZONA W MYŚLI I DZIAŁALNOŚCI
POLITYCZNEJ KAZIMIERZA SABBATA
Działalność emigracji polskiej na Zachodzie na rzecz zjednoczenia Europy
toczyła się przez wiele lat w ramach Ruchu Europejskiego, powstałego w 1949 r.,
którego pierwszym sekretarzem generalnym był Józef Retinger (powstał też
wówczas Związek Polskich Federalistów). Kolejną formą udziału polskiego
uchodźstwa politycznego w działalności na rzecz jedności europejskiej był Polski Komitet Ruchu Europejskiego (którego siedziba mieściła się w Instytucie
Polskim przy Pont Street w Londynie) powstały w 1964 r. z inicjatywy ambasadora Edwarda Raczyńskiego1.
Rozwój Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz polityczne zjednoczenie
Europy wraz z jej przynależnością do Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO)
było jedną z najważniejszych spraw politycznych Kazimierza Sabbata, jakimi
zajmował się w swojej działalności polityczno-niepodległościowej w latach
1964–1989. Za początek jego działalności proeuropejskiej niewątpliwie należy
uznać pracę w Polskim Komitecie Ruchu Europejskiego2.
Obserwując procesy polityczne zachodzące w Europie po zakończeniu II
wojny światowej, rozwój EWG i NATO, Sabbat doszedł do przekonania, że dążenie do jedności politycznej na Zachodzie jest jedyną słuszną drogą, prowadzącą stary kontynent ku dobrobytowi i bezpieczeństwu, tak przed dominacją
Związku Sowieckiego, jak i przed próbami odrodzenia się nazizmu i imperiali-

1

W skład Polskiego Komitetu Ruchu Europejskiego wchodzili politycy i działacze
emigracyjni, którzy w 1954 r. podpisali Akt Zjednoczenia, nie uznany wówczas przez
urzędującego prezydenta RP Augusta Zaleskiego, co w konsekwencji doprowadziło do
podziału ośrodka legałistycznego i utworzenia Tymczasowej Rady Jedności Narodowej
(później Rady Jedności Narodowej), Rady Trzech i Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego.
2
W skład Polskiego Komitetu Ruchu Narodowego w 1974 r. wchodzili: Edward Raczyński (przewodniczący), Adam Ciołkosz (wiceprzewodniczący), Stanisław Glaser (wiceprzewodniczący), Kazimierz Sabbat (sekretarz) oraz Antoni Dargas, Stanisław Grocholski, Bronisław Hełczyński. Krystian Ostrowski. Stefan Soboniewski, Franciszek Wilk,
Kazimierz Zdzichowski (członkowie). Informacja o zebraniu PKRE z 20 września 1974 r.,
Instytut Polski i Muzeum Sikorskiego w Londynie, KOL 234/237 (dalej – IPMS).
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zmu niemieckiego. Znalazło to odzwierciedlenie w jego bogatej publicystyce
politycznej na łamach prasy emigracyjnej w Wielkiej Brytanii3.
Na początku 1975 r., w związku z zbliżającym się w Wielkiej Brytanii powszechnym referendum decydującym, czy Zjednoczone Królestwo nadal ma
pozostać członkiem EWG4, oraz trwającej wówczas w prasie brytyjskiej dyskusji na temat „Britain in Europę”, politycy polscy, związani z Polskim Komitetem Ruchu Europejskiego, zorganizowali Polski Komitet dla Akcji „Britain in
Europę” również pod przewodnictwem E. Raczyńskiego. Komitet współpracował z Brytyjską centralą „Britain in Europę”. Akcja ta obejmowała wszystkie
większe ośrodki emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii. Spodziewano się bowiem, że w referendum weźmie udział duża liczba Polaków, którzy już nabyli
obywatelstwo brytyjskie, oraz liczne grono młodych ludzi, urodzonych po wojnie w Wielkiej Brytanii, mających najpełniejsze prawo współdecydowania
o przyszłości Brytanii. W związku z zbliżającym się referendum, Sabbat opublikował dwa znaczące artykuły, w których przedstawił swoje poglądy na temat
EWG i przyszłej zjednoczonej Europy. Pierwszy z nich ukazał się na łamach
socjalistycznego kwartalnika „Zew” pod pseudonimem Jan Nakol. Drugi na łamach „Tygodnia Polskiego” już pod własnym nazwiskiem. Publikując na łamach „Zewu”, Sabbat pisał, że silna EWG jest dla sprawy polskiej pożyteczna,
gdyż stanowi nie tylko ośrodek siły gospodarczej, ale także siły politycznej,
mogącej przeciwstawić się Związkowi Sowieckiemu, sięgającemu po dominację nad całą Europą. Jego zdaniem właśnie EWG po wielu latach okazała się
doskonałym interesem politycznym przeciw polityce Związku Sowieckiego. Jej
filarami były kwitnąca gospodarka zachodnioniemiecka i francuska. Nie miał
wątpliwości, że rozszerzenie EWG o Wielką Brytanię wzmocni wspólną gospodarkę, która stanie się obok gospodarki Stanów Zjednoczonych jedną z najważniejszych czynników gospodarki światowej, gdyż to siła gospodarcza stanowi
podstawę siły politycznej. Był pewien, że tylko dynamiczny rozwój struktur go3

29 października 1974 r. odbyło się zabranie PKRE w sali Instytutu Polskiego, na
którym Edward Raczyński przedstawił referat pt. „Sytuacja polityczna w Europie”.
Natomiast 4 i 14 grudnia 1974 r. podczas kolejnych zebrań PKRE, w których uczestniczył również Sabbat, poświęcone było sprawie jedności Europy. IPMS. KOL 23 H/237.
4
Wielka Brytania w skład EWG wchodziła od l stycznia 1973 r., gdy podpisała
traktat rzymski. Ale po dojściu do władzy w Zjednoczonym Królestwie w marcu 1974 r.
Partii Pracy, sprawa przynależności do EWG została ponownie otwarta. Brytyjska lewica uważała, że warunki, które przyjął premier Heath podpisując traktat, są nie do przyjęcia przez Partię Pracy i jeżeli Wielka Brytania nie otrzyma lepszych warunków, to
Królestwo opuści EWG. Gdy minister spraw zagranicznych Callaghan uzyskał wszystko, co chciał, od Wspólnoty i rząd ogłosił triumf brytyjskich żądań, wtedy przeciwko
pozostaniu w Wspólnocie głosowała liczna grupa członków gabinetu rządowego. Wówczas postanowiono, że o pozostaniu lub wyjściu z Wolnego Rynku miało zdecydować
powszechne referendum w dniu 5 czerwca 1975 r.
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spodarczych będzie prowadzić do rozwoju instytucji politycznych. Potwierdzeniem budowy przyszłych instytucji politycznych było jego zdaniem wspólne
stanowisko, jakie zaprezentowały państwa EWG podczas obrad Konferencji
Bezpieczeństwa w Europie (KBWE), w Helsinkach 1975 r., gdzie Europejczycy, przeciwstawiając się szybkim i łatwym koncesjom na rzecz ZSSR, domagali
się ustępstw ze strony Moskwy, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych,
które prowadziły kapitulacyjną politykę wobec Kremla (co niebawem doprowadziło do poważnego kryzysu w ramach NATO). Sabbat uważał, że w związku
z kapitulancką polityką Waszyngtonu wobec Moskwy, to właśnie Wspólnota
Europejska powinna stanowić zabezpieczenie także w zakresie wojskowym
wobec militarnego zagrożenia ze strony Sowietów, gdyż prawie wszystkie państwa Wspólnoty były również członkami NATO i stanowiły jego trzon w Europie: Siła wojskowa opiera się zawsze na sile gospodarczej i przemysłowej.
Wspólnota stać się winna czynnikiem równowagi i bezpieczeństwa w Europie.
Europa Zachodnia jest zdolna do stworzenia silnej podstawy gospodarczej dla
zapewnienia sobie bezpieczeństwa – niestety tylko sobie5. Dlatego jego zdaniem
tylko silna EWG mogła wpływać na rozwój sytuacji w krajach zniewolonych
przez ZSSR, w tym między innymi w PRL. Uważał, że Sowiety potrzebujące
zachodnich kredytów i zdobyczy technologicznych nie będą w stanie zapobiec
wymianie kulturalnej i naukowej. Tym samym nie będą w stanie zatrzymać
wpływów zachodnich w bloku komunistycznym. Tak więc wspólny rynek
EWG będzie oddziaływać na kraje realnego socjalizmu, stwarzając wizję i potrzebę rozbudowania współpracy gospodarczej i kulturalnej: Taki kierunek rozwoju będzie pożyteczny i będzie przybliżał perspektywy wolności Polski6. W
swoich rozważaniach szedł jeszcze dalej, pisząc, że w przyszłości Wspólnota
Europejska, najpierw gospodarcza, ale stopniowo także i polityczna, przyczynić
się winna do zmiany położenia politycznego Polski w Europie. Od kilku stuleci
nad Polską ciąży położenie między Niemcami a Rosją – pisał – między dwoma
kamieniami młyńskimi, od pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. aż po układ
Hitlera z Stalinem z 1939 r., oznacza to tylko upadek Polski. Wspólnota Europejska, w której Niemcy będąjednym z głównych elementów, nie oznacza zniknięcia na przyszłość niebezpieczeństwa niemieckiego. Oznacza jednak znaczne
pomniejszenie tego niebezpieczeństwa; Niemcy zwrócone ku zachodnim sąsiadom, związane gospodarczo z Brytanią i Francją nie będą mogły kontynuować
złowrogiej dla nas polityki „Drang nach Osten”7.
Jego zdaniem powiększająca się współpraca polityczna zachodniej Europy
prowadzić będzie prostą drogą do formy parlamentaryzmu, a więc do organiza5

Jan Nakol, Britain in Europe, „Zew – kwartalnik socjalistyczny”, Londyn, kwiecień 1975, nr 19, s. 29.
6
Op. cit., s. 31.
7
Ibidem, s. 30.
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cji politycznej, obejmującej wszystkie kraje EWG. Niebezpieczeństwa jego
zdaniem, jakie wynikały dla społeczeństwa polskiego w kraju z rozwoju EWG,
to pogłębienie izolacji Polski od Zachodu, odcięcia jej od współpracy gospodarczej oraz rozdźwięki między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi,
choćby w sprawie stosunków z Sowietami, Drukując artykuł na łamach „Tygodnia Polskiego”, przedstawił te same tezy i poglądy, jakie zawarł na łamach
„Zewu”, poszerzając jednak niektóre z przedstawionych już wątków. Pisał, że
głównym argumentem dla Polaków na rzecz poszerzania i rozwoju Wspólnoty
Europejskiej jest zmniejszenie zagrożenia niemieckiego, gdyż Niemcy, co
prawda tylko Zachodnie, w strukturach Wspólnoty objęte braterskim uściskiem:
Francji, Anglii, Włoch, Holandii, Belgii, schodzą z pruskiej drogi: Nie można
zamykać oczu na niemieckie niebezpieczeństwo po tylu doświadczeniach, ale
niebezpieczeństwo polityki agresywnej i rewizjonistycznej ulegnie zmniejszeniu8. Mimo tych obaw apelował o udział w referendum emigracji politycznej,
gdyż silna Europa jest w interesie wolności i demokracji w świecie. Jest również w interesie Polski. Z losami Wspólnoty Europejskiej łączymy bowiem nadzieje na poprawą sytuacji politycznej Polski oraz naszych sąsiadów z Europy
Środkowo-Wschodniej. Jest ona jednym z czynników, które mogą przybliżyć naszą wolność i niepodległość9.
Po objęciu w sierpniu 1976 r. funkcji premiera Rzeczypospolitej Polskiej na
uchodźstwie, Kazimierz Sabbat w swoim pierwszym expose, omawiając program swojego rządu na najbliższe lata, powiedział, że gabinet będzie popierać
program wzmacniania więzów Wspólnoty Europejskiej, przypominając jednocześnie dotychczasowe działania Polskiego Komitetu Ruchu Europejskiego
oraz pracę Raczyńskiego w „Council of Europę” na rzecz jedności europejskiej:
Nasze zainteresowanie Zjednoczoną Europą wynika z przekonania, że mocna
Wspólnota Europejska może w przyszłości zaważyć na polityce światowej. Z
drugiej strony, we Wspólnocie Europejskiej chcielibyśmy widzieć przyszłość naszego Kraju i pomoc w rozwiązaniu wielu trapiących nas od stuleci problemów10. Mimo objęcia funkcji premiera nadal aktywnie uczestniczył w pracach
prezydium Polskiego Komitetu Ruchu Europejskiego, który na swoich spotkaniach zajmował się kolejnymi tematami związanymi z Wspólnotą Europejską,
wypracowując polskie stanowisko w takich sprawach jak wybory do Parlamentu Europejskiego czy też w sprawach paszportu europejskiego11.

8

K. Sabbat, Europa Zjednoczona, „Tydzień Polski”, Londyn, 31 maja 1975, nr 22, s. 1.
Op. cit.
10
W walce o Polskę wolną, niepodległą i demokratyczną. Expose Prezesa Rady Ministrów RP Kazimierza Sabbata na Radzie Narodowej RP w Londynie w dniu 23 października 1976. Londyn 1976, s, 8. Kazimierz Sabbat, Główne cele emigracji politycznej, „Tydzień Polski”, Londyn, 30 października 1976, nr 44/259, s. 1.
11
Informacja o zebraniu Komitetu z 21 czerwca 1978 r., IPMS, KOL 234/237.
9
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Do budowanej jedności europejskiej premier powrócił podczas swojego kolejnego expose, mówiąc, że mimo kryzysu gospodarczego następuje powolny
proces jednoczenia się Europy Zachodniej w ramach EWG. Uważał, że wyznaczenie przez Wspólnotę powszechnych wyborów do Parlamentu Europejskiego
na 1979 rok jest wydarzeniem politycznym, którym Rząd RP jest bezpośrednio
zainteresowany, gdyż w głosowaniu tym miała wziąć udział duża liczba Polaków, obywateli krajów Wspólnoty12.
W niepublikowanym artykule z 1978 r., podpisanym jako Jerzy Jankowski,
premier pisał: Winniśmy więc brać możliwie najszerszy udział w budowie Zjednoczonej Europy, choćby w pierwszym etapie chodziło jedynie o trwałe powiązanie krajów nie objętych dominacją sowiecką. Ten nasz wkład winien być
trwały i widoczny, to znaczy znany naszym partnerom. Będzie on bowiem kapitałem politycznym dla drugiego etapu, gdy na porządku dziennym stanie wejście
krajów naszego regionu, a w tym Polski, do Zjednoczonej Europy13.
Kiedy ten etap nastąpi, Sabbat nie wiedział, tak jak nikt inny w „Polskim
Londynie”, ale nie miał wątpliwości, że albo Europa się zjednoczy, tworząc
swoje ponadpaństwowe instytucje, albo prędzej czy później stanie się kolonią
Sowiecką14. Dlatego też całym sercem opowiadał się za jednością europejską,
nie tylko gospodarczą, ale również polityczną.
Do sprawy europejskich wyborów parlamentarnych powrócił podczas noworocznego wystąpienia przed prezydentem RP Stanisławem Ostrowskim na londyńskim „Zamku”, mówiąc wówczas, że mimo licznych zahamowań Wspólnota
Europejska dąży do politycznej i gospodarczej jedności, co wraz z Sojuszem
Atlantyckim stanowi rosnącą siłę gospodarczą i militarną15. Już po odbytych

12

W swoim wystąpieniu mówił równteż, że w jednoczącej się zachodniej Europie
coraz większą rolę zaczyna odgrywać Niemiecka Republika Federalna pod przywództwem socjalisty Helmuta Schmidta. Co dla władz RP było znakiem, że należy raz jeszcze przemyśleć stosunki polsko-niemieckie, zwłaszcza że strona niemiecka wykazywała
gotowość do dialogu. Sygnałem dla niego była wizyta przedstawicieli Episkopatu Polskiego z Prymasem Polski ks. kardynałem Stefanem Wyszyńskim i ks. kardynałem Karolem Wojtyłą w Niemczech Zachodnich, gdzie byli witani z serdecznością i szacunkiem. Expose Prezesa Rady Ministrów RP Kazimierza Sabbata na Radzie Narodowej
RP w dniu 21 października 1978 r. Londyn 1978, s. 5; Zob. Expose Prezesa Rady Ministrów RP Kazimierza Sabbata na Radzie Narodowej RP w dniu 21 października 1978,
„Rzeczpospolita Polska", listopad 1978, nr 11(279), s. L; Kazimierz Sabbat, Polacy
w Kraju i na Obczyźnie. Zadania Emigracji Politycznej po 33 latach, „Tydzień Polski”,
Londyn, 4 listopada 1978, nr 44(261), s. 1.
13
Jerzy Jankowski (Kazimierz Sabbat), „Polacy przy budowie Europy” maszynopis
z 1978 r. AS.
14
Op. cit.
15
Tekst przemówienia Kazimierza Sabbata, zatytułowany „Rok 1978 – rok nadziei”,
maszynopis. Archiwum Sabbatów; Zob. Kazimierz Sabbat, Przemówienie Prezesa Rady
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wyborach do Parlamentu Europejskiego, wygłaszając 14 lipca 1979 r. kolejne
expose, mówił, że za najważniejsze zadania politycznego uchodźstwa uważa
obok współpracy z innymi narodami ujarzmionymi przez ZSSR – ideę jedności
europejskiej, do której pierwszy krok – jego zdaniem – zrobiono, wybierając
Parlament Europejski. Przypominając jednocześnie zebranym, że w kontekście
jedności europejskiej należy rozpatrywać trudne, ale bardzo ważne zagadnienia
stosunków polsko-niemieckich16.
W przeddzień organizowanego w Londynie Światowego Zjazdu Jedności
z Walczącym Krajem, premier na łamach „Tygodnia Polskiego” przedstawił po
raz pierwszy poglądy na temat jedności europejskiej po odbytych wyborach do
Parlamentu Europejskiego: W interesie polskim leży wzmacnianie się sił politycznych, ekonomicznych i militarnych Zachodu, a w szczególności Sojuszu
Atlantyckiego i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. (...) Idea Zjednoczonej
Europy y do której nawoływał papież Jan Paweł II w czasie wizyty w Polsce, powinna stać się siłą kształtującą Nową Europę. W takiej Europie nie może zabraknąć miejsca dla Polski oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
które przez męki stanowiły jej integralną część i które wnosiły do skarbca kultury europejskiej ogromny wkład. Witamy z radością rosnącą siłę Wspólnoty
Europejskiej, a w szczególności powołanie Parlamentu Europejskiego, opartego
na wyborach wyrazu rosnącej jedności. Uważamy, że nadszedł czas podjęcia
sprawy włączenia do Wspólnoty Europejskiej państw Europy Środkowej. (...)
Pierwszym krokiem w tym kierunku powinno być nadanie paszportów europejskich uchodźcom z tych krajów, przybywającym w krajach EWG, a także prawa
głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Uważał, że objęcie uchodźców ramami Wspólnoty Europejskiej stępi ostrza
wybujałych nacjonalizmów i sporów w zachodniej części Europy17. Jego przedzjazdowy tekst nie minął bez echa, gdyż już podczas Zjazdu, jaki miał miejsce
w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym przy King Street w Londynie,
w dniach 1–2 września 1979 r. w jednej z uchwał dotyczących spraw międzynarodowych napisano: W interesie Polski leży wzmacnianie sił politycznych, ekonomicznych i militarnych Zachodu, w szczególności Sojuszu Atlantyckiego
(NATO) i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. (...) Idea Zjednoczonej Euro-

Ministrów Kazimierza Sabbata. Rok 1978 – rok nadziei, „Rzeczpospolita Polska”, Londyn, styczeń 1979, nr 1 (281), s. 3; Kazimierz Sabbat, Rok 1978 – rok nadziei „Tydzień
Polski”, Londyn, 13 stycznia 1979, nr 2 (11), s. 1.
16
K. Sabbat, Sprawa Polski po wizycie Papieża. (Expose Prezesa Rady Ministrów na
Radzie Narodowej RP 14 lipca 1979), „Rzeczpospolita Polska”, Londyn, sierpień 1979,
nr 8 (288), s. 1; Zob. Kazimierz Sabbat, Sprawa Polski po wizycie Papieża, „Tydzień
Polski”, Londyn, 21 lipca 1979, nr 29 (172), s. 1.
17
K. Sabbat, Polska a Zachód, „Tydzień Polski”, Londyn, 25 sierpnia 1979, nr 34
(202), s. 1.
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py, do której nawoływał papież Jan Paweł II w czasie wizyty w Polsce, powinna
stać się siłą kształtującą Nową Europę. W takiej Europie nie może zabraknąć
miejsca dla Polski oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które
przez wieki stanowiły jej integralną część i które wnosiły do skarbca kultury.
Witamy z radością rosnącą siłę Wspólnoty Europejskiej, a w szczególności powołanie Parlamentu Europejskiego, opartego na wyborach wyrazu rosnącej
jedności. Uważamy, że nadszedł czas podjęcia sprawy włączenia do Wspólnoty
Europejskiej państw Europy Środkowej i Wschodniej do Wspólnoty Europejskiej. Tekst uchwały Zjazdu był niczym „innym jak powtórzeniem całych fragmentów tekstu Kazimierza Sabbata, jakie opublikował na łamach „Tygodnika
Polskiego”18.
Lata 1981–1986 byty dla premiera Sabbata czasem czynnego uczestnictwa
w pracach nie tylko PKRE19, ale również Rady Ruchu Europejskiego. Premier
kilkakrotnie opuszczał Londyn w towarzystwie podsekretarza stanu Tadeusza
Lasko, aby brać udział w zebraniach RRE, podczas których zabierał głos
i przedstawiał polskie postulaty20. Brał też udział w zebraniach Grupy Demokratycznej Parlamentu Europejskiego (GDPE), na których przedstawiał polski
punkt widzenia na zjednoczenie Europy21. Wraz z swoimi ministrami współpracował z przedstawicielami emigracyjnymi narodów ujarzmionych przez ZSSR:
Czechami, Słowakami, Węgrami, Rumunami, Ukraińcami, Litwinami czy też
Łotyszami na rzecz jedności europejskiej, jak również członkami Parlamentu
Europejskiego, w tym z parlamentarzystami brytyjskimi, przyjaźnie nastawio-

18

Uchwały Światowego Zjazdu Jedności z Walczącym Krajem, Sprawy międzynarodowe, [w:] Razem z Narodem. Światowy Zjazd Jedności z Walczącym Krajem, Londyn 1979, s. 78–79; Zob. Uchwały Światowego Zjazdu Jedności z Walczącym Krajem,
„Tydzień Polski”, Londyn, 15 września 1979, nr 37 (220), s. 1.
19
20 lipca 1981 r. brał udział w posiedzeniu PKRE, którego tematem była działalność i współpraca z innymi narodami uciemiężonymi. Dziennik czynności premiera RP
„Rzeczpospolita Polska”, sierpień 1981, nr 8/312. s. 2, natomiast 31 maja 1984 r.
uczestniczył w zebraniu PKRE, gdzie uchwalono Apel do Polaków w krajach Wspólnoty Europejskiej o poparcie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dziennik czynności premiera RP „Rzeczpospolita Polska”, Londyn, czerwiec 1984, nr 6/339, s. 2.
20
Pod koniec października 1981 r. premier przebywał w Strasburgu wraz z podsekretarzem stanu Tadeuszem Lasko, gdzie brał udział w posiedzeniu Rady Ruchu Europejskiego.
Dziennik czynności premiera RP „Rzeczpospolita Polska”, Londyn, grudzień 1981 – luty
1982, nr 12/316. s. 2. W dniach 22– 27 czerwca 1982 premier przebywał w Kolonii wraz
z T. Lasko na posiedzeniu Rady Ruchu Europejskiego, gdzie mówił o położeniu Polski
i polskich postulatach, „Rzeczpospolita Polska”, Londyn, lipiec 1982, nr 5/321, s. 2.
21
2 marca 1982 r. podczas spotkania Grupy Demokratycznej Parlamentu Europejskiego, Sabbat zagaił dyskusję „Czego Polska oczekuje od Europy”. Dziennik czynności premiera RP „Rzeczpospolita Polska”, Londyn, kwiecień 1982, nr 2/318, s. 2.
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nymi do współpracy z uchodźczymi emigracjami22, w tym z Sir Bernardem
Braine23. Współpracował również z European Liaison Group (ELG), biorąc
udział w dyskusjach na tematy jedności europejskiej czy też zwalczania europejskich totalitaryzmów24. Na posiedzeniach Rządu RP starał się jak najszerzej
informować o sprawach europejskich25. Omawiając na posiedzeniu Rady Narodowej działalność Rządu RP w 1982 r., mówił: Utrzymywaliśmy także bliską
"współpracą z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego. W styczniu ub.r.
miałem też możność przemawiania na konferencji brytyjskich członków Ruchu
Europejskiego (...) W październiku nb.r. w Strasburgup. Walery Choroszewski,
przewodniczący komisji spraw zagranicznych Rady Narodowej RP, wziął udział
w posiedzeniu Parlamentu Europejskiego26.
Do spraw europejskich powracał również w innych wystąpieniach publicznych, gdzie mówił, że dla władz polskich na Obczyźnie, kwestia wspólnoty europejskiej i współpraca polskich czynników z Parlamentem Europejskim jest
koniecznością, gdyż Parlament ten jest jedynym ciałem, które powinno zajmować się sprawami całej Europy, przypominając, że dzięki staraniom emigracji
politycznych na Zachodzie, w tym władz RP w Parlamencie Europejskim, istnieje Komisja dla spraw Europy Środkowej i Wschodniej, na otwarcie której
strona polska przygotowała swoje postulaty27.

22

15 lipca 1985 r. premier brał udział w obiedzie i konferencji z Tomem Normantonem,
posłem do Parlamentu Europejskiego i do Parlamentu Westministerskiego, podczas której
omawiano sprawy polskie w Parlamencie Europejskim. Dziennik czynności premiera RP,
„Rzeczpospolita Polska”, Londyn, sierpień – wrzesień 1985, nr 8–9/353–354, s. 2.
23
14 grudnia 1984 r. odbyła się narada z przedstawicielami Wolnych Czechów, Węgrów
i Rumunów, przy udziale Sir Bernarda Braine, w sprawie rozwinięcia akcji „odrzucenie
Jałty” na terenie W. Brytanii oraz wśród członków Parlamentu Europejskiego. Dziennik
czynności premiera RP, „Rzeczpospolita Polska”, Londyn styczeń 1984, nr 1/334, s. 2.
24
21 lutego 1984 r, premier Sabbat uczestniczył w dyskusji na temat totalitaryzmu,
zorganizowanej przez ELG w Westminster Hali. Dziennik czynności premiera RP,
„Rzeczpospolita Polska”, Londyn, marzec 1984, nr 3/336, s. 2. Natomiast 3 października 1984 premier brał udział w konferencji z polskimi delegatami do ELG. Dziennik
czynności premiera RP, „Rzeczpospolita Polska”, Londyn, listopad 1984, nr 11/344, s. 2.
25
26 października 1981 przewodniczył posiedzeniu Rządu RP, na którym m.in.
omawiane były sprawy Ruchu Europejskiego. Dziennik czynności premiera RP,
„Rzeczpospolita Polska”, Londyn, listopad 1981, nr 10/314, s. 2. W dniu 5 lipca 1982 r.
odbyło się posiedzenie Rządu RP, na którym premier przedstawił sprawozdanie
z udziału w posiedzeniu Rady Ruchu Europejskiego w Kolonii, „Rzeczpospolita Polska”, Londyn, sierpień 1982, nr 6/322, s. 2.
26
K. Sabbat, Działalność Rządu RP w 1982 r., „Rzeczpospolita Polska”, Londyn,
luty 1983, nr 2/329, s. 1.
27
K. Sabbat, Działalność Rządu RP w 1984 roku, „Rzeczpospolita Polska”, Londyn,
luty 1985, nr 2/347, s. 1, 5; Zob. K. Sabbat, 1984 – Rok księdza Popiełuszki, „Rzeczpo-
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Po objęciu urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej w kwietniu 1986 r. przez
Kazimierza Sabbata, sprawy europejskie oraz problemy związane z jednością
polityczną i gospodarczą Wspólnoty Europejskiej pozostawały nadal w najważniejszym kręgu jego zainteresowań i działań politycznych. Już jako Prezydent
RP częściej spotykał się z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, starając się na bieżąco przedstawiać im polski punkt widzenia na problemy i sprawy
jedności europejskiej, której niepodległa Polska będzie kiedyś członkiem, w co
głęboko wierzył28.
W dniu 1 stycznia 1987 r. na londyńskim „Zamku” podczas przyjmowania
życzeń noworocznych od przedstawicieli emigracji politycznej, w odpowiedzi
na złożone życzenia, Sabbat powiedział: Bez wolnej Polski oraz związanych
wspólnym losem narodów sąsiednich nie będzie trwałego pokoju i bezpieczeństwa w Europie i świecie. Uważał, że przywrócenie wolności i niepodległości
Polsce i innym krajom zniewolonym przez komunizm i ZSSR leży w interesie
jednoczącej się Europy, gdyż zachodnia jedność bez krajów Europy Środkowej
i Wschodniej nie będzie pełną jednością, a zjednoczona częściowo Europa będzie nadal zagrożona przez politykę imperialną Związku Sowieckiego29. Ten
pogląd na jedność europejską będzie dominował w jego polityce wobec Wspólnoty Europejskiej do tragicznie przerwanej prezydenckiej kadencji w wyniku
jego nagłej śmierci na londyńskim bruku w lipcu 1989 r.
Do sprawy jedności europejskiej, która niemożliwa jest bez wyzwolenia Europy Środkowo-Wschodniej, prezydent Sabbat powrócił, przemawiając do
przedstawicieli życia politycznego, społecznego i kombatanckiego w święto narodowe 3 Maja 1987. Mówił wówczas, że Wspólnota Zachodniej Europy pełni
coraz większą rolę w świecie, który się kurczy i interesy wspólne stają się ważniejsze niż ciasne narodowe interesy i uprzedzenia. Jego zdaniem sąsiednie
bratnie narody Europy Środkowo-Wschodniej powinny pójść tą samą drogą30.
Jednocześnie martwiło go zafascynowanie Zachodu pierestrojką Michaiła Gorbaczowa, gdyż jak powiedział w wywiadzie dla prasy emigracyjnej w Szwecji:

spolita Polska”, styczeń 1985, nr 1/346, s. 1, 5; Por. K. Sabbat, 1984 – Rok księdza Popiełuszki, „Tydzień Polski”, Londyn, 12 stycznia 1985, nr 2, s. 1, 4.
28
15 września 1986 prezydent Sabbat odbył konferencję i zjadł obiad w towarzystwie Jamesema Moorhousema, posła do Parlamentu Europejskiego, Kalendarz czynności Prezydenta RP, „Rzeczpospolita Polska”, Londyn, wrzesień – październik 1986, nr
9–10/384–385, s. 2.
29
K. Sabbat, W przyszłość Polski patrzymy z wiarą i ufnością, „Rzeczpospolita Polska”, Londyn, styczeń 1987, nr 1/388, s. 1; Por. K. Sabbat, Z ufnością patrzymy w przyszłość, „Tygodnik Polski”, Londyn, 10 stycznia 1987, nr 2/8, s. 1.
30
K. Sabbat, Przyszłość Europy Środkowo-Wschodniej, „Rzeczpospolita Polska”,
Londyn, maj 1987, nr 5/392, s. 1; Por. K. Sabbat, Przyszłość Europy Środkowowschodniej, „Tygodnik Polski”, Londyn, 16 maja 1987, nr 20/115, s. 1, 4.
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(...) doświadczenie uczy, że Sowiety nie zmieniają swej zasadniczej polityki i że
po okresie odprężenia okaże się, że polityka sowiecka nie zmieniła swoich
głównych celów i że jeszcze raz Zachód dał się nabrać na pięknie brzmiące hasła31. Obawiał się też, że nowa polityka Sowiecka może zahamować proces jednoczenia się Europy. Sprzeciwiał się jednocześnie ewentualnym ustępstwom
amerykańskim po raz kolejny kosztem narodów zniewolonych przez ZSSR
i tym samym oddalających Europę Środkową i Wschodnią od jednoczącej się
Wspólnoty Europejskiej32. Jako prezydent starał się szczególnie sprawować patronat na polityką zagraniczną rządu RP, kierowanego przez premiera Edwarda
Szczepanika, nadzorował pracę emigracyjnego MSZ. Gdy 11 czerwca 1988 r.
na posiedzeniu Rady Narodowej RP w Londynie ówczesny minister spraw zagranicznych RP prof. Zygmunt Szkopiak wygłosił referat przedstawiający politykę zagraniczną RP, znalazły się też słowa i poglądy, które były poglądami
politycznymi prezydenta: Polityką Rządu RP na Uchodźstwie jest dążenie, przy
ścisłej współpracy z naszymi sąsiadami, do włączenia się do Wspólnoty Europejskiej – mówił Szkopiak – stwarzającej najlepsze warunki współżycia narodów europejskich bez historycznych, a w przyszłości tak często w skutkach fatalnych nieporozumień. W tym celu trzeba rozwijać bliższe kontakty z Parlamentem Europejskim i Komisją Wspólnoty Europejskiej33.
Zmiany zachodzące w Europie pod koniec lat osiemdziesiątych napawały
Kazimierza Sabbata nadzieją. Przemawiając do zebranych na londyńskim
„Zamku" l stycznia 1989 r. mówił: Proces jednoczenia się Europy Zachodniej.
Proces ten następuje konsekwentnie. Jest już nieodwracalny. Parlament Europejski nabiera coraz większego znaczenia. Na rok 1992 przewidziany jest punkt
przełomowy unifikacji opartej o wspólne ustawodawstwo. Dla przyszłości Europy oznacza to zmianę wiekopomną. Nowa Europa ze wspólną ekonomią
uzgodnioną polityką międzynarodową wspólną polityką obronną bez granic
celnych, z przemieszaną ludnością będzie zupełnie inna. Będzie potęgą gospodarczą i polityczną Toteż Gorbaczow mówi już o „wspólnym domu europejskim”34.
Kazimierz Sabbat – jeden z najwybitniejszych polityków polskich na emigracji po 1945 roku, polityk, który przez ponad ćwierć wieku opowiadał się za

31

Wywiad z Prezydentem RP Kazimierzem Sabbatem, „Słowo Kongresu”, Sztokholm, wrzesień 1987, s. 19, IPMS A48/Z.VI/18.
32
K. Sabbat, Rok społeczeństwa niezależnego, „Rzeczpospolita Polska”. Londyn, 15
stycznia – 15 lutego 1988, nr 1/400, s. 1.
33
Zygmunt Szkopiak, Polityka zagraniczna Rządu RP na Uchodźstwie, maszynopis,
s. 12, AD; Por. Z. Szkopiak, Międzynarodowa działalność Rządu RP na Uchodźstwie,
„Rzeczpospolita Polska”, Londyn, 15 czerwca – 15 lipca 1988, nr 6/405, s. 1, 10.
34
K. Sabbat, Rok 1988 – rok zmian, „Rzeczpospolita Polska”, Londyn, 15 stycznia –
15 lutego 1989, nr 1/412. s. 10.
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jednością europejską oraz za miejscem wolnej Polski w tejże Europie, nie dożył
odzyskania niepodległości i przekształcenia się Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w Unię Europejską. Wierzył jednak do końca, że niepodległa Polska,
podobnie jak uwolniona z jarzma sowieckiego Europa Środkowo-Wschodnia,
nie może mieć innej drogi rozwoju jak tylko tą, która prowadzi do Sojuszu Północnoatlantyckiego i Wspólnoty Europejskiej. Nie może być bowiem zjednoczonej Europy bez wolnej Polski, podobnie jak wolna Polska nie będzie się
normalnie rozwijała poza zjednoczoną Europą.

WALDEMAR POPIOŁ

DZIAŁALNOŚĆ OFICERÓW APARATU PARTYJNO-POLITYCZNEGO
I INFORMACJI WOJSKOWEJ W LOTNICTWIE WOJSKOWYM
W LATACH 1949–1956
W RELACJACH I WSPOMNIENIACH
W czasach, kiedy zmęczone i sterroryzowane społeczeństwo przystępowało
do realizacji wytycznych planu 6-letniego, stanowisko Ministra Obrony Narodowej objął marsz. Konstanty Rokossowski – symbol zniewolenia Polaków
i trwających w wojsku represji.
W stosunku do lat 1944–1948 zmienił się charakter klasowy wojska, który
był wynikiem realizacji wytycznych Naczelnego Dowódcy, dotyczących tworzenia kadr oficerskich Wojska Polskiego.
Na początku 1946 r. 31% podchorążych było pochodzenia robotniczego,
35% chłopskiego, 25% inteligenckiego, a 9% stanowili kandydaci pozostałych
grup społecznych. W wyniku realizacji wytycznych, w 1949 r. wskaźnik ten
kształtował się w sposób następujący: podchorążych pochodzenia robotniczego
– 60,5%, chłopskiego – 32,6%, inteligenckiego 6,9%.
Struktura korpusu oficerskiego – trzonu armii – była wynikiem lansowanej
przez ówczesne władze tezy o tzw. klasowym jej charakterze.
Lansowana przez przedstawicieli komunistycznej władzy polityka kadrowa
w wojsku miała spowodować, by wywodzący się z rodzin robotniczych i chłopskich oficerowie mieli świadomość, komu zawdzięczają swój nowy status społeczny. W zamian za nieoczekiwany awans wymagano od promowanych, po
krótkich kursach, oficerów – wiernej służby i poparcia w realizacji swoich celów.
Stanowić mieli dla działaczy komunistycznych w partii i w rządzie swoistą
„gwardię pretorian”.
W strukturach jednostek wojskowych – dywizji i pułków – znajdowały się
wydziały lub sekcje polityczne, zadaniem których było kształtowanie świadomości socjalistycznej poprzez indoktrynację stanów osobowych.
W jednostkach wojskowych znajdowały się także delegatury służb Informacji Wojskowej, z przedstawicielami których oficerowie aparatu partyjno-politycznego prowadzili bardzo ścisłą współpracę, ponieważ zadania i cele były
wspólne, a prowadzona współpraca miała na celu utrzymywanie stałej kontroli
i nadzoru nad stanami osobowymi jednostek wojskowych. Oficerowie Służb In-
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formacji pod względem organizacyjnym nie podlegali dowódcom jednostek
wojskowych, lecz szefom poszczególnych wydziałów rodzaju sił zbrojnych i szefom okręgów Informacji Wojskowej.
Efekty szkolenia bojowego jednostek wojskowych i doskonalenie procesów
osiągania gotowości bojowej zależały w znacznym stopniu od osobistego zaangażowania kadry zawodowej i żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Wielu
oficerów i żołnierzy nie miało wyrobionych poglądów politycznych w stopniu
zadowalającym oficerów aparatu partyjno-politycznego. Wielu należało do
PZPR lub ZMP.
Nie należąca do wymienionych organizacji kadra zawodowa i żołnierze
służby zasadniczej po 1948 r. byli szykanowani przez oficerów politycznych
i oficerów Informacji, a także przez swoich dowódców, którzy – chcąc pozostać
na stanowisku – musieli wstąpić do PZPR.
Zadaniem zastępców dowódców jednostek (dywizji, brygady, pułku) ds. politycznych i podlegających im wydziałów lub sekcji było:1
1) Proces szkolenia ideologicznego wiązać z walką o nieustanne wzmacnianie
gotowości bojowej, wzmacnianie dyscypliny i autorytetu dowódcy.
2) Przestrzegać zarządzania szefa Głównego Zarządu Politycznego o obowiązkowym przeprowadzaniu instruktaży, seminariów z kierownikami szkolenia
politycznego w czasie służbowym, w liczbie 4 godzin – raz w tygodniu.
3) Dowódcy i oficerowie aparatu politycznego mieli wzmóc pracę nad ideologicznym wychowaniem młodzieży. Sprawa wyszkolenia ideologicznego, jego poziom i skuteczność, postawiona była w centrum uwagi dowódców, aparatu politycznego, organizacji partyjnych i ZMP.
4) Dowódcy pododdziałów mieli osobiście udzielać wskazówek kierownikom
grup szkolenia politycznego, prowadzącym pogadanki, oraz wiązać je z wynikającymi dla pododdziału zadaniami.
5) Zadaniem dowódców było wykorzystanie pracy organizacji partyjnych i ZMP
w realizacji zadań szkoleniowych.
6) W celu łatwiejszego dotarcia do ludzi obsługujących sprzęt bojowy, oficerowie polityczni mieli obowiązek znać sprzęt znajdujący się na wyposażeniu
jednostek.
Do zadań oficerów aparatu partyjno-politycznego i kierowników szkolenia
politycznego w pododdziałach należało prowadzenie dwa lub trzy razy w tygodniu tzw. prasówek, dotyczących spraw związanych z aktualną sytuacją i rolą
partii w tworzeniu socjalistycznych struktur państwa i prowadzonej przez nią
walki ideologicznej.

1

Archiwum Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Modlinie, sygn. 4154/5,
s. 88–89.
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Zadania związane z realizacją celów postawionych przed oficerami aparatu
partyjno-politycznego realizowane były przy pomocy omówionych metod. Z
posiadanych relacji oficerów służących w tamtych latach wynika, że indoktrynacja przyniosła wojsku bardzo wiele zła. Podobną opinię wyraził – nieżyjący
już dzisiaj - były zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych ds. liniowych gen. Michał Polech:
(...) Na początku lat 50-tych szalała Informacja. Najgorsze dla dowódców
tworzonych pułków i dywizji były sytuacje, kiedy przychodził oficer informacji
i przedstawiał materiały na danego człowieka. Dowódca pułku w praworządnym państwie zażądałby potwierdzenia tych zarzutów. Mało, człowiek oskarżony, czy pomówiony; na Zachodzie to by zrobił z tego aferą rządową i by doszedł
do swego. U nas nie było opieki. Cóż taki dowódca wówczas mógł zrobić?
I zwalniano takich ludzi, robiąc tym samym wielką krzywdę wojsku. Byli to
młodzi ludzie, a w tym konkretnym przypadku bardzo dobrzy piloci. Będąc dowódcą dywizji miałem taki przypadek, kiedy informatorem służb specjalnych był
jeden chorąży, który donosił paszkwile na dowódcę pułku. Okazało się, że był
bardzo dobrym pijakiem. I ten człowiek był wiarygodny. Został stworzony system, w którym człowiek miał ciągle kogoś za plecami, nie wiedząc o tym (...)2.
Na stwierdzenie, że po roku 1956 aparat partyjno-polityczny nie zmienił
swoich metod indokrynacji, gen. Polech odpowiedział: (...) Te dwie służby bardzo blisko ze sobą współpracowały. Społeczeństwo nigdy się wszystkiego nie
dowie. Miałem sytuację w Płotach, kiedy wyprosiłem sekretarza 40. pułku z odprawy służbowej. Płk Drozd mało się nie rozpłakał mówiąc, że w całym Wojsku
Polskim będą o tym mówić. Część z nich [oficerów politycznych – W.P.] robiła
bardzo dobrą robotę i byłoby krzywdą dla tych, gdybym o nich mówił źle. Było
jednak wielu, którzy przejęli system od-swoich kolegów z Informacji. Nastąpiło
zjawisko wynoszenia się ponad innych. Oficerowie polityczni uważali, że aparat
jest ponad kadrą Wyglądało to tak, jak gdyby Pan Bóg zrzucił oficerów politycznych na spadochronie, aby zobaczyli, jak w dywizji buduje się komunizm. To
było w tamtym czasie moje hasło. Nie byłem uległy aparatowi partyjno-politycznemu. Niektórzy dowódcy podpisywali im dokumenty w ciemno (...)3.
Wielu porządnych i uczciwych oficerów i podoficerów, w wyniku szantażu
i nacisków przełożonych, musiało odejść z wojska. Wielu innych żołnierzy, niesłusznie oskarżonych o zdradę i sabotaż, wyrokiem sądu wojskowego zostało
skazanych na karę śmierci lub wieloletnie więzienie, lub pracę w kopalniach.
Oficerowie Informacji byli bezkarni, wręcz bezczelni. A świadkiem takiego
zdarzenia był płk w st. spocz. Mieczysław Musiałowski, który w swojej relacji
m.in. napisał:

2
3

Relacja gen. Michała Polecha w prywatnym archiwum autora.
Tamże.
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(...) Mieliśmy prasówkę na sali w sztabie pułku. Prasówkę prowadził zastępca dowódcy pułku mjr Tomaszewski. W pewnej chwili na salę wszedł ten poruczniczyna (ppor. Kirkin – oficer Informacji). Obecny był dowódca pułku –
Rosjanin. Ów ppor. Kirkin nie zameldował się dowódcy pułku, nie zdjął nawet
czapki i nie pytając starszych stopniem o zgodę, wyprosił całą kadrę z sali. Dyskusja była ostra, ale o czym mówili, trudno było zrozumieć. Gehenna zaczęła się
po aresztowaniu Władysława Gomułki, o którym to fakcie dowiedzieliśmy właśnie na wspomnianej prasówce. Był u nas przedwojenny mechanik, który w
stopniu sierżanta wstąpił po wojnie do ludowego wojska. W omawianym czasie
był już porucznikem i pełnił obowiązki dowódcy PWR – 2 (Polowe Warsztaty
Remontowe), Podczas przerwy w zajęciach politycznych, stojąc na korytarzu,
powiedział prawdopodobnie: – szkoda Wiesia. Na drugi dzień został aresztowany. Aresztowano żołnierzy za byle głupstwa, a przykładem może być zdarzenie, kiedy przybyli do naszego pułku młodzi mechanicy, którzy byli ochotnikami
i nie można ich było posądzić o sprzeciwianie się władzy. Ale wśród nich musiał
być jeden z tych, którzy się zorganizowali (ZMP), W czasie czyszczenia przez
nich broni, w świetlicy, w której ją czyścili, wisiał portret m.in. Bolesława Bieruta. Donos był taki, że jeden z nich wycelował w niego. Jednego dnia aresztowano siedmiu z nich. Do dzisiaj nie wiem, czy któryś z nich żyje, czy też nie. Nikt
na świadka nie był wzywany. Wystarczyło donieść. Resztę załatwiali oficerowie
Informacji (...)4.
Z relacji oficerów służących w omawianym okresie wynika, że można było
popełnić przestępstwo i nikt nikomu nic nie zrobił. Wystarczyło jednak powiedzieć jedno negatywne słowo na sprawujących władzę komunistów, aby zostać
aresztowanym.
O więzach łączących oficerów aparatu partyjno-politycznego z oficerami Informacji Wojskowej napisał Tadeusz Kmiecik w swojej publikacji: (...) Dużej
pomocy Informacji Wojskowej udzielał aparat partyjno-polityczny sił zbrojnych.
Część oficerów politycznych współpracowała z Informacją Wojskową w inwigilowaniu pozostałej kadry. Byli oni także tajnymi informatorami. Informacja
wiedziała jednak, że agentura, rekrutując się spośród oficerów politycznych, nie
może dostarczać wartościowych materiałów ze względu na zajmowane stanowiska i charakter pracy. W Wojskach Lotniczych i OPL OK. w 1945 r. 11 rezydentów i 32 tajnych informatorów było oficerami politycznymi (...)5.
W przypisie pierwszym T. Kmiecik wyjaśnił, że do 1945 roku oficerowie
polityczni werbowani byli według ogólnych zasad jako rezydenci lub tajni in-

4

Relacja płk. w st. spocz. Mieczysława Musiałowskiego, dotycząca przebiegu jego
służby wojskowej w Ludowym Wojsku Polskim, jest w posiadaniu autora opracowania.
5
T. Kmiecik, Represje polityczne w polskim lotnictwie wojskowym w latach powojennych, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, nr 2, Warszawa 1996, s. 137.
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formatorzy. Nie werbowano wśród nich agentów. Zarządzenie szefa GZI
z 29.06.1953 r. w sprawie agentury wśród oficerów politycznych ograniczało tę
praktykę, nie zakazując jej do końca.
Liczba rezydentów i tajnych informatorów pozwala twierdzić, że nie było
jednostki lotniczej, w której by ich nie było. Dodając do tego jeszcze agentów
oraz członków ZMP, których jednym z kierunków działania było wyszukiwanie
tzw. wrogów ludu, nie będzie przesadą twierdzenie, że całe Ludowe Wojsko
Polskie było oplecione szczelną siecią pomocniczych struktur Informacji Wojskowej. Wielu oficerów – członków partii, swoją wierność i oddanie uwidaczniali w swoich działaniach.
Na podstawie istniejących dokumentów (większość bowiem została zniszczona) i relacji można stwierdzić, że walka ideologiczna oraz indoktrynacja
prowadzona była przy każdej okazji. Rozkazy dotyczące zarówno pracy na
sprzęcie, jak i okolicznościowe, z okazji świąt państwowych, zawierały zawsze
elementy prowadzonej indoktrynacji, a czasem nawet przesłaniały właściwą treść
rozkazu. Biorąc pod uwagę fakt, że większość oficerów nie posiadała wiedzy,
która powinna była wynikać choćby z racji posiadanego stopnia wojskowego,
oddziaływanie takich treści przynosiło określony skutek. Ponadto, celowa polityka kadrowa uzależniała oficerów i innych od znajdujących się na wyższych
stanowiskach działaczy PZPR. Nie wszyscy jednak przyjmowali treści przekazywane przez oficerów aparatu partyjno-politycznego bezkrytycznie. Mówienie
głośno o swoich wątpliwościach było niebezpieczne i ryzykowne.
Uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy o represjach i indoktrynacji prowadzonej przy współpracy aparatu partyjno-politycznego i służb Informacji Wojskowej w latach 1948–1956 są relacje oficerów służących w Wojsku Polskim,
jak również publikowane wspomnienia.
Ażeby poznać funkcjonowanie tych służb, działanie ich mechanizmów,
a także działalność aktywistów ZMP, uzasadnione jest przedstawienie relacji
płk. M. Musiałowskiego w całości. Relacja ta wyjaśnia także przyczyny aresztowania kpr. Maksymiliana Pucha, którego wymienia T. Kmiecik w swojej publikacji6. Stanowi ona także doskonałe tło dla faktów przedstawionych w innych
opracowaniach, a znanych tylko z dokumentów archiwalnych, dla których treści
jest doskonałym uzupełnieniem.
W swojej relacji dotyczącej wydarzeń w wojsku w latach 1949-1956 płk
Musiałowski m.in. napisał: (...) Wiosną 1949 r. przyszedł do naszego pułku, (6
Pułk Lotnictwa Szturmowego – przyp. autora,) kapitan w zielonym umundurowaniu, po rocznym kursie pilotażu w Dęblinie – Jan Raczkowski. W stosunku do
pozostałych posiadał oddzielne przywileje. Otrzymał poniemiecki domek

6

T. Kmiecik, tamże, s. 127.
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z ogrodem na lotnisku, podczas gdy pozostała kadra mieszkała w koszarach. Był
to oficer, którego już wówczas przygotowywano do pełnienia w przyszłości wysokich i odpowiedzialnych funkcji. Jako oficer Informacji Wojskowej spełniał
wymagane kryteria. Dodatkowym atutem w ówczesnym czasie był fakt, że jego
żona była Żydówką. Taki był wtedy układ; albo było się Żydem, albo żona była
Żydówką. Nawiasem mówiąc, jak do tego dochodziło? Miałem kolegę w 4 pułku, z którym później byłem na Akademii (Wojskowa Akademia Techniczna), nazywał się Stanisław Florczak i on mi opowiadał, co się jemu przytrafiło, kiedy
był w 5 pułku, który stacjonował w Łodzi. Ponieważ wyglądem swoim bardzo
przypominał Żyda, będąc w Łodzi, został zaczepiony przez członków organizacji
syjonistycznej. Po pewnym czasie dopuszczony został do pewnych sekretów.
Kiedy zdał sobie sprawą w co się wpakował, bardzo się przestraszył. Dzięki
właśnie Rosjanom został przeniesiony natychmiast do 4 pułku [4 Pułk Lotnictwa Szturmowego – W.P.], który stacjonował w Bydgoszczy.
Właśnie Florczak opowiadał mi, jak przygotowywano swoich łudzi na stanowiska. Główny kandydat przygotowywany był na wysokie stanowisko, pozostali
obejmowali stanowiska oficerów Informacji, oficerów politycznych, również
stanowiska dowódcze i prokuratorskie.
Ale wszystko po kolei. Przybyły 1948 r. ppor. Kirkin robił niesamowite czystki i bardzo szybko awansował. Kpt. Raczkowski po przybyciu do pułku nie pełnił
żadnych obowiązków. W tym czasie obowiązki dowódcy i zastępcy ds. politycznych pełniłi oficerowie radzieccy. Polacy obejmowali stanowiska dowódcze, do
dowódcy eskadry włącznie. Kiedy Raczkowski rozpoczął szkolenie, byłem w kluczu dowództwa pułku i miałem samolot szturmowy IŁ–2 o numerze bocznym 33,
na którym miał on łatać. Nie byłem członkiem ZMP, bo miałem inne poglądy
i nie chciałem do tej organizacji należeć. Przeniesiony zostałem do trzeciej
eskadry, do por. Czupkowskiego, gdzie pełniłem obowiązki technika w stopniu
starszego sierżanta, a samolot Raczkowskiego obsługiwał działacz ZMP. Zmieniając na chwilę temat, muszę powiedzieć, że co by nie powiedzieć o Rosjanach,
to oni właśnie uratowali mnie od szykan ZMP-owców, dla których byłem kułakiem. Miałem od nich tyle ostrzeżeń, oni mnie tak bronili, że ja na wyczucie nieraz powoływałem się na nich, a oni to pot\vierdzałi. Ostrzegali mnie często, np.
z-ca d-cy pułku – mjr Barszczyków mówił do mnie: – Uważaj, eto Jewrej. Oni
też mieli ich u siebie.
Kiedy Raczkowski zaczął się szkolić, piloci z eskadr naśmiewali się z niego,
ponieważ nie wychodziło mu to najlepiej. Między innymi podczas startu odpalił
rakiety, które spadły na miasto. Szczęście, że był to obszar zburzonych domów
i nikogo nie było. Ale Raczkowski zemścił się w inny sposób. W1948 r. na lotnisku Pilczyce, którego dzisiaj już nie ma, odbywała się defilada lotnicza z okazji
Święta Lotnictwa. W pokazach brała udział druga eskadra naszego pułku. Kie-
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równikiem lotów na defiladzie był już mjr Raczkowski. W czasie przelotu piloci
naszych Iłów wykonali manewr bojowy i pod kątem 30 stopni znurkowali nad
trybunę, Raczkowski rozkazał pilotom odlecieć, ci jednak udając, że nie słyszą
komendy, zrobili zwrot bojowy i ponownie znurkowali nad trybunę. Na drugi
dzień cała eskadra została zawieszona w wykonywaniu lotów. Po pewnym czasie wszyscy piloci eskadry zostali zwolnieni do cywila. Nie pozostał żaden
z nich. Zwolnionych zostało 12 pilotów i 6 mechaników. Raczkowski przeniesiony został na stanowisko dowódcy 5 Pułku Lotnictwa Szturmowego, który stacjonował w Elblągu. To były układy, a jak się mówi: – Na układy nie ma rady.
W1949 r., w ramach letniego szkolenia lotniczego, pułkprzebazowany został
na lotnisko w Słupsku. Tam też ujawniła się w całej pełni agenturałna działalność ZMP. Dowódcą pułku nie był już płk Wik, a j ego zastępca – mjr Barszczyków. Był to bardzo porządny Rosjanin. Mogę dodać, że na tym szczeblu mieli
oni też swoje problemy. W grupie moich mechaników, którzy przybyli z Zamościa „odpowiednio przygotowani”, był mechanik, bardzo dobry fachowiec, nazywał się Maksymilian Pusch i pochodził z Poznania. Nauczony był dobrej roboty i w działalność organizacji ZMP się nie wdawał. Jego rówieśnicy nie mogli
tego znieść. On im powiedział: – Mam was gdzieś. I robił swoje. Aktywiści ZMP
polowali na niego tak długo, aż go upolowali.
W ramach lotów szkoleniowych na bombardowanie, piloci latali na poligon
gdzieś koło Gdańska. Podczas takiego jednego wylotu, jego samolot wrócił, nie
wykonując zadania, a bomby zrzucił po drodze na poligonie awaryjnym. Przyczyną niewykonania zadania przez pilota było przegrzewanie się silnika w czasie lotu. Oględziny, jakie przeprowadziliśmy, wykazały, że przyczyną przegrzewania się silnika było wyczepienie się. z zamków osłony gaźników, która po wyczepieniu się, zasłoniła wlot chłodnicy oleju. Kpr. Pusch zdenerwował się i powiedział: – Więcej w życiu się to nie odczepi. Zdjął osłonę z samolotu i poszedł.
Zamki typu dżus na radzieckich samolotach były nic nie warte, nie był to pierwszy przypadek. Kpr. Pusch wynitował zamki z samolotu niemieckiego, których na
lotnisku nie brakowało, i poszedł do warsztatu, gdzie mechanicy wnitowali je
do osłony, w miejsce oryginalnych. Ale Pusch był już obserwowany. Uznano to
za sabotaż, ponieważ wziął z wrogiego samolotu część do samolotu radzieckiego. Został aresztowany przez służby Informacji. Broniłem go jak potrafiłem. To,
że był naprawdę dobrym mechanikiem, który swoją pracę wykonywał z oddaniem, świadczy fakt przywiezienia z domu własnych, eleganckich narzędzi, ponieważ uważał, że radzieckie są nic nie warte. Tak było rzeczywiście. Radzieckie
narzędzia były bardzo nietrwałe, a klucze po kilkakrotnym użytku nie nadawały
się do pracy.
Jakie były losy kpr. Maksymiliana Puschapo aresztowaniu, nie wiem do dnia
dzisiejszego. Nie wiem nawet, czy żyje.
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Po powrocie pułku ze Słupska na stałe lotnisko we Wrocławiu nastąpiła kolejna fała aresztowań wśród kadry i żołnierzy naszego pułku.
Wiosną 1950 r. – prawdopodobnie w maju – zostałem w nocy wezwany przez
oficera Informacji por. Kir kina. Była to ich ulubiona i stała metoda psychicznego oddziaływania, a byłem już wówczas żonaty, ponieważ 10.04.1950 r, wziąłem ślub kościelny. W związku z tym, że byłem bezpartyjny, żadnych konsekwencji z tego tytułu nie ponosiłem. Jedynie przed ślubem żona musiała iść do „spowiedzi”, do zastępcy dowódcy pułku ds. politycznych na rozmowę.
O godz. 24.00 wszedłem do gabinetu oficera Informacji por. Kirkina. Widziałem dwa pistolety – radziecki TT i trofiejny typu Parabellum, które leżały na
stole. Po moim wejściu por. Kirkin odezwał się tymi słowami:
— Słuchaj ty wrogu Polski Ludowej.
— A ja, jaki wróg Polski Ludowej? – zapytałem.
— Zaraz ci powiem – powiedział.
— Znałeś Wrobla? – zapytał.
— Wróbla? Pewno, że znałem – odpowiedziałem.
— A kto to taki? – zapytał.
— Mój dowódca eskadry po zwolnieniu mjr. Walawskiego – odpowiedziałem.
— Nie o tego Wróbla mi chodzi – powiedział.
— Żadnych innych łudzi o tym nazwisku nie znałem – odpowiedziałem.
— To ja ci powiem. Lekarz – powiedział.
— Żadnego takiego nie znałem. Nie wiem, kto to jest. Gdzie jest. Wiem, że go
nie ma – mówię.
— Nie ma, ale ty słuchałeś jego rozmowy – powiedział twierdząco.
— Żadnej jego rozmowy nie słuchałem – odpowiedziałem.
— A to ja ci przypomnę – powiedział i przedstawił mi, że tego i tego dnia
w kwietniu byłem na przystanku tramwajowym przy kościele garnizonowym.
Byłeś?
— Byłem – odpowiedziałem.
— A skąd ty tak jechałeś? – zapytał.
— Po prostu. Żenię się i byłem u narzeczonej – odpowiadam.
— Aha. I słyszałeś, co on mówił? – zapytał.
— Nie – odpowiedziałem.
— To ja ci powiem, co słyszałeś? – Ale będzie dyscyplina! – powiedział.
— Ja takiego czegoś nie słyszałem. Zresztą miałem głowę czym innym zajętą –
odpowiedziałem mu na jego wywody.
— Ja ci jeszcze pokażę – powiedział i puścił mnie, bo nic u mnie nie wskórał.
Za jakiś czas znowu mnie wezwał; nękał mnie ze trzy miesiące. Przeważnie
miał taką metodę, że wzywał mnie w nocy, o pierwszej, o drugiej. Koniecznie
chciał, żebym podpisał zeznanie, że ten powiedział tak i tak, że teraz będzie
dyscyplina, nic nie groziło, a oni uważali, że to jest przy tyk polityczny.
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Powiem szczerze, że wtedy było tak: można było kogoś okraść, można było
kogoś pobić i włos człowiekowi z głowy nie spadł. Wystarczyło jednak pisnąć
słowo przeciwko władzy, a był z człowiekiem koniec. Bez świadków, bez niczego.
Ich hasłem było wyeliminowanie wrogów ludu. Było to tak głupie, było tak
głupio zrealizowane, że dzisiaj nie mieści się to człowiekowi w głowie. Cały
czas chodziło mu o to, abym podpisał zeznanie. W końcu, widząc, że nic nie
wskóra, przeczytał mi notatkę, nic tam takiego nie było i mówił: – podpisz.
Podpisałem tę notatkę. Po około dwóch tygodniach, po podpisaniu notatki, wezwany zostałem do prokuratury okręgu we Wrocławiu. Pojechałem, bo musiałem. Wchodzę do gabinetu i patrzę, stoi oficer w stopniu pułkownika, też z Informacji. Wyjął papier i czyta mi moje zeznanie. Treść zeznania była zupełnie
inna od treści notatki, którą podpisałem. Powiedziałem pułkownikowi, że nic takiego nie podpisywałem. Do dnia dzisiejszego nie wiem, jak to się stało. Widocznie miał przygotowaną kopię, a tam było całkiem co innego. Powiedziałem
pułkownikowi, że wolę zgnić w kryminale, ale nic takiego nie podpisywałem.
— Tak, to my ci udowodnimy! – powiedział.
— W porządku – powiedziałem i puścił mnie.
Za jakiś czas – jakieś dwa tygodnie – dostałem wezwanie, że mam się stawić
na konfrontację właśnie do tego pułkownika, u którego byłem poprzednio. Jadę.
Spotkałem na przystanku – kumpel, nie kumpel – sierżanta, którego dobrze
znałem. Nie był on mechanikiem, taki w sztabie, po prostu donosiciel. I on do
mnie:
— Gdzie jedziesz? – zapytał.
— Do prokuratury – odpowiedziałem.
— Ja też – powiedział.
Aha, pomyślałem sobie, już jestem w domu i faktycznie to był on. Przy konfrontacji nie mógł mi udowodnić, że ja słyszałem, co Wróbel mówił. Powiedziałem przy konfrontacji: – Być to ja byłem, ale tylu nas było, że ja nie mogę
powiedzieć, czy ty tam byłeś.
Pułkownik nie miał wyjścia i powiedział do mnie: – Ale za fałszywe zeznanie
trzy lata. Nic mi na razie nie zrobił. Z 1950 r. awansowany zostałem do stopnia
chorążego i jeszcze z jednym, z personelu technicznego, wysłany zostałem do
Zamościa w celu przeszkolenia na śmigłowce, które były już wprowadzane na
wyposażenie jednostek. Drugim uczestnikiem przeszkolenia był por. Tumidajewicz. Podczas pobytu na kursie otrzymałem wezwanie stawienia się w prokuraturze Wojsk Lotniczych. Wiedziałem o co chodzi i powiedziałem Tumidajeczowi, aby zabrał do domu moją walizkę, jeśli nie wrócę. Powiedziałem jemu,
aby oddał to żonie i powiedział z jakiego powodu. Myślałem, że trzy lata więzienia mam murowane. Pojechałem do Poznania. W prokuraturze takich jak ja
było jeszcze trzech. W przeprowadzonej rozmowie zadawano krótkie zdawkowe

186

Waldemar Popioł

pytania. Odpowiadałem tak, jak było. Co innego mogłem mówić. Pozdejmowano nam pasy i siedzimy na korytarzu, a między nami siedzi przywieziony z więzienia porucznik — lekarz z 4 pułku z Modlina. Znowu wracam do Rosjan, którzy
zawsze mnie wyzwolili. W tym samym dniu obowiązki dowódcy Wojsk Lotniczych obejmował gen. broni Iwan Turkiel. Tego dnia inspekcjonował właśnie
pomieszczenia prokuratury Wojsk Lotniczych, znajdowały się na trzecim piętrze. Kiedy generał wszedł, pierwsze co zobaczył to wieszak, na którym wisiały
nasze zniszczone, zrobione z pokrzyw płaszcze. Kopnął ten wieszak, który się
rozleciał, spojrzał na zarośniętego porucznika i dał 10 minut na doprowadzenie
go do porządku. Po tym czasie mieliśmy zameldować się u niego do raportu. Co
tam się działo, nie jestem w stanie opisać. Porucznik w ciągu 10 minut został
ogolony, wykąpany i wyprasowany. On też pierwszy został przyjęty przez gen.
Turkieła, który nam uratował - można powiedzieć -życie, ponieważ więzienia
mieliśmy pewne. Porucznik po wyjściu był uradowany, ponieważ wszystko się
skończyło na przeniesieniu go do Bydgoszczy. A, o co chodziło? Był to lekarz,
autentyczny lekarz. A „szwejki", jak to „szwejki". Kombinowali, jak i teraz
kombinują. Przychodzili do niego przed świętami Bożego Narodzenia, aby wykombinować zwolnienie lekarskie. On się wkurzył, a był podpity. Wyjął TT-kę
i strzelił nad jednym. Czy faktycznie tak było? Trudno powiedzieć, ale za to go
sądzili. Kiedy zostałem wprowadzony do Turkiela i opowiadałem o swoich
przejściach, gen. Turkiel powiedział: - Nie trapi. Ujezżaj damij, uspiechow zaczota, kamandir da tiebie tri dnia i nikto nie budiet znać. Tak mnie uradował.
Myślałem, że wszystko się już skończyło.
Przyjechałem szczęśliwy do domu. oficera Informacji Kir kina już u nas nie
było. Przyszło bardzo szybko wezwanie, abym stawił się w MON-ie. Zrozumiałem, że to nie koniec. Czułem się załamany. Zajeżdżam tam, okazuje się, że do
Informacji. Przyjęty zostałem o godzinie 11.00, jakie było moje wrażenie po
wejściu do pomieszczenia, w którym mnie przyjęto? Był to pokój wąski, o wysokich oknach, pod oknem siedział oficer za biurkiem, a przy wejściu stał przyśrubowany taboret. Siadłem na tym taborecie jak skazaniec, a on mnie zaczął zagadywać:
— Panie chorąży, czy pan wie, po co został tu wezwany?
— Nie wiem, mam już dość tego wszystkiego – odpowiedziałem.
— To jest finał. Może pan już wie. Mam tylko jedno zastrzeżenie. Żeby pan
wiedział, że kruk krukowi oka nie wydziobie – powiedział.
— Co to ma znaczyć – zapytałem.
— Kirkina pan zna? – zapytał.
— Znam – odpowiedziałem.
— Już jest majorem – poinformował mnie.
— O, to szybko – powiedziałem.
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— A brat Wróbla jest szefem Urzędu Bezpieczeństwa w Krakowie i też jest
majorem – oznajmił mi i dodał: – Teraz prowadzona jest sprawa przeciwko
Kirkinowi.
Brat tego Wróbla – lekarza, który siedział, widocznie dobrał się do Kirkina i sytuacja odwróciła się. Ale on dodał: – ja panu powiedziałem, że kruk krukowi
oka nie wydziobie. Raczej delikatnie. Pana nie bił, to ja wiem. Ale byli na przesłuchaniach kaprale, których walił po pysku, bił gdzie popadło, żeby oni zeznawali przeciwko Wróblowi. Ubzdural sobie. Wykończyć faceta, którego nawet nie
znał. Ale to wie tylko pan.
Na tym skończyły się moje nieszczęścia, których sprawcą był oficer Informacji Kirkin. Do 1956 r. działał w korpusie, następnie, czując co się szykuje, zdemobilizował się. Jednak kadra naszego pułku, która z jego powodu została wyrzucona z wojska, między nimi tych dwunastu pilotów, szukała go i w końcu
znalazła. Pan Kirkin prowadził kiosk w Gdańsku. Po 1956 r. Kirkin wyrokiem
sądu otrzymał wyrok 12 łat więzienia. Ile z tego przesiedział, trudno mi coś
w tej sprawie powiedzieć. Zwolniona w wyniku represji kadra zawodowa
w większości powrócila z powrotem do wojska (...)7.
Relację tę potwierdzają inni oficerowie, a także badacze zajmujący się wyjaśnieniem białych plam z zakresu funkcjonowania Informacji Wojskowej. Można też stwierdzić, że ówczesny chorąży Mieczysław Musiałowski miał dużo
szczęścia, że wszystko skończyło się pomyślnie. Nie wszyscy to szczęście mieli.
Stosowanie kłamstwa i fałszerstwa dokumentów znane są nie tylko oficerom
służb Informacji. Oficerowie polityczni tę metodę stosowali od początku istnienia aparatu politycznego. Metodę fałszerstwa znali również przedstawiciele
komunistycznej władzy na najwyższych szczeblach dowodzenia i z powodzeniem ją stosowali. Przykładem jest sfałszowanie terminu osiągnięcia przez 11
Dywizję Lotnictwa Myśliwskiego gotowości bojowej.
Rozpoczęcie organizowania 11 DLM było wynikiem realizacji wytycznych
rozkazu 0096/org. z 11.12.1951 r., który nakazywał sformowanie dywizji
z włączeniem w jej skład następujących jednostek8:
1. Dowództwo dywizji – nr Jednostki Wojskowej 3316, termin sformowania od
01.05. do 01.12.1952 r.
2. 11 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego – był zorganizowany.
3. 24 Pulk Lotnictwa Myśliwskiego – nr Jednostki Wojskowej 4600, termin
sformowania od 01.05 do 01.12.1952 r.
4. 27 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego – nr Jednostki Wojskowej 4519, termin
sformowania od 01.05 do 01.12.1952 r.

7
8

Z relacji płk. M. Musiałowskiego znajdującej się w posiadaniu autora.
CAW, w Warszawie, sygn. 1545/73/60, s. 169.
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5. 76 Kompania Łączności Dywizji – termin sformowania od 01.05 do
01.12.1952 r.
6. 47 Ruchome Warsztaty Remontowe Lotnictwa – nr Jednostki Wojskowej
4496, termin sformowania od 01.05 do 01.12.1952 r.
11.09.1952 r., Sztab Generalny WP wydal rozkaz nr 031/Org., w którym informował o sformowaniu 11 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego, która przystąpiła
do szkolenia. Tymczasem dywizja ta istniała tylko na papierze. Podporządkowane jednostki, oprócz 11 pułku, były dopiero we wstępnej fazie organizacji.
Ponadto, trudności kadrowe i finansowe wymusiły korektą wytycznych rozkazu
0096/Org., w wyniku których, rozkazem Sztabu Generalnego nr 0078/Org.
z 19.11.1952 r.9, czyli dwa miesiące po ukazaniu się rozkazu Sztabu Generalnego 031/Org., zaniechano organizowania 24 i 27 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.
Pułków, które według rozkazu 031 miały już prowadzić szkolenie. W wyniku
tych zmian, 11 DLM zorganizowana została w składzie dwupułkowym, w oparciu o zorganizowane w 1951 r. 26 i 40 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, które
wchodziły w skład 7 i 9 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego. Dowódcą l J. Dywizji
Lotnicza Myśliwskiego (11 DLM) wyznaczony został pilot Aleksander Czapliński (zrusyfikowany Polak), który 23.01.1953r. podpisał rozkaz następującej treści: (...) Na podstawie MON nr 1691 z dnia 18.12.1952 r. objąłem z dniem
23.01.1953 r. obowiązki d-cy JW 3316.
Dowódca JW 3316
Czapliński – ppłk
Rozkaz ten napisany został ręcznie w zeszycie formatu A–4, na papierze
w kratkę.
Fałszerstwa dokumentów i tworzone przedstawicielom aparatu represji i indoktrynacji nowe życiorysy są coraz trudniejsze do wykrycia i udowodnienia,
ponieważ niewygodne materiały i dokumenty były komisyjnie niszczone, a ludzi biorących w tym udział jest coraz mniej. Proceder ten kontynuowany był
przez cały okres funkcjonowania PRL.
Na temat działalności oficerów Informacji w bardziej oględny sposób wypowiadał się były dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. w st. spocz. pil. Tytus
Krawczyc w swoich wspomnieniach, opublikowanych na łamach Przeglądu
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej:
(...) od maja, po zakończeniu pierwszej licealnej, przestaliśmy chodzić do
szkoły, mieliśmy więcej czasu. Nadal uczyliśmy się teorii. Siedzieliśmy w salach
wykładowych Wydziału Wyszkolenia, patrząc przez okno na latających kolegów,
czekając na swoją kolej. Wielu się „wykruszyło” [zostało aresztowanych –
W.P.], część odpadła ze względu na słabe postępy w nauce, część ze względów

9

AWLiOP w Modlinie, sygn. 6252/1, s. 323–324.
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zdrowotnych, jeden z podchorążych nie wytrzymał twardych rygorów służby
wojskowej i popełnił samobójstw>o, część zaś „znikła" [byli aresztowani przez
Informację – W.P.] ze szkoły. Wychodziliśmy razem na zajęcia, ale gdy wracaliśmy, już ich nie było w koszarach. Jak się okazało, wyrzucano ze szkoły tych, co
do których Informacja miała zastrzeżenia. Powodem mógł być krewny na Zachodzie, służba w policji kogoś z rodziny, niewłaściwa wypowiedź na urlopie
czy w koszarach itp. Zwolnienia nasilały się przed rozpoczęciem szkolenia
praktycznego w powietrzu (...)10.
O działalności oficerów aparatu partyjno-politycznego i prowadzonych
przez nich tzw. czystek partyjnych świadczy wypowiedź gen. bryg. w st. spocz.
pil. prof. dr. Zdzisława Żarskiego: (...) w końcu roku rozpoczęła się ,,czystka
w szeregach partyjnych”, a ponieważ każdy oficer musiał być członkiem partii,
więc czystka dotknęła nasze instruktorskie środowisko. Wiązało się to dla mnie
z wielkim przeżyciem. Zażądano ode mnie, abym oskarżył dwóch kolegów, rzekomo winnych ukrycia swej przynależności do AK oraz posiadania (przez ojca
jednego z nich) fabryki czekolady. Ukrywanie takich traktowano jako dwulicowość i nielojalność wobec partii oraz groziło wykluczenie z jej szeregów, co
jednocześnie równało się ze zwolnieniem z wojska. Znając moich kolegów dobrze, nie wyraziłem zgody na ich krytykowanie. Wtedy prowadzący rozmowę –
zastępca komendanta ds. politycznych, oznajmił: – to my postawimy waszą
sprawę na zebraniu z wnioskiem o ukaranie za opowiadanie „kawałów politycznych wrogich w swej treści”. Ponieważ takie kawały opowiadałem – nie
miałem nic na swoje usprawiedliwienie i ukarano mnie naganą partyjną. Jako
dość niepokorny, karę tę uznałem za rodzaj szantażu. Napisałem więc odwołanie do Centralnej Komisji Rewizyjnej, KC. Po wielu miesiącach kara została
anulowana. Nie poz\voliłem się „zeszmacić” i sprawiło mi to wielką przyjemność (...)11.

10

T. Krawczyc, Wszystkie swoje umiejętności zawdzięczam Szkole, „Przegląd Wojsk
Lotniczych i Obrony Powietrznej”, Poznań 1995, nr 6, s. 52.
11
Z. Żarski, Od podchorążego do komendanta, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej”, Poznań 1995, nr 6, s. 58.
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OGÓLNOPOLSKIE STRAJKI I ICH WPŁYW NA SYTUACJĘ
SPOŁECZNĄ W WOJEWÓDZTWIE KOSZALIŃSKIM W ROKU 1980
Ostatnie miesiące 1979 roku i początek roku 1980 w województwie koszalińskim nie przyniosły poprawy trudnej sytuacji gospodarczej. Wpływały na to
m.in. nieregularne dostawy węgla oraz przerwy w dostawach energii elektrycznej.
Trudności w zdobyciu węgla były tym dziwniejsze, że występowały w kraju, który wydobywał go ponad 200 rnln ton rocznie. W tej sytuacji lokatorzy zaczęli
dogrzewać swoje wyziębione mieszkania gazem i prądem. Na polecenie władz
zaczęto cyklicznie wyłączać prąd na osiedlach mieszkaniowych, najczęściej
w godzinach popołudniowych lub wieczornych.
Przykładem niech będzie Drawsko Pomorskie, gdzie opady śniegu w styczniu i lutym spowodowały paraliż miasta. Dopiero mobilizacja 1200 mieszkańców, którzy uczestniczyli w odśnieżaniu, spowodowała udrożnienie ciągów
komunikacyjnych i uruchomienie obiektów użyteczności publicznej. Wyłączenia energii elektrycznej powodowały zakłócenia pracy kotłowni, a te nie zapewniały odpowiedniej temperatury w mieszkaniach1.
Zgodnie z decyzjami rządu od l stycznia 1980 roku obowiązywały we
wszystkich jednostkach gospodarki uspołecznionej limity zużycia paliw i energii, które miały sprzyjać racjonalnemu i zdyscyplinowanemu gospodarowaniu
tymi podstawowymi środkami produkcji. Limitami objęto węgiel kamienny,
koks, energię elektryczną oraz paliwa płynne i gazowe. Nowym rozwiązaniem
w systemie limitowania było przejście na okresy kwartalne, co związane było
z wprowadzeniem metody kwartalnego planowania zadań gospodarczych2.
Wojewódzkie i centralne władze polityczne pozostawały ślepe i głuche na bieżące informacje o nastrojach społecznych. Środki masowego przekazu będące
w dyspozycji partii forsowały jedynie słuszną politykę sukcesu. Począwszy od
stycznia, sytuacja zaczęła powoli ulegać zmianie, rozpoczęła się bowiem kampania sprawozdawczo-wyborcza przed VIII Zjazdem PZPR. Tematem numer 1,

1

Cz. Partacz, Budowa „demokracji ludowej”, [w:] Drawsko Pomorskie 1297–1997
studia z dziejów miasta, pod redakcją B. Polaka, Koszalin – Drawsko Pom. 1997, s. 196.
2
Limity zużycia paliw i energii w jednostkach gospodarki uspołecznionej, „Głos
Pomorza” nr 2 z 3 stycznia 1980, s. 3.

192

Adam Frydrysiak

który został wywołany przez szeregowych członków partii, był stan życia wewnątrzpartyjnego i karierowiczostwo.
Po województwie krążyły plotki o bogactwie wielu dyrektorów i sekretarzy,
o nieskrępowanym wykorzystywaniu przez nich zajmowanych stanowisk do
prywatnych celów. Do grupy tej przylgnęło określenie „czerwona burżuazja”,
co z perspektywy czasu wydaje się śmieszne.
Próżno było szukać tych tematów w koszalińskiej prasie. Codziennie karmiono czytelników partyjnymi dokonaniami. Zatroskani sekretarze komitetów
gminnych, miejskich i wojewódzkich informowali o dalszym doskonaleniu
form, metod i jakości pracy. Zapewniano mieszkańców województwa, że podejmowane działania mają na celu rozwój gospodarczy regionu, poprawę warunków pracy i bytu. Przedstawiano życiorysy członków partii – delegatów na
konferencję wojewódzką PZPR3.
Kolejnym tematem szeroko omówionym przez prasę było zatwierdzenie 17
stycznia 1980 r. planu społeczno-gospodarczego rozwoju województwa koszalińskiego przez Wojewódzką Radę Narodową. Plan przedstawił wojewoda koszaliński Jan Urbanowicz. Zakładano w nim wzrost przychodów pieniężnych
ludności o 6,8% w porównaniu z rokiem minionym, a wartości sprzedaży detalicznej o 5,9%4.
Prognozowane wskaźniki dla czytających uważnie lokalną prasę były sygnałem, że nierównowaga rynkowa będzie się pogłębiać.
Plan przewidywał wybudowanie 3297 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 206,7 tys. metrów kwadratowych. W ramach budownictwa indywidualnego przewidywano oddanie do użytku 540 mieszkań. Zwiększona miała zostać
ilość dostarczanej do gospodarstw domowych wody o 1,4% i energii cieplnej
o 27,3%. Przewidywano zwiększenie eksportu o 10,8%, a dostaw na rynek
krajowy o 5,5%. Na inwestycje przeznaczono kwotę 637 mln zł, co w porównaniu z rokiem poprzednim było zmniejszeniem o 27,8%. Opinie o projekcie planu w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił jej przewodniczący Bolesław Stępień, stwierdzając, że
zarówno plan, jak i budżet opracowano zgodnie z dyrektywnymi wskaźnikami.
Odpowiadają one materiałowo-technicznym i finansowym możliwościom, a w
nieco mniejszym stopniu potrzebom5. Pięciu dyskutantów postulowało efektywniejsze wykorzystanie istniejących środków w przemyśle, usługach, jak i w
rolnictwie. Jałowa dyskusja zapewne nie przyczyniła się do zmiany pesymi-

3

W trosce o rozwój regionu oraz delegaci, „Głos Pomorza” nr 3 z 4 stycznia 1980, s. 3.
Wojewódzka Rada Narodowa zatwierdziła plan społeczno-gospodarczego rozwoju
województwa koszalińskiego, „Głos Pomorza” nr 14 z 18 stycznia 1980, s. 1–4.
5
Tamże, s. 3.
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stycznych nastrojów pracowników WRN i sekretarzy KW. Obcięte nakłady na
inwestycje o około 30%, zwiększone przychody ludności w stosunku do nie nadążających dostaw rynkowych oraz sztuczny przyrost budowanych mieszkań,
poprzez doliczanie do statystyki oddanych „z poślizgiem” z roku ubiegłego, nie
napawał optymizmem. Na zakończenie dyskusji wojewoda koszaliński przyrzekł, że wyda stosowne zalecenia dotyczące usprawnienia sprzedaży zabawek
w Koszalinie6. Świadczy to jednoznacznie o możliwościach decyzyjnych wojewody, który mógł interweniować nawet w tak drobnej sprawie.
Inaczej zadania rzeczowe w budownictwie mieszkaniowym na rok 1980 dla
województwa koszalińskiego widział Wydział Ekonomiczny KW PZPR w Koszalinie. Całkowita powierzchnia użytkowa w budownictwie mieszkaniowym
miała wynieść 115,0 tys. m2, w tym budownictwo spółdzielcze 78,0 tys. m2
i budownictwo zakładowe 37,0 tys. m2. Przydziały nakładów inwestycyjnych na
zadania rzeczowe w budownictwie mieszkaniowym zabezpieczały jedynie
wielkość 104,0 tys. m2. Brakowało więc 11,0 tys. m2 limitu inwestycyjnego
i 174,5 mln zł, wiązało się to również ze zwolnieniem około 350 osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlanych oraz brakami przydziału środków
produkcji (materiałów i sprzętu)7.
Dlaczego zatem w planie społeczno-gospodarczego rozwoju województwa
koszalińskiego na rok 1980, przyjętym przez Wojewódzką Radę Narodową, we
wszystkich formach budownictwa została przyjęta i zatwierdzona użytkowa
powierzchnia mieszkaniowa 206,7 tys. m2? Natomiast w KW PZPR w Koszalinie przewidywano 115,0 tys. m2. Różnica wyniosła wszak około 91,7 tys. m2.
Gdyby przyjąć, że budowane mieszkania indywidualne pomyłkowo nie zostały
uwzględnione w opracowaniu Wydziału Ekonomicznego KW, to i tak skala
pomyłki zamierzonej czy nie zamierzonej jest znaczna. Nieodparcie nasuwa się
pytanie, na ile przytaczane w prasie dane były wiarygodne!
Sukcesem działaczy partyjnych, który miał rozwiać wątpliwości biernych i wyczekujących członków partii, była rosnąca ilość członków i kandydatów PZPR
w województwie. Według danych ze stycznia 1980 roku PZPR w województwie koszalińskim liczyła 45 tys. członków i kandydatów, skupieni oni byli
w 73 zakładowych, 1222 podstawowych i 460 oddziałowych organizacjach
partyjnych8.

6

Tamże, s. 3.
Archiwum Państwowe w Koszalinie, KW PZPR w Koszalinie, Wydział Ekonomiczny, tom nr 50/IX/14, opracowanie dot. Zadania rzeczowe w budownictwie mieszkaniowym na rok 1980, s. 1–3.
8
45 tysięcy członków i kandydatów PZPR, „Głos Pomorza” nr 3 z 4 stycznia 1980,
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Wydaje się, że rosnąca liczba członków partii w województwie świadczyła
o tym, iż mieszkańcy zdawali sobie sprawę, że dobra praca i zarobki są zarezerwowane dla członków PZPR, a awanse na stanowiska kierownicze – wy
łącznie dla nomenklatury partyjnej. „Wdrapanie się na stanowisko” wiązało się
z układami i wpływami, obowiązywała zasada: „ze stanowiska się nie spada”.
W dniu 5 stycznia 1980 r., w trakcie obrad Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej, Plenum KW PZPR w Koszalinie powołało 35-osobowy
skład Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej. Pracami WKKP kierowało 8osobowe prezydium. W trakcie kadencji Komisji dołączono do jej składu trzech
robotników. Nastąpiły również zmiany w składzie prezydium. Głównym celem
Komisji było rozpoznanie źródeł niekorzystnych zjawisk występujących w partii. Realizacja miała odbywać się poprzez prowadzenie kontroli. Sprawozdanie
z prac Komisji zostało przedstawione w czerwcu 1981 r. Większość zgłoszonych spraw, bulwersujących opinię społeczną województwa koszalińskiego, została jednak rozpoznana i doprowadzona do końca przed upływem 1980 roku9.
Trwała kampania wyborcza w PZPR. Podstawowe i zakładowe organizacje
partyjne wybierały swoich delegatów na konferencję wojewódzką. Ta z kolei
miała wyłonić delegatów na Zjazd oraz wybrać wojewódzkie władze partyjne.
Wybór delegatów na VIII Zjazd nie był przypadkiem. Sekretariat KW starannie
i według z góry przygotowanego klucza dokonał ich wyboru (poprzez poufne
wskazanie) spośród wielu zgłoszonych kandydatur.
Wybrano 25 delegatów, w tym: 5 sekretarzy, 2 rolników i po jednym z innych zawodów, reprezentatywnych dla gospodarki województwa10. Kilku delegatów miało w porozumieniu z aktywem KW przygotować swoje wystąpienia
zjazdowe.
Organizacje partyjne miały nadzieję, że władza w Warszawie dowie się
o sytuacji w województwie, usłyszy o problemach w zakładach pracy i o trudnej
sytuacji na rynku żywnościowym. Wierzono, że istniejące problemy gospodarcze da się rozwiązać.
Nowo wybrane władze wojewódzkie, egzekutywa oraz sekretariat KW przypominały składem poprzednie, nowych nazwisk było niewiele. Dotychczasowy
żelazny skład „wojewódzkiej centrali” ani drgnął, I sekretarzem KW pozostał
Władysław Kozdra, a sekretarzami ponownie zostali wybrani zaufani i sprawdzeni działacze: Waldemar Czyżewski, Alojzy Malicki, Barbara Polak, Janusz

9

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej w Koszalinie (za okres styczeń 1980 r. – maj 1981 r.), wydawnictwo KW PZPR, Koszalin czerwiec 1981 rok, zbiory autora.
10
Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR w Koszalinie, „Głos
Pomorza” nr 5 z 7 stycznia 1980, s. 1–4.
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Wojnowski, Józef Bajsarowicz i Jerzy Piotrowski oraz Paweł Błażejewski, Andrzej Czechowicz, Marian Czerwiński, Jerzy Czubak, Regina Grygonis, Anna
Majewska-Jurys, Andrzej Marcinkowski, Stanisław Mazur, Jan Pakos, profesor
Zdzisław Piątek, Mieczysław Rybarczyk, Saturnin Skrzypczyński i Jan Urbanowicz11. Do Sekretariatu KW PZPR zostali wybrani: Władysław Kozdra – I
sekretarz KW, Waldemar Czyżewski – sekretarz KW, Alojzy Malicki – sekretarz KW, Barbara Polak – sekretarz KW, Janusz Wojnowski – sekretarz KW,
Józef Bajsarowicz – członek sekretariatu KW, Jerzy Piotrowski – członek sekretariatu KW12.
Wojewódzką Konferencję zamknęła Barbara Polak, przemawiając w imieniu Komisji Wniosków i Uchwał: „Postanowione przez koszalińską organizację
partyjną zadania na lata 1978–1979 wytyczone przez VII Zjazd PZPR zostały
wykonane. Nastąpiły dalsze korzystne przeobrażenia we wszystkich dziedzinach życia. Region koszaliński uczyniono pięknym i gospodarnym. Wojewódzka Konferencja przyjęła program dalszej estetyzacji i porządkowania regionu.
W związku ze zbliżającą się 35. rocznicą powrotu Ziemi Koszalińskiej do Macierzy uchwalono, iż każdy z mieszkańców województwa powinien uczcić ten
fakt trzydziestoma pięcioma godzinami pracy społecznej”13.
Dzień wyjazdu na VIII Zjazd PZPR został starannie wyreżyserowany. Na
dworcu PKP w Koszalinie odbyło się uroczyste pożegnanie delegatów, były
przemówienia, kwiaty, grała orkiestra, aż wreszcie specjalny pociąg wyruszył
w kierunku Warszawy. Nazajutrz koszaliński dziennik „Głos Pomorza” drobiazgowo opisał pożegnalną celebrę: „W niedzielny poranek przed koszalińskim
dworcem PKP zgromadziły się setki aktywistów partyjnych, młodzież w strojach organizacyjnych, junacy z OHP, a także dziatwa szkolna. Było wiele
kwiatów, liczne transparenty. Delegaci przyjechali autobusem. Władysław Kozdra wita się z towarzyszami pracy, działaczami partyjnymi. Delegaci, wśród
nich Barbara Polak, otrzymują wiązanki kwiatów, przyjmują życzenia i zapewnienia, że w dniach VIII Zjazdu tutaj na miejscu życie i praca toczyć się będą
normalnym torem”. Życzono delegatom pomyślnych obrad, od których miało
jakoby tak wiele zależeć14.
W innym artykule, zamieszczonym w tym samym dzienniku pt. „Pomyślnych obrad, Towarzysze Delegaci”, autor Zbigniew Jurkiewicz oprócz wyliczenia złożonych życzeń starał się wskazać przyczynę trudności gospodarczych.
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Delegaci Pomorza Środkowego wyjechali do Warszawy, „Głos Pomorza” nr 32
z 11 lutego 1980, s. 1–2.
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Pisał: „Mamy dziś świadomość, że wiele z nich [trudności gospodarcze – A.F.]
znajduje się poza nami, czy to z racji niekorzystnych uwarunkowań międzynarodowych, czy wyjątkowo niesprzyjających w ostatnich kilku latach warunków
przyrodniczych. Wiemy, że inne trudności są z kolei kosztami, jakie przychodzi
nam płacić, za gwałtowne przyspieszenie rozwoju, za szybkie tempo przekraczania owego «drugiego progu» awansu cywilizacyjnego”15. Autor artykułu ze
zrozumiałych względów nie napisał, kto jest winien sytuacji gospodarczej kraju,
natomiast bohatersko dodał, że „koszty przyspieszenia przyjdzie nam płacić”.
W dniach od 11 do 15 lutego 1980 r. w Warszawie obradował VIII Zjazd
PZPR. Jedyną niespodzianką było odwołanie premiera P. Jaroszewicza, który
został kozłem ofiarnym błędnej i dramatycznej w skutkach polityki gospodarczej, prowadzonej przez I sekretarza KC E. Gierka. Nowym premierem został
Edward Babiuch, partyjny biurokrata, mało znany szerokim kręgom działaczy
politycznych, w ostatnim okresie specjalista – odpowiedzialny za dobór kadr.
Z dotychczasowych władz usunięto również sekretarza KC ds. ekonomicznych
Stefana Olszowskiego oraz sekretarzy Józefa Tejchmę i Jana Szydlaka. Oficjalnym tzw. „telewizyjno-prasowym” wyjściem z kryzysu, proponowanym przez
nowy rząd, miały być głównie oszczędności, zwiększenie eksportu i zredukowanie do minimum rosnącego importu16.
Rząd E. Babiucha musiał jednak przyjąć do wiadomości istnienie kryzysu,
choć do tego faktu publicznie się nie przyznał. Program sprowadzał się głównie
do wprowadzania większego reżimu w wydatkach i zaciskaniu pasa. Tajny raport rządowych ekspertów wskazywał na konieczność przeznaczenia prawie
wszystkich wpływów z eksportu na spłaty zobowiązań. Niezbędny import musiał być realizowany przez zaciąganie nowych kredytów. W tej sytuacji zamierzano zwiększyć eksport i zmniejszyć import, co musiało prowadzić do dalszego ograniczenia produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwa i dostaw na rynek. Planowano także zwolnienie z pracy około 250 000 ludzi17.
Pierwszym sprawdzianem zaufania do nowego rządu i jego zamierzeń były
marcowe wybory do Sejmu i rad narodowych. Opadła bariera strachu, po raz
pierwszy w okresie powojennym ponad trzy tysiące rozczarowanych i zawiedzionych mieszkańców województwa koszalińskiego nie poszło głosować,
a ponad 1 200 oddało głosy nieważne, byli i tacy, którzy darli lub skreślali całe
listy wyborcze.
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Według danych Krajowej Komisji Wyborczej w województwie koszalińskim
nie wzięło udziału w głosowaniu 3118 uprawnionych, a z tego głos nieważny
oddały 1283 osoby. Wziąwszy pod uwagę, że wszystkich uprawnionych do głosowania w województwie było 321 183 osoby, nie była to liczba mała18. W podobnych głosowaniach, które odbyły się w latach poprzednich, były to liczby
trzycyfrowe. (W całym kraju nie poszło głosować ponad 270 tysięcy uprawnionych, a 13 672 osoby oddały głosy nieważne)19.
Być może, oprócz niezadowolenia społecznego, przyczyniła się do tego wizyta w kraju Jana Pawła II w czerwcu 1979 roku, na zaproszenie władz PRL.
Uczestniczyły w niej miliony Polaków, w tym kilka tysięcy mieszkańców województwa koszalińskiego, dumnych z polskiego papieża.
Liczba uczestników spotkań z papieżem oraz okazywany entuzjazm daleko
przerosły przewidywania władz państwowych. Prasa, radio i telewizja poświęciły tej wizycie stosunkowo dużo miejsca. Koszaliński dziennik „Głos Pomorza”
na bieżąco relacjonował jej przebieg. Wśród wielu zamieszczonych informacji zabrakło jedynie opisu wspaniałej i podniosłej atmosfery podczas spotkań
wiernych z papieżem oraz choćby wzmianki o kilku tysiącach osób przybyłych
z województwa koszalińskiego.
Trudnym do ukrycia przed społeczeństwem faktem była próba dialogu papieża z władzami PRL. Odbywała się ona głównie poprzez kazania, które kierowane były do wiernych, a zawarte w nich przesłania przypominały władzom
politycznym o niezbywalnych prawach jednostki i społeczeństw do wolności
słowa i wyznania.
Kończące się pierwsze półrocze 1980 r., według danych GUS-u o rozwoju
gospodarki narodowej i wykonaniu planu społeczno-gospodarczego, wskazywało na pewną równowagę w gospodarce, na korzystne zmiany, jakie się w niej
dokonywały. Porównywano pierwsze półrocze 1980 roku z okresem analogicznym z roku 1979. Wziąwszy pod uwagę, że rok 1979 był najsłabszy od wielu
lat, to rosnące wskaźniki były rzeczywiście trochę lepsze.
Produkcja przemysłowa wzrosła o 7%, skup produktów rolnych o 4%, sprzedaż detaliczna towarów o 11,1%, obroty handlu zagranicznego o 15,6%, w tym
z krajami kapitalistycznymi o 29,8%. Fundusz płac netto wzrósł o 10,0%. Produkcja przemysłowa osiągnęła wartość 1588 mld zł, co stanowiło 50,9% planu
rocznego. Nakłady inwestycyjne wyniosły 225,6 mld zł, co oznaczało wykona-
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„Głos Pomorza” nr 69 z 26 marca 1980, s. 3.
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej, „Głos Pomorza” nr 68 z 25 marca
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nie rocznych zadań w 41,7%. Nakłady te były niższe o 1,2% w porównaniu do
1979 r., co świadczy o inwestycyjnej stabilizacji. Należy dodać, że plan zakładał redukcję nakładów inwestycyjnych o 9,4% w porównaniu do 1979 roku20.
Gorzej wyglądała realizacja zadań rzeczowych. Spośród szczególnie ważnych 40 zadań inwestycyjnych planowanych na 1980 r., 21 stanowią tak zwane
poślizgi z 1979 roku. Planowano zakończenie 12 zadań, a faktycznie wykonano
jedynie 6. W uspołecznionym budownictwie mieszkaniowym oddano do użytku
tylko 52,8 tys. mieszkań, co stanowiło zaledwie 28,8% planu rocznego. O wyniku tym zadecydował fakt, iż w pierwszych miesiącach roku realizowano budynki zaliczone awansem w poczet planu na 1979 rok. W roku 1980 postanowiono skończyć ze statystyczną fikcją i dlatego musiało się to odbić na wskaźnikach planu21.
Sytuacja w rolnictwie była najmniej złożona. W hodowli zanotowano pewien
spadek pogłowia bydła, skup mięsa był w I półroczu o 2,7% niższy, a wieprzowego nawet o 3,3% niższy niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Koszty
utrzymania rodzin pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej
w I półroczu były wyższe o 6,3% aniżeli w I półroczu 1979 roku, zaś przeciętna
płaca nominalna netto w gospodarce uspołecznionej wzrosła o 9,9%. Wkłady
oszczędnościowe były wyższe o 9,2%22.
Ciekawym uzupełnieniem przytoczonych wyżej danych był artykuł Wiesława Jarosińskiego w „Wiadomościach Statystycznych” (nr 8/80), w którym autor
omówił problem wydajności pracy w Polsce na podstawie badań przeprowadzonych przez Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS.
Z badań tych wynikało, że w 1979 r. pracowaliśmy gorzej niż robotnicy
w NRD, Czechosłowacji i Bułgarii, a na poziomie zbliżonym do Węgier
i ZSRR. Kraje kapitalistyczne, jak Belgia, USA, Francja, Holandia czy RFN,
uzyskiwały wydajność nawet 3-krotnie wyższą niż Polska23. Przedstawione
przez GUS porównania, dotyczące rozwoju gospodarki narodowej i wykonania
planu w I półroczu 1980 roku z I półroczem 1979 roku, były umiejętną statystyczną żonglerką, zamazującą prawdziwy obraz polskiej gospodarki. Zapewne
miało to na celu uspokojenie nienajlepszych nastrojów społecznych i przygotowanie do dalszego zaciskania pasa.
Nowo wybrany rząd z E. Babiuchem postanowił rozwiązać rynkowy problem nadmiaru pieniądza w sposób nowatorski. Uruchomiono sklepy komer-
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cyjne, gdzie sprzedawano towaiy (głównie mięso i szlachetne wędliny) po cenach znacznie podwyższonych, tłumacząc to brakiem dewiz na zakup pasz dla
polskiego rolnictwa. Zwiększono również podaż towarów produkcji krajowej
do sklepów Peweksu i Baltony, sprzedając je oczywiście za dewizy. Nastroje
społeczne zbliżały się do granicy wytrzymałości. Z dniem 1 lipca 1980 r.
wprowadzono „cichą” podwyżkę cen niektórych gatunków mięsa i wędlin,
skromniejszą niż w 1970 i 1976 roku, obejmującą artykuły dostępne w tzw.
sklepach komercyjnych. Narastające niezadowolenie doprowadziło do takiego
napięcia, że niewielka podwyżka i tak niedostępnych dla przeciętnego konsumenta gatunków wędlin spowodowała wybuch gniewu24.
Już 1 lipca zastrajkowały załogi zakładów przemysłowych w różnych miejscach kraju, m.in. w Mielcu, Ursusie, Sanoku i Tarnowie. Nazajutrz przedstawiciel rządu poinformował w telewizji, że wprowadzona poprzedniego dnia podwyżka cen zostaje złagodzona. Władze dość szybko „gasiły” strajki, podejmując pertraktacje z protestującymi, godząc się na podwyżki płac i spełniając inne
żądania ekonomiczne strajkujących. Nakręcało to spiralę strajkową, gdyż zachęcano tym samym robotników do porzucania pracy w kolejnych zakładach
(mimo początkowej blokady informacyjnej wieści o protestach szybko się rozchodziły)25.
W lipcowych strajkach wzięło udział około 80 tyś. pracowników, pod koniec lipca strajki przygasły. E. Gierek demonstracyjnie udał się na tradycyjny
wypoczynek na Krym. Protesty wkrótce znów się nasiliły, a 14 sierpnia rozpoczął się strajk w gdańskiej stoczni im. Lenina. Trzeciego dnia strajku w stoczni
powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) z Lechem Wałęsą,
uczestnikiem strajku sprzed 10 lat i drugorzędnym działaczem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża jako przewodniczącym26.
Niezwykle uważnie mieszkańcy województwa koszalińskiego obserwowali
sytuację w Gdańsku i Szczecinie. Codzienny dopływ informacji odbywał się
poprzez zachodnie rozgłośnie radiowe, „Wolną Europę”, „BBC” i „Głos Ameryki”. Równie ważną rolę spełniali pracownicy PKP i PKS, przewożąc naj-
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świeższe informacje z Trójmiasta i Szczecina o sytuacji strajkowej oraz wydawane tam ulotki i gazetki strajkowe.
Pracownicy kolei i kierowcy PKS często pełnili również funkcję łączników
pomiędzy zakładami pracy w wielu miastach Pomorza Środkowego, w których
akcje protestacyjne były dopiero organizowane. Pilne informacje przesyłano
niezależnymi od telekomunikacji łączami telefonicznymi PKP.
Innymi środkami łączności w zakładach pracy województwa koszalińskiego
były dalekopisy i telefony. Wiadomości o bieżącej sytuacji strajkowej w Gdańsku i Szczecinie, mimo wzmożonej blokady informacyjnej, docierały do zakładów pracy o podobnym profilu produkcji lub kooperujących ze sobą i rozchodziły się we wszystkich środowiskach województwa. Ośmielało to początkowo
niewielkie grupy pracowników do pierwszych wystąpień z petycjami, które
wywieszano na zakładowych tablicach informacyjnych. Petycje, najczęściej
anonimowe, kierowane były do dyrekcji zakładów i najczęściej dotyczyły podwyżek płac.
Rozwój sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju i tworzenie się ruchu
„Solidarność” były pilnie obserwowane przez rząd ZSRR27. W czasie lipcowego spotkania na Krymie Leonid Breżniew przekonywał I sekretarza KC PZPR
Edwarda Gierka, że: „należy zdecydowanie przeciwstawić się wszelkim próbom wykorzystania nacjonalizmu w celu szerzenia antysocjalistycznych i antysowieckich nastrojów, wypaczaniu historii stosunków polsko-sowieckich (...)”,
a „w politycznej walce przeciwko antysocjalistycznym elementom nie stosować
taktyki obronnej, lecz prowadzić przeciwko nim konsekwentną ofensywę”28.
Sytuacja w kraju stawała się coraz bardziej napięta. 18 sierpnia 1980 r. przed
kamerami TVP i mikrofonami PR przemówienie wygłosił I sekretarz KC E.
Gierek, który przerwał swój wypoczynek na Krymie. W wystąpieniu mówił
o błędach popełnionych w polityce gospodarczej, o tym, że praktyka rozmijała
się z pogrudniowymi założeniami polityki partii, a także o tym, że partia w porę
tego nie dostrzegła29.
Ze zrozumieniem sekretarz Gierek odniósł się do zmęczenia i zniecierpliwienia ludzi codziennymi kłopotami i niedostatkami w zaopatrzeniu, kolejkami
przed sklepami30. W celu poprawienia sytuacji rynkowej postanowiono impor-
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tować mięso z zagranicy, pełniejsze miało być zaopatrzenie w mąkę, cukier,
tłuszcze roślinne i zwierzęce31.
Po przeprosinach i licznych obietnicach I sekretarza KC E. Gierka przyszedł
czas na pokazanie kija, który przygotowała władza: „Niebezpiecznym aspektem
ostatnich wydarzeń w niektórych zakładach Wybrzeża Gdańskiego są próby
politycznego wykorzystywania przerw w pracy oraz nastrojów podniecenia
przez nieodpowiedzialne jednostki, przez grupy anarchiczne i antysocjalistyczne”, i dalej, w podobnym tonie: „Jest jednak naszym obowiązkiem stwierdzić
z całą stanowczością, że żadne działania godzące w podstawy porządku politycznego i społecznego w Polsce nie mogą być i nie będą tolerowane. W tej
fundamentalnej sprawie nikt nie może liczyć na ustępstwa, kompromisy, czy
nawet wahania”32. Dalsza część wystąpienia to przypomnienie, że „Jesteśmy
państwem socjalistycznym i z obranej drogi nie zejdziemy”.
Dwa dni później koszalińska prasa donosiła o zebraniach we wszystkich
podstawowych i oddziałowych organizacjach partyjnych, w trakcie których
omawiana jest aktualna sytuacja społeczno-polityczna. Podsumowując dyskusję, stwierdzono, że przestoje i przerwy w pracy są najbardziej kosztownym
sposobem zaspokajania przez załogi swoich interesów. Nawet przy pozytywnym rozpatrzeniu wysuniętych postulatów koszty przestoju ponosi całe społeczeństwo. Zwrócono uwagę na to, że aktywizują się elementy antysocjalistyczne, które godzą w bezpieczeństwo i byt narodowy33.
W tym samym wydaniu gazety po raz pierwszy ukazał się krótki artykuł
o przestojach przedsiębiorstw w miastach wybrzeża i staraniach kierowników
zakładów zmierzających do osiągnięcia porozumienia z załogami. Opisano, że
przebieg dyskusji jest zakłócany przez działalność elementów anty socjalistycznych, które starają się wywierać swój destrukcyjny wpływ. Straszono pogarszającymi się warunkami życia w miastach, w których trwały przerwy w pracy,
i piętrzącymi się kłopotami, spowodowanymi przez nieodpowiedzialne elementy wywrotowe34. Elementami antysocjalistycznymł dla władz PRL była
grupa kilkuset intelektualistów polskich, która w liście zbiorowym wyraziła
swoje poparcie dla protestujących robotników z wybrzeża i ich postulatów35.
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Biuro Polityczne w tej sytuacji postanowiło zapewnić dokładną i rzetelną analizę
zmian w kosztach utrzymania poszczególnych grup ludności, od lipca szereg grup zawodowych otrzymało podwyżki płac. Otrzymają je wszystkie pozostałe grupy zawodowe, kontynuował Gierek. Tamże, s. 1.
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Wśród 21 postulatów wysuwanych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Gdańsku, część miała charakter polityczny. Między innymi żądano zalegalizowania niezależnych związków zawodowych, zniesienia represji za przekonania polityczne, zagwarantowania prawa do strajku oraz zapewnienie bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym36.
Pomocy strajkującym stoczniowcom w Gdańsku udzielali członkowie antykomunistycznej opozycji; od 24 sierpnia działała komisja ekspertów z Tadeuszem Mazowieckim, Bohdanem Cywińskim, Andrzejem Wielowieyskim,
Bronisławem Geremkiem, Tadeuszem Kowalikiem, Waldemarem Kuczyńskim
oraz Jadwigą Staniszkis na czele37.
Prasa, radio i telewizja rozpoczęły antystrajkową propagandę, nie używano
jednak określeń strajk, strajkujący, ale „nieuzasadnione przerwy w pracy” oraz
„grupy anarchiczne i antysocjalistyczne”. Nie pomogły telewizyjne wystąpienia
premiera Babiucha. a następnie I sekretarza KC Gierka, nawołujące do pracy,
do zachowania spokoju i dyscypliny społecznej. W tej trudnej do opanowania
sytuacji sięgnięto do innego sprawdzonego oręża.
Podczas IV Plenum KC PZPR, które odbyło się 24 sierpnia 1980 roku, ustąpili najbliżsi współpracownicy Gierka: Babiuch, Łukaszewicz i Szydlak. Nowym premierem został – jeszcze mniej znany niż Babiuch i równie jak on bezbarwny – Józef Pińkowski, a jako członek Biura i sekretarz KC powrócił do
władz Stefan Olszowski. W kraju strajkowało około 700 tyś. pracowników
z 700 zakładów pracy38.
Mając nowe twarze w Biurze Politycznym KC i rządzie, władze postanowiły
powstrzymać strajki i zawrzeć porozumienia z trzema największymi ośrodkami
strajkowymi: w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu. W tym celu wysłano wicepremiera Mieczysława Jagielskiego do Gdańska, wicepremiera Kazimierza Barcikowskiego do Szczecina, a do Jastrzębia – wysuwającego się na lidera Biura
Politycznego KC – sekretarza Stanisława Kanię.
O umiar i rozsądek apelował do społeczeństwa prymas Stefan Wyszyński,
część tego wystąpienia retransmitowała telewizja39.
Podobnie jak w całym kraju, w województwie koszalińskim atmosfera i nastroje społeczne zmieniały się i komplikowały. Sytuacja była złożona, trudna
i poważna. Kształtowały jaw dużym stopniu nasilające się próby wywoływania
niepokoju, podsycania napięć, kolportaż plotek i pogłosek przez osoby przyby-
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wające na teren województwa z województw objętych strajkami (Gdańska,
Szczecina i Słupska). Tak sytuację oceniały władze partyjne województwa40.
Niekorzystną atmosferę na obszarze województwa pogłębiały rosnące braki
niektórych środków produkcji (np. cementu, paliw) oraz kłopoty z zaopatrzeniem ludności. Z niemałym trudem udało się władzom zorganizować prace zastępcze w zakładach pracy odczuwających braki surowców i materiałów, np.
w Kombinacie Budowlanym w Kołobrzegu i Koszalinie, w przedsiębiorstwach
gospodarki komunalnej, w budownictwie drogowym oraz w kołobrzeskich
portach41.
Pod koniec sierpnia w licznych zakładach pracy województwa koszalińskiego zaczęły powstawać grupy inicjatywne, kierujące do dyrekcji zakładów przygotowane przez siebie postulaty. Na ich czele stanęli liderzy, których zdecydowana i odważna postawa wywierała przemożny wpływ na pozostałą część załogi. Najczęściej postulaty dotyczyły kwestii płacowych: w zakładach „Unitra –
Unitech” w Koszalinie żądano podwyżki płac o l lub 2 grupy. W PŻB w Kołobrzegu domagano się wyrównania poziomu płac pracowników w zakładach tej
samej branży do poziomu najwyżej zarabiających w kraju. Postulaty z WPKS
w Koszalinie, „Telkom–Telcza” w Czaplinku, PPiUR „Kuter” w Darłowie do
tyczyły podwyższenia zasiłków rodzinnych do wysokości jak w MO i wojsku.
Załogi pracownicze PZPS zakład „Alka” w Darłowie i ZSI „Polam” w Szczecinku domagały się likwidacji wprowadzonego w wojsku i MO dodatku na niepracujące żony”42.
Niektóre postulaty pracownicze wykraczały poza sferę życia gospodarczego.
W koszalińskim „Wodrolu” grupa 17 osób domagała się wolnych związków
zawodowych, zmiany władz związkowych i większej samodzielności w rozwiązywaniu spraw zakładu43.
W ostatnich dniach sierpnia 1980 roku grupy inicjatywne przedłożyły postulaty pracownicze dyrekcjom największych zakładów pracy województwa koszalińskiego. Z dnia na dzień poszerzała się lista przedstawianych postulatów,
petycji i żądań. Ustąpił strach paraliżujący pracowników wielu urzędów i zakładów pracy. Ustąpiła obawa przed zwolnieniem lub pociągnięciem do odpowiedzialności.
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W pozostałych zakładach pracy załogi wyrażały obawy, że ci, którzy pracują
spokojnie, nie będą brani pod uwagę przy regulacji płac w myśl powiedzenia
„siedzą cicho, to nic nie dostaną”, Obawy te w wielu przypadkach były bezpośrednią przyczyną zgłaszania petycji i postulatów44.
Powszechnie domagano się lepszego zaopatrzenia w podstawowe artykuły
żywnościowe – postulowano o zachowanie bonów towarowych na cukier,
o wprowadzenie bonów na mięso i jego przetwory, domagano się zniesienia cen
komercyjnych, racjonowania sprzedaży towarów oraz likwidacji przywilejów,
jakie przysługiwały niektórym grupom społecznym przy ich zakupie (MO
i wojsko)45.
W tej sytuacji wojewódzka instancja partyjna podjęła planową, szeroko zakrojoną działalność polityczno-organizatorską. Sekretariat KW w poszerzonym
składzie oceniał na bieżąco sytuację w województwie i podejmował niezbędne
działania. Wprowadzono również całodobowe dyżury w KW oraz w KM i KMG46. Zalecono dyżury kierownictw służb, instytucji i przedsiębiorstw, odpowiedzialnych za zaspokajanie podstawowych potrzeb ludności oraz ogólnie rozumiany ład i bezpieczeństwo w województwie47.
Dyrekcje zakładów pracy, ważnych dla gospodarki województwa, codziennie informowały KW PZPR o realizacji zadań, sytuacji w zakładzie i nastrojach
pracowników. Zupełnie inne sprawozdania składali I sekretarzowi KW szefowie Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Dotyczyły one rozpoznania
operacyjnego w zakładach pracy oraz infiltracji poszczególnych grup zawodowych i środowisk twórczych. Prowadzili je funkcjonariusze SB, tak zwani
„opiekunowie zakładowi”.
Wydarzenia w Polsce były pilnie śledzone przez władze radzieckie. 25 sierpnia na posiedzeniu Biura Politycznego KC KPZR zapadła decyzja o powołaniu
specjalnej komisji (tzw. Komisji Susłowa), której zadaniem miało być pilne śledzenie wydarzeń w PRL i systematyczne informowanie o nich Politbiura. Od
początku kierownictwo radzieckie zdawało sobie sprawę z powagi sytuacji. Zapewne obawiano się, że rozwój wypadków może się wymknąć spod kontroli,
tym bardziej, że -jak oceniało - przywódcy PZPR nie przejawiali zbyt aktywnej postawy wobec „Solidarności”48.
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Na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR w dniu 28 sierpnia 1980 roku,
I sekretarz KC E. Gierek oświadczył, że ambasador ZSRR Borys Aristow złożył
w imieniu kierownictwa KC KPZR oświadczenie wyrażające zaniepokojenie
rozwojem sytuacji w Polsce. Ton wypowiedzi był kategoryczny, brzmiał jak
ostrzeżenie o grożącym Polsce niebezpieczeństwie. W odpowiedzi E. Gierek informował o podejmowanych działaniach politycznych, uspokajających nastroje
społeczne. Dalej E. Gierek oświadczył, iż jest zbulwersowany tonem tego
oświadczenia oraz że jest to ocena towarzyszy radzieckich i nie tylko ich49.
Opinia ambasadora Aristowa udzieliła się żołnierzom radzieckim stacjonującym na terenie województwa koszalińskiego. Pytali oni znajomych Polaków
„Co to za generał ten Wałęsa?” oraz „Ile ten Wałęsa ma wojska, że my ciągle
musimy spać w butach?” Na potwierdzenie tego faktu trzeba przytoczyć złowieszczą wypowiedź ministra obrony ZSRR Dimitrija F. Ustinowa na posiedzeniu Politbiura 29 października 1980 r.: „(...) nasza Północna Grupa Wojsk
jest w pogotowiu i znajduje się w pełni sprawności bojowej”50. Dowódcy radzieckich jednostek wojskowych byli zapewne na bieżąco informowani o sytuacji politycznej na terenie województwa koszalińskiego, przez władze polityczne oraz oficerów łącznikowych z kontrwywiadu wojskowego LWP i funkcjonariuszy Wydziału II SB WUSW w Koszalinie. Współpraca, oprócz wzajemnej
wymiany niezbędnych informacji, sprowadzała się do nadzoru nad zapewnieniem stałych i nieprzerwanych dostaw żywności oraz nośników energii jednostkom radzieckim, swobodnego korzystania przez nie z wytyczonych szlaków
kolejowych i drogowych, jak również zabezpieczenia ich przed penetracją obcego wywiadu oraz zagrożeniem zewnętrznym51. Niezależnie od tej współpracy,
radzieckie wojskowe służby wywiadowcze prowadziły własne rozpoznanie.
Skala tego zjawiska jest do chwili obecnej nieznana, jest również mało prawdopodobne, że zostanie kiedykolwiek ujawniona.
Obawa dowódców radzieckich przed dalszym niekorzystnym dla nich rozwojem sytuacji społecznej na Pomorzu Zachodnim dotyczyła garnizonu wojskowego w Bornem Sulinowie (obok garnizonu w Swiętoszowłe), najważniejszego z punktu widzenia zdolności bojowej Północnej Grupy Wojsk radzieckich, stacjonujących w Polsce. W skład garnizonu w Bornem Sulinowie wchodziły ponadto jednostki stacjonujące w Szczecinku, Białogardzie i Bagiczu (pod
Kołobrzegiem). Garnizon wyłączony był z podziału administracyjnego Polski52.
Łącznie, w radzieckich jednostkach wojskowych na terenie województwa ko49
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szalińskiego, wg ostrożnych szacunków, zamieszkiwało około 25–30 tys. żołnierzy (w zależności od sytuacji politycznej) i około 10–12 tys. ludności cywilnej. Natomiast według przytoczonych danych przez jednego z sekretarzy KP
PZPR w Białogardzie, w latach 1973–1974 na terenie trzech jednostek wojskowych w Białogardzie i na jej obrzeżach stacjonowało łącznie od 27 do 30 tys.
żołnierzy radzieckich i rodzin53. Dane te są trudne do zweryfikowania i przytaczam je wyłącznie, jako przyczynek do dalszych badań.
Oficerowie radzieccy mieszkali na terenie poszczególnych miejscowości razem ze swoimi rodzinami (zarówno na terenie jednostek wojskowych, jak i poza nimi). Dla potrzeb kadry oficerskiej, ich rodzin oraz żołnierzy służby zasadniczej funkcjonowało: szkolnictwo, hotele, internaty, hale sportowe i widowiskowe, baseny, kasyna, kawiarnie, sklepy spożywcze i przemysłowe, piekarnie,
kina, biblioteki, satelitarna łączność telewizyjna, poczta oraz służba zdrowia54.
Jednostki radzieckie posiadały własną łączność satelitarną, transport (w tym
wojskowe lotnictwo pasażerskie i transportowe), magazyny z amunicją do różnych rodzajów broni, stacje paliw, służbę zdrowia z obiektami szpitalnymi, rozbudowane zaplecze techniczne oraz magazyny żywności i poligony do ćwiczeń
wojskowych. Radziecki poligon w Bornem Sulinowie zajmował powierzchnię
ponad 18,5 tys. ha, położony był w południowo-wschodniej części województwa koszalińskiego55 i należał do dwóch największych w Polsce. Łącznie radzieckie poligony na terenie województwa koszalińskiego zajmowały powierzchnię ponad 20 tyś. ha. Bez uzgodnień z administracją polską oddziały
Północnej Grupy Wojsk Radzieckich mogły korzystać z dróg łączących miejsca
stacjonowania z poligonami, lotniskami, strzelnicami i placami ćwiczeń, a także
łączących poszczególne garnizony. Na terenie województwa koszalińskiego
były trzy takie trasy56:
l/ Kołobrzeg – Białogard – Połczyn Zdrój – Borne Sulinowo – Wałcz i dalej
na Gorzów Wielkopolski;
2/ Bagicz – Świnoujście;
3/ Szczecinek – Drawsko Pom. – Stargard i dalej na Chojnę.
Kuriozum prawne stanowiło zarządzenie nr 26 z dnia 2 grudnia 1976 r. „w
sprawie kontroli celnej i postępowania celnego...”, wydane w wyniku ustaleń
z Rosjanami przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł, które pozbawiało nasze organa graniczne prawa do kontroli towarów wwożonych do Polski i wywożonych
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za granicę. Znalazł się w nim zapis, że: „wojska radzieckie przekraczające w
zwartych oddziałach i pododdziałach, transportem kolejowym, samochodowym
lub innym zwolnione są od kontroli celnej". Ponadto: „...przybycie okrętu wojennego do portu oraz jego wyjście, a także przylot wojskowego statku z zagranicy oraz jego odlot za granicę nie wymagają zawiadomienia o tym administracji celnej...”57.
Nowoczesnym wojskowym lotniskiem Północnej Grupy Wojsk radzieckich
na terenie województwa koszalińskiego był Bagicz pod Kołobrzegiem, o łącznej powierzchni 281 ha. Na lotnisko to przywożono i wywożono, bez jakiejkolwiek polskiej kontroli, sprzęt wojskowy, zaopatrzenie oraz żołnierzy i ich
rodziny.
Poważnym problemem dowódców pomocnych wojsk radzieckich w Polsce
była obawa przed wymknięciem się spod kontroli władz polskich rozlewających
się po całym kraju strajków. Mogło to w konsekwencji spowodować zagrożenie
dla bezpieczeństwa jednostek stacjonujących na Pomorzu Zachodnim, wyposażonych w broń jądrową. Rakiety z głowicami jądrowymi przechowywano na terenie Buszyna (położonego ok. 6 km od Białogardu) oraz Dobrowa (położonego
ok. 10 km od Sławna). Niezależnie od tego na terenie poligonów Bornego Sulinowa stacjonowała Brygada Rakiet Operacyjno–Taktycznych wyposażona
w samobieżne wyrzutnie rakietowe z głowicami jądrowymi. Fakt przechowywania w Polsce broni jądrowej potwierdził 7 kwietnia 1991 roku dowódca Północnej Grupy Wojsk radzieckich gen. Wiktor Dubynin58. Potwierdzają to również przekazane przez Rosjan stronie polskiej w latach 90. liczne obiekty wojskowe w wymienionych miejscowościach, a w nich wielopoziomowe betonowo-ziemne budowle ze śladami po usuniętym wyposażeniu i licznych zabezpieczeniach. Zdaniem specjalistów z Wojska Polskiego rozwiązania takie są stosowane wyłącznie podczas przechowywania broni nuklearnej. Innymi obiektami były schrony ziemne, maskujące obecność samobieżnych wyrzutni rakietowych.
Należy przyjąć, że władze polityczne województwa koszalińskiego miały
wiedzę o zgromadzonym radzieckim potencjale militarnym i rozumiały doniosłość
problemu. Dlatego podczas spotkań z dowódcą jednostek radzieckich (z Bornego
Sulinowa) zapewniały o posiadaniu pełnej kontroli w województwie59.
Prowadzone w Gdańsku i w Szczecinie rozmowy przedstawicieli strony rządowej z Międzyzakładowymi Komitetami Strajkowymi zbliżały się w ostatnich
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dniach sierpnia do pomyślnego zakończenia. Zapewne doświadczenia grudnia
1970 r. i czerwca 1976 r. skłoniły władze PRL do zaniechania rozwiązań siłowych i dlatego wyrażono zgodę na podpisanie przygotowanych porozumień60.
Protokół ustaleń w sprawie wniosków i postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Komisją Rządową w Szczecinie został podpisany w dniu
30 sierpnia 1980 roku. Za Międzyzakładowy Komitet Strajkowy protokół podpisał przewodniczący Marian Jurczyk, za stronę rządową wicepremier Kazimierz Barcikowski. W podpisanym protokole znalazła się zgoda na utworzenie
„samorządnych związków zawodowych, które będą miały socjalistyczny charakter zgodnie z Konstytucją PRL”61.
Dzień później, tj. 31 sierpnia 1980 roku, podpisano protokół porozumienia
zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
w Stoczni Gdańskiej. W imieniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego
protokół porozumienia podpisał przewodniczący Lech Wałęsa, za Komisję
Rządową jej przewodniczący wiceprezes Rady Ministrów PRL Mieczysław Jagielski. Podobnie w tym porozumieniu władze zgadzały się na utworzenie niezależnych związków zawodowych, mających „przestrzegać zasad określonych
w Konstytucji PRL” i uznających kierowniczą rolę PZPR62.
Trzy dni później podobne porozumienie podpisano w Jastrzębiu. Strajkujący
od wielu dni pracownicy kluczowych dla gospodarki narodowej zakładów pracy
triumfowali. Doniosłym osiągnięciem zawartych porozumień było uznanie wolnych związków zawodowych, które zorganizowały się we wrześniu pod nazwą
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) „Solidarność”63.
Rząd zobowiązał się również wnieść do Sejmu projekt ustawy o cenzurze,
chroniącej interesy państwa, jego tajemnice i ważne interesy międzynarodowe
(po raz pierwszy od 1944 roku miały być prawnie uregulowane status i zakres
kompetencji cenzury). Władze zobowiązały się do rewizji wyroków w procesach sądowych i przywrócenia do pracy osób zwolnionych z przyczyn politycznych. Nim podpisano porozumienie, z aresztów wyszli działacze opozycji zatrzymani w poprzednich dniach64.
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Podpisanie porozumień sierpniowych było wielkim zwycięstwem strategii
proponowanej przez korowską opozycję: „nie palcie komitetów, ale zakładajcie
własne; nie wychodźcie ze strajkujących zakładów na ulice, zachowajcie solidarność, nie dajcie się podzielić; negocjujcie z kierownictwami zakładów,
a ustalenia spisujcie w formie urnowy; nie rozwiązujcie komitetów po zakończeniu strajku, gdyż muszą one nadal reprezentować załogę i pilnować realizacji porozumień”65.
Doprowadzenie polskiej gospodarki do ekonomicznej zapaści oraz przymusowe wyrażenie zgody przez władze partyjne na wiele ustępstw wobec strajkujących, groźnych dla istniejącego porządku w bloku państw socjalistycznych,
musiało zakończyć się klęską ekipy E. Gierka. Nawet dla bacznego widza sceny
politycznej trudne do przewidzenia było, kto przejmie władzę oraz kiedy to nastąpi.
Nie tylko członkowie Biura Politycznego KC PZPR wiedzieli, że w obozie
władzy istniała silna rywalizacja, z jednej strony E. Gierek, z drugiej Stanisław
Kania i Wojciech Jaruzelski. Z materiałów STASI, które opublikowali pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej z Wrocławia, wynikać może między innymi
to, że strajk w Stoczni Gdańskiej stał się elementem rozgrywki grupy Kani
z Gierkiem. Według tych materiałów, Kania miał do pewnego stopnia inicjować
akcję strajkową, choć później sytuacja wymknęła się spod jego kontroli, co
wcale nie musi oznaczać, że to partia stworzyła „Solidarność”66.
Za poparciem tezy „spiskowej” przemawia wiele argumentów. Gierek, mimo
trwających w kraju strajków, wyjechał na urlop na Krym. Tę sytuację starała się
wykorzystać grupa skupiona wokół Kani w celu dokonania zmian personalnych
na najwyższych stanowiskach partyjnych. Dlatego inicjowali niektóre strajki.
Oznaki niezadowolenia społecznego miały być argumentem decydującym
o odsunięciu Gierka i jego ekipy od władzy. W dużej mierze dzięki badaniom
Andrzeja Paczkowskiego wiemy, że pierwszy wariant wprowadzenia stanu
wojennego opracowano w lipcu 1980 r. Mamy zatem zarówno wątek prowokacji, inicjowania strajków, zamiar ich natychmiastowej pacyfikacji, jak i przejęcie władzy przez nową partyjną ekipę67.
Zamiar przejęcia władzy zrealizowano natychmiast, po tym jak Gierek dostał
zawału serca i został przewieziony do szpitala. Na obradującym w nocy z 5/6
września V plenum KC odwołano Gierka ze stanowiska, a nowym I sekreta-
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rzem KC został Stanisław Kania. Zmiany te zostały, rzecz jasna, uprzednio
uzgodnione z Kremlem68.
Wnikliwym obserwatorem sierpniowych i wrześniowych wydarzeń na polskim wybrzeżu były delegacje ministerstw obrony państw – stron Układu Warszawskiego, których armie uczestniczyły w ćwiczeniach „Braterstwo broni –
80”, w sile 40 000 tys. żołnierzy i oficerów. Ćwiczenia odbywały się na terytorium NRD i na przyległym akwenie Morza Bałtyckiego69.
Protesty społeczne z sierpnia 1980 roku, które przetoczyły się po całym kraju, dotarły do zakładów pracy województwa koszalińskiego. Na przełomie
sierpnia i września zaczęły powstawać pierwsze ogniwa Niezależnego Związku
Zawodowego, wzorując się na Gdańsku lub Szczecinie. W dniach 20–22 sierpnia 1980 r. w Zakładach Techniki Próżniowej „Unitra – Unima” w Koszalinie
grupa inicjatywna pracowników zakładu zorganizowała pierwsze wolne zebranie. Po długiej dyskusji powołano Komitet Strajkowy, na czele którego stanął
Lucjan Nowak – ślusarz wydziałowy, jego zastępcą został Grzegorz Stachowiak, a sekretarzem Paweł Michalak. Zainicjowany przez Komitet strajk,
a głównie jego forma, był absolutną nowością. Strajkowano pod hasłem: „Strajkujemy – pracując, popieramy 21 postulatów z Gdańska”. Poparcie dla gdańskich postulatów było najważniejsze, był to wyraz jedności i solidarności ze
strajkującymi stoczniowcami, hutnikami i górnikami. Wśród postulatów były
również własne, z którymi wystąpiono do dyrekcji i rady zakładowej 70. Pod koniec sierpnia w Koszalinie powstały Komitety Strajkowe w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, „Kazelu”, „VIS”-ie, Koszalińskich Zakładach Naprawy Samochodów oraz w kilku innych71.
Społeczne odreagowanie 35 lat partyjnej dyktatury, rozpoczęte w sierpniu
1980 roku, przypominało zasadę domina. W kolejnych zakładach pracy województwa koszalińskiego powstawały ogniwa niezależnych związków zawodowych. Pod koniec listopada 1980 r. w koszalińskim MKZ „Solidarność” skupionych było 215 zakładów pracy różnych branż, które liczyły 29 tys. członków. W połowie grudnia koszaliński MKZ skupiał już 278 organizacji zakładowych, liczących ponad 40 tys. członków. Była to siła, z którą wojewódzkie
władze partyjne musiały się liczyć. Podobnie było w innych województwach.
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Wydarzenia w Polsce budziły głębokie zaniepokojenie w krajach socjalistycznych sąsiadujących z Polską. Obawiano się, że rosnąca w siłę „Solidarność” spowoduje w Polsce zmianę ustroju, która może doprowadzić do wzrostu
nastrojów opozycyjnych w innych krajach socjalistycznych. W ZSRR obawiano
się również, że po zmianie ustroju Polska wystąpi ze struktur Układu Warszawskiego, wiążąc się z państwami kapitalistycznymi. Przywódcy ZSRR, NRD
i Czechosłowacji postanowili do tego nie dopuścić, przygotowując interwencję
wojskową. Do wkroczenia obcych wojsk jednak nie doszło. 13 grudnia 1981
roku władze PRL postanowiły rozprawić się z „Solidarnością” własnymi siłami,
wprowadzono stan wojenny.

EDWARD WIŚNIEWSKI

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE POLITYKI MIEJSKIEJ
A SAMORZĄDOWA RZECZYWISTOŚĆ
Wstęp
Nauka od dawna stara się wyjaśniać prawidłowości rządzące mechanizmami
władzy lokalnej, szukając pewnych uogólnień. W praktyce napotyka się jednak
na barierę bardzo silnego zróżnicowania w rozwiązaniach lokalnych. Pytanie
retoryczne „Kto rządzi miastem?‖ ma określoną odpowiedź normatywną. Istnieją bowiem regulacje prawne, zapewniające wzajemne relacje i podział kompetencji między radą, zarządem, burmistrzem i innymi osobami lub instytucjami
przewidzianymi w ustawodawstwie danego kraju1. Wydaje się, że odpowiedź ta
zawiera tylko część prawdy. Można bowiem wskazać przykłady miast, w których na rzeczywisty proces podejmowania decyzji znaczny wpływ wywierają
osoby znajdujące się poza formalnymi układami władzy; są to m.in. lokalni
przedsiębiorcy, ksiądz, osoby obdarzone znacznym autorytetem w lokalnym
społeczeństwie itp. Już w 1921 roku R. Lynd opublikował pracę pt. Middletown
in Transition, w której opisał, jak pewna rodzina sprawuje rzeczywistą władzę
w mieście, dominując w procesach decyzyjnych.
Celem artykułu jest omówienie koncepcji teoretycznych powstałych po II
wojnie światowej, które dominują w nauce tej dziedziny. Przedstawiono też kilka refleksji zaczerpniętych z obserwacji praktyki samorządowej na terenie dawnego województwa koszalińskiego.
1. Przegląd koncepcji teoretycznych rządzenia miastem
Ujęcie elitystyczne
W 1953 roku F. Hunter2 postawił sobie następujące pytania:
— kim są ludzie rządzący miastem?
— w jaki sposób zdobywaj ą władzę i jak jej używają?
— jakie są ich relacje z resztą społeczeństwa?
Posługując się tzw. metodą reputacyjną, doszedł do wniosku, że w procesach
podejmowania decyzji dominują biznesmeni, którzy podporządkowują sobie
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polityków. Miastem rządzi wąska elita, np. wysokiej rangi dyrektorzy największych firm, których rola w procesach politycznych nie jest szczególnie widoczna; nie zajmują się polityką bezpośrednio, nie zasiadają w radzie miasta. W tym
przypadku, demokracja przedstawicielska jest zasłoną dymną dla dominujących
interesów ekonomicznych.
Teoria pluralistyczna
Polemiką z pracą F. Huntera była książka R. Dahla3 pt. Kto rządzi? R. Dahl
powrócił w niej do tezy M. Webera o konieczności analizy wieloczynnikowej
w badaniach społecznych. Zarówno status społeczny, jak i siła polityczna są
zależne od różnego rodzaju zasobów, takich jak majątek, pochodzenie, głosy
wyborców, legitymizacja, dostęp do mediów, dostęp do polityków itp. Nie jest
ważna obecna siła polityczna, ale zasoby, które mogą być potencjalnie użyte do
realizacji celów politycznych.
R. Dahl postawił wiele pytań, a w szczególności:
— czy nierówności w dostępie do zasobów kumulują się?
— jak podejmowane są najważniejsze decyzje?
— jacy ludzie mają największy wpływ na decyzje?
— jakie znaczenie ma zasób polityczny: „prawo głosu‖?
— czy struktura władzy lokalnej jest trwała, czy podlega częstym zmianom?
Badając szczegółowo procesy podejmowania decyzji w trzech dziedzinach:
planowanie miasta, oświata oraz nominacje polityczne, doszedł do wniosku, że
waga polityczna nie rozkłada się równomiernie we wszystkich obszarach, gdyż
oprócz burmistrza i kilku kluczowych urzędników, listy osób ważnych w różnych dziedzinach polityki miejskiej nie pokrywają się.
Co więcej, zasoby posiadane przez poszczególne osoby nie wystarczają do
wywarcia wpływu na procesy polityczne. Są najczęściej źródłem powstawania
koalicji w grze politycznej miasta.
Wyjaśnienie polityki miejskiej przez R. Dahla ma charakter pluralistyczny:
jest wiele różnych grup, które mają wpływ na podejmowanie decyzji. Ten pluralizm posiada swoją stratyfikację: stosunkowo niewielu posiada duży, bezpośredni wpływ, a większość mieszkańców ma ograniczony i pośredni wpływ na
decyzje.
R. Dahl stworzył w swojej pracy pojęcie poliarchii, związane z różnymi grupami dominującymi w różnych dziedzinach. Praca tego autora opisywała rezultaty badań empirycznych, a nie postulaty o charakterze normatywnym. Przez
wiele lat trwała dyskusja pomiędzy zwolennikami koncepcji Huntera i Dahla.
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Szkoła porównawcza
W 1967 roku T.N. Clark4 podjął próbę połączenia podejścia reputacyjnego
Huntera i analizy decyzyjnej Dahla. Istotą jego pomysłu było zastosowanie
w badaniu wielu miast równocześnie identycznej metody, opartej na ankiecie
zawierającej pytania odnoszące się do obu podejść, a następnie porównywaniu
osiągniętych wyników.
Tabela l

Hipotezy T.N. Clarka w zakresie zróżnicowania lokalnego polityki miejskiej
Lp.
Rodzaj zależności
1. Zależności demograficzne

2.

Zależności ekonomiczne

3.

Zależności prawnopolityczne
Zależności społeczne

4.

Hipoteza Clarka
- większe miasta odznaczają się bardziej pluralistycznym
modelem polityki,
- w dużych miastach większa jest liczba potencjalnych elit,
mających wpływ na władzę,
- większe miasta posiadają więcej zawodowych polityków
i mniejsza jest w nich szansa na dominację zewnętrznych
grup, np. biznesu,
- większe miasto ma większe zróżnicowanie społeczeństwa,
co pozwala na większe zróżnicowanie grup nacisku.
- modelowi pluralistycznemu sprzyja zróżnicowana struktura gospodarki,
- modelowi pluralistycznemu sprzyja rozwój związków zawodowych, chyba że osiągną one znaczenie dominujące,
eliminując inne grupy.
- pluralizmowi sprzyja rozwój partii politycznych w społeczności lokalnej.
- pluralizmowi sprzyja rozwój organizacji pozarządowych,
dobrowolnych zrzeszeń i innych instytucji państwa obywatelskiego,
- pluralizmowi sprzyja liczba silnych partii walczących o
wpływy,
- uczestnictwo w partiach i organizacjach sprzyja internalizacji norm, a to zmniejsza szansę siłowego rozwiązywania konfliktów,
- pluralizmowi sprzyja wyższy poziom wykształcenia społeczności lokalnej,
- prestiż danej grupy społecznej (zawodowej) sprzyja jej
wysokiej pozycji w strukturze realnej władzy.

Źródło: opracowanie własne.

T.N. Clark doszedł do wniosku, że miasta bardzo mocno różnią się między
sobą stylami realizowanej polityki i modelami podejmowania decyzji. Sformułował kilkadziesiąt hipotez wyjaśniających te zróżnicowania, wśród których
istotniejszymi wydają się zawarte w tab. 1.
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T.N. Clark wprowadził pojęcie dekoncentralizacji władzy w mieście, stosując prosty miernik na podstawie pomiaru ankietowego. Stanowi on versus pojęcia skupienia władzy.
Koncepcja „maszyny wzrostu” (growth machine)
Nawiązując do tradycyjnej teorii elitarnej Huntera, w koncepcji growth machine wyróżnia się dwa typy wartości nieruchomości, tj. wartość użytkową
i wartość wymiany. Większość ludzi zainteresowanych jest codzienną wartością
użytkową swoich nieruchomości, ale nieliczna grupa posiadaczy znacznych zasobów nieruchomości myśli głównie o zysku osiąganym poprzez wartość wymiany. Dążą oni do podnoszenia wartości swojej własności przez intensyfikację
użytkowania albo poszukiwanie lokalizacji działalności podnoszącej wartość
własności.
W teorii Logana i Molotcha istnieją posiadacze, którzy nie są mobilni, nie
przenoszą się w inne miejsca, ale starają się przyciągnąć kapitał tam, gdzie
przebywają. Zawierają oni koalicje z potencjalnymi inwestorami. Rentierzy
mają trzy rodzaje sprzymierzeńców:
1. developerów i finansistów, którzy odnoszą bezpośrednie korzyści z inwestowania,
2. beneficjentów z korzyściami pośrednimi: w wyniku inwestycji wzrasta popyt na ich produkcję i usługi, np. przedsiębiorstwa usługowe użyteczności
publicznej, lokalne media,
3. beneficjentów silnie związanych lokalnie, mogących odnosić korzyści z niektórych aspektów rozwoju, np. wyższe uczelnie, kluby sportowe, drobni
kupcy, samozatrudnieni5.
Permanentne faworyzowanie wartości wymiany sprawia, iż koszty rozwoju
ponoszą w dużym stopniu grupy uboższe i drobni przedsiębiorcy, a główne zyski czerpią rentierzy. Sytuacja taka charakteryzuje się niską produktywnością:
silna konkurencja między miastami nie przynosi zysków w skali regionu (gra
o sumie zerowej). Działanie koalicji wzrostu staje się jednak często motorem
polityki miejskiej.
Od lat osiemdziesiątych nasila się nowe zjawisko tzw. anti-growth movements – ruchy przeciwstawiające się procesom wzrostu w aglomeracjach. Rozwój ruchów antywzrostowych, często proekologicznych, Clark i HoffmanMartinot wiążą z ogólniejszym zjawiskiem kształtowania się tzw. nowej kultury
politycznej6.

5

A. Logan, S. Molotch, Growth machine, [w:] Innovations in State and Local Government, London 1987.
6
P. Clark, E. Hoffman-Martinot, Survey on Public Entrepreneurship, Coopers &
Lybrand 1998, s. 55–71.
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Należy zaznaczyć, że teoria ta jest bardziej popularna w USA niż w Europie.
Samorządy europejskie są znacznie silniej włączone w realizację polityk formułowanych w skali całego kraju, są też mniej zależne od dochodów uzyskiwanych od lokalnych przedsiębiorstw, a także inny jest model gospodarki nieruchomościami w Europie. Sprawia to, że zawieranie koalicji wzrostu w miastach
europejskich jest znacznie rzadsze.
Teoria City Limits P. Petersona
P. Peterson uważał, że przyciąganie kapitału i wysokiej jakości siły roboczej
staje się podstawowym wyznacznikiem polityki miejskiej7. Ponieważ samorządy nie mają do swojej dyspozycji instrumentów makroekonomicznych, powinny stwarzać różnego rodzaju zachęty pośrednie dla kapitału. Według P. Petersona rozróżnić można trzy rodzaje polityki miejskiej:
— rozwojowa, np. systemy transportowe i komunikacyjne,
— redystrybucyjna, np. służba zdrowia, opieka społeczna, mieszkania komunalne,
— alokacyjna, np. bezpieczeństwo, straż pożarna.
Polityka rozwojowa sprzyja wzrostowi bazy podatkowej, a korzyść marginalna przekracza koszty marginalne w przypadku przeciętnego podatnika. Polityka redystrybucyjna zapewnia przepływ środków od bogatszych do uboższych podatników, ale osłabia bazę ekonomiczną.
W praktyce polityka miejska ograniczona jest dwoma warunkami:
a) podatki nie mogą być znacząco wyższe niż w miastach, z którymi się konkuruje,
b) wydatki na rozwój nie powinny być mniejsze niż u konkurencji terytorialnej.
Na politykę redystrybucyjna stać tylko te miasta, które mają wysoką bazę
podatkową. Ironią redystrybucji jest to, że pojawia się najczęściej tam, gdzie
biedy jest stosunkowo niedużo. Na redystrybucję częściej decydują się duże
miasta, które posiadają monopolistyczną kontrolę nad wielkimi zasobami wartościowych terenów. Miasta średnie i małe są bardziej uzależnione od przymusu
konkurencyjności.
Przedsięwzięcia rozwojowe powinny podejmować wszystkie miasta, a słabsze ekonomicznie są na nie skazane w większym stopniu. Peterson uważa, że
poszczególne rodzaje polityki charakteryzują się innymi modelami podejmowania decyzji: w politykach rozwojowych zaznacza się większa dominacja biznesu, zaś decyzje redystrybucyjne są bardziej pluralistyczne.

7

P. Peterson, City Limits Theory, „Harvard Business Review‖, March-April 1981,
s. 68–78.
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Teoria reżimu (regime theory)
Jest to popularna od lat 80. koncepcja, wywodząca się z obserwacji, że wyzwania rozwojowe narzucają konieczność współpracy między sektorem publicznym i prywatnym.
Samorząd musi pracować z innymi i osiągać swoje cele poprzez inne organizacje. W Wielkiej Brytanii pojawiło się pojęcie enabling government („samorząd ułatwiający‖), który stara się stworzyć innym warunki do działania, zamiast samodzielnie wykonywać poszczególne zadania i usługi.
Różne grupy interesów łączą swoje siły, aby osiągać wspólne cele. Twórcą
tej teorii był A. Stone, który uważał, że dominujące znaczenie mają nie tylko
obiektywne warunki, w których odbywa się proces polityczny, ale także umiejętności przekształcania ich w skuteczną politykę8. Źródłem niepowodzeń
w polityce rozwojowej miast są nie tylko uwarunkowania strukturalne, lecz brak
inteligentnego zarządzania miastem.
Centralnym punktem teorii reżimu jest pojęcie kompleksowości. Instytucje
i indywidualne jednostki uwikłane są w bardzo skomplikowane sieci interakcji.
Znalezienie prostych zależności przyczynowych jest praktycznie niemożliwe.
Stone uważa, że życie w mieście jest chaotyczne, a większość procesów zachodzi bez wyraźnego związku z działalnością grupy przywódczej. Ta złożoność
ogranicza rolę samorządu w sprawowaniu władzy i kontrolowaniu procesów
rozwoju. Najważniejszą rolą samorządu jest mobilizacja i koordynacja zasobów. Zdarza się, że władze miasta narzucają swoją wolę i wymuszają działania,
ale jest to tylko mała część życia politycznego. Istotą polityki jest formułowanie
priorytetów, a głównym wyzwaniem jest zapewnienie współpracy różnym uczestnikom życia społeczno-gospodarczego.
Aby zwiększyć efektywność, sektor publiczny musi łączyć swoje możliwości
z jednostkami nłerządowymi. Sektor publiczny i sektor prywatny tworzą w ten
sposób reżim, umożliwiający wspólne działanie. Stone definiuje go, jako nieformalną, ale relatywnie stabilną grupę, posiadającą dostęp do zasobów. Dostęp
ten umożliwia grupie trwały wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących rządzenia. W ramach reżimu nie występuje formalna hierarchia, nie ma też jednego
kierunku działania i kontroli. Podkreśla się jej sieciowy charakter: raz ustanowiona współpraca widziana jest jako wartość wymagająca ochrony ze strony
wszystkich uczestników. Uwaga zwrócona jest na tworzenie grup stabilnych,
a nie płynnych koalicji, jak u Dahla. Głównym zagadnieniem nie jest kontrola
i dominacja, lecz zdolność do osiągania celów.

8

A. Stone, Regime theory, [w:] Managing Demandfor Governing Guide, Massachusetts 1987,s. 154–161.
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Stone rozróżnia pomiędzy power over (władza nad) a power to (władza potrzebna do osiągnięcia czegoś), uważając, że to pierwsze pojecie ma coraz
mniejsze znaczenie. Odwrotnie niż Hunter, Stone twierdzi, że nie ma jednej
grupy mogącej zdobyć dominującą pozycję, ale, w odróżnieniu od Dahla, nie
przywiązuje dużej uwagi do siły wyborczej grup. Samorządy będą współpracować nie z tymi, którzy mają największą siłę wyborczą, ale raczej z grupami,
które posiadają zasoby decydujące o osiągnięciu celów strategicznych.
Tradycyjna regime theory widzi dwie główne grupy zawierające koalicje:
wybieralni politycy i biznes. Dostrzega także inne grupy, jak mniejszości etniczne, wspólnoty sąsiedzkie, profesjonaliści, administracja. Tym, co decyduje
o pozycji grupy w polityce miejskiej, jest połączenie wiedzy i pozycji ekonomicznej.
Polityka lokalna kształtowana jest według Stone'a przez trzy czynniki:
— skład rządzącej koalicji,
— relacje między członkami koalicji,
— zasoby, jakie jej członkowie są w stanie pozyskać.
Wśród prac mieszczących się w szerokich ramach tej teorii na wspomnienie
zasługuje opracowanie Savitcha i Thomasa9, w którym wyróżniają oni kilka typów koalicji:
— pluralistyczne, zdominowane przez silnych liderów-polityków, którzy skupiają wokół siebie szeroką gamę podmiotów prywatnych;
— elitarne, zdominowane przez biznesmenów, którzy „pociągają‖ za sobą słabych polityków;
— korporacyjne, skupiające silnych liderów politycznych i zjednoczoną grupę
biznesmenów, która zna swoje cele;
— hiperpluralistyczne, w których trudno doszukać się jednostek i podmiotów
na tyle silnych, aby nadawać kierunek polityce miejskiej.
Samorządowa rzeczywistość w Polsce – kilka refleksji
Liczne obserwacje i badania nad funkcjonowaniem samorządności w Polsce
skłaniają wielu autorów do oryginalnych refleksji, z których ciekawymi wydają
się być następujące:
1. Sprawowanie władzy lokalnej często nie jest utożsamiane z działaniem na
rzecz poprawy standardów życia mieszkańców i rozwoju miasta, lecz jest synonimem przynależności do grupy uprzywilejowanych10. Przykładem może być
kwestia jawności w ustawodawstwie samorządowym. W świetle obowiązujących przepisów gospodarka miasta jest jawna.

9

D. Savitch, E.T. Thomas, Reforming State-Local Relations, Denver 1991, s. 59–65.
J. Pitera, Piękno teorii – smutek praktyki, „Wspólnota‖ 2001, nr 12, s. 15.
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Niestety władze samorządowe zbyt często zachowują się jak adwokaci inwestorów, w mniejszym stopniu dbając o interesy społeczności, którą reprezentują.
Spektakularnym przykładem jest wprowadzanie na teren wielu miast supermarketów, bez uprzednich zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i braku pełnej jawności informacji. Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP
każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy. Dotyczy to w szczególności jawności gospodarowania finansami i majątkiem komunalnym.
2. Trudno się dziwić, że działalność samorządowa jest mało efektywna, jeśli
wielu przedstawicieli władzy lokalnej nie może się wyzbyć antydemokratycznych nawyków11.
Zgodnie z ustawą o samorządzie, rady gmin miejskich mogą powoływać
komisje (stałe lub doraźne), które z reguły pełnią funkcje organów doradczoopiniotwórczych, czasem na zlecenie rady – kontrolnych. W ich skład można
powoływać osoby nie będące członkami rady, ekspertów, specjalistów itp. Ich
rola w prawidłowym funkcjonowaniu komisji byłaby niebagatelna. Tylko nieliczne miasta w Polsce korzystaj ą z tej możliwości, a w niektórych przypadkach
członków komisji, którzy nie są radnymi, pozbawia się prawa głosowania. Pozbawienie rzeczoznawców wpływu na decyzje, w sprawach nad którymi pracowali, kłóci się ze zdrowym rozsądkiem i może nawet wypaczyć rezultaty działalności komisji.
3. System wyborczy nie pozwala na wyłanianie radnych spośród osób rzeczywiście aktywnych i sprawnych w pracy społecznej. Listy kandydatów z kadencji na kadencję są coraz bardziej upartyjnione. Kandydat spoza partii politycznych, mający nawet zasługi dla swojego otoczenia, ma nikłe szansę na wybór do rady miejskiej. Taka selekcja powoduje liczne wypaczenia elekcyjne co
do wyboru ludzi zaangażowanych w rozwój miasta.
Coraz więcej decyzji samorządowych podejmuje się z powodów politycznych, a coraz mniej z myślą o mieszkańcach i zewnętrznych „klientach‖ miasta.
4. Powszechną praktyką samorządową jest fakt, iż mieszkańcy miasta mają
dla lokalnych polityków wartość karty do głosowania, co oznacza, iż ich istnienie zauważa się głównie podczas kampanii wyborczej12. Naturalną konsekwencją selekcji elekcyjnej jest wybór burmistrza czy prezydenta miasta, gdzie najważniejszym kryterium (często jedynym) jest rekomendacja partyjna, a nie rzeczywiste umiejętności i kompetencje kandydata.
Obsada pozostałych stanowisk, np. funkcja sekretarza miasta, to efekt parytetu partyjnego, wynikającego z zawartej koalicji. Fatalną praktyką jest, gdy dla
„utrzymania stabilności‖ koalicji, zawierający porozumienie akceptują bez dys-
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S. Krupa, Spaczony samorząd, „Wspólnota‖ 2001, nr 12, s. 41.
J. Pitera, Liczą się układy, nie kwalifikacje, „Wspólnota‖ 2001, nr 11, s. 21.
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kusji kandydatury zgłaszane przez partnerów, niezależnie od tego, co te osoby
sobą reprezentują. Upartyjnienie samorządu sięga często najniższych stanowisk.
5. Ci pracownicy samorządowi, którym udało się przetrwać kolejne roszady
personalne, następujące po kolejnych wyborach, żyją i pracują w stresie i obawie przed utratą pracy.
Wydaje się, że tak konstruowana administracja, obciążona niepewnością, nie
może funkcjonować sprawnie i obiektywnie. Klienci urzędu stają się wtedy intruzami, a sprawy, z którymi przychodzą, są rozpatrywane bez pośpiechu, asekuracyjnie, licząc na pomoc bezpośredniego przełożonego. Obniża to efektywność pracy urzędu.
Podsumowanie
Analiza kilku modeli realizowania polityki miejskiej w konfrontacji z licznymi odchyleniami aplikacyjnymi w polskiej samorządności skłania do ogólniejszej refleksji: w rozwiniętych demokracjach sygnalizowane anomalia są
rzadsze i często niemożliwe. Obywatele znają tam w większym stopniu swoje
prawa i potrafią z nich korzystać. W Polsce nawyki PRL-owskie sprzyjają nieefektywnej ciągle administracji samorządowej.
Mieszkańcy miast są niezadowoleni, chwytają się metod pozaprawnych, media
krytykują władze lokalne, a decydenci w istocie niewiele zmieniają i usprawniają.
Wiedzą bowiem, że gdy będą następne wybory, ich przyszłość zależeć będzie
wyłącznie od układów politycznych w radzie miejskiej i od tego, czy dobrze zasłużyli się popierającym ich partiom.
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EDWARD SIENKIEWICZ

POLSKI SPÓR O WOLNOŚĆ W KONTEKŚCIE
LIBERALNEJ KONCEPCJI OSOBY I SPOŁECZEŃSTWA
Cechą charakterystyczną nie tylko lansowanych obecnie w polskiej rzeczywistości koncepcji człowieka i społeczeństwa, ale także stylu życia, wydaje się
być szeroko rozumiany liberalizm. Niestety polskie doświadczenia z liberalizmem nie mają bogatej tradycji. Mamy zatem do czynienia ze zbyt szybkim
i bezkrytycznym przyjmowaniem mechanizmów rodzących coraz większe napięcia, bez umiejętności, a nawet możliwości ich rozładowywania. Najogólniej
rzecz ujmując, poddanie się niosącym człowieka zewnętrznym prądom jest rzeczą bodajże najłatwiejszą, możliwą nie tylko z dnia na dzień, ale w każdej dosłownie chwili. Rzeczą o wiele trudniejszą jest zdobycie umiejętności opierania
się im, a tym bardziej kierowania nimi. Mniej więcej w takim właśnie kontekście przebiega dziś polski spór o wolność w spotkaniu z liberalną rzeczywistością. Przy czym nie można zapominać, że doświadczenia polskiego społeczeństwa z liberalizmem, przed upadkiem muru berlińskiego, to raczej swoiste zjawisko „kryptoliberalne”1.
1. Posttotalitarne zafascynowanie się wolnością
Nie chodzi tu bynajmniej o jakieś wyczerpujące studium na temat liberalizmu czy też liberalnej koncepcji wolności. Opracowań tego rodzaju pojawia się
ostatnio bardzo wiele, także w polskiej literaturze, której od jakiegoś czasu
wolno fascynować się również liberalną koncepcją wolności i społeczeństwa.
Chodzi natomiast o polską myśl, a właściwie o osobę, którą ona nurtuje; o jej
sytuację i kondycję w naszym narodowym „eksperymencie” z wolnością. Moda
na liberalizm w Polsce, podobnie jak w innych krajach dawnego bloku sowieckiego, niesie ze sobą upolitycznienie życia wielu Polaków. Kontekst ten nie był
nigdy obojętny także w epoce socrealizmu. Tym razem jednak zjawisko to ma
zupełnie inny charakter. Otóż obecnie jest to częściej problem wyboru, niekiedy
pasji, tudzież coraz bardziej wyrafinowanych technik medialnych. Przed laty
dla wielu było to po prostu „przekleństwo konieczności”, w której trzeba było
umieć żyć. Jak się okazuje, tego rodzaju umiejętności potrzebne są także dzisiaj,
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choć przy okazji mogą się rodzić pewne wątpliwości. Czy przypadkiem chaos,
jaki dziś obserwujemy na polskiej scenie politycznej, nie jest konsekwencją
chaosu etycznego, który rozlewa się na całe społeczeństwo? I czy nie jest to
mocno związane ze społecznym kontekstem, obowiązującym prawie pięćdziesiąt lat?
Liderzy ważniejszych ruchów społecznych, a także uczeni, analizujący obecną sytuację kulturową i społeczną w Polsce, przynajmniej w swoich deklaracjach nie mają żadnej wątpliwości co do tego, że problem socrealistycznego porządku w dobie transformacji nie wyczerpuje się jedynie w sporze społecznopolitycznym, a nawet filozoficznym. Przez wiele lat porządek ten niszczył
znacznie głębszą sferę życia ludzkiego. Stąd przedstawiciele partii politycznych, ugrupowań, także „Solidarności” instynktownie skupiali się wokół idei
oraz wartości, które jako jedyne mogły wypełnić pustkę sięgającą struktur ontycznych. Niestety, bardzo często nie były to ich własne wartości, nie żyli nimi,
a ich koniunkturalizm, zwłaszcza w momencie próby, był bardzo daleki od koniecznego. Dlatego też nie potrafili wytrwać w sytuacji odrzucenia. Skutki takiego stanu rzeczy trudno dziś jeszcze przewidzieć. Niemniej dowodzą one, że
„transformacja systemowa” wciąż trwa, a spór o człowieka ciągle dokonuje
nowych zwrotów.
W rzeczywistości polskiej, zwłaszcza po roku 1989, doświadczamy „eksplozji wolności”. Momentami zbliżającej się do anarchii czy chaosu, skądinąd bardzo kruchej i dlatego w nośnych hasłach swoich liderów zwracającej się przeciwko wszystkiemu, co w jakimkolwiek stopniu chciałoby ją porządkować.
Zniewolenie bowiem, niezależnie od tego jak rozumiane, a przez wielu niestety
rozumiane opacznie, całym dwóm pokoleniom Polaków mogło się kojarzyć tylko w jeden sposób. Otóż wszędzie tam, gdzie próbowano jakoś zakreślać granice samowoli i egoistycznego wykorzystywania nie zagospodarowanych wymiarów życia społeczno-ekonomicznego, doszukiwano się „recydywy totalitaryzmu”. Trudno się dziwić, że po całych dziesięcioleciach tłumienia w osobie
ludzkiej wolności, do tego stopnia zaczęto ją gloryfikować, że w końcu doszło
do podporządkowania jej także tego, co stanowi niezbywalne zasady ludzkiej
podmiotowości. Tymczasem, wzniosłe hasła neoliberałów wcale nie były odzwierciedleniem ani oczekiwań, ani świadomości społeczeństwa, nie przygotowanego do nowego porządku. W świecie, który staje się „globalną wioską”,
bardzo łatwo skorzystać z technik i sposobów rozwiązywania napięć społecznych. Niestety, dość powszechnie zapomina się o tym, że zostały one opracowane na innym gruncie i w innych warunkach, które stwarzały możliwość nabierania umiejętności zapanowania nad nimi szerokim kręgom społecznym2.
Bezkrytycznie przeniesione do rzeczywistości, w której nie istnieją możliwości
szybkiego nabycia umiejętności sterowania nimi, mogą się okazać zgubne.
2

Por. Cz. S. Bartnik, Walka o Kościół w Polsce, Lublin 1995, s. 242.
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Przez to dysproporcje istniejące w danym społeczeństwie nie zabezpieczają
wolności jednych przed nieustannie poszerzaną samowolą drugich.
Wracając do sporu o ludzką wolność, wypada zauważyć niektóre bardzo charakterystyczne procesy. Otóż, od jakiegoś czasu w polskim społeczeństwie zaczęły narastać tendencje nacjonalistyczne. Problem jest o tyle złożony, że polska wizja narodu, obficie czerpiąca z dorobku chrześcijańskiej filozofii i znajdująca głębokie zakorzenienie w Kościele, przez cały okres totalitaryzmu i realnego socjalizmu stanowiła bardzo skuteczny opór dla ideologii marksistowskiej.
Wtedy właśnie sięgnięto po dobrze sprawdzone metody, stawiając w centrum
życia społeczno-gospodarczego wartości, które już wielokrotnie uratowały naród przed utratą tożsamości oraz suwerenności. Na tym tle rozpoczął się proces
manipulowania opinią publiczną oraz utwierdzania społeczeństwa w przekonaniu, że oto opór Kościoła (który przecież nie mógł pogodzić się z absolutyzowaniem samowoli) zwraca się teraz przeciwko nowym strukturom demokratycznym, zaledwie tworzącym się w postkomunistycznej Polsce. Poza tym terminowi „demokracja” nadawano bardzo szerokie znaczenie, urastające z wolna
do rangi wszystko wyjaśniającego i wszystko usprawiedliwiającego, nawet rażące nieprawidłowości.
Pojawiły się przy tym bardzo wyraźne głosy, a nawet próby wyczerpującej
analizy upadku moralnego Polaków. Był w tym procesie moment bardzo wzniosły, ale później nagle wszystko się skończyło, przepadło3. Chodzi o polski Sierpień 1980 i to, co przetrwało po nim do roku 1989. Później to był już niekontrolowany zjazd po równi pochyłej. Nie chodzi o to, ażeby zamazać obraz i nie
dopuścić do wyartykułowania jaskrawych nieprawidłowości w polskim społeczeństwie. Niebezpieczeństwo jednak kreowania nieprawdziwego obrazu polskiego społeczeństwa, zbyt optymistycznego czy też zbyt pesymistycznego, zależnie od potrzeb, jest – jak się okazuje – bardzo realne. Tym samym równie realne jest niedostrzeganie właściwych przyczyn poważnych nieprawidłowości,
którym trudno jest też skutecznie zaradzić.
Stąd trzeba skonfrontować doświadczenie poprzednich pokoleń z rozumieniem bycia wolnymi przez współczesnych Polaków, w niektórych obszarach
wprost porażonych „eksplozją wolności”. Tym bardziej że marksizm, a raczej ta
jego forma, która obowiązywała w Polsce do roku 1989, kupczyła wolnością.
Oczywiście w wymiarze, jaki ściśle zakreślała „ideologiczna reglamentacja”.
Wypada przy tym sobie uświadomić i to, że do postulatów ekonomicznych
stoczniowców strajkujących w Gdańsku oraz w Szczecinie dołączono całą listę
postulatów politycznych. Wśród tych ostatnich pojawiły się również takie, które

3

Por. J. Majka, Kościół wobec społeczno-moralnej odnowy narodu, „Ateneum Kapłańskie” 2(1991), s. 16.
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nie pozwalały mieć złudzeń, że społeczeństwo polskie tak samo, jak reglamentacji produktów żywnościowych, ma dość komunistycznej reglamentacji wolności.
Niestety hasła z murów stoczni nie przeniosły się do centrów decydujących
o polskim prawie i porządku polityczno-społecznym. Za bardzo szybko rozhuśtaną wolnością słowa i wolnością rynku nie pojawił się dobrobyt materialny
i, co najważniejsze, choćby elementarne zasady społecznej sprawiedliwości.
Bardzo różnie było też z prawdą, która – coraz częściej „liberalnie rozumianej
wolności” – przestała być potrzebna, a nawet zaczęła jej mocno przeszkadzać.
Współczesny liberalny polski eksperyment z wolnością utknął jednak w martwym punkcie. Samowola nielicznych, wyraźnie dążąca do potwierdzenia siebie, także przez odrzucanie chrześcijańskich wartości, staje się niewolą całych
rzesz. Te z kolei zostały wykorzystane jako przysłowiowe „kamienie na szaniec”, rzucane w imię wzniosłych ideałów4, które nie zawsze można pogodzić
z absolutyzowaniem wolności. Pojawia się więc konflikt samowoli z autorytetem. Nie jest bowiem łatwo liberalną koncepcję wolności, dobrze przetestowaną
w ekonomii i konsekwentnie zagarniającą pozostałe wymiar)' ludzkiej egzystencji, łącznie ze światopoglądowym i religijnym, pogodzić z ograniczeniami,
także tymi, które wynikają z prawa moralnego.
2. Klasyczny liberalizm o jednostce i społeczeństwie
Warto w tym miejscu przypomnieć nie tylko najbardziej podstawowe założenia ideologii, cieszącej się dziś w świecie dużym powodzeniem, ale też jej
rozwój. O rozwoju czy też ekspansji liberalizmu mówi się dziś najczęściej jak
o ewoluującym procesie, z zasady odżegnującym się od jakichkolwiek zmian
o charakterze rewolucyjnym5. Dobrze jest jednak pamiętać, że na przykład rewolucja amerykańska, która doprowadziła do powstania Stanów Zjednoczonych
Ameryki, i Rewolucja Francuska, która – jak się przyjmuje – obaliła ustrój feudalny w Europie, to krwawe zrywy, przygotowane i przeprowadzone przez ludzi zafascynowanych ideałami liberalnymi6. Ostatecznie, wbrew wielu teorety-

4

Od czasów oświecenia utrwalił się stereotyp, według którego bezkrytycznie chrześcijaństwo przeciwstawia się liberalnej koncepcji człowieka, a zwłaszcza, co jest bardziej precyzyjne, wszystkim jego odniesieniom na zewnątrz, także w relacjach do innych osób. Warto jednak pamiętać, że bez chrześcijaństwa i wypracowanej na tym
gruncie wizji człowieka, a tym bardziej chrześcijańskiej koncepcji wolności, niezależnie
od osobistej decyzji w spotkaniu z ewangelicznym orędziem, o wzniosłych hasłach liberałów nawet nie mogłoby być mowy, ponieważ doświadczenie wolności jest zupełnie
obce niewolnikom. Por. J. Tischner, Łaska i wolność, „Znak” 5(1992), s. 4.
5
Por. R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Kraków 1998, s. 42–46.
6
Por. L. Kołakowski, O sztuce oswajania liberalizmu, „Przegląd Powszechny”
4(1998), s. 14.
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kom liberalizmu, głośno wychwalających zdobycze i zasady tej ideologii, respektującej przede wszystkim ludzką wolność, problem gwałtownych i dokonywanych przemocą zmian nie był tej koncepcji zupełnie obcy.
Obecnie należy raczej mówić o neoliberalizmie utrwalającym swoje zdobycze
na wszystkich kontynentach. Dzieje się tak również z powodu globalnego niepowodzenia idei socjalistycznych. Nie jest to jedyny powód, ale dość istotny, także
dla popularności samego pojęcia „liberalizm”, którego używa się dość często
niejednoznacznie. Dotyczy to zwłaszcza potocznego języka, do którego termin
ten przenika, stając się synonimem postępu, otwartości, życzliwości, wyrozumiałości i tolerancji, najczęściej w opozycji do tak zwanego obskurantyzmu, tradycjonalizmu i nietolerancji7. Nie wdając się w tym miejscu w szczegółowe
i dość złożone kwestie tego zagadnienia, poprzestańmy przynajmniej na dwóch
bardzo charakterystycznych aksjomatach liberalizmu. Po pierwsze, większość
procesów związanych z ludzką egzystencją da się wyjaśnić w sposób ekonomiczny. Po wtóre, co jest nierozerwalnie związane z poprzednim, porządek rynkowy
ze wszystkich innych jest najlepszy i według niego należy porządkować całą rzeczywistość. Stwierdzenie to odpowiada również na pytanie: dlaczego liberalizm
powszechnie uważany jest za ideologię? Za taki bowiem musi być uznany każdy
kierunek, który pretenduje do podporządkowania wszystkich innych sfer ludzkiego życia jednej. W tym wypadku sferze wolnego rynku8.
Liberalizm jako samodzielna ideologia rozwija się zatem już od schyłku
XVII w., choć nie odosobnione pozostają te próby, które chciałyby go wiązać
ze starożytną Grecją oraz pewnymi tradycjami średniowiecznymi9. Niemniej za
ojczyznę liberalizmu powszechnie uważa się Wielką Brytanię10. Tam właśnie
powstałe i rozwijane potrzeby nowych sił społecznych, zainteresowanych rozwojem kapitalizmu związanego z arystokracją, mieszczaństwem oraz burżuazją,
przeciwstawiające się wyraźnie europejskiemu feudalizmowi, zaczęły wpływać
na idee i rodzące się na ich podstawie zmiany polityczne we Francji11. Z Francji
zaczęły one przenikać z kolei do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie uzy-

7

Por. W.T. Kulesza, Ideologie naszych czasów, Warszawa 1996, s. 42–44; S. Kowalczyk, Liberalizm i jego filozofia, Katowice 1995, s. 9.
8
Por. J. Kochanowicz, Teologia Rynku, „Res Publica Nowa” 10(2000), s. 19. Z.
Pawlak, Współczesny liberalizm i jego filozoficzne fundamenty, „Ateneum Kapłańskie”
33(1999), s. 244.
9
Por. F.A. Hayek, Liberalizm, Kraków 1990, s. 6.
10
Por. F. Hayek, Individualism: True and False, w: Individualism and Economic
Order, A. Gateway Edition, Chicago 1972, s. 4; F. Hayek, Liberalism, w: New Studies in
Philosophy, Politics, Economics and ten History of Ideas, The University of Chicago
Press, Chicago 1978, s. 119; F. A. Hayek, Liberalizm..., dz. cyt, s. 9.
11
Por. J. Godłów-Legiedź, Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka, Warszawa 1992, s. 14–18.
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skały swoje ogólnoświatowe znaczenie i rozmach, zresztą po dość znaczących
modyfikacjach w swoim rozwoju12. Stąd w odniesieniu do innych krajów kontynentu europejskiego, takich jak Niemcy, Włochy, Rosja, a w ostatnim czasie
także krajów Europy Środkowej i Wschodniej – choć w porównaniu z powyższymi jest to zasadniczo odrębny problem – można mówić nawet o opóźnieniu
w docieraniu idei liberalnych. Pewne liberalne rozwiązania znajdujemy także w wielu
krajach Ameryki Południowej i Afryki. Wypada również nadmienić, że we
wszystkich wspomnianych miejscach przebiegają one w dwóch zasadniczych
kierunkach, wzajemnie na siebie oddziałujących. Mamy tu na myśli liberalizm
polityczny, określający sposób sprawowania władzy państwowej i jej stosunek
do wolności obywatelskich, oraz liberalizm ekonomiczny, często traktowany
jako fundamentalny, a nawet właściwy, który kładzie nacisk na wolność pracy,
produkcji i handlu w warunkach wolnej konkurencji, umożliwiającej na wolnym rynku nieskrępowany rozwój własności prywatnej13.
Obok angielskiej, francuskiej i amerykańskiej (USA) wersji liberalizmu, na
szczególną uwagę zasługuje forma, dająca się jakoś podporządkować szerokiemu nurtowi tej koncepcji państwa i gospodarki, która była realizowana w powojennej Republice Federalnej Niemiec. Liberalizm niemiecki został określony
jako „nieco spóźniony”. Niemniej jednak niektóre elementy tworzonego w powojennych Niemczech systemu politycznego i gospodarczego zasługują na
uwagę. Po pierwsze, w wychodzącym w tym czasie z totalitaryzmu faszystowskiego kraju pojawiło się inne niebezpieczeństwo – totalitaryzmu marksistowskiego. Poza tym, co w analizach tego rodzaju nie często jest doceniane, Niemcy stanęły przed ogromnym zadaniem odbudowania po wojnie nadziei i wiary
w człowieka. Niestety koncepcje liberalne, z reguły nastawione antymetafizycznie, nie mogły temu sprzyjać. Stąd tak jawny wymiar metafizyczny miała tzw.
„niemiecka trzecia droga” między klasycznym – jak się go określa – liberalizmem a kolektywizmem.
Ponadto, proces eliminowania wszelkich negatywnych konsekwencji gry
rynkowej dokonywał się w tym nurcie, w świetle nauczania społecznego Kościoła. Tymczasem, jak wiemy, liberalizm generalnie odnosił się do religii dość
nieufnie, o ile nie wrogo14. Przypadek ten, nazwany w Niemczech ordoliberalizmem15, rozbudził w łonie społecznej myśli katolickiej ogromne nadzieje na po-

12

Por. J. Kochanowicz, Teologia Rynku..., dz. cyt., s. 22; W.T. Kulesza, Ideologie
naszych czasów..., dz. cyt., s. 46–48.
13
Por. R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Kraków 1998, s. 42–44.
14
Por. J. Koperek, Antysolidarnościowy charakter liberalizmu, „Chrześcijanin w
Świecie” 4(1997), s. 24–25.
15
Por. T.G. Pszczółkowski, Ordoliberalizm. Społeczno-polityczna i gospodarcza
doktryna neoliberalizmu w RFN, Warszawa – Kraków 1990, s. 79; J. Lewandowski,
Neoliberałowie wobec współczesności, Gdynia 1991, s. 108.
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szukiwanie rozwiązań, które nie byłyby tylko wyborem między złem liberalizmu, otwarcie nawiązującego do swoich klasycznych rozstrzygnięć, a złem komunizmu. Nie chodzi w tym wypadku o prosty kompromis czy tak zwane
„mniejsze zło”, ale o dialog dokonujący się na gruncie poszanowania godności
i wolności osoby ludzkiej. Ten zaś powinien być oparty o niezbywalne oraz
powszechne wartości i prawa ludzkie, bez potrzeby jakiegokolwiek manipulowania nimi na rzecz doraźnych celów, co niestety ma miejsce w ideologii liberalnej r komunistycznej. Zważywszy na obecną sytuację Polski, warto – jak się
wydaje – poświęcić trochę miejsca, przynajmniej tym najbardziej charakterystycznym założeniom liberalizmu klasycznego16. W dość zróżnicowanej ideologii liberalizmu można wyróżnić kilka idei, które można uznać za właściwe dla
wszystkich odmian liberalnej koncepcji. Należy do nich bez wątpienia indywidualizm, łączony z niczym nieograniczoną wolnością jednostki17, i nominalizm.
3. Nominalizm i indywidualizm
Według jednej z niewzruszonych zasad, szeroko rozpowszechnionej w liberalizmie, indywidualizm jest zespołem poglądów ukazującym jednostkę ludzką
jako najwyższą podmiotową i absolutną wartość. Jednostka zamknięta we własnej subiektywności samodzielnie dokonuje wszelkich wyborów. Przy czym liberalny indywidualizm, przynajmniej w koncepcjach niektórych swoich przedstawicieli, otwarcie nawiązujących do klasycznych tez liberalizmu (F.A. Hayek), pozostaje bardzo daleki od racjonalizmu. To z kolei zgodne jest z innym
aksjomatem liberalizmu, ukazuje wszelkie zdobycze człowieka jako wynik, nie
tyle jego racjonalnego i planowanego działania, ile raczej jako skutek żywiołowych procesów.
Dla wzmocnienia tych tez liberalni indywidualiści sięgali między innymi do
darwinowskiej teorii ewolucji, która – ich zdaniem – wyczerpująco tłumaczyła
prawa rynku, a przez to także wszelkie inne instytucje i procesy ludzkiej egzystencji. Podobnie jak w ewolucji biologicznej, także i w kulturze zwyciężają te
reguły postępowania, które wytrzymały próbę czasu, przetrwały dzięki metodzie prób i błędów oraz okazały się najbardziej korzystne dla jednostek18. U

16

W związku z omawianymi w tym artykule zagadnieniami najbardziej interesuje
nas liberalizm ideologiczny, przez niektórych nazywany też liberalizmem „filozoficznoideologicznym”. Obok tego rozróżnienia istnieje jeszcze rozróżnienie czasowe, według
którego liberalizm dzieli się właśnie na klasyczny i współczesny (neoliberalizm). Por. S.
Kowalczyk, Współczesny neoliberalizm, „Ateneum Kapłańskie” 122(1994), s. 431 i Z.
Pawlak, Współczesny liberalizm i jego filozoficzne fundamenty..., art. cyt., s. 245.
17
Por. I. Berlin, Dwie koncepcje wolności i inne eseje, Warszawa 1991, s. 182; J.
Piwowarczyk, Wobec nowego czasu, Kraków 1985, s. 271.
18
Por. J. Gray, Hayek on Liberty, Basil Blackwell, New York 1985, s. 109.
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podstaw rozwoju i bogacenia się jednostek – według tak zorientowanego indywidualizmu – leży nie tyle ludzka wiedza, ile raczej egoizm jednostek19, znakomicie korygowany przez rynek, ukazujący, które zdobycze są aktualnie potrzebne. Stąd jakakolwiek forma doświadczenia społeczeństwa, gromadzonej
i porządkowanej wiedzy, to fikcja. Liczy się tak naprawdę tylko efekt przetrwania, a ten regulowany jest przez prawo popytu. Poza tym w tej perspektywie
wiedza ludzka staje się coraz bardziej ograniczona, a ignorancja jednostki wzrasta, ponieważ rzeczywistość jest coraz bardziej złożona i coraz mniej procesów
człowiek może rozumieć oraz kontrolować20.
Ponadto koncepcja indywidualizmu obficie czerpie z filozofii nominalizmu,
potwierdzającej realne istnienie jedynie bytów jednostkowych, gdzie człowiek
jawi się jako samowystarczalna, zamknięta w sobie monada, która nie potrzebuje innych osób. W ślad za tym idzie oczywiście sprzeciw wobec wszelkich
autorytetów, tak państwowych jak i religijnych. W tej opcji jednostka staje się
ostatecznym kryterium tego, czym jest państwo, etyka, prawo, życie społeczne,
gospodarcze, kulturalne21. Jako obdarzona pełną wolnością, ogranicza siebie
tylko dobrowolnie, a z innymi osobami czy instytucjami wchodzi w relacje tylko wtedy, kiedy sama uzna to za stosowne i kiedy chce. W tej perspektywie nie
istnieje żadne zobowiązujące ją dobro wspólne, a ona sama dla siebie staje się
wartością absolutną22. Tak radykalny indywidualizm prowadzi wprost do anarchizmu. Dlatego musiał być uznany, nawet przez najbardziej optymistycznie
usposobionych liberałów, za trudny do utrzymania i ostatecznie szkodliwy, także dla samowystarczalnych oraz izolujących się jednostek23. Toteż był wielokrotnie modyfikowany. Nie zmienia to faktu, że również w swoim najnowszym
wydaniu, w ramach ideologii neoliberalnej, zagraża on idei dobra wspólnego.
Zdają się mu też wtórować obecne przemiany związane z procesami globalizacji, pozwalające minimalizować znaczenie ojczyzny, rodziny, a przez to także

19

Por. H. Becker, H.E. Barnes, Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii, t. II, Warszawa 1965, s. 140; J. Lewiński, Twórcy ekonomii politycznej, Lublin
1920, s. 56.
20
Por. A.L. Kroeber, Istota kultury, Warszawa 1989, s. 53–122; J. Pajestka, Prolegomena globalnej racjonalności człowieka, Warszawa 1990, s. 121.
21
Por. A. Stanowski, Liberalistyczne teorie zniewolenia człowieka i koncepcje jego
wyzwolenia, w: Problem wyzwolenia człowieka. Materiały z sesji zorganizowanej przez
Instytut Jana Pawła II KUL oraz Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej (Rzym)
w dniach 16–17 maja 1986 r. w Kazimierzu nad Wisłą, Rzym 1987, s. 198–199.
22
Por. Cz.S. Bartnik, Walka o Kościół w Polsce, Lublin 1995, s. 312.
23
Por. R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne..., dz. cyt, s. 46–47.
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własnej tożsamości24. Pozrywane przez to więzy solidarności i niszczona wspólnota grożą niestety, także w skali globalnej, utratą poczucia bezpieczeństwa
oraz stanowią realne zagrożenie bardzo poważnymi konfliktami.
4. Wolność liberałów w jej relacji do prawdy
Uznawanie wolności za istotę liberalizmu jest truizmem. Wbrew pozorom,
znajdującym zresztą usprawiedliwienie w samej terminologii (wolność – fr. liberte`), nie jednoczy ona wcale liberałów i nie stanowi, jak by się mogło wydawać, jednolitej, charakteryzującej ich wizji. Przez rozumienie wolności bowiem
między liberałami biegną największe podziały. Szczególnie wyraźnie rysują się
one wszędzie tam, gdzie zaczęto odróżniać obok pojęcia negatywnej wolności,
właściwego liberalizmowi klasycznemu, tak zwaną wolność pozytywną. Zabiegi
te były i są związane z „liberalizmem socjalnym”, usiłującym w jakiś sposób korygować zbyt radykalne zasady liberalizmu klasycznego 25. Generalnie jednak, na
co wskazują także poglądy współczesnych neoliberałów, przedstawiciele tej ideologii opowiadają się za powrotem do pierwotnych zasad liberalizmu26, w tym
również do takiego rozumienia wolności, będącej konieczną atmosferą wszelkich
ludzkich działań, które nie pozwala dowartościować jej przez wchodzenie w jakiekolwiek zależności od instytucji lub autorytetów. Dlatego też wolność pozostaje dobrem najwyższym oraz istotą człowieczeństwa, również dla dzisiejszych
liberałów, towarzyszy temu także współczesny, bardzo korzystny klimat w postaci podnoszenia tej wartości do rangi swoistego znaku czasu. Tymczasem rdzennie
liberalna koncepcja wolności – to wolność „od” wszelkich zewnętrznych ograniczeń, zwłaszcza jakiegokolwiek interwencjonizmu społecznego i państwowego27,
co musiałoby burzyć ów korelat żądzy zysku. Natomiast wszelkie porozumiewanie się między ludźmi, jak też stosunki zachodzące na przykład między jednostką
a państwem postrzegane są jak „zło konieczne” i tolerowane o tyle, o ile prowadzą do osiągnięcia osobistej korzyści28.

24

Antidotum na tego rodzaju sytuację, czyli odejście od tradycyjnych i do niedawna
niezbędnych form, pomagających człowiekowi w miarę bezpiecznie ułożyć sobie życie,
coraz częściej staje się zysk, pieniądz. Dlatego też coraz częściej obserwujemy rozpadające się rodziny, matki samotnie wychowujące dzieci, które stać na profesjonalne
opiekunki, a częste zmiany mieszkania, miejscowości oraz kraju, dokonywane z powodu pracy, czynią zbędnymi jakiekolwiek więzy lokalne. Coraz mniej wydaje się być
potrzebne także państwo. Por. J. Kochanowicz, Teologia Rynku..., dz. cyt., s. 29; K.J.
Schippegers, Społeczeństwo egalitarne i związane z nim zagrożenia, „Communio”
9(1994), s. 263.
25
Por. R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne..., dz. cyt., s. 47–48.
26
Por. S. Kowalczyk, Liberalizm i jego filozofia, Katowice 1995, s. 20–21.
27
Por. A. Smith, Teoria uczuć moralnych, Warszawa 1989, s. 348.
28
Por. Z. Pawlak, Współczesny liberalizm..., art. cyt., s. 249–250.
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Tymczasem właśnie liberalizm, podobnie jak marksizm, absolutyzując wolność, musi stanąć w konfrontacji z prawdą, czyli wartością jedynie upoważnioną oraz zdolną do krytycznego osądzenia wolności, poddanej konieczności
dyktatury proletariatu (komunizm) i koniecznego jej priorytetu, przed wszystkimi innymi wartościami (liberalizm) 29. Stąd nazywanie liberalizmu ideologią
jest całkiem uzasadnione i uprawomocnione, ponieważ, podobnie jak marksizm,
„tworzy” on prawdę na użytek wolności30. Co więcej – jak twierdzą jego przedstawiciele – wolność polega właśnie na możliwości tworzenia prawdy – o sobie,
społeczeństwie, wszelkich wartościach, świecie, aby nie trzeba było dostosowywać do niej wygodnego i przynoszącego zadowolenie życia. W ten sposób
powstaje wiele prawd, a co za tym idzie brak obiektywnego charakteru którejkolwiek z nich, przez co się wzajemnie wykluczają, zmieniają i nie mają cech
trwałości31. Priorytet wolności zakłada uzależnienie od siebie prawdy. Od siebie, to znaczy od jednostki. W dziedzinie prawdy zatem nie można się odwoływać do społeczeństwa, tym bardziej państwa, które w teorii liberalistycznej nie
posiada żadnego instrumentu pozwalającego tej instytucji być kryterium prawdy, a także odkrywać lub rozpoznawać obiektywną prawdę. Państwo wchodzi
w relację z wolnością, ponieważ to w gestii państwa leży utrzymanie w porządku ludzkiej wspólnoty, czyli zapewnienie takiego „wyrównania” wolności i dobra, by poszczególni jego obywatele mogli wieść życie godne człowieka. Żadne
jednak państwo nie określa i nie daje wyczerpujących odpowiedzi na pytanie
o naturę ludzkiej egzystencji. Co najwyżej tworzy jedynie zewnętrzne ramy
i możliwości zrealizowania czegoś, co jest od tej administracyjnej struktury
odmienne i wyższe. Podobnie od wyższej instancji musi ciągle i na nowo
przyjmować wiedzę o prawdzie, której nie nosi samo w sobie32. Stąd nie rozstrzyga tego problemu.
Neoliberalizm ma raczej ambiwalentną postawę wobec państwa. Nie uznaje
go za dobro wspólne, ale za zło konieczne, tolerowane o tyle, o ile stoi ono na
straży przestrzegania reguł przez wszystkie jednostki i równie konieczne instytucje.
Oczywiście reguł uznanych przez liberałów. Za to nie wolno państwu pod jakimkolwiek pozorem wyróżniać kogokolwiek. Kiedy już jesteśmy przy neoliberalnej
koncepcji państwa, nawiązującej do klasycznego liberalizmu, z uwzględnieniem

29

Por. A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności – dzieje komunistycznej
utopii, Warszawa 1996, s. 96 i J. Kochanowicz, Teologia Rynku..., art. cyt, s. 20.
30
Por. F. Hayek, Studies in Philosophy, Politics and Economics, Simon and Schuster, New York 1969, s. 107; J. Szacki, Historia myśli socjalistycznej, t. 1, Warszawa
1981, s. 161.
31
Por. S.F. Sarda`y, Liberalizm jest grzechem, Poznań 1995, s. 19.
32
Por. J. Ratzinger, Znaczenie wartości religijnych i etycznych w społeczeństwie
pluralistycznym, tłum. M. Zawisza, „Communio” 9(1994), s. 183–197.
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także współczesnego kontekstu, warto przypomnieć, że neoliberalizm bardzo
nieufnie odnosi się do demokracji, którą niektórzy wyprowadzają wprost z liberalizmu. Nawet osławiona demokracja – w przekonaniu neoliberałów – nie zabezpiecza wolności jednostek w takim wymiarze, jak czyni to konstytucjonalizm33. Wolność zatem, jaką gwarantuje liberalne państwo, nie liczy się z żadną
prawdą obiektywną, ani w porządku religijnym, ani filozoficznym, chociaż one
nie muszą się wykluczać.
Teoria państwa, która doczekała się w zachodniej filozofii bogatej literatury,
zaczyna w tym miejscu wołać o jakąś dowartościowującą państwo nową rzeczywistość, niejako o drugi wymiar. Państwo bowiem, samo z siebie, nie może
dać wyczerpującej odpowiedzi na pytanie o ludzką egzystencję. Nie może też
stworzyć w ramach swoich instytucji obiektywnej prawdy, musi ją zaczerpnąć
z zewnątrz34. Skąd i jak? Poszukując odpowiedzi na to pytanie, dobrze by było
chociaż wspomnieć o tej rzeczywistości, jaką jest naród. W liberalistycznej
koncepcji zupełnie pomijany. Przy założeniu, że społeczne instytucje i struktury
mają za zadanie jedynie zapewnić wolność wszystkim obywatelom, byłaby to
rzeczywistość dla liberalizmu przynajmniej kłopotliwa.
Podobnie prawda etyczna, dotycząca kwestii dobra i zła, nie jest – zdaniem
liberałów – rozpoznawalna społecznie. Nie stanowi celu państwa, a więc pozostaje kwestią sporną35. Tym bardziej że w duchu liberalizmu, powołującego się
na niczym nie skrępowaną wolność jednostki, wszelkie obiektywne wartości
oraz stojące na ich straży normy moralne powinny być zanegowane. Głównie
z tej przyczyny, że zostały one człowiekowi narzucone i przez to samo – jak
twierdzą liberałowie – nie mogą być wybierane w sposób wolny36. Położenie
akcentu na wolność i indywidualizm pozbawia oczywiście etykę obiektywnej
podstawy wartości moralnych i przesuwa ją na pozycję skrajnego subiektywizmu oraz relatywizmu, który nie uznaje powszechnych i niezmiennych zasad
moralnych37. Dla pełnego obrazu tej problematyki warto jeszcze dodać, że ab33

Por. J. Kochanowicz, Teologia Rynku..., dz. cyt, s. 19; F.A. Hayek, Liberalizm...,
dz. cyt., s. 31–33.
34
Por. Tamże, s. 188.
35
Por. J. Ratzinger, Znaczenie wartości religijnych i etycznych w społeczeństwie pluralistycznym..., art. cyt., s. 184.
36
Por. Z. Sareło, Miejsca aberracji liberalizmu i chrześcijaństwa, „Communio”
9(1994), s. 247–248; S. Kowalczyk, Współczesny neoliberalizm, „Ateneum Kapłańskie”
122(1994), s. 431.
37
W takiej sytuacji bardzo łatwo na miejscu Boga postawić człowieka. Bardzo lekko
wygłasza się wówczas także opinie, że tylko człowiek stanowi prawo moralne, tak jak
chce. Nie ma potrzeby przejmować się wówczas prawami rodzinnymi oraz społecznymi.
Domagający się zaś prawa do zabijania nie widzą żadnej potrzeby wyzwalania się z grzechu, bo go po prostu nie uznają. Milczą też o potrzebie opanowania seksualnego, ascezy,
godności. Por. Cz.S. Bartnik, Walka o Kościół w Polsce, Lublin 1995, s. 200–201.
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solutna niezależność rozumu indywidualnego i idąca za tym wolność jednostki
nie może być korygowana społecznie. Poza sferą koniecznego państwowego
porządku publicznego nie może być ograniczana żadnym prawem, w tym także
prawem moralnym38.
W ten sposób dochodzi do konfrontacji przeciwstawnych sobie stanowisk.
Dotyczy to szczególnie obecności w jednym społeczeństwie wielu prawd. Nieograniczona, podnoszona do absolutu, wolność jednych staje się bardzo szybko
niewolą i zagrożeniem dla innych. Państwo, pozbawione pryncypialnego, obiektywnego i wszystkich obowiązującego odniesienia, którego rola najczęściej
sprowadza się do zagwarantowania jak największej niezależności jednostki,
musi szukać kompromisowego rozwiązania. Nie wchodzi tu w grę jakaś
wszechmoc państwa, jak to miało miejsce w systemach absolutystycznych,
przeciwko którym, między innymi, liberalizm był skierowany. Tradycja, zwyczaje, autorytet, który zobowiązywał – wszystko to w czasach panowania liberalizmu przestało obowiązywać. Zostaje zerwany długi łańcuch zobowiązań
i świadczeń, do jakich mobilizowała ludzi religia i prestiż społeczny. Bardzo
szybko rozluźnia się więź rodzinna, znikają rodziny wielopokoleniowe, nie
przywiązuje się większej wagi do tradycji. Następuje zamknięcie się na sprawy
i problemy drugich. Wraz z oczekiwaniami społecznymi odchodzą zobowiązania. Ludzie zaczynają się w końcu gubić w anonimowości. „Klasyczny liberał”
nie czuje się od nikogo zależny, niewiele się też spodziewa od drugich i nic nikomu nie będąc winnym, szybko pozbywa się niewygodnego balastu zobowiązań. Rozpoczyna się proces wycofywania się w prywatność, w sferę własnego
serca39. Wszystko to przygotowywało powoli drogę do tak zwanej „tyranii
większości”. Od czasu do czasu trzeba przecież pogodzić wchodzące ze sobą
w konflikt sprzeczne interesy. Liberalne społeczeństwo, które usunęło obiektywną prawdę, na jej miejsce musiało znaleźć inny „dogmat”: prawdę większości, która uzależnia jednych od drugich. Społeczeństwo takie oddala się też od
zasad liberalizmu klasycznego. Coraz częściej i coraz bardziej zagubiona jed-

38

Program wyzwolenia człowieka spod społecznych i obyczajowych presji „tabu”
oznacza więc często w praktyce program najszerzej rozumianej desakralizacji obyczaju
i moralności, wyeliminowania postawy pietas – bezinteresownego szacunku dla wartości nieinstrumentalnych. Liberalizm obyczajowy graniczy tutaj z libertynizmem. W
końcu, w wersji najbardziej radykalnej, liberalizm moralny oznacza – jak to ma miejsce
np. u Sartre’a – odrzucenie samej idei obiektywnej normy moralnej, której istnienie
miałoby ograniczać absolutną wolność wyboru, a więc nie dałoby się pogodzić z wolnością człowieka. Por. A. Stanowski, Liberalistyczne teorie zniewolenia człowieka i koncepcje jego wyzwolenia, [w:] Problem wyzwolenia człowieka..., dz. cyt., s. 201.
39
Por. K.J. Schippegers, Społeczeństwo egalitarne i związane z nim zagrożenia,
„Communio” 9(1994), s. 263.

Polski spór o wolność w kontekście liberalnej koncepcji osoby i społeczeństwa

235

nostka, ze swoją nieskrępowaną wolnością, aby nie pogrążyć się zupełnie
w alienacji, zaczyna poszukiwać rozwiązania poza sobą, w dyktaturze większej
liczby głosów.
Brak wolności, jaki odczuwała ludzkość w systemach totalitarnych, podporządkowanie i uzależnienie od dyktatury proletariatu, w liberalizmie zostaje
zniesione przez „nadmiar” wolności, która – nie mogąc znaleźć w jednostce rozwiązania problemu prawdy – musiała szukać go na zewnątrz, w dyktaturze
większości. Dwie propozycje rozwiązania wolności człowieka, ustawiane dotąd
na dwóch biegunach (marksizm i liberalizm), potykając się tak w jednym, jak
i drugim przypadku o fundamentalny dla wolności wymiar prawdy, ostatecznie
nie wydają się być aż tak bardzo od siebie odległe40. Charakteryzuje je ten sam
błąd: uzależnienie prawdy – w marksizmie od praktyki rewolucyjnej, a w liberalizmie od opinii większości. Relatywizm, choć mający różne przyczyny i opierający się na różnych przesłankach, prowadzi do tych samych konsekwencji:
ujarzmienia jednych przez drugich albo wyzwolenia silniejszych kosztem słabszych. Stosowana w procesie rewolucji marksistowskiej zasada plus vis quam
ratio znajduje zastosowanie również w ustroju kroczącym pod sztandarem
wolności41.
5. Modyfikacje liberalizmu w demokratycznej Polsce
O ile filozoficzne podstawy liberalizmu doczekały się dość pokaźnej literatury, to problem „eksplozji wolności” i samowoli jednostek, które nie znajdują,
jak dotąd, w społeczeństwie żadnych mechanizmów zabezpieczających ich
wolność, staje się prawdziwym wyzwaniem. Nie można przecież od wolności
oddzielić problemu wyboru. Ten natomiast może zaistnieć tylko tam, gdzie
mamy do czynienia przynajmniej z konkurującymi wartościami42. Co jednak
począć, kiedy proces samodecydowania ogranicza się do negacji dla negacji,
ponieważ już tylko ona staje się potwierdzeniem ludzkiego działania. Wygłaszanie sądów w rodzaju: „wolność jest istotnym czy też fundamentalnym zagadnieniem liberalizmu”, musi być odebrane jako truizm. Innymi słowy, to co
miało być środkiem do realizacji osoby, staje się celem, a tak naprawdę kresem
ludzkiej wolności i jej tragicznym zanegowaniem. Polski eksperyment z tak
zwaną liberalną koncepcją wolności może się skończyć podobnie jak leninowski eksperyment z rewolucją, która marksistowskie tezy – zresztą bardzo wąt-

40

Por. A. Grzegorczyk, Wprowadzenie – Liberalizm a wyzwolenie człowieka, w:
Problem wyzwolenia..., dz. cyt, s. 185.
41
Por. J. Tischner, Łaska i wolność..., dz. cyt., s. 4.
42
Por. R. Legutko, Między papugą a zaściankiem (polskim liberałom ku przestrodze), „Znak” 1(1992), s. 88.
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pliwe – chciała modyfikować do swoich doraźnych celów, skracając przy tym
drogę o konieczną – zdaniem Marksa i Engelsa – klasową świadomość43.
Nie chodzi w tym miejscu o dowodzenie, że klasyczny liberalizm czy też
sięgający do jego tez neoliberalizm sam w sobie jest znośny, a wypacza go tylko polska rzeczywistość. Chodzi o polski kontekst związany z transformacją
systemową. Warto zauważyć, że po naszych doświadczeniach z totalitarnym
marksizmem-leninizmem i socrealizmem, koncepcje liberalne mogą ulegać dodatkowym modyfikacjom do tego stopnia, że ocena ich w świetle zasad klasycznego liberalizmu i doświadczeń innych narodów może być dość kłopotliwa.
Problemu nie ułatwia także propagowanie w polskim społeczeństwie tez liberalnych, pod zakamuflowanymi hasłami. Niekoniecznie zresztą musi to być
w każdym przypadku świadome i zaplanowane działanie. Doświadczenia, jakie
pozostały po ideologii marksistowskiej, mogą wpływać nie tylko na nieco inne
zachowania i reakcje społeczeństwa lub poszczególnych jednostek, w sytuacji
tak zwanej eksplozji wolności, ale też na rozumienie, a nawet terminologię procesów i idei związanych z koncepcją liberalną44. Przy czym dobrze byłoby sobie zdawać sprawę ze spustoszenia, jakie pozostawił w ludzkich sumieniach
i relacjach społecznych, także w ludzkiej mentalności, oparty o marksizm, system społeczno-gospodarczy. W przeciwnym razie racje przemawiające za szerzącym się w polskim społeczeństwie nihilizmem i odchodzeniem od wartości
narodowych45 oraz deifikacja demokracji będą po prostu niezrozumiałe, a ocena
ich oraz przeciwdziałanie im, praktycznie niemożliwe46.
Stąd nie może specjalnie dziwić intelektualny opór niektórych środowisk,
związanych bardzo mocno z narodowo-patriotyczną tradycją, który w warunkach socjalistycznej Polski stanowił bodajże najpoważniejszą siłę, zdolną przeciwstawić się ideologii marksistowskiej. W niektórych wspomnianych środowi-
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Por. R. Legutko, Pokusa totalnego liberalizmu, w: „Znak” 8–9(1984), s. 1077–1097.
Por. S.F. Sarda`y, Liberalizm jest grzechem..., dz. cyt, s. 72.
45
P. Bortkiewicz, Podstawowe wartości społeczno-moralne w kontekście polskich
przeobrażeń ostatnich lat, „Ateneum Kapłańskie” 129(1997), s. 182–183.
46
Niezbyt bogate są też polskie tradycje liberalne. Zwłaszcza w porównaniu z innymi zdobyczami, także w okresie zaborów i po odzyskaniu niepodległości, które wprawdzie nie wystarczyły do stworzenia silnych struktur społecznych (ubolewał nad tym
szczególnie C.K. Norwid), ale bezsprzecznie pozwoliły ugruntować w narodzie bardzo
wiele wartości, tak bardzo przydatnych dla przetrwania jego tożsamości i wolności.
Tym niemniej dzieje polskiej ideologii liberalnej sięgają początków XIX w., kiedy to
polscy liberałowie pojawili się jako legalna opozycja w Królestwie Kongresowym. Mimo to polskim liberałom nigdy nie udało się stworzyć jednej dużej i liczącej się partii
politycznej. Nie sprzyjały też temu wydarzenia z lat 1944–1952, które doprowadziły do
całkowitego usunięcia idei liberalnych i ich przedstawicieli z ówczesnej polskiej sceny
politycznej. Por. W.T. Kulesza, Ideologie naszych czasów, Warszawa 1996, s. 54–55.
44
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skach, niekiedy zbyt pochopnie liberalizm łączony był z totalnym atakiem,
zwłaszcza na wartości religijne i w końcu także na wszystkie te struktury społeczne oraz polityczne, które pozwalały najpierw odrodzić się, a później także
umacniać polską suwerenność i tożsamość narodową. Niestety w niektórych
przypadkach ataki te, argumentowane nieustannie tak zwaną „spiskową teorią
dziejów” i „masońsko-żydowską” ofensywą, jawiły się jako nieco przesadzone,
niepotrzebnie demonizowane, a przynajmniej rażące, jeśli chodzi o rzetelną
analizę naukową. Szczególnie mylące jest w tej perspektywie łączenie ze sobą
pojęć i mechanizmów, które tak naprawdę nie są ze sobą tożsame i niejednokrotnie znacznie więcej różnych elementów je dzieli niż łączy (np. liberalizm
i demokracja albo demokracja i walczący ateizm). Nie przesądzamy w tym
miejscu bynajmniej o istotnym niebezpieczeństwie tez liberalnych dla młodej
polskiej demokracji, a zwłaszcza dla polskiego społeczeństwa, które w bardzo
wielu obszarach nie jest przygotowane do krytycznej oceny ubocznych nieprawidłowości, wynikających z tej opcji.
Chcąc uniknąć tego rodzaju nieporozumień i dość groźnie już dziś wyglądającego chaosu, nie tylko terminologicznego, ale także bardzo ściśle z nim związanego i poniekąd zeń wypływającego bałaganu w wielu dziedzinach życia
społeczno-gospodarczego, musimy cofnąć się nieco do „pozostałości” po polskim socrealizmie i zestawić go z nowym, wielu napawających lękiem, porządkiem. Tu jednak trzeba jeszcze raz bardzo wyraźnie podkreślić, że nikt za nas
nie dokona oceny minionego okresu. Co więcej nikt, poza samymi Polakami,
choćby miał jak najszczersze intencje, nie może tego dokonać dobrze i rzetelnie. W tej jednak sprawie w Polsce nie zrobiono zbyt wiele. Nie dokonano rzetelnego rozrachunku z marksistowską przeszłością w tych obszarach, które dotyczą rzeczywistości osoby ludzkiej i dokonanego w niej, właśnie przez totalitaryzm i socrealizm, spustoszenia. Tym bardziej, że w spotkaniu z nowym systemem społeczno-ekonomicznym, w jakim musi obecnie egzystować i rozwijać
się polskie społeczeństwo, staje się to wprost konieczne, głównie poprzez pojawiające się zastraszające procesy, jakie mają miejsce w wymiarze fundamentalnych wartości, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa.
Sięganie w tym miejscu do opracowań zachodnich autorów, z nadzieją znalezienia gotowych rozwiązań, jest po prostu nieporozumieniem47. Nie znaczy to
47

Czy przysłowiowy Kowalski, przez doświadczenie komunistycznego więzienia
i wypływające z niego oraz biorące tam początek doświadczenie „solidarności”, może
lepiej zrozumieć czym jest totalitaryzm? I właściwie, kto ma w imieniu Kowalskiego
powiedzieć człowiekowi, czym jest totalitaryzm; jakie są jego skutki i pozostałości?
Przecież wiadomo, że autorzy zachodni nigdy takiego rozdziału w swoich podręcznikach nie umieszczą. Poprzez swój sposób życia, pozostawania w kręgu problemów, które nie mogą poruszać do głębi wierzących, zmagających się o godziwą egzystencję do
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wcale, że trzeba od nowa wyważać już dawno pootwierane drzwi. Na pewno
jednak polska tradycja, a tym bardziej złożoność obecnych polskich problemów
i dylematów, dojrzała do oryginalnych i samodzielnych ujęć, w których nie może zabraknąć wyczerpującej analizy pokolenia dotkniętego „totalitarną dewastacją sumienia”.

tego, co stało się udziałem milionów, a co określamy słowem: „totalitaryzm”, nawet nie
dotrą. Por. Z. Nosowski, Teologia po Gułagu (Wokół Kongresu Teologów Europy Środkowowschodniej), „Więź” 11–12(1991), s. 190.
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WPŁYW ROZWOJU CYWILIZACJI
NA STAN ŚRODOWISKA I ZDROWIE CZŁOWIEKA
Niewiedza może mieć różne przyczyny – albo nikt nie jest zainteresowany
bliższym poznaniem danej dziedziny, albo nie ma takiej potrzeby, bo wiedza
taka nie pomoże w żaden sposób w przezwyciężeniu istniejących problemów,
albo wreszcie badaczom brak odpowiedniego wykształcenia, pozwalającego
zająć się problematyką tak skomplikowaną.
Współcześnie naukowcy na świecie zastanawiają się – czy współczesna
technika jest jedyną możliwą i słuszną, czy można sobie również wyobrazić inne jej mutacje? Jednocześnie musimy sobie uświadomić to, że współczesna
technika ma zaledwie sto lat. Wynalazki wcześniejsze, np. maszyna parowa
i parowóz, nie są już używane. To samo dotyczy lotnictwa. Nowoczesne samoloty nie mają już prawie nic wspólnego z niezgrabnymi aparatami latającymi
i sterowcami lat trzydziestych.
Teorię rozczepienia atomu opracowano w 1938 roku. Siedem lat później,
w 1945 roku, wybuchły pierwsze bomby atomowe. A jak rozwijała się w ostatnich dziesięcioleciach technika półprzewodników, komputerów, lotów kosmicznych, satelitów komunikacyjnych i tak dalej. Można stwierdzić, iż tak
zwany postęp techniczny napędza niejako sam siebie. Nie ma czasu na zastanowienie się, czy może wymaga poprawek. Rozwikłanie tej kwestii należy pozostawić przyszłym pokoleniom1.
Dzisiejszą formę współpracy przemysłu z gospodarką określa się mianem
„wolnej gospodarki rynkowej”. Państwo pozwala na swobodny i niczym nie
hamowany rozwój przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych. Kierunek
rozwoju techniki określa rynek, czyli nabywca. Miernikiem wartości produktu
wytwarzanego przez dane przedsiębiorstwo jest przede wszystkim osiągany
dzięki niemu obrót i zysk. Środkiem pozwalającym na zwiększenie obrotu jest
atrakcyjna reklama, ustawiająca jak najkorzystniej rynek nabywcy. Nie istnieje
dobrowolna kontrola, czy nowy produkt jest istotnie niezbędny do podniesienia
standardu życia jednostki.

1

W. Volkrodt, Było zupełnie inaczej. Inteligentna technika w prehistorii, Wyd.
PROKOP, Warszawa 1994, s. 10.
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Współczesna technika jest wprzęgnięta w dwie podstawowe dziedziny życia
naszej planety:
— wojenno-obronną;
— medyczną.
Na przemysł wojenno-obronny łożone są olbrzymie sumy stanowiące znaczną część dochodu państw mających aspiracje mocarstwowe. Często nie są one
podawane do wiadomości obywateli, natomiast duża część tego budżetu jest
przedstawiana w innych pozycjach niż przemysł wojenno-obronny. W dziedzi0nie tej prowadzone są ukryte badania, powstają nowe technologie i rozwiązania.
Są one zazwyczaj częściowo wdrażane do cywilnego zastosowania po kilku lub
kilkunastu latach.
Dziedzina medyczna rządzi się podobnymi co wojenna prawami. Niewiele
jest państw, które podają do wiadomości ogółu społeczeństw zaplanowane perspektywiczne cele do osiągnięcia na przyszłość w dziedzinie technicznej bądź
medycznej. Dlatego też warto w tym miejscu przytoczyć przykład Japonii, która
w 1993 roku opracowała taką listę.
Japońskie Ministerstwo Nauki opublikowało listę osiągnięć technicznych
i medycznych, które ludzkość może zrealizować do 2020 r. Zdaniem Japończyków w roku 2001 dostępna będzie trójwymiarowa telewizja, do której nie będzie trzeba używać trójwymiarowych okularów. W 2002 roku, pustynie będzie
można nawadniać przy pomocy specjalnych pojemników do przechowywania
wody, wykonywanych z materiałów ulegających biodegradacji. Rok 2003 będzie przełomowy dla energetyki, gdyż wówczas jako źródło energii zostanie
wykorzystana wulkaniczna magma. W 2004 r. ludziom będzie można wszczepić narządy z syntetycznych materiałów, a dzięki technice umożliwi się normalne poruszanie osobom z paraliżem kończyn. W 2005 r. bez problemów da
się przewidzieć trzęsienia ziemi, produkowana będzie sztuczna krew, ludzi będzie można identyfikować za pomocą głosu. W 2006 r. AIDS stanie się wyleczalny, a chronić się przed hałasem będzie można bez używania instalacji mechanicznych. Rok 2007 przyniesie możliwość zapobiegania przerzutom nowotworowym; uda się także odrodzić zniszczone lasy i będzie można leczyć miażdżycę naczyń. W 2008 r. stworzone zostaną komputery wykorzystujące żywe
komórki; będzie można hodować narządy ludzkie; dziury ozonowe będą łatane
przez wystrzeliwanie do atmosfery odpowiednich związków chemicznych. W
2009 r. po morzach powinny pływać sztuczne miasta, rośliny będzie można hodować na pustyni i glebach zasolonych. W 2010 r. komputery staną się całkowicie samodzielne i będą mogły wytwarzać teksty bez pomocy człowieka. Rok
2011 to czas leczenia choroby Alzheimera. W 2012 zostaną stworzone powiązania pomiędzy istotami żywymi i komputerami. W 2013 będzie można leczyć
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wszystkie nowotwory, zaś roboty przyjmą całkowicie antropomorficzne kształty, gdyż będą miały ręce i nogi; zahamowane zostanie także obumieranie komórek mózgowych. W 2015 r. na Księżycu powstanie stacja załogowa, a przemysł
będzie korzystał z małych reaktorów jądrowych. W 2016 bolesne doznania będzie można przetwarzać na przyjemne; rozwinie się także turystyka orbitalna.
W 2018 ludzkość odbędzie pierwszy spacer po Marsie i zahamuje procesy starzenia. W 2019 skonstruowane zostaną sztuczne oczy2.
Jak wynika z powyższego zestawienia, większość postawionych celów została zrealizowana, a inne są w fazie badań i realizacji.
Rozwój cywilizacji technicznej przyczynił się do powstania skutków ubocznych, wpływających negatywnie na życie ludzkie i środowisko naszej planety.
Skutki te zazwyczaj w początkowym okresie są nieprzewidywalne, a ich zakres
i zasięg trudny do określenia.
Jak dotąd np. przyczyną powstania i powiększania się dziur ozonowych powodujących ocieplanie się klimatu na ziemi obarczano głównie przemysł
i wszelkie pojazdy wydzielające spaliny. Naziemnych trucicieli (np. elektrociepłownie, huty, fabryki chemiczne itp.) łatwo zlokalizować i zbadać ilość trucizn, jakie emitują one do atmosfery. Mało natomiast zbadano dotychczasowe
skutki zatruwania, jakie związki chemiczne powstają w atmosferze w zetknięciu
z gazami spalinowymi odrzutowców.
Jest to ogromne wyzwanie dla naukowców. A problem będzie narastać. Już
dzisiaj codziennie na świecie w powietrzu znajduje się 10 000 samolotów pasażerskich o napędzie odrzutowym, a – jak szacują eksperci – w ciągu najbliższych 25 lat liczba ta ma się podwoić. Liczbę odrzutowych samolotów będących „w akcji” każdego dnia w ogóle trudno oceniać nawet w przybliżeniu.
O skali ekologicznego problemu może świadczyć fakt, że samolot pasażerski
w czasie transatlantyckiego lotu z Frankfurtu do Nowego Jorku spala 80 ton paliwa. W czasie tego lotu „produkuje” on 252 tony dwutlenku węgla i jedną tonę
tlenku azotu. Ponieważ loty odbywają się przeważnie na wysokości 12 000 m,
gazy spalinowe w troposferze skraplają się i zamarzają, zmieniając się w chmury pierzaste (cirrusy). Troposfera ma różną odległość od ziemi – od 8 km nad
Polską do 16 km nad Ekwadorem. Różne jest więc oddziaływanie tych trujących
chmur w poszczególnych rejonach świata. Zależy to od wielu czynników, jak
wilgotność i gęstość powietrza, od temperatury, kierunków wiatrów itp.
Z całą pewnością problem ten istnieje i narasta. Dopiero jednak przed kilkoma laty zajęła się nim poważnie amerykańska NASA, uruchamiając program
badawczy „Mission Success”. Również w Niemczech Instytut Badań Lotni-

2

Za: „Głos Koszaliński” z 24. 11.1993 r., s. 4.
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czych (DLR) uruchomił podobny program, nazwany „Polinat”, realizowany
wspólnie z Francuzami i amerykańskim Uniwersytetem Missouri3.
Technika lotnicza wpływa również niekorzystnie na środowisko. Wieloletnie
obserwacje wykazują, iż występuje negatywny wpływ samolotów na tereny
wokół lotniska.
Takie przykłady można mnożyć. Wypuszczając np. do atmosfery dwutlenek
węgla i inne gazy cieplarniane, zmieniamy również klimat planety. W ciągu
najbliższych kilkudziesięciu lat Ziemia będzie cieplejsza i bardziej sucha4.
Ważne jest dlatego to, aby rozwój techniki i cywilizacji postępował w dobrym
kierunku i uwzględniał ochronę środowiska naturalnego, które ma ogromny
wpływ na funkcjonowanie i życie samego człowieka.

3

Podniebni truciciele, „Twój Filar”, nr 3/1998, s. 32.
Współczesna nauka bez tajemnic, pod red. Richarda Fifielda, Wyd. Zysk i S-ka,
Poznań 2000, s. 209.
4
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KIEDY POWSTAŁ KOŁOBRZEG?
UWAGI NA TEMAT DATOWANIA DWÓCH PRZEŁOMOWYCH
MOMENTÓW W DZIEJACH MIASTA
Obchody Tysiąclecia powstania biskupstwa w Kołobrzegu, które miały miejsce tak niedawno, z pewnością utrwaliły w świadomości społecznej przekonanie
o długiej, sięgającej zamierzchłych czasów historii miasta. Autorzy ukazujących
się przy okazji jubileuszu licznych i różnorodnych publikacji, z reguły umiejętnie akcentowali, że świętowane millennium odnosi się do ustanowienia nad Parsętą siedziby biskupiej, nie zaś do dziejów samego Kołobrzegu, którego metryka jest starsza. Tym niemniej zauważyć można było także tworzenie się pewnej
zbitki pojęciowej, w efekcie której data założenia biskupstwa równoważona jest
czasowi powstania miasta1. Jak można przypuszczać, zjawisko to ma kilka
przyczyn. Jedną z nich jest niewątpliwie fakt, że nazwa miejscowości zapisana
została po raz pierwszy w początkach XI w., przez biskupa merseburskiego
Thietmara, opisującego wydarzenia właśnie roku 10002. Inną okolicznością,
która najpewniej także ma wpływ na takie chronologiczne sytuowanie początków Kołobrzegu w potocznej świadomości, jest stosunkowo wolne przedostawanie się rezultatów badań archeologicznych, zapoczątkowanych w Kołobrzegu
przed blisko półwieczem, z obiegu naukowego do szerszego obiegu społecznego. Co więcej, narzędzia datowania, jakich przez długi czas używali archeolodzy badający średniowiecze, rzadko tylko pozwalały na ustalanie chronologii
wydarzeń lub zjawisk z dokładnością większą niż półwiecze – tym samym niemożliwe było upowszechnianie wśród szerszego grona odbiorców konkretnych,
łatwych do przyswojenia dat. Od pewnego jednak czasu coraz szerzej wykorzystywana jest podczas badań archeologicznych metoda datowania dendrochronologicznego, która umożliwia ustalenie momentu ścięcia drzewa, z którego zostały
wykonane odkrywane podczas wykopalisk konstrukcje drewniane, np. chat, ulic,
umocnień itp. Precyzja datowania, zależna od stanu zachowania drewna, bywa
niekiedy zdumiewająco dokładna, bo sięga roku lub nawet pory roku3. Także
1

Pierwszym z brzegu przykładem jest pamiątkowa tablica powstała w 2000 r. przed
halą „Milenium”, o treści „55 drzew na 1000-lecie Kołobrzegu”.
2
Kronika Thietmara, wyd. Z. Jedlicki, Poznań 1953, L. IV, c. 45, s. 209.
3
Na temat podstaw dendrochronologii i stanu badań w Polsce zob.: T. Ważny,
Aufbau und Anwendung der Dendrochronologie für Eichenholz in Polen, Hamburg
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dzięki wykorzystaniu tej metody, wykopaliska prowadzone w Kołobrzegu w ciągu ostatnich kilkunastu lat pozwoliły na sprecyzowanie wieku miasta.
Jak wiadomo dzięki długoletnim badaniom archeologicznym4, średniowieczny
kompleks osadnictwa związanego z Kołobrzegiem składa się z trzech zasadniczych części:
a) wczesnośredniowiecznego, słowiańskiego zespołu grodowego, którego
pozostałości znajdują się na terenie wsi Budzistowo5;
b) późnośredniowiecznego miasta lokacyjnego, które po połowie XIII w.
przejęło część funkcji dawnego grodu6, a którego obszar nazywany jest obecnie
Starówką; oraz
c) miejsca produkcji soli, czyli osad(y) produkcyjnej znajdującej się w północnej części Wyspy Solnej i na prawym brzegu Parsęty.

1990; tenże, Dendrochronologia obiektów zabytkowych w Polsce, Warszawa 1999; M.
Krąpiec, T. Ważny, Dendrochronologia – podstawy teoretyczne i stan zaawansowania
badań w Polsce, „Światowit”, t. 39, 1994, s. 193–214.
4
Metodyczne wykopaliska archeologiczne rozpoczęto w Kołobrzegu przed blisko
półwieczem. Zasadnicze znaczenie dla rozpoznania osadnictwa wczesnośredniowiecznego miały badania kierowane przez Lecha Leciejewicza, prowadzone w latach 1954–
1954 z ramienia Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN (obecny Instytut Archeologii i Etnologii PAN). W latach 1986–2000, w związku z odbudową Starówki, prowadzone były szerokopłaszczyznowe wykopaliska ratownicze na obszarze miasta późnośredniowiecznego. Dzieje badań omówił pokrótce ostatnio L. Leciejewicz: L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Kołobrzeg – średniowieczne miasto nad Bałtykiem, Kołobrzeg
2000, s. 28–30.
5
Powszechnie wiadomo, że nazwę Budzistowo nadano błędnie po II wojnie światowej. Zgodnie z realiami historycznymi i dawną toponimią miejscowość winna nazywać
się „Stare Miasto” lub „Stary Kołobrzeg”. Podstawowe dane dotyczące zespołu grodowego i jego lokalizacji zawarte są w pracy L. Leciejewicza, Wczesnośredniowieczny
Kołobrzeg, „Slavia Antiąua”, t. 7, 1960, s. 338 i n.; zob. też W. Łosiński, J. Olczak,
K. Siuchniński, Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego, t. 4, Poznań 1971, s. 26
i nn.; oraz ostatnio L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Kołobrzeg..., s. 7–72.
6
Kołobrzeg, jak wiele innych miast, mimo ciągłości nazwy zmienił swe położenie.
Taka sytuacja zdarzała się dosyć często w okresie przemian lokacyjnych, zwłaszcza
w XIII w., także na Pomorzu. Zob. na ten temat np. B. Zientara, Przemiany społecznogospodarcze i przestrzenne miast w dobie lokacji, [w:] Miasta doby feudalnej w Europie
środkowo-wschodniej. Przemiany społeczne a układy przestrzenne, red. A. Gieysztor,
T. Rosłanowski, Wrocław–Poznań–Toruń 1976, s. 84 i nn.; J. M. Piskorski, Miasta
księstwa szczecińskiego do połowy XIV w., Warszawa–Poznań 1987, s. 82 i nn.;
M. Rębkowski, Pierwsze lokacje miast w księstwie zachodniopomorskim. Przemiany
przestrzenne i kulturowe, Kołobrzeg 2001, s. 39 i nn.
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Początki średniowiecznego osadnictwa na tym terenie sięgają VII–VIII w.,
kiedy to na Wyspie Solnej rozpoczęto eksploatację źródeł słonej wody, czemu
towarzyszyło powstawanie, początkowo zapewne sezonowych, niewielkich
osad. Ich ślady zidentyfikowane zostały na prawym brzegu Parsęty, na południe
od mostu kolejowego, oraz przy ul. Armii Krajowej. Wkrótce potem, u schyłku
VIII w., lub może raczej w I połowie IX stulecia, powstała otwarta osada, której
pozostałości odkryto w Budzistowie pod nawarstwieniami związanymi z grodem7. Czy jednak osadnictwo z tego okresu można wiązać z początkiem Kołobrzegu? Wydaje się, że za taki początek należałoby raczej uznać dopiero powstanie grodu, a więc moment, od którego miejscowość zaczyna spełniać centralne funkcje dla większego terytorium położonego nad dolną Parsętą. Z drugiej strony, trwałe osadnictwo w miejscu dzisiejszego centrum związane jest
z powstaniem miasta lokacyjnego, a więc z wymienionym przeze mnie powyżej
drugim członem kołobrzeskiego kompleksu osadniczego. Dla obydwu miejsc
uzyskano w ostatnich latach, dzięki prowadzonym wykopaliskom, wyniki analiz dendrochronologicznych8. Wykorzystywane w studiach naukowych do różnych celów, tutaj posłużą nam pomocą tylko w odpowiedzi na pytanie postawione w tytule artykułu.
Rezultaty pierwszych badań archeologicznych prowadzonych w Budzistowie
w latach 50. pod kierownictwem Lecha Leciejewicza jednoznacznie wykazały, że
metryka grodu kołobrzeskiego sięga bez wątpienia IX w. Jego początek, na
podstawie analiz sekwencji stratygraficznych i zabytków ruchomych, sytuowa-

7

Na temat najstarszego osadnictwa wczesnośredniowiecznego, poprzedzającego budowę grodu, zob. L. Leciejewicz, W. Łosiński, Badania archeologiczne w Kołobrzegu
w 1958 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 11, 1960, s. 52; L. Leciejewicz, Początki
nadmorskich miast na Pomorzu Zachodnim, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962, s. 58;
W. Łosiński, Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu
dolnej Parsęty (VII–X/XI w.), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1972, s. 35, 112;
W. Łosiński, J. Olczak, K. Siuchniński, Źródła archeologiczne..., s. 36, 88–89; M.
Rębkowski, Ślad osadnictwa wczesnosłowiańskiego, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, red. M. Rębkowski, t. 4, Kołobrzeg 1999, s. 175–179. Por. też mapę
zamieszczoną w: L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Kołobrzeg..., s. 23. Do dzisiaj istnieją
trudności z bardziej precyzyjnym ustaleniem chronologii tych odkryć – ciągle niemożliwe jest uszczegółowienie ich datowania za pomocą dendrochronologii (por. niżej). Nie
można wykluczać, że najstarsze z nich pochodzą jeszcze ze schyłku VI w., zob. tu
ostatnio W. Łosiński, Osadnictwo plemienne w dorzeczu Parsęty we wczesnym średniowieczu, [w:] Salsa Cholbergiensis – Kołobrzeg w średniowieczu, red. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Kołobrzeg 2000, s. 15 i nn.
8
Autorem analiz dendrochronologicznych w Kołobrzegu jest dr hab. Tomasz Ważny
z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
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no około połowy tamtego stulecia. Niezmiernie istotnym osiągnięciem ówczesnych badań prowadzonych w Kołobrzegu i okolicy było ustalenie, że gród powstał w efekcie działań zmierzających do integracji plemiennej, w tym także
walk, którym towarzyszyło zniszczenie starszych okolicznych obiektów obronnych. Gród kołobrzeski został zatem wzniesiony niejako w ich miejsce, jako
główny ośrodek plemienia zamieszkującego nad dolną Parsętą9. W 1997 r., w
ramach finansowanego przez Komitet Badań Naukowych ogólnopolskiego
projektu badawczego „Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego”10, piszący te
słowa miał możność przeprowadzić w Budzistowie niewielkie badania wykopaliskowe, konsultowane przez właściwego odkrywcę i pierwszego badacza
obiektu, prof. Lecha Leciejewicza. Jednym z podstawowych ich celów było
także uzyskanie próbek drewna do badań dendrochronologicznych, których wyniki pomogłyby sprecyzować chronologię grodu. W trakcie wykopalisk pobrano
do dalszych badań 31 wyrzynków drewna z różnych poziomów konstrukcyjnych. Wprawdzie słaba jakość drewna pozwoliła na wydatowanie tylko niewielkiej ich części, a co więcej uniemożliwiła otrzymanie dokładnych dat rocznych ścięcia drzew, pozwalając jedynie na określenie terminus post quem tych
wydarzeń, tym niemniej uzyskane wyniki połączone z analizą całej sekwencji
stratygraficznej i zabytków ruchomych dały podstawy m.in. także od uściślenia
chronologii wzniesienia grodu.
Najstarszy poziom osadniczy związany z grodem tworzyła warstwa użytkowa o miąższości dochodzącej nawet do 30 cm. Jej strop znajdował się na wysokości 4,47–4,77 m n.p.m., to znaczy ponad 4,5 m poniżej współczesnego poziomu gruntu. Z warstwy tej nie uzyskano niestety żadnej dendrodaty; otrzymano taką jednak z nieobrobionej belki odsłoniętej w spągu warstwy młodszej,
zalegającej bezpośrednio nad warstwą najstarszą. Data 917, +x, – 11 wskazuje,
że drzewo, z którego powstała belka, zostało ścięte po 917 r., biorąc pod uwagę
daty uzyskane z poziomów młodszych, prawdopodobnie wkrótce potem, najpewniej około 920 r. Ta szacunkowa data wyznacza również w przybliżeniu
czas, kiedy przestała narastać najstarsza, interesująca nas tutaj warstwa. Pytanie
brzmi jednak, kiedy się rozpoczęło jej osadzanie? Biorąc pod uwagę miąższość
warstwy i szacowane na innych intensywnie użytkowanych stanowiskach grodowych tempo przyrostu warstw użytkowych, można przyjąć, licząc się ze stosunkowo niewielkim marginesem błędu, że warstwa narastała w ciągu około 30–40

9

Zob. W. Łosiński, Początki wczesnośredniowiecznego..., s. 294 i nn.; tenże: Osadnictwo plemienne..., s. 17–18.
10
Wstępne wyniki i sprawozdania z prowadzonych w ramach programu badań opublikowane zostały w tomie zatytułowanym Osadnictwo i architektura ziem polskich
w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, red. Z. Świechowski, A. Buko, Warszawa 2000.
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lat. Oznacza to, że proces jej formowania, związany z początkami grodu, rozpoczął się w końcu IX w., najprawdopodobniej około 880–890 r. Tak też w świetle
naszej obecnej wiedzy należy datować powstanie grodu kołobrzeskiego11.
Inny charakter miały z kolei ustalenia chronologiczne związane z początkami
kołobrzeskiego miasta lokacyjnego. Zasadnicza różnica polegała w tym przypadku na tym, że – w przeciwieństwie do grodziska, dla którego początków nie
dysponujemy oczywiście żadnymi źródłami pisanymi – rezultaty badań archeologicznych skonfrontowane być mogły ze znanymi skądinąd faktami, przede
wszystkim zaś z datą nadania prawa lubeckiego, jakie miało miejsce w 1255 roku12. Pytanie brzmi zatem tutaj, czy rzeczywiście nowe miasto zaczęto budować
w roku 1255. Jest ono uzasadnione wieloma przykładami, także pomorskich
miast, w których procesy lokacyjne przebiegały w różny sposób. W niektórych
ośrodkach formalne wystawienie przywileju lokacyjnego, a więc tzw. lokacja
prawna nie musiała mieć miejsca jednocześnie z rozpoczęciem tworzenia miasta, a mogła np. zamykać długotrwały proces jego budowy, w wiele lat po przybyciu pierwszych osadników; w innych natomiast lokacja prawna i przestrzenna
były jednoczasowe13. W przypadku Kołobrzegu nie brak było np. domysłów, że
gmina niemiecka powstała nad Parsętą już w 1 poł. XIII w., a przywilej lokacyjny wieńczył proces powstawania miasta średniowiecznego14. Czy możemy

11

Chronologii tej dobrze odpowiadają znalezione w warstwie zabytki ruchome. Na
temat korekty datowania budowy grodu kołobrzeskiego zob. M. Rębkowski, Sprawozdanie wstępne z wykopalisk archeologicznych przeprowadzonych w 1997 r. w Budzistowie, gm. Kołobrzeg, na stan. 1 (grodzisko), Kołobrzeg 1998 (mps w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN); L. Leciejewicz, Pomorze Zachodnie w projekcie badawczym poświęconym Polsce w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, [w:] Osadnictwo i architektura ziem..., s. 140–141; tenże Kołobrzeg – wczesne miasto na pomorskim wybrzeżu
Baltyku, [w:] Salsa..., s. 74–75. Warto w tym miejscu dodać, że na końcowym etapie
opracowania w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN znajduje się książka, w której
znajdzie się pełna publikacja źródeł archeologicznych związanych z wczesnośredniowiecznym, słowiańskim Kołobrzegiem, uzyskanych w latach 1954–1958 oraz w roku
1997. Tam też przedstawione zostaną wszelkie dane dotyczące chronologii grodu, a także
– w szerszym wymiarze – przemian osadniczych zachodzących w tym rejonie we wczesnym średniowieczu.
12
Pommersches Urkundenbuch, t. II, wyd. R. Prümers, Stettin 1881, nr 606; H.
Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg, Kolberg 1924, s. 26 i nn.
13
Szerzej na ten temat M. Rębkowski, Pierwsze lokacje..., s. 59 i nn., tam starsza lit.
14
Tak np. J. Spors, Początki miasta lokacyjnego w Kołobrzegu, [w:] Czas, przestrzeń, praca w dawnych miastach, Warszawa 1991, s. 155–128. Historyk niemiecki K.
Blaschke sugerował nawet, że gmina ta ma jeszcze starszą metrykę, sięgającą 2 poł. XII
w., zob. tegoż Nikolaikirchen und Stadtentstehung im pommerschen Raum, „Greifswald–Stralsunder Jahrbuch“ 9, 1970, s. 28.
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zatem precyzyjnie określić moment, w którym rozpoczęto budowę nowego
Kołobrzegu w XIII w.?
Ratownicze wykopaliska archeologiczne prowadzone od 1986 r. na obszarze
odbudowywanej Starówki objęły swym zasięgiem stosunkowo duże powierzchnie położone w różnych częściach miasta. W znacznej części badanych działek
miejskich najstarsze ślady osadnictwa mogą być za pomocą tradycyjnych metod
archeologii datowane na 2 poł. XIII w. Na sprecyzowanie takiej chronologii pozwala jednak duża seria uzyskanych datowań dendrochronologicznych. Najwcześniejszy dotychczas wynik, uzyskany na jednej z działek przyrynkowych,
dostarczył daty 1245 (+7). Inny, pochodzący z parceli znajdującej się przy ulicy
Katedralnej, wskazuje, że drzewo użyte do moszczenia terenu zostało ścięte jesienią 1246 r. lub zimą z 1246 na 1247 r. Obydwie daty pochodzą co prawda z
drewna użytego wtórnie w zabudowie powstałej w ciągu 2 poł. XIII w., tym
niemniej wskazują precyzyjnie na czas najstarszej aktywności ludzkiej związanej z budową nowego miasta. Znacznie dłuższa seria kolejnych dat, pozyskanych w różnych częściach Starówki, pochodzi z szóstej i siódmej dekady XIII
w., co dowodzi, że na początku drugiej połowy stulecia tworzenie nowego Kołobrzegu było już mocno zaawansowane15. Przytoczone powyżej rezultaty wykopalisk archeologicznych i analiz dendrochronologicznych pozwalają zanegować istnienie w miejscu miasta starszej gminy obcych kupców i stwierdzić, że
początek budowy późnośredniowiecznego Kołobrzegu miał miejsce najpewniej
w latach około 1245–1250. Wtedy to pojawili się tutaj pierwsi osadnicy, a ich
osiedle po kilku zaledwie latach, w 1255 r., otrzymało z rąk właścicieli, księcia
Warcisława i biskupa Hermana, przywilej lokacyjny. Niemal natychmiast nowe
miasto przejęło też nazwę i znaczną część funkcji upadającego słowiańskiego
Kołobrzegu16.
Przedstawione tutaj pokrótce dane obrazują możliwości współczesnej archeologii średniowiecza także w dokładnym ustalaniu chronologii badanych zjawisk. Dzięki niej możliwe okazało się również sprecyzowanie metryki Kołobrzegu – zarówno słowiańskiego grodu, jak też miasta lokacyjnego. Od ponad
półwiecza wiemy już, że początki osadnictwa nad dolną Parsętą związane były

15

Wśród tych dat znajdują się także takie, odkryte w pierwotnym kontekście stratygraficznym, które wyprzedzają czasowo moment lokacji prawnej, np. dwukrotnie uzyskany wynik 1252 (+9,–7) czy 1254 (+9,–7).
16
Szerzej na ten temat, także odnośnie chronologii zachodzących w XIII w. przemian osadniczych i kulturowych, M. Rębkowski, Topografia Kołobrzegu w XIII w.,
[w:] Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, red. Z. Kurnatowska, Wrocław 1996,
t. 2, s. 127–136; tenże, Początki i rozwój miasta lokacyjnego w Kołobrzegu. Świadectwo
archeologii, [w:] Salsa..., s. 150–152; tenże, Pierwsze lokacje...; L. Leciejewicz, M.
Rębkowski, Kołobrzeg..., s. 75 i nn.
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z najstarszą fazą wczesnośredniowiecznego osadnictwa słowiańskiego w VII–
VIII w. Natomiast gród kołobrzeski, który z czasem nabrał cech ośrodka o charakterze wczesnomiejskim, powstał – jak można sądzić na podstawie ostatnich
badań – w ostatniej ćwierci IX w., prawdopodobnie gdzieś w latach około 880–
890. Bez względu na możliwe przecież dalsze odkrycia i ewentualne przyszłe
korekty tego datowania pewne jest zatem, że Kołobrzeg ma więcej niż tysiąc
lat, a mówiąc dokładniej jego wiek należy szacować na nieco ponad jedenaście
stulecr. Z kolei początki stałego osadnictwa w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje
się centrum miasta, sięgają najpewniej lat 1245–1250. Wolno mieć nadzieję, że
te rezultaty, niezwykle ważne z naukowego punktu widzenia, z czasem trafią
także do potocznej świadomości współczesnych mieszkańców miasta.

HIERONIM KROCZYŃSKI

Z DZIEJÓW KOŁOBRZESKIEGO UZDROWISKA.
BEHRENDOWIE – TRZY POKOLENIA LEKARZY BALNEOLOGÓW
W roku 1848 przybył do Kołobrzegu dr med. Moses Behrend1, tu spotkał
swoją przyszłą towarzyszkę życia w osobie panny Ulryki z kupieckiej rodziny
Gronau, założył rodzinę i osiadł na stałe. Do tego miasta przywiodły go zainteresowania balneologią, która w tym czasie z przyrodolecznictwa ludowego zaczęła przekształcać się w nowa dziedzinę medycyny profesjonalnej. Zarabiając
na utrzymanie rodziny praktyką lekarską, jako laryngolog i położnik, przede
wszystkim zajął się badaniem właściwości leczniczych kołobrzeskich źródeł
solankowych. Była to praca pionierska. W swojej pierwszej książce w roku
1860, przedstawiając środowisku lekarskiemu wyniki swoich 12-letnich badań,
napisał: W dziedzinę balneologii wchodziłem poniekąd jako samouk, bez uprzedzeń i bez przesądnych pouczeń, własną drogą (...) i wolno mi chyba powiedzieć, że zdobyłem znaczną, nieznaną mi dotąd, wiedzę w tej dziedzinie2.
Kołobrzeg połowy XIX wieku – to twierdza pruska pierwszej kategorii
owiana legendą obrony przed wojskami napoleońskimi w 1807 roku. W związku z modą na lecznicze kąpiele morskie, także i tu już od 1802 roku czyniono
próby zbudowania ekskluzywnego kąpieliska morskiego wzorem Heiligen

1

Urodził się w Szczecinku (data nieznana) w rodzinie żydowskiej. Ojciec w czasie
tzw. wojen wyzwoleńczych z Napoleonem 1813–1814 służył w stopniu wachmistrza
w pułku huzarów. Posiadał odznaczenia wojskowe. Później był listonoszem w Szczecinku. Nazwiska Behrend i Behrendt nosiło w XIX w. wielu mieszkańców Pomorza
(m.in. w Nowogardzie, Złotowie, Krajence, Szczecinku, a w drugiej połowie wieku także w Kołobrzegu). Prawie wszystkich łączyły węzły pokrewieństwa i narodowość żydowska. Były też dwie mniej liczne rodziny niemieckie o tym nazwisku, przybyłe
z Meklemburgii i Prus Wschodnich. Behrendowie – Żydzi trzymali się razem, dość często nawet zawierali małżeństwa między sobą Bahrend żenił się z Behrendówną – swoją
bliższą lub dalszą kuzynką. Najczęściej byli kupcami. Lekarzem oprócz Mosesa był
także jego kuzyn i serdeczny przyjaciel mieszkający w Berlinie – dr med. Fr. J. Behrend, naczelny lekarz policji i wydawca czasopism dla lekarzy. W roku 1860 tenże pomógł Mosesowi w wydaniu jego pierwszej książki o uzdrowisku kołobrzeskim Das Soolund See – Bad Colberg (Kołobrzeg 1860).
2
Das Sool- und See – Bad Colberg, op. cit., ze wstępu.
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Damm czy Nordeney, które się nie powiodły. Amatorzy kąpieli morskich zaczęli jednak do Kołobrzegu przyjeżdżać i to coraz liczniej, wierząc w ich lecznicze walory. Życie zmusiło więc władze miasta do jakiegoś ustosunkowania
się do tej sprawy. W 1825 r. burmistrz C.L. Tietz wydał rozporządzenie w imieniu dyrektorium Królewsko-Pruskiej Policji, wprowadzające następujące zasady
korzystania z kąpieli morskich:
— kąpać się można tylko w godz. 5.00 – 9.00 i 17.00 – 21.00;
— panie mogą kąpać się tylko w wyznaczonym miejscu z lewej strony ujścia
Parsęty, a panowie w wyznaczonym miejscu z prawej strony ujścia Parsęty;
— panowie podglądający kąpiące się panie będą ścigani przez policję i karani.

Zakład kąpieli solankowych Keutla przy Pierwszych Panewnikach (obecnie ul. 1. Armii
WP), później tzw. Pierwszy Zakład Kąpieli Solankowych dr. Behrenda.

Na plaży, w miejscach wyznaczonych do kąpieli, pojawiły się prymitywne
szatnie zwane budami. W latach 30. wzrosło w Kołobrzegu zainteresowanie przystosowaniem miasta do wymogów kąpieliska. Była to zasługa Miejskiego Towarzystwa Upiększania (rok zał. 1832), które przekształciło się później w spółkę
akcyjną o nazwie Towarzystwo Kąpielowe. Zaczęto budować aleje i promenady, skwery i przejścia przez wydmy, zakłady gastronomiczne i hotele, zmieniając w ten sposób wydmowy krajobraz kołobrzeskiego wybrzeża.
Przedsiębiorczy mistrz murarski Gottlieb Keutel, dowiedziawszy się, że lecznicze walory ma nie tylko woda morska, ale także solanka, urządził w swoim
domku przy Pierwszych Panewnikach (I Pfannschmieden) łazienki solankowe
(1830 r.). Było tam początkowo 5, a później 12 kabin z drewnianymi wannami.
Źródła solankowe, nie wykorzystywane przez państwowe warzelnie soli, znajdowały się tuż obok jego domu. Właściciel nie znał się na leczeniu, nie zatrudniał też lekarza, klienci korzystali z jego usług na zasadzie „bo to podobno po-
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maga”. Niektórzy konsultowali zabiegi ze swoimi lekarzami, ale ci też nie byli
specjalistami w tej dziedzinie. Zakład kąpielowy Keutla. który po śmierci założyciela (1844) kilka razy zmieniał właścicieli, był obiektem zainteresowania dr.
Behrenda od początku. Dopiero jednak w 1859 r. ów lekarz balneolog uzbierał
kwotę 8 tysięcy talarów na wykupienie tego obiektu. W dziejach kołobrzeskiego uzdrowiska jest to data przełomowa – powstał pierwszy autentyczny zakład
przyrodoleczniczy, kierowany przez kompetentnego lekarza. Nowy właściciel
na miarę posiadanych środków finansowych modernizował i rozbudowywał
obiekt. Oprócz pomieszczeń zabiegowych były tu nawet pokoje hotelowe.

Tzw. Drugi Zakład Kąpieli Solankowych dr. Behrenda.
Widok od strony Drugich Panewników (obecnie ul. Portowa)

W tym czasie Moses Behrend nie był już jedynym balneologiem w Kołobrzegu. Od 1852 r. miał młodszego kolegę – Hermana Emanuela Hirschfelda,
który po ukończeniu studiów medycznych w Berlinie i dwuletnim stażu lekarskim, wraz z młodą małżonką Fryderyka, tu się osiedlił, żeby też specjalizować
się w balneologii. Pomimo że obu lekarzy wiele łączyło (byli Żydami, urodzili
się w Szczecinku, mieli identyczne zainteresowania medyczne), stosunki między nimi były oschłe. Widzieli w sobie konkurentów3.
3

Dr med. Herman Emanuel Hirschfeld (1825–1885) – zasłużony balneolog kołobrzeski, autor wielu prac z dziedziny balneologii i przewodników dla kuracjuszy. Zbadał kołobrzeską borowinę i pierwszy zaczął stosować w Kołobrzegu zabiegi borowinowe (1882 r.). Jako radny przyczynił się do zbudowania nowoczesnych wodociągów
miejskich i wytyczenia nowego cmentarza żydowskiego przy ul. Koszalińskiej, na któ-
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Trzecie ćwierćwiecze XIX w. było brzemienne w wydarzenia, które przyczyniły się do rozwoju kołobrzeskiego uzdrowiska:
1859 – budowa kolei żelaznej i połączenie Kołobrzegu z Berlinem, a później
z innymi ważnymi miastami;
1860 – zamkniecie warzelni soli i oddanie wszystkich źródeł solanki do dyspozycji lecznictwa;
– budowa nowego Domu Towarzyskiego, który stał się centrum życia
kulturalnego uzdrowiska;
– budowa gazowni;
– budowa stacji telegraficznej;
1861 – powstanie drugiego zakładu kąpieli solankowych przy Promenadzie,
którego ordynatorem został dr Hirschfeld;
1862 – chemik dr Gustaw Bauck i kupiec Moritz Meyer zbudowali wytwórnię
wody mineralnej;
– tenże kupiec Meyer zbudował trzeci już w Kołobrzegu zakład kąpieli
solankowych, przy Promenadzie naprzeciw zakładu, którym kierował
dr Hirschfeld;
1863 – porozumienie władz miasta z władzami wojskowymi w sprawie założenia parku nadmorskiego;
1864 – budowa domu zdrojowego nad samym morzem, tzw. Pałacu Nadbrzeżnego;
1868 – budowa teatru letniego;
1872 – likwidacja twierdzy, początek realizacji nowych założeń urbanistycznych miasta uzdrowiskowego na miejscu dawnych fortyfikacji.
Dr Moses Behrend – pionier kołobrzeskiej balneologii nie doczekał tej chwili. Zmarł 9 października 1869 r. na apopleksję. Zakładem kąpielowym administrowała odtąd wdowa Ulryka Behrend. W następnym roku wspólnie z kupcem
Martinem Tobiasem – zięciem dr. Hirschfelda – wykupiła zakład kąpielowy
Meyera. Odtąd zaczęto używać nazw: Pierwszy Zakład Kąpielowy Dr. Behrenda (przy Pierwszych Panewnikach) i Drugi Zakład Kąpielowy Dr. Behrenda
(przy Promenadzie). Po ukończeniu studiów lekarskich, kierownictwo medyczne w obu zakładach przejął najstarszy syn Mosesa – dr med. Feliks Wilhelm
Behrend (ur. 22 VIII 1853 r.).

rym jako pierwszy został pochowany. W rocznicę śmierci, przed jego domem przy
Promenadzie, zbudowano pomnik, który hitlerowcy najpierw przenieśli na cmentarz
żydowski, a później w czasie tzw. nocy kryształowej zburzyli.
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Tzw. Drugi Zakład Kąpieli Solankowych dr. Behrenda.
Widok od strony Promenady

Właściciele postanowili inwestować w drugi zakład. Znacznie go rozbudowali na terenie pomiędzy Promenadą i Drugimi Panewnikami. W ostatnich latach XIX wieku był to już bardzo nowoczesny i duży zakład przyrodoleczniczy,
w którym serwowano wszystkie stosowane w kołobrzeskim uzdrowisku zabiegi
lecznice (kąpiele, inhalacje, zabiegi borowinowe i fizykoterapię). Popadający
w ruinę stary zakład sprzedał Martin Tobias (już jako jedyny właściciel) katolickiej parafii sw. Marcina (1890 r.)4.
Wspomniany już dr Feliks Behrend bardzo się zasłużył jako wieloletni ordynator największego kompleksu sanatoryjnego w niemieckim Kołobrzegu –
Chrześcijańskiego Szpitala Uzdrowiskowego Siloah przy ul. Portowej (nazwa
od biblijnej sadzawki w Jerozolimie), dysponującego 300 łóżkami, w tym 250

4

Był to duży obszar pomiędzy obecnymi ulicami 1. Armii WP. Źródlaną i Zwycięzców. Na nim w ostatnich latach XIX wieku parafia zbudowała kolejno: nowoczesne sanatorium, dom parafialny, szkołę i kościół. Do pierwszej wojny światowej cały ten
ośrodek miał charakter polski. Nazywano go Kołobrzeskim Watykanem.
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dla dzieci. Stanowisko to zajmował do przedwczesnej śmierci w 1917 roku 5.
Zasługi jego doceniły władze miasta, nazywając jedną z ulic na terenie portu ul.
dr. Behrenda.

Dr Feliks Behrend (1853–1917).
Fotografia z okresu I wojny światowej.

Dr Walter Behrend (1888–1949)

Następcą dr. Behrenda na stanowisku ordynatora sanatorium Siloah został
jego uczeń, później asystent i zięć dr med. Eberhard Margulies6. Były to trudne
5

Dr Feliks Behrend miał dwie żony, z pierwszą Rosą z d. Behrend (1855–1882) –
Żydówką, miał dwoje dzieci: córkę Grethen Marthe, która wyszła za lekarza balneologa
E. Marguliesa, oraz syna Ernsta Adolfa, który osiedlił się w Londynie. Po śmierci
pierwszej żony ożenił się z Niemką, Marią Bertą Augusta z d. Weyland. Przed ślubem
Feliks dał się ochrzcić i stał się wyznawcą kościoła ewangelicko-augsburskiego, podobnie jak jego żona. Z tego małżeństwa było dwóch synów: Walter Wilhelm Adolf – późniejszy balneolog i Artur Wilhelm Feliks, który zmarł jako dziecko. F.B. pochowany
został na cmentarzu komunalnym przy obecnych ulicach Wiosennej – Arciszewskiego.
6
Dr Eberhard Margulies ur. 31 XII 1874 r. w Bryczanach k. Mohylewa Podolskiego
w żydowskiej rodzinie kupieckiej. Później rodzina mieszkała w Kłajpedzie i Królewcu.
Tam Eberhard ukończył studia medyczne. Ok. 1900 r. przybył do Kołobrzegu. Specjalizował się w balneologii pod kierownictwem dr. Feliksa Behrenda w sanatorium Siloah.
Ożenił się z córką swego szefa Grethen Martą Behrend. W akcie ślubu, który odbył się
25 XII 1901, zapisano przy personaliach pana młodego wyznanie ewangelickie, co
świadczy że Eberhard, podobnie jak jego teść, przed ślubem zmienił wyznanie. Należał
do czołowych balneologów kołobrzeskich pierwszej połowy XX w. Założył Instytut
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czasy dla kołobrzeskiego uzdrowiska. Z chwilą wybuchu pierwszej wojny
światowej miastu narzucono profil rezerwowego lazaretu. Baza sanatoryjna
i hotelarsko-gastronomiczna została oddana do dyspozycji wojskowej służby
medycznej. Lekarze założyli mundury. W 1919 r. w wielu obiektach uzdrowiskowych zakwaterowano wojsko przygotowujące się do wznowienia działań
wojennych na wschodniej granicy Niemiec. Niektóre zakłady lecznicze, zdewastowane przez żołnierzy, już nigdy nie powróciły do poprzedniej funkcji. Taki
los spotkał też kompleks obiektów sanatoryjnych Behrendów–Tobiasów. Zostały wykupione i adaptowane na Urząd Opieki Społecznej.

Dr Eberhard Margulies
(1874–1942) i jego żona Grethen
z d. Behrend (1879–1945).
Ostatnia fotografia.

Po wojnie dr Margulies zrezygnował ze stanowiska w sanatorium Siloah na
rzecz swego szwagra dr. med. Waltera Behrenda, syna Feliksa. Ten trzeci już
balneolog Behrend w Kołobrzegu, były oficer frontowy armii niemieckiej, był
bardzo dobrym organizatorem. Szybko uporządkował swoje sanatorium po kwaterujących w nim żołnierzach i doprowadził do dawnej świetności. Dużym osiągnięciem obu szwagrów Behrenda i Marguliesa było zorganizowanie w dniach
12–16 czerwca 1925 r. w Kołobrzegu międzynarodowego zjazdu balneologów.
Gospodarze zaprezentowali przybyłym gościom z wielu krajów świata, wybitnym specjalistom w dziedzinie balneologii, ustabilizowane już uzdrowisko kołobrzeskie klasy międzynarodowej, zyskując powszechne uznanie. Była to
wspaniała promocja miasta.
Temu trzeciemu już pokoleniu Behrendów w Kołobrzegu przypadło jednak
żyć w czasach niezwykle trudnych. Po dojściu do władzy faszystów w Niem-

Balneologiczny u zbiegu ulic Źródlanej i Zwycięzców, wyposażony w najnowsze osiągnięcia techniki medycznej (m.in. pierwszy rentgen w Kołobrzegu). Był też lekarzem
powiatowym. Małżonkowie Margulies zginęli w hitlerowskich komorach gazowych.
Uratowała się córka Ewa, która przed wojną wyjechała na studia do Anglii.
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czech zaczęły się prześladowania Żydów. Stopniowo ograniczano ich prawa
obywatelskie, a później zaczęto ich piętnować przez znakowanie tabliczkami
„Jude" oraz urzędowym nadawaniem imion Israel i Sara. Rodzina Behrendów
należała do zasłużonych rodzin dla państwa niemieckiego i dla miasta Kołobrzegu. Nikt z nich nie przypuszczał, że to wszystko może ich także dotyczyć.
Dlatego nie wyjechali we właściwym czasie za granicę. Kiedy zorientowali się,
co im grozi, było już za późno. Próbowali się bronić. Elłsabeth Behrend (ur.
1864), najmłodsza córka Mosesa, przedstawiła notarialnie potwierdzony portret
swojego dziadka z wojennym odznaczeniem pruskim. Nic nie pomogło, zginęła
w komorze gazowej. Na własne wojskowe odznaczenia wojskowe i zasługi dla
miasta powoływał się dr Margulies, a jego żona z d. Behrend na to, że imieniem
jej ojca nazwano w Kołobrzegu ulicę, że oboje należą do kościoła ewangelickiego. Nic to nie pomogło, oboje zginęli w komorach gazowych. Dr Walter
Behrend był trochę w lepszej sytuacji, gdyż potraktowano go jako pół-Żyda.
Udało mu się przeżyć wojnę, ale liczne upokorzenia i tragedie rodzinne załamały go psychicznie, l stycznia 1941 r. wyrzucono go z pracy i ograniczono
wykonywanie zawodu. W następnym roku nadeszła wiadomość, że jego jedyny
syn Hans (student med., ćwierć-Żyd!) poległ na polu chwały jako żołnierz niemiecki w Afryce Północnej. Później nadchodziły tragiczne wiadomości o losach
krewnych. Schorowany Walter Behrend zmarł w roku 1949. Pochowany w Aumiihle koło Hamburga.
Przy opracowaniu tego artykułu wykorzystano księgi kołobrzeskiego USC,
wydawnictwa promocyjne kołobrzeskiego uzdrowiska sprzed roku 1945, „Ostseebad Kolberg” (pr. zb., Hamburg 2002), artykuły wspomnieniowe dawnych
mieszkańców Kołobrzegu zamieszczane w „Kolberger Zeitung” z lat 1951–
1980, a szczególnie wspomnienia Ewy Margulies.

MAREK ŻUKOWSKI

GOSPODARKA MORSKA W KOŁOBRZEGU W LATACH 1945–1950
Port kołobrzeski przed 1945 r.
Potencjał przemysłowy Kołobrzegu był niewielki1. W 1928 r. funkcjonowały
w mieście 43 zakłady, a w latach 1928–1936 nieco więcej. Nie były to duże
firmy. Zatrudniały po kilkanaście osób. Z reguły tej wyłamywały się: stocznia
kutrów rybackich, fabryka konserw rybnych i zakłady mechaniczne, zatrudniające po 100 osób.
Rybołówstwo znalazło odpowiednie warunki do stałego rozwoju. W 1920 r.
potencjał jego stanowiły 94 jednostki pływające, w tym 66 pełnomorskich.
Trzy lata później liczba jednostek pływających przekroczyła 100, a w latach
1934–1938 zarejestrowano ich aż 270. W 1932 r. połowem ryb trudniły się 234
osoby. W 1935 r. odłowiono 2 018 t ryb, a w roku 1938 – 2 776 ton. W 1939 r.
w kołobrzeskim porcie bazowały 72 kutry rybackie2. W 1938 r. w Kołobrzegu
i okolicach funkcjonowało 8 wędzarni, fabryka tranu i mączki rybnej, fabryka
lodu oraz fabryka konserw rybnych3.
Międzywojnie nie zmieniło kołobrzeskiego portu. Nie zdołano pozyskać pieniędzy potrzebnych do przeprowadzenia prac inwestycyjnych na szerszą skalę.
Barierą była głębokość basenu, nie przekraczająca 5 m, oraz brak bocznicy kolejowej na obszarze nabrzeża zachodniego. Wybudowano jedno nabrzeże. Tuż
przed wybuchem drugiej wojny światowej rozbudowano nabrzeże znajdujące
się na wschodnim brzegu Parsęty. W 1938 r. długość nabrzeży wynosiła 1020
m. Ich uzbrojenie techniczne było niedostateczne. W przeładunkach korzystano
z 2 dźwigów. Towary przechowywano w szesnastu magazynach portowych.
Składowano w nich zboże, pasze, nawozy sztuczne, drobnicę, mączkę rybną.
Łączna powierzchnia placów składowych wynosiła 7 100 m2.
Port pełnił funkcję bazy przeładunkowej lokalnych surowców, obsługującej
miejscowy handel, głównie ziemiopłodów. W 1936 r. do Kołobrzegu zawinęło
437 statki, a przeładunek wyniósł – 73 945 ton. W roku tym wywieziono nato-

1

T. Gasztold, H. Kroczyński, H. Rybicki, Kołobrzeg. Zarys dziejów, Poznań 1979, s. 55.
Materiały do monografii polskiego brzegu morskiego. Z. 2. Małe porty Pomorza
Zachodniego w okresie 1945–1960, Gdańsk 1962, s. 80.
3
A. Bojar-Fijałkowska, Kołobrzeg w Polsce Ludowej, Koszalin 1990, s. 85.
2
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miast 66 591 ton4. W 1938 r. przeładunki wynosiły – 235 064 tony5. 73% stanowił obrót wewnątrzkrajowy. W następnym roku statki wchodzące do portu
przywiozły 127 271 ta wywiozły – 106 930 ton. Eksportowano zboże, drewno,
papierówkę, cegłę. W grupie importowanych towarów dominowały: węgiel kamienny, nawozy sztuczne, żelazo i artykuły kolonialne.
Spodziewano się znacznego ożywienia działalności portu w okresie działań
wojennych. Nadzieje te nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości. W
1941 r. przeładunki w stosunku do 1939 r. spadły z 230 tys. ton do 104 (45,2%).
Nadal przeważały kontakty z portami niemieckimi.
Istotną funkcję kołobrzeskiego portu stanowiło miejsce postoju jachtów i żaglówek. W latach trzydziestych systematycznie odbywały się regaty i zawody
żeglarskie. Kołobrzeg wykorzystywał też nadmorskie położenie oraz walory
klimatyczne do rozwoju nie tylko wczasowiska, ale i uzdrowisk. Na kuracje
przyjeżdżali tu pacjenci z całej Europy.
Kolejna funkcja Kołobrzegu–portu wojennego stała się szczególna istotna
w czasie prowadzenia działań wojennych. Miasto przekształcono w twierdzę.
Stworzono wokół niego legendę o niepokonalności. Ku „pokrzepieniu serc” nakręcono film propagandowy. 4 marca 1945 r. załoga twierdzy, dowodzonej przez
płk Fulleriede, liczyła 3,3 tys. żołnierzy. Artyleria twierdzy składała się z 10 dział
kaliber 105 mm, 6 dział 75 mm, 18 moździerzy i 3 sześciolufowych wyrzutni rakietowych oraz 3 baterii przeciwlotniczych. Wspomagało je 18 czołgów oraz 12
transporterów opancerzonych. Od strony morza obronę wspierało 3 niszczyciele
oraz 2 ciężkie krążowniki. Obronę miasta podzielono na trzy części.
Walki o Kołobrzeg prowadzono przez 13 dni. Zakończono je 18 marca 1945 r.
Tego samego dnia o godz. 16.00 czasu środkowoeuropejskiego obok gruzów
wysadzonej przez Niemców latarni morskiej odbyły się uroczyste zaślubiny
z morzem6. Wzięły w nich udział delegacje obu walczących na froncie wschodnim armii polskich. Gospodarzem uroczystości był 7. Pułk Piechoty. Rozpoczęto od mszy świętej, celebrowanej przez kapelana 3. Dywizji Piechoty.

4

T. Gasztold, H. Kroczyński, H. Rybicki, Kołobrzeg..., s. 56.
R. Techman, Małe porty Wybrzeża Środkowego w latach 1945–1952, „Studia Bałtyckie”, Historia, t. 2, Koszalin 1996, s. 225.
6
T. Gasztold, H. Kroczyński, H. Rybicki, Kołobrzeg..., s. 100; H. Kroczyński,
Dzieje Kołobrzegu. Kalendarium, Kołobrzeg 2000. Szerzej na ten temat: H. Kroczyński,
Zaślubiny Polski z morzem, Kołobrzeg 1999.
5
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Zniszczenia wojenne i przejęcie portu
Port, podobnie jak cały Kołobrzeg, został w poważnym stopniu zniszczony7.
Dno kanału i basenów pełne było wraków, zatopionych urządzeń i porzuconych
przez uciekinierów rzeczy. Zniszczeniu uległy obiekty naziemne: magazyny
w 30–80%, elewatory od 35 do 50%8. 12 lub 13 marca 1945 r. niemieccy saperzy wysadzili latarnię morską9. Niepogłębiany w okresie wojennym port utrudniał wejście jednostkom pływającym. Pilnym zadaniem stało się wykonanie
prac czerpalnych. Dopiero wtedy można było przystąpić do rozbudowy obiektów i wyposażania ich w sprzęt i urządzenia oraz usprawnienia układu komunikacyjnego. Wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych utrudniali Sowieci10. Jeszcze podczas pobytu w Moskwie w październiku 1945 r. polskiej delegacji morskiej, zastępca Ludowego Komisarza Marynarki Wojennej ZSRR admirał Geller oświadczył, że port w Kołobrzegu posiadający znaczenie wojskowe nie zostanie przekazany stronie polskiej11.
W marcu 1945 r. kołobrzeski port zajęły oddziały sowieckie12. Niektóre odcinki wybrzeża, o długości od 4 do 10 km, pomiędzy Ustką i Darłowem, Darłowem
i Kołobrzegiem, Kołobrzegiem i Świnoujściem nie były dostępne dla polskiej
ludności13. Strefę nadmorską uznano za wojenną. Obawiano się zagrożenia ze
strony morza. Utworzono więc liczne posterunki obserwacyjne i blokady ważnych militarnie obszarów. Komendantury wydawały ograniczenia i nakazy. W
znacznym stopniu utrudniało to zagospodarowanie portu. Sowieci przeprowadzili
nąjniezbędniejsze prace, przygotowując przez pola minowe prowizoryczne tory
wodne. Stacjonujące w porcie oddziały podporządkowane były dowództwu w
Świnoujściu. Zajmowały się one m.in. wywozem zdobyczy wojennych. Pojęcie
to miało nieomal nieograniczony zasięg. Demontowano urządzenia portowe.
Port kołobrzeski był własnością państwa. Ono też łożyło pieniądze na odbudowę. W preliminarzu Delegatury Rządu ds. Odbudowy Wybrzeża na I kwartał
1946 r. na odbudowę Kołobrzegu przyznano 2 mln zł14. Bezpośrednie funkcje

7

T. Gasztold, H. Kroczyński, H. Rybicki, Kołobrzeg..., s. 140.
W. Andruszkiewicz, Polskie porty handlowe, Gdynia 1960, s. 42–43.
9
M. Czerner, Latarnie morskie polskiego wybrzeża, Poznań 1971, s. 124.
10
AP Szczecin. Sprawozdanie Delegata Rządu dla Spraw Wybrzeża z akcji odbudowy i zagospodarowania. 1946.
11
R. Techman, Przejmowanie portów handlowych i rybackich..., s. 141.
12
R. Techman, Małe porty Wybrzeża Środkowego..., s. 227.
13
R. Techman, Sprawozdanie z działalności Biura Łącznikowego Wojewody Szczecińskiego z Władzami Wojskowymi Polskimi i Radzieckimi w okresie 1945–1948,
„Szczeciński Informator Archiwalny”, 1993, nr 8, s. 159.
14
E. Kwiatkowski, Diariusz 1945–1947. Przygotował do druku, przypisami oraz
biografią Eugeniusza Kwiatkowskiego poprzedził Zbigniew Machaliński, Gdańsk 1988,
s. 155.
8
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administracyjne i eksploatacyjne spełniały urzędy morskie. Port w Kołobrzegu
podlegał Głównemu Urzędowi Morskiemu w Gdańsku. Kapitanowie portu odpowiadali za bezpieczeństwo żeglugi oraz porządek. Nie byli jedynymi gospodarzami
terenu. Niezależnie od nich działały grupy techniczne i hydrograficzne, 1 marca
1947 r. Darłowo, Kołobrzeg i Ustkę przekazano Urzędowi Morskiemu w Szczecinie. W ramach Wydziału Administracji Wybrzeża utworzono Referat Eksploatacji
Portów II klasy15. 18 marca 1949 r. wszedł on do Dyrekcji Handlowej.
Przygotowania do przejęcia portu kołobrzeskiego prowadził Departament
Morski Ministerstwa Handlu. Kompletował on specjalną grupę operacyjną. Planowano powierzenie obowiązków kapitana portu Kasperskiemu lub Borakowskiemu16. Port kołobrzeski, sklasyfikowany jako port II klasy, miał podlegać
Szczecińskiemu Urzędowi Morskiemu. Ostatecznie zdecydowano się na inne
rozwiązanie. 6 czerwca 1945 r. kapitanem kołobrzeskiego portu został Stanisław Mieszkowski17. Postać niezwykle barwna, a zarazem tragiczna. Urodził się
w 1903 r. Portem zawiadywał zaledwie do lutego 1946 r. Sam pełnił w późniejszym okresie wiele funkcji m.in. szefa Sztabu Głównego Marynarki Wojennej
i dowódcy Floty. Niesłusznie oskarżony o spisek przeciwko państwu i ustrojowi
socjalistycznemu został w spreparowanym procesie skazany na karę śmierci
i rozstrzelany 16 grudnia 1952 roku18.
Otrzymał on polecenie przygotowania ekipy kapitanatu. 23 czerwca wraz
z zastępcą – Witoldem Dobrzyńskim, 2 bosmanami oraz 6 strażnikami wyjechał
do Kołobrzegu19. Z sowieckimi władzami wojskowymi spotkał się trzy dni później. Niewiele to dało. Dwukrotnie musiał jeździć do Świnoujścia aby uzyskać
pozwolenie na wstęp do portu i zamieszkania tam. Ograniczone możliwości poruszania się po porcie spowodowały, że zrezygnował z jednego z bosmanów
i zredukował o połowę straż portową. We wrześniu 1945 r. do czynnej służby
wojskowej powołano Dobrzyńskiego. Zdecydowano się wówczas na zlikwidowanie etatu zastępcy kapitana portu. W następnym miesiącu zatrudniono sekretarkę oraz woźną.

15

R. Techman, Małe porty Wybrzeża Środkowego..., s. 245.
J.K. Sawicki, Powstanie władz morskich w Rzeczypospolitej Polskiej (styczeń–lipiec 1945), „Nautologia”, 1983, nr 3, s. 8.
17
Jerzy Jakubik niesłusznie podaje jakoby Kapitanat Portu w Kołobrzegu utworzono
dopiero w styczniu 1946 r.
18
C. Ciesielski, Komandor Stanisław Mieszkowski (1903-1952), „Przegląd Morski”,
1988, nr 11, s. 63–71.
19
Sprawozdanie kapitana portu w Kołobrzegu z działalności w roku 1945, R. Techman, Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego, t. V, Szczecin 1992, s. 44; R. Techman,
Przejmowanie portów handlowych i rybackich..., s. 138.
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Zakres działania kapitanatu portu określał art. 8 rozporządzenia Prezydenta
RP z 22 marca 1928 r. Do kapitanatu należało wykonywanie funkcji policji
portowej i żeglugowej, m.in.: czuwanie nad bezpieczeństwem statków, załóg
i ładunków podczas postoju, wyładowania i załadowania towarów oraz regulowanie ruchu i postoju statków w obrębie portu i redy; kontrolowanie dokumentów okrętowych i prowadzenie rejestru statków wchodzących i wychodzących z
portu; czuwanie nad bezpieczeństwem ogniowym w obrębie portu i jego redy,
współdziałanie w porcie i na redzie z innymi organami bezpieczeństwa publicznego. Do kapitanatu należał pilotaż portowy, zarząd znakami nawigacyjnymi,
współdziałanie z władzami celnymi, emigracyjnymi i kolejowymi 20. Dekret z 5
września 1947 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji morskiej
nadał kapitanatom kompetencje organu pomocniczego, odbierając im tym samym samodzielność21.
Na siedzibę kapitanatu wybrał Mieszkowski dwa budynki przy ul. Okopowej
20 i 21. Urządził w nich kancelarię, stołówkę i mieszkanie prywatne. Niezbędny
remont wykonano we własnym zakresie. Wodę doprowadzono dopiero w grudniu. Do końca 1945 r. nie doprowadzono natomiast energii elektrycznej. Dodatkowo wyremontowano budynek przy ul. Piaskowej 37.
We wrześniu 1945 r. kapitan kołobrzeskiego portu przejął szczątki stoczni
„Bauhof” i uszkodzoną fabrykę lodu. Formalnie sprawował też pieczę nad portem rybackim. Polacy otrzymali też uszkodzony kuter KOŁ 23. Po naprawieniu
go okazało się, że jest on zdobyczą wojenną i jako taki został przekazany sowietom. Przedstawiciel armii marszałka Rokosowskiego przekazał natomiast
205 motorów lotniczych znajdujących się w porcie. W listopadzie kapitan kołobrzeskiego portu przejął latarnie–pomnik. Sama wieża wykorzystywana była jako
punkt obserwacyjny „OBEP”. Sowieci utrudniali działalność służby hydrograficznej.
Kapitan prowadził dziennik zdarzeń, stanu wody w porcie oraz meteorologii.
Rejon portu codziennie kontrolowała straż. Nie należało to do łatwych zadań.
Podczas strzelaniny ulicznej zastrzelono strażnika portowego Bolesława Szlasa.
W wyniku nieporozumień rodzinnych śmierć poniósł bosman. Ze względu na
stan bezpieczeństwa wszyscy mężczyźni zatrudnieni w urzędach morskich pełnili nocne dyżury. Kapitan dysponował holownikiem, który wykorzystywany
był również do łamania lodu22.

20

Z. Borzycki, Administracja morska w Polsce (geneza, zarys rozwoju i podstawowe
funkcje), „Koszalińskie Studia i Materiały”, 1984, nr 3–4, s. 9.
21
Z. Stefanowicz, Terenowe organy administracji morskiej..., s. 139.
22
W. Szypenbeil, Rozwój portu handlowo-rybackiego..., s. 178.
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O przejęcie portu starały się nie tylko lokalne władze, ale również i państwowe23. Podczas pobytu delegacji morskiej RP w październiku 1945 r. w Moskwie resort obrony ZSRR nie zgodził się jednak na przekazanie portu w Kołobrzegu. Zadecydowały o tym jego funkcje wojskowe. Pozostawało więc stopniowe przejmowanie terenów portowych i jego urządzeń. I tak np. elewatory
przekazano dopiero pod koniec 1946 roku24. Tej samej nocy w jednym z pomieszczeń, w którym znajdowało się jeszcze zboże, wybuchł pożar, co spowodowało zniszczenie obiektu.
Port kołobrzeski należał do małych portów. W ówczesnej polityce morskiej
państwa poświęcano mu niewiele uwagi, zaliczając do drugorzędnych. Pierwsze
próby określenia funkcji portów Środkowego Wybrzeża nastąpiły pod koniec
1945 r. Przewidziano dla nich jedynie zadania związane z połowem ryb. W
marcu 1946 r. delegat Rządu dla Spraw Wybrzeża, Eugeniusz Kwiatkowski,
otrzymał podczas narady z najwyższymi władzami partyjnymi i państwowymi
w Warszawie dyspozycje, dotyczące opracowania planu wykorzystania i ożywienia małych portów Pomorza Zachodniego25. Do problemu powrócono na
I konferencji naukowej Komisji Morskiej Instytutu Bałtyckiego w Bydgoszczy
w czerwcu 1946 r. Dostrzeżono potrzebę prowadzenia odrębnych badań naukowo-ekonomicznych. Przed niedostrzeganiem portów Pomorza Środkowego
przestrzegał m.in. Mieczysław Mysłowski26. Przeładunek portowy miał mieć na
Pomorzu Środkowym charakter pomocniczy w stosunku do portów w Szczecinie, Gdyni czy Gdańsku. Uruchomieniu portu w Kołobrzegu sprzyjała ożywiona koniunktura na węgiel. Szwecja, Finlandia i Dania posiadały liczną flotyllę
małych statków, mogących obsługiwać najbliższe ich zaplecze oraz Darłowo,
Kołobrzeg i Ustkę.
Na początku lutego 1946 r. nowym kapitanem kołobrzeskiego portu został
kapitan żeglugi wielkiej Ignacy Markłewicz27. Obowiązki bosmana pełnił Józef
Redlich, zastąpiony 10 października 1946 r. przez Wacława Pacho. Kapitan był
przełożonym wszystkich funkcjonariuszy portu. Powoływany był na wniosek
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R. Techman, Małe porty Środkowego Wybrzeża..., s. 232.
AP Szczecin. Morski Urząd Rybacki w Szczecinie. Sprawozdania MUR w Darłowie. Zestawienia sprzętu i taboru pływającego 1946, sygn. 271. Sprawozdanie MUR w
Darłowie za grudzień 1946 r.
25
E. Kwiatkowski, Diariusz 1945–1947, przygotował do druku, przypisami oraz
biografią Eugeniusza Kwiatkowskiego opatrzył Zbigniew Machaliński, Gdańsk 1988,
s. 182.
26
M. Mysłowski, Eksploatacja polskich portów morskich, [w:] Specjalizacja polskich portów morskich, Gdańsk – Bydgoszcz – Szczecin 1946, s. 126.
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J. Jakubik, Historia kołobrzeskiego portu, „Gazeta Kołobrzeska”, 2001, nr 51
(347), z 21 grudnia, s. 6.
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dyrektora SUM przez ministra Żeglugi. Oprócz niego w kapitanacie pracowali:
oficer portu, inspektorzy nabrzeży, piloci oraz bosman28.
Latem 1945 r. przybył do Kołobrzegu organizator i komendant straży ochrony portu Bolesław Pieńkowski.
Prace prowadzone w kołobrzeskim porcie nie były w stanie zniwelować
wszystkich usterek i zaniedbań. Jeszcze w 1948 r. znajdujący się w porcie złom
z zatopionych statków i kutrów uniemożliwiał normalną żeglugę. W katastrofalnym stanie znajdował się falochron, grożący zawaleniem29.
Rozwój rybołówstwa
Trzy kutry, które zostały w kołobrzeskim porcie, łowiły dla Sowietów30. Rekwirowali oni także część połowów polskich rybaków. Zdarzały się przypadki
ostrzeliwania ich łodzi. Regularne połowy rozpoczęto w Kołobrzegu w listopadzie 1945 r. na wydobytej z dna kanałów portowych łodzi rybackiej31. Połowy
prowadzono w rejonie przybrzeżnym. Przywiezione ryby sprzedawano na terenie portu, niekiedy przy latarni i na targowiskach. Pionierem powojennego rybołówstwa w Kołobrzegu był Wacław Zdybicki, który zjawił się w mieście
wiosną 1945 r., niebawem po ustaniu walk32. Wcześniej służył w marynarce
oraz na rudowęglowcu Polbrytu. W Kołobrzegu postanowił pozostać na dłużej,
szukał jakiejś pracy. Chodził po mieście i porcie, wyszukując zatopionych niemieckich kutrów. Sam przygotował sprzęt potrzebny do ich wydobycia. Wkrótce przekonał się, że samodzielnie nie wykona zadania. Poprosił więc o pomoc
Sowietów. Zdziwił się, że nie stawiają żadnych oporów. Otrzymał do pomocy
sprzęt wojskowy. Kutry nie nadawały się do eksploatacji. Stan ich zatrważał. W
kadłubie znajdowały się dziury, popękały deski, przez szpary przedostawała się
woda. Zdybicki sam wykonał remont. Były to dwie pierwsze jednostki cumujące w kołobrzeskim porcie. Zdybicki brał na pokład wszystkich ludzi, zamierzających zająć się rybołówstwem. Sprzyjało to ucieczkom. Pewnego dnia niedoświadczona załoga postanowiła wziąć kurs na Szwecję. Rejs przerwała awaria
silników. Dryfujący kuter znalazł się na wysokości Darłowa. Załoga wszczęła
alarm. Dostrzeżono go na brzegu. Przystąpiono do udzielania pomocy. W momencie zbliżania się ratowników, aby zatrzeć ślady, śmiałkowie zatopili kuter
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AP Szczecin. Szczeciński Urząd Morski. Schemat organizacyjny SUM i GUM.
1950, sygn. I/26.
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AP Szczecin. Szczeciński Urząd Morski. Zarządzenia, okólniki i notatki, sygn. I/3.
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R. Techman, Małe porty Wybrzeża Środkowego..., s. 227.
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T. Gasztold, H. Kroczyński, H. Rybicki, Kołobrzeg..., s. 147.
32
J. Jakubnik, Początki rybołówstwa morskiego w Kołobrzegu, „Gazeta Kołobrzeska” 2001, nr 42 (338), z 19 października, s. 6.
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„Koł-1, oczekując w wodzie na pomoc. Drugim kutrem „Koł-2” dowodził sam
Zdybicki. Na tej też jednostce przeżył porwanie. Wypłynął wówczas w morze
z nową załogą. Udali się na odległe łowisko. W pewnym momencie do sterówki
weszło kilku ludzi. Spytali kapitana: czy nie chce uciec z nimi do Szwecji. Odmowna odpowiedź nie zniechęciła ich. Stwierdzili, że nie mają innego wyboru,
muszą uciec z Polski. Kuter skierował się w stronę Szwecji. Jedynym człowiekiem, który nie zdecydował się zejść na ląd był Zdybicki. Powrócił on do kraju.
Ale nie do rybołówstwa. Do Kołobrzegu powrócił dopiero jako pilot portowy.
Pod koniec 1945 r. w Kołobrzegu pracowało siedmiu rybaków. Przy połowach
korzystano z pomocy niemieckich fachowców. Aby poprawić sytuację, starano
się o przyjazd rybaków z głębi kraju. Przygotowywano dla nich mieszkania.
W 1948 r. w kołobrzeskim obwodzie było już 93 rybaków33.
Kołobrzescy rybacy dysponowali kutrem, motorówką i 11 łodziami wiosłowymi o długości 6–9 m34. Stan posiadania rybaków stale zmieniał się. Z 21 na
22 grudnia zatopiono jeden kuter. Drugi zatonął w nocy z 5 na 6 stycznia 1946 r.
Połowami zajmowały się też Pomocne Połowy Rybackie. Na początku 1946 r.
potencjał kołobrzeskiego rybołówstwa tworzył jeden kuter oraz 13 łodzi. Sześć
jednostek remontowano w stoczni Morskiego Instytutu Rybackiego. W lutym
1946 r. liczba remontowanych jednostek zwiększyła się do 5 kutrów, 2 łodzi
motorowych oraz 2 wiosłowych. Nic więc dziwnego, że w kwietniu w kołobrzeskim obwodzie rybacy dysponowali 9 kutrami, 20 łodziami, 9 włókami.
Pogoda nie sprzyjała rybakom. W styczniu odnotowano 16 dni połowowych35.
Przez większą część miesiąca port był zamarznięty, a więc i niedostępny dla rybaków. Połowy odbywały się w okolicach Grzybowa oraz Ustronia Morskiego.
Działalność miejscowych rybaków w sposób znaczący utrudniali Sowieci.
W styczniu zarekwirowali oni łódź wiosłową „Ust 4” z dwoma rybakami niemieckimi. 22 stycznia 1946 r. podczas wykonywania manewrów uszkodzili remontowany w stoczni kuter „Koł 62”. Sowieci pomagali Niemcom w nielegalnych wyjazdach z Polski36. W dniach 23–24 sierpnia Sowieci zamknęli bez
uprzedniego zawiadomienia port dla rybaków. 30 sierpnia tego samego roku
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AP Szczecin. Morski Urząd Rybacki w Szczecinie. Sprawozdania poszczególnych
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AP Szczecin. Morski Urząd Rybacki w Szczecinie. Sprawozdania z działalności
MUR w Darłowie. Zestawienia sprzętu i taboru pływającego. 1946 r., sygn. 271. Sprawozdanie MUR w Darłowie za styczeń 1946 r.
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ścigacz spędził z morza rybaków. Jedna z łodzi została ostrzelana z broni ręcznej przez posterunek. Narzekano też na działalność Wojsk Ochrony Pogranicza. W styczniu w Grzybowie zabrano 4 łodzie ze sprzętem. Kontroler rybołówstwa morskiego w Kołobrzegu, Lipiecki, donosił, że WOP przeszkadza pracowników Morskiego Urzędu Rybackiego w wykonywaniu obowiązków służbowych, podważa autorytet polskich władz, powoduje, że Niemcy czują się
„znacznie pewniej” niż przed objęciem posterunków przez WOP37.
W 1945 r. rybacy złowili 16,4 t ryb. W następnym roku już 306,8 t, 1947 –
549 t, 1948 r. – 594 t, w 1949 r. – 1 088,1 t, 1950 r. – 1983,0 tony38. W 1955 r.
przekroczono najlepszy wynik z okresu międzywojnia – 4,5 tys. ton. Kołobrzeskim rybakom udało się natomiast złowić 5 737 ton ryb. Dominowały połowy
dorsza i ryb płaskich, a w późniejszym okresie również śledzi. Występowały
dwa szczyty połowowe. Wiosenny w marcu–maju oraz jesienny w sierpniuwrześniu. W pierwszym okresie łowiono głównie dorsze, a w okresie jesiennym
dorsze i śledzie39.
Tabela 1

Miesięczne połowy rybaków kołobrzeskich w latach 1945–1950
Miesiąc

1945

1946

1947

1948

1949

1950

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
12,9
3,5
16,4

3,8
0,9
5,0
9,8
43,6
29,7
22,2
19,6
46,3
42,6
52,2
31,1
306,8

8,1
0,9
0,5
49,4
133,7
118,8
65,4
41,1
32,3
54,6
27,7
17,2
549,7

5,0
7,9
8,9
74,7
62,4
95,9
89,5
74,2
72,2
41,8
23,6
38,3
594,4

32,4
62,3
149,2
119,6
188,3
43,4
20,8
52,3
184,2
117,3
90,0
29,2
1088,0

73,5
90,7
331,6
318,7
385,0
214,1
168,1
286,2
152,9
90,4
121,9
48,4
1983,0

Źródło: Materiały do monografii polskiego brzegu morskiego..., s. 82.

Rozwój rybołówstwa blokował brak nowoczesnego sprzętu i taboru. Na
skutek interwencji Pełnomocnika okręgowego u władz sowieckich Polacy przystąpili do wydobywania zatopionych w kołobrzeskim porcie kutrów. Wydobywanie pięciu z nich odbywało się pod nadzorem kapitana Mieszkowskiego. Po
37

AP Szczecin. MUR w Szczecinie, sygn. 271. Sprawozdanie MUR w Darłowie za
kwiecień 1946 r.
38
W. Szypenbeil, Rozwój portu handlowo-rybackiego..., s. 181.
39
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nim zadanie to powierzono przybyłemu do Kołobrzegu delegatowi Morskiego
Instytutu Rybackiego inż. Andrzejowi Niegolewskiemu. Remontem kutrów i łodzi zajmowała się stocznia, która podlegała Morskiemu Instytutowi Rybackiemu.
W 1946 r. dysponowano 2 kutrami i 30 łodziami, w 1947 r. – 23 łodziami40, 1948
– 3 kutrami, 9 łodziami motorowymi i 12 wiosłowymi, w 1949 r. – 4 kutrami,
7 łodziami motorowymi, 9 wiosłowymi, a w 1950 r. 14 kutrami i 23 łodziami41.
Zarządzaniem sferą gospodarczą rybołówstwa zajmował się reaktywowany
w 1945 r. Główny Morski Urząd Rybacki w Gdyni. Dyrektorem został Antoni
Hryniewiecki, a zastępcą Walery Cięglewicz42. Główny Urząd funkcjonował do
12 lutego 1946 r. Po nim sprawy administracji rybołówstwa przejął Generalny
Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Sopocie, działający na prawach departamentu Ministerstwa Żeglugi i Handlu powołanego w sierpniu 1945 r.
W listopadzie 1945 r. Morski Urząd Rybacki oddelegował kontrolera do
Kołobrzegu43. Kołobrzeg podlegał utworzonemu w sierpniu 1945 r. Morskiemu
Urzędowi Rybackiemu w Darłowie44. Formowanie polskiej administracji rybackiej zakończono nieco później. W styczniu 1946 r. powstał Morski Urząd
Rybacki w Świnoujściu. Po kilku miesiącach jego siedzibę przeniesiono do
Szczecina. Wybrzeże podzielono na cztery odcinki zarządzane przez Morskie
Urzędy Rybackie w Gdańsku, Gdyni, Darłowie i Szczecinie. Morski Urząd w
Darłowie miał tymczasowy charakter. Siedzibę jego zamierzano przenieść do
Kołobrzegu. Reorganizację MUR przeprowadzono zarządzeniem Ministerstwa
Żeglugi z 27 marca 1948 roku45. Z urzędów w Darłowie i Szczecinie utworzono
jeden Morski Urząd Rybacki z siedzibą w Szczecinie, któremu podporządkowano Ekspozyturę w Darłowie. Obszar administracyjny Urzędu podzielono na
dziewięć obwodów, m.in. w Kołobrzegu, Mrzeżynie i Dziwnowie. W Kołobrzegu pracował Lipiecki. W maju 1946 r., wykorzystując samochód należący
o miejscowego MIR-u, dokonał on oględzin podległego mu obszaru46. W
dniach 14–16 lipiec 1946 r. w obwodach w Kołobrzegu, Ustce i Darłowie przebywał na inspekcji Minister Żeglugi Jędrychowski w towarzystwie dyrektora
Lubeckiego i inż. Kierkowskiego.
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Niemal równocześnie z utworzeniem Morskiego Urzędu Rybackiego w Kołobrzegu i Szczecinie usytuowano Delegaturę Morskiego Instytutu Rybackiego.
Placówką kołobrzeską kierował inż. A. Niegolewski. Instytucja ta bardzo blisko
współpracowała z urzędami rybackimi. MIR, poza pracą naukową i badawczą,
zajmował się połowami doświadczalnymi na nowych terenach, zaopatrywaniem
czynnych kutrów w materiał pędny, zabezpieczeniem i uruchamianiem stoczni
rybackich, warsztatów szkutniczych, wydobywaniem z wody zatopionych kutrów i statków.
Przy odbudowie rybołówstwa morskiego opierano się na dawnej strukturze
niemieckiego rybołówstwa przybrzeżnego47. Początkowo akcja osadnicza przebiegała żywiołowo i spontanicznie. Na wybrzeże przybywali niefachowcy
z głębi kraju. Skoordynowane działania oparte na przepisach prawnych rozpoczęto w okresie realizacji planu trzyletniego. Dla osadnictwa rybackiego zastrzeżono trzykilometrowy pas zieleni. Wytypowano 1625 osad rybackich.
Stworzono system wsparcia finansowego i socjalnej ochrony rybaków. Do końca 1948 r. zajęto na całym wybrzeżu 985 osad. Dla rybaków organizowano 6
tygodniowe kursy dokształcające. W 1948 r. odbyły się w Szczecinie i Trzebieży 3-miesięczne kursy sieciarskie. Pierwszy kurs dla szyprów morskich ukończyło 22 rybaków. W 1948 r. rybacy prywatni, dysponując 4 kutrami, złowili
574,1 t ryb, a na 32 łodziach – 319,2 ton. Władze Kołobrzegu zaniepokojone
były propozycją likwidacji przez Zarząd Stoczni Rybackich w Gdyni miejscowej stoczni, co oznaczałoby utratę miejsc pracy dla ok. 60 osób, a w konsekwencji ich wyjazd z, i tak „pustego”, miasta48. Ostatecznie stocznia postawiona
została w stan likwidacji. Likwidacja nastąpiła 31 stycznia 1948 r. Jej zarząd
prowadził negocjacje ze Szczecińskim Urzędem Morskim. Starano się, aby
w oparciu o tę bazę zorganizować warsztaty portowe, podległe Kapitanatowi
Portu49. Następnie teren ten zamierzała przejąć Spółdzielnia Pracy.
Jak zauważył Ryszard Techman, cechą społeczno-gospodarczej struktury rybołówstwa w pierwszych latach była dominacja sektora prywatnego. Od połowy
1948 r. uwidoczniły się tendencje do uspółdzielczenia. Na podstawie dekretu
z 21 maja 1948 r. Centralę Rybną przekształcono w branżową o charakterze
centrali spółdzielczo-państwowej. Z dniem 1 lipca 1948 r. przejęła ona wszystkie spółdzielnie rybackie. Obsługą ich zajmował się Dział RewizyjnoInstrukcyjny. W nowej strukturze pracy połowowej przewidywano jeden typ
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spółdzielni. We wrześniu 1948 r. na konferencji z udziałem spółdzielni opracowano nową sieć. Przewidywała ona działalność 13 spółdzielni. W kwietniu
1948 r. podjęto natomiast próbę reaktywowania Rybackiej Spółdzielni Pracy.
Otrzymano na ten cel kredyt inwestycyjny w wysokości 500 tys. zł50. Walne
zgromadzenie członków odbyło się 28 września. Podjęto wówczas uchwałę
o reaktywowaniu Spółdzielni. Dokonano wyboru nowych władz. Postanowiono
o rozpoczęciu działalności. Powołano nowe władze. Nie rozpoczęła ona jednak
działalności gospodarczej. Członkami jej były załogi „Arki”. Spółdzielnia wystąpiła 25 lutego 1949 r. do Ministerstwa Żeglugi z wnioskiem o przydzielenie
jednostek pływających.
W 1948 r. zamierzano uruchomić w Kołobrzegu bazę „Arki”. Nie była to
sprawa łatwa. Przedsiębiorstwo wyraźnie preferowało Darłowo, w którym zamierzano zbudować silną bazę. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem było
zainteresowanie rybaków przenosinami do Darłowa. Tak stało się z jednym
z kutrów i jego właścicielem. W listopadzie kołobrzeski oddział „Arki” zaprzestał działalności. Wszystkie kutry przedsiębiorstwa powróciły do Gdyni.
W 1949 r. powstało w Świnoujściu Przedsiębiorstwo Połowów Morskich
„Barka” z oddziałem w Kołobrzegu51. Rozpoczęło ono działalność w marcu.
Posiadało trzy kutry morskie bazujące w Kołobrzegu i Gdyni52. „Barka” zatrudniała 60 rybaków. Tylko 8 z nich mieszkało w rejonie Świnoujścia.
Skup ryb prowadziły dwa wielkie przedsiębiorstwa: Fabryka Węgorz oraz
Centrala Rybna. Oddział szczeciński centrali obejmował wybrzeże morskie od
Świnoujścia do Koszalina. Skup ryb odbywał się za pośrednictwem placówek
znajdujących się w większych portach, m.in. w Kołobrzegu53. Centrala Rybna
zawierała z rybakami umowy, na podstawie których odsprzedawali oni Centrali
Rybnej złowione ryby po cenie ustalonej przez Komisję Porozumiewawczą dla
Koordynacji Zagadnień Rybołówstwa Morskiego oraz Słodkowodnego, składającą się ze Zrzeszenia Rybaków Morskich, Okręgowego Związku Rybaków,
Dolmoru, MUR-u, CUP-u, Izby Rybackiej i Centrali Rybnej. Klasyfikacja ryb
odbywała się według norm określonych przez spółdzielnię. Centrala zajmowała
się również przetwórstwem ryb.
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W kołobrzeskim porcie istniał WOP. Do końca 1946 r. odprawy kutrów wychodzących w morze odbywały się sporadycznie54. Uczestniczyli w nich funkcjonariusze Milicji Morskiej, straży portowej, a następnie patrole WOP. Dopiero w specjalnym zarządzeniu Ministra Ziem Odzyskanych w sprawie przekroczenia granicy państwa ustalono, że członkowie załóg kutrów, łowiący na obszarze wód terytorialnych RP i poza ich obszarem, powinni posiadać przepustki
graniczne. W 1949 r. w Kołobrzegu flagę podniósł nowy kuter. Nadano mu
numer „Koł-1”. Za 510 tys. zł. wydzierżawiono go WOP. Wiosną tego samego
roku na polecenie ministra żeglugi przekazano na czas nieograniczony na podstawie umowy użytkowania pierwsze jednostki: „Koł-1” i „Koł-29”. Osobne
umowy zawarto z załogą. 10 sierpnia 1949 r. Ministerstwo Żeglugi wydało nowe rozporządzenie. Zalecono w nim ścisłą współpracę „Arki” i „Barki” z WOPem na wybrzeżu, który wypożyczał 7 kutrów w Kołobrzegu i Darłowie. 26
czerwca 1950 r. Ministerstwo Żeglugi przekazało nieodpłatnie WOP „Koł-1”
i „Koł-2”55. Zostały przejęte do Brygady OP w Gdańsku pod rozkazy płk. Władysława Bąka.
Najwcześniej uruchomiono wędzarnie. Działały też przetwórnie. Produkowano marynaty. Na rynek trafiały ryby solone. W Kołobrzegu w 1945 r. działały dwie wędzarnie. Fabryka Lodu należała początkowo do MIR. Jej wyłączenie spod kompetencji Morskiego Instytutu Rybackiego nastąpiło w 1947 roku56.
Fabryka lodu podlegała Morskim Zakładom Rybnym w Gdyni. Przygotowana
ona była do produkcji 6 ton lodu na dobę. W 1948 r. Morskie Zakłady Rybne na
budowę chłodni przeznaczyły 17 830 000 zł. 13 kwietnia, w związku z budową
chłodni, przebywał w Kołobrzegu wiceminister Żeglugi Feliks Widy-Wirski57.
W lipcu 1947 r. w Domu Rybaka uruchomiono sieciarnię.
W 1948 r. odbyła się w Kołobrzegu II Narada Rybacka. Rybołówstwo uznano za ważną gałąź gospodarki narodowej58.
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Uruchomienie portu handlowego i działalność w latach 1945–1952
Port kołobrzeski posiadał pięć nabrzeży o ogólnej długości 1390 m i głębokości basenów od 4,2 do 5,2 m, co pozwalało na przyjmowanie statków do 750
BRT. Załadunek odbywał się przy wykorzystaniu trzech dźwigów59. Możliwości
portu znacznie wzrosły po uruchomieniu linii kolejowej Kołobrzeg – Trzebiatów.
Uruchomienie jego nastąpiło w czerwcu 1945 r. Jednorazowo cumowało tam
4–5 statków o tonażu do 2–3 BRT każdy60. Asortyment towarów nie był rozległy. Przewożono: drzewo, materace, meble, maszyny, urządzenia, a więc różnego rodzaju łupy wojenne. Przywożono je nie tylko z okolicznych miejscowości,
ale również z Darłowa. Wszystkie czynności wykonywano ręcznie, z minimalnym udziałem prostego sprzętu. Wykonywało je ok. 1000 jeńców niemieckich.
Bunkier i węgiel wyładowywano z wagonów przy pomocy koszy. Zorganizowano morską komunikację ze Szczecinem i Świnoujściem.
15 listopada 1947 r. utworzono MGPK61. Zawarto porozumienie pomiędzy
Kapitanatem Portu a Urzędem Celnym na wprowadzenie od następnego roku nowego systemu przepustek portowych. Obowiązywały trzy rodzaje. Kapitanat
Portu wydawał wizowane przez WOP przepustki stałe, uprawniające do przebywania na terenie całego portu, i przepustki z określeniem miejsca pobytu w porcie.
Państwowy plan eksploatacyjny na rok 1948 przewidywał, że w małych portach
przeładowanych zostanie 600 000 ton. 20 marca 1948 r. weszły do kołobrzeskiego
portu pierwsze statki handlowe z Danii: s/s „Bjoer Elfing” i s/s „Pionier”62. Do
końca roku przeładowano ogółem 177 266 ton, podczas gdy w Ustce – 435 644 t,
a w Darłowie – 149 266 ton. Na wejściu do portu odnotowano 521 statki, podczas
gdy w Ustce – 1025. Ich średnia pojemność wynosiła – 150.
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Aktywizacją małych portów, także w Kołobrzegu, zainteresowana była Izba
Przemysłowo-Handlowa. W piśmie z 23 grudnia 1948 r. skierowanym do Ministerstwa Przemysłu i Handlu zasygnalizowano możliwości poszczególnych
portów. Na eksploatację portu wpływ miały warunki naturalne i wyposażenie
techniczne. Zawijanie większych jednostek uniemożliwiały niewielkie akweny,
dłuaie kanały wjazdowe i niedogodne wejścia. Port kołobrzeski zajmował powierzchnię 8,5 ha. Szerokość wejścia wynosiła 24 m. Obudowano je falochronem kamienno-betonowym o długości 230 i 310 metrów. Składał się z trzech
basenów: sportowego, remontowego i rybackiego. Elewatory mogły pomieścić
5 318 t zboża, cztery magazyny miały powierzchnię od 750 do 1700 metrów.
Place zajmowały 11 284 m.
Tabela 2

Miesięczne przeładunki węgla i bunkra w kołobrzeskim porcie w 1948 r.
Miesiąc
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem

Węgiel
3 748,0
11 463,0
20 949,5
22 945,5
25 034,0
19 836,0
13 935,7
17 830,3
20 023,0
12 345,0
168 317,0

Bunkier
–
94,0
327,5
351,0
293,0
146,0
188,0
229,5
203,0
87,0
1 949,0

Razem
3 748,0
11 557,0
21 277,0
23 326,5
25 327,0
19 982,0
14 123,7
18 059,8
20 433,0
12 432,0
170 266,0

Źródło: Materiały do monografii polskiego brzegu morskiego..., s. 140.

W pierwszym roku działalności do kołobrzeskiego portu weszło 521 statków,
a przeładunek wyniósł 170 266 t, z czego 1949,0 t stanowił bunkier63. W następnym roku zawinęło 536 statków, ale przewożony przez nie towar był nieco
mniejszy, bo wynosił 136 722 ton. 24 listopada 1949 r. zawinął tysięczny statek
duńska „Malene Sean”. W 1950 r. – 135,4 tys. ton. W latach 1948–1952 w Kołobrzegu przebywały ogółem 2 154 statki, co przeciętnie wynosiło 40 statków
miesięcznie64. Największy ruch odnotowano w lipcu 1948 r. – 82 statki. Najczęściej do Kołobrzegu zawijały statki pływające pod banderą duńską. W latach
1948–1951 zawinęło ich 1400, podczas gdy szwedzkich 610. Jeszcze mniej
było statków fińskich i norweskich. Ogółem w latach 1948–1952 przeładowano
571,9 tys. ton towarów.
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W przeładunkach kołobrzeskiego portu dominowały przewozy węgla, koksu
lub bunkra. Z innych towarów niewielki udział stanowiły: zboże, sól potasowa,
celuloza, łupek szamotowy, cukier, sól kuchenna, mączka ziemniaczana, siarczek amonu, rzepak, mąka i surówka żelaza. Znaczny spadek przewozu towarów przewidywano w planie sześcioletnim. Eksport węgla z portów w Darłowie, Ustce i Kołobrzegu miał ulec ograniczeniu z 0,4 mln ton w 1949 r. do 0,1
min ton w roku 1955. Udział małych portów w obrotach polskich portów ogółem spadłby wówczas do l %.
W Kołobrzegu działalność prowadziło dziewięć firm maklerskich. Przeładunek, podobnie jak w innych małych portach, prowadzono za pośrednictwem
mechanicznych transporterów nośnych. Spedycją i przeładunkiem zajmowała
się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Towarzystwo Spedycyjno-Przeładunkowe „Transporter”. W czerwcu 1948 r. zdolność przeładunkowa portu
wynosiła 80 t/godz. Wykorzystywano cztery transportery o wydajności po 12,5
t/godz oraz jeden dźwig o wydajności 30,0 t/godz. Pod koniec tego roku zdolność przeładunkowa uległa zwiększeniu do 117,5 t/godz. W 1949 r. dysponowano w kołobrzeskim porcie 8 transporterami oraz jednym żurawiem. W remoncie znajdowały się 3 transportery oraz l dźwig kolejowy o nośności 4,5 t, 3
dźwigi kolejowe o nośności 2,5 t. W 1950 r. dysponowano już 15 transporterami. Od czerwca do sierpnia 1948 r. Komisja Kwalifikacyjna Robotników Portowych działająca przy Szczecińskim Urzędzie Morskim przyznała 71 osobom
uprawnienia zawodowe. Spedytor kołobrzeski zmniejszył zatrudnienie w 1949 r.
ze 110 do 48. W listopadzie tego roku przy załadunku (wyładunku) węgla, cukru i zboża pracowało 77 robotników. Wpływ na zatrudnienie miała nie tylko
masa towarowa, ale również nierytmiczność dostaw i warunki żeglugowo-nawigacyjne na Bałtyku. Podejmowano więc prace zastępcze, m.in. przy odgruzowywaniu miasta, umacnianiu nabrzeży, usuwaniu skutków sztormów. Natomiast w okresie nasilenia pracy stosowano system trzech zmian.
Pilotaż portowy obowiązywał jednostki powyżej 100 NRT. Część statków
odwiedzających port kołobrzeski regularnie wprowadzana była doń samodzielnie. Ich kapitanowie wykazywali się znajomością lokalnych warunków. Uzyskiwali obniżkę taryfy o połowę. Ruch statków odbywał się między wschodem
a zachodem słońca. Kutry pilotowe wykonywały niektóre prace holownicze.
Usługi cumownicze świadczyły dwie spółdzielnie założone w 1948 r. „Neptun”
w Darłowie oraz „Bałtyk” w Ustce.
5 października 1949 r. funkcję tę przejęło Przedsiębiorstwo Robót Przeładunkowych dla Małych Portów. Zajmowało się ono wyładunkiem i załadunkiem
wszystkich towarów poza zbożem i paliwami, trymerką, składowaniem, magazynowaniem i cumowaniem. W Kołobrzegu utworzono oddział terenowy, który nie
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pełnił jednak samodzielnej funkcji. Następna zmiana nastąpiła 1 stycznia 1951 r.
Utworzono wówczas Zarząd Małych Portów z siedzibą w Słupsku65.
Zaopatrzenie pływających jednostek w żywność i artykuły przemysłowe
spoczywało na Agenturze Morskiej Państwowej Centrali Handlowej w Gdyni.
Ostatnie statki handlowe weszły do kołobrzeskiego portu w 1952 roku66. Z
dniem 31 grudnia na podstawie zarządzenia ministra Żeglugi zawieszono handlową eksploatację małych portów67.
Inna działalność
W 1945 r. Kołobrzeg odwiedził Eugeniusz Kwiatkowski68, który już interesował się i rozwijał gospodarkę morską, pracując w Ministerstwie Przemysłu
i Handlu69. W 1930 r. opublikował dwa artykuły: „Powrót nad Bałtyk”70 i „Trzymajmy się morza”71. Po zakończeniu działań wojennych Tymczasowy Rząd
Jedności Narodowej zaproponował mu współpracę. W połowie lipca przyleciał
on do Gdańska, gdzie przystąpił do opracowania planu odbudowy i zagospodarowania województw nadmorskich. Sugerował władzom zajęcie się w pierwszej
kolejności odbudową Gdańska – Gdyni, następnie Szczecina, a dopiero wówczas małymi portami. 12 września 1945 r. Kwiatkowski objął stanowisko Delegata Rządu ds. Odbudowy Wybrzeża, w randze ministra. Kierowana przez
niego placówka posiadała rozległe kompetencje i samodzielność. Wykonywała
też funkcje zlecone przez Radę Ministrów i poszczególne ministerstwa. Zadania
określono w uchwale Rady Ministrów z 12 września 1945 r. „O powołaniu Delegatury Rządu dla Spraw Wybrzeża”. Podporządkowano ją bezpośrednio Prezydium Rady Ministrów. „Tymczasowa Instrukcja Wewnętrzna” regulowała
zakres i tryb działania w Biurze Delegatury Rządu.
Kwiatkowski zaliczał porty w Darłowie, Kołobrzegu, Łebie i Ustce do II klasy. Postulował w miarę szybkie uruchomienie w nich-przeładunków oraz żeglugi przybrzeżnej pasażersko-towarowej72. Podczas narady w Delegaturze 11
grudnia 1945 r. wykazywał zainteresowanie rozwojem portu w Kołobrzegu.

65

W. Szypenbeil, Rozwój portu handlowo-rybackiego..., s. 179.
A. Bojar-Fijałkowska. Darłowo na ile kształtowania się funkcji morskich Środkowego Wybrzeża, „Darłowskie Zeszyty Naukowe”, t. 3, Darłowo 1994, s. 10.
67
W. Szypenbeil, Rozwój portu handlowo-rybackiego..., s. 180.
68
E. Kwiatkowski, Diariusz 1945–1947..., s. 138.
69
Z. Machaliński, Gospodarka morska Wybrzeża Środkowego w koncepcjach Eugeniusza Kwiatkowskiego Delegata Rządu dla Spraw Odbudowy Wybrzeża, „Studia Bałtyckie”. Historia, z. 2, Koszalin 1996, s. 192.
70
E. Kwiatkowski, Powrót Polski nad Bałtyk, [w:] Obrona Pomorza, Toruń 1930.
71
E. Kwiatkowski, Trzymajmy się morza, [w:] Kronika o polskim morzu. Dzieje
walk, zwycięstw i pracy, pod red. Cz. Pechega, Warszawa 1930, s. 9–22.
72
Z. Machaliński, Gospodarka morska Wybrzeża Środkowego..., s. 199.
66

278

Marek Żukowski

Dwa dni później zajmował się przydzieleniem kredytu dla Morskiego Instytutu
Rybackiego w tym mieście73. Kwiatkowski ocenił, że przyspieszyć odbudowę
może jedynie silny samorząd lokalny. Ideę samorządności lokalnej miast portowych poparł w czasie obrad Związku Gospodarczego Miast Morskich prezydent Szczecina Piotr Zaremba74. Tendencjom tym przeciwstawił się ówczesny
Minister Żeglugi i Handlu Zagranicznego Stefan Jędrychowski. W miesiącach
zimowych 1946 i 1947 r. z funduszów celowych Delegatury przeznaczono
pewne środki finansowe dla Kołobrzegu w celu przeciwdziałaniu bezrobociu.
Związek Gospodarczy Miast Morskich zyskał poparcie małych portów. Do
organizacji przystąpił też Kołobrzeg. Do Rady ZGMM wybrano burmistrza
miasta Stanisława Brożka75. Związek nie uzyskał akceptacji zarówno władz
państwowych, jak i przedstawicieli miast, którzy nie ukrywali, że proponowany
kierunek rozwoju organizacji im nie odpowiada76.
Kołobrzeg posiadał l udział po 500 000 zł w Przedsiębiorstwie Polska Żegluga Przybrzeżna na Bałtyku „Gryf”, o kapitale zakładowym 22 000 000 zł.
Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę o przystąpieniu do spółki 25 listopada
1946 roku77. Udział miał być pokryty z funduszu zapomogowego Delegatury
dla Spraw Wybrzeża lub z komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego. W przypadku nieuzyskania pieniędzy upoważniono Zarząd do wydzierżawienia lub odstąpienia Spółce Żeglugi Przybrzeżnej na Bałtyku „Gryf” nieruchomości. Władzami spółki były: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza
i Komisja Rewizyjna. Prezesem Rady Nadzorczej został prezydent Szczecina
Piotr Zaremba. Zarząd spółki był trzyosobowy. Interesy Kołobrzegu reprezentował burmistrz Brożek. Przedsiębiorstwo założono w 1947 r. Zajęto się wówczas sprawami organizacyjnymi, zapoczątkowano żeglugę na Zalewie Szczecińskim i Zatoce Gdańskiej. Po uzyskaniu kredytu inwestycyjnego z Państwowego
Planu Inwestycyjnego w roku 1947 przygotowano jednostki do żeglugi. W roku
następnym uruchomiono żeglugę między Szczecinem a Gdynią. Spółka istniała
do końca 1948 r. Decyzją ministra żeglugi z 13 października tego roku została
upaństwowiona, a udziały odkupiła Żegluga Polska w Gdyni.
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OPINIA OBCOKRAJOWCÓW O WALORACH KOŁOBRZEGU
I FUNKCJONOWANIU TURYSTYKI W TYM MIEŚCIE
Wstęp
Niniejsze opracowanie jest kolejną oceną walorów i funkcjonowania turystyki
w największym polskim kurorcie Kołobrzegu. Wcześniejsze artykuły autora
(Szwichtenberg, 2000, 2001b) były jednak oparte na badaniach polskich turystów. Znaczny procent odwiedzających Kołobrzeg stanowią turyści zagraniczni,
których opinie mogą być wyjątkowo przydatne przy formułowaniu koncepcji
zagospodarowania przestrzennego miasta.
Badaniami zostało objętych 225 obcokrajowców spędzających czas w obiekcie
turystycznym „Węgiel Brunatny” w miesiącach jesienno-zimowych (15.10.2001 –
5.01.2002). Ankietę, opracowaną przez W. Szatkowską1 i A. Szwichtenberga,
wypełniło około 32% Niemców wypoczywających w ww. obiekcie.
Wyniki z pewnością są obarczone błędem, gdyż większość respondentów
miała więcej niż 60 lat (82,7%) i nie było w tej grupie młodzieży szkolnej. Ponadto inaczej prezentują się walory i infrastruktura turystyczna miasta w miesiącach letnich niż w najmniej korzystnej porze roku nad Bałtykiem. Badania te
jednak pozwolą na podjęcie niektórych decyzji związanych z dalszym rozwojem funkcji uzdrowiskowej miasta po sezonie letnim.
Respondenci, w większości średnio zamożni i zamożni (dochód na osobę –
1000–2000 EURO i więcej – około 59% badanej populacji), pochodzili głównie
z miast powyżej 50 tys. mieszkańców (52%). Badani goście podczas pobytu
w Kołobrzegu wydawali znaczne sumy pieniędzy, np. na dodatkowe zabiegi
i inne usługi czy rozrywkę, wynoszące dziennie więcej niż 25 EURO (56% badanych) bądź 13–25 EURO (28%).

1

Wyniki przedstawione w rym artykule pochodzą z pracy magisterskiej W. Szatkowskiej pt.: „Ocena funkcjonowania turystyki w Kołobrzegu w opinii obcokrajowców”, napisanej w Katedrze Turystyki Politechniki Koszalińskiej pod kierunkiem A.
Szwichtenberga, Koszalin 2002.
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1. Ocena walorów przyrodniczych i antropogenicznych miasta
Respondenci oceniali następujące elementy środowiska przyrodniczego Kołobrzegu decydujące o jego atrakcyjności, tj.: czystość morza i plaży, lecznicze
oddziaływanie bioklimatu, liczbę parków miejskich i ich stan oraz przystosowanie parku nadmorskiego do celów rekreacyjnych (rys. 1). Każdy z ww. elementów był oceniany w skali od 1 do 10. Przy czym 1 – oznaczało najniższą
atrakcyjność.

Rys. 1. Ocena walorów przyrodniczych Kołobrzegu przez obcokrajowców

Czystość wód Bałtyku i jego plaż zawsze była oceniana bardzo nisko przez
Niemców (Szwichtenberg, 200la i b). Tym razem średnia ocena była bardzo
wysoka, tj. 7,1 punktu (rys. 1). Pięć i więcej punktów przyznało aż 92,4% badanych. Równie wysoko zostało przez kuracjuszy ocenione lecznicze oddziaływanie bioklimatu 7,9 punktu (10,6% - oceniło niżej niż 5 punktów).
Podobną do powyższych ocenę uzyskały także miejskie tereny zielone (7,2
punktu) – rys. 1. Około 57% badanych przyznało ocenę od 8 do 10 punktów.
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Życzenia gości spełniał także reprezentacyjny kołobrzeski park nadmorski, który został przez nich oceniony dość wysoko, tj. 7,4 punktu.
Na atrakcyjność turystyczną miejscowości nadmorskiej wpływ mają także jej
walory antropogeniczne. W Kołobrzegu można do nich zaliczyć: starówkę z bazyliką i ratuszem, a także: basztę lontową i dzielnicę uzdrowiskową. Nowa kołobrzeska „starówka” zyskała sobie wyjątkowe uznanie wśród badanych kuracjuszy, uzyskując średnią ocenę – 8,1 punktu (rys. 2). Ponad 87% respondentów
oceniła ją najwyżej, tj. od 8 do 10 punktów. Wśród dóbr kultury najwyższym
uznaniem cieszyła się bazylika, uzyskując aż 8,3 punktu (9–10 punktów przyznało aż 67% badanych). Ratusz kołobrzeski oceniono na 7,7 punktu, zaś basztę
lontową – 6,0.
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Rys. 2. Ocena walorów antropogenicznych Kołobrzegu przez turystów

Dla badanych najistotniejsze znaczenie podczas ich pobytu miała dzielnica
uzdrowiskowo-wypoczynkowa. Goście widocznie nie dostrzegali wielu jej
mankamentów, gdyż ocenili ją dość wysoko, tj. na 7,2 punktu (rys. 2). Zaledwie
6% badanych nie przypadła estetyka tej dzielnicy do gustu, przyznając jemu od
1 do 5 punktów.
2. Infrastruktura turystyczna Kołobrzegu w ocenie obcokrajowców
Pełna satysfakcja turysty nabywającego produkt turystyczny jest wówczas,
gdy oprócz walorów na wysokim poziomie są także właściwie oferowane usługi
noclegowe, gastronomiczne, komunikacyjne i towarzyszące.
Badani nie mieli w zasadzie możliwości ocenienia usług noclegowych w innych obiektach Kołobrzegu niż w badanym obiekcie turystycznym „Węgiel
Brunatny”. Znany jest on z dobrze przygotowanego zaplecza noclegowego, któ-
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re zostało ocenione przez gości bardzo wysoko, tj. 8,5 punktu (rys. 3). Aż 44%
badanych oceniła je w badanej skali najwyżej, tj. 10 punktów. Zaledwie 10%
gości oceniła te usług niżej, przyznając 3–5 punktów.

Rys. 3. Ocena infrastruktury turystycznej i innych istotnych elementów decydujących
o jakości wypoczynku w Kołobrzegu wg cudzoziemców

Ocenione zostały tylko te usługi gastronomiczne, które były świadczone poza miejscem zakwaterowania badanych gości. Korzystali bowiem z usług małej
gastronomii w obrębie całego miasta, która w ich ocenie uzyskała wysoką opinię wynosząca 7,6 punktu. Nie było wcale ocen najniższych, zaś ponad 80%
badanych przyznało tym usługom więcej niż 5 punktów. Bardzo wysoko zostały
natomiast ocenione usługi gastronomiczne świadczone w badanym obiekcie turystycznym, tj. 8,5 punktu. Aż 44% badanych przyznało im 10 punktów.
Z badań wynika, że Kołobrzeg należy do miast posiadających dość dużą
liczbę punktów handlowych, charakteryzujących się dobrą dostępnością dla
klientów. Według obcokrajowców ten element infrastruktury został oceniony na
7,2 punktu. Podobnie wysoko (7,3 punktu) ocenione zostały obiekty usługowe
funkcjonujące w mieście.
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Badani goście w zasadzie byli zadowoleni także z poziomu cen na produkty
żywnościowe i przemysłowe. Pierwszym z ww. cen przyznano 7,1 punktu, zaś
drugim – 6,2.
Rozwiązania komunikacyjne w mieście zostały ocenione przez obcokrajowców surowiej niż wcześniej wymienione elementy infrastruktury turystycznej.
Przyznano im bowiem 6,7 punktu. Spora liczba osób nie była usatysfakcjonowana z dostępności komunikacyjnej poszczególnych części miasta – prawie
30% badanych przyznało od 3 do 4 punktów.
Jeszcze niżej niż rozwiązania komunikacyjne turyści ocenili poziom informacji turystycznej, tj. na poziomie 6,4 punktu. Mniej niż 6 punktów przyznało
jej prawie połowa respondentów.
Do najważniejszych elementów decydujących o satysfakcji gości z pobytu
turystycznego należą imprezy kulturalno-rozrywkowe. Zasługują one bardzo
często na krytykę, szczególnie w pełni sezonu turystycznego. Należy podkreślić, że badania prowadzono w niezbyt korzystnym okresie roku. Niezależnie od
tego imprezom przyznano 6,1 punktu. Dość duża liczba gości była z ich poziomu (częstotliwości!) niezadowolona (55% badanych oceniła w granicach 1–5
punktów). Niezbyt pocieszający jest także wydany werdykt o liczbie obiektów
sportowych i ich dostępności. Średnia ocena wynosiła bowiem 6,3 punktu.
Jakość świadczonych usług rozrywkowych w miejscu ich pobytu, tj. w „Węglu Brunatnym” została oceniona na 7,2 punktu. Niewiele było ocen poniżej 5
punktów.
Czystość ulic i terenów zielonych Kołobrzegu, a także bezpieczeństwo na
ulicach oceniono dość dobrze. W pierwszym przypadku przyznano 6,7 punktu,
zaś w drugim – 6,3. Sporo osób jednak dość krytycznie oceniało swoje bezpieczeństwo na ulicach (około 40% badanych przyznało 5 lub mniej punktów).
Literatura
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WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH
UTWORZONEGO STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
Powiat kołobrzeski znajduje się w centralnej części Pasa Przymorza, we
wschodniej części Równiny Gryfickiej województwa zachodniopomorskiego.
Teren powiatu składa się głównie z obszarów leśnych, pól uprawnych, łąk i bagien, w którym dominuje krajobraz równinny. Użytki rolne stanowią 63,8%
powierzchni powiatu, a lasy 20,2%1. Typowo rolniczo-turystyczny charakter
powiatu nie sprzyja powstawaniu dużych przedsiębiorstw, dlatego też działają
tu przeważnie małe i średnie przedsiębiorstwa.
W powiecie kołobrzeskim na koniec 2000 roku było zarejestrowanych 10 472
podmiotów gospodarczych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a tylko 7 poza nim. W tym 9965 przedsiębiorstw zatrudniających od O do 5 osób,
340 przedsiębiorstw od 6 do 20 pracowników, 143 jednostek zatrudniających od
21 do 100 pracowników i 24 przedsiębiorstwa zatrudniające od 101 do 250
osób. Wśród jednostek gospodarczych, funkcjonujących w powiecie, około
98% przedsiębiorstw zaliczonych jest do sektora prywatnego. Największa liczba przedsiębiorstw koncentruje się w mieście Kołobrzegu około 70%, najmniejsza zaś w gminie Siemyśl 2%2. Możliwości rozwojowe powiatu uzależnione są
w głównej mierze od warunków funkcjonowania i rozwoju sektora MSP, dlatego ważne jest stworzenie najbardziej korzystnych warunków działania tych
przedsiębiorstw na terenie powiatu.
Wprowadzenie mechanizmów prawnych oraz narzędzi umożliwiających rozwój MSP jest kluczowym elementem polityki rządu. Również jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli stawiają sobie za cel rozwój lokalnej przedsiębiorczości, ograniczenie bezrobocia oraz tworzenie nowych miejsc pracy. W ramach ustawowych działań samorządu powstają lokalne inicjatywy w postaci stowarzyszeń, funduszy poręczeń kredytowych czy inkubatorów przedsiębiorczości,
aktywnie wspierające powstawanie nowych przedsiębiorstw.
1

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu.
Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego –
kołobrzeskiego rynku pracy na lata 2002–2006; Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu,
Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu, Kołobrzeg, lipiec 2002, s. 4.
2
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Wspieranie przedsiębiorczości na terenie powiatu kołobrzeskiego
System wspierania przedsiębiorczości w powiecie kołobrzeskim ma na celu
stworzenie struktur świadczących usługi na rzecz udzielenia pomocy chętnym
do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz na rzecz rozwoju sektora małych
i średnich przedsiębiorstw. W kołobrzeskim istnieje znaczne zróżnicowanie
pomiędzy poszczególnymi gminami w tym zakresie. Środowiska wiejskie to
często pustka instytucjonalna, szczególnie tam, gdzie funkcjonowały kiedyś
wielkoobszarowe gospodarstwa rolne. Po ich likwidacji nie pojawiły się nowe
miejsca pracy, ani nowi liderzy społeczności.
Obserwacja tego zjawiska pokazuje, że najczęściej podstawowe bariery rozwoju tkwią w braku ludzi aktywnych, którzy podjęliby się roli działacza wspierającego wszystkich tych, którzy chcą być aktywni, ale poprzez rozproszenie
i brak wiedzy gospodarczej nie mogą zaistnieć w społeczności lokalnej. W koncepcji aktywizacji tych terenów istnieje pogląd, że nadmiar ludzi pracujących
na wsi należy aktywnie zmniejszyć poprzez tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem.
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że znaczącą rolę w rozwoju małej i
średniej przedsiębiorczości na terenach wiejskich powinny odgrywać władze
lokalne oraz instytucje pozarządowe. Bez współdziałania tych ośrodków trudno
w warunkach gospodarki rynkowej, szczególnie w okresie transformacji, o wzrost
aktywności gospodarczej społeczności, obciążonej doświadczeniami z poprzedniego systemu.
W dniu 30 kwietnia 2001 roku Sejmik Samorządowy Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 225 przyjął do realizacji Program wspierania
przedsiębiorczości, wzrostu innowacyjności gospodarki i zwalczania bezrobocia
w województwie zachodniopomorskim. Powiat kołobrzeski dodatkowo powołał
Stowarzyszenie Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej Powiatu Kołobrzeskiego.
Stowarzyszenie to zostało wpisane w Regionalny System Wspierania Przedsiębiorczości, który jest tworzony i wspierany finansowo przez wyżej wymieniony
program.
Struktura Stowarzyszenia Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej Powiatu
Kołobrzeskiego
Stowarzyszenie Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej działa w oparciu o status Stowarzyszenia, który został przyjęty na Zebraniu Założycieli Stowarzysze-nia w dniu 25 kwietnia 2002 r. ze zmianami w dniu 31 lipca 2002 r. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych o celach nie zarobkowych, które samodzielnie określa cele, program działania i strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne, dotyczące jego
działalności.
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Głównym celem działania jest aktywizacja działań na rzecz poprawy warunków bytowania społeczności lokalnych poprzez:
— pobudzenie aktywności społeczności lokalnych,
— inspirowanie działań na rzecz rozwoju samorządności i demokracji,
— inicjowanie kontaktów gospodarczych i społecznych,
— aktywizowanie i wspieranie działań ograniczających skutki bezrobocia,
— aktywizowanie i wspieranie środowisk lokalnych w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy,
— wspieranie działań służących rozwojowi terenów wiejskich,
— promocja członków Stowarzyszenia.
Władza w Stowarzyszeniu sprawowana jest przez Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a najwyższym organem jest Walne Zgromadzenie, w którego
kompetencji leży uchwalanie statutu, uchwalanie programów działania, wybór,
odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej, stanowienie
o kierunkach działania Zarządu, przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
uchwalanie regulaminu wyborczego, wysokości wpisowego, składki członkowskiej, uchwalanie rocznych planów finansowych Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
Zarząd jest siedmioosobowym organem wykonawczym Stowarzyszenia,
w skład którego wchodzi: prezes, wiceprezes, skarbnik i członkowie. Do kompetencji Zarządu należy przygotowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia,
określanie sposobu wykonywania uchwał i realizacji postanowień Walnego Zebrania, ustalanie projektów, planów finansowych i planów działania Stowarzyszenia, zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Walnego Zgromadzenia, powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych i programowych, a
także koordynacja ich działalności, zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał w sprawach bieżących, mających na celu realizację zadań
Stowarzyszenia, a nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania.
Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym nadzór nad działalnością finansową, składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, którzy
nie mogą być członkami innych organów Stowarzyszenia. Do zadań Komisji
Rewizyjnej należy kontrola finansowa Zarządu pod względem celowości
i zgodności z prawem, przedstawianie Zarządowi wniosków, uwag i zaleceń
z każdej przeprowadzonej kontroli, przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu
wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za okres minionego
roku oraz kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje oraz przyjmować darowizny,
spadki i zapisy z ofiarności publicznej. Organizacja odpowiada za swoje zobowiązania wyłącznie majątkiem własnym, co oznacza, że członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania.
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Założenia programowe Stowarzyszenia Aktywizacji Spoleczno-Gospodarczej Powiatu Kołobrzeskiego
Utworzenie Stowarzyszenia ma na celu inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć
gospodarczych, zmierzających do zagospodarowania istniejących obiektów produkcyjnych i nieruchomości, organizację konsultacji, szkoleń, kursów, ze szczególnym uwzględnieniem w nich bezrobotnych i młodzieży, pozyskanie środków
finansowych z programów pomocowych i innych źródeł poprzez opracowywanie
programów aktywizujących gospodarkę i wnioskowanie o dofinansowanie.
Stowarzyszenie Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej Powiatu Kołobrzeskiego ma również zająć się współpracą z Agencją Własności Rolnej Skarbu
Państwa w zakresie zagospodarowania terenów wiejskich, utworzeniem systemu wsparcia finansowego dla podmiotów realizujących programy gospodarcze
akceptowane przez Stowarzyszenie, stałą współpracę z organami do spraw zatrudnienia i instytucjami udzielającymi pożyczek i kredytów.
Stowarzyszenie ma świadczyć pomoc podmiotom w ramach opracowywania
programów rozwoju gospodarczego i społecznego, ma udzielać wszechstronnej
pomocy społecznościom wiejskim w zakresie dostosowania środowisk i warsztatów Unii Europejskiej i podejmować inicjatywy i działania w zakresie informowania społeczności o skutkach akcesji z Unią Europejską oraz współdziałać
z organami państwowymi i samorządowymi w tym zakresie.
Do zadań Stowarzyszenia należy również przygotowanie, utworzenie i uruchomienie w Kołobrzegu Powiatowego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Działalność powiatowego ośrodka ma być finansowana z wielu źródeł,
w tym również samorządowych. SASGPK ma być nie tyko twórcą, ale również
patronem ośrodka.
Do zadań Powiatowego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości należą działania:
— informacyjno-konsultacyjne wszystkich aspektów działalności gospodarczej,
— szkoleniowe, mające na celu podnoszenie kwalifikacji oraz przekwalifikowania zawodowe,
— organizatorskie, ukierunkowane na praktyczne wspieranie przedsiębiorczości poprzez utworzenie na terenie powiatu kołobrzeskiego:
– Inkubatora Przedsiębiorczości,
– Powiatowego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości,
– Lokalnego Funduszu Gwarancyjnego,
– Lokalnego Funduszu Pożyczkowego,
— inspiratorskie, polegające na podejmowaniu współpracy z pracodawcami
oraz samorządami na rzecz tworzenia na terenie powiatu warunków do intensywnego gospodarowania.
W ramach działania dotyczącego tworzenia systemu wsparcia finansowego
dla podmiotów i współpracy Stowarzyszenia z instytucjami udzielającymi kre-
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dytów i pożyczek, Stowarzyszenie Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej Powiatu Kołobrzeskiego podpisało w ramach programu „Partner Lokalnej Przedsiębiorczości”, mającego za cel wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Porozumienie o współpracy, określające zasady przyszłej współpracy
z Bankiem Zachodnim WBK S.A., Funduszem Poręczeń Kredytowych
POLFUND S.A. oraz Kanadyjsko-Polską Fundacją Przedsiębiorczości (CPEF)
Funkcjonowanie programu „Partner Lokalnej Przedsiębiorczości”
Zasadniczym elementem Programu jest wykorzystanie poręczeń kredytów,
oferowanych przez spółkę stowarzyszoną BZ WBK S.A. – POLFUND FPK
S.A oraz szkoleń przeznaczonych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, finansowanych przez organizacje pozarządowe (np. CPEF), a także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
Funkcjonowanie Programu w ramach współpracy z Stowarzyszeniem Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej Powiatu Kołobrzeskiego oparte jest na następujących elementach:
1. podpisanie listu intencyjnego przez BZ WBK S.A. - POLFUND FPK S.A i Lokalną Inicjatywę gospodarczą działającą w ramach samorządu, którą jest
Stowarzyszenie Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej Powiatu Kołobrzeskiego,
2. podpisanie porozumienia o współpracy określającego szczegółowe zadania,
które będą realizowane w ramach Programu „Partner Lokalnej Przedsiębiorczości”,
3. organizowanie szkoleń dla MSP,
4. wspieranie przez BZ WBK S.A. finansowania działalności MSP
5. wykorzystanie rekomendacji Stowarzyszenia Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej Powiatu Kołobrzeskiego w przypadku finansowania MSP kredytem
bankowym lub innym produktem bankowym w przypadku korzystania przez
MSP z poręczenia POLFUND FPK S.A.
Główne znaczenie w realizacji Programu ma funkcjonowanie Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A. Jest to fundusz, którego zasadniczym zadaniem jest przyjmowanie części ryzyka związanego z kredytowaniem działalności gospodarczej poprzez udzielenie poręczeń Bankowi Zachodniemu WBK
S.A. Udziałowcami Funduszu są w stosunku 50% do 50% udziałów Bank Zachodni WBK S.A. i Kanadyjsko-Polską Fundacja Przedsiębiorczości, kapitał akcyjny Funduszu wynosi zaś 16 000 000 złotych.
Fundusz, poprzez swoje istnienie, stwarza i wprowadza na rynek instrumenty
finansowe wspierające MSP – poręczenia kredytowe, świadczy usługi klientom
MSP, których celem jest dostarczenie wsparcia, prowadzi szkolenia dla MSP
w celu dostarczenia profesjonalnych umiejętności i niezbędnej wiedzy do zarządzania przedsiębiorstwem.
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Finansowanie/ Poręczenia / Inne Produkty
Obsługa/ Produkty

Bank Zachodni WBK
Rekomendacja
Poręczenia /Szkolenia

POLFUND FPK S.A.

Lokalna
Inicjatywa/
Jednostka
samorządowa

MSP

CPEF

Organizacje pozarządowe
/EBOiR
Rys. 1. Funkcjonowanie Programu „Partner Lokalnej Przedsiębiorczości”
Źródło: Bank Zachodni WBK S.A., Partner Lokalnej Przedsiębiorczości, marzec 2002 r.
Tabela 1

Główne warunki udzielania poręczeń
Udzielenie porę- na podstawie wniosku o poręczenie oraz umowy o poręczenie
czenia
podpisywanej przez kredytobiorcę i fundusz
Wielkość poręczeń minimalna wielkość poręczenia funduszu wynosi 20 000 PLN, a
maksymalna 70 000 PLN, wielkość poręczenia wynosi maksymalnie 70% przyznawanego kredytu
Okres gwarancji
maksymalnie 5 lat
Prowizje
prowizja przygotowawcza: 1,3% od kwoty poręczenia
prowizja roczna: 1,5% od wykorzystanej aktualnie kwoty poręczenia
Zabezpieczenie
podstawowe zabezpieczenie stanowi weksel in blanco, w szczeporęczenia
gólnych wypadkach uzgodnionych z kredytobiorcą nie wyklucza
się przyjmowania dodatkowych zabezpieczeń o charakterze rzeczowym lub osobowym
Rozpatrzenie
od 2 do 4 dni od momentu otrzymania kompletu wymaganych downiosku
kumentów
Źródło: Bank Zachodni WBK S.A.. Partner Lokalnej Przedsiębiorczości, marzec 2002 r.

Udzielanie poręczeń stwarza dla banku możliwość udzielenia kredytu przedsiębiorstwom, które – według obowiązujących w Banku kryteriów oceny ryzyka
kredytowego – nie byłyby w stanie zapewnić Bankowi odpowiedniego poziomu
zabezpieczenia i otrzymanie wsparcia finansowego byłoby niemożliwe.
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Poręczeniem mogą być objęte wszystkie rodzaje produktów kredytowych,
oferowanych w złotych przez Bank Zachodni WBK S.A., tj. zarówno kredyty
obrotowe, jak i inwestycyjne oraz inne produkty o funkcjach kredytowych.
Poręczenia są dostępne we wszystkich placówkach Banku Zachodniego
WBK S.A., a oferta Funduszu włączona jest do oferowanych przez Bank pakietów produktowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Podsumowanie
Obecnie obserwuje się bardzo silne koncentrowanie się instytucji rządowych
i państwowych na prowadzeniu różnych działań, których celem jest wspieranie
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Rola MSP w gospodarce
jest znacząca, zwłaszcza w stabilizacji społecznej, rozwoju przedsiębiorczości
i tworzeniu miejsc pracy, stąd też konieczność stwarzania dogodnych warunków ich funkcjonowania i rozwoju. W coraz większym zakresie również samorząd lokalny podejmuje działania mające na celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej w ramach regionu. Przykładem na to jest powstanie Stowarzyszenia Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej Powiatu Kołobrzeskiego,
które nie tylko uczestniczy w tworzeniu dobrego klimatu funkcjonowania
i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, ale również świadczy pomoc w zakresie pozyskiwania środków finansowych. Ten kierunek działania jest bardzo
ważny z uwagi na to, że podmioty gospodarcze sektora MSP mają znaczące
problemy z pozyskaniem funduszy. Niewielki kapitał własny, którym zazwyczaj dysponują, nie stanowi dla banku satysfakcjonującego zabezpieczenia kredytu, ograniczają też ich dostęp do informacji o nowych technologiach lub do
potencjalnych rynków. Fundusz poręczeń kredytowych zwiększa zaś dostępność kredytów bankowych, oferowanych przez Bank Zachodni WBK S.A.
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MARIUSZ SURMA

POZYCJA GMIN PASA NADMORSKIEGO ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM KOŁOBRZEGU
W POSTTRANSFORMACYJNYM UKŁADZIE STRUKTURALNYM
REGIONU ŚRODKOWOPOMORSKIEGO – ZARYS PROBLEMU
Pomorze Środkowe jest niestety jednym z tych obszarów naszego kraju, który pozostaje w relatywnie dużym dystansie od najbardziej zaawansowanych pod
względem ekonomicznym i cywilizacyjnym regionów1. Dystans ten w toku
procesów tranzycyjnych uległ niestety znacznemu pogłębieniu. Koncentracja
depresji społeczno-gospodarczej na terenie Pomorza Środkowego wywołała nie
tylko stagnację, ale nawet wręcz regres rozwoju większej części regionu środkowopomorskiego2.
Przyczyna takiej sytuacji leży głównie w niedostosowaniu struktur gospodarczych regionu, kształtowanych w ramach systemu nakazowo-rozdzielczego
przez kilka dziesięcioleci, do wymogów stawianych przez procesy tranzycyjne
i posttransformacyjny ład gospodarczy. Dowodem tego jest choćby rozpaczliwe
położenie mieszkańców popegeerowskich osiedli3.
Nie można jednak powiedzieć, iż całe Pomorze Środkowe dotknięte zostało
w takim samym stopniu kosztami tranzycji systemowej. Te z gmin środkowopomorskich, które położone są w pasie nadmorskim, znacznie lepiej znoszą obciążenia procesu przemian. Taki stan rzeczy uwarunkowany jest kilkoma czynnikami, które można ująć w dwóch podstawowych grupach, mianowicie:

1

I. Roeske-Słomka, Dystans zaspokojenia wybranych potrzeb w regionie północnym
od poziomów najwyższych, [w:] Społeczno-ekonomiczne konsekwencje procesów transformacyjnych w regionach o wysokim bezrobociu, pod red. A. Suszyńskiego i L. Brożka, Koszalin 1997, s. 160–163.
2
M. Jasiulewicz, Przekształcenia strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich
Pomorza Środkowego w okresie transformacji systemowej, Koszalin 1998, s. 226.
3
L. Brożek, A. Suszyński, Bariery i uwarunkowania przekształceń strukturalnych
rolnictwa na obszarze byłego województwa koszalińskiego, [w:] Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Zachodniej. Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu, pod red. L. Pałasza i A. Suszyńskiego, Szczecin 2000, s. 131–132.
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— czynniki geograficzne;
— czynniki strukturalne.
Na czynniki geograficzne składają się:
— położenie geograficzne;
— kształt środowiska naturalnego;
— posiadane zasoby.
Pod względem położenia geograficznego gminy pasa nadmorskiego są wyjątkowo uprzywilejowane, posiadają bowiem szeroki dostęp do wybrzeża morskiego.
Daje to możliwość rozwijania tych dziedzin życia gospodarczego, które związane
są z morzem4, szczególnie zaś turystyki nadmorskiej, posiadającej bardzo klarowne
perspektywy rozwoju – przez co postrzeganej jako główne narzędzie przełamania
obecnej depresji społeczno-gospodarczej Pomorza Środkowego5.
Równie ważny obok korzystnego położenia geograficznego jest także kształt
środowiska naturalnego. Obszar nadmorski regionu środkowopomorskiego, posiadając bardzo czyste pod względem ekologicznym środowisko naturalne, dogodne i bardzo pożądane przez wypoczywających na tym terenie turystów warunki klimatyczne oraz bezpośrednio sąsiadując z wartościowymi pod względem
walorów przyrodniczych terenami, jest wręcz predestynowany do rozwoju
i uczynienia z turystyki wiodącej gałęzi lokalnej ekonomiki 6. Wysoka jakość
i czystość środowiska naturalnego wraz z dostępem do morza jest bowiem zasadniczą bazą, na której oparty jest potencjał jego zaplecza turystycznego
i głównym bogactwem nadającym się do gospodarczego wykorzystania7.

4

A. Szwichtenberg, Pomorze Środkowe poza jakimikolwiek oddziaływaniami aglomeracji szczecińskiej i trójmiejskiej, [w:] Integracja i rozwój Pomorza Środkowego, pod
red. A. Suszyńskiego, S. Bartoszewskiego i L. Brożka, Koszalin 2001, s. 100.
5
M. Trębacz, Szansę i zagrożenia rozwoju terenów byłego województwa koszalińskiego w ramach województwa zachodniopomorskiego, [w:] Integracja i rozwój Pomorza Środkowego, op. cit., s. 222–227.
6
E.K. Dłubakowska, Koordynacja działań marketingowych dla rozwoju sektora turystycznego i uzdrowiskowego Kołobrzegu, [w:] Społeczno-ekonomiczne konsekwencje
procesów transformacyjnych w regionach o wysokim bezrobociu, Materiały III krajowej
konferencji naukowej, Koszalin 1999, s. 271; E. Rydz, Układ więzi regionalnych w obrębie Pomorza Środkowego, [w:] Integracja i rozwój Pomorza Środkowego, op. cit.,
s. 58; A. Szwichtenberg, Die Beurteilung der touristischen Dienstleistungen in der See–
und Ostseezone durch Touristen, [w:] Die Einfürung des Euro und Fordermöglichkeiten
der Europäischen Union für die Mittelstanddischen Wirtschaft, Koszalin 2000, s. 125–
126; A. Bezmian, Walory środowiska przyrodniczego części koszalińskiej województwa
zachodniopomorskiego, [w:] Integracja i rozwój Pomorza Środkowego, op. cit., s. 250–
251; J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 1998, s. 68–85.
7
B. Ciesielski, Kierunki rozwoju turystyki w województwie koszalińskim, [w:] Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w procesie restrukturyzacji Pomorza Środkowego, pod red. M. Jasiulewicza i B. Polaka, Koszalin 1996, s. 411.
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Spośród zasobów naturalnych pasa nadmorskiego, posiadających konkretne
znaczenie gospodarcze, należy wymienić przede wszystkim źródła mineralne,
dzięki którym Kołobrzeg posiada status liczącego się w kraju uzdrowiska oraz
podstawy utrzymywania koniunktury ekonomicznej.
Nie można też zapomnieć o tym, iż na terenie gmin nadmorskich występuje
znaczna koncentracja gruntów rolnych o najwyższej klasie bonitacyjnej, która
w okresie systemu nakazowo-rozdzielczego była jedną z kluczowych determinant wysokiej efektywności gospodarki rolnej na tym obszarze8. Niestety,
w obecnych warunkach gospodarczych rolnictwo odgrywa coraz bardziej marginalną rolę – głównie z powodu narastającej dysfunkcji strukturalnej rolnictwa
i trudności w znalezieniu rynków zbytu dla polskich produktów rolnych 9. Punkt
ciężkości ekonomiki nadmorskiej gmin Pomorza Środkowego z natury rzeczy
stanowi obsługa ruchu turystycznego, czego doskonałym przykładem jest Kołobrzeg10.
Drugą grupę czynników warunkujących, mimo obciążeń procesów tranzycyjnych, względną koniunkturę gospodarczą pasa nadmorskiego regionu środkowopomorskiego stanowią czynniki strukturalne, definiujące stan, w jakim ten
obszar się znajduje, oraz możliwości wykorzystania jego potencjału.
Grupę czynników strukturalnych tworzą trzy zasadnicze elementy, mianowicie:
— infrastruktura techniczna;
— infrastruktura gospodarcza;
— infrastruktura społeczna.
Pod względem zaawansowania poziomu rozwoju infrastruktury technicznej
miejscowości gmin nadmorskich, z Kołobrzegiem na czele, stanowią silny kontrast w stosunku do pozostałych części Pomorza Środkowego, czemu daje wyraz w swoich analizach M. Jasiulewicz11.

8

E. Biderman, Struktura użytkowania ziemi oraz systemy gospodarcze rolnictwa,
„Koszalińskie Studia i Materiały” 1975, nr 1, s. 32.
9
L. Brożek, Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w okresie transformacji
systemowej, [w:] Społeczno-ekonomiczne konsekwencje procesów transformacyjnych w
regionach o wysokim bezrobociu, pod red. A. Suszyńskiego i L. Brożka, op. cit., s. 67;
E. Rydz, Außenhandel mit Agrar – und Nahrungsmittelprodukten (Zustand und Perspektiven), [w:] Projektzusammenarbeit in einem Vereinten Europa, pod red. M. Jasiulewicza,
B. Polaka i F. Stepanka, Koszalin 2002, s. 119–125; M. Jasiulewicz, op. cit., s. 34–35.
10
E. Wiśniewski, Turystyka jako szansa ekonomicznego rozwoju regionu Kołobrzegu
(w opinii mieszkańców miasta), [w:] Społeczno-ekonomiczne konsekwencje procesów
transformacyjnych w regionach o wysokim bezrobociu, pod red. A. Suszyńskiego i L.
Brożka, op. cit., s. 147.
11
M. Jasiulewicz, op. cit., s. 142 i dalsze.
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Wysoki poziom infrastruktury technicznej, o czym należy pamiętać, jest bardzo cenną spuścizną po systemie nakazowym. Dzięki naciskowi władz socrealistycznego państwa na upowszechnienie ruchu turystyczno-wypoczynkowego
znalazły się odpowiednie środki, które pozwoliły nie tylko na szybką odbudowę
zniszczeń wojennych, ale też na rozbudowę elementów infrastruktury technicznej
nadmorskich gmin, zwłaszcza tych, pozwalających na utrzymywanie oraz
rozwój ich funkcji turystyczno-wypoczynkowych12.
Dzięki temu, mimo znacznych kosztów reorientacji systemowej struktur państwa w toku procesów tranzycyjnych, gminy nadmorskie w dalszym ciągu utrzymują wysoką sprawność funkcjonalną13. Oznacza to, iż infrastruktura techniczna terenów pasa nadmorskiego, dzięki swojemu kształtowi, okazała się być
w daleko idącym stopniu odporną na wstrząs, wywołany rozkładem form gospodarki uspołecznionej, i nie uległa regresowi, co niestety stało się udziałem
znacznej części gmin środkowopomorskich.
Utrzymanie wysokiego poziomu infrastruktury technicznej wpływa w bezpośredni sposób na stan oraz możliwości infrastruktury gospodarczej. Gminy
nadmorskie także w tej dziedzinie dzierżą niepodważalny prymat, na co wskazują wyniki analiz M. Jasiulewicza14, a potwierdza wysoki wskaźnik przedsiębiorczości prywatnej oraz funkcjonowanie więzi gospodarczych o charakterze
aktywnym. Duże znaczenie odgrywa też daleko idące stercjalizowanie układu
gospodarczego gmin nadmorskich15. W ten sposób ich infrastruktura gospodarcza jest adekwatna do warunków posttransformacyjnego ładu ekonomicznego.
Na tym tle zaliczenie Kołobrzegu przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową do kategorii A, pod względem atrakcyjności inwestycyjnej, można uznać
za swego rodzaju certyfikat jakości nadmorskiej ekonomiki 16 i zarazem nobilitację tego miasta na jeden z najbardziej zaawansowanych w swoim rozwoju

12

A. Kazior, Niektóre problemy uzdrowisk koszalińskich, „Koszalińskie Studia i Materiały” 1974, nr 1, s. 200–201; B. Głębocka, Uzdrowiska, ruch letniskowy i turystyka,
[w:] Województwo koszalińskie. Monografia geograficzno-gospodarcza, Poznań 1965,
s. 246; E. Szymański, Usługi dla ludności – dotychczasowy rozwój i potrzeby, „Koszalińskie Studia i Materiały” 1974, nr 4, s. 105.
13
D. Kołodziejczyk, Zróżnicowanie gmin Pomorza Środkowego jako przesłanka polityki regionalnej, [w:] Polityka regionalna a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
Pomorza Środkowego, pod red. M. Jasiulewicza i B. Polaka, Koszalin 1997, s. 76–83.
14
M. Jasiulewicz, op. cit., s. 222–227.
15
E. Rydz, Układ więzi regionalnych w obrębie Pomorza Środkowego, op. cit., s. 60
i 63; Podstawowe dane statystyczne wg miast i gmin za 1997 r., Urząd Statystyczny
w Koszalinie, Koszalin 1998, s. 72-73; Podstawowe dane statystyczne wg miast i gmin
za 1997 r., Urząd Statystyczny w Słupsku, Słupsk 1998, s. 70–71.
16
E. K. Dłubakowska, op. cit., s. 272.

Pozycja gmin pasa nadmorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Kołobrzegu…

297

ośrodków gospodarczych, nie tylko Pomorza Środkowego, ale nawet obecnego
województwa zachodniopomorskiego. Zresztą nie tylko samo miasto, także cały
powiat kołobrzeski zaliczony został do najbardziej zintegrowanych pod względem gospodarczym obszarów tego województwa17.
Mimo wszystko jednak pewien wpływ ciężarów procesów tranzycyjnych na
terenie gmin pasa nadmorskiego daje się odnotować. Wpływ ten jest widoczny
na tle kryzysu, w jakim znalazły się tradycyjne dziedziny gospodarki morskiej,
szczególnie zaś rybołówstwo.
Jego objawami między innymi są:
— stosunkowo niewielka liczba podmiotów gospodarki morskiej;
— niski poziom zatrudnienia;
— nieefektywne wykorzystanie majątku trwałego, pozostającego w dyspozycji
podmiotów gospodarki morskiej18.
Duże znaczenie dla kondycji nadmorskiej infrastruktury gospodarczej ma też
reforma układu administracyjnego kraju, która zdaniem A. Szwichtenberga nie
przyniesie spodziewanych korzyści z powodu:
— osłabienia ekonomicznego województw związanych z dużymi aglomeracjami: gdańską i szczecińską;
— rozpad dotychczasowych więzi społeczno-gospodarczych Pomorza Środkowego;
— brak akceptacji dla procesów konsolidacyjnych w nowych jednostkach administracyjno-samorządowych19.
Także turystyka, mimo swoich ogromnych potencjalnych możliwości, natrafia na ograniczenia, z których największą wagę ma utrzymujący się w dalszym
ciągu sezonowy charakter sektora usług turystycznych20. Jednakże wyartykułowane wyżej bariery, ograniczające rozwój sfery gospodarczej gmin nadmorskich, nie są w stanie doprowadzić do zupełnego załamania się infrastruktury
gospodarczej, której punktem ciężkości jest stale rozbudowywany sektor usług

17

F. Wysocki, A. Łuczak, Zróżnicowanie obszarów wiejskich w województwie zachodniopomorskim, [w:] Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Zachodniej. Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne
obszarów o wysokim bezrobociu, op. cit., s. 124–126.
18
S. Piocha, B. Ciesielski, Ekonomiczne skutki zmian w podziale administracyjnym
kraju dla gospodarki morskiej Pomorza Środkowego, [w:] Integracja i rozwój Pomorza
Środkowego, op. cii., s. 131–137.
19
A. Szwichtenberg, Pomorze Środkowe poza jakimikolwiek oddziaływaniami aglomeracji szczecińskiej i trójmiejskiej, op. cit., s. 101–102.
20
M. Trębacz, Szanse i zagrożenia rozwoju terenów byłego województwa koszalińskiego w ramach województwa zachodniopomorskiego, [w:] Integracja i rozwój Pomorza Środkowego, op. cit., s. 227; E. Wiśniewski, op. cit., s, 147.
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turystycznych, będących doskonałą alternatywą dla podupadających tradycyjnych dziedzin gospodarki - w szczególności rolnictwa.
Takich możliwości nie posiadają niestety pozostałe gminy Pomorza Środkowego, których często silnie zrustykalizowane struktury gospodarcze, odziedziczone po systemie nakazowym, okazały się niewydolne i uległy w znacznym
stopniu rozkładowi21.
Stabilna infrastruktura gospodarcza, zdolna do podtrzymywania procesów
gospodarczych, oraz stosunkowo wysoki poziom infrastruktury technicznej gmin
nadmorskich mają zasadniczy wpływ na kształt ich infrastruktury społecznej. Także pod tym względem gminy te wyprzedzają pozostałe obszary regionu środkowopomorskiego.
Tranzycja systemowa, przynosząc zmianę zasad funkcjonowania ładu społeczno-gospodarczego, znacznie przyspieszyła rozkład i co za tym idzie upadek
większości form gospodarki uspołecznionej, których symbolem były Państwowe Gospodarstwa Rolne. Trwałym efektem przemian stała się dysfunkcja
i upośledzenie – zwłaszcza na terenach rustykalnych - instytucji oraz obiektów,
tworzących ramy infrastruktury społecznej, mających decydujące znaczenie dla
określenia poziomu cywilizacyjnego na danym terenie22.
Gminy nadmorskie, dzięki większej żywotności posiadanej przez nie infrastruktury gospodarczej, mają możliwość zdobycia dużo większych środków,
choćby z tytułu opłat i podatków lokalnych23, niż inne gminy środkowopomorskie. W ten sposób w budżetach gmin nadmorskich jest więcej pieniędzy do
wydania, co sprawia, że działacze samorządowi są o wiele bardziej skłonni do
ponoszenia kosztów funkcjonowania, w możliwie najszerszym zakresie, podmiotów infrastruktury społecznej. Jako przykład może tutaj posłużyć struktura
wydatków gmin nadmorskich byłego województwa koszalińskiego24.
Dzięki temu poziom wyposażenia w gminach nadmorskich infrastruktury
społecznej jest najbardziej zbliżony do poziomu wzorcowego25. Trzeba przy

21

M. Trębacz, op. cit, s. 225–226; S. Socha-Sachalin, Struktura gospodarki i zatrudnienia w nowych województwach (niektóre elementy oceny), [w:] Integracja i rozwój Pomorza Środkowego, op. cit., s. 115–117.
22
M. Jasiulewicz, Przemiany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich Pomorza
Środkowego, Koszalin 1997, s. 61–63.
23
Podstawowe dane statystyczne wg miast i gmin za 1997 r., Urząd Statystyczny
w Koszalinie, op. cit., s. 71; Podstawowe dane statystyczne wg miast i gmin za 1997 r.,
Urząd Statystyczny w Słupsku, op. cit., s. 65.
24
Podstawowe dane statystyczne wg miast i gmin za 1997 r., Urząd Statystyczny
w Koszalinie, op. cit., s. 70.
25
M. Jasiulewicz, Przemiany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich Pomorza
Środkowego, op. cit., s. 66–69.
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tym zaznaczyć, że to właśnie lokalny samorząd ma dominujący wpływ na
kształt i poziom infrastruktury społecznej, jego organy pozostają bowiem podstawowymi podmiotami własności infrastruktury społecznej26.
Utrzymywaniu w pasie nadmorskim wysokiego poziomu infrastruktury społecznej sprzyja także wspomniane już stercjalizowanie struktur gospodarczych,
zdolnych do stosunkowo szerokiego zaspokojenia materialnych oraz niematerialnych potrzeb społecznych, zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających obszar gmin nadmorskich gości. W sumie gminy nadmorskie w układzie strukturalnym Pomorza Środkowego zajmują pozycję najbardziej zaawansowanych
w rozwoju społeczno-ekonomicznym obszarów tego regionu, którą zawdzięczają dostępowi do wybrzeża morskiego i rozbudowanemu sektorowi usług turystycznych. Dzięki właśnie tym atutom gminy te zdołały w znacznej mierze
oprzeć się kryzysowi, wywołanemu przez proces tranzycji systemowej, a ich
obecna pozycja w układzie strukturalnym regionu wydaje się być stabilna. Niestety koncentracja infrastruktury gospodarczej gmin nadmorskich wokół obsługi
ruchu turystycznego może zrodzić pewne zagrożenia, charakterystyczne dla
monofunkcyjnych układów gospodarczych. Przykładem takich zagrożeń może
być rozpad struktur Państwowych Gospodarstw Rolnych, co doprowadziło do
głębokiego upośledzenia społeczno-ekonomicznego zatrudnionych w nich ludzi
oraz ich rodzin.
Turystyka jako dział gospodarki jest bardzo podatna na takie zdarzenia jak
pogorszenie warunków klimatycznych czy katastrofy ekologiczne, rujnujące
walory przyrodnicze danego obszaru. Ponadto coraz większego znaczenia nabierają bariery rozwoju funkcji turystycznych na nadmorskich terenach rekreacyjnych i narastające procesy dewaloryzacyjne. Nie można też pominąć pojawiających się zakłóceń oraz dysproporcji w rozwoju infrastruktury gmin nadmorskich, czego bardzo wyraźnym przykładem jest Kołobrzeg, a które wynikają właśnie z dominacji funkcji turystycznych 27. Niebezpieczeństwa rodzące
się z monofunkcyjnego w praktyce modelu ekonomiki gmin nadmorskich Pomorza Środkowego są więc bardzo realne i mogą podkopać względną koniunkturę pasa nadmorskiego, tym bardziej że towarzyszy im brak szerszych powiązań, szczególnie na niwie gospodarczej, z pozostałymi obszarami regionu środkowopomorskiego28. Pozycja wiodącego pod względem rozwoju społecznogospodarczego terenu Pomorza Środkowego, jaką obecnie zajmują gminy nad-

26

Tamże, s. 62.
A. Szwichtenberg, Ryzyko związane z rozwojem turystyki masowej, [w:] Bezpieczeństwo w obszarze badań nauk ekonomicznych i prakseologii, Materiały na konferencję naukową, Koszalin 2001, s. 166.
28
E. Rydz, Układ więzi regionalnych w obrąbie Pomorza Środkowego, op. cit.,
s. 67-68.
27
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morskie, może więc ulec zachwianiu. Jedynym sposobem na uniknięcie zaakcentowanych wyżej zagrożeń jest tworzenie podstaw dla wielofunkcyjności
struktur gospodarczych, a także – co postuluje A. Szwichtenberg – „ucywilizowanie" agresywnej turystyki masowej29. Należy bowiem pamiętać, iż walory
przyrodniczo-geograficzne, które stały się głównym motorem sukcesu gmin
nadmorskich, tak jak każde bogactwo natury, mają ściśle ograniczone możliwości zaspokajania nieograniczonych potrzeb ludzi.

29

A. Szwichtenberg, Ryzyko związane z rozwojem turystyki masowej, op. cit, s. 168.

ROBERT DZIEMBA

KOŁOBRZESKA BAZYLIKA –
ESENCJA SZTUKI I KULTURY POMORSKIEJ
Jej sylweta, charakterystyczne, potrójne zwieńczenie bloku wieżowego, już
od wieków jest widoczne z lądu, morza i powietrza. Na stałe wrosła w panoramę miasta i w serca kołobrzeżan. Kołobrzeska Bazylika Konkatedralna, jest
żywym świadkiem historii już od ponad 700 lat, tu w Kołobrzegu. W jej wnętrzu mieszka Bóg. To dla Niego została zbudowana jako Dom.
1000 lat dziejów chrześcijaństwa na Pomorzu, począwszy od pierwszego biskupa pomorskiego – Reinberna, czyni gród nad Parsętą jednym z najstarszych
ośrodków wiary chrześcijańskiej w Polsce. O ile trudno określić dziś, gdzie
znajdowała się pierwotna świątynia, zbudowana podczas pionierskiej próby
chrystianizacji Pomorza, a tradycje biskupstwa kołobrzeskiego mają dla nas
znaczenie jedynie historyczne, to kołobrzeska bazylika staje się ich spadkobierczynią, wspólnym mianownikiem, jak gdyby zwierciadłem lub klamrą splatającą wszystkie te elementy naszej kultury, które tworzą fundamenty nie tylko jedności chrześcijańskiej, ale także europejskiej.
Po wielu zawieruchach wojennych, które nie oszczędzały Kołobrzegu: wojnie trzydziestoletniej, wojnie siedmioletniej, oblężeniu napoleońskim, a wreszcie II wojnie światowej, która niespodziewanie zmieniła bieg historii tego nadbałtyckiego kurortu, przyszedł czas nadziei na pokój. Tak jak serca mieszkańców miasta podnosiły się z gruzów, powoli przywracając dawny porządek, tak i
kolegiata doczekała się swojej odbudowy. Stała się Matką kościołów utworzonej
w 1972 roku diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. I choć katedrą uczyniono kościół
mariacki w Koszalinie, to jednak historyczna pozycja została zachowana, bowiem
należytą rangę przywrócono jej w 1986 roku, podnosząc kościół kołobrzeski do
godności BAZYLIKI KONKATEDRALNEJ.
Aby zobaczyć trud walki z ludzką zawiścią, trud odbudowy, żeby ujrzeć
piętno, jakie zostawił na tej świątyni wiek XX, trzeba cofnąć się trochę wcześniej.
Czasy twierdzy Kołobrzeg to zasadniczo wojna trzydziestoletnia, wojna
siedmioletnia i oblężenie napoleońskie. Zakręty historii przyczyniły się do
zniszczeń murów kolegiaty oraz do uszkodzenia niektórych zabytków. Podczas
wojny trzydziestoletniej kolegiata szczęśliwie ocalała, choć w Kołobrzegu spłonęło wówczas pięć innych kościołów; niemniej jednak było trochę uszkodzeń
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wewnątrz świątyni. Podczas wojny siedmioletniej, w roku 1758, kiedy to twierdzę oblegali Rosjanie, w wyniku ostrzału artyleryjskiego spłonęła więźba dachowa prezbiterium, a skutkiem następnych dwóch oblężeń rosyjskich w roku
1760 i 1761 było uszkodzenie prezbiterium, w którym runęło sklepienie, a konstrukcja wschodniego przęsła sklepienia nawy głównej została bardzo poważnie
naruszona. Dalsze zniszczenia nastąpiły podczas oblężenia napoleońskiego
w roku 1807. Jednak na kolegiatę spadło tylko kilka przypadkowych pocisków,
gdyż Prusacy urządzili w kościele lazaret i poinformowali o tym dowództwo
francuskie1.
Do roku 1874 przeprowadzano jedynie prowizoryczne naprawy, a świątynia
czekała na lepsze i spokojniejsze czasy, w których można by było zaleczyć jej
rany.
Początek siódmej dekady wieku XIX był nadal niespokojny. W lipcu 1870
roku wybuchła wojna francusko-pruska, która zakończyła się zwycięstwem
Prus. 18 stycznia 1871 roku Wilhelm I Pruski został w Sali Zwierciadlanej pałacu w Wersalu proklamowany cesarzem zjednoczonych pod jego berłem Niemiec.2 Nowa sytuacja polityczno-gospodarcza, którą warunkowało zjednoczone
państwo niemieckie i prężnie rozwijające się uzdrowisko nad Bałtykiem, przyczyniła się do likwidacji twierdzy Kołobrzeg. Decyzja w tej sprawie zapadła
w 1872 roku3.
W latach 1874–1876 przeprowadzono gruntowną restaurację prezbiterium.
Wówczas odbudowano sklepienie, zlikwidowano obejście pod oknami, a także
wymieniono cegłę licową i kształtki w obramowaniu portalu głównego, okien
i w cokołach oraz zmieniono ceglane laskowania w oknach. Na generalne prace
remontowe kolegiata musiała poczekać jeszcze dekadę.
Leczenie ran
W latach 1887–1890 przeprowadzono kapitalną restaurację świątyni. Pracami kierował budowniczy Pogge, który dbał szczególnie o to, aby wiernie powtarzać formy wymienianych elementów. Usunięto część dobudówek, odnowiono
wystrój architektoniczny. Przeprowadzono regotyzację tych części świątyni,
które uległy zmianom w okresie baroku. Ślusarz Franz Klassen wykonał nowe
okucia do trzech portali oraz dorobił drugą kołatkę w portalu głównym. Z posadzki wymontowano szereg płyt nagrobnych o większej wartości i umocowano
je pionowo przy południowej ścianie skrajnej nawy południowej. Posadzkę wy-

1

Por. Robert Dziemba, Historia Kołobrzeskiej Bazyliki Konkatedralnej – Kalendarium, Kołobrzeg 2000, s. 28.
2
Por. Edward Włodarczyk, „Boom” gospodarczy na Pomorzu: w Cesarstwie Niemieckim (do 1918 r), [w:] Pomorze Zachodnie poprzez wieki, Szczecin 1999.
3
Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Kołobrzeg 2000, s. 179.
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konano na nowo, przy czym część płyt nagrobnych pozostała w podłodze. Malarz
Grimmer z Berlina odnowił polichromie, a na zrekonstruowanym wschodnim
sklepieniu nawy głównej namalował nowe. Na pamiątkę czasów wielkich wojen:
trzydziestoletniej, siedmioletniej i tej z roku 1807, które najbardziej zrujnowały
miasto i kolegiatę, w części wieżowej wmurowano kule armatnie z tych okresów4. Na zakończenie prac w roku 1890, firma Sauer z Frankfurtu nad Odrą sfinalizowała instalację nowych organów. Instrument ten miał 45 głosów5. Kontuar
posiadał 3 manuały (traktura mechaniczna) oraz klawiaturę nożną6. Dawało to
duże możliwości wykonawcze dla organistów, a wspaniałe, neogotyckie brzmienie poruszało masywnymi murami kościoła oraz sercami wiernych7.
25 sierpnia 1890 roku uroczyście poświęcono kolegiatę po zakończeniu prac
restauracyjnych. Wydarzenie to rozpoczyna nowy okres w historii tego kościoła
w państwie niemieckim. Świątynia odzyskała swój blask. Odświeżono „zakurzony” czasem kunszt średniowiecznych budowniczych, których jest ona dziełem ku chwale Boga. Następnie przystąpiono do restauracji cenniejszych dzieł
sztuki. Jeszcze w 1890 roku konserwacji zostały poddane stalle kapituły8,
w których wykonano na nowo zwieńczenia policzków w formie wimperg, plecy
i siedzenia. W 1897 roku zakończyła się w Berlinie, trwająca 2 lata, restauracja
świecznika siedmioramiennego, w którym dostawiono trzy ramiona uszkodzone
podczas oblężeń twierdzy oraz uzupełniono liście winne. W 1906 roku odrestaurowano dwa tryptyki: „Ostatnią Wieczerzę” oraz ołtarz „Św. Anny Samotrzeciej i św. Mikołaja z Bari”.
12 lutego 1894 roku szalejąca wichura poważnie naruszyła konstrukcję środkowego hełmu wieżowego. Jeszcze w tym samym roku przeprowadzono prace
przy naprawie tego charakterystycznego elementu kościoła. Natomiast w 1900
roku miedziane pokrycie dachu kolegiaty zostało wymienione na nowe9.

4

Por. R. Dziemba, Historia Kołobrzeskiej Bazyliki Konkatedralnej..., dz. cyt, s. 32.
W kolegiacie koncertował między innymi Jan Springer (1850–1922), organista, nauczyciel muzyki w gimnazjum, noszący tytuł Królewskiego Dyrektora Muzycznego,
a zapewne także wielki kompozytor Max Reger, który w latach 1906–1913 przebywał
w Kołobrzegu (ożenił się on z kołobrzeżanką Elsą, pochodzącą z domu von Bagensky).
R. Dziemba, Życie kulturalne w dawnym Kołobrzegu, „Kulisy Kołobrzeskie” 2001, nr
36, s. 8.
6
Paul Hinz, Der Kolberger Dom und seine Bildwerke, Stettin 1936, s. 44.
7
R. Dziemba, Organy kołobrzeskiej kolegiaty, „Kulisy Kołobrzeskie” 2000, nr 10, s. 7.
8
Te wspaniałe i najstarsze stalle w Polsce – średniowieczne dzieła sztuki snycerskiej, wykonane w 1340 roku, ucierpiały podczas wojny siedmioletniej i oblężenia napoleońskiego.
9
Powierzchnia dachu kolegiaty wynosiła 2 448 m2. Jedna połać dachu miała rozmiary 36 m na 34 m. Por. R. Dziemba, Historia Kołobrzeskiej Bazyliki Konkatedralnej...,
dz. cyt., s. 34.
5
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Wielka wojna 1914–1918
Wybuch I wojny światowej zakłócił funkcjonowanie miasta-uzdrowiska10.
Gwałtownie spadła liczba kuracjuszy11. Kołobrzeg przekształcił się w zaplecze
medyczne frontu, który na szczęście ominął ten nadbałtycki kurort. Jednak
w 1917 roku, w ramach zarządzenia o rekwirowaniu różnych przedmiotów metalowych na cele przemysłu zbrojeniowego, zdjęto blachę z dachu korpusu nawowego świątyni i zastąpiono ją szarym łupkiem12. Miedziane pokrycie pozostawiono jedynie na hełmach wieżowych.
Dla Kołobrzegu I wojna światowa zakończyła się dopiero w 1919 roku13. Na
jej frontach walczyli także kołobrzeżanie. 2 lipca 1924 roku, w kolejną rocznicę
zakończenia oblężenia francuskiego, w kolegiacie odsłonięte filar upamiętniają
cy poległych w I wojnie światowej14.
Czas stabilizacji
W latach 20. i 30. Kołobrzeg był kurortem pierwszej kategorii. Cieszył się
uznaniem nie tylko Niemców, ale także kuracjuszy zagranicznych. Kolegiata w
tym czasie stała się jedną z największych atrakcji uzdrowiska. Piękny i duży
zabytek od razu rzucał się ludziom w oczy. „Tym, co szczególnie czyni kolegiatę
symbolem miasta, jest zachodnia ściana wieży. Kolosalna, ciężka bryła wieży,
niby potężny kloc, stoi jak wyrosła z ziemi. Zdjęcia lotnicze pozwalają nam dostrzec to jeszcze wyraźniej, jednocześnie pokazując, jak małe są domy, które
przycupnęły bezpiecznie wokół kolegiaty. Czołowa ściana wieży patrzy na ląd
i morze, jak strażnik wieczności na przemijanie” - tak opisał to Paul Hinz15.

10

H. Kroczyński, Dawny Kołobrzeg, Kołobrzeg 1997, s. 117.
W 1914 roku w Kołobrzegu wypoczywało 19 500 osób, a w 1915 r. już tylko
7 750. Por. H. Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Kołobrzeg 2000, s. 267.
12
Nie mógł tego przeboleć zwłaszcza Paul Hinz, który – opisując dzieje kolegiaty –
zaznaczył, jak wielką wagę miała zmieniająca się kolorystyka, którą dawało miedziane
pokrycie dachu. Por. P. Hinz, Der Kolberger Dom und seine Bildwerke, dz. cyt, s. 11.
13
W lutym 1919 r. przybył do miasta naczelny dowódca armii niemieckiej – feldmarszałek Paul von Hindenburg. W hotelu „Bellevue” mieściła się kwatera naczelnego
dowództwa armii niemieckiej. Sztab Generalny wraz z całym archiwum I wojny światowej rozlokował się w Pałacu Nadbrzeżnym. Stąd planowano wojnę przeciwko odrodzonej Polsce. Jednak względy polityczne położyły kres tym planom. 28 czerwca 1919
roku został podpisany traktat wersalski. Por. H. Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, dz.
cyt., s. 269.
14
Na drugim filarze nawy głównej (licząc od wschodu), obok tzw.: „barwnego filara”, umieszczono cztery tablice z 534 nazwiskami poległych parafian. Powyżej powstała polichromia, która przedstawiała symbole wojskowe i 22 naramienniki 2. Korpusu Armijnego. Dzieło pędzla malarza Paula Thola.
15
P. Hinz, Der Kolberger Dom und seine Bildwerke, Stettin 1936, s. 12.
11
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W świątyni odprawiane były ewangelickie nabożeństwa, odbywały się koncerty organowe i nie tylko. Kołobrzeska kolegiata i jej wyposażenie były i są
świadkami historii. Ukazują sztukę pomorską, charakter religii, wyznania, które
kształtowało się od założenia miasta. Kugler, profesor Berlińskiej Akademii
Sztuki, który w 1839 roku odbył podróż badawczą po Pomorzu, w swojej książce o historii sztuki tego regionu, tak napisał o wizycie w kolegiacie kołobrzeskiej: „Świątynia ta pokazuje w szczególny sposób to, co nazywane jest stylem
pomorskim niemieckiego średniowiecza”16.
W latach 30. odrestaurowane zostały kolejne zabytki ruchome. Konserwacji
zostały poddane: tryptyk „Pokłon Trzech Króli”, gotycki krucyfiks ołtarzowy
z 1330 roku, obraz „Trzej Mnisi”, epitafium Hermana Fretera oraz ponownie
tryptyk „Św. Anny Samotrzeciej i św. Mikołaja z Bari”.
W 1930 roku w kolegiacie przeprowadzono prace związane z założeniem
centralnego ogrzewania i kotłowni. Dokonano wówczas bardzo ważnego odkrycia związanego z datowaniem powstania świątyni17. Na podstawie przeprowadzonych prac w części południowej kościoła stwierdzono, że grunt wewnątrz
jest próchnicą z dużą ilością trumien oraz szkieletów. Ziemia taka występowała
pod fundamentami filarów między nawami. Wywnioskowano, że przed budową
kolegiaty na terenie obecnych naw znajdował się cmentarz (najprawdopodobniej przykościelny) lub wnętrze wcześniejszego kościoła. Między filarami odkryto fundament przebiegający wzdłuż wschodniej ściany naw bocznych. Różnił się on jednak zasadniczo od fundamentu obecnie istniejącego obiektu. Są to
dowody na to, że przed budową kolegiaty, na terenie prezbiterium stał kościół
p.w. św. Mikołaja18.
W 1930 roku miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie. Pastorem w kolegiacie został Paul Hinz19, bardzo ważna postać w dziejach kolegiaty, dla którego
była ona miejscem niezwykłym, w którym człowiek spotykał się z Bogiem.
Znał się na historii sztuki. Wyrzeźbił drewniany krzyż do kościoła filialnego pa-

16

Tamże, s. 10.
Izabella Galicka, Kolegiata p.w. NMP, Warszawa 1960, s. 8. Por. Krystyna Bastowska, Architektura sakralna Pomorza Środkowego, [w:] Katalog wystawy: 1000letnie dziedzictwo chrześcijańskie na Pomorzu, Koszalin 2000, s. 28; Robert Dziemba,
Historia Kołobrzeskiej Bazyliki Konkatedralnej..., Kołobrzeg 2000, s. 6, 8 i 34.
18
Por. Marian Rębkowski, Pierwsze lokacje miast w Księstwie Zachodniopomorskim, przemiany przestrzenne i kulturowe, Kołobrzeg 2001, s. 68.
19
Paul Hinz urodził się 5 lutego 1899 roku w Połczynie Zdroju. Studia teologiczne
rozpoczął w 1919 roku w Greifswaldzie. W latach 1923–1924 przebywał w Wittenberdze, gdzie był uczestnikiem seminarium kaznodziejskiego. Pracę jako pastor rozpoczął
w 1924 roku w Lęborku. W 1930 roku został pastorem w kołobrzeskiej kolegiacie. Był
prześladowany przez Gestapo. Należał do grupy Niemieckich Chrześcijan. Po wojnie
opuścił Kołobrzeg. Zmarł 28 stycznia 1988 roku w Halberstadt.
17
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rafii ewangelicko-augsburskiej przy kolegiacie20. W 1936 roku oficyna wydawnicza w Szczecinie wydała jego książkę, pt. Der Kolberger Dom und seine
Bildwerke. Było to pierwsze tego typu dzieło, które zawierało dokładny opis
dziejów kolegiaty oraz 117 ilustracji21. Książka była tania i rozeszła się w dość
dużym nakładzie wśród kołobrzeskich wiernych.
II wojna światowa 1939-1945
Sezon roku 1939 nie różnił się prawie niczym od pozostałych. Tylko od czasu
do czasu spokój zakłócały informacje o krzywdach, jakie Polacy wyrządzali
Niemcom22. Po 1 września część obiektów została zamieniona na rezerwowe lazarety. W mieście obowiązywał regulamin na czas wojny23. Sukcesy militarne
i polityczne zamieniły się w powolną, aczkolwiek nieuchronną klęskę. Front zbliżał się do granic III Rzeszy. W 1944 roku Paul Hinz kierował grupą ludzi, która
ukryła najcenniejsze zabytki kołobrzeskiej kolegiaty, ratując je przed zniszczeniem dla przyszłych pokoleń24. Także w 1944 roku, Veit Harlan, z polecenia
władz faszystowskich, kręcił film propagandowy o walkach o twierdzę Kołobrzeg
w 1807 roku. „Kolberg” zawiera ujęcia przedwojennej kolegiaty w kolorze25.
Czas zniszczenia (4-18 marca 1945 r.)
W nocy z 3/4 marca 1945 r. płk Fullriede – komendant twierdzy, ogłosił dla
Kołobrzegu stan oblężenia. Podczas walk o miasto, w kolegiacie ukrywała się
ludność cywilna26. Mury kościoła dawały poczucie bezpieczeństwa. Ale żołnierze strzelali w kierunku świątyni, która była charakterystycznym punktem od-

20

Kościół Zbawiciela (obecnie kościół parafialny p.w. św. Krzyża, przy ul. Jedności
Narodowej) został poświęcony 8 maja 1932 roku. Obiekt zaprojektował kołobrzeżanin
– architekt Eberhard Holstein.
21
Po dziś dzień stanowi ono podstawy naszej wiedzy o tej świątyni.
22
H. Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Kołobrzeg 2000, s. 315.
23
3 września, w pierwszą wojenną niedzielę, w kolegiacie nie odbyło się nabożeństwo, gdyż od 1 września nie wolno było używać pomieszczeń z dużymi oknami, których nie dało się zasłonić.
24
W niszy kościoła zamurowano m.in.: cztery wiszące świeczniki, piętę, sześć cenniejszych obrazów. W kotłowni ukryty został świecznik siedmioramienny. Pozostałe
cenniejsze obiekty wystroju przewieziono do wiejskich kościółków poza miastem. W
Dygowie umieszczono chrzcielnicę, w Charzynie stalle kapituły oraz pozostałe żyrandole, w Korzystnie tryptyk „Ostatnia Wieczerza”, we Wrzosowie tryptyk „Św. Anny
Samotrzeciej i św. Mikołaja z Bari”, w Mierzynie tryptyk „Pokłon Trzech Króli”.
25
Jego premiera odbyła się 30 stycznia 1945 roku w Berlinie. Por. Bogusław Drewniak, Kolberg – najkosztowniejszy film III Rzeszy, „Pobrzeże” 1970, nr 18, s. 9.
26
Alojzy Sroga, Na drodze stał Kołobrzeg, Warszawa 1980, s. 73.
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niesienia27. 14 marca wypędzono cywilów z kościoła. Kolegiata była już uszkodzona28. Świątynia została zamieniona na punkt oporu. 15 marca trwały zaciekłe walki o kolegiatę, która była oskrzydlana przez polskich żołnierzy. Niemcy
bronili się, co przyczyniło się do wielkich zniszczeń29. Artylerzyści nie zwracali
uwagi na ten wspaniały zabytek. Rozkaz brzmiał: zdobyć Kołobrzeg. 15 marca
kolegiata była już w rękach polskich, niestety zrujnowana30.
Ku odbudowie
W związku z postanowieniami konferencji poczdamskiej, Pomorze Zachodnie przypadło Polsce, której zachodnie granice przyjęto na Odrze i Nysie Łużyckiej31. Podstawowe prace zabezpieczające w kolegiacie służby konserwatorskie przeprowadziły w latach 1946–194832. W prezbiterium uzupełniono sklepienie i zrekonstruowano dach, który przykryto dachówką33. Szczyt wschodni
pomiędzy prezbiterium a częścią nawową wypełniono deskami. Zawalony południowo-zachodni narożnik skrajnej nawy południowej wymurowano do wysokości 2 m. Drzwi i okna zamurowano. Część zabytków pozostawiono w okolicznych kościółkach, a część, także te, które wojnę przetrwały ukryte w kotłowni i innych skrytkach kolegiaty, przeniesiono do muzeów.
25 maja 1957 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie
przekazało kołobrzeskiej parafii prezbiterium kolegiaty. Przeprowadzono dalsze
prace remontowe tej części kościoła, które zlecono Bydgoskiemu Zjednoczeniu
Robót Lądowo-Inżynieryjnych. Zadaniem firmy była naprawa dachu, oszklenie
okien, zerwanie starych i zmurszałych tynków, a także budowa ściany oddzielającej prezbiterium od części nawowej. W tym czasie, z inicjatywy miasta,

27

„Trzecia bateria, już w Korzyścienku, oddała cztery strzały do wieży kołobrzeskiej
kolegiaty. Ma ona widać siłę kuszącą, bowiem każdy niemal artylerzysta próbuje zmierzyć się z nią”. Takich przypadków było więcej, o czym wspominają żołnierze w swoich zapiskach. Tamże, s. 131.
28
Tamże, s. 463.
29
„Żołnierze idą brać katedrą. Świątynia to wymarzony dla hitlerowców punkt oporu,
lepszy niż bunkier”. Alojzy Sroga, Na drodze stał Kołobrzeg, Warszawa 1980, s. 527.
30
Zdarzyło się, że obok kolegiaty odpalono salwę z katiusza. Przez pomyłkę, ale
były straty. Por. Alojzy Sroga, dz. cyt., s. 574. W wyniku walk zniszczeniu uległ dach
kościoła i dzwonnica, wszystkie sklepienia części nawowej, naruszone zostały sklepienia prezbiterium, poważnie uszkodzono niektóre partie murów świątyni, w innych były
spore ubytki. Wnętrze kościoła zostało wypalone.
31
Por. Alina Hutnikiewicz, Polskie Pomorze Zachodnie, [w:] Pomorze poprzez wieki, Szczecin 1999, s. 382.
32
Izabella Galicka, Kolegiata p.w. NMP, Warszawa 1960, s. 21.
33
H. Kroczyński, Kołobrzeska Konkatedra, Kołobrzeg 1986, s. 10.
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w południowo-wschodniej części placu kościelnego, rozpoczęła się budowa
szaletu. Parafia stanowczo zaprotestowała przeciwko lokalizacji takiego obiektu
na terenie dawnego cmentarza przy kolegiacie, ale spotkało się to z obojętnością
władzy34. Koszty remontu prezbiterium wyniosły około 130 tysięcy ówczesnych
złotych35.
29 czerwca 1958 roku odbyła się uroczystość poświęcenia prezbiterium36,
które od tej pory pełniło funkcję kościoła filialnego parafii św. Marcina. Podjęto
również próbę odzyskania na cele sakralne kościoła św. Jana Chrzciciela w Budzistowie, ale bezskutecznie37.
Do prezbiterium kolegiaty powoli powracały zabytki, które wcześniej były
restaurowane generalnie tylko i wyłącznie z funduszy parafii38. Obiekt był zadbany. W okresie późniejszym, aby przywrócić dawną świetność części kanonickiej kościoła, przeprowadzano w niej jeszcze remonty, a także wyposażano ją
w nowe obiekty: fisharmonię, tabernakulum etc. Jednak największym problemem była restauracja i odbudowa całej kolegiaty. Starania o to czynili ojcowie
Franciszkanie wraz z tutejszą społecznością katolicką39. Ojciec Piotr Mielcza34

Badania wykopaliskowe na cmentarzu przy kolegiacie prowadzono w latach
1960–1965 i pod koniec lat 80.
35
Kronika parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1945–1972, s. 20–26.
36
Prezbiterium poświęcił ks. prałat Józef Michalski, wikariusz kapitulny diecezji gorzowskiej. Por. O. Sz. Grodzki, Kolegiata Kołobrzeska – zabytek jakich mało, „Przewodnik katolicki” 1958, nr 26.
37
Kronika parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1945–1972, s. 56–66.
38
W czerwcu 1961 roku powróciła chrzcielnica oraz tryptyk „Św. Anny Samotrzeciej i św. Mikołaja z Bari”. W maju 1962 roku w prezbiterium umieszczono tryptyk
„Pokłon Trzech Króli”. Później powróciły jeszcze: żyrandol „Korona Schlieffenów”
(żyrandol „Korona Holków” znajdował się w kościele parafialnym) oraz 6 obrazów,
w tym: „Taniec Śmierci" oraz „Uzdrowienie Naamana”. Niestety, władzom konserwatorskim nie zawsze zależało na powrocie zabytków na swoje pierwotne miejsce przechowywania. Stalle kapituły, które jeden z księży przewiózł w 1946 roku z kościoła
w Charzynie do kościoła mariackiego w Białogardzie, zostały tam niewłaściwie odrestaurowane i nie zwrócono ich prawowitemu właścicielowi. Tryptyk „Św. Jakuba Starszego” został przewieziony do obecnego Muzeum Narodowego w Szczecinie, gdzie
znajduje się do dziś. Znaleziony w 1957 roku na składnicy złomu przez Jana Frankowskiego świecznik siedmioramienny, po konserwacji w Warszawie, został odebrany parafii. Później był eksponowany w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
39
5 grudnia 1963 roku delegacja parafii wyjechała do Warszawy, aby w Urzędzie do
Spraw Wyznań, w Radzie Państwa oraz u Prezesa Rady Ministrów złożyć listy w sprawie odbudowy świątyni. Nawet po odebraniu kolegiaty parafii nie zaprzestano czynić
takich kroków. 18 grudnia 1971 roku wyjechała do Warszawy grupa ok. 20 parafian
z podaniem do premiera Piotra Jaroszewicza o zwrot kolegiaty kościołowi (25 stycznia
1971 roku premier zapowiedział, że na Ziemiach Zachodnich będą nadawane Kościo-
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rek, proboszcz parafii św. Marcina, tak napisał w kronice parafialnej: „(...) Na
odbudowę kolegiaty, pomimo corocznie składanych wniosków, nigdy zezwolenia
takiego nie można było uzyskać. Wnioski takie składano do wszystkich instancji
i poprzez wpływowe osobistości (...), listownie i przez delegacje parafii, lecz
wszystko to bezskutecznie. Odpowiedzi bywały wykrętne lub wręcz złośliwe, że
kolegiata nie jest ani diecezji, ani parafii potrzebna (...)”. Na dzień 27 marca
1965 roku został wyznaczony termin podpisania protokołu zdawczoodbiorczego odnośnie odebrania kolegiaty parafii św. Marcina. W kronice, ojciec proboszcz zanotował: „Oczywiście nikt nie pojechał”. Jednak Wydział do
Spraw Wyznań przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie
pozbawił parafię prawa zarządu i użytkowania wieży oraz naw kolegiaty40.
W niedzielę, 18 lipca 1965 roku, na wszystkich mszach odczytano taki oto
komunikat: Wszystkich zwracających się do nas z zapytaniami w sprawie odbudowy kolegiaty kołobrzeskiej, informujemy, że od marca br. kolegiata w części
wieżowej i nawowej, odebrana została para/ii z przeznaczeniem na muzeum w
części wieżowej i jako zabezpieczona trwała ruina w części nawowej41. Parafia
tutejsza przez pięć lat czyniła starania, by uzyskać pozwolenie na odbudowę,
lecz takowego nie uzyskała. W posiadaniu parafii jest obecnie tylko prezbiterium kolegiaty. W uzgodnieniu z konserwatorem wojewódzkim, zaplanowany
jest częściowy remont odbudowanego prezbiterium i wystrój wnętrza (...)42.
W latach 60., Wojewódzki Konserwator Zabytków – architekt Feliks Ptaszyński43, pod hasłem „trwała ruina w Kołobrzegu”, zdobył fundusze na dalsze
zabezpieczenie murów kolegiaty. W związku z planowanym utworzeniem
w części wieżowej muzeum przystąpiono do remontu bloku wieżowego. Prace

łowi na własność obiekty sakralne, które po wojnie zostały mu przekazane jedynie
w użytkowanie). Kronika parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1945–1972, s. 210 i 524.
40
Por. R. Dziemba, Milenium Chrztu Polski–Kołobrzeg, 2 VII 1967, „Gazeta Kołobrzeska” 2002, nr 31, s. 17.
41
27 marca 1965 roku Wydział ds. Wyznań przy Prezydium WRN w Koszalinie pozbawił parafię św. Marcina w Kołobrzegu prawa zarządu oraz użytkowania wieży i naw
kolegiaty, pozostawiając w jej gestii tylko prezbiterium. Kronika parafii św. Marcina
w Kołobrzegu 1945–1972, s. 347.
42
Tamże, s. 282.
43
Feliksowi Ptaszyńskiemu bardzo często przypisuje się „odbudowę kolegiaty” (por.
Krystyna Bastowska, Świątynie, których nie ma, „Gość Niedzielny” 1996, nr 32, s. 16),
co nie jest zgodne z prawdą. Część nawowa i wieżowa zostały odebrane Kościołowi,
który czynił starania o pozwolenie na ich odbudowę i gdyby takowe uzyskał, to kolegiata o wiele wcześniej powróciłaby do swojej świetności. Architekt Ptaszyński przyczynił się do częściowego i prowizorycznego remontu kolegiaty oraz zabezpieczenia jej
przed dalszym niszczeniem, wobec niechęci władz państwowych do przekazania
obiektu w najwłaściwsze ręce.
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konserwatorskie na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonały Pracownie Konserwacji Zabytków oddział w Szczecinie. Poddano konserwacji liczne partie murów, zabezpieczono pozostałości kościoła przed dalszym
niszczeniem. Część nawową pokryto prowizorycznym dachem z desek i papy.
8 maja 1966 roku w części wieżowej kolegiaty została otwarta wystawa Muzeum Oręża Polskiego44.
2 lipca 1967 roku w Kołobrzegu odbyły się obchody Tysiąclecia Chrześcijaństwa w Polsce z udziałem episkopatu45. Na mszę św. przybyło 25 tysięcy
wiernych. Podczas homilii Prymas Wyszyński tak powiedział: Gdy patrzę na
stojącą kolegiatą, widzą dużą wyrwą pomiądzy prezbiterium a wieżą, podobną do
wyrwy, jaką spowodował protestantyzm na tych ziemiach. Ale jak tamta wyrwa
spowodowana przez protestantyzm znikła, tak należy żywić nadzieją, że i ta wyrwa w kolegiacie kołobrzeskiej również zniknie, kolegiata doczeka się swojej odbudowy i rehabilitacji i służyć będzie swemu przeznaczeniu – chwale Bożej46.
21 maja 1970 roku rozstrzygnięto konkurs na zabudowę śródmieścia Kołobrzegu. Powstały dwa wielkie wieżowce, które przysłoniły kolegiatę, choć architekci w założeniach proponowali dobudowanie 30-metrowej dzwonnicy do
wieży kościoła47.
Powrót do Kościoła
Tymczasem 28 czerwca 1972 roku papież Paweł VI bullą „Episcoporum
Poloniae coetus” ustanowił diecezję koszalińsko-kołobrzeską z biskupem Ignacym Jeżem na czele48. Kołobrzeska kolegiata stała się konkatedrą (łacińskie
44

W wieży mieściły się następujące ekspozycje: I poziom – wojny szwedzkie, wojny
napoleońskie, II poziom – Pomorze Zachodnie, agresja hitlerowska na Polskę, bitwa o
Wał Pomorski, III poziom – bitwa o Kołobrzeg, operacja pomorska. Dalej wychodziło
się na taras widokowy. W części nawowej stały czołgi, armaty i sprzęt ciężki. Por. Robert Dziemba, Historia Kołobrzeskiej Bazyliki Konkatedralnej..., Kołobrzeg 2000, s. 32.
45
Na uroczystość przybyli: kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski, biskup
Wilhelm Pluta – ordynariusz gorzowski, biskup Jerzy Stroba i Ignacy Jeż – sufragani
gorzowscy, a także biskupi z innych diecezji: Baraniak z Poznania, Bernacki z Gniezna,
Czapliński z Pelplina, Latusek z Wrocławia, Jop i Wycisk z Opola; towarzyszyło im
kilkudziesięciu innych dostojników kościelnych.
46
Kronika parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1945–1972, s. 367–368.
47
Ta inwestycja jest różnie postrzegana. Jedni twierdzą, że wieżowce miały celowo
zasłonić nie odbudowaną wieżę kolegiaty (Włodzimierz Kalicki, I po dziurze, „Magazyn Gazety Wyborczej” 1992, nr 48, s. 15.), inni tłumaczą, że wcale tak nie było R.
Dziemba, Był to przypadek, a nie polityczny wybór, „Kulisy Kołobrzeskie” 2000, nr 38,
s. 7. Por. Jerzy Patan, Przyszły kształt Kołobrzegu, „Pobrzeże” 1970, nr 18, s. 3.
48
Jedna z wersji podziału Administracji Gorzowskiej przewidywała utworzenie
w Kołobrzegu arcybiskupstwa z dwoma sufraganami: szczecińską i lubuską. Plany te
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„con” – współ, razem). Nowe warunki ułatwiły odzyskanie świątyni. 24 maja
1974 roku kolegiata została przekazana przez władze państwowe Kościołowi
rzymsko-katoiickiemu. Na mocy porozumienia stron wieża jeszcze przez dwa
lata była używana na cele muzealne. 13 czerwca 1974 roku biskup sufragan Tadeusz Werno odprawił w konkatedrze uroczystą mszę św. w dniu Bożego Ciała.
17 sierpnia 1975 roku przy kolegiacie odbyły się uroczyste obchody Roku
Świętego oraz 975-lecia utworzenia biskupstwa w Kołobrzegu49.
W drugiej połowie lat 70., pod kierunkiem księdza Józefa Słomskiego, rozpoczęto odbudowę kolegiaty. Zrekonstruowano wszystkie sklepienia, położono
posadzkę, oczyszczono mury i poddano zabiegom konserwatorskim resztki polichromii. Usunięto lektorium. Założono centralne ogrzewanie. Przeprowadzono
regotyzację świątyni. Odrodziły się historyczne struktury Kościoła w Kołobrzegu. 25 września 1979 roku prymas kardynał Stefan Wyszyński erygował kapitułę kolegiacką50. Wreszcie, 11 listopada 1980 roku została erygowana parafia
p.w. Wniebowzięcia NMP przy konkatedrze kołobrzeskiej. Jej administratorem
został ustanowiony ksiądz Józef Słomski51. W roku 1981 świątynią filialną parafii
stał się odzyskany od państwa kościółek św. Jana Chrzciciela w Budzistowie.
W latach 80. wykonywano dalsze prace budowlane. W latach 1982–1983
zrekonstruowano dach nad częścią nawową i pokryto go blachą miedzianą. Takie samo pokrycie otrzymał dach prezbiterium. Dokończono odbudowę empory
południowej. 21 października 1984 roku uroczystej konsekracji konkatedry dokonał Prymas Polski kardynał Józef Glemp.
W latach 1984–1985 zrekonstruowano potrójne zwieńczenie bloku wieżowego. Prace wykonywała załoga Mostostalu Gdańsk. Imponująca była wysokość dźwigu podnosząca poszczególne elementy dzwonnicy. W latarni środko-

miały podłoże historyczne i sięgały roku 1000. Jednak odstąpiono od tego projektu.
Jedną z przyczyn było pozostawienie kolegiaty w formie „trwałej ruiny”, a więc właściwy kościół na ewentualną archikatedrę nadal nie był odbudowany. Utworzono diecezję ze stolicą w Koszalinie, która nazwą odnosiła się do historycznego biskupstwa.
Nadal jednak żądano zwrotu kolegiaty Kościołowi. Por. ks. Kazimierz Dullak, Podsta\vyprawno-organizacyjne diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Koszalin 1996, s. 87–88.
49
Mszy św. przewodniczył kardynał Karol Wojtyła, a homilię wygłosił Prymas Wyszyński.
50
Kołobrzeska kapituła kolegiacką powstała w 1176 roku. Jej kasata nastąpiła w roku 1811.
51
Ksiądz Józef Słomski – dziekan dziekanów, prałat, kanonik kapituły katedralnej w
Koszalinie. Urodzony 10 lipca 1932 roku w Żurowej. Wyświęcony 23 czerwca 1957
roku w Gorzowie przez biskupa Teodora Benscha. Przedtem był proboszczem w parafiach: p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach (lata 1963-1972) i p.w. św. Marcina
w Kołobrzegu (lata 1972–1980). Por. Schematyzm diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
rok 1987, s. 260.
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wego hełmu zawisł ocalały dzwon z katolickiego kościoła św. Marcina w Kołobrzegu, odlany w 1895 roku w Bochum za fundusze Polaków z zaboru Pruskiego (napis na dzwonie: „Serce Jezusa obejmij mnie”). Był to dzwon – symbol,
łącznik „między dawnymi i młodszymi laty”52. W hełmach bocznych zawisły
dwa dzwony, odlane przez ludwisarnię braci Skubiszyńskich (św. Józef –
w północnym hełmie, Maryja – w południowym hełmie).
Dom Boga
Do kolegiaty powracały bezcenne dzieła sztuki53, w tym świecznik siedmioramienny54, odrestaurowane obrazy i inne obiekty sztuki sakralnej 55. Powstawały nowe dzieła56. Świątynia podnosiła się z gruzów i powracała do dawnej
świetności. Jej majestat dojrzewał przez wieki. Przez wiele lat będzie jeszcze
leczyła wojenne rany. Staraniami biskupa ordynariusza Ignacego Jeża i księdza
prałata Józefa Słomskiego, papież Jan Paweł II (10 czerwca 1986 roku) podniósł kołobrzeską konkatedrę do godności Bazyliki Mniejszej, z racji jej „historii, godności, wielkości i budowy”. 11 października Nuncjusz Apostolski – arcybiskup Józef Kowalczyk, uroczyście nadał konkatedrze tytuł Bazyliki Konkatedralnej. We fragmencie breve czytamy: (...) Jest zapewne rzeczą wrodzoną
ludziom, aby od tego – co jako godne podziwu, przekazały przyroda (natura) i
sztuka – wznosili się do tego, czego wprawdzie oczyma zobaczyć nie można,
można jednak oglądać duchem wrodzonym do rzeczy wiecznych (...)57.
W roku 1989 parafia mariacka otrzymała zgodę na budowę plebanii, co rozwiązało jej problemy lokalowe. Ciągle trwały prace upiększające wnętrze
świątyni. Wyposażono ją w organy elektronowe. Na prawdziwą duszę, którą dla
kościoła jest instrument piszczałkowy, bazylika czekała prawie 20 lat. 18 października 1999 roku na emporze południowej, w części wieżowej oraz w II
kondygnacji bloku wieżowego złożono części organów piszczałkowych spro-

52

Za: H. Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Kołobrzeg 2000, s. 508.
Aż do roku 2001. Na powrót czekają dalsze obiekty. W 1976 roku, po konserwacji, na belce tęczowej umieszczono krucyfiks z XIV w. pochodzący z kościoła parafialnego w Rymaniu. Do konkatedry przeniesiono także dwie płyty nagrobne i epitafium
z kościoła w Strachominie.
54
Parafia odzyskała ten obiekt 4 czerwca 1981 roku z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
55
Po dziś dzień nie powróciło kilka ważnych zabytków: tryptyk „Św. Jakuba Starszego”, kołatka, figura św. Hieronima, drugie stalle rajców, epitafium Hermana Fretera,
epitafium Faustinusa Knigge.
56
Na przykład drzwi w portalu głównym, stacje drogi krzyżowej, witraże, tabernakulum, obraz biskupa Reinberna etc. W 1990 r. przed bazyliką odsłonięte pomnik prymasa Marcina Dunina, więźnia twierdzy Kołobrzeg.
57
Fragment breve według kroniki parafialnej.
53
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wadzonych z Holandii58. W 2000 roku zbudowano emporę organową, na której
ustawiono instrument59. Od 2001 roku w świątyni odbywa się Międzynarodowy
Festiwal „Muzyka w Katedrze”.
W 2000 roku w Kołobrzegu obchodzono 1000-lecie utworzenia biskupstwa
w Kołobrzegu60. Główne uroczystości odbyły się w dniach 20–22 października.
Przed kościołem odsłonięte pomnik Bolesława Chrobrego i Ottona III. 22 października, na uroczystą sumę w bazylice, zjechał do Kołobrzegu episkopat,
a także władze państwowe z prezydentem RP na czele.
A dziś... Jej dzwony wyznaczają czas, według którego toczy się życie
w mieście. Tak samo jak 700 lat temu, gdy wzniesiono jej mury. Kołobrzeżanie,
zarówno Niemcy, jak i Polacy, są z nią emocjonalnie związani. Wchodząc do
jej wnętrza, odbywamy podróż przez siedem wieków sztuki chrześcijańskiej.
Zachowane zabytki świadczą o życiu religijnym dawnych i dzisiejszych mieszkańców Kołobrzegu.
Bazylika Konkatedralna, kolegiata – kołobrzeski kościół mariacki podniósł
się z ruin, choć nie raz był uszkadzany, nieraz odnosił rany wojen po to, aby
świadczyć o świetności tego wspaniałego miasta, którego historia sięga do historii odrodzonej Polski, Niemiec, historii Pomorza – jego książąt i biskupów,
historii Słowian i polskiego władcy – Bolesława Chrobrego, który 1000 lat temu
razem z cesarzem Ottonem III założył tu biskupstwo z biskupem Reinbernem –
Saksończykiem z pochodzenia – na czele diecezji kołobrzeskiej.
Źródła
Kronika parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1945–1972.
Kronika parafii konkatedralnej w Kołobrzegu.
Schematyzm Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, rok 1987.

58

Instrument sprowadzono z rozbieranego kościoła w Tilburgu, dzięki staraniom ks.
prałata Józefa Słomskiego i znajomościom Mariana Jagiełki, który dotarł do byłej kołobrzeżanki – Joanny Stachuli i jej męża – Mata Rutena. Por. R. Dziemba, Organy – dusza kołobrzeskiej kolegiaty, „Kulisy Kołobrzeskie” 2001, nr 16, s. 11.
59
Organy są w dobrym stanie. Mają 27 głosów, 2 manuały i klawiaturę nożną (traktura elektropneumatyczna).
60
Do zewnętrznego aspektu obchodów przygotowywano się od dłuższego czasu. W
latach 1997–2000 w bazylice trwały prace remontowe: odnowiono mury świątyni, pomalowano sklepienia, wymieniono oszklenie okien w trzech kondygnacjach bloku wieżowego. Wyremontowano kotłownię, która ma służyć jako krypta dla biskupów diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej. W grudniu 1999 roku wykonano podświetlenie kościoła.
Przygotowania do wewnętrznego aspektu obchodów Roku Świętego i 1000-lecia utworzenia biskupstwa w Kołobrzegu przeprowadziła parafia konkatedralna, organizując
w dniach 12–19 grudnia 1999 roku Jubileuszowe Misje Święte. Ich renowacja odbyła się
w dniach 16–21 grudnia 2000 roku.
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ŚWIAT HISTORII GOSPODARCZEJ
PROFESORA CZESŁAWA ŁUCZAKA
(1922–2002)
Profesor Cz. Łuczak należący do grupy uczonych, których twórcze osiągnięcia, badania naukowe i własna szkoła dziejów gospodarczych Polski i Europy wpisały się na
trwałe do dorobku nauki polskiej. Uczony, mistrz, społecznik, człowiek ogromnej życzliwości i otwartego serca wywarł niezwykle silne piętno na swoim otoczeniu, przede
wszystkim poznańskiego Uniwersytetu.
Urodził się 19 lutego 1922 r. w Kruszwicy, w rodzinie Michała i Jadwigi z domu
Stajszczak. Od dziesiątego roku życia wraz z rodzicami przeniósł się do Mogilna. Krótko
przed wybuchem wojny, w 1939 r. ukończył Państwowe Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie. Wywieziony przez niemieckich okupantów do Niemiec jako robotnik przymusowy, uległ tam nieszczęśliwemu wypadkowi.
Po powrocie z Rzeszy w grudniu 1940 r. zatrudniony był w niemieckiej firmie jako
księgowy. W 1945 r. podjął studia wyższe na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. Już na II roku studiów zwrócił na siebie uwagę Profesora Jana
Rutkowskiego, jednego z najwybitniejszych historyków europejskich pierwszej połowy
XX wieku, współtwórcy historii gospodarczej, jako samodzielnej dyscypliny naukowej
w Polsce. Od l września 1946 r. jako asystent – wolontariusz został wciągnięty w podstawowe nurty badań prowadzonych w Katedrze Historii Gospodarczej UP. W styczniu
1949 r. uzyskał magisterium nauk ekonomiczno-politycznych, a wkrótce stopień doktora nauk ekonomicznych. Sukcesu młodego uczonego nie doczekał niestety Prof. J. Rutkowski. W 1953 r. dr Cz. Łuczak przeniósł się na Wydział Filozoficzno-Historyczny do
Katedry Historii Polski, a od 1957 r. do nowo utworzonej Katedry Historii Gospodarczej. W Katedrze tej przeszedł wszystkie szczeble awansu naukowego. Tu powstały
Jego dzieła, charakteryzujące się nowatorstwem metodologicznym, znawstwem źródeł
i niepospolitą erudycją. W 1953 r. został adiunktem, w 1955 r. otrzymał tytuł naukowy
i stanowisko docenta, w 1960 tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1966 r. tytuł profesora zwyczajnego. Rozwojowi naukowemu towarzyszyły awanse organizacyjne, począwszy od stanowiska prodziekana, dziekana, prorektora i w latach 1965–1972 rektora
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. W 1962 r. został kierownikiem Katedry Historii
Gospodarczej, którą kierował 30 lat, do chwili przejścia na emeryturę.
Niezwykły talent badawczy, zapał do pracy, umiejętna organizacja czasu pracy i wypoczynku zapewniły Profesorowi Cz. Łuczakowi sprawność intelektualną aż do śmierci.
Z pewnością można powiedzieć, że każde następne dzieło Profesora w stosunku do
poprzedniego zachwycało świeżością metody, doskonałością treści i niewiarygodną
znajomością źródeł i poziomem ich interpretacji.
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Naukowym dorobkiem Profesora Czesława Łuczaka obdzielić można kilku dobrych
profesorów: opublikował 34 książki, 5 broszur i 9 tomów źródeł; łącznie opublikował
ponad 430 publikacji. Historia gospodarcza i społeczna, historia polityczna i kultury,
źródłoznawstwo to najważniejsze nurty naukowej twórczości Profesora.
Do najcenniejszych prac Autora z zakresu badań dziejów gospodarczych Wielkopolski należą: Przemysł Wielkopolski w latach 1815–1870 (1959), Przemysł Wielkopolski
w latach 1871–1914 (1960), Położenie ekonomiczne rzemiosła wielkopolskiego w okresie zaborów 1793–1918 (1962), Życie gospodarczo-społeczne w Poznaniu 1815–1918
(1965). Autor w kompleksowy sposób ukazał proces industrializacji Wielkopolski pod
zaborem wraz z ukazaniem położenia ekonomicznego ludności. Uwieńczeniem badań
tego nurtu twórczości Profesora była monografia: Dzieje gospodarcze Wielkopolski
w okresie zaborów 1815–1918. Było to nowatorskie i całkowite ukazanie sił napędowych i barier rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Wielkopolski 1.
Wśród wielu prac źródłowych, najczęściej poświęconych dziejom wojny i okupacji
1939—1945, ogromną popularność zyskały znakomicie opracowane kalendaria. Dzień po
dniu w okupowanym Poznaniu (1989), Dzień po dniu w okupowanej Wielkopolsce
i Ziemi Łódzkiej (Kraj Warty) (1993) oraz Od pierwszej do ostatniej godziny drugiej
wojny światowej (1995).
Problematyka okupacyjna zaowocowała trzema fundamentalnymi dziełami: Polityka
ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce (1979) – wyróżniona nagrodą państwową, Pod niemieckim jarzmem (Kraj Warty) 1939–1945
(1996), a zwłaszcza Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej (1993). Była to pierwsza synteza, omawiająca losy Polaków pod okupacją i na emigracji, jeńców i robotników przymusowych – dzieło jedyne w swoim rodzaju2.
Jak akcentuje Prof. Witold Szulc – uczeń Profesora, trwałym wkładem Profesora Cz.
Łuczaka w rozwój polskiej i powszechnej historiografii są syntezy dotyczące dziejów
społeczno-gospodarczych Niemiec, zwieńczonych monografiami i kilkunastoma artykułami. Na czoło wysuwają się tutaj monografie: Polityka ekonomiczna Trzeciej Rzeszy
w latach II wojny światowej (1982), Od Bismarcka do Hitlera. Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze (1988,), Polacy w okupowanych Niemczech 1945–1949 (1993),
Dzieje gospodarcze Drugiej Rzeszy i Republiki Weimarskiej (w druku) i Dzieje gospodarcze Trzeciej Rzeszy 1933–1945 (w druku).
W latach dziewięćdziesiątych Profesor Cz. Łuczak zainteresował się też biografistyką, publikując biografie Hermanna Göringa (1994), Artura Greisera (1997) oraz wybitnego wielkopolskiego działacza gospodarczego ks. Piotra Wawrzyniaka (2000).

1

Szczegółowo na ten temat: Witold Szulc, Profesor Czesław Łuczak. Uczony, organizator życia naukowego i szkolnictwa wyższego, [w:] Wizje i rzeczywistość: Studia
o społeczeństwie, gospodarce i polityce poświęcone Profesorowi doktorowi Czesławowi
Łuczakowi w 80 rocznicę urodzin. Pod red. Stefana Kowala i Romana Macyny, Poznań
2003, s. 41 i nn.
2
Tamże, s. 45–46.
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Nie sposób wymienić wszystkie konferencje naukowe krajowe i zagraniczne, w których uczestniczył Profesor Cz. Łuczak. Wygłaszał referaty w Niemczech, Francji,
Wielkiej Brytanii, Izraelu, Jugosławii, w krajach Europy Wschodniej.
Miłość do „Małej Ojczyzny” zaowocowała artykułami o udziale ludności cywilnej
w obronie Mogilna, a zwłaszcza monografią Dzieje Mogilna (1998).
Profesor był świetnym dydaktykiem, obowiązki wobec studentów traktował jako jeden z najwyższych kanonów naukowca. Był niezrównanym mistrzem – nauczycielem;
potrafił wokół siebie skupić grono zdolnych historyków zafascynowanych osobowością
Profesora. Wypromował aż 49 doktorów, z których już 10 uzyskało stopień doktora
habilitowanego a 6 tytuły naukowe, dwóch piastowało funkcje rektorów.
Długo można wymieniać godności społeczne Profesora: był członkiem Centralnej
Komisji ds. Tytułów Naukowych i Stopni Naukowych, przewodniczącym Rady Naukowej Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przewodniczył
Radom Naukowym, komitetom wydawniczym, redaktorem pism naukowych, takich jak
„Studia Historiae Oeconomicae”. Inicjował i redagował wiele serii wydawniczych.
Wśród wielu wyróżnień wymienić należy medal Poloniae Universitatis Studiorum
Posnaniensis czy też Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Do ostatnich chwil życia Profesor Czesław Łuczak zachował pogodne usposobienie
i otwartość wobec otaczającego świata, także życzliwość dla uczniów. Jego przesłaniem
stała się uzasadniona prawda, iż Polacy w ekstremalnych warunkach zagrożenia życia i
bytu narodowego potrafią wykazać umiejętności przetrwania i tworzenia zastępczych
instytucji jak państwo podziemne, funkcjonujące na wielu płaszczyznach życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego 3.
Dla piszącego te słowa odejście Profesora było trudną chwilą w życiu. Zabrakło wybitnego Uczonego, mistrza pociągającego za sobą rzeszę uczniów, świetnego nauczyciela akademickiego, który wywarł silne piętno na wizerunku mego Uniwersytetu.
Człowieka życzliwego, który nigdy nie zawodzi, ceniąc daną obietnicę, człowieka zawsze znajdującego słowa pociechy i radę, pomocnego w czasie potrzeby; obca Mu była
częsta dziś zawiść zawodowa. Cieszył się sukcesami uczniów i współpracowników. W
kłopotach i troskach niósł pomoc i dobre słowo.
W dobie dzisiejszego stopniowego upadku etosu uczonego jest to wzór trudny do naśladowania. Taki pozostanie w sercach swoich uczniów, którzy starają się kontynuować
Jego wizję nauczyciela akademickiego.
Bogusław Polak

3

Szczegółowo: Marian Walczak, Obraz społeczeństwa polskiego w przełomowych
okresach dziejowych w publikacjach naukowych Czesława Łuczaka, [w:] Wizje i rzeczywistość..., s. 50–60.
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Stosunki polsko-ukraińskie 1939–1945 z nowej perspektywy
Zgodzić się trzeba z opinią Profesora Tadeusza Kotłowskiego z Instytutu Historii
Uniwersytetu im. A, Mickiewicza w Poznaniu, iż trudno uznać stan badań stosunków
polsko-ukraińskich w minionym stuleciu za choćby zadowalający.
Wprawdzie ukazało się kilkanaście publikacji o charakterze monografii i przyczynkarskim, ale uświadamiają one ogrom kwestii, które pozostają ciągle do opracowania.
Wśród niewielkiej liczby znawców problematyki ukraińskiej znajduje się także nazwisko doktora Czesława Partacza. On to już przed wielu laty bardzo solidną rozprawą
doktorską udokumentował swoje miejsce wśród ukrainistów. W latach 1991–2001 opublikował wiele znacznych studiów i artykułów, a od prawie dziesięciu lat aktywnie
włączył się do dialogu z historykami ukraińskimi. Już od 1990 roku przecierał szlaki do
uczelni i instytutów badawczych Kijowa, Lwowa i Łucka. Był współorganizatorem
konferencji naukowych, które odbyły się w Łucku i Koszalinie, a w konsekwencji doprowadziły do powołania zespołu historyków polskich i ukraińskich, którzy zajęli się
najbardziej kontrowersyjnymi aspektami stosunków polsko-ukraińskich XX wieku. Z
niezwykłą aktywnością doktor Cz. Partacz uczestniczył w panelowych dyskusjach polsko-ukraińskich, które od 1996 r. odbywały się w Warszawie i Łucku. Efektem pracy
tego zespołu był szereg ważnych publikacji.
W 2001 roku Cz. Partacz opublikował monografię Kwestia ukraińska w polityce polskiego rządu na uchodźstwie i jego ekspozytur w kraju 1939-1945 (Koszalin 2001, ss. 411).
Autor zajął się wzajemnymi relacjami polityków polskich i ukraińskich we Francji i
w Wielkiej Brytanii lat II wojny światowej. Wydarzenia kreśli na tle szerokiej panoramy najbardziej dramatycznych momentów tych stosunków. Pokazał politykę nacjonalistów ukraińskich, narodziny i próby realizacji programu wyniszczenia ludności polskiej
na Kresach wschodnich II Rzeczypospolitej, na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.
Wskazał wyraźnie pomysłodawców i wykonawców dyskryminacyjnej polityki wobec
Polaków, jak i tych, którzy nie poddali się propagandzie nacjonalistycznej i ze szlachetnym uporem szukali dróg porozumienia z Polakami w interesie niepodległego bytu obu
narodów.
Monografia została oparta na imponującej podstawie źródłowej. Przede wszystkim
są to materiały źródłowe zgromadzone w Archiwum Instytutu i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie, dokumentach Studium Polski Podziemnej w Londynie, Archiwum
Akt Nowych w Warszawie, gdzie przechowywane są zbiory agend polskiego Państwa
Podziemnego, Centralnego Archiwum Historii Ruchu Ludowego (CAHRL) w Warszawie, gdzie znajdują się przechowywane archiwalia dotyczące działań polskiego rządu na
uchodźstwie, zgromadzone przez profesora Stanisława Kota.
Kwerenda londyńska objęła archiwalia rządu polskiego, a głównie Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Wojskowych, przekształconego w 1942 r. w
Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sztabu Naczelnego
Wodza, Komitetu dla Spraw Kraju, akt 2. Korpusu, szeregu polskich placówek dyplomatycznych i kolekcji. Szczególnie cenne dla omawianego tematu okazały się zbiory
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Stanisława Paprockiego, kierownika Działu Narodowości Ministerstwa Informacji
i Dokumentacji rządu polskiego w Londynie, jak i kolekcja Stefana Mękarskiego, specjalisty opracowującego informacje dotyczące odcinka ukraińskiego. W zasobach archiwalnych znajdujących się w kraju kwerenda objęła akta Delegatury Rządu na Kraj
i jego agend oraz zbiór akt Armii Krajowej, szczególnie Komendy Obszaru Lwów.
Bardzo przydatne okazały się zgromadzone w CAHRL zbiory profesora Stanisława
Kota, ministra i ambasadora RP.
Z archiwów zagranicznych na szczególne uznanie zasługują zbiory byłego naczelnego redaktora krakowskich gadzinowych „Krakiwskich Wisti” Mychajły Chomiaka,
zgromadzone w Archiwum Prowincji Alberta w Kanadzie. Wykorzystano również, ale
w mniejszym stopniu, materiały OUN–UPA z kijowskiego Archiwum Wyższych Organów Władzy Ukrainy. Wiele działań władz polskich i aliantów w nowym świetle ukazują dokumenty brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i jego Departamentu
Wywiadu Politycznego.
Interesująca nas monografia podzielona została na siedem rozdziałów.
Rozdział pierwszy przedstawia działania polityczne rządu polskiego we Francji oraz
tworzenie Wojska Polskiego z udziałem żołnierzy narodowości ukraińskiej, co spotkało
się z dużym przeciwdziałaniem OUN na terenie państwa. Omówiono również próby
zdobycia przychylności części emigracji ukraińskiej we Francji i w Wielkiej Brytanii do
czerwca 1941 roku, jak i wewnętrzne tarcia organizacji ukraińskich, ile te działania
mają związek z Polską.
Rozdział drugi przedstawia sytuację na Lubelszczyźnie z lat 1940–1943, gdzie działacze Ukraińskiego Centralnego Komitetu usiłowali doprowadzić do zukrainizowania
części ludności polskiej i powiększenia ukraińskiego stanu posiadania. W efekcie doprowadziło to do zbrodni masowych wysiedleń ludności polskiej i przesiedleń ludności
ukraińskiej, co z kolei wywołało kontrakcję polską. W rozdziale tym podważone zostały
twierdzenia banderowskiej historiografii ukraińskiej twierdzącej, iż mordy UPA na
Wołyniu były odpłatą za polskie mordy działaczy ukraińskich na Lubelszczyźnie.
Rozdział trzeci przedstawia próby porozumienia obu stron konfliktu – agend AK
i Delegatury z działaczami OUN–B i melnykowcami, czemu sprzeciwiało się wielu
Polaków i Ukraińców.
Rozdział czwarty i piąty ukazuje i analizuje udział Ukraińców w formowaniu Armii
Polskiej w Związku Sowieckim, w 2. Korpusie i 1. Korpusie w Wielkiej Brytanii. Skoncentrowano się na wskaźnikach narodowościowych, działaniach opiekuńczych wobec
żołnierzy – Ukraińców i walkach 2. Korpusu we Włoszech. Liczenie poszczególnych
żołnierzy polskich narodowości ukraińskiej nie miało sensu do czasu, kiedy nacjonalistycznie nastawieni Ukraińcy w Ameryce i Europie zaczęli dowodzić, iż to Ukraińcy
zdobyli Monte Cassino. Przystąpiono więc do liczenia żołnierzy polskich narodowości
ukraińskiej w poszczególnych oddziałach Wojska Polskiego. Przedstawiono zaciąg
ochotniczy do WP w krajach obu Ameryk, tworzenia oddziałów w Wielkiej Brytanii
i problemów związanych z infiltracją sowiecką w WP. Dorobek Cz. Partacza w tek
kwestii jest znaczący.
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Rozdział szósty przedstawia politykę rządu polskiego od lata 1941 r., czyli do agresji
III Rzeszy na Związek Sowiecki, do tragicznej śmierci generała Władysława Sikorskiego. Istotne znaczenie w tym czasie miały inicjatywy rządu w sprawie ukraińskiej oraz
uchwalenie wytycznych do działań w kierunku porozumienia polsko-ukraińskiego.
Rozdział siódmy ukazuje eksterminację Polaków przez OUN–UPA na Wołyniu i w
Małopolsce Wschodniej widzianej z perspektywy Londynu, jak i działania rządu w tym
zakresie oraz okres rządów Stanisława Mikołajczyka i Tomasza Arciszewskiego.
Z rozprawy dr. Czesława Partacza jednoznacznie wynika, iż w pracy Rządu Polskiego
na Uchodźstwie występował brak koordynacji w sprawie ukraińskiej. Do marca 1943 r.
toczyły się jałowe dyskusje międzyresortowe. Tymczasem konieczne było doprowadzenie do porozumienia z elitami ukraińskimi. Bez porozumienia władz polskich z partnerem ukraińskim utrzymanie granic wschodnich z 31 sierpnia 1939 r. było niemożliwe.
Do czerwca 1941 r. Wielka Brytania była zainteresowana integralnością terytorialną
Polski. Po wejściu ZSRR w skład koalicji antyhitlerowskiej Polacy pozostali osamotnieni. Petlurowcy, sojusznicy Polaków z 1920 r. pozbawieni byli zaplecza politycznego,
a działacze OUN–B skompromitowali się współpracą z hitlerowcami i ciążyła na nich
krew Żydów, Polaków, ale także i Ukraińców. Wobec obojętności aliantów Stalinowi
udało się zrealizować swój cel ujarzmienia Europy Środkowej.
Praca Cz. Partacza wypełnia jedną z białych kart stosunków polsko-ukraińskich. Jak
akcentuje Autor, w okresie PRL – narosło wiele uprzedzeń i mitów. Dotyczy to zarówno optyki polskiej, jak i ukraińskiej.
Wielu Polakom Kresy wschodnie – Wołyń i Małopolska Wschodnia Galicja – kojarzą się tylko z okrutnymi zbrodniami UPA i morzem krwi. Podobne skojarzenia ma
część Ukraińców, co jest od wielu lat podsycane przez propagandę banderowską.
Ukraińskie dążenia niepodległościowe prowadzone głównie przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i jej zbrojne ramię – Ukraińską Powstańczą Armię – spowodowały
męczeńską śmierć około 80–100 tysięcy Polaków i kilkunastu tysięcy Ukraińców, co
zaowocowało spiralą odwetu. Inkorporacja Kresów wschodnich przez ZSRR i próba ich
odzyskania przez władze polskie na obczyźnie wypełniły politykę rządów polskich lat
wojny. Aby ten cel zrealizować, należało zdobyć przychylność ludności ukraińskiej. W
tym aspekcie doszło do zderzenia dążeń polskich i ukraińskich.
Przekonany jestem, że omawiana wyżej monografia nie jest ostatnim słowem Cz.
Partacza, a historia polska i ukraińska zyska jeszcze wiele dzięki jego zdolnościom,
pracowitości i obiektywności, tak ważnej w naukowej pracy historyka 1. Wyjaśnianie
zaszłości służy teraźniejszości z myślą o dobrej przyszłości dwóch sąsiadów, Polaków
i Ukraińców.
Bogusław Polak

1

Już po napisaniu tego tekstu doszła do nas wiadomość, iż Centralna Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Stopni i Tytułu Naukowego nadała dr. Czesławowi Partaczowi
stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.
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Józef Piłsudski w publikacjach, dokumentach i fotografii.
Ze zbiorów Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
W 85. rocznicę odzyskania niepodległości w Galerii „Region" Koszalińskiej Biblioteki Publicznej otwarto wystawę poświęconą Józefowi Piłsudskiemu. Wystawa jest
elementem całego cyklu imprez związanego ze Świętem Niepodległości i odsłonięciem,
po kilku latach starań, pomnika Marszałka w Koszalinie.
W otwarciu wystawy, 10 XI 2003 r. – w 85. rocznicę przyjazdu J. Piłsudskiego do
Warszawy, wziął udział m.in. prezydent Koszalina Mirosław Mikietyński, dyrektorzy
Okręgów Instytutu Pamięci Narodowej z Wrocławia – Włodzimierz Suleja i z Gdańska
– Edmund Krasowski, przewodniczący Stowarzyszenia Komitet Budowy Pomnika
Marszałka Józefa w Koszalinie – Paweł Michalak, reprezentanci środowiska wspierającego budowę pomnika, kolekcjonerzy, czytelnicy Biblioteki.
Wystawa została skonstruowana w oparciu o dwa elementy – ekspozycję książek
i ekspozycję pamiątek rodzin mieszkających w Koszalinie, których ojcowie i dziadkowie walczyli o Niepodległą pod rozkazami Józefa Piłsudskiego.
Posiadane przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną książki zgrupowano w cztery zakresy tematyczne: dzieła J. Piłsudskiego, J. Piłsudski w oczach współczesnych i we
wspomnieniach, biografie J. Piłsudskiego, J. Piłsudski w opracowaniach. Obecny na
otwarciu wystawy prof. Włodzimierz Suleja złożył autograf na egzemplarzu biografii
Marszałka swojego autorstwa. Wyjawił, jak doszło do powstania jednej z najlepszych
książek o J. Piłsudskim. Pod koniec istnienia PRL-u Wydawnictwo „Ossolineum”
zwróciło się do niego o napisanie biografii Ignacego Paderewskiego, a usłyszało odpowiedź, że przyszły autor wolałby pisać o J. Piłsudskim. Praca nad biografią, opartą na
bardzo bogatej podstawie źródłowej, układała się, jak stwierdził prof. W. Suleja, bardzo
dobrze.
Nad wyeksponowanymi książkami zamieszczono tablice będące przewodnikiem po
życiu Marszałka i publikacjach o nim. Zamieszczono na nich zdjęcia, cytaty z wydawnictw źródłowych i opracowań, pierwsze strony gazet z epoki informujących o najważniejszych wydarzeniach – „Robotnika”, „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, „Kuriera Warszawskiego”, „Postępu”, wizerunki J. Piłsudskiego w sztuce. Na dodatkowych
tablicach zamieszczono kalendarium życia Marszałka, wydrukowane także na wydanym
przez Bibliotekę folderze.
Szczególnie interesującą częścią wystawy, zwłaszcza na tle głosów usiłujących pozbawić polskie społeczeństwo prawa do stawiania pomników Naczelnika Państwa na
Ziemiach Zachodnich i Północnych, stały się zbiory koszalińskich rodzin.
Pani Barbara Palmę z Koszalina, powitana kwiatami podczas otwarcia wystawy,
przekazała zbiory związane z jej ojcem, którego kompozycja „My, Pierwsza Brygada”
otworzyła ekspozycję. Mieczysław Kozar-Słobódzki (1885-1965) był legionistą, majorem Wojska Polskiego, kompozytorem i pedagogiem. Napisał m.in. muzykę do tekstów
opiewających Legiony Polskie („Maszerują chłopcy, maszerują”, „Wieczorny apel”), J.
Piłsudskiego („Witaj Komendancie”) i los żołnierski („Rozkwitały pąki białych róż”).
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Był autorem układu do pieśni „My, Pierwsza Brygada”. Jego jedyny syn, Bogusław, został zamordowany w sowieckim obozie w Starobielsku. M. Kozar- Słobódzki po II wojnie światowej osiadł w Świdnicy, na Dolnym Śląsku. Usunięty z PPS, miał kłopoty ze
znalezieniem pracy. Wniósł bardzo dużo w organizację polskiej oświaty i życie kulturalne w Świdnicy. W wyniku starań i znajomości M. Kozar-Słobódzkiego „Ossolineum” wydało zbiór jego kompozycji pt. „Białe róże”, w czasie gdy oficjalnie odcinano
się od tej tradycji.
Zofia Bohuszewicz z Koszalina i obecny na otwarciu wystawy, jej syn – Marek
przekazali zdjęcia swojego ojca i dziadka – Władysława Postowicza, który służył w I
Brygadzie Legionów. W okresie międzywojennym mieszkał w Kiwercach. Wśród zdjęć
zwraca uwagę to najbardziej malownicze, na którym Komendant, wspierając się o szablę, stoi przed szeregami legionistów.
Obok gabloty poświęconej swojemu ojcu, dziadkowi i pradziadkowi stała także,
mieszkająca w Koszalinie, rodzina Aleksandra Bryzka. A. Bryzek wyruszył na wojnę
z Oleandrów jako żołnierz 1. kompanii kadrowej. W wojnie 1920 r. dowodził pułkiem.
W okresie międzywojennym otrzymał 8-hektarowe gospodarstwo na Wołyniu. Jednocześnie służył w II Oddziale Sztabu Głównego. Na wystawie wyeksponowano akt nadania ziemi i dokumenty Krzyża Niepodległości.
Zofia Tarnogórska, nieżyjąca już mieszkanka Koszalina, pozostawiła pamiętnik pisany przez jej ojca w czasie walk o granice i niepodległość Polski. Jarosław Kurczyn
(1900–1934) uciekł ze szkoły „na wojnę” na jesieni 1918 r. Służył w Wojsku Polskim
w latach 1918–1921, dochodząc do stopnia podporucznika. Odznaczony Krzyżem Niepodległości. Eksponowany na wystawie, oprócz zdjęć, pamiętnik J. Kurczyna z wojennego okresu to zapis krwawych nieraz zmagań o niepodległość Ojczyzny i jednocześnie
zapis płomiennego uczucia do przyszłej żony – Haliny.
Antoni Magnowski z Koszalina udostępnił medale i monety związane z Józefem Piłsudskim. Wśród nich zwraca szczególną uwagę medal wybity w 1930 r. – w 10. rocznicę
Bitwy Warszawskiej 1920 r. Na wystawie wykorzystano także eksponaty udostępnione przez koszalińskiego kolekcjonera pana Wojciecha Grobelskiego.
Wystawa została zaadresowana do mieszkańców Koszalina i czytelników Biblioteki.
Jednak przede wszystkim skierowano ją do uczniów koszalińskich szkół, z uwagi na
walory dydaktyczne, elementy regionalne związane z dziejami koszalińskich rodzin
i pełnienie, przez ekspozycję, roli przewodnika po tematyce związanej z Marszałkiem
Józefem Piłsudskim i po najnowszej historii Polski.

Leszek Laskowski
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Dwie edycje konferencji „Dzieje wsi pomorskiej”
27–28 czerwca 2002 r. odbyła się I Konferencja Naukowa „Dzieje wsi pomorskiej”.
Inicjatorem tego zamierzenia był Andrzej Chludziński – nauczyciel języka polskiego
w Publicznym Gimnazjum w Dygowie. Znalazł sprzymierzeńca w osobie Doroty Gruchały – dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury w Dygowie, z którą wspólnie
przedsięwzięcie przygotowali. Nie mogłoby się ono odbyć bez wsparcia finansowego
dygowskiego samorządu i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Kierownictwo naukowe sprawowali wspólnie prof. Aleksandra Belchnerowska (Uniwersytet Szczeciński) i dr Andrzej Chludziński. Miejscem obrad był Dom Pomocy Społecznej we Włościborzu (gm. Dygowo), którego dyrektor Antoni Bernatowicz zapewnił doskonałe warunki. Położenie DPS-u na wsi, w lasach, niedaleko doliny Parsęty świetnie podkreślało
charakter konferencji.
Zgodnie z zamierzeniem organizatorów, konferencja była interdyscyplinarnym spotkaniem osób zajmujących się naukowo przeszłością i teraźniejszością Pomorza w jego
historycznych granicach, a więc obejmujących dzisiejsze tereny Polski i Niemiec. W
programie konferencji znalazły się wystąpienia 15 prelegentów z instytucji i ośrodków
naukowych od Szczecina poprzez Koszalin, Słupsk, Bytów po Gdańsk i Poznań. Tematyka obejmowała historię, geografię, etnografię, historię sztuki, literaturoznawstwo,
językoznawstwo. Prelekcje ukazywały wieś pomorską w różnych aspektach, często ze
sobą powiązanych, dzięki czemu powstawał ciekawy obraz naszego regionu. Autorzy
przygotowali bogaty materiał, także ilustracyjny, często po raz pierwszy opracowany
naukowo, choćby Ewa Gwiazdowska z Muzeum Narodowego w Szczecinie, mówiąca
o pomorskim budownictwie wiejskim w twórczości artystów XIX wieku, zarówno polskich, jak i niemieckich. Niektóre wystąpienia wzbudzały emocje, jak np. omówienie
przez Zbigniewa Zielonkę z Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku problematyki tradycji literackiej wsi pomorskiej. Dyskusje pokazywały, że wiele problemów
należy nadal drążyć.
23–24 maja 2003 r. odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dzieje wsi
pomorskiej”. Wsparcie finansowe udało się uzyskać od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownictwo naukowe sprawowali wspólnie prof. Radosław Gaziński (Uniwersytet Szczeciński) i dr Andrzej Chludziński. Miejscem obrad był – podobnie jak poprzednio – Dom Pomocy Społecznej we
Włościborzu.
W programie konferencji znalazły się 22 wystąpienia prelegentów z instytucji i ośrodków naukowych od Szczecina po Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, Wrocław oraz Greifswald i Oldenburg w Niemczech.
Referat otwierający spotkanie pod tytułem Źródła do dziejów wsi pomorskiej w Archiwum Książąt Szczecińskich wygłosił Radosław Gaziński, ukazując w nim bogactwo
źródeł archiwalnych odnoszących się do organizacji, rozmieszczenia, wyposażenia
i sposobów gospodarowania we wsiach należących do książąt pomorskich w XVI
i XVII wieku. Kolejny prelegent Maciej Szukała ukazał przyczyny powstania, a następ-
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nie zadania i działalność USC na obszarach wiejskich Pomorza w latach 1874–1945.
Tematyka z pogranicza administracji występowała w referacie Pawła Guta „Stan sądownictwa patrymonialnego na Pomorzu zachodnim w latach 1808–1848”. Bogusław
Polak przygotował wystąpienie dotyczące Organizacji Wojskowej Pomorza. Małgorzata
Ryś zajęła się problematyką stosunku Polskiego Stronnictwa Ludowego na Pomorzu do
tzw. referendum ludowego w 1946 r.
Nieco prowokacyjny charakter z punktu widzenia dotychczasowej wiedzy o Pomorzu miało wystąpienie Kurta Drogę z Oldenburga „Wieś pomorska. Zarys etnograficzny”, który stwierdził m.in., że typowa wieś pomorska nie istnieje. Ignacy Skrzypek wystąpienie poświęcił sylwetce i działalności Otto Dibbelta, zasłużonego pomorskiego regionalisty, twórcy muzeum w Kołobrzegu i kołobrzeskiego towarzystwa regionalnego.
Sylwia Wesołowska omówiła organizację oświaty na XIX-wiecznym Pomorzu, wskazując na XVIII-wieczne korzenie szkół ludowych, jakość kształcenia kadry nauczycielskiej, programy nauczania, wreszcie warunki, w jakich odbywało się samo nauczanie.
Zaprezentowany referat Agnieszki Szczepaniak-Kroll pokazywał, jak żywotny był jeszcze niedawno motyw czarownic, jak wielką siłę oddziaływania miała wiara w magię.
Maciej Kwaśkiewicz i Tomasz Siemiński „Czar i przekleństwo Państwowych Gospodarstw Rolnych na przykładzie gminy Dygowo” w swoim wystąpieniu zwrócili uwagę
na katastrofalne skutki dla dzisiejszej wsi pomorskiej zderzenia tradycyjnych wzorców
kultury chłopskiej z nowym, socjalistycznym sposobem życia i pracy po 1945 roku.
Maria Pająkowska-Kensik rozpoczęła językoznawczą grupę prelekcji „Żywotność
gwary w repertuarze teatrów wiejskich w Borach Tucholskich”. W swoim wystąpieniu
wskazała na rozmieszczenie terytorialne, żywotność i trwałość gwar w rejonie Borów
Tucholskich. Wystąpienie Andrzeja Chludzińskiego „Nazwy pól w powiecie białogardzkim” poświęcone zostało określeniom pól jako szczególnej dla wsi kategorii nazewniczej. Lidia B. Sudakiewicz w oparciu o bogaty materiał archiwalny (księgi metrykalne 20 wsi) pokazała sposoby dostosowywania niemieckich nazwisk mieszkańców
okolic Złotowa do polskiego systemu antroponimicznego, między innymi w okresie,
kiedy tereny te pozostawały w administracji niemieckiej. Do tych momentów historii
Pomorza nawiązywał także referat Marii Czaplickiej, w którym autorka krótko omówiła
dzieje ziemi wałeckiej, a następnie przeanalizowała, podzieliła i uporządkowała nazwy
miejscowości, występujące na wspomnianym obszarze.
W kolejnej części konferencji Daniel Kalinowski przedstawił swoją wizję teatrologii
kaszubskiej „Teatr kaszubski. Od folkloru ku antropologii teatralnej”. Zwrócił uwagę,
że teatr z tego regionu Pomorza nie poszukuje nowych form wyrazu i treści, ale stale
odwołuje się do tradycji i kultury regionu. Analizą toposów oraz oddziaływanie środowiska naturalnego na losy postaci w twórczości wybranej autorki kaszubskiej zajęła się
Adela Kuik-Kalinowska „Przestrzeń mityczna w twórczości Anny Łajming”.
Referat Ewy Gwiazdowskiej był kontynuacją jej tematu ubiegłorocznego. Autorka
wskazywała na wartość artystyczną i historyczną krajobrazów o specyfice wiejskiej. Na
wielu przykładach w sposób bardzo interesujący przeanalizowała różne rodzaje wiejskich pejzaży, starając się w nich znaleźć walory charakterystyczne dla źródeł ikonograficznych. W kwestiach budownictwa wiejskiego wypowiedział się także Marek Ober.
W swoim wystąpieniu szczegółowo przeanalizował elementy architektury kilku ko-
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ściołów Pomorza Środkowego, wskazując niezbicie na nawiązania do bryły katedry
kołobrzeskiej. Współczesna rola kościołów, m.in. w aspekcie turystycznym, została
ujęta w referatach Guido Pahla i Güntera Kirmisa z Greifswaldu.
Wszystkie teksty pokazywały, jak różnorodna jest problematyka dotycząca wsi w historycznych granicach Pomorza. Dotyczy to zarówno punktu widzenia referentów polskich, jak i niemieckich. Omawianie tych zagadnień bardzo często wiąże się z zawiłą
historią naszego regionu. Współczesność wymusza określone postawy, nie negujące
jednak więzi z tradycją. Jak niejednokrotnie zauważali prelegenci oraz uczestnicy dyskusji, ważne jest umiejętne dostrzeganie przejawów kultury pomorskiej w jej różnych
aspektach. To po części rola nauczycieli, dlatego dobrze się stało, że także uczestniczyli
w obradach.
Efektem końcowym obu spotkań było wydanie materiałów pokonferencyjnych: z I
edycji w formie płyty CD oraz strony internetowej (www.konferencja-dygowo.republika.pl), a z II – jako publikacji książkowej. Obydwie zostały rozesłane do szkół, bibliotek, muzeów, urzędów, realizując tym samym walor edukacyjny przedsięwzięcia.
Andrzej Chludziński

Bibliografia regionu koszalińskiego

327

BIBLIOGRAFIA
REGIONU KOSZALIŃSKIEGO*
I VII 2001 r. – 30 XII 2002 r. (w wyborze) oraz uzupełnienia
Wykaz działów
I. Zagadnienia ogólne. II. Środowisko geograficzne. Przyroda. III. Ludność. IV. Historia. V. Zagadnienia gospodarcze. VI. Zagadnienia społeczno-polityczne. VII. Zagadnienia prawno-administracyjne. VIII. Wojsko. IX. Ochrona zdrowia. X. Nauka.
Oświata. Kultura. XI. Nazewnictwo. XII. Literatura piękna. XIII. Sztuka. XIV. Zagadnienia wyznaniowe. XV. Biblioteki. Archiwa. Wydawnictwa

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
Czasopisma
1. Bałtycki Magazyn Filmowy : dod. do Bałtyckiego Magazynu Fotograficznego: Międzynarodowy Festiwal Debiutów Filmowych, XX
Koszalińskie Spotkania Filmowe „Młodzi i
Film”. – 2001, grudzień. – [Koszalin : Bałtyckie Towarzystwo Fotograficzne Stowarzyszenie Twórcze], 2001
2. Bibliotekarz Zachodniopomorski : kwart.
/ Książnica Pomorska w Szczecinie, Koszalińska Biblioteka Publiczna w Koszalinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Okręgi w.
Szczecinie i Koszalinie. – 2001, nr 2/3 - nr 4,
2002, nr 1 - nr 2/3. - Szczecin : KP, 20012002
3. Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia
Straży Granicznej [w Koszalinie]: [kwart.]. –
2001. nr 3 - nr 4, 2002, nr l - nr 3/4. – Koszalin : COSSG, 2001-2002
4. Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w
Koszalinie : [dwumies.J. – 2001, nr 1 - nr 6,
2002. nr 1 - nr 6. - Koszalin : OKL, 20012002
5. Darlowskie Zeszyty Naukowe. – Nr 7
(2002). – Darłowo : Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Darłowskiej, 2002
6. Dorzecze : czasopismo sympatyków Ziemi Sławieńskiej. – Nr 11/12 (2001/2002). –
Sławno : Slawieński Dom Kultury, 2002

7. Echo Zachodniopomorskiej Wsi / Zachodniopomorska Izba Rolnicza w Szczecinie
i Koszalinie : [mies.]. – 2001, nr 7 - nr 11,
2002, nr l - nr 11. - Koszalin : ZIR, 20012002
8. Farmacja Pomorza Środkowego : biuletyn informacyjny Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie :
[mies.]. - 2001, nr 7 - nr 12, 2002, nr l - nr 12.
– Koszalin : OIA, 2001- 2002
9. Gazeta Koszalińska : [dwumies.]. – 2002,
nr 2 - nr 5 (2002/2003). – Koszalin : „Art.
Press”, 2002
10. Gazeta Ziemska : mies. samorządowy
powiatu koszalińskiego. – 2001, nr 6 - nr 11,
2002, nr l - nr 12. – Koszalin : Starostwo Powiatowe, 2001 -2002
11. Informator Zarządu Okręgu PZF / Polski Związek Filatelistów. Zarząd Okręgu w
Koszalinie] : [kwart.]. – 2001, nr 3/4, 2002, nr
1- nr 4. – Koszalin : PZF, 2000 - 2001
12. Klaps : (gazeta codzienna) : Międzynarodowy Festiwal Debiutów Filmowych : XX
Koszalińskie Spotkania Filmowe „Młodzi i
Film”, 7-10 listopada 2001, Koszalin. – 2001,
nr 1 - nr 4. - Koszalin : Biuro Festiwalu, 2001
13. Klaps : (gazeta codzienna) : Międzynarodowy Festiwal Debiutów Filmowych : XXI
Koszalińskie Spotkania Filmowe „Młodzi i
Film”, 2-5 października 2002, Koszalin. –
2002, nr 1- nr 4. – Koszalin : Biuro Festiwalu,
2002

328

Bibliografia regionu koszalińskiego

14. Koszalin : pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina. – 2002, nr 1 - nr 8 ). – Koszalin : SPK, 2002
15. Koszalin i Okolice : wiadomości turystyczne. – 2001, nr 1. – [Koszalin : Środkowopomorska Izba Turystyki], 2001
16. Koszalińskie Zeszyty Muzealne. – T. 23
(2001). – Koszalin : Muzeum, 2001
17. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości
Diecezjalne : organ urzędowy Kurii Biskupiej :
[mies.]. – 1999, nr 7/9 - nr 10/12, 2000, nr 1/3
- nr 10/12, 2001, nr 1/3 - nr 10/12, 2002, nr
1/3 - nr 7/9. – Koszalin : Kuria Biskupia, 1999
- 2002
18. Kurier Koszaliński : [mies.]. – 2001, nr
2 - nr 4. – Koszalin : Art.-Press, 2001
19. Magazyn Rolniczy „Aura” : [mies.] /
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Koszalinie.
– 2001, nr 7/8 - nr 12, 2002, nr l - nr 12. –
Koszalin : Gospodarstwo Pomocnicze ODR,
2001- 2002
20. Miesięcznik : pismo społeczno-kulturalne. – 2001, nr 7/8 - nr 12/1, 2002, nr 2 - nr
12/1. – Koszalin : „Ulma” Spółka z o. o., 2001
- 2002
21. Na Temat : pismo Politechniki Koszalińskiej. – 2001, nr 4 - nr 5, 2002, nr 1 -nr 5. –
Koszalin : PK, 2001- 2002
22. Nauczycielska Edukacja : biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie :
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i miejscowości
30. Bobolice : miasto i gmina. - Bydgoszcz :
„Kolor-Projekt”, [2000]. – 13 s. : il. ; 21 cm
31. De rebus futuris memento : przyszłość
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Władysław [kompozytor] ; Siennicki Ryszard
- artysta malarz, Heydebreck Peter von [ur. w
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działacz społeczny]. – Il. ; Zenon Jonca [b. dyr.
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muzykę : z ... [aktorem BTD w Koszalinie] /
rozm. Izabela Nowak. – Il. // Miesięcznik. –
2001, nr 11, s. 61-62
115. Wojtalik Edward : Prosto z sejmowej
ławy : rozmowa z ... - posłem na Sejm RP /
rozm. Barbara Bawiec. – Il. // Gazeta Ziemska. 2002, nr 12, s. 4
116. Zarzycka Weronika : Mgr Małgorzata
Czyżak [farmaceutka z Koszalina]. – Il. //
Farmacja Pomorza Środkowego. – 2002, nr
11, s. 18-20
117. Zdrojewski Eugeniusz Zdzisław : Jestem pasjonatem : wywiad z prof. dr. hab. ...
[PK] / rozm. Alina Leszczyńska. – 11. // Na
Temat / PK. – 2001, nr 5, s. 9-11
118. Związki z turystyką wczoraj i dziś [Józefa
Deryło, dyr. OST „Gromada” w Koszalinie]. – Il.
// Gazeta Koszalińska. – 2002, nr 3, s. 12
119. Żurowska Zofia : Aleksander Majorek
[1912-1991, pierwszy dyr. Wojewódzkiej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie].
– Il. // Bibliotekarz Zachodniopomorski. –
2002, nr 2/3, s. 51-53
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II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE.
TURYSTYKA. MAPY. OCHRONA
PRZYRODY
Środowisko geograficzne.
Geologia. Hydrologia. Meteorologia
120. Choiński Adam, Mrugalski Tomasz :
Skala zmienności wód jezior Bukowo i Jamno
jako efekt wpływu zlewni // Rocznik Fizyczno-Geograficzny. – T. 3 (1998), s. 19-26
121. Ferdynus Jacek : Częstość występowania pogód niekorzystnych dla pracy portów na
przykładzie Świnoujścia, Kołobrzegu i Helu.
– Bibliogr. // Prace Wydziału Nawigacyjnego
Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. – Z. 11
(2001), s. 133-141
122. Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Cz. 2 / red. Andrzej Kostrzewski.
– Poznań : Uniwersytet A. Mickiewicza, 1999.
– 301 s. : il., mapy ; 24 cm. – Bibliogr.
Z treści : Kreft Andrzej : Mała retencja potrzeby i możliwości [w zlewni Parsęty] (s.
41-48) ; Dąbrowska Beata : Funkcjonowanie
zbiorowisk trzciny pospolitej w warunkach
dobowych wahań poziomu wody jeziora
Kwiecko oraz w naturalnych warunkach doliny Debrzycy (s. 59-65) ; Heese Tomasz :
Zbiorniki zaporowe Radwi – stan poznania i
zagrożenia (s. 75-79) ; Funkcjonowanie geoekosystemu dorzecza Parsęty w warunkach
wezbraniowych / Andrzej Kostrzewski [i in.]
(s. 87-100) ; Krawczyk Wiesława Ewa, Michalska Wioletta : Agresywność węglanowa
wód jeziora Pile w czasie letniej stagnacji (lipiec 1999) (s. 101-105) ; Kruszyk Robert :
Charakter i uwarunkowania przepływu materii
w zlewni leśnej Zajączkowego Potoku (zlewnia górnej Parsęty) (s. 107-117) ; Lewandowski Andrzej, Zamszyn Zbigniew : Zintegrowany system zarządzania terenami podmokłymi zlewni Parsęty (s. 119-124) ; Major
Maciej : Morfometria zagłębień bezodpływowych strefy młodoglacjanej jako element małej retencji [w zlewni górnej Parsęty] (s. 125129) ; Michalska Grażyna, Szpikowski Józef:
Akumulacja osadów w Stawie Młyńskim na
Parsęcie (Storkowo, Górna Parsęta) (s. 131-
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136) ; Michalska Wioletta, Wach Jerzy, Cieślar Aleksandra : Zmiany niektórych właściwości fizyko-chemicznych wód jeziora Pile w
wybranych profilach pionowych (lipiec 1999)
(s. 137-142) ; Mroziński Zbigniew : Uwarunkowania hydrologiczne rzek Przymorza na
przykładzie Regi (s. 159-179) ; Stach Alfred :
Geostatystyczna analiza pola opadów atmosferycznych w dorzeczu Parsęty (s. 181-193)
123. Górska Maria : Petrografia osadów
akumulacji glacjalnej i wodno lodowcowej
Pojezierza Drawskiego. – Mapki. – Bibliogr.
// Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A. – T. 53 (2002), s. 29-42
124. The influence of sea on chemical properties of peat soils (Middle Pomerania Poland) / Czesława Trojanowska [i in.]. // Baltic
Coastal Zone. – Nr 5 (2001), s. 67-77
125. Kłysz Piotr : Faza pomorska ostatniego
zlodowacenia na Pojezierzu Drawskim. – Il.,
mapki. – Bibliogr. // Przegląd Geograficzny. –
2001. z. 1/2, s. 3-24
126. Kłysz Piotr : Morfogeneza kulminacyjnej części garbu pojeziernego w rejonie Toporzyka (Pojezierze Drawskie). – Il., mapki. –
Bibliogr. // Badania Fizjograficzne nad Polską
Zachodnią, Seria A. – T. 51 (2000), s. 21-32
127. Korczyńska Barbara, Gotto Anna :
Szkolne [młodzieży z Zespołu Szkół Sportowych w Koszalinie] badania jakości wód lokalnej rzeki Dzierżęcinki // Przyroda Polska. –
2002. nr 6, dod. „Biuletyn Eko-edukacyjny”,
nr 6, s. 8-9
128. Kostrzewski Andrzej, Mazurek Małgorzata, Zwoliński Zbigniew : Sources of material supply and nature of fluvial transport in
post-glacial agricultural-forested catchment
(the upper Parsęta river, Poland) // LA Landform Analysis. – Vol. l (1997), s. 19-31
129. Miętus Mirosław, Chwalczewska W. :
Historia obserwacji meteorologicznych w
okresie do roku 1945 na stacji w Wałczu //
Wiadomości IMGW. – 2001, z. l, s. 107-109
130. Miętus M[irosław], Wielbińska D[anuta],
Chwalczewska W. : Historia obserwacji meteorologicznych na stacji Resko - Świdwin przed
rokiem 1945 // Wiadomości IMGW. – 2000,
z. 1, s. 101-103
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131. Miller Przemysław : Jezioro Tuczno [na
Pojezierzu Wałeckim]. – Il. // WW Wiadomości
Wędkarskie. – 2001, nr 8, s. 26-27
132. Pokojska Paulina : Modelowanie struktury przestrzennej elementów bilansu wodnego (na przykładzie dorzecza Regi) // Przegląd Geofizyczny. – 2001, z. 1/2, s. 15-35
133. Pokorski Jędrzej, Jaworowski Krzysztof : Głęboki badawczy otwór wiertniczy w
strefie transeuropejskiego szwu tektonicznego
na Pomorzu Zachodnim [na obszarze bloku
Kołobrzegu]. – Bibliogr. // Przegląd Geologiczny. – 2002, nr 2, s. 175-176
134. Trojanowski Jan, Bruski Janusz :
Extent of marine water influence on chemical
features of Lake Bukowo botton sediments. –
Bibliogr. // Baltic Coastal Zone. – Nr 4
(2000), s. 53-66
135. Trojanowski Jan, Trojanowska Czesława, Moczulska Antonina : Water quality
status the Baltic Sea coastal zone - body of sea
between Darłowo and Łeba ports // Baltic Coastal Zone. – Nr 5 (2001), s. 5-16
136. Wierzbowski Andrzej, Pieńkowski Grzegorz : Problematyka jurajska w Polsce a wiercenia ICDP [w okolicach Białogardu]. – Bibliogr. // Przegląd Geologiczny. – 2002, nr 2,
s. 176-177
137. Wrona Ryszard, Bednarczyk Wiesław
S., Stempień-Sałek Marzena : Chitinozoans
and acritarchs from the Ordovician of the
Skibno [gm. Sianów] borehole, Pomerania,
Poland : implications for stratigraphy and palaeography // Acta Geologica Polonica. –
2001, nr 4, s. 317-332
Turystyka
138. Benkowski Stanisław, Ellwart Jarosław, Jończyk Elżbieta : Gmina Darłowo : informator turystyczny. - Gdynia : „Region”,
2002. – 35 s., 4 tabl. : il., mapa ; 23 cm
139. Czasnojć Michał : Z biegiem Drawy :
przewodnik kajakowy. – Szczecin : Regionalna Promocja Turystyki, 2001. – 60 s. : il., mapy ; 20 cm. – Bibliogr.
140. Helman Aleksandra : Agroturystyka
jako alternatywne źródło dochodów dla gospodarstw rolnych [w gm. Szczecinek]. – Bi-

bliogr. // Rocznik Koszaliński. – Nr 30 (2002),
s. 283-304
141. Konarski Bernard : Historia przewodnictwa w Koszalinie : PTTK // Kurier Koszaliński. – 2001, nr 4, s. 13
142. Konarski Bernard : Samochodem po
Ziemi Koszalińskiej : trasa wycieczki - Koszalin - Grzybnica - Żydowo - Polanów - Koszalin. – Il. // Gazeta Ziemska. - 2002, nr 12,
s. 8-9
143. Krawczyk Witold : Agroturystyczne
wieści ... [Agroturystyczne Stowarzyszenie
„Strzecha” w Łącku, gm. Postomino].– Mapka
// Magazyn Rolniczy „Aura”. – 2002, nr 5, s. 5
144. Malinowski Bronisław : Bobolice –
centrum turystycznym? // Znad Chocieli. –
2001, nr 4, s. 1
145. Miasto i gmina Borne Sulinowo :
[przewodnik szlaków turystycznych]. – Borne
Sulinowo : Urząd Miasta i Gminy, [2002]. –
100 s. : il., mapy ; 20 cm
146. No wieki Wacław : Szlak porwanego
księcia [Koszalin - Góra Chełmska -Sianów].
– Il. ; Rowerem do Łazów [Koszalin - Łazy Jamno - Łabusz - Osieki] ; Do latarni w Gąskach. – Il. ; Rowerem po szlaku Gotów [Lubiatowo - Grzybnica]. – Il. ; Do ogrodu botanicznego we Włokach [rowerem po terenach
leśnych Równiny Białogardzkiej]. – Il. // Koszalin. – 2002, nr l, s. 13 ; nr 2, s. 13 ; nr 4,
s. 13 ; nr 5, s. 13 ; nr 6, s. 14
147. Parchimowicz Elżbieta : Storczyki, cyranka i cmentarz leśników [walory krajobrazowe gminy Manowo] // Gazeta Ziemska. –
2002, nr 3, s. 26
148. „Pełny relaks i swoboda, to wspaniale
spędzony czas na Pojezierzu Drawskim”
[Stowarzyszenie Barwickie Gospodarstwa
Agroturystyczne w Barwicach] // Magazyn
Rolniczy „Aura”. – 2002, nr 4, s. 4
149. Pora-Kabath Elżbieta : Ruch turystyczny na terenie miasta i gminy Złocieniec // Turyzm. – 2000, z. 1, s. 73-92
150. Rowerowe podróże : przewodnik rowerowy po gminie Złocieniec / [oprać. Wojciech
Krawcewicz i in.]. – Koszalin : „Alta Press”,
2001. – 58 s. : il., mapa; 21 cm
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151. Spacer po mieście [trasy turystyczne po
najciekawszych miejscach Koszalina]. – Il. //
Koszalin i Okolice. – 2001, nr 1, s. [4-5]
152. Stańczyk Nina : Nasza agrourystyka
[Koszalińskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „KOSA” w Koszalinie] // Gazeta Ziemska.
– 2001, nr 10, s. 26
153. Sterczyńska Sylwia : Szlakiem przez
Wałcz [i Pojezierze Wałeckie]. – Il. // Świat
Turysty. – 2001, nr 11, s. 15
154. Szlaki turystyczne : Koszalin - Karlino
- Tychowo - Koszalin . - Mapka ; Koszalin Darłowo - Sławno - Koszalin oraz Koszalin Grzybnica - Żydowo - Polanów - Koszalin] //
Kurier Koszaliński. – 2001, nr 2, s. 6-7 ; nr 3,
s. 6-7
155. Szwichtenberg Aleksander : Atrakcyjność turystyczna Kołobrzegu w badaniach socjologicznych. – Bibliogr. // W : Przemysł turystyczny / red. A. Szwichtenberg, E. Dziegieć. – Koszalin, 2000. – s. 183-193
156. Śmigielski Robert : Przewodnik turystyczny po gminie Ustronie Morskie. – Kołobrzeg : „Pasadena”, 2001. – 80 s., 6 tabl. : il. ;
21 cm. – Bibliogr.
157. Wiśniewski Edward : Miejsce biur podróży w mikroekonomicznej analizie funkcji
produkcji użyteczności w turystyce : (próba
weryfikacji dla biur podróży w Kołobrzegu) //
Rocznik Koszaliński. – Nr 29 (2001), s. 297-307
158. Wojtalik Edward : Od rolnictwa do turystyki [w pow. Koszalin] : z ..., Starostą Koszalińskim / rozm. Jerzy T. Banasiak. – Il. //
Gazeta Ziemska. – 2001, nr 8, s. 8-9
159. Żurek Urszula : Kajakiem i żaglówką
[po Drawie]. – Il., mapki // Na Temat / PK.2001, nr 4, s. 41-42
Mapy
160. Darłowo : plan miasta. – 1 : 6 000. –
Koszalin : „Rokart”, 2001. – 1 mapa ; 40 x
40,5 cm, złoż. 20 x 11,5 cm. – Plan poboczny :
Darłówko, 1 : 10 000
161. Gmina Darłowo : województwo zachodniopomorskie : powiat sławieński : mapa
turystyczna. – Gdynia : „region”, [2002]. - 1
mapa ; 47 x 32,5 cm, złoż. 16 x 9,5 cm
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162. Kołobrzeg : plan miasta. – 1 : 6 500. –
Wyd. 2. – Koszalin : „Rokart”, 2002. – 1 mapa ; 60 x 81 cm, złoż. 20 x 11,5 cm. – Mapa
poboczna : Okolice Kołobrzegu, 1 : 300 000,
plany poboczne : Podczela i Zieleniewa
163. Koszalin : plan miasta. – 1 : 12 5000. –
Wyd. 2. – Koszalin : „Rokart”, 2002. – 1 mapa ; 80 x 60 cm, złoż. 20 x 12 cm. – Mapa poboczna : Okolice Koszalina, 1 : 300 000, plany poboczne : Raduszki, Sarzyna, Wilkowa,
Lubiatowa
164. Koszalin : plan miasta, mapa powiatu
koszalińskiego : edycja 2001-2002. – 1 : 20 000.
– Wyd. 7. – Piła : „BiK”, 2001. – 1 mapa ; 68 x
49, złóż. 20 x 10 cm. - Mapy poboczne :
Osiedle Bukowe, 1 : 10 000 ; Centrum, 1 : 10
000 ; Powiat koszaliński, 1 : 300 000
165. Mapa turystyczno-samochodowa powiatu świdwińskiego : plany miast, rozkład
jazdy PKP i PKS, obwody łowieckie, plan
batymetryczny Jeziora Klęckiego. – 1 : 55 000. –
Bydgoszcz : „Bis Medium”, 2002. – 1 mapa :
il. 96,5 x 67 cm, złoż. 25,5 x 13,5 cm
166. (S): Unikatowa mapa Pomorza [z 1680 r.,
sporządzona przez Jana Jansena z Amsterdamu, w Muzeum Regionalnym w Szczecinku]
// Poznaj Swój Kraj. – 2002, nr 7, s. 6
Flora. Fauna.
Ochrona przyrody i środowiska
167. Badania geofizyczne dla oceny stanu
środowiska [Bornego Sulinowa] / Bogdan Żogała, Wacław M. Zuberek, Monika Rusin,
Krystian Wzientek. – Bibliogr. // Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska (Gliwice). – Z. 248 (2001), s. 229-234
168. Baraniak Edward, Gawroński Arkadiusz, Gawrońska Kinga : Motyle dzienne
(Lepidoptera : Papilionoidea, Hesperiodea)
środkowej części Puszczy Drawskiej. – Bibliogr. // Badania Fizjograficzne nad Polską
Zachodnią, Seria C. – T. 48 (2001), s. 45-53
169. Bosiacka Beata, Radziszewicz Monika :
Roślinność oczek wodnych i wilgotnych zagłębień śródpolnych w okolicach Karlina
(Pomorze Zachodnie). – Bibliogr. // Badania
Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B.
– T. 51 (2002), s. 83-101
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170. Bośniacka Beata, Stępień Edyta : Nowe
stanowiska roślinności halofilnej w Kołobrzegu
// Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią.
Seria B. – T. 50 (2001), s. 117-129
171. Czerniawska Beata : Erysiphales of the
Drawski Landscape Park (NW Poland). – Bibliogr. // ActaMycologica. – 2001, z. 1, s. 67-80
172. Czerniawska Beata : Studies on the
biology and occurence of Ampelomyces quisąualis in the Drawski Landscape Park (NW
Poland). – Bibliogr. // Acta Mycologica. –
2001, [z.] 2, s. 191-201
173. Denisowski Aleksander : Nowo otwarty
Ośrodek Edukacji Ekologicznej Pojezierza
Drawskiego i Ińskiego w Zlocieńcu. – Il. //
Magazyn Rolniczy „Aura”. – 2002, nr 6, s. 6-7
174. Denisowski Aleksander : Centrum Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym we Włokach. – Il. // Magazyn Rolniczy
„Aura”. – 2002, nr 7/8, s. 5
175. Frey Ludwik, Szczepaniak Magdalena :
Nowe stanowisko perzu sitowego Elymus
farctus subsp. Boreoatlanticus na polskim wybrzeżu [w Unieściu]. – Bibliogr. // Chrońmy
Przyrodę Ojczystą. – 2001, z. 6, s. 120-122
176. Grynkiewicz Jerzy : Olimpijski dąb
oberlejtnanta Pollaya [dęby Koszalina] – Il. //
Koszalin. – 2002, nr l, s. 5
177. Konarski Bernard : Bobry w Bornem
[Sulinowie]. – Il. // Poznaj Swój Kraj. – 2002,
nr 7, s. 31
178. Konarski Bernard : Na pomoc mokradłom Parsęty // Poznaj Swój Kraj. – 2002, nr
7, s. 33
179.Łapiński Włodzimierz : Przyroda i leśnictwo Pomorza Środkowego. – Szczecinek :
Wydaw. Włodzimierz Łapiński, 2000. – 117 s. :
il. ; 22 cm
180. Osadowski Zbigniew, Fundali Ewa :
Materiały do brioflory kompleksów źródliskowych dorzecza Parsęty. Cz. l, Źródliska
górnej zlewni Radwi. – Mapki. – Bibliogr. //
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią,
Seria B. – T. 50 (2001), s. 149-168
181. Piecuch Tadeusz, Piekarski Jacek :
Opracowanie technologii podczyszczania
ścieków przemysłowych pochodzących z produkcji płyt wiórowych [w Zakładzie „Polspan-Kronospan” w Szczecinku]. – Bibliogr. //

Rocznik Ochrony Środowiska. – T. 3 (2001),
s. 7-31
182. Piesik Zbigniew, Obolewski Krystian :
Characteristics of an epiphytic asseblage (periphyton) inhabiting reed, Phragmites australis
(Cav.) Trin. ex Steud. In Bukowo Lake // Baltic Coastal Zone. – Nr 5 (2001), s. 41-49
183. Pomian Renata : Na spacer Leśną
Ścieżką [Przyrodniczo-Edukacyjną „Góra Chełmska”]. – Il. // Gazeta Ziemska. – 2002, nr 11,
s. 25
184. Prestiżowa nagroda [certyfikat „Gmina
Przyjazna Środowisku”] dla gminy Koszalin ! :
ekologiczny Koszalin // Impuls. – 2002, nr 10,
s. 6
185. Radziszewicz Monika, Ciaciura Marian :
Godne ochrony stanowisko rukwi wodnej Nasturtium officinale na Pojezierzu Drawskim
[koło Cieszyna Drawskiego]. – Bibliogr. //
Chrońmy Przyrodę Ojczystą. – 2001, nr 5, s.
99-101
186. Rakiel-Czarnecka Walentyna : Przyrodniczy cud na bliźnie [w okolicach Bornego
Sulinowa]. – Il. // Przyroda Polska. – 2001, nr
9, s. 16-17
187. Raniecki Stefan : Pomniki przyrody :
plan z opisami : ciekawostki przyrodnicze
Kołobrzegu i okolic Ustronia Morskiego. – l :
7 000, 1 : 20 000. – Kołobrzeg : Agencja Wydaw. – Reklamowa Nord – Media, 2002
188. Ratuszniak Izabela, Ratuszniak Edward :
Występowanie Drosera rotunditblia L. [rosiczki okrągłolistnej] na plantacji żurawiny
wielkoowocowej w okolicy Parsęcka [gm.
Szczecinek]. – Summ. // Rocznik Ochrony Środowiska. – T. 4 (2002), s. 497-507
189. Szwichtenberg Aleksander : Zasady
gospodarowania w Drawskim Parku Krajobrazowym. – Mapki // Rocznik Koszaliński. –
Nr 29 (2001), s. 269-284
190. Śmiałek Irena : Park dla każdego
[Park Dostępny im. Władysława Turowskiego
w Koszalinie] : zwycięski projekt w konkursie
„Indywidualna Ekologiczna Nagroda Bayera
2002” // W : Ziemia, jej przyjaciele 2002 /
[red. Witold Lenart, Anna Zdobniak]. – Warszawa : „Bayer”, 2002. – S. 43-49 : il.
191. Werner Ewa : Pamiętajmy o ogrodach... [Park Dostępny im. W. Turowskiego w
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Koszalinie]. – Il. // Miesięcznik. – 2001, nr
10, s. 27-29
192. Załuska Agnieszka : Ochrona obszarów podmokłych [w Nadleśnictwie Bobolice,
w leśnictwie Łozice - „bagna łozickie”]. – Il.
// Znad Chocieli. – 2002. nr 4, s. 12
III. LUDNOŚĆ. ANTROPOLOGIA
193. (era) : Rodzino, wróć! [obraz społeczeństwa miasta Koszalina]. – Il. // Gość Niedzielny. – 2002, nr 13, dod. „Wierzę Koszalin-Kolobrzeg”, nr 13, s. 21-22
194. Sikorski Andrzej : Atypowe groby
szkieletowe z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dębczynie (stan. 53) [gm. Białogard]. – Il., mapa // W : Czarownice : funeralia lednickie 2. – Wrocław, 2000. – s. 127-138
195. Zdrojewski Eugeniusz Z., Cychowska
Anna : Demograficzne uwarunkowania rozwoju miast Pomorza Środkowego w latach 80.
i 90. – Bibliogr. // Zeszyty Naukowe Instytutu
Kształcenia Managerów / Zachodniopomorska
Szkoła Businessu w Kołobrzegu. – Nr 5
(2001), s. 21-39
IV. HISTORIA
196. Chojecka Joanna : Archiwum koszalińskie : Kamienne drogi [w pow. koszalińskim
przed II wojną światową] ; Żelazne drogi [na
terenie rejencji koszalińskiej w XIX i XX w.] ;
Wiatrem i wodą [w regionie koszalińskim w
XIX i XX w.] : wiatraki, młyny wodne, zakłady młynarskie w Niedalinie ; 5 florenów za
ścięcie [dot. urzędu kata w Koszalinie] ; Do
morza za karę [nadmorskie kąpieliska w pow.
koszalińskim w XIX w.] ; „Przecząca wszelkim obyczajom bezecność” [nadmorskie kąpieliska w pow. koszalińskim w XIX w.] ;
Omnibus odjeżdżał o 6 rano [początki Mielna
jako kąpieliska] ; Rurami, kablem, po szynach [gospodarka komunalna w Koszalinie w
XVI1I-XX w.] ; Chińczycy, Murzyni albo
Polacy [ruchy migracyjne w XIX w. w rejencji koszalińskiej] ; Na kolana przed księciem! [historia Koszalina XV w.] ; Życiorysy
przedwojenne : Koszalin [historia od XII w.]
; Życiorysy przedwojenne : Łękno (Bast)
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in vitro ziemniaka [w Instytucie Hodowli i
Aklimatyzacji Roślin w Oddziale w Boninie,
gm. Manowo] // Ziemniak Polski. – 2001, nr
3, s. 8-11
298. Skorek Andrzej : Mapa Lubinusa inspiracją filatelistów. – Il. // Informator Zarządu
Okręgu PZF. – 2002, nr 3, s. 15-17
299. Strategia rozwoju Koszalina / pod red.
Krzysztofa Michalskiego. – Koszalin : [Urząd
Miejski], 2002. – 38 s. : il. ; 30 cm
300. Surma Mariusz : Systemowe podstawy
kształtowania struktur gospodarki uspołecznionej w środowisku wiejskim Pomorza Środkowego oraz skutki załamania się tych struktur po roku 1989 // Rocznik Koszaliński. – Nr
30 (2002), s. 177-186
301. Tarcholski Maciej : Struktura przestrzenno-funkcjonalna portu Darłowo // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w
Szczecinie. – Nr 58 (2000), s. 307-328
302. Techman Ryszard : Radziecki ośrodek
portowo-rybacki w Darłowie w latach 19451948. Część II // Rocznik Koszaliński. – Nr 29
(2001), s. 73-91
303. Terelak Albert : Perspektywy rozwojowe zbiorowości terytorialnej na przykładzie
analizy potencjałów i barier rozwojowych
powiatu drawskiego. – Bibliogr. // Zeszyty
Naukowe, Studia Sociologica / Uniwersytet
Szczeciński. – Nr 13 (2001), s. 189-213
304. Warchoł Jan : Odważne decyzje : rozmowa z ..., prezesem Zarządu, dyr. generalnym Polferries Polskiej Żeglugi Bałtyckiej
S.A. [w Kołobrzegu]. – Il. // Regional Business. – 2002, nr 4, s. 14-15 * Warchoł Jan :
Utrzymywanie pozycji. - Il. // Tamże. – nr 6, s. 6

305. Wiśniewski Edward : Modele rynków
lokalnych jako narzędzia wspomagania rozwoju miast: analiza przypadku : miasto Kołobrzeg. – Bibliogr. // Zeszyty Naukowe Instytutu Kształcenia Managerów / Zachodniopomorska Szkoła Businessu w Kołobrzegu. – Nr
5 (2001), s. 61-76
306. Woch Maksymilian : Lepper jest nasz
[reportaż z wizyty w pow. Sławno nt. aktualnego życia byłych pegeerowców]. – Il., mapka //
Przegląd. – 2002, nr 7, s. 15-17
307. Wojciechowski Tomasz : Agrobud spółka z o.o. [z Koszalina] : 10 lat na rynku // Gazeta Koszalińska. – 2002, nr 3, s. 4
308. Załuski Mieczysław : Koszalińska przedsiębiorczość : rozmowa z ..., wiceprezydentem
Koszalina / rozm. Tomasz Wojciechowski. – Il.
// Gazeta Koszalińska. – 2002, nr 2, s. 10-11
309. Zyczko Lidia : Działania Koszalińskiej
Izby Przemyslowo-Handlowej w zakresie przedsiębiorczości // Magazyn Rolniczy „Aura”. –
2002, nr 3, s. 33
310. Życzyński Tadeusz : Wodociągi [Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Koszalinie] z certyfikatem [ISO]. – Il. // Gazeta
Ziemska. – 2002, nr 12, s. 24
VI. ZAGADNIENIA
SPOŁECZNO-POLITYCZNE
311. Bawiec Barbara : Cztery eko-etapy
[„Ekoturystyka w gminie Polanów” – polskoduński pogram z bezrobociem] . – Il. // Gazeta
Ziemska. – 2001, nr 11, s. 24
312. Broda-Wysocki Piotr : Regionalne
zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego : analiza na przykładzie regionów : koszalińskiego i opolskiego // Polityka Społeczna. –
2002, nr 2, s. 12-19
313. Bukowski Krzysztof : Organizacja niepodległościowa „Armia Leśna” i jej działalność na terenie Pomorza Środkowego [w pow.
Szczecinek] w 1946 roku // Przegląd Zachod-ni. – 2002, nr 3, s. 153-157
314. Bukowski Krzysztof : „Szajka Krajowa” [w Koszalinie] i „Wolny Żywot” [w Wał-
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czu], żeńskie organizacje młodzieżowe i ich
działalność na terenie Pomorza Środkowego w
latach 1949-1951 //Rocznik Koszaliński. – Nr
29 (2001), s. 119-126
315. Dąbrowski Adam Grzegorz : Przeszkody ze strony Armii Czerwonej w pracy osiedleńczej na terenie powiatu szczecineckiego w
okresie od kwietnia do lipca 1945 roku w zestawieniu Komitetu Osiedleńczego w Szczecinku // Słupskie Studia Historyczne. – Nr 9
(2001), s. 347-362
316. Droga do prawdy / oprać. Danuta E.
Giętkowska ; Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Koszalinie. – Koszalin : Stow. Rodzina
Katyńska, 2001. – 145 s. : il. ; 25 cm
317. Droga do prawdy : ciąg dalszy ... /
oprać. Danuta F. Giętkowska ; Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Koszalinie. – Koszalin : Stow. Rodzina Katyńska, 2002. – 146 s. :
il.; 25 cm
318. Gębal Karina : Nakarmić, przyodziać,
wesprzeć [praca Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Biesiekierzu] // Gazeta Ziemska.
– 2002, nr 4, s. 23
319. Hudymowa Maria : Społeczna działalność Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa
w Koszalinie (1974-2002). – Koszalin : Koszalińska Biblioteka Publiczna, 2002. – 101 s. :
il. ; 25 cm. – Tyt. okł.: Ocalić od zapomnienia :
pamiętniki, kroniki, wspomnienia, zapiski
320. Jaracz Andrzej : Działalność Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej w Koszalinie w latach 1965-1999 //
Rocznik Koszaliński. – Nr 29 (2001), s. 127-145
321. Kachnicz Zenon : Geneza działalności i
upadku organizacji o nazwie Konspiracyjna
Policja Bezpieczeństwa, Pomorze Środkowe
1950-1951 // Przegląd Zachodniopomorski. –
2001, z. 4, s. 149-181
322. Kachnicz Zenon : Konspiracja antykomunistyczna na koszalińskiej ziemi w latach 1946-1956 : (wybrane przykłady) //
Rocznik Koszaliński. – Nr 29 (2002), s. 51-72
323. Kachnicz Zenon : Młodzież w konspiracji antykomunistycznej na przykładzie działającej po drugiej wojnie światowej na Pomorzu Środkowym Polskiej Organizacji Woj-
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skowej (POW) // Przegląd Zachodniopomorski. – 2001, z. 1, s. 87-103
324. Kachnicz Zenon : Prowokacje aparatu
bezpieczeństwa publicznego wobec księży kościoła rzymskokatolickiego na przykładzie
młodzieżowych organizacji antykomunistycznych – Pomorze Środkowe 1949-1950 // Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie. – Nr 6 (2001),
s. 119-130
325. Kachnicz Zenon : Działalność organizacji antykomunistycznej o nazwie Konspiracyjna Policja Bezpieczeństwa : Pomorze Środkowe 1950-1951 // Przegląd Zachodni. – 2002,
nr 3, s. 106-122
326. Kolonel Mira M. : Dom pogodnej starości [Dom Pomocy Społecznej w Mielnie]. –
Il. // Gazeta Ziemska. – 2001, nr 7, s. 6
327. Korneluk Agnieszka : Bezrobocie w
Koszalinie - zarys problematyki. – Bibliogr. //
Zeszyty Naukowe Instytutu Kształcenia Managerów / Zachodniopomorska Szkoła Businessu
w Kołobrzegu. – Nr 5 (2001), s. 141-147
328. Kozłowski Kazimierz : Przykłady niezadowolenia robotników województwa szczecińskiego i koszalińskiego w świetle źródeł
archiwalnych (1956-1969) : wybór i omówienie materiałów SB w Koszalinie za lata 19631968 // W : Grudzień 1970 r. genezą Sierpnia
1980 r. / red. Kazimierz Kozłowski. – Szczecin, 2000. – s. 54-56
329. Krupski Bernard : Humanitarna służba
PCK [na Ziemi Koszalińskiej]. – Il. // Miesięcznik. – 2001, nr 7/8, s. 35-38
330. Kubsch Hilary : Dary serca dobrze
zorganizowane [Koszaliński Bank Żywności
w Nowych Bielicach] // Gazeta Ziemska. –
2002, nr 9, s. 4
331. Lewicki Tadeusz : 10 [Dziesięć] lat
harcerskiej Fundacji Pomocy Dzieciom im.
hm. A. Kamińskiego w Szczecinku. – Szczecinek : HFPD, 2002. – 102 s. : il. ; 25 cm. –
Na okł.: Ciąg dalszy wydanej książki „Złączeni Węzłem Drużyny”
332. Ludzie - ludziom : strategia pomocy
[projekt „Strategii rozwiązywania problemów
społecznych w latach 2002-2006” w Powiatowym Centrum Rodzinie w Koszalinie] / opr.
Z.M. // Gazeta Ziemska. – 2002, nr 2, s. 6
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333. Madej Marian : Rodzina w powiecie,
powiat w rodzinie [Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Koszalinie]. – Fot. // Gazeta
Ziemska. – 2001, nr 6, s. 7-8
334. Młodzik Anzelm : Do budżetu dodaj
anielską cierpliwość : z ..., dyrektorem Domu
Pomocy Społecznej w Parsowie [gm. Biesiekierz] / rozm. Zbigniew Michta. – Il. // Gazeta
Ziemska. – 2001, nr 7, s. 4-6
335. Niezgoda Agnieszka : W kosmos na
truskawki : jak sobie radzą w najbardziej bezrobotnym powiecie w Polsce [w Swidwinie]. –
Il. // Polityka. – 2002, nr 14, s. 76-78
336. Nowak Izabela : Pokonać lęk [historia i
działał. Stowarzyszenia Koszaliński Klub „Amazonka”]. - Miesięcznik. – 2002, nr 10, s. 33-35
337. Nowak Izabela : Recepta na szczęście
[dot. Elżbiety Bieniewicz, kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1 w Koszalinie]. –
Il. // Miesięcznik. – 2002, nr 11, s. 26-29
338. Pacjan Henryk : Rejestruje, zaświadcza, płaci (jeśli może) : [Powiatowy] Urząd
Pracy [w Koszalinie] // Gazeta Ziemska. –
2002, nr 2, s. 9
339. Pacjan Henryk : Surowi, ale rozsądni :
z ..., kierownikiem Powiatowego Urzędu Pracy [w Koszalinie] / rozm. Zbigniew Michta. –
Portr. // Gazeta Ziemska. – 2001, nr 6, s. 6
340. Pacjan Henryk : Urząd Pracy czy bezrobocie [w pow. Koszalin] // Gazeta Ziemska.
– 2002, nr 3, s. 5-6
341. Pankowski Sławomir : Brytyjskie kolory i polskie jedzenie [dot pracy angielskich
terapeutek w Domu Pomocy Społecznej w
Nowych Bielicach]. – Il. // Gazeta Ziemska. –
2002, nr 8, s. 8-9
342. Płaza Marek : Koszalińskie harcerstwo :
55 lat tradycji. – Il. // Miesięcznik. – 2002, nr
9, s. 23-25
343. Pomoc dla aktywnych : z czym do bezrobotnych [„Powiatowy program przeciwdziałania bezrobocia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2002-2006” w pow.
Koszalin] // Gazeta Ziemska. – 2002, nr 8, s. 4
344. (potur) : Przede wszystkim dzieci :
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii [Oddział Koszalin]. – Il. // Koszalin. –
2002, nr 2, s. 12

345. Problemy patologii społecznych i wybrane formy ich rozwiązywania / red. Marian
Marchow i Bogusław Polak. – Koszalin : Koszalińskie Towarzystwo Trzeźwości, 2001. –
284 s. : il. ; 24 cm - reg
Zawiera : Walczak Elżbieta : Arteterapia
jako forma socjoterapii grupowej i oddziaływań psychoprofilaktycznych w placówce
dziennego wsparcia w Koszalinie ; Rusiak
Patrycja, Rusiak Ewa : Zachowania dzieci w
dobie zmian ustrojowych - refleksje z pracy z
dziećmi i młodzieżą z powiatu koszalińskiego ;
Marchow Marian : Koszalińskie Towarzystwo
Trzeźwości i jego cele ; Markiewicz Aleksander : Koszaliński Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w profilaktyce
uzależnień ; Chełmiński Leopold : Problemy
patologii społecznych i wybrane formy ich
rozwiązywania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie ; Nikipierowicz
Janusz : Świetlica profilaktyczne-wychowawcza Koszalińskiego Towarzystwa Trzeźwości w Świdwinie ; Pieniak Monika : Samorządy
lokalne wobec problemów alkoholowych - na
przykładzie miasta Koszalina ; Felska Barbara
: Diagnoza gminy Rąbino ; Tyniszewska Barbara : Informacja o sytuacji dzieci w Zespole
Szkół w Rąbinie
346. Program „Wspieranie przedsiębiorczości, wzrostu innowacyjności gospodarki i
zwalczania bezrobocia w regionie koszalińskim” // Magazyn Rolniczy „Aura”. – 2002,
nr 2, s. 27-28
347. Skonieczny Tomasz : Postawy mieszkańców wsi koszalińskiej wobec wydarzeń
1956 roku // W : Wieś polska wobec wydarzeń 1956 roku. – Kielce, 1998. – s. 185-192
348. Słownik biograficzny działaczy ruchu
młodzieżowego regonu szczecineckiego / oprac.
Józef Sakrajda]. – Szczecinek : Stowarzyszenie „Pokolenia”, 2002. – 47 s. : il. ; 21 cm
349. Spisak Łukasz : Splątane ludzkie losy
(2-3, dokończenie) [ludności ukraińskiej przesiedlonej na Pomorze Środkowe w ramach akcji „Wisła”] // Miesięcznik. – 2002, nr 9, s.
19-21, nr 10, s. 28-31, nr 11, s. 17-19
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350. Stowarzyszenie Inicjatyw SpołecznoGospodarczych w Karlinie // Magazyn Rolniczy „Aura”. – 2002, nr l, s. 24-25
351. Sytuacja i przemiany polityczno-spoteczne na Pomorzu w latach 1946-1956 / red.
Zenon Kachnicz. – Koszalin : Stowarzyszenie
Humanistów i Artystów, 2002. – 160 s. ; 24
cm. – Bibliogr. reg, m Zawiera : Bukowski Krzysztof : Organizacja
„Bataliony Harcerstwa Polskiego” i jej
działalność na terenie Pomorza Środkowego w
latach 1946-1947 ; Haiagida Igor : Powroty na
dawne miejsca zamieszkania Ukraińców przesiedlonych w ramach akcji „Wisła” na teren
woj. koszalińskiego i przeciwdziałania ze
strony władz w latach 1947-1956 ; Kachnicz
Zenon : Represje aparatu bezpieczeństwa publicznego wobec świadków Jehowy - przykłady z Pomorza Zachodniego 1945/56 ; Kachnicz Zenon : Jeden z przykładów, iż wobec
władzy komunistycznej opór zorganizowany
stawiały nawet kilkunastoletnie dzieci [na
Pomorzu Środkowym] ; Walentynowicz Marek : Sądownictwo dla nieletnich w Sądzie
Okręgowym w Koszalinie w latach 1945-1949
; Bukowski Krzysztof : Organizacja młodzieżowa o nazwie Związek Harcerstwa Polskiego
Armii Krajowej i jej działalność na terenie
Szczecinka w latach 1946-1947 ; Bukowski
Krzysztof : Organizacja o nazwie Tajna Młodzieżowa Partyzantka Krajowa i jej działalność na terenie Pomorza Środkowego w latach
1949-1952 ; Kachnicz-Fabich Małgorzata :
Zarys historii Kołobrzegu : dzieje, zabytki,
ciekawostki ; Dąbkowska Anna, Kondraszczuk Anna : Przewodnik pracy wychowawczej
Przedszkola Wojskowego Nr 105 w Koszalinie, ulica Rodła 10
352. Szerszenowicz Bogdan : Lwi jubileusz :
szóstą rocznicę obchodził w czerwcu koszaliński Lions Club // Gazeta Ziemska. – 2001,
nr 6, s. 22
353. Szwaczko Elżbieta : Przystanek dla
zmęczonych dusz [Dom Pomocy Społecznej w
Mielnie]. – Il. // Koszalin. – 2002, nr 8, s. 6
354. Śmiałek Irena : Mój samorząd w Trzeciej Rzeczypospolitej ; Park Dostępny [w Ko-
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szalinie] i inne wątki osobiste / przedmowa
Aleksandra Paszyńskiego. – Koszalin : Związek Rodu Wolskich, 2002. – 176 s. : il. ; 21
cm -reg
355. Śpieszmy się kochać ludzi // Gazeta
Ziemska. – 2002, nr 3, s. 22 * Zielony Mirosława : Pomóżmy Hospicjum [im. św. Maksymiliana Kolbe w Koszalinie] // Gazeta Koszalińska. – 2002, nr 1, s. 3-4
356. Talarek Stanisław : Młodzieżowe POW
[Polska Organizacja Wojskowa] w Sławnie //
Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie. – Nr 6
(2001), s. 130-132
357. Werner Ewa : Kolejki wąskotorowej
czar ... [Stowarzyszenie Przyjaciół Kolejki
Wąskotorowej w Koszalinie]. – Il. / Miesięcznik. – 2001, nr 7/8, s. 47-50
358. Woźniak Ryszard : Promocja OWL
[Ośrodka Wczasowo-Leczniczego] „Węgiel
Brunatny” sp. z o.o. [w Kołobrzegu] na rynkach zagranicznych // Zeszyty Naukowe Instytutu Kształcenia Managerów / Zachodniopomorska Szkoła Businessu. – Nr 4 (2001),
s. 155-159
359. Wybory 2001 : sylwetki naszych parlamentarzystów [postów i senatorów okręgu
Koszalin], - Il. // Miesięcznik. – 2001, nr 11,
s. 21-22
360. Zabrocki Henryk, Kielar Wanda : Ogniska przyjazne dziecku [Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie] // Gazeta Ziemska.
– 2001, nr 10, s. 25-26
361. Zielony Mirosława : A jednak można ...
[Dom Dziecka w Mielnie i jego filia w Boninie [gm. Manowo // Gazeta Ziemska. – 2002,
nr 7, s. 21
362. Zielony Mirosława : Ich miejsce na
ziemi [Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej Sióstr Pallotynek w Bobolicach]. – Il. // Gazeta Ziemska. –
2001, nr 8, s. 21-22
363. Zielony Mirosława : Koszaliński Bank
Żywności [w Nowych Bielicach] // Gazeta
Ziemska. – 2001, nr 1, s. 10
364. Związek Gmin Pomorza Środkowego //
Kurier Koszaliński. – 2001, nr 2, s. 3

346

Bibliografia regionu koszalińskiego
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PRAWNO-ADMINISTRACYJNE

365. (eL Ka) : Kosztownego mariażu ciąg
dalszy? : Środkowopomorskiego nie będzie –
wystąpienie sekretarza generalnego SLD
Marka Dyducha // Obserwator Zachodniopomorski. – 2002, nr 9, s. 9 * Jakimowicz Bożena : Integracja dla rozwoju : środkowopomorskie marzenia czy rzeczywistość? // Gazeta Ziemska. – 2002, nr 3, s. 4-5 * Kić Eugeniusz : Petycja Rad Powiatu w Koszalinie z
dnia 5 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia województwa Środkowopomorskiego //
Tamże, nr 4, s. 6 * Nowakowska Krystyna,
Pacjan Henryk, Pawłowski Zdzisław : Dlaczego środkowopomorskie : opinie i poglądy //
Miesięcznik. – 2001, nr 12/1, s. 50-52 *
Rudzik Jerzy : Prasa lokalna o środkowopomorskim 1999 - styczeń 2001 // Rocznik
Koszaliński. – Nr 29 (2001), s. 217-227 *
Ulicki Ryszard : Nowy etap walki czy powtórka z historii. – Il. // Miesięcznik. – 2002,
nr 3/4, s. 13-14 * Urban Piotr : Bitwa o środkowopomorskie? : jest sztab, jest plan batalii,
są żołnierze. – Il. // Obserwator Zachodniopomorski. – 2002, nr 2, s. 12 * Tenże : Środkowopomorskie jeszcze zawalczy. – Il. //
Tamże. – 2001, nr 9, s. 18 * Województwo
środkowopomorskie na mapie kraju // Kurier
Koszaliński. – 2001, nr 2, s. 15 * Żuber Eugeniusz : Walka trwa : z dr ..., prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pomorza
Środkowego [„Integracja dla Rozwoju” ] /
rozm. Hilary Kubsch // Gazeta Ziemska. –
2002, nr 3, s. 4
366. Kić Eugeniusz : Kadencja – bieg z
przeszkodami : z ..., przewodniczącym Rady
Powiatu [Koszalińskiego] / rozm. Zbigniew
Michta. – Il. // Gazeta Ziemska. – 2002, nr 6,
s. 5
367. Krysiak Andrzej : Straż Miejska [w
Koszalinie] // Kurier Koszaliński. – 2001, nr
3, s. 2
368. Michta Zbigniew : Częściej „za” niż
„przeciw : kadencja 1998-2002 [Rady Powiatu

Koszalińskiego] // Gazeta Ziemska. – 2002, nr
10,s.7
369. Mikietyński Mirosław : Nowa władza :
rozmowa z ..., prezydentem miasta Koszalina /
rozm. Tomasz Wojciechowski // Gazeta Koszalińska. – 2002/2003, nr 5, s. 12-14
370. Piłat Zbigniew : Kadencja straconych
szans : remanent władzy : wersje i kontrowersje [nt. dokonań koszalińskiego samorządu lokalnego]. – Il. // Koszalin. – 2002, nr 6, s. 5
371. Rhode Małgorzata : Wyborcze podsumowanie [wyborów samorządowych w Koszalinie w 2002 r.]. – Il. // Gazeta Koszalińska. – 2002/2003, nr 5, s. 3 * Wojtalik
Edward : Wyborcze podsumowanie : rozmowa z ..., posłem RP. – Il. // Tamże, s. 2
372. Sawicki Zbigniew : Starostwo [Powiatowe w Koszalinie] pierwszej kadencji :
między urzędem a petentem // Gazeta Ziemska. – 2002, nr 10, s. 8
373. Stroiński Zbigniew : Raport o stanie
(nie)bezpieczeństwa [pracy Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie w 2001 r.]. – Il. //
Gazeta Ziemska. – 2002, nr 2, s. 7-8
374. Żukowski Marek : Działalność i organizacja Delegatury Komisji Specjalnej do
Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie i Koszalinie w latach 1946-1954 // Przegląd Zachodniopomorski. – 2002, z. 2, s. 85-120
375. Żukowski Marek : Organizacja oraz
działalność Sadu Okręgowego w Koszalinie w
latach 1945-1950 // Studia Bałtyckie, Administracja. – T. 3 (2001), s. 214-235
376. Żukowski Marek : Organizacja, przebieg
i wyniki wyborów do Sejmu 20 stycznia 1957
roku w województwie koszalińskim // Rocznik
Koszaliński. – Nr 30 (2002), s. 99-111
377. Żukowski Marek : Powołanie, organizacja oraz działalność Pełnomocnika Rządu
RP na obwód sławieński oraz jego urzędu w
latach 1945-1946 // Dorzecze. – Nr 11/12
(2001/2002), s. 41-52
378. Żukowski Marek : Sądownictwo wojskowe na Pomorzu Zachodnim w latach 19461954 : WSR [Wojskowy Sąd Rejonowy] w
Koszalinie // Dzieje wymiaru sprawiedliwości /
red. Tadeusz Maciejewski. – Koszalin, 1999.
– s. 370-379
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379. Żukowski Marek : Władze Koszalina
w latach 1945-1950. – Przyp. // Rocznik Koszaliński. – Nr 29 (2001), s. 93-11
VIII. WOJSKO
380. Bąbczyńska-Jelonek Zofia : Wielkie
manewry [NATO „Strong Resolve:” 2002 na
poligonie drawskim. – Il. // Obserwator Zachodniopomorski. – 2002, nr 3, s. 18-19
381. Boćko Piotr : Uwarunkowania i funkcje szkolnictwa w [Centralnym Ośrodku
Szkolenia] Straży Granicznej [w Koszalinie] //
Biuletyn COSSG. – 2002, nr 1, s. 20-26
382. Bogdan Jacek : 10 lat dorobku, osiągnięć i współpracy Centralnego Ośrodka
Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie //
Biuletyn COSSG. – 2002, nr 1, s. 10-14
383. Cielecki Zbigniew : Zamiast artykułu
wstępnego [działalność Zakładu Opracowań
Dydaktycznych i Obsługi Kształcenia COSSG
w Koszalinie] // Biuletyn COSSG. – 2002, nr
1, s. 15-19
384. [Dziesięć] 10 lat : 1992-2002 : Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
[w Koszalinie]. – Koszalin : COSSG, 2002. –
24 s. : il. ; 20 cm
385. Frydrych Tadeusz : 10 lat Centralnego
Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej [w Koszalinie] // Biuletyn COSSG. – 2002, nr 1, s. 5-9
386. Grobelski Wojciech : 8 Bałtycka Dywizja Obrony Wybrzeża im. Bartosza Głowackiego [stacjonująca od ponad 50 lat na
Ziemi Koszalińskiej] // W : Żołnierz polski na
Pomorzu Zachodnim X-XX wiek / red. Kazimierz Kozłowski, Andrzej Wojtaszak. –
Szczecin, 2001. – s. 301-315
387. Grodzicki Mirosław : Z dziejów 3 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego i 1
Brygady Lotnictwa Taktycznego [w Świdwinie] // W : Żołnierz polski na Pomorzu Zachodnim X-XX wiek / red. Kazimierz Kozłowski, Andrzej Wojtaszak. – Szczecin,
2001. – s. 325-332
388. Hołdanowicz Grzegorz : Triuli ponownie w Drawsku [Pomorskim - działania amerykańskie na poligonie]. – Il. // Skrzydlata
Polska. – 2001, nr 12, s. 33-36
389. Kozłowski Józef: W 50 rocznicę urodzin, czyli... rzecz o umieraniu lotniska [w
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Zegrzu Pomorskim, gm. Świeszyno]. – Il. //
Gazeta Ziemska. – 2002, nr 5, s. 4-5
390. Michalak Józef : 10 lat w poszukiwaniu efektywnego modelu programu szkolenia
technik interwencji w COSSG [Centralnym
Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie]. – Il. // Biuletyn COSSG. – 2002, nr 1,
s. 27-37
391. Mrugała Wiesław : W poszukiwaniu
korzeni [Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie] // Biuletyn
COSSG. – 2002, nr 1, s. 38-44
392. Rymaszewski Julian : Wpływ zmieniających się celów i metod szkolenia na
ewolucję struktur organizacyjnych [COSSG w
Koszalinie] // Biuletyn COSSG. – 2002, nr 1,
s. 45-75
393. Sałata Dariusz, Sałata Krzysztof, Wrona Andrzej : Brytyjczycy i Francuzi w Świdwinie. – Il. // Skrzydlata Polska. – 2002, nr 12,
s. 24-25
Dot. Świdwińskiej 40. Eskadry Lotnictwa
Taktycznego ćwiczącej z przedstawicielami
brytyjskiego i francuskiego lotnictwa w Świdwinie
394. Skórek Arletta : Niecodzienne pamiątki
ze Szkoły Kadetów. – Il. // Biuletyn COSSG.
–2002, nr 2, s. 161-165
Dot. budynku COSSG wybudowanego z
myślą o szkole kadetów w Koszalinie
395. Wąsowski Artur : Szkolenie kontroli
ruchu granicznego w Centralnym Ośrodku
Szkolenia Straży Granicznej [w Koszalinie]. –
Il. // Biuletyn COSSG. – 2002, nr 1, s. 76-97
IX. OCHRONA ZDROWIA
396. Adamska-Czepczyńska Danuta : Uzdrowisko Kołobrzeg – tradycja i perspektywy. –
Il. – Bibliogr. // Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie. – 2002, nr 5, s. 11-13,
2 s. okł.
397. Biadała Eugeniusz : Pół wieku temu w
Drawsku i Szczecinku : wspomnienia lekarza
Pogotowia Ratunkowego. – Il. // Biuletyn
Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie. –
2002, nr 2, s. 21-22
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398. Bociąg Z. : Szpital Psychiatryczny w
Koszalinie * Uroczyste otwarcie Stacjonarnego
Oddziału Psychiatrycznego w Koszalinie. – Il. //
Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie. – 2001, nr 4, s. 4-5 ; nr 5, s. 16
399. Brzezińska Jadwiga : Jubileusz X-lecia
OIA [Środkowopomorskiej Okręgowej Izby
Aptekarskiej] w Koszalinie : skład osobowy
Rady w 3 kadencjach : osiągnięcia Izby ... – Il.
// Farmacja Pomorza Środkowego. – 2001, nr
12,. s. 3-25
400. Iskrzycka Aleksandra : Świadomość
oraz zachowania zdrowotne uczniów szkół
średnich [w Koszalinie] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 4, s. 15-17
401. Koppicz Marek : Nasze serca : z dr n.
med. ..., ordynatorem Oddziału WewnętrznoKardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego w
Koszalinie / rozm. Hilary Kubsch. – Il. // Gazeta Ziemska. – 2001, nr 7, s. 7
402. Krzysztoforska Lidia : Otwarcie Oddziału Dermatologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie : [rozmowa z .., ordynatorem Oddziału] / not. M. Bogobowicz. –
Il. // Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w
Koszalinie. – 2002, nr 5, s. 10
403. Nadzieja w vilcacorze [kuracje roślinne
w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym
„Grażyna” w Mielnie // Gazeta Ziemska. –
2002, nr 12, s. 24
404. Pierwsza polska apteka w Kołobrzegu.
– Il. // Farmacja Pomorza Środkowego. –
2001, nr 7, s. 48-60
405. Śmigielski Robert : Kołobrzeg : miasto
- uzdrowisko : przewodnik. – Kołobrzeg :
„Plus”, 2002. – 114, [4] s. : il. ; 17 cm. – Bibliogr.
406. Wojciechowski Leszek R. : Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna studentów Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. – Koszalin : Wydaw. Uczeln. Politechniki Koszalińskiej, 2002. – 112 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr.
407. Woszczatyński Marek, Woźniak Leszek : Ocena poziomu sprawności fizycznej
[w COSSG w Koszalinie w 2001 r.] kandydatów do służby w Straży Granicznej // Biuletyn COSSG. – 2002, nr 3/4, s. 178-187

X. NAUKA. OŚWIATA. KULTURA
Szkolnictwo wyższe
408. Budzisz Henryk: Nasza Elektronika : z
dziekanem Wydziału Elektroniki dr hab. inż.
..., prof. Politechniki Koszalińskiej / rozm. dr
Mirosław Maliński. – Il. // Na Temat. – 2002,
nr 3, s. 19-20
409. Eurograd [dot. przynależności Politechniki Koszalińskiej do konsorcjum edukacyjnego Europen Graduate Studies Group] /
oprać. A. Markiewicz . – Il. // Na Temat / Politechnika Koszalińska. – 2002, nr 5, s. 6-7
410. Gołębiewski Marian, Wódz Leszek :
Dekret ustanowienia Instytutu Teologicznego
w Koszalinie ; Dekret mianujący ks. dra Jerzego Chęcińskiego dyr. Instytutu Teologicznego w Koszalinie // Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne. – 1999, nr
7/9, s. 7-8
411. Hewelt Marzena : Studenckie Koło
Naukowe „Aqua” [przy PK]. – Il. // Na Temat /
Politechnika Koszalińska. – 2002, nr 4, s. 38
412. Hryniewicz Tadeusz : Piąty rok Erasmus'a [-Socrates'a] w uczelni [PK]. – Il. //
Na Temat / Politechnika Koszalińska. – 2002,
nr 4, s. 17-19
Dot. międzynarodowej wymiany studentów
i pracowników między uczelniami
413. Husejko Władysław : Park NaukowoTechnologiczny [PK w Koszalinie]. – Il. // Na
Temat. – 2002, nr 4, s. 20-21
414. Husejko Władysław : Wizyta w Greifswaldzie i Warnemünde [w ramach współpracy
Parku Naukowo-Technologicznego PK z
uczelniami niemieckimi] // Na Temat / Politechnika Koszalińska. – 2002, nr 5, s. 16, 15
415. Informator dla kandydatów na I rok
studiów Wydziału Budownictwa i Inżynierii
Środowiska w roku akademickim 2002/2003 /
Politechnika Koszalińska. – Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, 2002. – 122 s. ; 22 cm
416. Informator dla kandydatów na studia
2002/2003 / Politechnika Koszalińska. Wydział Mechaniczny. – Koszalin : Wydaw.
Uczelniane PK, 2002. – 85 s. : pl. ; 24 cm
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417. Informator na rok akademicki 2002/
2003 / Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie. - Koszalin : BWSH,
2002. – 8 s. ; 21 cm
418. Informator o studiach w Politechnice
Koszalińskiej w roku akademickim 2002/
2003. – Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK,
2002. – 140 s. : il. ; 21 cm
419. Krajewski Tadeusz : „Gaudeamus” w
Boninie [Terenowy Punkt Dydaktyczny w
Boninie, gm. Manowo Akademii Rolniczej w
Szczecinie] // Gazeta Ziemska. – 2002, nr 12,
s. 22
420. Krzyżyńska Beata : Park [NaukowoTechnologiczny PK] szkoli przyszłych przedsiębiorców // Na Temat / Politechnika Koszalińska. – 2002, nr 5, s. 17
421. Kurażyńska Dorota : Studenci wzornictwa i morze : we wrześniu (13-18.09.2002 r.)
w Gąskach odbyły się Międzynarodowe
Warsztaty Twórcze Studentów Wzornictwa z
różnych uczelni [org. przez Politechnikę Koszalińską]. – Il. // Na Temat / Politechnika
Koszalińska. – 2002, nr 6, s. 38
422. Magierek Dariusz : Nauczanie wsparte
praktyką [Katedra Nauk Humanistycznych i
Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomii i Zarządzania PK]. – Il. // Na Temat /
Politechnika Koszalińska. – 2002, nr 2, s. 11-12
423. Myśliński Piotr : [XIII] Międzynarodowa Szkoła Letnia, Mielno 2002 „Modern.
Piasma Surface Technology” [org. przez PK].
–Il. // Na Temat / Politechnika Koszalińska. –
2002, nr 4, s. 15-16
424. Nowak Izabela : Nagrody Allianz 2002
[Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Allianz
Polska” w Koszalinie w sferze kultury, nauki,
mediów] // Miesięcznik. – 2002/2003, nr 12/1,
s. 67-69
425. Orzechowski Jerzy : Rys historyczny
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony
Przeciwlotniczej i Centrum Szkolenia Obrony
Przeciwlotniczej w Koszalinie (1948-2001) //
W : Problemy militarne na Pomorzu w latach
1914-1989 / red. Adolf Stachula. – Słupsk,
2002. – s. 167-196: il.
426. Pałkowski Szymon : Kształcimy na
dobrym poziomie [na Wydziale Budownictwa
i Inżynierii Środowiska PK: z prof. dr. hab.
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inż. ... / rozm. dr inż. Mariusz Meller. – Il. //
Na Temat / Politechnika Koszalińska. – 2002,
nr 5, s. 10-11
427. Puchalski Wojciech : Stowarzyszenie
hydrobiologów [Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego] w Koszalinie. – Il. //
Na Temat / Politechnika Koszalińska. – 2001,
nr 1, s. 12-13
428. (RD) : Rektor po raz drugi : wybory
władz Politechniki Koszalińskiej na kadencję
2002-2005. – Il. // Na Temat / Politechnika
Koszalińska. – 2002, nr 2, s. 3-6
429. Skeczkowski Roman : Nie planuję
wendety : z dr ... - założycielem i wieloletnim
kanclerzem Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie / rozm. Elżbieta
Szwaczko. – Il. // Koszalin. – 2002, nr 8, s. 5
430. Słowiński Bronisław : Aleja Rektorów
[PK] : z życia uczelni. – Il. // Na Temat / Politechnika Koszalińska. – 2002, nr 3, s. 38-39
431. Słowiński Bronisław : Na warsztatach
profesorów [VII Warsztaty Profesorskie na
Politechnice Koszalińskiej]. – Il. // Na Temat /
Politechnika Koszalińska – 2001, nr 4, s. 25-27
432. Sukces naszej Politechniki [uzyskanie
przez PK statusu sygnatariusza Wielkiej Karty
Uniwersytetów Europejskich] // Miesięcznik.
– 2002, nr 11, s. 68
433. Szwiec Agnieszka : Wymiana międzynarodowa [Międzynarodowe Stowarzyszenie
Studentów AIESEC przy PK] // Kurier Koszaliński. – 2001, nr 4, s. 14
434. Urban Piotr : Koszaliński sen o akademickiej potędze : upadek Bałtyckiej Wyższej
Szkoły Humanistycznej // Obserwator Zachodnioeuropejski. – 2002, nr 2, s. 19
435. Wawryn Krzysztof : Mam wizję mojej
uczelni : z prof. dr. hab. inż. ..., rektorem Politechniki Koszalińskiej / rozm. Ryszard Ulicki. – Il. // Miesięcznik. – 2001, nr 10, s. 21-2
Oświata. Wychowanie
436. Bednarski Kazimierz : Wychowanie to
współpraca pełna troski i odpowiedzialności wywiad z ks. dr. ... – dyr. Szkół Katolickich
[w Koszalinie] / rozm. Julian Sawiński. – Il. //
Nauczycielska Edukacja. – 2002, nr 5, s. 4-5
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437. 40 [Czterdzieści] lat Zespołu Szkół
Budowlanych im. Bronisława Bukowskiego w
Koszalinie / oprać. Teresa Węsiora. – [Koszalin] : Miscellanea, 1999. – 110 s. : il.
438. Fronczak Anna : Bonińskie pomoce naukowe. – Il. // Gazeta Ziemska – 2001, nr 6, s.
26-27 ; Taż : Kształcenie zawodowe uczniów
CKU w Boninie [gm. Manowo] // Magazyn
Rolniczy „Aura”. – 2001, nr 7/8, s. 37 ; Ostrowska Danuta : Przez komputery do Europy. – Il. //
Gazeta Ziemska – 2002, nr 11, s. 24 ; Wroniewska Danuta : Wczoraj i dziś Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Boninie // Magazyn
Rolniczy „Aura”. – 2002, nr 7/8. s. 38
439. Jaskuła-Majewska Krystyna : Szkoły
Społeczne STO w drodze do Europy [Zespół
Szkół Społecznych nr 1 STO w Koszalinie]. – Il. //
Nauczycielska Edukacja. – 2002, nr 3, s. 10
440. Kalwińska Elżbieta : Aktywizowanie w
szkole zawodowej poprzez inscenizacje [w
Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. M. Kopernika w Koszalinie] . – Il. // Nauczycielska
Edukacja. – 2002, nr 5, s. 10
441. Kozłowska Teresa, Blacha Hildegarda,
Woźniakiewicz Dorota : Nasza rosnowska
szkoła : jubileuszowe wspomnienia [z okazji
40-lecia Szkoły Podstawowej w Rosnowie,
gm. Manowo] // Gazeta Ziemska. – 2002, nr
12, s. 21
442. Kulik Renata : Zespół Szkół Rolniczych w Drawsku Pomorskim (rok założenia
1972 !) // Magazyn Rolniczy „Aura”. – 2002,
nr 9, s. 32
443. Laskowski Jerzy : Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w
Świdwinie // Magazyn Rolniczy „Aura”. –
2002, nr 10, s. 29
444. Meller Józefa, Meller Mariusz : Koszaliński Uniwersytet Trzeciego Wieku [przy
Koszalińskiej Bibliotece Publicznej]. – Il. //
Na Temat / Politechnika Koszalińska. – 2001.
nr 5, s. 30
445. Mieszczak Danuta : Próba wewnętrznego mierzenia jakości pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Koszalinie na przykładzie badania jej efektywności. – Bibliogr. // Dyrektor
Szkoły. – 2001, nr 7/8, s. 17-20

446. Mizerski Sławomir : Pałac daje szkolę :
czesne w Wietrznie [gm. Polanów w Międzynarodowej Szkole szwajcarskiej] wynosi 10
tysięcy dolarów. – Il.// Polityka. – 2002, nr 2,
s. 92-97
447. Monografia Szkoły Podstawowej nr 17
im. Orła Białego w Koszalinie : (lata 1982 –
2002) / [oprac. Alicja Drewczyńska i in.]. –
Koszalin : Szkoła Podstawowa nr 17, [2002].
– 54 s. : il.; 22 cm reg 448. Paszkowska Henryka : Adaptacja młodzieży w środowisku internackim [na terenie
Koszalina] // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 3, s. 44-45
449. Pińczuk Paweł, Traczyk Beata : Publiczne Gimnazjum im. Osadników Wojskowych w Świdwinie. – Toruń : Wydaw. A.
Marszałek, 2002. – 24 s. : il. ; 20 cm
450. Prywatne Centrum Edukacyjne w Koszalinie. – Koszalin : PCE, [2002]. – 32 s. : il.,
pl.; 15 cm
451. Szcześniak Grażyna : Kształcenie i wychowanie wczoraj i dziś w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie // Magazyn
Rolniczy „Aura”. – 2002, nr 12, s. 25-26
452. Szkoła Podstawowa nr 4 im. płk. Władimira Komarowa w Koszalinie : informator. –
Koszalin : Szkoła Podstawowa nr 4, 2001. - 14
s.: ii.; 20 cm. – 55 lat SP nr 4 w Koszalinie
453. Stępczyński Wacław : Szkoła z certyfikatem ... : rozmowa z dr. inż. ... – dyr. Zespołu Szkół Agroekonomicznych w Świątkach
k. Szczecinka / [rozm.] Czesław Kuc // Magazyn Rolniczy „Aura”. – 2001, nr 9, s. 5-36
454. Szwaczko Elżbieta : Szkoła pod szczęśliwą błyskawicą [Zespół Szkół nr 9 w Koszalinie, poprzednia nazwa - Zespół Szkół
Elektroniczno-Elektrycznych]. – Il. // Koszalin. – 2002, nr 7, s. 5
455. Wątroba Ryszard : Warto było czekać! :
cz. 1-3 [dot. szkolnictwa w Sianowie]. – Il. //
Gazeta Ziemska. – 2001, nr 10, s. 21, nr 11, s.
21, nr 12, s. 10
456. Wesołowska Lucyna : Ogniska troski
[Środowiskowe Ogniska Wychowawcze To
warzystwa Przyjaciół Dzieci w pow. Koszalin] : mięło 10 lat. – Il. // Gazeta Ziemska. –
2002, nr 8, s. 6-7
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457. Zabrocki Henryk : Dzieci naszej biedy :
z ..., prezesem Zarządu Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie / rozm.
Hilary Kubsch. – Il. // Gazeta Ziemska. –
2002, nr 3, s. 21
458. Zielony Mirosława : A jednak można
... [Dom Dziecka w Mielnie i jego filie w Boninie] // Gazeta Koszalińska. – 2002, nr 3, s. 3
Kultura
459. (AM) : Jubileusz nauczycieli plastyków [30-lecie istnienia Sekcji Plastycznej Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Koszalinie]. – Il. // Miesięcznik. –
2002, nr 11, s. 55-56
460. Cielibała Konrad : Parada militarna. –
Il. // Świat Turysty. – 2001, nr 10, s. 16 *
Fiuk Eryk : Twardziele i maniacy. – Il. // Obserwator Zachodniopomorski. – 2001, nr 5, s.
44-45 * Weterani : Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych [III Międzynarodowy, w
Darłówku, gm. Darłowo]. – Il. // Młody Technik. – 2001, nr 11, s. 26-27
461. Cwojdzińska Gabriela : Polonijne Lato
- Koszalin - 2001 : podsumowanie. - Il. // Kurier Koszaliński. – 2001, nr 3, s. 4-5
462. Czechowicz Andrzej : Stare i nowe
tradycje kulturalne Koszalina (cz. II). – Bibliogr. // Rocznik Koszaliński. – Nr 30 (2002),
s. 113-117
463. Dalska-Sienkiewicz Urszula : Sprawozdanie z działalności Muzeum Okręgowego w
Koszalinie w latach 1998-1999. – Il. // Koszalińskie Zeszyty Muzealne. – T. 23 (2001),
s. 193-206
464. Dialog [Stowarzyszenie Teatr Propozycji im. Henryki Rodkiewicz w Koszalinie].
– Il. // Koszalin. – 2002, nr 1, s. 12
465. Dorobek 90 lat [Muzeum w Koszalinie].
– Il. // Miesięcznik. – 2002, nr 11, s. 57-58
466. Gołębiewski Marian, Wódz Leszek :
Dekret powołujący do istnienia rozgłośnię
diecezjalną RADIO PLUS KOSZALIN // Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne, - 2000, nr 10/12, s. 7-8
467. Grabowski Robert : Orkiestra zagrała
po raz dziesiąty [Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy] // Gazeta Ziemska. – 2002, nr 2,
s. 5
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468. Hewelt Marzena : Klub studencki [PK]
„Kreślarnia”. – Il. // Na Temat / Politechnika
Koszalińska. – 2002, nr 6, s. 41
469. (IN): Radio Koszalin w XXI wiek. – Il. //
Miesięcznik. – 2002/2003, nr 12/1, s. 65-66
470. Izba muzealna otwarta [Miejska Izba
Muzealna w Bobolicach] // Znad Chocieli. –
2002, nr 3, s. l
471. Janusewicz Ludmiła : Teatr Pantomimy „Blik” [w Koszalinie] // Gazeta Ziemska.
– 2002, nr 12, s. 9
472. Janusewicz Ludmiła : Ten sam, a jaki
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