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O życiu Konstancji Sanguszkowej nie wiadomo zbyt wiele. Dotychczas nie po-
święcono jej żadnej monografii. W przeciwieństwie do spokrewnionej z nią 
Barbary Sanguszkowej, doczekała się jedynie dwustronicowej notatki w Pol-
skim Słowniku Biograficznym1. Niniejszy artykuł stanowi próbę rekonstrukcji 
biografii księżnej na podstawie dostępnych „skrawków” informacji. Biografia ta 
podzielona została na etapy wyznaczane przez ważne wydarzenia z życia, wśród 
których zaakcentowano epizod powrotu na Pomorze w czasie konfederacji bar-
skiej w 1768 roku i związaną z nim historię nieszczęśliwego małżeństwa. Po-
nadto poruszony został wątek oświeceniowego salonu towarzysko-literackiego 

1  Maria Czeppe, Roman Marcinek, „Sanguszkowa z Denhoffów Konstancja”, w: Polski Słow-
nik Biograficzny, red. Henryk Markiewicz, t. 34 (Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodo-
wy im. Ossolińskich i Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1992–1993), 523–524. Wszystkie 
dane i daty, o ile nie zaznaczono inaczej, przytoczono za PSB.

DOI: 10.18276/pz.2020.3-01
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Sanguszkowych, w którym bywali najznamienitsi przedstawiciele epoki; salonu, 
w którym powstały dwa anonimowe polskojęzyczne utwory okolicznościowe de-
dykowane Konstancji2. Zasygnalizowana została także sporna kwestia położenia 
pałacu Sanguszkowej na mapie Gdańska, ponieważ wielu badaczy podaje błędną 
lokalizację zamieszkiwanej przez nią posiadłości.

Konstancja pochodziła z rodu Denhoffów. Adam Boniecki w swoim herba-
rzu podaje trzy warianty zapisu tego nazwiska: w oryginalnej postaci – Dönhoff 
i spolszczone – Denhoff i Denoff3. Dönhoffowie wywodzili się z Niemiec; osiedli 
na terenie ziem inflanckich zakonu krzyżackiego, które na mocy traktatu wileń-
skiego z roku 1561 zostały przyłączone do obszaru Rzeczypospolitej. Ród ten 
miał dwie linie – pruską i polską. Druga z nich spolszczyła nazwisko, zmieniając 
głoskę ö na polskie e. 

Przodkowie Konstancji od pokoleń zajmowali tereny dzisiejszego Pomorza. 
Jej dziadek – Ernest Denhoff – pełnił funkcję wojewody malborskiego. Ojciec – 
Stanisław Ernest – uzyskał tytuł starosty kościerzyńskiego, był również hetma-
nem polnym litewskim, wojewodą płockim oraz m.in. starostą nowokarczyńskim. 
Stanisław Ernest poślubił Joannę, wojewodziankę malborską, z którą wspólnie 
nabył prawa do Lubczy w powiecie pilzneńskim. Po śmierci żony w roku 1716 
ożenił się ponownie. Jego wybranką została Zofia Sieniawska, ostatnia przedsta-
wicielka tego rodu i zarazem dziedziczka olbrzymiej fortuny. Ojciec Konstancji 

2  Odnalezione przez autorkę artykułu utwory okolicznościowe w zbiorach Biblioteki Ossoli-
neum we Wrocławiu i Biblioteki Gdańskiej PAN, których adresatką była Konstancja Sanguszko-
wa, stanowią dowód, że w Gdańsku – mieście, w którym dominował język niemiecki – wydawano 
też utwory polskojęzyczne. Księżna podczas pobytu na Pomorzu została obdarowana dwiema 
znanymi dziś publikacjami. Pierwsza z nich – druk z okazji urodzin Rok nieśmiertelności życia 
i sławy Jaśnie Oświeconej Księżnej Jejmości Konstancji Kolumbie z Donhoffów Sanguszkowej 
Marszałkowej Nadw[ornej] W[ielkiego] Ks[ięstwa] Lit[ewskiego] w dzień Nowego Lata rocznych 
epoki rodzin, za występek cnót nad prawa ludzkości z wyroku wieków dany, a przez życzliwego 
sługę z złożonej umyślnie na to kadencji, bez narażenia swobody i respektu ostrożnie doniesiony 
dnia 1 stycznia roku Pańskiego 1769 – ukazała się w drukarni Johannesa Friedricha Bartelsa 
w 1769 roku (Egzemplarz Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu [dalej: B.Ossol], sygn. XVIII-
20529-IV). Z kolei oda imieninowa – Wiersze z okazji iluminacji wieczornej na dniu imienin Jaśnie 
Oświeconej Księżnej Jejmości Konstancji z Dönhoffów Sanguszkowej, Marszałkowej Nadw[ornej] 
Wielkiego Księ[stwa] Lit[ewskiego] przez Geniusza z ogniów wypadającego oddane (Egzemplarz 
Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, sygn. Oe 60 8o adl.31) – wyszła z oficyny Thomasa 
Johannesa Schreibera.

3  Adam Boniecki, Herbarz polski. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlachec-
kich, t. 4 (Warszawa: Gebethner i Wolff, 1901), 250.
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zmarł w Gdańsku w 1728 roku; został pochowany w Częstochowie, w kaplicy 
Denhoffów na Jasnej Górze4.

Dzieciństwo 

Z treści poświęconego Konstancji wiersza urodzinowego wnioskować można, że 
dziedziczka rodu przyszła na świat najprawdopodobniej 1 stycznia 1716 roku: 
Dziś dzień Twych rodzin, dziś dzień świąt zaczyna / Liczyć najpierwszy z kalen-
darza biegu (Rok nieśmiertelności, w. 113–114). Denhoffówna została nazwana 
Konstancją Kolumbą. Pierwsze imię mogła odziedziczyć po swej babci – Kon-
stancji Słuszce, matce Stanisława Ernesta, zaś drugie imię może stanowić klucz 
do poznania daty jej urodzin. Jako że dzień narodzin często decydował o wybo-
rze drugiego imienia dla dziecka, świętą patronką Konstancji została Kolumba 
z Sens – dziewica, która zginęła śmiercią męczeńską podczas prześladowania 
aureliańskiego w 273 roku, i której liturgiczne wspomnienie przypada na ostat-
ni dzień roku kalendarzowego – 31 grudnia5. Jednak z wiersza urodzinowego 
można dowiedzieć się6, że Konstancja przyszła na świat w Nowy Rok, a drugie 
imię zaczerpnięto od patronki wigilii tego dnia. Ostatni dzień grudnia i pierwszy 
stycznia były więc okazją do świętowania imienin i urodzin księżnej.

Dzieciństwo Konstancji Sanguszkowej nie było okresem sielankowym. 
W 1716 roku, być może nawet przy porodzie, zmarła jej matka – Joanna Den-
hoff. Księżną zaopiekowała się druga żona ojca – Maria Zofia z Sieniawskich. 
Gdy Konstancja miała 12 lat, zmarł jej ojciec7. Trzy lata później macocha, zwa-
na „złotą wdową”8, wyszła ponownie za mąż za księcia Augusta Aleksandra 

4  Na podstawie: Kasper Niesiecki, Korona polska przy złotej wolności starożytnemi rycer-
stwa polskiego i wielkiego księstwa litewskiego klejnotami, najwyższymi honorami, heroicznym 
męstwem i odwagą wytworną nauką, a najpierwej cnotą, nauką, pobożnością i świątobliwością 
ozdobiona, potomnym zaś wiekom na zaszczyt i nieśmiertelną sławę pamiętnych w tej ojczyźnie 
synów, t. 2 (Lwów: Drukarnia Collegium Lwowskiego Societatis Jesu, 1738), 71.

5  Samuela Orgelbranda encyklopedyja powszechna, t. 15 (Warszawa, 1864), 127.
6  Różdżkę oliwną Kolumba Ci niesie / W wigilii<j>ę świąt Twego urodzenia (Rok nieśmiertel-

ności, w. 209–210).
7  Bożena Pobietek pisze, że Potocka przez dwa lata zwlekała z urządzeniem pogrzebu Denhof-

fowi. Pierwszy jego pogrzeb odbył się w 1729 r. na Jasnej Górze. Rok później wystawne uroczy-
stości zorganizowano w Warszawie. Ostatnia ceremonia miała miejsce w 1730 r. Przygotowanie 
pogrzebów wraz z trzygodzinną mszą żałobną z udziałem najwyższych urzędników pochłonęło 
ogromne sumy (Bożena Pobietek, Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością 
kobiet z kręgów szlacheckich [Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 
2003], 145).

8  Tamże.

Odświętne i oficjalne – listy i inne teksty gratulacyjne placówek edukacyjnych…
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Czartoryskiego. Był to dla Konstancji czas wielkiego przełomu w życiu, nie tylko 
ze względu na powtórne wyjście za mąż opiekującej się nią Marii Zofii. W tym-
że roku, jako młoda 15-letnia kobieta, sama wyszła za mąż za starszego od niej 
o 4 lata księcia Janusza Aleksandra Sanguszkę.

Małżeństwo z Januszem Aleksandrem Sanguszką

Małżeństwo z 19-letnim miecznikiem litewskim, późniejszym marszałkiem nad-
wornym litewskim i ordynatem ostrogskim, z wielu powodów nie było udane. 
Ślub odbył się w 1731 roku. Wówczas to, jak pisze Mieczysław Ledóchowski 
w Dziejach rodu Ledóchowskich:

Książę Janusz Aleksander Sanguszko (…), oraz jego żona Konstancja z Den hoffów 
Sanguszkowa naznaczyli posagu po 50 tysięcy złotych polskich, a więc razem 
100 tysięcy, oraz aparatum pro decore jej i swego imienia, to jest klejnoty, srebra 
i inne mobilia – jak zapisano w intercyzie ślubnej9.

Uroczystość zaślubin miała charakter prywatny. Bożena Pobietek pisze, że 
odbyła się ona w sekrecie, jedynie przy udziale najbliższych członków rodziny10. 
O takiej skromnej ceremonii świadczy również zachowana relacja: szybko i bez 
kosztów […], wszystko jednego dnia i ślub i łożnica była11.

Janusz, mimo młodego wieku, skupiał na sobie uwagę szlachty, gdyż był 
ostatnim dziedzicem ordynacji ostrogskiej – olbrzymiego majątku ziemskiego 
skupiającego 24 miasta i 592 wsie. Agnieszka Jakuboszczak opisuje dzieje tej 
posiadłości, która po bezpotomnej śmierci Ludwika Lubomirskiego w 1720 roku 
przeszła w ręce Marianny z Lubomirskich – córki marszałka koronnego Józefa 
Karola Lubomirskiego i Teofili z książąt zasławsko-ostrogskich12. W 1729 roku, 
po śmierci Marianny z Lubomirskich Sanguszkowej, żony Pawła Karola 

9  Mieczysław Ledóchowski, Aby pozostał nasz ślad: dzieje rodu Ledóchowskich (Wro-
cław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2002), 29.

10  Pobietek, Kobiecy świat, 217. Autorka pisze również o panującej w czasach saskich modzie 
na tego typu śluby, powodowanej głównie względami finansowymi – zmniejszeniem monstrual-
nych kosztów wesela. Taki sposób zawierania małżeństwa był również sposobem na uniknięcie 
tłumaczeń przed ewentualnymi kandydatami do ręki zamożnej panny.

11  Katarzyna Sapieżyna do Anny Katarzyny Radziwiłłowej (17 VIII 1731), Archiwum Główne 
Akt Dawnych w Warszawie, AR V, teka 340, nr 13901.

12  Agnieszka Jakuboszczak, Sarmacka dama. Barbara Sanguszkowa (1718–1791) i jej salon 
towarzyski (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2008), 32.
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Sanguszki, dobra ostrogskie przeszły we władanie ich jedynego syna – Janusza13. 
Ziemie te stały się przyczyną konfliktu z Lubomirskimi, którzy uważali się za 
jedynych prawowitych spadkobierców. Hulaszczy tryb życia księcia przyczynił 
się do rozpadu ordynacji. Sanguszko, by spłacić swe długi, za namową Czarto-
ryskich zawarł transakcję kolbuszowską, rozdzielając ziemie pośród wierzycieli, 
co wstrząsnęło Rzeczpospolitą. Janusz Aleksander nie cieszył się dobrą opinią 
z wielu powodów. Zyskał miano jednego z najsławniejszych pijaków w kraju. Łu-
kasz Gołębiowski przytacza anegdotę na temat jego nałogu:

Z pomiędzy (sic!) tylu pijaków sławniejszych było trzech w Koronie i jeden w Li-
twie. Janusz Książę Sanguszko, Ordynat Ostrogski, marszałek nadworny litewski, 
tak tęgą miał głowę, że gdy spił się, przejechał tylko w karecie staj kilka, wracał 
i pił znowu14.

Janusz był zupełnym przeciwieństwem swego ojca – Pawła Karola, któ-
ry cieszył się powszechnym uznaniem i szacunkiem. Paweł Karol Sanguszko 
zdawał sobie sprawę, że ze względu na skłonności syna do chłopców, szanse 
na męskiego potomka są znikome. Jedynym wyjściem dla ratowania wygasające-
go rodu Sanguszków-Lubartowiczów było znalezienie dla siebie nowej małżonki. 
Barbara z Duninów, jak pisze Zbigniew Goliński, została zaproponowana przy-
szłemu marszałkowi przez nadwornego lekarza. Szesnastoletnia wówczas Bar-
bara poślubiła ponadpięćdziesięcioletniego Pawła Sanguszkę, któremu w ciągu 
kilkunastu lat małżeństwa urodziła sześcioro dzieci15. 

Oprócz opinii alkoholika i hulaki, jaką miał Janusz Aleksander w kraju, rów-
nież zagraniczni goście, przebywający na magnackim dworze Sanguszków, mieli 
o nim nie najlepsze zdanie. Agnieszka Jakuboszczak pisze, że przez obcokrajow-
ców Janusz był powszechnie pogardzany, wiedziano o jego skłonnościach homo-
seksualnych16. Młody Sanguszko słynął również z wystawnych biesiad. O jego 
zachowaniu w Lublinie Jędrzej Kitowicz w Pamiętnikach pisał następująco:

13  Szerzej o tym w: Teresa Zielińska, Magnateria polska epoki saskiej (Wrocław–Warszawa–
Kraków: Ossolineum, 1977), 172.

14  Łukasz Gołębiowski, Domy i dwory. Przy tém opisanie apteczki, kuchni, stołów, uczt, bie-
siad, trunków i pijatyki; łaźni i kąpieli; łóżek, pościeli, ogrodów, powozów i koni; błaznów, karłów, 
wszelkich zwyczajów dworskich i różnych obyczajowych szczegółów (Warszawa: Druk N. Glücks-
berga, 1830).

15  Zbigniew Goliński, Ignacy Krasicki (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979), 80.
16  Jakuboszczak, Sarmacka dama, 32.
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Stoły otwarte i biesiady dawał niemal dzień w dzień, a kiedy do jego stołu zasiadło 
tylko 30 osób, to już był prywatny obiad. Poił winem węgierskim do zbytku nie 
tylko znaczniejszych gości, ale też i drobnych, nawet i dworskich panom swoim 
asystujących; w służbie zaś jego znajdujący się w trzeźwości trzymać się musieli. 
Pijak, szałaput i niestatek miejsca u niego nie mieli17.

Opis ten jest dowodem na hipokryzję księcia. Nie aprobował u innych postę-
powania, którego sam się dopuszczał. Z tego samego źródła możemy się dowie-
dzieć, że był człowiekiem uwielbiającym muzykę. Posiadał trzy kapele, z czego 
jedna złożona była z 12 górali. Jednakże nie tańczył i nie bawił się w towarzy-
stwie kobiet. Zdecydowanie preferował zabawę z kielichem18. Janusz nie dzia-
łał na rzecz dobra publicznego, nie pełnił należycie piastowanych przez siebie 
funkcji, głównie zaś próżnował i oddawał się rozrywkom. Można się domyślać, 
że Konstancja w związku z Januszem nie była szczęśliwa, a wyjście na jaw jego 
skłonności do mężczyzn musiało być dla niej upokorzeniem. Jędrzej Kitowicz 
pisał:

Żonę miał [Janusz Sanguszko – przyp. aut.] piękną panią i wspaniałą, Den hofównę 
z domu, wielkiej także fortuny dziedziczkę. Lecz jakimsiś wstrętem wkrótce 
po ożenieniu do niej i do wszystkich kobiet powziętym nie mieszkał z nią (…)19.

Homoseksualizm doby oświecenia oraz epok wcześniejszych jest zjawi-
skiem interesującym dzisiejszych badaczy i historyków. Tematowi temu poświę-
cono wiele prac, i w wielu z nich znajduje się nazwisko Janusza Sanguszki20. 
Mężczyzn, utrzymujących seksualne kontakty z innymi, nazywano wówczas 
samcołożnikami, mężołożnikami, niewieściuchami, sodomczykami, a sam homo-
seksualizm określany był mianem paziolubstwa, mężczyńskiej psoty, mężczyzny 

17  Jędrzej Kitowicz, Pamiętniki, czyli historia polska (Warszawa: Państwowy Instytut Wydaw-
niczy, 1971), 61.

18  Tamże, 62.
19  Tamże, 63.
20  Prace, w których przedstawia się Janusza Aleksandra Sanguszkę jako homoseksualistę: 

Tomasz Nastulczyk, Piotr Oczko, „Z leksykalnych problemów badań nad homoseksualnością 
staropolską”, LiteRacje 2 (2011): 108–114; Piotr Oczko, „Homoseksualność a grzech sodomski. 
Dlaczego nie chcę pisać o staropolskich samcołożnikach? Przyczynek do »archeologi« gay studies 
w Polsce”, Teksty Drugie 5 (2008): 32–50; Paweł Fijałkowski, „Świat staropolskich mężolubni-
ków”, w: tegoż, Homoseksualizm. Wykluczenie – transgresja – akceptacja (Warszawa: Eneteia, 
2009); Janusz Tazbir, „Staropolskie dewiacje obyczajowe”, Przegląd Humanistyczny 7/8 (1985): 
1–13.
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z mężczyzną brzydliwym bawieniem się21. Informacje o takich właśnie skłonno-
ściach Janusza Sanguszki znajdziemy też w pamiętnikach z epoki. Kitowicz wy-
mienia z imienia i nazwiska kochanka księcia:

Obmiotem pasji jego był jaki hoży młodzieniec, na którego wysypywał niemal 
wszystkie skarby swoje: ten władał sercem jego, odzierał księcia z pieniędzy, z klej-
notów i z tego wszystkiego, co mu się podobało; nic nie powściągało faworyta 
od takowych grabieży tylko jedna bojaźń powrotu szczęścia na niebezpiecznych 
fundamentach stojącego. Choć jednak wypadł z łask faworyt, odchodził ze wszyst-
kim nabytkiem. Przeto każdy, który wpadł w to szczęście, uwijał się rączego z ła-
skami książęcymi, póki pole przepiórcze służyło. Wielu z tych faworytów wyszło 
na słusznych obywatelów i majętnych panów. Jeden tylko Kazimierz Chyliński do-
znał losu przeciwnego: odarty ze wszystkich zbiorów, okuty w kajdany i do gdań-
skiego cuchtuazu [więzienia – przyp. J. Kitowicz] odesłany, w którym pokutował 
lat dwanaście22.

Kazimierz Chyliński był jednym z kochanków23, który dzięki romansowi 
z Sanguszką w krótkim czasie ze służącego stał się plenipotentem prawnym Ja-
nusza i Konstancji. Awansował na osobistego sekretarza, który zarządzał dwo-
rem, trzymał pieczę nad korespondencją oraz wpływał na decyzje podejmowane 
przez ordynata. Ojciec Sanguszki, nie aprobując postępowania syna, dostrzega-
jąc ponadto u niego skłonności do wynagradzaniu kochanków bogactwami, po-
stanowił za wszelką cenę namówić księcia do powrotu do żony. Jarosław Pietrzak 
przytacza zachowany fragment listu, w którym Paweł Sanguszko poucza syna:

[Z]ważaj mój kochany synu jak cię te koligacje z Fortuny ujmują, kiedy pachołków 
sobie w dworze czynisz w Stepaniu, trzeci w Konstantynowie, czwarty przy boku, 
z którymi przyjdą w pewne czasy do Fortuny owi Panowie będą, a ty mój Kochany 
synu ich chłopem i pachołkiem i tym Ciebie przestrzegę i miej nad sobą własnym 
miłosierdzie, kiedy ze wszystkiego drwisz24.

21  Określenia te przytaczam za Piotrem Oczko (Oczko, „Homoseksualność”, 33.).
22  Kitowicz, Pamiętniki, 63.
23  Burzliwym dziejom tego romansu, który ewoluował od wzajemnej fascynacji do relacji 

opartej na transakcji handlowej, przynoszącej Chylińskiemu finansowe korzyści, poświęcił ar-
tykuł Jarosław Pietrzak (zob. Jarosław Pietrzak, „Cokolwiek serca i afektu Pańskiego mieć dla 
siebie upraszam. Dzieje romansu księcia Janusza Aleksandra Sanguszki z jego sekretarzem Kazi-
mierzem Chylińskim”, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 27 (2013), 4: 
3–23.

24  P.K. Sanguszko do J.A. Sanguszki, Zasław, 13 V 1747, APK, AS TA, sygn. 44/3, 5–7 (cyt. za: 
Pietrzak, „Cokolwiek serca”, 24.).
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Prośby Pawła Sanguszki okazały się bezskuteczne. Dbając o dobre imię 
swego rodu, powziął radykalne środki, skazując Chylińskiego na karę więzienia. 
Pretekstem do uwięzienia kochanka syna były malwersacje finansowe, których 
miał się dopuścić25. Kara nie ominęła też księcia. Kitowicz podaje, że została 
ona wymierzona zamkniętemu w pokoju Januszowi za pomocą rózg26. Jednak 
dotkliwsza okazała się z pewnością inna – musiał on się zrzec, na korzyść ojca, 
prawa do rządu nad całym dworem i garnizonem dubieńskim27. Nałożone kary 
nie wpłynęły jednak na zmianę upodobań księcia. Nadal spotykał się z kochan-
kami, ale z szacunku do ojca i ze strachu przed nim robił to po kryjomu. Dopiero 
po jego śmierci mógł na nowo afiszować się ze swymi partnerami. Znany z imie-
nia i nazwiska kochanek – Kazimierz Chyliński – nie był jedynym. Janusz Ta-
zbir podaje także informację o Karolu Szydłowskim, którego książę wynagrodził 
miasteczkiem Koźmin oraz siedemnastoma wsiami, wydzielonymi z ordynacji 
ostrogskiej28. O ile w stosunku do swoich kochanków Sanguszko był niezwy-
kle hojnym człowiekiem, który lekką ręką potrafił rozdać różne dobra i majątki 
ziemskie, o tyle w stosunku do żony zachowywał chłodny dystans. Jędrzej Kito-
wicz pisze:

[Ż]ona nie odbierając od męża żadnych dowodów małżeńskich, prócz jednego 
dzień dobry z rana, a dobranoc na wieczór, pomieszkawszy przy nim w osobnych 
apartamentach z pół roku, odjechała nazad do swego Baranowa, z którego była 
sprowadzona29.

Słowa te są dowodem na to, że małżeństwo Janusza Aleksandra i Konstancji 
nie było i nie mogło być udane. Oficjalnie zakończyło się rozwodem prawdopo-
dobnie w roku 177030.

25  Jak pisze Pietrzak, przedmiotem sporu było 40 000 zł, za które Chyliński miał zakupić ma-
jątek ziemski. Suma ta była zdeponowana w skrzyni z pieczęciami marszałka nadwornego litew-
skiego (Pietrzak, „Cokolwiek serca”, 23.).

26  Kitowicz, Pamiętniki, 64.
27  Tamże.
28  Janusz Tazbir, Prace wybrane. Studia nad kulturą staropolską (Kraków: Universitas, 

2001), 263.
29  Kitowicz, Pamiętniki, 64.
30  Było to wynikiem panującej w sferach polskiej arystokracji rozwodomanii. Datę tę podaję 

za: Wacław Zawadzki, red., Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, t. 1 (Warszawa: Pań-
stwowy Instytut Wydawniczy, 1963), 925.
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Gdańsk w życiu Konstancji

Kolejny etap w życiu Konstancji Sanguszkowej wyznacza wybuch konfederacji 
barskiej (1798–1772). Walki konfederatów z wojskiem rosyjskim, trwające od lu-
tego 1768 roku, szybko rozprzestrzeniły się na terenach Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów31. W tych burzliwych czasach księżna postanowiła wyjechać na Pomorze.

Nie wiadomo jednak, kiedy przeprowadziła się do Gdańska. Miasto nad 
Motławą nie było jedynie miejscem schronienia w burzliwych czasach, ale 
przede wszystkim miejscem, w którym postanowiła odnaleźć spokój po pery-
petiach z mężem. Gdańska posiadłość Sanguszkowej z pewnością miała dla niej 
duże znaczenie sentymentalne, gdyż był to pałac, który odziedziczyła po rodzi-
cach. Konstancja postanowiła udzielić poparcia konfederacji i wspierać ją finan-
sowo. Elżbieta Aleksandrowska w artykule poświęconym Barbarze Sanguszko-
wej, na podstawie korespondencji księżnej z Wojciechem Jakubowskim, podaje 
informację:

W kwietniu 1769 spodziewając się „złych dla kraju czasów” wyjechała [Barbara – 
przyp. aut.] z dwiema córkami do Gdańska, weszła w stosunki z rezydentem fran-
cuskim J. de Reynavalem Gérardem i byłą żoną pasierba – Konstancją z Denhoffów, 
która już wcześniej schroniła się tam przed eksmężem, zaaklimatyzowała i hojnie 
łożyła na cele konfederackie32.

Wybór Gdańska nie był przypadkowy33. Miasto to było bowiem strefą neu-
tralną, gdyż jego władze nie opowiedziały się po żadnej ze stron. Według Stani-
sława Salmonowicza pozycja tego miasta portowego była pod każdym względem 
dość szczególna. Gdańsk był czołowym ośrodkiem nauki na ziemiach polskich, 
z czego zdawano sobie sprawę w warszawskich kręgach naukowych; uważano 
go za wrota Rzeczypospolitej na świat34. Nie ulega więc wątpliwości, że stoli-
cę Pomorza, która imponowała swym bogactwem kulturowym ogółowi szlachty, 

31  Jakuboszczak, Sarmacka dama, 113.
32  Elżbieta Aleksandrowska „O Barbarze Sanguszkowej, jej literackim salonie i nieznanej 

twórczości poetyckiej”, w: Kultura literacka połowy XVIII wieku w Polsce. Studia i szkice, red. 
Teresa Kostkiewiczowa (Wrocław: Ossolineum, 1992), 136.

33  O szlachcie i magnaterii, osiedlającej się w Gdańsku podczas konfederacji barskiej, pisze 
Wacław Szczygielski (Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768–1770 [Warszawa: Instytut Wy-
dawniczy PAX, 1970], 173–174).

34  Stanisław Salmonowicz, „Toruń i Gdańsk w polskiej kulturze lat czterdziestych i pięćdzie-
siątych XVIII w.”, w: Kultura literacka połowy XVIII wieku w Polsce. Studia i szkice, red. Teresa 
Kostkiewiczowa (Wrocław: Wiedza o Kulturze, 1992), 100.
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chętnie odwiedzano. Znaczenie Gdańska w tym okresie podkreśla również Ewa 
Barylewska-Szymańska. Badaczka pisze, że miasto to było największe w ówcze-
snej Rzeczypospolitej i posiadało wielowiekową tradycję wielkomiejską. Miesz-
kała tam czasowo przede wszystkim szlachta pomorska35, a także niektórzy 
przedstawiciele szlachty, magnaterii czy duchowieństwa z innych rejonów, któ-
rzy w okresie niepokojów decydowali się na dłuższy pobyt przede wszystkim ze 
względu na bardzo dobrze rozwinięty system obronny, który gwarantował miastu 
bezpieczeństwo36. W czasie konfederacji barskiej (1768–1772), oprócz wymienio-
nej już wcześniej rodziny Sanguszków (Konstancja i Barbara wraz z dziećmi), 
miasto nad Motławą zamieszkiwały rodziny Czackich, Przebendowskich, Ponia-
towskich, Czartoryskich, Bielińskich, Sapiehów, Radziwiłłów, Jabłonowskich, 
Mniszchów, Potulickich, Denhoffów, Nowowiejskich i Raczyńskich37.

Zainteresowaniu Gdańskiem największych rodzin szlacheckich sprzyjało 
też, jak pisze Teresa Zielińska, prawo do nabywania własnych nieruchomości, 
które wedle obowiązujących w Prusach Królewskich zasad szlachta otrzymała 
tam już w 1538 roku, czyli wcześniej niż w Koronie. Miała ona prawo do za-
kupu domów w mieście, ale nie mogła nabyć spichlerzy. Taki nabywca musiał 
też liczyć się z ponoszeniem różnych świadczeń. Poza tym nie każdy mógł nim 
zostać. By mogło dojść do zakupu domu na terenie Gdańska, nabywca musiał 
posiadać pruski indygenat38, który był czymś w rodzaju specjalnie nadawanego 
przywileju dla obcych rodów szlacheckich. Rodziny, które decydowały się na za-
mieszkanie nad Motławą, kupowały posesje w zwartej miejskiej zabudowie lub 
większe parcele, usytułowane poza ścisłym centrum39, np. w dzielnicach Nowe 
Ogrody i Długie Ogrody. Domy, które szlachta tam budowała, określano mia-
nem pałaców. Taki pałac znajdował się w posiadaniu rodziny Denhoffów, z któ-
rej pochodziła Konstancja, i który przeszedł w jej posiadanie. Ewa Barylewska-

-Szymańska w artykule Domy szlachty w osiemnastowiecznym Gdańsku podaje 

35  Ewa Barylewska-Szymańska, „Domy szlachty w osiemnastowiecznym Gdańsku”, w: Život 
pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh 
moderní doby, red. Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Jiří Pešek (Praha: Scriptorum, 2009), 506.

36  Tamże, 508.
37  Tamże.
38  Teresa Zielińska, „Przyczynek do sprawy własności szlacheckiej w Gdańsku XVIII stulecia”, 

w: Ludzie, kontakty, kultura XVI–XVIII w. Prace ofiarowane prof. Marii Boguckiej, red. Jerzy 
Kowecki, Janusz Tazbir (Warszawa: Semper, 1997), 103.

39  Barylewska-Szymańska, „Domy”, 510. 
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informację, że rodzice Konstacji – Joanna i Stanisław Denhoffowie – na swą 
siedzibę obrali Nowe Ogrody40.

Nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądała posiadłość księżnej, 
można jedynie przypuszczać, że domy w dzielnicy Nowe Ogrody były willami 
z rozbudowanymi ogrodami, pozwalającymi osiedlającym się magnatom na ży-
cie łatwe i wygodne. Gdańskie pałace nie wyróżniały się jednak spośród domów 
mieszczan41. Jerzy Samp w książce zatytułowanej Gdańskie dwory i pałace pisał 
że miały po prostu dawać wytchnienie od trudów codziennego życia42. Wnętrza 
posiadłości wypełnione były kosztownymi dziełami sztuki, wytwornymi mebla-
mi oraz cennymi księgozbiorami. Te parkowo-ogrodowe kompleksy nierzadko 
były projektowane przez sprowadzanych do Gdańska specjalistów, którzy speł-
niali kaprysy ich użytkowników, budując fontanny, wodospady, murki oporowe, 
groty, tarasy widokowe, pustelnie zwane ermitażami, pawilony ogrodowe, oran-
żerie i wiele innych43. Z opisu Jerzego Sampa można domyślać się, że pałac za-
mieszkiwany przez księżną Konstancję mógł wyglądać podobnie.

40  Tamże, 520. Wokół miejsca pobytu księżnej w Gdańsku powstało wiele niejasności, w związ-
ku z czym stanowiska badaczy są podzielone. Część z nich podaje Długie Ogrody jako lokalizację 
rezydencji, opierając się na słowach Barbary Sanguszkowej, która w liście informowała o nabyciu 
posiadłości za Wysoką Bramą na Długich Ogrodach (zob. Aleksandrowska, „O Barbarze San-
guszkowej”, 136; Edmund Kotarski, „Środowisko autorskie w Gdańsku w XV–XVII w.”, Gdański 
Rocznik Kulturalny 17 [1997]: 63). Informacja ta nie znajduje jednak potwierdzenia w żadnych 
urzędowych dokumentach własności. Drugi obóz badaczy skłania się ku usytuowaniu posiadłości 
księżnej na Nowych Ogrodach, sugerując, że nieznająca topografii miasta księżna, myląc dwie 
podobne do siebie nazwy, błędnie podała lokalizację pałacu. Obie dzielnice są znacznie od siebie 
oddalone Wiadomo jednak, że Wysoka Brama, o której pisała Barbara, prowadziła do Nowych 
Ogrodów. Badacze, powołując się na Akta Miasta Gdańska oraz dokumenty z archiwum Sangusz-
ków, opisują historię posiadłości przy Nowych Ogrodach (dzisiejsza ulica Kartuska), zwanej Pała-
cem Denhoffowskim. Konstancja, która była właścicielką pałacu, w 1752 r. odsprzedała go Jerze-
mu Mniszchowi, który z kolei odstąpił go Barbarze Sanguszkowej (zob. Zielińska, „Przyczynek”, 
107; Barylewska-Szymańska, „Domy ”, 520). Za tą hipotezą przemawia również podana przez 
Zielińską relacja F.C. Duisburga, który w 1809 r. wspominał widziany przez siebie książęcy ogród 
sanguszkowski na Nowych Ogrodach. Takie miejsce zamieszkania księżnej wskazuje również 
Józef Wybicki, który był częstym gościem u Konstancji. W pamiętniku pisze o Sanguszkowej: 

„Mieszkała na przedmieściu Gdańska Nowe Ogrody zwanym”. Wybicki jest z pewnością osobą, 
której można ufać w kwestii podawanych informacji dotyczących Gdańska, gdyż często bywał 
w mieście nad Motławą, nieopodal którego (w Będominie) przyszedł na świat (zob. Józef Wybicki, 
Życie moje oraz wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich, red. Adam Mieczysław Skał-
kowski [Wrocław: Ossolineum, 2005], 114).

41  Zielińska, „Przyczynek”, 109.
42  Jerzy Samp, Gdańskie dwory i pałace (Gdańsk: Marpress, 1998), 6.
43  Tamże, 7.
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Pobyt w Gdańsku stanowił przełom w życiu Konstancji Sanguszkowej. 
Mimo różnych okoliczności, które przywiodły ją nad Bałtyk (odcięcie się od 
męża Janusza Aleksandra i konfederacja barska), księżna organizowała liczne 
spotkania towarzyskie i spędzała czas z młodszą od niej o dwa lata macochą eks-
męża – Barbarą Sanguszkową, którą darzyła sympatią. Barbara prowadziła salon 
towarzysko-literacki, w którym Konstancja brała czynny udział. Salon począt-
kowo działał w Warszawie, ale wraz z przeprowadzką księżnej spotkania towa-
rzyskie przeniosły się do Gdańska44. Oprócz tak znanych twórców, jak Elżbieta 
Drużbacka czy Ignacy Krasicki45, bywali w nim na zabawach literackich również 
poeci mniej znani lub prawie nieznani46. Elżbieta Aleksandrowska wymienia 
wśród nich: Wojciecha Jakubowskiego, Celestyna Czaplica, Kaspra Rogalińskie-
go, Antoniego Wiesiołowskiego, Jana Nepomucena Ponińskiego czy chorążego 
Seweryna Eustachego Szydłowskiego. Swój wkład w literacką działalność salonu 
miała też Konstancja Sanguszkowa, która zajmowała się tłumaczeniem z języka 
francuskiego. Dokonała ona przekładu powieści nieznanego autora47 zatytuło-
wanej Le cercle ou les conversations galantes48, która po raz pierwszy została 
wydana w 1675 roku. Szczególna przyjaźń łączyła księżną z autorem Mazurka 
Dąbrowskiego – Józefem Wybickim, który wielokrotnie odwiedzał ją w Gdańsku. 
Autor Hymnu jako konfederat i emisariusz barzan doceniał jej aktywność, pisząc 
w swym pamiętniku: „Dom księżny Sanguszkowej z domu Denofowej (…) był 
schronią wszystkich dobrze myślących Prusaków”49 [Polaków, obywateli Prus 
Królewskich – przyp. A. Skałkowski]. Nie szczędził on jej pochwał, ukazując ją 
jako wzór obywatelki zaangażowanej w obronę swej ojczyzny.

Lękała się jak wszyscy zemsty moskiewskiej, spustoszenia dóbr, prześladowa-
nia, ale i ta zacna Polka należała do licznych obywatelek, które energią, rezolu-
cją ratowania Ojczyzny zawstydzały płeć naszą, zawstydzały magnatów polskich 

44  Działalność tego salonu opisała Elżbieta Aleksandrowska (Aleksandrowska, „O Barbarze 
Sanguszkowej”).

45  Zaprzyjaźniony z Sanguszkami Ignacy Krasicki był również częstym gościem w Gdań-
sku. Szerzej o tym w: Edmund Rabowicz, „Krasicki w Gdańsku”, Rocznik Gdański 49 (1998), 1: 
95–112.

46  Aleksandrowska, „O Barbarze Sanguszkowej”, 123.
47  Agnieszka Jakuboszczak identyfikuje go z Marią Katarzyną Hortensją de Villediueu, Seba-

stianem de Brémond lub Franciszkiem Salvat – panem de Monfort.
48  Tytuł polskiego tłumaczenia autorstwa Konstancji brzmiał Koło albo konwersacja politycz-

na (Jakuboszczak, Sarmacka dama, 159).
49  Wybicki, Życie, 114.
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zniewieściałych, a raczej zbabiałych w gnuśnym życiu egoistów (…). Nie tak podle 
myślała Sanguszkowa; niech przez wdzięczność i szacunek najpóźniejszy Polak 
święci jej pamięć. I ona chciała dobrze swojej Ojczyźnie. U niej były wszystkie 
obrady, ona jedna, powiem, dzieliła swe dochody na wypadające potrzeby, z jej 
skarbu i moje dalsze podróże zostały opatrzone50.

Oprócz Józefa Wybickiego do gdańskiej posiadłości Konstancji przybywali 
również zagraniczni goście. Jednym z nich był spokrewniony z nią Ernst Ahasve-
rus von Lehndorff. W swym dzienniku pod datą 17 lipca 1776 Lehndorff zano-
tował:

Zwiedziłem Gdańsk i jego okolice. (…) Kolację jemy u księżnej Sanguszkowej 
w jej ogrodzie i we wspaniałym, bardzo pięknie urządzonym domu. Z dobrą San-
guszkową, która jest ze mną spokrewniona, mówimy wiele o rodzinie Dönhoffów. 
Przy tej okazji powiedziała, że w swoim testamencie zapisze mi poważny legat51.

Postępowanie to jest kolejnym dowodem na gościnność i hojność księżnej. 
Ostatnia z rodu Denhoffów, zdając sobie sprawę ze swego podeszłego wieku 
(miała wówczas 60 lat), szczodrze dzieliła się swym majątkiem z zaprzyjaźnio-
nymi osobami. Rok później, w roku 1777, Sanguszkową odwiedził kolejny cudzo-
ziemiec, Johann Bernoulli – wybitny filozof, matematyk i astronom pochodzenia 
szwajcarskiego. Bernoulli w latach 1777–1778 odbywał podróż przez Brangeburg, 
Pomorze, Prusy, Kurlandię, Rosję i Polskę, której przebieg zawarł w pamiętni-
ku. W rozdziale zatytułowanym Obraz księżnej Sanguszkowej u malarza Wessla 
opisał Konstancję jako koneserkę sztuki i kolekcjonerkę wyjątkowych obrazów52. 
Z treści można wywnioskować, że Bernoulli nie znał jej, przybywając nad Mo-
tławę. Pierwotnie celem jego wizyty w Gdańsku w lipcu 1777 roku nie było spo-
tkanie z nią. Gościł początkowo u gdańskiego malarza Jakuba Wessla, u którego 
zobaczył intrygujący obraz malowany na drewnie, przedstawiający Najświętszą 
Pannę z Dzieciątkiem, św. Jana, św. Franciszka […] glorię z aniołków i girland 
kwiatów53. Przybysz nie mógł się napatrzyć na ten obraz, nazwał go nawet ar-
cydziełem i za wszelką cenę chciał poznać właściciela obrazu, który oddał go 

50  Tamże, 114–115.
51  Ernst Ahasverus von Lehndorff, „Dzienniki”, w: Polska stanisławowska w oczach cudzo-

ziemców, red. Wacław Zawadzki, t. 2 (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963), 15.
52  Johann Bernoulli, „Podróż po Polsce”, w: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, 

red. Wacław Zawadzki, t. 1 (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963), 467.
53  Tamże.
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malarzowi do poprawek54. Wessel wtajemniczył przybysza, że „obraz ten nale-
ży do księżnej Sanguszkowej, polskiej damy w starszym wieku, która mieszka 
w Gdańsku i ma wiele pięknych rzeczy w tym rodzaju, a także zbiór historii na-
turalnej”55. W ten sposób rozpoczęła się znajomość cudzoziemca z księżną, która 
rozwinęła się przy okazji podziwiania wielu rzadkich okazów natury i sztuki, 
znajdujących się w jej prywatnych zbiorach.

Księżna Sanguszkowa była powszechnie znana jako hojna filantropka. Nie 
miała potomka, więc swój majątek rozdysponowała krewnym. Wspierała również 
wiele innych inicjatyw. W 1752 roku ufundowała drewniany kościół pod wezwa-
niem św. Rocha (obecnie pod wezwaniem Krzyża Świętego) w Ciepielowie oraz 
wspomogła w 1772 roku modernizację i przebudowę świątyni pod wezwaniem 
św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim. Chętnie wspierała również 
kongregacje oo. karmelitów i benedyktynów. Pobożna księżna, za namową je-
zuitów, odbyła pielgrzymkę do hiszpańskiej Composteli56.

Panegiryki dedykowane Konstancji podczas pobytu w Gdańsku 

Literatura XVIII wieku obfituje w panegiryki poświęcone znanym osobisto-
ściom życia publicznego, wokół których skupiali się ówcześni ludzie pióra. Do-
wodem na to, że Konstancja Sanguszkowa posiadała status wpływowej osoby, 
są dwa znane dziś utwory okolicznościowe57: wiersz urodzinowy z 1769 roku 

54  Konstancję Sanguszkową raziła nagość małego Jezuska i aniołka przedstawionych na obra-
zie, zleciła więc malarzowi zamalowanie gorszących części ciała.

55  Bernoulli, „Podróż”, 467.
56  Sanguszkowa miała udać się tam w towarzystwie dwóch duchownych – Sadowskiego oraz 

drugiego, nieznanego z nazwiska (Jakuboszczak, Sarmacka dama, 159).
57  Edmund Kotarski, który w swej pracy omawiał zagadnienie gdańskiej poezji okoliczno-

ściowej, prawdopodobnie nie wiedział o istnieniu obszernego druku urodzinowego poświęcone-
go Konstancji, gdyż pisał: „Czy w otoczeniu Konstancji z Denhoffów Sanguszkowej powstały 
dalsze utwory, czy jej siedziba przyciągała gdańszczan, miejscowych autorów – pytania te mu-
szą niestety pozostać bez odpowiedzi, jakkolwiek nie sposób dodać, że gdyby rezydencja przy 
Długich Ogrodach przejawiała w dziedzinie literackiej większą aktywność, pozostałyby po niej 
ślady w postaci tekstów” (Edmund Kotarski, Gdańska poezja okolicznościowa XVIII w. [Gdańsk: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1997], 39–40).
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zatytułowany Rok nieśmiertelności58 i oda imieninowa – Wiersze z okazji ilumi-
nacji wieczornej59, którymi została obdarowana podczas pobytu w Gdańsku.

Wiersze dedykowane Konstancji, tak jak inne utwory urodzinowe i imieni-
nowe tej epoki, częstokroć nie były rymami najwyższych lotów. Bez wątpienia 
wpływ wywarł na to konwencjonalny kształt tego rodzaju poezji, który realizował 
się w formie panegiryku, będącego przesadnie wyolbrzymioną pochwałą osoby, 
pełnego zachwytu i zwrotów pochlebczych. Na kształt tego typu twórczości po-
etyckiej, oprócz formuł laudacyjnych, wpłynął również topos skromności, który 
był jej nieodzownym elementem. Captatio benevolentiae miało na celu zjednanie 
sobie przychylności czytelników i adresata. Strategia ta realizuje się w zapewnie-
niach, że autor, zdając sobie sprawę z braku kunsztu i niskich walorów artystycz-
nych swej twórczości, podjął się napisania utworu ze względu na cel – pochwałę 
cnót i urody adresatki – który przyćmiewa wszelkie niedoskonałości stylu.

Panegiryki, zgodnie z wolą autora, ukazały się anonimowo. W Wierszu 
aplaudujacym, będącym najobszerniejszą częścią Roku nieśmiertelności, twórca 
prosi Sanguszkową, by nie ujawniała jego imienia:

Zaklinam Ciebie na rok urodzenia,
Na wszystkie wieki póko będziesz żyła.
Nie daj autora poznać wyrażenia,
Wiele byś na tym sama utraciła.
Który i podły, i mniej doskonały,
W wierności tylko zacny i stały.
(w. 569–574)

Mimo że nazwisko autora obu wierszy poświęconych Konstancji nie jest 
znane, na podstawie porównania ich języka i stylu można stwierdzić, że z pewno-
ścią wyszły one spod pióra tej samej osoby. Twórca obdarowywał swymi rymami 
nie tylko Konstancję. Dokonując zestawienia tychże utworów z anonimowym 
wierszem urodzinowym, ofiarowanym przebywającej w tym czasie w Gdańsku 

58  Utwór ma budowę pięcioczęściową. Składają się na niego cztery krótkie utwory: Do ła-
skawego czytelnika, Do obojętnego przyjaciela, Do niełaskawego Zoila, Do Księżnej Jejmości. 
Pierwszy i ostatni z nich to czterostrofowe wiersze. Dwa środkowe utwory składają się jedynie 
z dwóch wersów. Każdy z nich poprzedzony jest mottem w języku łacińskim ze Sztuki poetyc-
kiej Horacego i ody Ad Urbanum pontificem maximum Sarbiewskiego. Piątym i najważniejszym 
utworem w druku jest Wiersz aplaudujący, który składa się z 630 wersów. Ze względu na znaczną 
objętość utwór miał postać książeczki.

59  Wiersze z okazji iluminacji wieczornej są jednoczęściową odą, która pierwotnie miała postać 
druku ulotnego, zajmującego razem ze stroną tytułową dwie karty formatu 8°.
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Barbarze Sanguszkowej60, można dostrzec zbieżność sformułowań, a nawet iden-
tyczne strofy pojawiające się w trzech panegirykach. Wschód bez zachodu jest 
wierszem powstałym rok później niż Rok nieśmiertelności. Zawiera on identycz-
ne lub w delikatny sposób przekształcone fragmenty pochodzące z obu utworów, 
których adresatką była Konstancja Sanguszkowa.

Wielce prawdopodobne jest, że ów anonimowy autor nie był rodowitym 
gdańszczaninem. Faktem jest, że większość gdańskich poetów tworzyło w języku 
niemieckim61, a polskojęzyczne druki okolicznościowe stanowią niewielki pro-
cent ogromnej liczby publikacji, jakie ukazały się w tym mieście62. Dowody na to, 
że twórca trzech utworów okolicznościowych poświęconych księżnom Sangusz-
kowym z pewnością nim nie był, odnaleźć można w treści Roku nieśmiertelności, 
gdzie nazywa on gdańskiego drukarza Johannesa Friedricha Bartelsa (z którego 
oficyny wszedł utwór) „grubym Niemcem”, który „nie zna polskich liter”63. Przy-
puszczać można, że nie uczyniłby tego, gdyby na stałe mieszkał w mieście nad 
Motławą. Nie dziwiłby go również fakt nieznajomości języka polskiego przez 
drukarza. Zapewne autor przybył na Pomorze do jednej z Sanguszkowych, gdyż 
obie księżne znane były z organizowanych przez siebie zabaw i spotkań literac-
kich. Mógł on więc być poetą związanym z kręgiem salonu towarzysko-literac-
kiego prowadzonego przez Barbarę Sanguszkową, w którego działalność również 
aktywnie włączała się Konstancja.

Drugie małżeństwo z Józefem Rogalińskim, przeprowadzka do Warszawy 
i kres życia księżnej

W 1775 roku, po śmierci Janusza Aleksandra, rozpoczyna się kolejny etap w życiu 
Konstancji Sanguszkowej. W wieku 64 lat wyszła ponownie za mąż za młodszego 
od siebie Józefa Rogalińskiego. Jędrzej Kitowicz w sposób drwiący relacjonuje:

60  Wschód bez zachodu lustru Wieku i Sławy w dniu urodzenia J[aśnie] O[świeconej] Księżnej 
Jejmości Barbary z Duninów Sanguszkowej Marszałkowej W[ielmożnej] W[ielkiego] Ks[ięstwa] 
Lit[ewskiego] przy powitaniu na wieczorne iluminacje przybyłej, okazany dnia 4 lutego 1770 roku 
(B.Ossol, sygn. XVIII-20529-IV).

61  Edmund Kotarski pisze, że gdańscy autorzy związani byli przede wszystkim z Gimnazjum 
Akademickim (E. Kotarski, Gdańska poezja okolicznościowa, s. 39). Obok profesorów w roli au-
torów wierszy okolicznościowych wstępowali również uczniowie i studenci, którzy pisali na cześć 
swoich mistrzów. 

62  Maria Babnis, Książka polska w Gdańsku w okresie zaboru pruskiego 1793–1918 (Wro-
cław: Ossolineum, 1989), 54.

63  Rok nieśmiertelności, w. 603.
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Księżna żona za życia Janusza sekretna, a po śmierci jego jawna długo wdowa, 
chcąc przynajmniej przed śmiercią skosztować małżeńskiej rozkoszy, poszła sześć-
dziesięcioletnia baba za Rogalińskiego, młokosa, w zakonie jezuickim (…) majster-
ka, który (…) nie mając więcej ochoty do duchownego stanu, udał się był do jednej 
panny z fraucymeru [pocztu panien należących do dworu księżnej – przyp. aut.] 
księżny, prosząc o nią za żonę. Ta zaś, myśląc już dawniej o Rogalińskim, odesław-
szy pannę co prędzej do rodziców, sama mu rękę do szlubu, w Gdańsku natenczas 
mieszkając ofiarowała64.

Józef Rogaliński po kasacie zakonu jezuickiego, do którego należał, wybrał 
sobie na żonę jedną z panien przebywających na dworze Sanguszkowej. Kon-
stancja jednak sama była zainteresowana sporo od niej młodszym szlachcicem. 
Spragniona szczerej miłości zabiegała o to, by zostać „panną młodą”. Rogaliński, 
który patrzył na swą przyszłą żonę przez pryzmat posiadanego przez nią majątku, 
nie sprzeciwiał się tym awansom, gdyż zdawał sobie sprawę z tego, jak korzystny 
dla niego może być związek z księżną. Józef został przez Konstancję hojnie wy-
nagrodzony. Podarowała mu w prezencie ślubnym wieś Jawor Solecki i folwark 
znajdujący się na południowy zachód od niego, który na swoją cześć nazwał Ro-
galinem. Tuż po ślubie w 1780 roku małżonkowie przenieśli się do Warszawy. 
Nowe małżeństwo przyniosło Konstancji jedynie rozczarowanie. Rogaliński oka-
zał się być awanturnikiem i utracjuszem, który doprowadził swą żonę do ruiny 
finansowej65. Sanguszkowa w nowym związku czuła się równie nieszczęśliwa, 
co w poprzednim. Po przeprowadzce Rogaliński zupełnie ją ignorował. Hulał 
i roztrwaniał majątek księżnej, obracając się w towarzystwie młodych kobiet66. 
Jędrzej Kitowicz komentuje to następująco:

Nie poprawiła sobie losu, na wdowi stan przez całe życie ją wskazującego. Roga-
liński, bujak młody, zostawszy panem, babę przy szczupłych dochodach osadził 
w Warszawie, tak iż nieraz krawcowi nie miała czym zapłacić od roboty milionowa 
pani. Sam pod pozorem rządu w dobrach zabierał z nich wszystkie intraty, hulał 
z przyjaciółmi i trzymał młode stworzenia, które księżną jejmość staruszkę w obo-
wiązkach żony wyręczały, a ta w Warszawie usychała z żalu; aż też uschła i umarła, 

64  Kitowicz, Pamiętniki, 65.
65  Jakuboszczak, Sarmacka dama, 158.
66  Z tego powodu księżna, chcąc zapobiec utracie wszystkich dóbr, rozesłała listy do ekono-

mów, by nie spełniali poleceń Rogalińskiego (Czeppe, Marcinek, „Sanguszkowa z Denhoffów 
Konstancja”, 524).
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zostawiwszy przestrogę podobnym sobie paniom, aby się na młodych golców nie 
łakomiły67.

Konstancja, mimo wielu krzywd doznanych od Józefa Rogalińskiego, nadal 
troszczyła się o niego. Na rok przed swą śmiercią podjęła próbę zabezpiecze-
nia przyszłości męża. Księżna w nieznanych bliżej okolicznościach zwróciła się 
do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, by zechciał po jej śmierci otoczyć 
opieką Rogalińskiego. Oprócz tego prosiła króla o sprawowanie opieki nad jej 
testamentem, który przywracał mężowi prawo do wszystkich dóbr.

Można zadać sobie pytanie, czy w swoim życiu księżna Konstancja San-
guszkowa była szczęśliwa. Utrata rodziców w dzieciństwie i dwa nieudane mał-
żeństwa z pewnością nie przyczyniły się do jej poczucia zadowolenia z życia. 
Niewątpliwie najszczęśliwszym czasem w życiu Konstancji Sanguszkowej był 
etap gdański. Miasto nad Motławą było dla niej miejscem szczególnym, w któ-
rym odzyskała spokój, żyjąc z dala od małżonka i spędzając czas z życzliwymi 
jej osobami na zabawach i towarzyskich spotkaniach.
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mości Konstancji z Dönhoffów Sanguszkowej, Marszałkowej Nadw[ornej] Wiel-
kiego Księ[stwa] Lit[ewskiego] przez Geniusza z ogniów wypadającego oddane. 
Egzemplarz Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, sygn. Oe 60 8o adl.31.

67  Kitowicz, Pamiętniki, 65.
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Wschód bez zachodu lustru Wieku i Sławy w dniu urodzenia J[aśnie] O[świeconej] Księż-
nej Jejmości Barbary z Duninów Sanguszkowej Marszałkowej W[ielmożnej] W[iel-
kiego] Ks[ięstwa] Lit[ewskiego] przy powitaniu na wieczorne iluminacje przybyłej, 
okazany dnia 4 lutego 1770 roku. Egzemplarz Biblioteki Ossolineum we Wrocła-
wiu, sygn. XVIII-20529-IV.
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Abstrakt

Inspiracją do przypomnienia losów Konstancji z Denhoffów Sanguszkowej były dwa 
poświęcone jej panegiryki, które wyszły spod pióra anonimowego autora w II połowie 
XVIII wieku: oda Wiersze z okazji iluminacji wieczornej, opublikowana przez Edmunda 
Kotarskiego, który założył, że jest to jedyny utwór dedykowany księżnej, oraz odnale-
ziony przez autorkę obszerny druk urodzinowy Rok nieśmiertelności. Artykuł jest próbą 
rekonstrukcji biografii księżnej na podstawie źródeł pamiętnikarskich. Przybliża on hi-
storię dwóch nieszczęśliwych i kontrowersyjnych małżeństw, które wywołały skandal 
w dobie oświecenia: pierwszego – z Januszem Aleksandrem Sanguszką, hulaką i homo-
seksualistą, oraz drugiego – z Józefem Rogalińskim, o wiele od niej młodszym materia-
listą. Kluczowy element biografii stanowi wyjazd księżnej na Pomorze, gdzie w czasach 
konfederacji barskiej znalazła schronienie i spokój. Wyjaśniono sporną kwestię usytu-
owania jej gdańskiego pałacu, którego niewłaściwą lokalizację zamieszcza w pracach 
wielu badaczy. Ponadto poruszono kwestię filantropijnej i kulturalnej działalności księż-
nej Konstancji związanej z angażowaniem się w prace oświeceniowego salonu towa-
rzysko-literackiego Barbary Sanguszkowej, utworzonego w Gdańsku na wzór salonów 
warszawskich, gromadzącego najznamienitszych przedstawiciel epoki.

Konstancja Sanguszko née Denhoff (1716–1791): Revisiting  
the Biography of the Countess Who Found Shelter in Pomerania  

in the Turbulent Times of the Bar Confederation

Abstract

An inspiration for reminding the fate of Konstancja Sanguszko née Denhoff were two 
panegyrics devoted to her, written by an anonymous author in the second half of the 
18th century: the ode Wiersze z okazji iluminacji wieczornej, published by Edmund Ko-
tarski who assumed that it was the only literary piece dedicated to the countess, and 
a large birthday print Rok nieśmiertelności, discovered by this author. The article pro-
vides a reconstruction of the countess’ biography based on the memoirs. It describes the 
history of her two unhappy and controversial marriages which aroused scandal in the 
age of Enlightenment: the first one with Janusz Aleksander Sanguszko, a reveller and 
a homosexual, and the second with Józef Rogaliński, many years her junior materialist. 
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The key element of her biography is a journey to Pomerania, where in the times of the 
Bar Confederation she found shelter and peace. Settled was the debated question of the 
location of her palace in Gdańsk, mistakenly pointed to by many researchers. Further-
more, a philanthropic and cultural activity of the countess was discussed, undertaken by 
her as part of the works of the Enlightenment social-literary salon of Barbara Sanguszko, 
established in Gdańsk on the model of the Warsaw saloons, which gathered the most 
eminent personages of the time.
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„Wakacje letnie spędzałem regularnie
u dziadków, rodziców matki, na wsi

na wyspie Wolin, która jest teraz polska”2

W prawie już nie do ogarnięcia literaturze sekundarnej o Uwem Johnsonie i jego 
twórczości dyskutuje się ciągle żarliwie na temat tego pisarza. Informuje o tym 

1  Tekst jest poprawioną i uzupełnioną wersją publikacji Pomeranus non cantat – Uwe Johnson 
und Pommern oder wo ich her bin das gibt es nicht mehr, opublikowanej w tomie pokonferen-
cyjnym Provinz als Zentrum. Regionalität in Literatur und Sprache. Ein polnisch-deutsch-nor-
disches Symposium, red. Dietmar Albrecht i in. (Akwizgran: Shaker, 2007) 105–120 (= Polygon. 
Jahrbuch des Instituts für moderne Fremdsprachen an der Naturwissenschaftlich-Technischen 
Universität Norwegens Trondheim 3 [2007]).

2  Wilhelm Johannes Schwarz, Der Erzähler Uwe Johnson (Bern–München: Francke, 1970), 
90. Wszystkie tłumaczenia w tekście – Andrzej Talarczyk.
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bardzo obszerne zestawienie bibliograficzne, wydane w 1999 roku w renomowa-
nej stuttgarckiej oficynie wydawniczej Metzlersche Verlagsanstalt3. 

Spektrum spornych zagadnień i problemów, do których należy wiele szcze-
gółów związanych również z biografią tego pisarza, w tym dokładnej daty jego 
śmierci lub czy miejscowość Jerichow w jego literaturze jest miastem w obecnym 
landzie Saksonia-Anhalt, czy ma również jakieś odniesienia biblijne, czy może 
jest syntezą wielu wątków różnego rodzaju, jest bardzo szerokie. Pojawiła się 
nawet teza, że badania nad twórczością Johnsona znajdują się w fazie począt-
kowej4. Wynika to przede wszystkim z faktu, że rzeczywistość, jaką opisywał, 
leżała po drugiej stronie żelaznej kurtyny, a recepcji jego twórczości mogli do-
konać czytelnicy, którzy jej nie znali i wiedzę o niej czerpali prawie wyłącznie 
z medialnego przekazu, który również nie był wolny od ideologicznej perspekty-
wy narracyjnej. Z pewnością przełomowość roku 1989 przyniosła wiele nowych 
perspektyw postrzegania, które wniosły nowe wymiary recepcji jego twórczości. 
Do początku lat siedemdziesiątych minionego stulecia, a więc do momentu poja-
wienia się „nowej wrażliwości” („neue Innerlichkeit”5) w literaturze (zachodnio)
niemieckiej, problematyka „małej ojczyzny”6 nie była dostrzegana jako jeden 
z centralnych motywów w prozie Johnsona. Stosowanie tego (w Niemczech histo-
rycznie zdyskredytowanego) terminu było w tamtym czasie unikane7. Pociągało 

3  Por. Nicolai Riedel, Uwe Johnson-Bibliographie 1959–1998 (Stuttgart–Weimar: Metzler, 
1999). Zestawień dotyczących okresu późniejszego dokonuje w formie internetowej Uwe John-
son-Forschungsstelle, placówka badawcza Uniwersytetu Rostockiego. W katalogu Niemieckiej 
Biblioteki Narodowej pod nazwiskiem pisarza figurują (wg stanu na 17.07.2020 r.) 334 pozycje.
W Archiwum Uwego Johnsona (Uwe Johnson-Archiv) ma powstać w ciągu 24 lat edycja kry-
tyczna wszystkich pism tego pisarza i to zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, co jest 
projektem pionierskim w germanistyce.

4  We wstępie do pierwszej edycji nowego periodyku dotyczącego badań nad twórczością pi-
sarza można przeczytać: „Nie umniejszając wartości dotychczasowego dorobku, znajdują się one 
w wielu aspektach dopiero na początku. Ważne problemy dotyczące jądra epiki zostały sformu-
łowane. Natomiast dokładne analizy mniejszych tekstów, prac eseistycznych, krytyk telewizyj-
nych lub pracy Johnsona jako tłumacza i lektora podręczników szkolnych muszą jeszcze nastąpić. 
To samo dotyczy badań nad recepcją literacką” (Johnson-Jahrbuch 1 [1994]: 8).

5  Termin „Innerlichkeit” powstał w okresie oświecenia i dotyczy kategorii „szczególnej wraż-
liwości, duchowości” ludzi tego okresu, co było powiązane z procesami emancypacji niemieckie-
go mieszczaństwa we wszystkich sferach życia społecznego.

6  Pojęcie „Heimat” nie ma w zasadzie odpowiednika w języku polskim. Na początku lat 90. 
ubiegłego wieku pojawiła się u nas kategoria opisowa „mała ojczyzna”. Wcześniej używano ta-
kich pojęć, jak „ojczyzna lokalna” lub „prywatna” czy „strony ojczyste”. Były one tylko formami 
opisowymi tej kategorii pojęciowej.

7  Zdyskredytowanie to wynikało z jej nadużycia przez faszyzm, bo prowadziło, poprzez 
idealizację zasad etycznych, przez nacjonalizm rasy germańskiej, do volkizmu – niemieckiej 
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to za sobą rozpatrywanie problemów szczegółowych w jego utworach w sposób 
nieadekwatny, częściowo całkiem zniekształcający ich istotę, co skutkuje rów-
nież do dnia dzisiejszego licznymi nieporozumieniami i odmiennymi ocenami 
tych samych zagadnień8.

Także dystansowanie się osoby, której to dotyczyło, czyli samego pisarza, 
od wypowiedzi na własny temat, przyczyniło się do tego, że do dnia dzisiejszego 
istnieje w badaniach wiele nieporozumień i niedokładności w ocenie wielu nawet 
podstawowych faktów biograficznych. Debata dotycząca tez pierwszej całościo-
wej biografii pisarza germanisty trondheimskiego Bernda Neumanna, która no-
tabene jest do dnia dzisiejszego najobszerniejsza i najbardziej wnikliwa, ukazuje 
ten stan najdobitniej9.

Odnosi się to także do jednoznacznego przyporządkowania politycznego 
i geograficznego jego osoby. Urodzony na Pomorzu Johnson formułuje własne 
wypowiedzi dotyczące tego faktu wieloaspektowo, mimo pozornej jednoznacz-
ności. W szczególności dotyczy to rzeczy najważniejszej dla tego przyporządko-
wania – przynależności w sensie małej ojczyzny dającej poczucie identyfikacji 
w aspekcie pochodzenia. Frankfurcki wydawca Siegfried Unseld, który przez 
ponad 20 lat był zaprzyjaźniony z Johnsonem, zrelatywizował powszechnie sto-
sowany w badaniach wzorzec interpretacyjny przyporządkowania Johnsona do 
Pomorza, odbierając mu jednoznaczność. Postawił on w swoich komentarzach 
i wyjaśnieniach pod znakiem zapytania etykietowanie – poczynając od toposu 

„pisarz obydwu [części podzielonych – dop. A.T.] Niemiec”, do „piewca utraconej 
meklemburskiej małej ojczyzny”10. Autorzy tekstów w wydanym przez Rolanda 

ideologii rasistowskiej. Por. na ten temat: Hubert Orłowski, Literatura w III Rzeszy, wyd 2 zm. 
(Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1979.).

8  W wyniku tego wytworzyły się dwa przeciwstawne nurty badań johnsonowskich. Zwró-
cił na to uwagę Peter M. Schmitz w swojej wydanej w 2004 r. w wydawnictwie CLUEB Uni-
wersytetu Bolońskiego pracy Studien zum Heimatkonzept in Uwe Johnsons Roman „Jahrestage. 
Aus dem Leben von Gesine Cresspahl”. Wyróżnione są tam dwa wzorce interpretacyjne: 1. Mała 
ojczyzna jako inkarnacja niemieckiego konserwatyzmu (niemiecka duchowość); 2. Mała ojczy-
zna jako „przestrzeń historyczna i społeczna” (s. 42). Więcej na ten temat w rozdziałach II i III 
tego studium. Zasadniczy przełom przyniosły nie tylko w kontekście twórczości Johnsona, ale 
również dalszego rozwoju całej literatury zachodnioniemieckiej lat 80. XX wieku. Por. Norbert 
Mecklenburg, Erzählte Provinz. Regionalismus und Moderne im Roman (Königstein im Taunus: 
Athenäum, 1982) i Hans-Georg Pott, red., Literatur und Provinz. Das Konzept ‘Heimat‘ in der 
neuen deutschen Literatur (Paderborn–München–Wien–Zurych: Ferdinand Schöningh, 1986).

9  Bernd Neumann, Uwe Johnson (Hamburg: Ullstein, 2000). 
10  Siegfried Unseld, „Wohin ich in Wahrheit gehöre”, Du: die Zeitschrift für Kultur 619 (1992), 

10: 48.

Odświętne i oficjalne – listy i inne teksty gratulacyjne placówek edukacyjnych…
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Berbiga i Erdmuta Winzislaua w 1993 roku tomie zbiorowym „Wo ich her bin…”: 
Uwe Johnson in der DDR11 zaznaczają także potrzebę przesunięcia do centrum 
przedmiotowych rozważań o pochodzeniu kategorii „małej ojczyzny”, która jed-
nak ma być postrzegana w sposób bardziej zróżnicowany. Sygnalizuje to już tytuł 
tego zbioru, zawierający niedokończone zdanie z wypowiedzi bohaterki tytuło-
wego opus magnum Johnsona, tetralogii Jahrestage, brzmiące w całości „Wo ich 
her bin das gibt es nicht mehr” 12, co w tłumaczeniu na język polski znaczy „Skąd 
pochodzę, tego już nie ma”. Dla pełnej jasności: autor tego artykułu podziela po-
gląd, który w tekście Wilfrieda F. Schoellersa, zatytułowanym Eine Täuschung 
wie Heimat13, przyjmuje następującą postać słowną:

Meklemburgia jest niezaprzeczalnie krajobrazem literackim Uwego Johnsona: nie 
jako kulisy lub sentymentalnie wyidealizowana mała ojczyzna, lecz prowincja, 
w której pisarz rozeznaje się i z której rozszerzonej znajomości projektuje swój 
świat, który prezentuje czytelnikom14. 

Jest ona krajobrazem literackim, który jednak, to trzeba koniecznie dodać, 
ma pokrewieństwo z pomorskim, lub ujmując ogólnie – północnoniemieckim, 
ponieważ kulturowe i topograficzne różnice między nimi są, jeżeli uwierzymy 
zapewnieniom Hansa Wernera Richtera, nieznaczne. W jego tomie wspomnie-
niowym Im Etablissement der Schmetterlinge w komentarzu na temat wyjazdu 
rodziny Johnsona z Pomorza znajdujemy następujące uwagi:

Kilka lat po urodzeniu Uwego [jego ojciec – dop. A.T.] przeprowadził się do Me-
klemburgii i […] został Meklemburczykiem, jednakże różnica między Meklem-
burczykiem i Pomorzaninem jest bardzo mała. Mówią oni tym samym językiem, 
jeżeli nawet z małym dialektycznym przekoloryzowaniem, są często melancholij-
nie refleksyjni i posiadają figlarny humor. W dialekcie dolnoniemieckim nazywani 
są „spoekenkieker”, a Pomorzanie – „kieken”, ale również często „spoeken” [jak 
Meklemburczycy]. On był „spoekenkieker” i posiadał ów melancholijny humor, 
który jest trudny do rozpoznania i może szybko irytować15.

11  Roland Berbig, Erdmut Winzisla, red., „Wo ich her bin…”: Uwe Johnson in der DDR (Berlin: 
Kontext-Verlag, 1993).

12  Uwe Johnson, Jahrestage, t. 1 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1970), 386.
13  Po polsku: „Złudzenie jak ojczyzna”.
14  Wilfried F. Schoeller, „Eine Täuschung wie Heimat”, Du. Die Zeitschrift für Kultur 619 

(1992), 10: 22.
15  Hans Werner Richter, Im Etablissement der Schmetterlinge. 21 Portraits aus der Gruppe 47 

(München–Wien: Hanser, 1986), 173.
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Perspektywa postrzegania Johnsona przez Hansa Wernera Richtera wycho-
dziła poza aspekty regionalne (w węższym rozumieniu tego słowa) nawet wtedy, 
kiedy pisarz w momencie ukazania się jego powieści Mutmaßungen über Jakob16 
osiedlił się w Berlinie Zachodnim, ponieważ Johnson jawił mu się na posiedze-
niach Grupy 47 jako „bardzo nordycki, prawie egzotyczny […] nordycki egzo-
tyczny […]. On mógł – jak kontynuował przywódca tej grupy literackiej – być 
człowiekiem z północy, wikingiem, można było sobie wyobrazić wszystko, co 
było wyobrażalne”17.

Autor tetralogii powieściowej Jahrestage był więc dla niego człowiekiem 
pogranicza, który żył na granicy świadomości swojej „egzystencji”, a więc jako 

„outsider”18. W kontynuacji tych analiz psychoanalitycznej i antropologicznej 
dochodzą dla naszych rozważań bardzo ważne stwierdzenia. Odnosząc się do 
warsztatu literackiego Johnsona, rozszerza Richter wypowiedź o rolę pochodze-
nia geograficznego, które uwzględnia również (z wielu innych powodów, o któ-
rych później będzie szerzej mowa) pomorskość, w stwierdzeniu której decydujące 
są następujące przesłanki: „On wypracowywał swoje powieści i dopiero później 
je pisał. Krajobraz, z którego się wywodził, odgrywał przy tym decydującą rolę. 
Zbierał o nim wszystko, co było na jego temat osiągalne […]”19.

Nie jest nieprawdziwe założenie, że wspólne pochodzenie było jedną z pod-
walin przyjaźni między nimi, która – w sposobie rozumowania Richtera – rów-
nież włączała meklemburskość jako historycznie przekazaną kulturalną większą 
strukturę – i geograficznie, i topograficznie. Wyraził to tak:

Znowu była wspólnotowość pochodzenia, może chciał poprzez to powiedzieć, że 
tam przynależymy właściwie, do tego skrawka wybrzeża Bałtyku od Dziwny, od 
odnóg delty Odry, do Warnow, która pod Rostokiem wpływa do morza. Kochał 
ludzi tych okolic, rybaków, rolników, rzemieślników, znał ich język, dialekt dol-
noniemiecki, i jak wydaje mi się, utrata tego krajobrazu, dopasowanego do niego 
otoczenia, czyniła go w jakiś sposób tułaczem. I wypędziła go pewnie później 
zupełnie, najpierw do Ameryki, później do Anglii, gdzie żył bardzo osamotnio-
ny na małej wyspie przy ujściu Tamizy. Jeżeli możemy mówić o braku zdolności 

16  Był to rok 1959, przed zbudowaniem muru berlińskiego, co nastąpiło 13 sierpnia 1961 r.
17  Richter, Im Etablissement, 175. 
18  Tamże, 176.
19  Richter, Im Etablissement.
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asymilacyjnej, to jego to dotyczyło. Pozostał na zawsze Pomorzaninem, Meklem-
burczykiem, człowiekiem o melancholijnym sposobie życia, uparty i oryginalny20.

Z tego ludzkiego usposobienia wyprowadził Richter dalszy wniosek o „we-
wnętrznych” cechach Johnsona. Brzmiał on: „Może tak być, że język angielski 
był mu najbliższy, swojego rodzaju bardzo dalekie pokrewieństwo, które doty-
czyło jego jako północnoniemieckiego mieszkańca wybrzeża”21.

U podstaw wszystkich tych bardzo „inspirujących” z punktu widzenia na-
szej analizy interpretacji leży zrozumienie fundamentalnego znaczenia pewnego 
rodzaju „utajonego pokrewieństwa duchowego, które sięga aż do krajobrazu”22, 
które łączy duchowo nawet pochodzącego z obszaru Łęgów Nadodrzańskich 
poetę Güntera Eicha. Było to więc uczucie wspólnotowości, które nie daje się 
ująć w żaden termin klasyfikujący, zwłaszcza jeżeli jest to pojęcie pochodzenia 
ideologicznego. Ta tak rozumiana i szeroko pojmowana przynależność do małej 
ojczyzny (co dokumentują przytoczone cytaty) nie ma nic wspólnego z polityką, 
w jej zawężonym rozumieniu jako polityka „partyjna”, ponieważ – jak Johnson 
sam zdefiniował wzajemne relacje prywatności i polityki (światowej) – „system 
społeczny nie może w żadnym wypadku oferować małej ojczyzny. Strony oj-
czyste są w końcu obszarem prywatnym, to są osoby, to jest krajobraz, z którym 
można się utożsamiać”23.

Przytoczeniem tej sławnej i często cytowanej definicji zbliżamy się do treści, 
które łączą pomorskiego Meklemburczyka, lub jak chciał Hans Werner Richter, 
Pomorzanina i Meklemburczyka lub nordyckiego Niemca, z taką samoidentyfi-
kacją poprzez przywiązanie do języka angielskiego. Są one odpowiedzią na do-
minację w tamtych czasach również w życiu społecznym polityki globalnej i ar-
tykułują nolens volens dążność do odseparowania się od nadużyć ideologicznych. 
Nie możemy nie zauważyć, że wówczas, przed podpisaniem w 1990 roku umowy 
granicznej między Polską i RFN, kwestia granicy była również z perspektywy 
rządu federalnego jeszcze otwarta i że nie tylko ziomkostwa ze Związku Wypę-
dzonych, mimo wspaniałomyślnie w swojej stuttgarckiej „Karcie wypędzonych” 

20  Tamże, 178 i n.
21  Tamże, 179.
22  Richter, Im Etablissement.
23  Schwarz, Der Erzähler, 87.
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z 5 sierpnia 1950 roku proklamowanej rezygnacji ze stosowania siły, nadal pu-
blicznie artykułowały roszczenia terytorialne24.

Przeniesienie się Uwego Johnsona 11 czerwca 1959 roku z NRD do Berlina 
Zachodniego nastąpiło – jak już zostało stwierdzone – w kontekście ukazania 
się powieści Domniemania w sprawie Jakuba. Było to jednocześnie początkiem 
jego zaistnienia w życiu literackim RFN. Zasygnalizowała to pisemna zapowiedź 
wydawnictwa Petera Suhrkampa w przededniu Frankfurckich Targów Książki, 
w której zaanonsowano, że Johnson „w zasadzie i może właśnie dopiero przyby-
wa z Pomorza”25. Odpowiedź na taką kategoryzację zawarta w liście do Waltera 
Boehlicha, lektora tego wydawnictwa, brzmiała: „Ja nie jestem tak bardzo stam-
tąd. Ja tam żyłem tylko przez pewien czas. Jest zrozumiałe, że nieznaną osobę 
trzeba jakoś zasygnalizować, dlaczego nie tak. Stwierdzam to tylko dlatego, że 
było to dla mnie zabawne”26. W kontynuacji tego wywodu można przeczytać:

Niech Pan się nie martwi, że zrobił Pan ze mnie Pomorzanina. To można przeczy-
tać nawet w metrykach uniwersyteckich: Pan taki i taki z Kamienia [Pomorskiego – 
dop. A.T.] (Pomorze); ja byłem tam jednak krótki czas, w którym przychodzi się 
na świat, ponieważ w wiosce w stronach rodzinnych mojej matki nie było szpitala. 
Zgadza się, ona jest z Pomorza, to jest co najwyżej środkowa część tego regionu. 
A mój dziadek był jeszcze obywatelem szwedzkim i żołnierzem. Muszę przyznać, 
że byłem nawet pół roku w Polsce. Natomiast po wojnie w Meklemburgii, mając 
dwadzieścia lat, przybyłem do Saksonii: ale to wszystko razem wziąwszy może 
tyle znaczyć, co Kammin na Pomorzu, który dzisiaj nazywa się całkiem inaczej 
i nie przynależy już do prowincji Pommern, jest to więc po prostu problem polityki 
światowej […]. Chętnie spróbuję to Panu wyjaśnić, ale proszę, niech nie robi Pan 
z tego żadnych komunikatów. Za te wszystkie zawirowania losowe nie ponosimy 
odpowiedzialności, a w ogóle wydaje mi się, że ja pochodzę z Berlina: kiedy jestem 
gdzie indziej. Miał Pan pełne prawo […] podawać mnie za Pomorzanina, ponieważ 
jest miasto, w którym istniał Urząd Stanu Cywilnego, i ponieważ mnie tam nie ma, 
jestem stąd27.

24  Ten problem społeczeństwa (zachodnio)niemieckiego widziany w szerszych konotacjach 
jako postawa obronna zarówno poszczególnych jednostek, jak i całych mas wobec problemu winy 
i współwiny, był przedmiotem analizy w znanym studium psychoanalitycznym „Von der Unfähig-
keit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens”, które Aleksander i Margaretha Mitscherlich 
opublikowali w roku 1967 i które wywołało szerszą debatę społeczną.

25  Cyt. za: Eberhard Fahlke, red., „Die Katze Erinnerung”. Uwe Johnson – eine Chronik in 
Briefen und Bildern (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994), 14.

26  List do Waltera Boehlicha z 1 sierpnia 1959 r. Cyt. za: Fahlke, „Die Katze Erinnerung”, 14.
27  List do Waltera Boehlicha z 5 sierpnia 1959 r. z Berlina-Dahlem z 5 sierpnia 1959 r. Cyt. za: 

Fahlke, „Die Katze Erinnerung”, 15.
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Wypowiedź ta odnosi się do faktów podstawowych z życia pisarza: najpierw 
urodzin 24 czerwca 1934 roku w szpitalu miejskim w ówczesnym Kamieniu Po-
morskim (Johnson posługuje się nazwą własną „Camin”, pisane nie przez „K”, 
żeby zdystansować się od ziomkostw), i do wioski Darzowice, skąd pochodzi 
jego matka. Pojawia się w niej również historyczne pojęcie „Pomorze” (Pom-
mern), które właściwie należy kontekstualnie utożsamiać z pojęciem „Pomorze 
Tylne” (Hinterpommern). W kontynuacji tej wypowiedzi wspomniana jest rów-
nież miejscowość Anklam na Pomorzu Zaodrzańskim (Vorpommern), położona 
w krainie, która z powodu odrębności dziejowej (m.in. okresowej przynależności 
do Szwecji) tylko warunkowo może być uważana jako część składowa (histo-
rycznego) Pomorza.

Johnson sugeruje dla usytuowania swojego pochodzenia pojęcie „Pomorze 
Środkowe” (Mittelpommern). Ta nazwa jednak w historiografii nie utrwaliła 
się i stąd posiada znaczenie tylko jako pojęcie geograficzne. Wiele lat później, 
w 1967 roku, kiedy uznanie i pozycja Uwego Johnsona w literaturze zachodnio-
niemieckiej były duże, zapytany przez jednego z wiodących krytyków literac-
kich, Reinharda Baumgarta, o tę samą kwestię: „Panie Johnson. Pan urodził się 
na Pomorzu – wydaje mi się na Pomorzu Tylnym – zgadza się?” odpowiedział:

To nie zgadza się do końca, panie Baumgart. To miało miejsce nad Dziwną i należy 
właściwie do środkowej części. Poza tym był to raczej przypadek, ponieważ moja 
matka pochodziła z wioski na zachód od Dziwny. Pojechała do najbliższego do-
stępnego szpitala na drugiej stronie. Zatrzymałem się tam na krótki czas28.

Rzucająca się w oczy pedantyczna dokładność tej wypowiedzi na temat 
prywatnej części jego biografii kontrastuje z dużą wstrzemięźliwością i lakonicz-
nością jego późniejszych wypowiedzi na ten temat.

Świadomie praktykowane przez Johnsona dystansowanie się w wypowie-
dziach publicznych od sfery prywatnej jest również elementem jego poetyki. 
Znalazło to swoją formę artykulacyjną w tekście programowym „Berliner Stadt-
bahn” z roku 1961. Jest ono realizowane m.in. w formie zastosowania brechtow-
skiego „efektu obcości”. Dotyczy to również jego politycznych wypowiedzi, 
w których unika wszelkich koloryzowanych ideologicznie zobowiązań. Do este-
tycznych form artykulacji tej postawy należał również zakamuflowany, typowo 

28  Reinhard Baumgart, „Interview mit Uwe Johnson (am 2. August 1967 in München)”, w: Selb-
stanzeige. Schriftsteller im Gespräch, red. Werner Koch (Frankfurt am Main: Fischer-Taschen-
buch-Verlag, 1971), 47. 
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Johnsonowski humor, którego regionalne północnoniemieckie cechy są mocno 
zauważalne, lecz tylko dla współziomków i wtajemniczonych są całkowicie do 
rozszyfrowania. Stąd też pisarz chciał zejść z drogi wszelkiej dwuznaczności, co 
unaocznia uwaga wprowadzająca właściwe relacje problemowe, według której 
jego rodacy „pracowali na rzecz wojny, nie znając jej pierwszej reguły: zdobyte 
jest zatrzymane”29. To (polityczne) przekonanie stało się też programem i skło-
niło go do używania od samego początku poprawnych obecnych polskich nazw 
tych terenów z uzasadnieniem, które w odpowiedzi na pytanie ucznia ze szkoły 
w Leverkusen w Nadrenii Północnej-Westfalii przyjęło następującą formę:

Ówczesne niemieckie miejscowości, w których urodziłem się lub chodziłem do 
szkoły, podaję w polskiej wersji, ponieważ ona teraz jest obowiązująca. Po drugie 
Kościan lub Kamień Pomorski otrzymały swoje nazwy jako następstwo pierwszej 
i drugiej wojny światowej, i ja nie chcę znaleźć się w towarzystwie tych, którzy 
żądają rewizji tych wyników wojny; ponieważ taka rewizja może być dokonana za 
pomocą nowej wojny, zależy mi na tym, żeby uniknąć już werbalnego roszczenia 
odnośnie do utraconych ziem30.

Ujmując ten problem w kategoriach politycznych ówczesnych czasów, była 
to odważna postawa – świadome wyzwanie i prowokacja. Uwe Johnson baczył 
we wszystkich wypowiedziach na to, żeby odnośnie do miejsca urodzenia i cho-
dzenia do szkoły podawać polską nazwę. Nie chciał być ideologicznie „przyswo-
jony”, jak już zostało to zasugerowane wcześniej, przez ziomkostwo pomorskie. 
Zajmował przez całe życie postawę dystansu do różnych układów, powiązań 
politycznych, społecznych, a także do obydwu zwaśnionych obozów w okresie 
zimnej wojny.

Z drugiej strony Uwe Johnson nie był z pewnością „wzorcowym” Pomorza-
ninem. Ta ocena była dla niego tak ważna, że umieszcza ją w swojej autoprezen-
tacji w Niemieckiej Akademii Języka i Literatury w Darmstadt. Mowa ta została 
kilka dni później opublikowana w tygodniku „Die Zeit” pod tytułem wybranym 
przez redakcję, który brzmiał „Ich über mich selbst”, czyli „Ja o sobie”. W eg-
zemplarzu autorskim, który można przeczytać w archiwum Uwe Johnson-Archiv, 
skorygował go na „Andere über mich”, czyli „Inni o mnie” i opatrzył tę korektę 

29  Uwe Johnson, Begleitumstände (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1980), 30.
30  Uwe Johnson, „»…Ich möchte nicht in die Nachbarschaft jener geraten, die eine Revision 

dieser Kriegsereignisse verlangen«. Fragen einer 10. Klasse der Hauptschule Küppersteg in Lever-
kusen vom 25.11.1970. Antworten vom 10.2.1971”, w: „Ich überlege mir die Geschichte…”. Uwe 
Johnson im Gespräch, red. Eberhard Fahlke (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988), 133.
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znakiem zapytania. Szczegóły, również te dotyczące jego biografii, traktował 
bardzo poważnie; jeżeli nie wytrzymywały próby kolejnych weryfikacji według 
jego kryteriów, doprecyzowywał je. Nawet wtedy, kiedy jak tutaj, stawało się to 
przy wykluczeniu opinii publicznej. W mowie tej przedstawił wieloaspektowość 
stanu faktycznego swojego pochodzenia z zaskakującą otwartością. Czytamy 
tam:

Po pierwsze, Państwa nowy członek jest nazywany często, generalnie rzecz biorąc, 
„Pomorzaninem”, tak jakby była to wyczerpująca odpowiedź. Zgadza się w tym to, 
że jego matką była córką chłopa, jednak nie z tej tylnej części [Pomorza – dop. A.T.], 
o której w języku łacińskim można przeczytać, że „ona nie śpiewa”, lecz z tej części 
na zachód od Odry, w 1648 r. szwedzkiej i od 1720 r. pruskiej, co przynosi urodzo-
nemu w 1934 r. zwierzchnictwo pruskiego premiera Hermanna Goeringa. Pierwsze 
dziesięć lat dorastałem na Pomorzu Zaodrzańskim kanclerza Rzeszy Adolfa Hitle-
ra i nie do końca byłem postrzegany jako Pomorzanin z prawdziwego zdarzenia.

Z drugiej strony podoba się ludziom nazywać mnie Meklemburczykiem, jakby był 
to niezawodny wyróżnik. […] W Meklemburgii przebywałem od jedenastego do 
dwudziestego piątego roku życia, a w dwudziestym szóstym zrozumiałem chyba, 
jak życzę sobie odpowiadać na żądania ludzi i urzędów, z którymi miałem do czy-
nienia. Wiele przemawia za tym, że jestem Meklemburczykiem.

Jednak w Meklemburgii okresu powojennego traktowany byłem jako jeden z „ucie-
kinierów”. Nie było pomocne to, że Pomorze Zaodrzańskie w takim zakresie nale-
żało do reszty Niemiec, w jakim było podporządkowane radzieckiej administracji 
wojskowej. Ponieważ 1 marca 1947 r. zniknęła nazwa „Pomorze”, powstał suma-
ryczny skrót prawny „Land Meklemburgia”, a my byliśmy definitywnie z zewnątrz 
[…], a więc byliśmy „uciekinierami”, tyle tylko, że to określenie było bardzo suro-
wo zabronione przez urzędy, w to miejsce wymagane było [określenie – dop. A.T.] 

„przesiedleniec”.

[…]

Od 1949 r. byłem w oczach urzędów „obywatelem” Niemieckiej Republiki Demo-
kratycznej, chociaż znów nikt nie pytał mnie o zgodę w tej sprawie. […] Byłem 
również uważany lub traktowany jako „Berlińczyk Zachodni”, i to miasto podaję 
jako miejsce zamieszkania przez piętnaście lat. […] Po dwóch i pół roku byłem 
prawie Nowojorczykiem. […], ale wystarczyła przeprowadzka do Anglii i odnowa 
paszportu, żeby przemianować mnie na „obywatela Republiki Federalnej Niemiec”.
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Na koniec można by mówić o mnie, że jestem kimś, kto ma coś wspólnego z rze-
kami. Zgadza się, że wyrosłem nad Pianą w Anklam; przez Güstrow płynie Nebel, 
na rzece Warnow jeździłem do i z Rostoku, Lipsk oferował mi Pleisse i Elsterę. 
Manhattan opływają Hudson – i Eastern, i Northern, wspominam również rzekę 
Hackensack, a od trzech lat mam przed oknem Tamizę, która staje się Morzem Pół-
nocnym. Ale to, do czego tak naprawdę przynależę, to gęsto zalesione pojezierze 
Meklemburgii od Plau do Templin, wzdłuż Eldy i Haweli […]31.

Wywód ten potwierdza po raz kolejny, że jednoznaczne „przypisanie” Uwe-
go Johnsona do jednego geograficznego obszaru właściwie nie jest możliwe. 
Pisarz był przez całe swoje życie (poszukującym) uciekinierem. To samo doty-
czy jego politycznej tożsamości. Rozdwojenie, w którym żył, artykułowane jest 
w jednym z głównych tematów jego twórczości, który Stefanie Golisach w swoim 
wprowadzeniu do życia i twórczości pisarza zsyntetyzowała jako „sprzeczność 
między prywatną i publiczną egzystencją, jako pełne nieszczęścia […] uwikłanie 
sfery prywatnej i publicznej, które jest w sposób widoczny symboliczne dla hi-
storii XX wieku”32.

Z tego punktu widzenia Uwe Johnson był ciągle „obcym”33, jak nazwał go 
inny pisarz, Günter Kunert. Dotyczy go również to, co stwierdził na przykładzie 
wielu sławnych historyków niemiecki socjolog Siegfried Kracauer w swoim opu-
blikowanym posthum w 1971 roku dziele historiozoficznym Geschichte – vor 
den letzten Dingen: oni byli emigrantami, i ten fakt determinował sposób ich 
postrzegania. Również oni sami widzieli postawione przed „sobą zadanie – obo-
wiązek emigracji – przeniknięcia powierzchowności jej form objawiania się, żeby 
nauczyć się rozumieć ten świat od środka”34. Czegoś podobnego, chociaż przy 
innych społecznych przesłankach, doświadczył Johnson w swej wybranej samo-
dzielnie emigracji. W Sheerness-on-Sea w pobliżu Londynu zmarł on najpraw-
dopodobniej w nocy z 22 na 23 marca 1984 roku35 w pełnej samotności, w nie do 
końca wyjaśnionych okolicznościach.

31  Uwe Johnson, „Ich über mich selbst”, Die Zeit, 4.11.1977, 46.
32  Stefanie Golisch, Uwe Johnson zur Einführung (Hamburg: Junius, 1994), 29.
33  Por. Günter Kunert, „Ein Fremdling”, Du. Die Zeitschrift für Kultur 619 (1992), 10: 50–53.
34  Siegfried Kracauer, Geschichte – vor den letzten Dingen (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 

1973), 103.
35  Również data śmierci należy do tych stanów rzeczy, o które trwają spory w badaniach nad 

pisarzem. Por. Friedrich Denk, „Uwe Johnsons letzter Text”, Johnson-Jahrbuch 1 (1995): 259–262 
i odpowiedź Bernda Neumanna w jego biografii Uwe Johnson, 16.
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Politycznie „sparzony”, pozbawiony na całe życie (w najszerszym znaczeniu 
tego słowa) stron ojczystych, budował swoim pisarstwem nową ojczyznę, elimi-
nując poprzez to postawę wyłącznego opłakiwania jej utraty. Takie rozszerzają-
ce podejście do kategorii małej ojczyzny nie uzyskało w jego twórczości jedno-
znacznego geograficznego umiejscowienia. Był to „krajobraz duchowy”36, który 
jest szeroko zakrojoną częścią składową spójnej całości struktury jego dzieła li-
terackiego. Większość jego bohaterów, których liczba wynosi około 200, jest jej 
pozbawiona. Wielu z nich pochodzi również z Pomorza. Pomorskość jest więc 
elementem współkształtującym przebieg fabuły, dającym jej wewnętrzną spój-
ność. Jest ona w konsekwencji logiczną częścią składową Johnsonowskiego re-
gionalizmu, który funkcjonuje jako prowincja (Meklemburgia lat trzydziestych) 
w produktywnej relacji biegunowego napięcia z Nowym Światem (inkarnacją 
którego jest Nowy Jork lat sześćdziesiątych) i ukazuje historię świata w stosun-
kach wzajemnych z małymi prywatnymi losami życiowymi.

Pojęcie małej ojczyzny, które nadaje wielości przedstawionych rzeczywi-
stych i fikcyjnych wydarzeń więź wewnętrzną, jest wkomponowane i rozpatrywa-
ne w twórczości Johnsona wielowarstwowo i w wielu aspektach. Bernd Neumann 
wychodzi w interpretacji tego fenomenu w swoich politycznie nakierunkowanych 
analizach od tezy istnienia „społeczeństwa będącego w coraz mniejszym stop-
niu społeczeństwem »małej ojczyzny«, gdzie fetysz samochodu staje się perwer-
syjną zastępczą małą ojczyzną”37. Nawiązuje on tym wzorcem interpretacyjnym 
do skonstatowanej po 1945 roku „bezdomności człowieka”38 i dodaje poprzez to 
problemowi małej ojczyzny także wymiar polityczny, w który włącza również 
stosunek Johnsona do NRD. Natomiast inny wybitny interpretator twórczości 
tego pisarza, Norbert Mecklenburg, tworzy całą typologię odniesień do małej oj-
czyzny, w której centrum znajduje się poszukiwanie „osobistej małej ojczyzny”39.

36  Por. Eberhard Fahlke: „Heimat als geistige Landschaft: Uwe Johnson und Mecklenburg”, 
w: Über Uwe Johnson, red. Raimund Fellinger (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992), 31 i Jan 
Badewien, Hansgeorg Schmidt-Bergmann, red., Mutmaßungen über Uwe Johnson: Heimat als 
geistige Landschaft [Beiträge der Tagung „Mutmaßungen über Uwe Johnson. Heimat als geisti-
ge Landschaft”, 5.–7. März 2004 in Bad Herrenalb] (Karlsruhe: Evangelische Akademie Baden, 
2005).

37  Bernd Neumann, Utopie und Mimesis. Zum Verhältnis von Ästhetik. Gesellschaftsphiloso-
phie und Politik in den Romanen Uwe Johnsons (Kronberg im Taunus: Athenäum, 1978) 283.

38  Por. Han Egon Holthusen, Der unbehauste Mensch. Motive und Probleme der modernen 
Literatur (München: Piper, 1951).

39  Por. Norbert Mecklenburg, „Ein Land, das ferner leuchtet”, w: Über Uwe Johnson, 335.
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Skala wzorców interpretacyjnych tego fenomenu jest dość szeroka i sięga 
od pojęcia „mała ojczyzna w okresie minionym”40 do koncepcji „otwartej oj-
czyzny.”41 Dlatego nie podejmując się ich oceny, pozostaniemy przy niepodwa-
żalnym stwierdzeniu: regionalizm i – jako jego centralna część składowa – pro-
blematyka małej ojczyzny są fundamentalnymi częściami składowymi koncepcji 
narracji w całej twórczości Johnsona42. Sposób ich pojawiania się i przedstawia-
nia jest zawsze adekwatny do tworzywa tematycznego i tematu. Problematyka 
małej ojczyzny wnosi zawsze ciężar gatunkowy nadający całości głębszy sens, 
tworząc nowe jądro wypowiedzi, jej istotę. Dlatego nie jest dziełem przypadku, 
że nośnikiem najgłębszych zwierzeń protagonistów jest dialekt dolnoniemiec-
ki „plattdeutsch”. Z drugiej strony problematyka ta jest bardzo ściśle powiązana 
z życiem pisarza. Nie jest jednak postrzegana jako „nieodżałowana strata”, lecz 
została przemieniona w „produktywną siłę poetycką”43. Chociaż miejscem akcji 
powieści Johnsona nie jest Pomorze, lecz Meklemburgia, i jest to najczęściej mie-
szanka fikcji literackiej i weryfikowalnej faktografii, nierzadko początek fabuły 
utworów jest usytuowany w tej dalekiej krainie przyjścia na świat pisarza. Wątki 
te pojawiają się rozproszone również we wszystkich możliwych związkach.

Pierwszym bohaterem wprowadzającym swoją osobą motyw pomorski 
do utworu literackiego jest Jakob Abs, protagonista pierwszej publikacji z 1959 
roku, Mutmaßungen über Jakob44. Przybywa on z Pomorza do Meklemburgii 
jako uciekinier w kolumnie uchodźców i znajduje schronienie w domu Heinri-
cha Cresspahla, ojca Gesiny, późniejszej centralnej postaci twórczości Johnsona. 
Za jego pośrednictwem przeżycia z dzieciństwa młodego Uwego znajdują bezpo-
średnią drogę do akcji powieści. Wspomnienia z czasów wczesnego dzieciństwa, 
naszkicowane jako pobyty wakacyjne na wyspie Wolin, są dla obydwu eudaj-
monią beztroski. Z perspektywy późniejszych doświadczeń „rzucenia na pastwę 
losu” historii światowej przez pobyt w szkole kształcącej elity faszystowskich 

40  Por. Jürgen Grambow, „Heimat im Vergangenen”, Sinn und Form. Beiträge zur Literatur 
1 (1986): 134–157.

41  Por. Schmitz, Studien.
42  Por. Mecklenburg, Erzählte Provinz i tegoż, Die grünen Inseln. Zur Kritik des literarischen 

Heimatkomplexes (München: Iudicium, 1987).
43  Por. Louis Ferdinand Helbig, Der ungeheure Verlust. Flucht und Vertreibung in der deutsch-

sprachigen Belletristik der Nachkriegszeit (Wiesbaden: Harrassowitz, 1996).
44  Uwe Johnson, Mutmaßungen über Jakob (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1959). Polskie 

wydanie w tłum. Sławy Lisieckiej ukazało się w 2008 r. w Warszawie w wydawnictwie Czytelnik 
pod tytułem Domniemania w sprawie Jakuba.
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Niemiec – Deutsche Heimschule w Kościanie w latach 1944–1945 – nabiorą 
w fabule utworu szczególnego znaczenia. Wpleciona w zaciszny (ustronny) kra-
jobraz pomorski, jak została ta była niemiecka prowincja nazwana przez innego 
prominentnego jej mieszkańca, Christiana Grafa von Krokowa45, służy ta eudaj-
monia Johnsonowi, „niemieckie(mu) Faulknerowi”46, jako jedna z zasad poetyki 
zorientowanej na postulat krytycznego przyswajania literackiego modernizmu 
B. Brechta. Bernd Neumann idzie w swojej ocenie tej kwestii nawet tak daleko, 
że konkluduje: „Refleks bardzo wczesnego szczęścia miał wkład do intensywno-
ści wspomnienia, które dzieło Johnsona łączy i różnorodnie z sobą splata”47.

Ta teza opiera się na następującym cytacie z Mutmaßungen, gdzie Jakub 
Abs, monologizując, stwierdza:

[…] a może to on sam był szczęśliwy w tej rozległej krainie nad wodą w dużym ma-
jątku, gdzie niepoliczone wozy drabiniaste stały obok siebie w słońcu, a ciężka woń 
kwitnących lip zalegała pod drzwiami chłodnych pokoi, nad przejrzystym lustrem 
wczesnej rzeki, w uległym trzasku trzciny pod ciężarem czółna?48

Idylla, jaką oferowało wolińskie życie wiejskie, kontrastowała z klimatem 
panującym w mieście powiatowym Kamieniu, miejscu urodzenia Johnsona. 
Hans Werner Richter, pisarz pochodzący z Banin, uzdrowiska morskiego poło-
żonego niedaleko na wyspie Uznam, opisuje panującą tam w latach trzydziestych 
atmosferę, a więc w czasie licznych pobytów małego Uwego u swoich dziadków, 
w następujący sposób:

Pewnego razu, długo przed narodzinami Uwego, demonstrowałem w tym mieście 
pod czerwonymi sztandarami, trzy lata przed przejęciem przez Hitlera władzy, lecz 
tam byli tylko Niemcy o światopoglądzie nacjonalistycznym, ludzie z SA i Stahl-
helmu, tak więc zostaliśmy przegnani przez miasto wśród wyzwisk i wrzasków, 
wśród lecących ze wszystkich okien strasznych pocisków. Od tego czasu nienawi-
dziłem i bałem się tego miasta. Ono było dla mnie uosobieniem reakcji i ograniczo-
nego zacofania49.

45  Christian Graf von Krockow, Die Reise nach Pommern. Bericht aus einem verschwiegenen 
Land (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1985).

46  Horst Bienek, Werkstattgespräche mit Schriftstellern (München: Hanser, 1962), 85.
47  Neumann, Uwe Johnson, 22.
48  Johnson, Domniemania, 88 i n. 
49  Richter, Im Etablissement, 173.
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Duch ten został najprawdopodobniej przeniesiony na polityczne nastawienie 
dziadków Johnsona i w dalszej kolejności na jego matkę, ponieważ, jak można 
przeczytać w biografii B. Neumanna, już we wczesnym dzieciństwie kulmino-
wało zarysowujące się wyobcowanie w stosunku do rodziców w życzeniu znale-
zienia „dobrej matki”50 i stworzeniu literackiej „życzeniowej […] postaci ojca”51, 
który po wstąpieniu do Volkssturmu nie wrócił z wojny. Dla takiej postawy dy-
stansu jest oczywiście jeszcze wiele innych powodów. Swój początek mają one 
jednak w relacjach międzyludzkich i duchowych doświadczeniach w bezpośred-
nim otoczeniu pisarza. Jedną z nich są cierpienia Uwego Johnsona jako człowieka 
z powodu politycznego światopoglądu matki, który również po 1945 roku nie 
zmienił się. Dlatego też, w rostockim czasie studiów, znalazł w Angielce Alice 
Heksan „matkę zastępczą”52. Stąd również dochodzi u niego (widziane w szer-
szych związkach historycznych) uczucie, jak już stwierdziliśmy, skazania na ła-
skę i niełaskę polityki, ale również uczucie zdrady.

Początkiem tego stanu duchowego jest nadmieniony już pobyt w szkole 
w Kościanie pod Poznaniem w okresie od lata 1944 do stycznia 1945 roku. Te 
i dalsze historyczno-polityczne następstwa i skutki osobisto-rodzinnych relacji 
czynią z niego człowieka, który czuje się (w sensie politycznym) poganiany, ale 
nie wypędzony. Jest to udokumentowane w całej jego twórczości, wypowie-
dziach na temat literatury i komentarzach dotyczących polityki bieżącej. Układ 
ten skutkuje również określonym sposobem aksjologicznego podejścia do kate-
gorii ojczyzny i rozumienia jej przez autora. Jest ono zbieżne z definicją filozofa 
Ernsta Blocha, którą kończy trzeci tom swojego traktatu Das Prinzip Hoffnung, 
według której małą ojczyzną jest to, co „pojawia się w dzieciństwie i gdzie jesz-
cze nikt nie był”53. Przytoczona definicja koresponduje z koncepcją filozoficzną 

50  Neumann, Uwe Johnson, 148. 
51  Tamże, 75.
52  Tamże, 148.
53  Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985), 1628.
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jej autora, to znaczy z „teorią niejednoczesności”54 i „konkretnej utopii”55, co ma 
również, nolens volens, konotacje społeczno-polityczne.

Nie można pominąć tego, że jeżeli u Johnsona jest mowa o pomorskości, 
ma się na myśli także – i może przede wszystkim – wszechogarniający element 
wody, który tworzy ramy życia tego Meklemburczyka z wyboru. Można o tym 
przeczytać w monumentalnej biografii Neumanna:

Jego życie i pisanie zachodzi w pewnym sensie przez ciągle trwającą dominację 
rzek i mórz. Wyrósł w Meklemburgii, pochodzi […] jednak z Pomorza. Określenie 

„Pomorzanie” znaczy jednak, według pierwotnego słowiańskiego znaczenia wyra-
zu, „ci, co mieszkają nad morzem”. To z drugiej strony robił Uwe Johnson przez 
całe swoje życie – również w swoich dniach berlińskich56. 

Potwierdził to sam autor, pisząc do innego niemieckiego pisarza, Rolfa Ita-
liaandera, 29 listopada 1979 roku list wysłany z ostatniego miejsca zamieszka-
nia – angielskiego miasteczka Sheerness-on-Sea:

[…] stracić z pamięci miejsca obudzenia się to znaczyłoby zapomnieć o Dziwnie, 
która dla dziecka była szeroką wstęgą wody ze swoimi czarnymi łodziami, skrzyn-
kami na ryby, obrosłych bujnym rozrostem trzęsawiskach i uginających się łąkach 
na ich brzegach. Ona pozostanie, jak Piana, która pod Karninem wypłukuje bia-
ły piasek, delikatny jak zegary słoneczne, jak Nebel, która gasi pragnienie przy 
moście dworcowym w Güstrow kosmyków liści wierzb płaczących. Niezastąpiony 
jest dzień, którym należy każdorazowo żyć na nowo i każdorazowo na nowo nale-
ży żyć dniem, który budzi się nad śluzą w Bützow, swoją przerwę obiadową robi 
pośród równin pod [miastem – dop. A.T.] Schwaan i wieczór obchodzi uroczyście 
na kołyszących się falach poprzecznych starego portu w Rostoku. Wszystkie rzeki 
są przechowywane w swoim czasie i wszystkie […] po co są one wszystkie? Żeby 

54  „Teoria niejednoczesności” („Theorie der Ungleichzeitigkeit”) jest pojęciem, które zostało 
użyte przez Blocha po raz pierwszy w latach 30., żeby uczynić wytłumaczalnym atrakcyjność 
niemieckiego faszyzmu, i ponownie użyte w latach 60. w odniesieniu do zagadnień imperializmu 
kulturowego i przeciw relatywistycznym teoriom o kręgach kultury. W swojej polemice z faszy-
zmem w wydanej w 1935 r. w Zurychu książce Erbschaft dieser Zeit Bloch odniósł niejednocze-
sność do istnienia obok siebie różnych poziomów postępu społecznego: nie wszystkie środowiska 
i obszary społeczeństwa przechodzą procesy postępu w taki sam sposób i tak szeroko. Powstaje 
na skutek tego pewne „wykrzywienie” w stosunku do stopnia nowoczesności społeczeństwa.

55  Ernst Bloch stworzył tę kategorię jako reakcję na marksistowską krytykę kategorii „utopia”. 
Bloch chce przeciwstawić się uogólniającemu charakterowi takiej krytyki i chce pokazać ważność 
i różnorodność utopii, w szczególności zaś nieodzowność antycypacji socjalnoutopijnych w kon-
tekście praktyki marksistowskiej.

56  Neumann, Uwe Johnson, 19. 
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przypomnieć rzeki niegdysiejsze. Późniejsza bliskość z innymi rzekami była tylko 
po to, żeby przypominać wodę z przeszłości57.

Zaklinanie wspomnień pomorskiej rzeki staje się – podzielamy pogląd Neuman-
na – spojrzeniem wstecz na własne początki życia. Perspektywa tej retrospek-
cji jest bardziej wnikliwa, jeżeli sobie uświadomimy osobistą sytuację pisarza 
w momencie wyrażania tego poglądu. Był to rok 1979, a więc czas po rozwodzie 
i okres pogłębiającego się w związku z tym osamotnienia, którego nie były w sta-
nie przełamać nawet frankfurckie „Wykłady z poetyki”, wygłaszane w tym cza-
sie na tamtejszym uniwersytecie im. Johanna Wolfganga Goethego. Tak skłonny 
do wyczerpujących wypowiedzi jak przy tej okazji był on jednak rzadko. Tylko 
pierwsza biografia z roku 1970 Wilhelma Johannesa Schwarza wyraźnie usto-
sunkowuje się do początków życia. W umieszczonym w niej wywiadzie można 
przeczytać:

Czy Uwe Johnson ma jeszcze uczuciowe powiązania, stosunki jakiegokolwiek ro-
dzaju z miejscem lub krajobrazem, gdzie się urodził?

Johnson: Nie. Przyznaję, że takie miejsce może być ojczyzną. Ja opuściłem to miej-
sce jednak za wcześnie, żeby dzisiaj jeszcze odczuwać głębsze uczucie dla niego. 
Między dziesiątym i szesnastym rokiem życia nie miałem politycznej ojczyzny, 
jedynie indywidualną osobistą małą ojczyznę. Berlin mógłby być moją małą ojczy-
zną, ponieważ tutaj mam osobiste powiązania różnego rodzaju58.

Również tutaj widoczne postawienie pod znakiem zapytania jednoznacz-
nego przyporządkowania geograficznego pisarza jest zagadnieniem nie do koń-
ca uporządkowanym, lub może – nie do uporządkowania? Poprzez to jest ono 
jeszcze bardziej zagmatwane. W podsumowaniu kolejnej fazy życia, związanej 
wyłącznie z NRD, pisarz stwierdza: 

W NRD jest tylko kilka osobistych miejsc: miejsca dzieciństwa, młodości. Tam 
są przyjaźnie, krajobrazy. Części człowieka. To jest przeszłość. Trwało to dziewięć 
lub dziesięć lat, może dwanaście. Obecnie to należy do przeszłości59.

57  Uwe Johnson, List do Rolfa Italiaandera z 29 listopada 1979 r. z Sheerness-on-Sea, cyt. za: 
Fahlke, „Die Katze Erinnerung”, 11.

58  Schwarz, Der Erzähler, 88.
59  Uwe Johnson, „Versuch, eine Mentalität zu erklären”, w: Ich bin Bürger der DDR und lebe in 

der Bundesrepublik. 12 Interviews, red. Barbara Gunert-Bronnen (München: Piper, 1970), 129.
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Jest to więc przeszłość nieodwołalnie zamknięta i miniona. Dalsze stacje 
życiowe „stygmatyzowanego” Uwego Johnsona, jako pozbawionego małej oj-
czyzny, czynią z jego życia przykład losu ludzkiego w „krótkim dwudziestym 
stuleciu”60. Jego ostatni zamiar osiedlenia się w Nowym Jorku, gdzie wszyscy 
pozbawieni małej ojczyzny czują się jak w domu, ukazuje wstrząsający obraz 
wewnętrznie rozdartego człowieka w również rozdartym świecie diametralnych 
przeciwieństw i w epoce zimnej wojny, która oznaczała pożegnanie z wszelkimi 
utopiami. To pożegnanie z iluzjami doprowadza w wypadku Johnsona do zajęcia 
proklamowanej w tetralogii powieściowej Jahrestage postawy „żyć przynajmniej 
ze znajomością stanu rzeczy”61, jeżeli nie ma już moralnej Szwajcarii, do której 
możemy wyemigrować. Ten (nolens volens) polityczny (chociaż nie w sensie po-
lityki bieżącej) zaczyn interpretacyjny, który w literaturze sekundarnej jest nadal 
za mało uwzględniany, wydaje się nam najbardziej odpowiedni, żeby przedstawić 
nie tylko światopoglądowe, ale również poetologiczne przesłanki kierujące John-
sonem, ponieważ w stuleciu ciągłych zdrad, jak XX wiek czasami jest opisywany, 
jest on swoim politycznym, filozoficznym i światopoglądowym zasadom wierny 
właściwie przez całe życie.

Czy ma to coś wspólnego z Pomorzem? W rzeczywistości dużo więcej, niż 
można by przypuszczać. Zakładając, że mała ojczyzna posiada funkcję życiodaj-
ną, możemy dzieła literackie tego pisarza postrzegać i traktować jako starania 
nadania sensu życiu, które legło w gruzach, przy pomocy siły wspomnień62 sca-
lającej wszystko ponownie w jedność. W tej faktografii, ale i topografii, przedsta-
wionej nadzwyczaj precyzyjnie w swoich powieściach, szuka on klucza do struk-
tury historii i znajduje historię własnej osoby. Ta historia przeszkadza mu jednak 
w swojej modelowości w ponownym odnalezieniu tej małej ojczyzny. Co pozo-
staje jako wynik tych starań? Odpowiedź znajdziemy również w jego dziełach. Tą 

„schedą” jest „krajobraz, w którym dzieci dorastają i uczą się żyć”63, jak można 
wyczytać w czwartym tomie jego opus magnum – Jahrestage. To osobiste od-
czucie małej ojczyzny przez główną bohaterkę tej powieści, Gesine Cresspahl, 

60  Por. Eric J. Hobsbawm, Wiek skrajności. Spojrzenie na Krótkie Dwudzieste Stulecie, tłum. 
Julia Kalinowska-Król, Marcin Król (Warszawa: Politeja, Świat Książki, 1999).

61  Johnson, Jahrestage, t. 1, 210.
62  Na biurku pisarza stała figurka kota z drzewa hebanowego, nazwana „Katze Erinnerun-

g”(„Kocia pamięć”). Kot jako symbol wolności w połączeniu z ulotnością pamięci symbolizował 
dla niego ustawiczną walkę o szczegóły uwiarygadniające prawdziwość opowiadanej historii.

63  Uwe Johnson, Jahrestage, t. 4 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983), 1822.
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wyrażone w rozmowie z jej przyjaciółką z czasów szkolnych Anitą Gantlik, jest 
zgodne ze wszystkimi wypowiedziami autora w niezbyt licznych wywiadach 
dotyczących tej problematyki. Te wszystkie przeżycia i doświadczenia związa-
ne z mieszkaniem na Pomorzu, zarówno Zaodrzańskim, jak i Tylnym, obecnie 
Zachodnim, są czynnikami kształtującymi dalsze życie pisarza i niezbywalnym 
elementem składowym jego indywidualnej i bardzo złożonej koncepcji małej oj-
czyzny. Uwe Johnson jest „śpiewającym” Pomorzaninem, posługującym się pro-
zą poetycką, żeby temu cyklowi życia i czasu nadać niepowtarzalny wyraz. Mała 
ojczyzna, również ta pomorska, pozostaje w sensie cytowanej definicji filozofa 
Ernsta Blocha wspomnieniem i zadaniem.
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Abstrakt

Uwe Johnson był przed 1989 rokiem postrzegany wyłącznie jako pisarz „podziału Nie-
miec”. Urodzony na Pomorzu (Kamień Pomorski), okres dzieciństwa i wczesnej mło-
dości spędził w Mecklemburgii. Po studiach germanistycznych w NRD przeniósł się 
w 1959 roku do Berlina Zachodniego. W tym samym roku ukazała się jego pierwsza 
powieść Mutmaßungen über Jakob (pol. Domniemiania o Jakubie, 2008), która – oprócz 
refleksji nad podziałem Niemiec w kontekście klimatu zimnej wojny dzielącej Europę 
na dwa obozy polityczne – szeroko opisuje wakacyjny czas spędzany do dziesiątego roku 
życia w Darzewicach koło Wolina. Jest to, patrząc przez pryzmat całej biografii autora, 
najszczęśliwszy okres w jego życiu i z tego powodu – punkt odniesienia do ukształto-
wania się światopoglądu w dwubiegunowym świecie indoktrynacji ideologicznej. Bo-
haterowie jego utworów pisanych prozą wywodzą się, podobnie jak Jakob Abs, główny 
bohater z wyżej wymienionej powieści, również z Pomorza. Tekst ten poświęcony jest 
analizie determinantów tożsamości regionalnej pisarza z perspektywy samorefleksji, 
w której kategoria małej ojczyzny w rozumieniu teorii konkretnej utopii (Ernst Bloch), 
zajmuje miejsce centralne – pokrewieństwa duchowego (Johann Wolfgang Goethe) oraz 
duchowej bezdomności (Siegfried Kracauer). 
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Pomeranus non cantat? Uwe Johnson and Pomerania:  
A topos of the lost (first) homeland or  
where I come from doesn’t alredy exist

Abstract

Uwe Johnson was perceived before 1989 exclusively as a writer of the division of Ger-
many. Born in Pomerania (Kamień Pomorski), he spent his childhood and early youth in 
Mecklenburg. After obtaining his university degree in German philology in the German 
Democratic Republic, he moved to West Berlin. In the same year he published his first 
novel Mutmaßungen über Jakob (the Polish edition Domniemania w sprawie Jakuba 
appeared in 2008), which besides the reflection on the division of Germany in the con-
text of the Cold War, dividing Europe into two political camps, extensively describes his 
holidays he spent until 10 years of age in Darzewice near Wolin. It was, looking through 
the prism of the author’s whole biography, the most happy period in his life and therefore 
a point of reference for forming a worldview in a bipolar world of the ideological indoctri-
nation. The characters of his novels written in prose, like Jakob Abs, the main character 
of the novel mentioned above, hail from Pomerania. The article provides an analysis of 
determinants of the author’s regional identity from the perspective of self-reflection in 
which a central position occupies the category of small homeland as understood in the 
theory of concrete utopia (Ernst Bloch), as well that of spiritual affinity (Johann Wolf-
gang Goethe), and spiritual homelessness (Siegfried Kracauer).
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Britta Wuttke nie jest autorką powszechnie znaną, osiągnęła popularność jedy-
nie lokalną, a jej unikalne doświadczenia istotnie wpłynęły na Homunculusa 
z tryptyku – powieść będącą punktem wyjścia dla niniejszego artykułu. Dlate-
go pozwolę sobie zarysować krótko biografię pisarki. Urodziła się w 1940 roku 
w Międzyzdrojach w niemieckiej rodzinie. W lutym 1945 roku wraz z matką 
została ewakuowana z Polski do Meklemburgii, lecz na początku czerwca tego 
samego roku postanowiły wrócić „do domu, czyli do Międzyzdrojów”1 – tam też 
mieszkali jej krewni ze strony matki. Wuttke ukończyła polską szkołę, a następ-
nie studia medyczne w Szczecinie. Osiągnęła pełną dwujęzyczność.

1  Agata Rokicka, Moje „w domu” jest tutaj, RadioSzczecin.pl, dostęp 16.07.2019, http://ra-
dioszczecin.pl/245,496,27122015-moje-w-domu-jest-tutaj; Krystyna Krajcewicz, Dwie ojczyzny 
Britty Wuttke, PolskieRadio.pl, dostęp 16.07.2019, http://www.polskieradio.pl/80/4198/Arty-
kul/1322288,Dwie-ojczyzny-Britty-Wuttke. 
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W 1975 roku wzięła udział w ogłoszonym z okazji trzydziestolecia Pomorza 
Zachodniego konkursie na powieść lub tom opowiadań związany tematycznie 
z tym właśnie obszarem – jej Homunculusa z tryptyku uhonorowano drugą na-
grodą. Książka doczekała się dwóch wydań (w 1977 oraz 1980 r.), została dobrze 
przyjęta przez krytykę i otrzymała wyróżnienia – m.in. Nagrodę Artystyczną 
Młodych „Głosu Szczecińskiego” oraz nagrodę „Spojrzeń” za najlepszy debiut 
literacki. To jedyna powieść w dorobku pisarki2, która publikowała później rów-
nież opowiadania, reportaże, eseje, słuchowiska radiowe oraz przekłady, jednak 
poświęciła się głównie karierze lekarskiej. Po ogłoszeniu w Polsce stanu wojen-
nego została w Berlinie, gdzie mieszka do dziś3. 

Homunculus z tryptyku został opatrzony odautorskim komentarzem: 
„Wszystkie opisane tu postacie są wymyślone i ewentualne ich podobieństwo 
do jakichkolwiek osób żyjących bądź zmarłych może być tylko przypadkiem”4. 
Jednakże nietrudno zauważyć w powieści inspiracje autobiograficzne. W wy-
wiadach Britta Wuttke przytacza jako anegdoty ze swojego życia te same sceny, 
które opisała w powieści. Nigdzie nie zostaje podane, jak nazywa się główna 
bohaterka utworu, lecz pojawiają się sugestie, że jej personalia są tożsame z imie-
niem i nazwiskiem autorki5. Relacjonując te uwarunkowania, nie sugeruję bynaj-
mniej, że Homunculusa z tryptyku należy czytać jak literaturę dokumentu oso-
bistego. Wydarzenia z życia autorki zostały z pewnością sfabularyzowane, a ich 
pamięć wtórnie utrwalona poprzez powieściowy zapis. Nie zmienia to jednak 

2  Istnieją przekazy, że rękopisy kolejnych powieści spłonęły w pożarze rodzinnego domu 
Britty Wuttke w Międzyzdrojach, zob. Tatiana Czerska, „Granice w pamięci. Pisarstwo autobio-
graficzne kobiet jako forma dyskursu neokolonialnego”, w: Historie, społeczeństwa, przestrzenie 
dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, red. Hanna Gosk, Dorota Ko-
łodziejczyk (Kraków: Universitas, 2014), 424; Bogdan Twardochleb, Nastały czasy zupełnie ge-
nialne… Opowieść o Międzyzdrojach z Brittą Wuttke w roli głównej, TransodraOnline.net, dostęp 
25.07.2019, http://www.transodra-online.net/pl/node/8095.

3  Okoliczności swojego wyjazdu do Niemiec Britta Wuttke podsumowała w mailu do mnie: 
„W Berlinie wylądowałam wbrew mej woli – pojechałam do wujka na leczenie akupunkturą, nad 
Polską zawieszono stan wojenny, a 19 lutego 1982 roku palił się nasz dom, który po pożarze, mo-
krusieńki niby gąbka wodą nasączona, nie nadawał się do mieszkania, więc ściągnęłam córkę i ro-
dziców, no i zostałam tu” (e-mail z 3 września 2019 roku, ten i kolejne fragmenty korespondencji 
publikuję za zgodą autorki).

4  Britta Wuttke, Homunculus z tryptyku (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1980), 5. W dal-
szej części artykułu cytaty będę lokalizować w tekście, podając w nawiasie skrót HZT i numer 
strony.

5  Przykładem mogą być stwierdzenia „Nasze nazwisko zawiera dwie takie same spółgłoski” 
(HZT, s. 74) oraz „Chciały dać mi imię Brygida, zawierające ten sam rdzeń, co dotychczasowe” 
(HZT, s. 75).
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tego, że Britta Wuttke życie na polsko-niemieckim pograniczu znała z autopsji 
i czerpanie z tych przeżyć w procesie twórczym trzeba uznać za znaczące.

Narratorką Homunculusa z tryptyku jest mieszkająca w Międzyzdrojach 
Niemka – przedstawione zostały jej losy od dzieciństwa aż po zdobycie zawodu, 
macierzyństwo i drugi rozwód. Jeden z głównych wątków książki to pochodze-
nie bohaterki, jej poczucie inności, niemożność pogodzenia się z przeszłością 
swojego narodu, wrastanie w polską społeczność i konflikty z tym związane – 
zwłaszcza z bliższą i dalszą rodziną. Narracja w powieści jest pierwszoosobowa, 
perspektywa bohaterki-narratorki – początkowo naiwna – zmienia się wraz z ko-
lejnymi etapami jej życia.

W niniejszym artykule będę się również odnosić do eseju „Wypędzenie” 
po polsku. Jego autorem jest Peter/Piotr Lachmann, który urodził się w 1935 roku 
w Gliwicach i pozostał tam po wojnie z matką i siostrą, zatem dorastał w podob-
nych okolicznościach co Britta Wuttke. Wywołane z pamięci – jego zbiór esejów 
problematyzujący między innymi te doświadczenia – został napisany z dużej 
perspektywy czasowej, opublikowany w 1999 roku, a więc w zupełnie innych 
realiach politycznych niż powieść Wuttke. Dlatego uważam utwór Lachmanna za 
szczególnie wartościowy kontekst dla Homunculusa z tryptyku. Nie ulega wątpli-
wości zbieżność doświadczeń obojga autorów, mimo że mieszkali na dwóch róż-
nych (choć wchodzących w skład tzw. Ziem Odzyskanych) obszarach – Pomorzu 
Zachodnim i Śląsku. 

Wyobcowanie terytorialne

„Berta powiedziała mi […] że zostałyście w domu i jesteście w Polsce” (HZT, 
s. 79) – pisze po wojnie ojciec bohaterki do przebywających w Międzyzdrojach 
żony i córki. Sytuacja przedstawiona w Homunculusie z tryptyku bardzo dobrze 
ukazuje, jak błędne bywa postrzeganie mniejszości narodowych jako migrantów, 
przybyszów skądś. Trafnie odnosi się do tego zagadnienia Helena Duć-Fajfer: 

„[…] większość społeczności mniejszościowych znikąd do Polski nie przyszła, 
tylko, gdy kształtowała się w politycznych granicach terytorialnych państwowość 
polska, obejmowała ona swym zasięgiem szereg wspólnot etnicznych zamieszku-
jących dane (uznawane i symbolizowane jako swoje) terytoria”6. Tak właśnie wy-

6  Helena Duć-Fajfer, „»Jestem u siebie« – tekstualna opozycja przeciw symbolicznemu wyko-
rzenieniu wpisana w dyskurs mniejszościowy w Polsce”, w: Historie, społeczeństwa, przestrzenie 
dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, red. Hanna Gosk, Dorota Ko-
łodziejczyk (Kraków: Universitas, 2014), 450.

Odświętne i oficjalne – listy i inne teksty gratulacyjne placówek edukacyjnych…
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glądała specyficzna sytuacja Niemców pozostałych po wojnie na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych. Oni byli u siebie, to ziemia ojczysta usunęła się im spod stóp. Jak 
pisała w korespondencji ze mną Britta Wuttke: „Dziewiątego października 1945 
roku poszłyśmy spać – Babcia, Mama, dwie ciocie i ja – a dziesiątego październi-
ka obudziłyśmy się za granicą. Bez paszportów i wiz i we własnych łóżkach. Cud, 
który nie mieścił się w głowach dorosłych”7.

W języku niemieckim istnieją dwa pojęcia, które mogą być pomocne przy 
opisie sytuacji Niemców pozostałych po wojnie na terenie Polski – Heimat i Vater-
land. Heimat to słowo emocjonalnie nacechowane, oznacza strony/miasto rodzin-
ne, miejsce, gdzie ktoś się urodził, wychował i „czuje się jak w domu”8 (stąd kom-
ponent „Heim” – ‘dom’ w znaczeniu rodzina, ognisko domowe). Słowo Vaterland 
łatwiej wytłumaczyć, ponieważ istnieje dla niego prosty polski odpowiednik – 

‘ojczyzna’. To kraj rozumiany jako miejsce zamieszkiwania narodu. Wysiedlenie 
czy wyjazd do Niemiec na własną rękę wymuszały opuszczenie Heimat, domu 
i rodzinnej miejscowości; dokonywała się więc utrata zakorzenienia na poziomie 
lokalnym. Z kolei pozostanie tam, gdzie wszystko bliskie i znane, automatycznie 
oznaczało opuszczenie Vaterland, ojczyzny, zamieszkiwanie na terytorium obce-
go państwa, zazwyczaj bez znajomości języka, często wśród osób, które po do-
świadczeniach drugiej wojny światowej odnosiły się do Niemców wrogo9. 

Zaznaczyć należy, że pozostanie na tzw. Ziemiach Odzyskanych nie zawsze 
było koniecznością czy głęboko przemyślaną decyzją. Narrator eseju Lachman-
na10 relacjonuje, że jego rodzina została po wojnie w Polsce, ponieważ począt-
kowo matka „przegapiła moment najbardziej odpowiedni do wyjazdu, ucieczki, 
przeprowadzki, jakbyśmy tego nie nazwali”11, a następnie – gdy byli już gotowi, 
by opuścić Gliwice – on sam miał wypadek i dotkliwie poraniony nie mógł od-
być planowanej podróży. Z kolei narratorka powieści Wuttke powody pozostania 

7  E-mail z 10 września 2019 roku.
8  Zob. Heimat, Duden.de, dostęp 5.09.2019, https://www.duden.de/rechtschreibung/Heimat.
9  Jak stwierdziła Małgorzata Ruchniewicz: „Ludność polska ogólnie akceptowała masowe wy-

siedlenia Niemców, widząc w nich karę za krzywdy wojenne oraz umocnienie władania państwa 
polskiego i ich samych poniemieckimi nieruchomościami i dobytkiem” (Małgorzata Ruchniewicz, 

„Niemcy”, w: Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939–1959. Atlas ziem Polski, red. Witold Sien-
kiewicz, Grzegorz Hryciuk [Warszawa: Demart, 2008], 191). 

10  Nie utożsamiam „ja” mówiącego eseju z Piotrem Lachmannem.
11  Piotr Lachmann, „»Wypędzenie« po polsku”, w: tegoż, Wywołane z pamięci (Olsztyn: 

Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1999), 29. W dalszej części artykułu cytaty będę lokalizować 
w tekście, podając w nawiasie skrót WPP i numer strony.
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w Międzyzdrojach przedstawia częściowo w mowie pozornie zależnej: „Zosta-
łyśmy tu, by ojciec do nas trafił, no i dla Babci, wędrówka zbyt by ją zmęczyła. 
Wydaje mi się, że mama lubi podejmować decyzje, ale nie lubi ponosić za nie 
odpowiedzialności” (HZT, s. 43).

Ironiczny komentarz, którym narratorka opatrzyła wypowiedź swojej matki, 
wskazuje, że w przypadku obu opisywanych rodzin decyzja o wybraniu Heimat, 
a nie Vaterland, była dość przypadkowa. Jednak zarówno w eseju Lachmanna, 
jak i powieści Wuttke przedstawiona została sytuacja, w której w danej miejsco-
wości przebywa i po wojnie zostaje większa rodzina – nie tylko matka i dziecko 
lub dzieci, lecz także babcia i ciocie. Jest to znaczące, ponieważ w obu przypad-
kach w momencie wysiedlenia część rodziny pozostawała na miejscu i służyła 
wsparciem tym, którzy powracali. Można się także domyślać, że łatwiej było 
pozostać w Heimat, gdy najbliższe osoby również tam przebywały, pomagając 
w opiece nad dziećmi oraz odpędzając groźbę samotności i całkowitej izolacji. 

Bohaterowie obu utworów nie mieli również żadnych problemów, by uzy-
skać polskie obywatelstwo12. Piotr Lachmann nazwał to zjawisko „wypędzeniem 
po polsku”, bazując na stereotypie przeciwstawiającym niemieckiemu Ordnung 
polski bałagan. Lachmann w swoim eseju podkreśla brak starań polskiej admi-
nistracji, by skutecznie pozbyć się Niemców z terenu Gliwic: „[Polacy] zjawili 
się w aureoli nowych administratorów. No i tych właśnie, którzy musieli wyko-
nać przykre zadanie »wypędzania« pozostałych w mieście Niemców. Nigdy nie 
zwierzałem się nikomu z wczesnego dziwnego wrażenia, że mam do czynienia 
z czymś upozorowanym. […] [Polacy u]dawali więc jakby nowych Niemców-

-urzędników, wprowadzając jakieś biurokratyczne reguły gry, do której musieli-
śmy »robić dobre miny«. Bo nie była to przyjemna gra dla uczestniczących w niej 
Niemców. Ale grali, jak powiadam, również Polacy. […] ja odbierałem to wszyst-
ko jako zabawę w tzw. »wypędzenie«” (WPP, s. 30)13. 

12  W Homunculusie z tryptyku przytoczony zostaje – jak można się domyślać – fragment ze 
skierowanego do Niemców oficjalnego dokumentu: „»Jeśli ktoś ma zamiar pozostać, winien przy-
jąć obywatelstwo…« – steht angeschrieben” (HZT, s. 38). Odnosi się to do czasów tuż po wojnie. 
Gdy w 1950 r. do rodziny chce dołączyć ojciec głównej bohaterki, sprowadzenie go do Między-
zdrojów wymaga już wyprawy do Świnoujścia i uruchomienia znajomości. Jednak koniec końców 
i to się udaje. Z kolei w „Wypędzeniu” po polsku pojawia się wzmianka o tym, że „nieznająca 
w ogóle polskiego i ewidentnie z niemieckiej (albo i austriackiej) gliny ulepiona matka” (WPP, 
s. 33) narratora bez trudu uzyskała zaświadczenie, że jest narodowości polskiej.

13  Narrator eseju Lachmanna opisuje również, jak jego matka wyszła z dwojgiem dzieci z obo-
zu zbiorczego dla Niemców, zatrzymała się u nadal przebywającej w Gliwicach rodziny (która 
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Z kolei w Homunculusie z tryptyku wysiedlenie właściwie nie zostaje spro-
blematyzowane. Narratorka wspomina, że ewakuowano ją razem z matką do Me-
klemburgii, a następnie opisuje ich powrót do Międzyzdrojów – pociągiem do 
Rostocku, a dalej już pieszo. Uwagę zwraca przy tym, że dwukrotnie pojawia 
się neutralne słowo „ewakuacja” (HZT, s. 59, 94), jednokrotnie „przesiedlanie” 
(HZT, s. 38), a nigdzie nie pada nacechowane „wypędzenie” jak u Lachmanna 
(choć użyte w ironicznym kontekście, gdyż narrator eseju jednoznacznie dystan-
suje się od poglądów – jak ich nazywa – „klasycznych wypędzonych”). Warto 
dodać, że we współczesnej polskiej historiografii zazwyczaj używa się w tym 
kontekście określenia „przymusowe wysiedlenia”14. O ile Lachmann opisuje rolę 
Polaków w tym procesie, o tyle w powieści Wuttke „ewakuacja” została przed-
stawiona jak katastrofa naturalna, jakby nie stali za nią żadni ludzie. Na rolę Po-
laków zostaje opuszczona zasłona milczenia, obawę budzą natomiast spotykani 
w drodze powrotnej z Meklemburgii Rosjanie.

Ta rozbieżność w prowadzeniu narracji jest symptomem głębszych różnic. 
W eseju Lachmanna wysiedlenie Niemców i nastanie polskiej administracji to 
teatr niekonsekwencji, podobnie przedzierzganie się w „Polaków nowicjuszy (nu-
woryszy?)” (WPP, s. 32). Ostrze ironii wymierzone jest zarówno w Niemców, 
jak i Polaków. Tymczasem bohaterka powieści Wuttke w żaden sposób nie kwe-
stionuje działań polskiej administracji, a także jest zupełnie bezbronna wobec 
polskiej narracji o Niemcach, z którą styka się w szkole czy w prasie dziecięcej. 
W procesie socjalizacji do polskości uwewnętrznia polską perspektywę – i to 
w wydaniu propagandowym. W wyniku tego procesu rozwija silny wstyd i po-
czucie winy15 związane ze swoim niemieckim pochodzeniem.

mogła zostać w mieście ze względów praktycznych – potrzeba było pracowników dla sądu i wię-
zienia), po czym nikt nigdy ich z tego powodu nie szukał i nie robił im problemów.

14  Przykładowo, historyk Kazimierz Kozłowski relacjonuje: „Chcę podkreślić, że niemal pełna 
wymiana ludności Międzyzdrojów nastąpiła w latach 1945–1948 i że miejsce wysiedlonych przy-
musowo Niemców, oczywiście poza tymi, którzy wcześniej uciekli przed nadchodzącym frontem, 
zajęli Polacy” (Kazimierz Kozłowski, „Dlaczego Międzyzdroje, a nie Misdroy. Geneza i istota 
przemian politycznych i ludnościowych po drugiej wojnie światowej”, w: Słoneczne Międzyzdroje. 
Historia i przyroda, cz. 1, red. Kazimierz Kozłowski, Bogdan Jakuczun [Międzyzdroje: Oficyna 
Wydawnicza Archiwum Państwowego „Dokument”, 2015], 15).

15  Bohaterka Homunculusa z tryptyku referuje: „Skądś, z głębi bezustannie wychyla się wstyd” 
(HZT, s. 108); „Ciocie piją coraz częściej i więcej. […] Wstyd mi za nie – i o dziwo! – nie dlatego, 
że są moimi ciociami, lecz dlatego, że przygodnie słyszę: »Niemki, psiekrwie, a tak u nich brud-
no«. Nie mam w ogóle, i to żadnego, poczucia niemieckości, a mimo to wzdrygam się, słysząc po-
dobne opinie. Wstydzę się na filmach, w których Niemcy są groteskowi i śmieszni” (HZT, s. 103). 
Jednak w relacji narratorki jeszcze więcej niż wstydu jest poczucia winy. Wielokrotnie powracają 



55Wyobcowanie terytorialne na Pomorzu Zachodnim

Sądzę, że narrator Lachmanna – w przeciwieństwie do narratorki Wuttke – 
nie przyjął całkowicie polskiego punktu widzenia, ponieważ zdążył zadomowić 
się w niemieckiej rzeczywistości i gdy nastała nowa administracja, dokładnie 
wiedział, co stracił, miał porównanie16. Tymczasem pierwsze wspomnienia boha-
terki Homunculusa z tryptyku formują się już po wojnie. Dziewczynka stwierdza: 

„Nie pamiętam prawie nic sprzed ewakuacji; to, co sobie przypominam, jest mgli-
ste i jakby nie moje” (HZT, s. 59). Stałe rozdarcie i starania, by dopasować się do 
polskiej większości, były dla niej sytuacją zastaną. Nie miała szansy przekonać 
się, jak to jest żyć bez ciągłego aspirowania, bez doświadczania dyskryminacji 
i Othering.

Nie wolno również zapomnieć, że powieść Wuttke ukazała się w zupełnie 
innych realiach politycznych niż utwór Lachmanna. „Wypędzenie” po polsku to 
niewątpliwie utwór przenikliwy, lecz sposób jego sformułowania wyraźnie uwi-
dacznia, że w tekście dochodzi do przełamania tabu i poruszenia tematów, które 
nie były dotąd obecne w dyskursie publicznym17. Mowa przy tym o eseju – a więc 

rozważania, kim by była, gdyby urodziła się trzydzieści lat wcześniej lub rozstrzygnięcia wojenne 
okazały się inne: „Uzyskałam wolność, własną, indywidualną, ale nie pozbędę się poczucia od-
powiedzialności wynikającego z przeszłości, ze świadomości tego, czym ja bym była, gdybyśmy 
wtedy nie pozostali lub gdyby oni wygrali wojnę, i będącej chyba również skutkiem zbyt głębokiej 
znajomości natury przedmiotu” (HZT, s. 136; zob. też HZT, s. 108–109, 138, 170, 210). 

16  Trudno w tym kontekście nie uwzględnić również odmiennych doświadczeń autorów, ponie-
waż oba analizowane utwory mają charakter autobiograficzny. W wyniku „wypędzenia po pol-
sku” Lachmann doświadczył wielu zmian i strat – wydaje się, że więcej niż Wuttke. Po nastaniu 
polskiej administracji został ponownie ochrzczony i do teraz funkcjonuje zarówno jako Peter, 
jak i Piotr – jego tożsamość została zatem również nominalnie rozdwojona. Jeśli wierzyć nar-
racji eseistycznej, Lachmannowie po wojnie musieli się przeprowadzić z powodu przejęcia ich 
mieszkania przez polską administrację, doświadczyli również „deklasacj[i] i degradacj[i], bo ze 
średnio zamożnej zamieniliśmy się w ocierającą się o biedę zdziesiątkowaną rodzinę […]” (WPP, 
s. 38). Bardzo istotny wpływ na Lachmanna musiała mieć również śmierć jego ojca w czasie woj-
ny (choć nie miało to bezpośredniego związku z „wypędzeniem po polsku”). Tymczasem ojciec 
Wuttke wrócił do rodziny w roku 1950, a jeśli ufać narracji powieściowej, jej rodzina po wojnie 
bez przeszkód mieszkała w swoim dawnym domu i mimo pogorszenia warunków, doświadczała 
względnie stabilnej sytuacji materialnej. 

17  W „Wypędzeniu” po polsku eseista próbuje wypowiedzieć doświadczenia wyobcowania te-
rytorialnego i wypędzenia wewnętrznego, które były dla niego fundujące. Robi to jednak w bar-
dzo specyficzny sposób. Referuje je w narracji autoironicznej, sięga po niefortunną – perswazyjną, 
a nie analityczną – analogię do gwałtu i każdorazowo zestawia je asekuracyjnie z doświadczenia-
mi innych grup narodowościowych. Jak sądzę, przyczyny tego stanu rzeczy są dwie. Po pierwsze, 
Lachmann stara się wyrazić coś, co w momencie wydania jego esejów nie funkcjonowało ani 
w debacie publicznej, ani w utworach literackich – do teraz funkcjonuje wyłącznie marginal-
nie. Dla jego doświadczenia brakuje więc wzorów opowiadalności (to określenie sformułowane 
przez Hannę Gosk). Po drugie, Lachmann usiłuje snuć swoją narrację, cały czas uwzględniając 
dwie inne, dużo bardziej rozpowszechnione i ugruntowane opowieści o tych czasach – opowieść 
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gatunku szczególnie predestynowanym do metarefleksji – który został wydany 
ponad dwadzieścia lat później niż powieść Wuttke. Skoro nawet Lachmanno-
wi było trudno upublicznić inne spojrzenie na sytuację Niemców pozostałych 
po wojnie na terenie Polski, w jaki sposób miałaby to zrobić Britta Wuttke, która 
pisała swoją powieść w latach 70.? Nie mówiąc o tym, że gdyby autorka takie-
go przełamania tabu dokonała, jej książka nigdy nie zostałaby dopuszczona do 
druku18. 

Dla Niemców przedstawionych w obu utworach literackich pozostanie 
w rodzinnej miejscowości, a tym samym w Polsce, nie nastręczało szczególnych 
trudności pod względem administracyjnym, lecz konsekwencje tej decyzji były 
znaczące i często dotkliwe. Polacy postrzegali ich bowiem jako obcych, kogoś 
z zewnątrz. Ludność, która pojawiła się na tych terenach po wojnie, to polscy 
przesiedleńcy. Jak stwierdził Kazimierz Kozłowski w odniesieniu do Między-
zdrojów: „Przestrzeń miasta […] wypełnili Polacy, pochodzący w 2/3 z Polski 
centralnej i południowej, a w 1/3 z terenów II RP utraconych na wschodzie, przy 
pewnym odsetku autochtonów, reemigrantów i mniejszości narodowych”19. Swo-
istym paradoksem jest zatem to, że Niemcy znaleźli się wówczas w pozycji ob-
cych, mimo że zamieszkiwali Międzyzdroje niejednokrotnie od pokoleń.

Mamy tu więc do czynienia z sytuacją, gdy podmiot mieszka w swojej 
miejscowości, częstokroć w tym samym domu czy mieszkaniu, chodzi tymi sa-
mymi ulicami, bywa w tych samych budynkach, lecz w jego otoczeniu zmienia 
się wszystko – administracja, ludność, dominująca narodowość i religia, język 
urzędowy, nazewnictwo ulic i obiektów architektonicznych, kultura i obycza-
je. Ta zmiana nie zostaje wywołana czy zaaranżowana przez doświadczającą 
jej osobę, lecz przychodzi z zewnątrz. To z punktu widzenia podmiotu wręcz 

o ofiarach zbrodni hitlerowskich, do której podchodzi z dużym szacunkiem, oraz opowieść Niem-
ców wysiedlonych (wypędzonych) z terenów Polski, od której się odżegnuje. Autor jest bardzo 
świadomy swojego położenia, wie, jak łatwo byłoby mu przypisać lekceważenie pierwszej z tych 
opowieści bądź sympatyzowanie z drugą. 

18  Według relacji Britty Wuttke ingerencje cenzury w Homunculusa z tryptyku były nie-
znaczne i nie dotyczyły przedstawienia Niemców, Niemiec czy sytuacji mniejszości niemieckiej 
na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Jednakże rozdanie ról powieściowych z całą pewnością odpowia-
dało interesom ówczesnej władzy. Oznaczałoby to, że autorka sama stworzyła powieść w kształcie 
idealnie dopasowanym do oczekiwań wysuwanych w latach 50.–70. wobec powieści migracyjnej. 
Mógł to być wynik zawierzenia propagandzie PRL i przyjęcia ściśle ograniczonych ram myśle-
nia o świecie, a nawet własnym doświadczeniu, lub też autocenzury, uprzedzającej potencjalne 
zewnętrzne ingerencje. Ponieważ dotykam tutaj motywacji autorskiej, nigdy nie będę w stanie 
sformułować na ten temat wiążących wniosków.

19  Kozłowski, „Dlaczego”, 16. 



57Wyobcowanie terytorialne na Pomorzu Zachodnim

surrealistyczne zjawisko proponuję nazwać wyobcowaniem terytorialnym. Pod-
kreślić należy, że dotyczy ono zarówno młodszego, jak i starszego pokolenia po-
zostałego na rodzimej ziemi po zmianach administracyjnych – lecz w zasadniczo 
odmienny sposób.

Inaczej funkcjonować będą bowiem dorośli, mający klarowne wspomnienia 
realiów i przestrzeni zanim nastąpiło wyobcowanie terytorialne, a inaczej dzieci, 
które w nowo ukształtowanej rzeczywistości dorastały. Błędem byłoby jednak 
myślenie, że młodsze pokolenie – ze względu na bilingwizm i dużą swobodę 
poruszania się między dwiema kulturami – nie odczuje wyobcowania teryto-
rialnego. Na sytuację dzieci istotnie wpływały nierzadko pogorszenie sytuacji 
materialnej rodziny oraz parentyfikacja – przejęcie nieadekwatnej do wieku od-
powiedzialności za nieznających języka rodziców. Wpływ na sposób funkcjono-
wania i świat wyobrażeń młodszego pokolenia miały również przynależność do 
mniejszości etnicznej i kulturowej, doświadczanie dyskryminacji bądź niechęci 
ze strony grupy większościowej, wychowanie przez rodziców żywo pamiętają-
cych wcześniejsze czasy oraz obecność artefaktów będących ich świadectwem.

Pozwolę sobie przytoczyć fragment z „Wypędzenia” po polsku, który dobrze 
ilustruje tę sytuację oraz odczucia doświadczającego jej podmiotu: „Ja straciłem 
Heimat inaczej [niż wysiedleni Niemcy – dop. A.J.] i musiałem uczestniczyć – 
z początku jako niemy (niemiecki) świadek – w jej przeistaczaniu się z (kresowej) 
niemieckiej w polską (znowu kresową, ale głównie dzięki autentycznym uchodź-
com z Kresów) prowincję. Chodziłem dalej, jako połowicznie »wypędzony«, 
po swojej starej Heimat (wszak bez sentymentów lokalnego patrioty), chodziłem 
jako ten sam i już nie ten sam. Kulisy były identyczne, ale aktorzy inni i również 
z wolna zmieniała się ogólna aura, genius loci jednego i tego samego miejsca. 
Czy było ono jeszcze »tożsame« ze sobą? Czy ja byłem »jeszcze« tożsamy ze 
sobą? […] W mojej pamięci i moim przeżywaniu tego miejsca stale współistniały 
te dwie aury, dwie wizje pozornie identycznej przestrzeni, którą czas zmasakro-
wał i wypaczył […]” (WPP, s. 38). 

Najważniejsze zjawiska, których doświadcza bohater wyobcowany teryto-
rialnie, to funkcjonowanie w odniesieniu do dwóch języków i kultur, znalezienie 
się w pozycji obcego wobec grupy dominującej oraz palimpsestowość przestrze-
ni. Ze względu na ograniczone ramy niniejszego artykułu przyjrzę się bliżej tylko 
trzeciemu z tych zjawisk, moim zdaniem najciekawszemu. 
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Palimpsestowość przestrzeni

Po drugiej wojnie światowej Misdroy zostało przemianowane na Międzyzdroje, 
nazwy ulic i budynków również uległy polonizacji lub zupełnej zmianie – miej-
scowość była stopniowo adaptowana jako miejsce do życia ludności polskiej. Jed-
nak wprowadzenie nowego nazewnictwa nie ma funkcji wyłącznie praktycznej, 
jest także sygnałem praw do danego terytorium, jego własności. Ten, kto nazywa, 
używając swojego języka, przywołując swoją historię i bohaterów, ukazuje wła-
dzę i dominację kulturową. Jak stwierdziła Helena Duć-Fajfer: „Ojczyzny wypę-
dzonych poddawane są destrukcji, strategicznemu wydrążaniu miejsc z pamięci 
w celu ich »rekultywacji«, czyli uzyskania efektu powtórnej czy nowej swojsko-
ści miejsc, zdominowanych i zawłaszczonych przez inne dyskursy. Poszczególne 
wspólnoty zawłaszczają przestrzeń, budując pomniki, stawiając obeliski czy na-
dając odpowiednie nazwy ulicom, skwerom lub miejscom. Sprawowanie sym-
bolicznej władzy nad miejscem legitymizuje wspólnotę, ale też wyklucza z tej 
przestrzeni inne, konkurencyjne grupy”20.

Nowo przybyli mieszkańcy danej miejscowości przyjmują powojenną no-
menklaturę jak coś oczywistego, lecz autochtoni są świadkami nadpisywania, 
przykrywania nowym nazewnictwem dawnych nazw ulic i budynków. Nie musi 
to być oczywisty proces, jeśli dana miejscowość uległa znacznemu zniszczeniu 
w czasie wojny – wówczas zmienia się też topografia, więc i nowa nomenklatura 
może być odpowiednia. Lecz w wypadku miejscowości w znacznej mierze oca-
lałych – a taką były Międzyzdroje21 – mówienie o palimpsestowości przestrzeni 
wydaje się adekwatne. Przestrzeń pozostała zatem w znacznej mierze taka sama, 
a zmiany dokonały się na poziomie „meta”, na płaszczyźnie opisu – zatarto daw-
ne nazwy ulic i obiektów architektonicznych i nadano im nowe. Dokładnie jak 
w przypadku palimpsestu22. 

20  Duć-Fajfer, „Jestem”, 462. Badaczka wspiera te rozpoznania na pracy redaktorów tomu Spo-
łeczne tworzenie miejsc. Globalizacja, etniczność, władza, red. Andrzej Bukowski, Marcin Lubaś, 
Jacek Nowak (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010).

21  Małgorzata Gwiazdowska stwierdziła: „Zniszczenia wojenne nie były duże. Spośród 675 
budynków istniejących tu w 1939 r., 561 w 1946 r. nadawało się do zamieszkania. Poważnie znisz-
czona była jedynie linia kolejowa, wskutek czego Międzyzdroje wraz z całą wyspą odcięte były 
od lądu stałego” (Małgorzata Gwiazdowska, „Historyczna zabudowa międzyzdrojskiego kurortu. 
Dawniej i dzisiaj…”, w: Słoneczne Międzyzdroje. Historia i przyroda, cz. 1, red. Kazimierz Ko-
złowski, Bogdan Jakuczun [Międzyzdroje: Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego „Do-
kument”, 2015], 59). 

22  Należy zaznaczyć, że metafora palimpsestu jest powszechnie używana w badaniach miej-
skich (zob. Elżbieta Rybicka, „Pamięć i miasto. Palimpsest vs. pole walki”, Teksty Drugie 5 [2011]: 
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Poprzez nową nomenklaturę przestrzeń zostaje oswojona, udomowiona. 
To ważne, ponieważ Polacy wkroczyli po wojnie do miejscowości niemieckiej23, 
która swoim ukształtowaniem, architekturą i nazewnictwem dobitnie świadczyła 
o dawnych mieszkańcach, kulturze, języku i religii. By unaocznić, jakie to mo-
gło być odczucie dla nowo przybyłych, przytoczę fragment Hanemanna, który 
ilustruje to doświadczenie. Narrator relacjonuje wędrówkę swoich pochodzących 
z Warszawy rodziców po Gdańsku w poszukiwaniu domu: „W śródmieściu, przy 
dworcowej hali, z której nie zniknęły jeszcze tablice z czarnym napisem »Dan-
zig«, zielone ciężarówki przebijały się przez ośnieżone gruzowisko płosząc stada 
wron zajętych wydziobywaniem mięsa z zabitych koni […]. Ulica, którą szli, na-
zywała się »Kronprinzenallee« – drewniany barak przystanku straszył emalio-
waną tabliczką z gotyckim napisem. […] Teraz zza żelaznego płotu, […] zza uchy-
lonych bram i furtek z gotycką cyfrą, zza gąszczy bluszczu i nawisów dzikiego 
wina zaglądali do ogrodów, w których stały małe trójokienne wille, podobne do 
letnich domków znad Wannsee […]. Mama, gdy tylko weszła do sieni z sinymi 
stiukami, cofnęła się szybko, choć sama nie wiedziała dlaczego... Na miedzia-
nej tabliczce obok napisu »Briefe«, połyskiwały pochyłe literki: »Erich Schultz«, 
»Wolfgang Bierenstein«, »Johann Peltz«”24.

Miasto to materialny nośnik pamięci kulturowej. W miejscowości tak sil-
nie naznaczonej bytnością i kulturą innej grupy zmiany toponimiczne to pierw-
szy krok w stronę – jak to ujęła w przytoczonym wcześniej cytacie Duć-Faj-
fer – legitymizacji nowej wspólnoty, ale też wykluczenia innych, potencjalnie 
konkurencyjnych grup. Po pierwszym manuskrypcie, dawnej toponimii, zawsze 
jednak pozostaje ślad, napięcie między dwoma systemami – w omawianym przy-
padku rozgrywa się ono głównie w pamięci autochtonów. Przyjrzyjmy się, jak 

202–203), także w kontekście obszarów poniemieckich – zob. m.in. Arkadiusz Bagłajewski, 
„Miasto-palimpsest”, w: Miejsce rzeczywiste, miejsce wyobrażone. Studia nad kategorią miejsca 
w przestrzeni kultury, red. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Elżbieta Wolicka (Lublin: Towarzystwo 
Naukowe KUL, 1999).

23  Jak stwierdził Kazimierz Kozłowski: „Jest sprawą oczywistą, że powojennych losów Mię-
dzyzdrojów nie można oderwać od historii polskiej części Pomorza Zachodniego (przed wojną 
była tu pruska prowincja pomorska w 99% zamieszkiwana przez Niemców). […] Miejsce dominu-
jących w okresie niemieckim kościołów protestanckich zajął Kościół katolicki (przed wojną pro-
testantów było ok. 95%, a katolików 4%, po wojnie zaś katolicy stanowili ponad 90% populacji)” 
(Kozłowski, „Dlaczego”, 15–16).

24  Stefan Chwin, Hanemann (Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 1997), 71–74. Mam świadomość 
historycznych i demograficznych różnic pomiędzy Pomorzem Zachodnim a Gdańskiem. Przyto-
czony fragment służy jedynie ilustracji doświadczenia egzystencjalnego, które dla osób przyby-
wających zarówno do Gdańska, jak i na Pomorze Zachodnie mogło być podobne.
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funkcjonowanie w tych dwóch systemach relacjonuje młoda bohaterka Homun-
culusa z tryptyku: „Mama pracuje w »Polonii«. […]) Ten sam dom nazywał się 
dawniej »Belwedere« i tej nazwy używa się naturalnie w domu. Dlaczego one 
[matka i ciotki] nie chcą się do niczego przyzwyczaić? Wszystko było dawniej, 
naówczas, ponoć lepsze. Nie pamiętam. Mama twierdzi, że powinnam, że muszę 
jej wierzyć. […] Ulice znam również podwójnie: na użytek domowy i zewnętrzny. 
Czasami w obecności mamy złośliwie się mylę i sprawia mi to uciechę w samym 
środku mojego ja” (HZT, s. 40–41)25. 

Matka narratorki konsekwentnie używa dawnych, niemieckich nazw ulic 
i budynków w Międzyzdrojach – i tego samego wymaga od córki. Dziewczyn-
ka funkcjonuje więc w przestrzeni, która jest rozdwojona i inaczej nazywana 
w domu, a inaczej poza nim. Młoda bohaterka postrzega przywiązanie starszego 
pokolenia do dawnej terminologii jako zacofanie, co rodzi w niej złość i niechęć. 
Jest to pobudka do kontestowania tej sytuacji na miarę swoich dziecięcych możli-
wości, a jednocześnie jedna z przyczyn konfliktów międzypokoleniowych. 

Elżbieta Rybicka wyodrębnia trzy metafory oddające relacje między mia-
stem a pamięcią kulturową: palimpsest, ślad i pole walki. Sytuacja przedstawiona 
w Homunculusie z tryptyku bardzo dobrze ukazuje użyteczność trzeciej z tych 
przenośni. Definiując ją, badaczka odnosi się do zaproponowanego przez Sławo-
mira Kapralskiego pojęcia krajobrazu pamięci, rozumianego jako „wielopłasz-
czyznowy kompleks znaczeń, rozmaicie postrzegany w zależności od usytuowa-
nia poszczególnych podmiotów”26. Rybicka dopowiada: „»krajobraz pamięci« 
nie jest w tym ujęciu tylko terytorium wytwarzania tożsamości, ale w równym 
stopniu polem walki o władzę symboliczną, krajobrazy mogą bowiem zawierać 
wiele spornych pamięci. […] W konsekwencji miasto jako pole walki nie jest nie-
ruchomym obiektem, statyczną przestrzenią, ale dynamicznym członem relacji, 
ujmowanym perspektywicznie w procesach i praktykach zapominania, wypie-
rania, upamiętniania, a więc zderzania się rozmaitych konfliktowych strategii”27. 

25  Jest to fragment moim zdaniem najbardziej reprezentatywny. Zarówno w Homunculusie 
z tryptyku, jak i „Wypędzeniu” po polsku znaleźć ich można więcej. Przykładowo: „Mama pyta, 
dokąd idziemy. Do »Astorii«. Dawniej to się nazywało »Kaiserhallen«. Wiem. Milczenie” (HZT, 
s. 157); „I srogie »wypędzenie po polsku« po krótkiej wędrówce z przedmieścia G. do ulicy Klasz-
tornej (dawnej Klosterstrasse) […] było po prostu anulowane” (WPP s. 32); „Uczestniczyłem bo-
wiem w ogromnej liczbie pogrzebów na wielu cmentarzach, głównie jednak na Cmentarzu Cen-
tralnym (dawnym Zentralfriedhof) w G.” (WPP, s. 42). 

26  Rybicka, „Pamięć”, 203.
27  Tamże.
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Interpretacja przestrzeni miasta jako pola walki jest możliwa w Homun-
culusie z tryptyku na dwóch poziomach. Na poziomie makro to starania Polaków 
o dostosowanie zastanej w Międzyzdrojach przestrzeni do wartości własnego 
uniwersum symbolicznego oraz uczynienie z niej reprezentacji swojej etniczno-
ści. Na poziomie mikro to walka o toponimię między młodą bohaterką a star-
szym pokoleniem. Zapytać trzeba: czemu ta walka ma służyć? Co dziewczynka 
chce osiągnąć, negując nazewnictwo używane przez matkę? Dlaczego sprawa 
tak – mogłoby się wydawać – błaha jak nazwy budynków i ulic wywołuje wy-
raźną złość u obu stron sporu?

 Nasilenie emocji wyraźnie wskazuje, że istnieje drugie dno tych konflik-
tów. Pamiętać należy, że pozostając w Międzyzdrojach, starsze pokolenie Niem-
ców doświadczyło izolacji językowej i dyskryminacji na rynku pracy, musiało 
dostosować się do wytycznych nowej administracji oraz znalazło się na margine-
sie życia społecznego. Odebrano również i przemianowano ich przestrzenie kul-
tu religijnego28. O ile na te trudności niewiele mogli poradzić, przeciwstawienie 
się toponimicznemu zagarnianiu przestrzeni było w zasięgu ich możliwości. To, 
co młoda bohaterka postrzega jako życie przeszłością i brak elastyczności, jest 
w istocie egzekwowaniem jedynego rodzaju władzy, który im pozostał – władzy 
nad definiowaniem dla siebie przestrzeni, w której żyją, i przywoływanie z po-
mocą tej toponimii uniwersum symbolicznego uznawanego za swoje. Najprościej 
rzecz ujmując, to gest oporu – oporu, który nie będzie szeroko rezonował, lecz 
dla wykonujących go osób jest tożsamościotwórczy.

Badacze kultury podkreślają znaczenie przestrzeni zarówno dla jednost-
ki, jak i wspólnoty. Aleksander Fiut stwierdził: „najsolidniejszym oparciem dla 
jednostkowej samoidentyfikacji jest przestrzeń, która stanowi synonim trwało-
ści i ciągłości”29, a Leszek Kołakowski wymienił terytorium jako jeden z klu-
czowych elementów budujących tożsamość zbiorową narodów: „[…] aspektem 
zbiorowej narodowej »osobowości« jest ciało: terytorium, szczególny krajobraz 
oraz fizyczne artefakty przeobrażające środowisko naturalne”30. Występowanie 

28  Matka bohaterki ubolewa: „Wyobraź sobie, że nasz kościół też jest teraz katolicki. Kto by 
to pomyślał?” (HZT, s. 96). Główna bohaterka stwierdza zaś prostolinijnie: „Kościół jest teraz 
katolicki i nie wolno mi do niego chodzić” (HZT, s. 25).

29  Aleksander Fiut, „Pusta tożsamość”, w: Na pograniczach literatury, red. Jarosław Fazan, 
Krzysztof Zajas (Kraków: Universitas, 2012), 377.

30  Leszek Kołakowski, „O tożsamości zbiorowej”, tłum. Stefan Amsterdamski, w: Tożsamość 
w czasach zmiany: rozmowy w Castel Gandolfo, oprac. Krzysztof Michalski (Kraków: Znak, 
1995), 50.
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w pozycji mniejszości narodowej na obszarze należącym do innej nacji oznacza 
brak oparcia w przestrzeni, a co za tym idzie, zachwianie tożsamości i utratę 
reprezentacji dla swojej etniczności. W świetle tych rozpoznań nie dziwi, jak sil-
nie starsi bohaterowie Homunculusa z tryptyku przywiązani są do wyobrażenia 
o swojej przestrzeni etnicznej, do jej choćby mentalnej reprezentacji, gdy została 
zarówno funkcjonalnie, jak i symbolicznie przejęta przez Polaków.

Uczenie córki dawnej toponimii to w istocie zaproszenie jej do niemiec-
kiej przestrzeni etnicznej, próba podzielenia się z nią tym, co uznawane za dom, 
a także element rozbudowanej edukacji kulturowej, którą odbierała od krewnych. 
Pozostaje jednak odpowiedź na pytanie: dlaczego wysiłki starszego pokolenia 
wzbudzają w bohaterce tyle irytacji i skąd bierze się w niej potrzeba sabotażu? 
W odróżnieniu od reszty rodziny dziewczynka jest dwujęzyczna, dwukulturowa 
(choć za dominującą należy uznać kulturę polską) i nie pamięta czasów przed na-
staniem polskiej administracji. Nie podziela więc sentymentów starszego pokole-
nia wobec dawnej rzeczywistości, a wręcz boi się ewentualnego powrotu tego, co 
było, lub wyjazdu do Niemiec31.

Opór młodej bohaterki przed przyjęciem perspektywy starszego pokolenia 
wynika więc z lęku przed zmianą, przed nieznanym, a także – jak sądzę – z nie-
chęci do trwania w skostnieniu, które do niczego jej nie jest potrzebne. W przeci-
wieństwie do reszty rodziny dziewczynka odnajduje się bowiem w teraźniejszości. 
Przyjęcie i zaakceptowanie podtrzymywanej w domu perspektywy przestrzennej 
izolowałoby ją i ograniczało, zmuszało do funkcjonowania w świecie wyobrażeń 
i w poczuciu resentymentu. Jej odmowa przyjęcia dawnej niemieckiej terminolo-
gii to ucieczka ku życiu.

Podsumowanie

Bohaterka Homunculusa z tryptyku konsekwentnie aspiruje do polskości mimo 
niemałych kosztów strategii asymilacyjnej – przede wszystkim utraty oparcia 
w rodzinie pochodzenia na bardzo wczesnym etapie życia32. Niemcy i niemiec-

31  „– Teraz na pewno już wkrótce się zmieni i wrócą »nasi«. Boże zrób tak, by to się nie stało 
lub żeby Felek mógł zostać! Obiecuję Stwórcy tydzień wyjątkowej grzeczności; obiecuję na piani-
nie ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć…” (HZT, s. 28); „Nie chcę wyjeżdżać. Ja nie chcę wyjechać. Ja tu 
zostanę. Wcale nie wiem, kto to są »nasi«. Wiem, kto jest tu” (HZT, s. 42).

32  O wojennych zniszczeniach Warszawy bohaterka dowiaduje się ze Świerszczyka, mając oko-
ło siedmiu lat, co jest podstawą pierwszej poważnej i zakończonej rękoczynami awantury rodzin-
nej dotyczącej II wojny światowej. Konflikty na tym tle pojawiają się więc zaraz po tym, gdy dla 
bohaterki rozpoczyna się proces socjalizacji do polskości.
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kość są w powieści konotowane prawie wyłącznie negatywnie, a bohaterka jako 
licealistka stanowczo odmawia wyjazdu na stałe do Niemiec mimo błagań matki. 
Jednocześnie sytuacja bohaterki nie rokuje pełnej asymilacji, zważywszy na to, 
że doświadcza ona różnych form dyskryminacji ze względu na pochodzenie od 
dzieciństwa aż po dorosłość, bez względu na osiągnięcie natywnej znajomości 
języka polskiego, odebranie w Polsce wyższego wykształcenia i uzyskanie pre-
stiżowego zawodu.

Dlatego właśnie określam starania postaci jako aspirowanie do polsko-
ści, a nie asymilację. Według definicji Ewy Wysockiej strategia asymilacyjna 
to „głęboka zmiana systemu wartości doprowadzająca do przyjęcia nowej kul-
tury i wtopienia się w społeczeństwo przyjmujące (utrata tożsamości pierwot-
nej), przekształcanie kodu kulturowego w zależności funkcjonalnej od warunków 
zewnętrznych, co skutkuje poczuciem przynależności do nowej kultury i bycia 
jej pełnoprawnym członkiem oraz adekwatnego do tego sposobu traktowania jej 
przez grupy kultury wchłaniającej”33. O ile te słowa dokładnie opisują postawę 
bohaterki Homunculusa z tryptyku, o tyle jeden warunek nie zostaje spełnio-
ny: mimo ustawicznych starań dziewczyna nie zostaje uznana za pełnoprawną 
członkinię społeczności polskiej i przez wiele osób jest postrzegana jako obca. 
Doświadczenie wyobcowania terytorialnego pozostawia więc niezatarte piętno 
i kładzie się cieniem na całym jej życiu.

Piotr Lachmann doświadczenie dorastania w Polsce opisał następująco: 
„A we mnie rozpoczął się wielostopniowy i niezakończony proces asymilacji 
i dezasymilacji. Proces »konfliktogenny«, prowadzący do rozstrojów jeżeli nie 
nerwowych, to żołądkowych albo jednocześnie i jednych, i drugich albo do sta-
nów apatii i wstrzymywania się od jakiejkolwiek decyzji i jakiegokolwiek kroku 
w stronę którejkolwiek z »opcji«. Czyli kompletne »zawieszenie« między fron-
tami, językami i postawami” (WPP, s. 32). Przeżycia bohaterki utworu Wuttke, 
choć nie są identyczne, wydają się podobne. Proces asymilowania się w Polsce 
oddala ją od niemieckości i – dokładnie jak wskazuje Ewa Wysocka – skutkuje 
utratą pierwotnej tożsamości. Dziewczyna nie tylko nie wykształca przywiąza-
nia do niemieckości, lecz także zaczyna ją postrzegać jako wstydliwy stygmat. 

33  Ewa Wysocka, „»My« i »oni« – dlaczego tak trudno być razem? Odpowiedź pedagoga, psy-
chologa i socjologa”, w: Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współcze-
snym świecie, red. Danuta Lalak (Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007), 45.
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Rezultatem jest wstrząs tożsamości i uwięzienie w fazie liminalnej – pomiędzy 
dwiema kulturami, bez pełnej przynależności do którejkolwiek z nich34.
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Abstrakt

Artykuł bazuje na powieści Homunculus z tryptyku autorstwa pochodzącej z Mię-
dzyzdrojów pisarki Britty Wuttke, utworem kontekstowym jest natomiast esej Piotra 
Lachmanna „Wypędzenie” po polsku. Główny cel pracy to wskazanie i przedstawienie 
obecnego w obu tekstach doświadczenia, które nazwane zostaje wyobcowaniem teryto-
rialnym. To sytuacja, gdy podmiot mieszka w swojej miejscowości, częstokroć w tym sa-
mym domu czy mieszkaniu, chodzi tymi samymi ulicami, bywa w tych samych budyn-
kach, lecz w jego otoczeniu zmienia się wszystko – administracja, ludność, dominująca 
narodowość i religia, język urzędowy, nazewnictwo ulic i obiektów architektonicznych, 
kultura i obyczaje. Najważniejsze zjawiska, których doświadcza bohater wyobcowany 
terytorialnie, to funkcjonowanie w odniesieniu do dwóch języków i kultur, znalezie-
nie się w pozycji obcego wobec grupy dominującej oraz palimpsestowość przestrzeni. 
W artykule szczegółowo zanalizowane zostało trzecie z tych zjawisk na przykładzie 
Międzyzdrojów, które stają się metaforycznym polem walki pomiędzy nowo przybyły-
mi Polakami a pozostałymi w mieście Niemcami, a także dwoma pokoleniami rodziny 
przedstawionej w Homunculusie z tryptyku.
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Territorial Alienation in Western Pomerania: About Britta 
Wuttke’s Homunculus z tryptyku in a Comparative Perspective

Abstract

The article is based on the novel Homunculus z tryptyku by Britta Wuttke, a writ-
er hailing from Międzyzdroje, while the comparative piece is Piotr Lachmann’s essay 

“Wypędzenie” po polsku. The main purpose of the paper is pointing to and describing an 
experience, presented in both literary works, which is named territorial alienation. It is 
a situation occurring when an individual lives in the same place, often in the same house 
or apartment, walks the same streets, visits the same buildings, but in their surroundings 
everything had changed – administration, population, the dominant nationality and reli-
gion, official language, names of streets and objects of architecture, culture, and customs. 
The most significant phenomena experienced by a territorially alienated character are: 
functioning with reference to two languages and cultures, a position of a stranger in rela-
tion to a dominant group, and the palimpsestness of space. The article analyses in detail 
the third of these phenomena, exemplified by Międzyzdroje, which becomes a metaphor-
ic battlefield between the arrived Poles and the Germans who remained in the town, as 
well as between two generations of a family depicted in Homunculus z tryptyku.
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Powojenne dzieje Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce upłynęły pod znakiem 
konfrontacji z władzą komunistyczną, dla której jednym z najtrudniejszych za-
łożeń do realizacji była laicyzacja społeczeństwa polskiego. Kluczowe miejsce 
w instrumentarium państwa używanego do walki ze światem sacrum zajmowały 
organy bezpieczeństwa. Na początku 1945 roku, z inicjatywy Kremla, rozpo-
częło działalność Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP). Prioryte-
tem Urzędu Bezpieczeństwa (UB), a następnie Służby Bezpieczeństwa (SB) była 
stopniowa polaryzacja środowiska kleru, a następnie jego likwidacja. Marksizm 
negował zasadność jakiejkolwiek wiary, propagując w jej miejsce ateizm. Jednak 
konfrontacja z blisko 1000-letnią tradycją chrześcijaństwa okazała się niezwykle 
trudnym zadaniem1.

1  Adam Frydrysiak („Walka o rząd dusz. Polska administracja kościelna na Pomorzu Za-
chodnim 1945–1972”, Rocznik Koszaliński 32 [2004]: 23) utrzymuje, że „zdobyte doświadczenia 
władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w zwalczaniu Cerkwi i religii zamierzano 
wykorzystać w Polsce, głównie poprzez odpowiednie prowadzenie polityki wyznaniowej”. 

DOI: 10.18276/pz.2020.3-04
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Kawaleryjskie barwy i tradycje 
współczesnych jednostek wojskowych…
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Funkcjonariusze UB/SB różnymi sposobami starali się podważać autorytet 
duchowieństwa, które zasadniczo dzielili na dwa rodzaje: świeckie i zakonne2. 

W przeciwieństwie do pierwszej grupy, członkowie poszczególnych zako-
nów zazwyczaj tworzyli hermetyczne grono. Ich inwigilacja na terenie całego 
kraju przysparzała licznych trudności, czego przykładem jest województwo ko-
szalińskie, które powstało na mocy ustawy sejmowej z 28 czerwca 1950 roku 
i zostało wyodrębnione z województwa szczecińskiego. Pierwotnie składało się 
z 12 powiatów, jednak na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 11 sierp-
nia 1954 roku dodatkowo powstał powiat świdwiński3.

2  Tematyka zakonów w powojennej Polsce stanowi przedmiot badań licznych naukowców, 
są to m.in.: Józef Marecki, Zakony w Polsce. Instytuty życia konsekrowanego. Instytuty i zgroma-
dzenia zakonne. Instytuty świeckie. Wspólnoty życia apostolskiego (Kraków: Universitas, 2000); 
Peter Raina, Losy sióstr zakonnych w PRL 1954–1956: wysiedlenie, obozy, uwolnienie (Radzymin: 
Von Borowiecky, 2004); Ewa Kaczmarek, Dlaczego przeszkadzały. Polityka władz partyjnych 
i rządowych wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1945–1956 (Warszawa: 
Vizja Press & IT, 2007); Eugeniusz Wiązowski, „Salezjanie w Kobylnicy w latach 1950–1989 
i w Kwakowie w latach 1950–1989”, Seminare 27 (2010): 249–259; Grzegorz Wejman, „Fran-
ciszkanie na Pomorzu: zarys problemu”, Studia Franciszkańskie 20 (2010): 395–418; Dominik 
Zamiatała, Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945–1989, t. 1: 
Problematyka organizacyjno-personalna (Warszawa: LTW, 2011); Dominik Zamiatała, Zakony 
męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945–1989, t. 2: Działalność duszpa-
sterska i społeczna zakonów w latach 1945–1989 (Warszawa: LTW, 2012); Eugeniusz Wiązowski, 

„Salezjanie jako duszpasterze wspólnoty parafialnej pod wezwaniem Świętej Rodziny i św. Judy 
Tadeusza w Słupsku w latach 1949–2012”, Seminare 33 (2013): 353–367; Dariusz Śmierzchalski-

-Wachocz, Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lu-
buskiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945–1989, t. 1 (Zielona Góra: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014); Agata Mirek, Trudne lata. Wielkie dni. Zakony żeńskie 
w PRL (Ząbki: Apostolicum, 2015); Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, „Prześladowanie ducho-
wieństwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956. Metody i przykłady”, w: Dzieje Kościoła 
katolickiego na Pomorzu Zachodnim, t. 1: 1945–1956, red. Michał Siedziako, Zbigniew Stanuch, 
Grzegorz Wejman (Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej, 2016); Bernard Kołodziej, „Chrystu-
sowcy na Pomorzu Zachodnim w latach 1956–1972”, w: Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu 
Zachodnim, t. 2: 1956–1972, red. Michał Siedziako, Zbigniew Stanuch, Grzegorz Wejman (Szcze-
cin–Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2017), 247–256; Bernard Kołodziej, „Towarzystwo 
Chrystusowe na Pomorzu Zachodnim w latach 1972–1978”, w: Dzieje Kościoła katolickiego 
na Pomorzu Zachodnim, t. 3: 1972–1978, red. Michał Siedziako, Zbigniew Stanuch, Grzegorz 
Wejman (Szczecin–Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2018), 229–241; Marta Cichocka, Ko-
ściół rzymskokatolicki w procesach integracyjnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956 
(Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019); Bernard Kołodziej, „To-
warzystwo Chrystusowe na Pomorzu Zachodnim w latach 1979–1989”, w: Dzieje Kościoła kato-
lickiego na Pomorzu Zachodnim. t. 4: 1979–1989/1990, red. Michał Siedziako, Zbigniew Stanuch, 
Grzegorz Wejman (Szczecin–Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2019), 407–418. 

3  Ustawa z 28.06.1950 o zmianach podziału administracyjnego Państwa, Dz.U. 1950, nr 28, 
poz. 255, art. 3.1 i 3.2; Ustawa z 11.08.1954 w sprawie utworzenia powiatu świdwińskiego w wo-
jewództwie koszalińskim, Dz.U. 1954, nr 49, poz. 238.
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Celem artykułu jest ukazanie mechanizmów działania organów bezpieczeń-
stwa wobec wybranych zakonów męskich w województwie koszalińskim w latach 
1950–1975, do czego prowadzą odpowiedzi na następujące pytania pomocnicze:
1. W jakim stopniu aparat bezpieczeństwa represjonował zakony męskie na tere-

nie województwa koszalińskiego?
2. Jakie środki oraz metody stosowali funkcjonariusze w walce z duchowień-

stwem, a także co decydowało o efektywności ich działań?
3. Czy w procesie dezintegracji środowisk zakonnych organy bezpieczeństwa 

współpracowały z miejscowymi organami: Milicją Obywatelską (MO), urzęd-
nikami oraz wymiarem sprawiedliwości?

4. Jakim rezultatem zakończyły się działania aparatu bezpieczeństwa w zakresie 
dezintegracji męskich środowisk zakonnych w województwie koszalińskim? 

Artykuł obejmuje charakterystykę działań organów bezpieczeństwa wzglę-
dem czterech wybranych zakonów, które miejscowi funkcjonariusze i urzędnicy 
powszechnie uważali za „najbardziej wrogie”. Na przestrzeni omawianych lat 
skupiały one uwagę UB/SB, gdyż zazwyczaj lekceważyły zarządzenia władz ad-
ministracyjnych4. Szczególnie wyróżniały się na gruncie oświaty, realizując idee 
swoich założycieli. Nie oznaczało to jednak, że pozostałe zakony męskie z wo-
jewództwa koszalińskiego uniknęły represji. Byli to: bernardyni5 (Bysino, po-
wiat koszaliński), chrystusowcy (Sarbia, powiat kołobrzeski), kapucyni6 (Wałcz), 
marianie (Sianów, powiat koszaliński), Misjonarze Świętej Rodziny (Tarnówka 
i Uniechów, powiat człuchowski; Stara Wiśniewka, powiat złotowski; Złotów), 
salwatorianie7 (Człuchów) oraz werbiści (Trzebielino, powiat koszaliński).

4  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie (dalej: AIPN Sz), 00103/152/63, 7–17.
5  Filip Musiał, „Działalność WUBP/WUdsBP w Krakowie przeciw wspólnotom zakonnym 

w latach 1945–1956. Rekonesans badawczy”, w: Komunistyczny aparat represji wobec Polskiej 
Prowincji Dominikanów, red. Marek Miławicki, Michał Wenklar (Kraków: Wysoki Zamek, 2015), 
140–143.

6  Tamże, 155–157.
7  Tamże, 182–183.

Odświętne i oficjalne – listy i inne teksty gratulacyjne placówek edukacyjnych…
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Na terenie województwa koszalińskiego do najbardziej „wrogich” zakonów 
męskich aparat bezpieczeństwa zaliczał: franciszkanów8, salezjanów9, redemp-
torystów10 oraz zmartwychwstańców11. Dwa pierwsze z wymienionych zakonów 
zajmowały czołowe miejsca w liczbie placówek na obszarze całego kraju. Sale-
zjanie posiadali 96 domów, a franciszkanie 4412.

Franciszkanie działali w Koszalinie, Kołobrzegu, Sławnie oraz Darłowie. 
Prowadzili ascetyczny tryb życia, przebywając większość czasu we własnym 
gronie13. Ich główną siedzibą na terenie województwa był koszaliński kościół pod 
wezwaniem św. Józefa. Zdaniem podpułkownika Stefana Sokołowskiego, zastęp-
cy komendanta wojewódzkiego MO do spraw bezpieczeństwa w Koszalinie, za-
raz po zakończeniu II wojny światowej świątynia ta stała się symbolem walki 

8  Ordo Fratrum Minorum (OFM), czyli Zakon Braci Mniejszych (zakon franciszkański), po-
wstał w 1209 r. z inicjatywy św. Franciszka z Asyżu. Franciszkanie, obok dominikanów, to naj-
ważniejszy zakon żebraczy. Do wspólnoty należą duchowni świeccy i zakonni, a także osoby bez 
święceń kapłańskich. Noszą brązowe habity, przepasane białym sznurem. Franciszkanie, którzy 
na ziemie polskie przybyli w 1236 r., osiedlając się we Wrocławiu, akcentują przede wszystkim 
wartość ubóstwa, jak również pokory w codziennym życiu człowieka – Emil Pacławski, Mały 
alfabet franciszkański (Katowice: Agra-Graf, 2009).

9  Societas Sancti Francisci Salesii (SDB), czyli Towarzystwo św. Franciszka Salezego, po-
wstało w 1859 r. z inicjatywy włoskiego prezbitera Jana Bosko. Na obecne ziemie polskie przybyli 
w 1898 r., osiedlając się w Oświęcimiu, który znajdował się wówczas w granicach zaboru austriac-
kiego. Szczególną cechą powołania salezjańskiego jest umiłowanie pracy z dziećmi i młodzie-
żą, dlatego zakonnicy organizują różnego rodzaju placówki oświatowe, jednocześnie prowadząc 
działalność misyjną – Jarosław Wąsowicz, „Pionierzy duszpasterstwa salezjańskiego na tzw. Zie-
miach Odzyskanych w latach 1945–1956”, w: Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachod-
nim, t. 1, 219–238; tenże, „Salezjanie na terenie administracji gorzowskiej w latach 1956–1972”, 
w: Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, t. 2, 257–272.

10  Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR), czyli Zgromadzenie Najświętszego Odkupi-
ciela, powstało w 1732 r. z inicjatywy włoskiego biskupa Alfonsa Liguoriego. Zakonnicy ci noszą 
czarną sutannę z charakterystyczną koloratką nakładaną na kołnierz. Priorytetem ich działalno-
ści jest odkupienie duchowe szczególnie ludzi ubogich, stąd na całym świecie prowadzą misje 
parafialne, rekolekcje, a także angażują się w prace szpitali i różnego rodzaju ośrodków opieki 
zdrowotnej – Paweł Mazanka, Redemptoryści Woli (Kraków: Homo Dei, 2018), 20–48.

11  Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi (CR), czyli Zgromadzenie Zmar-
twychwstania Pana Naszego Jezusa, powstało w Paryżu w 1836 r. z inicjatywy Adama Mickiewi-
cza i Bogdana Jańskiego. W 1880 r. wspólnota rozpoczęła działalność na ziemiach polskich, znaj-
dujących się wówczas pod zaborami. Priorytetem zmartwychwstańców jest aktywność na rzecz 
stworzenia chrześcijańskiego systemu społecznego w Europie. Czynią to poprzez pracę w para-
fiach i różnego rodzaju placówkach oświatowych, dążąc do jak największej liczby nawróceń – Bo-
gumił Łoziński, Leksykon zakonów w Polsce. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia 
życia apostolskiego (Warszawa: KAI, 2009), 393–394.

12  Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Urząd do Spraw Wyznań (dalej: UdSW) w Warsza-
wie (1950–1990), sygn. 133/58, 181.

13  AAN, UdSW w Warszawie (1950–1990), sygn. 133/80, 3.
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kleru z władzą ludową14. Już wówczas Kościół znajdował się pod obserwacją UB, 
którego tajni współpracownicy (TW) inwigilowali franciszkanów. Przykładem 
mogą być doniesienia „Dyplomaty”, który zbierał w styczniu 1953 roku opinie 
zakonników na temat głośnego procesu księży kurii krakowskiej15. W tym celu 
przeprowadzał rozmowy między innymi z Damianem Tynieckim16, proboszczem 
w latach 1950–1955. Funkcjonariusze organów bezpieczeństwa byli zadowole-
ni z pracy tego TW. „Dyplomata” chętnie przekazywał informacje oraz dotrzy-
mywał terminów spotkań z funkcjonariuszami17. Podobnie było z parafianinem 

„Andrzejem”, dopóki nie został „zdekonspirowany”18 przez rodzinę, co przekre-
śliło perspektywę dalszej współpracy19.

Wspólne działania miejscowego aparatu bezpieczeństwa, Wydziału do 
Spraw Wyznań (WdSW)20 i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (PWRN) 

14  AIPN Sz, 00103/152/33, 1.
15  Obok procesu biskupa Czesława Kaczmarka i internowania prymasa Stefana Wyszyńskie-

go, proces ten stanowił jeden z najważniejszych elementów w antykościelnej polityce 1953 r. Spra-
wa dotyczyła czterech krakowskich księży i trzech osób świeckich, oskarżonych między innymi 
o działalność szpiegowską na rzecz Stanów Zjednoczonych. W trakcie rozprawy oczerniano ar-
cybiskupa Adama Sapiehę oraz Stolicę Apostolską. W dniu 27 stycznia Wojskowy Sąd Rejonowy 
w Krakowie wydał wyroki: od kary śmierci po wieloletnie kary więzienia – Józef Marecki, Filip 
Musiał, „Wprowadzenie”, w: Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów pol-
skich, red. Józef Marecki, Filip Musiał (Kraków: WAM, 2007), 11; Jarosław Szarek, „Nasza Par-
tia odnosi ogromny sukces”, w: Operacja: zniszczyć Kościół, red. Filip Musiał, Jarosław Szarek 
(Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej/Instytut Pamięci Narodowej, 2007), 39–49; Filip Musiał, Raj 
grabarzy narodu. Studia i materiały do dziejów aparatu represji w Polsce „ludowej” 1945–1989 
(Kraków: Arcana, 2010), 107–136.

16  Urodzony 22 marca 1915 r. w Chinowie Nowym koło Kozienic. Absolwent NSD w Niepo-
kalanowie (1930–1935), święcenia kapłańskie przyjął 7 lipca 1940 r. Na przełomie czerwca i lipca 
1945 r. przybył do Darłowa, obejmując probostwo. Po 5 latach został przeniesiony do Koszalina. 
Jeden z pionierów organizacji życia kościelnego na Pomorzu Zachodnim – Jan Sroka, red., Znani 
i nieznani mieszkańcy powiatu sławieńskiego (Sławno: Margraf, 2015), 176–177.

17  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku (dalej: AIPN Gd), 0019/152/36, 233 
i 246.

18  W żargonie organów bezpieczeństwa podobnego terminu używano wobec informatorów, 
których działalność została odkryta na przykład przez miejscowe środowisko.

19  AIPN Sz, 00103/152/26, 11.
20  Działały na szczeblu wojewódzkim, a do 1957 r. także w powiatach i gminach. Podlegały 

pod warszawski Urząd do Spraw Wyznań (UdSW), powstały 19 kwietnia 1950 r. Na czele wydzia-
łu stał dyrektor, którego powoływał i odwoływał premier. Nadrzędnym zadaniem UdSW był nad-
zór nad stowarzyszeniami oraz instytucjami wyznaniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem 
Kościoła rzymskokatolickiego. W rzeczywistości urząd ten „był najwierniejszym sojusznikiem 
resortu bezpieczeństwa w walce z Kościołem” – Stanisław A. Bogaczewicz, „Działania resortu 
bezpieczeństwa wobec ks. kard. Bolesława Kominka w latach 1945–1974. Zarys zagadnienia”, 
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miały na celu pozbycie się franciszkanów z Koszalina21. Wspomniany proboszcz 
i jego następca ksiądz Celzy Rdzanek, pełniący funkcję w latach 1955–1960, 
na żądanie PWRN byli kolejno usuwani z zajmowanych stanowisk. Pretekstem 
okazały się: notoryczne wyroki Kolegium Karno-Administracyjnego (KKA), 
nieprzestrzeganie przepisów o zbiórkach i zgromadzeniach publicznych oraz 
nielegalne rozpowszechnianie druków. Na miejsce C. Rdzanka kuria gorzowska 
wysunęła kandydaturę innego franciszkanina, Lucjusza Chodkiewicza. Jednak 
z racji jego przynależności do zakonu propozycja ta została przez władze admini-
stracyjne odrzucona22. Na nic jednak zdały się represje, gdyż kolejni administra-
torzy parafii postępowali identycznie jak poprzednicy. Przykładem jest ksiądz 
Roch Betlejewski (1961–1968), który w sierpniu 1961 roku wywiesił na tablicy 
ogłoszeniowej parafii antykomunistyczne plakaty23. Jeden z afiszy przedstawiał 
komunistę w towarzystwie diabła, z kolei drugi ukazywał godło państwowe 
z okresu Drugiej Rzeczypospolitej. Wobec proboszcza Wojewódzki Urząd Kon-
troli Prasy, Publikacji i Widowisk złożył wniosek do koszalińskiej prokuratury.

Podczas kadencji R. Betlejewskiego miała miejsce wizytacja Domu zakon-
nego oo. franciszkanów konwentualnych, znajdującego się przy ul. Chrobrego 7. 
W dniu 17 września 1962 roku kontrolę przeprowadzili: Jan Adamczyk (WdSW), 
Karol Pastuch (Wydział Finansowy PWRN) i Michał Szaban (Wydział Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej), a oficjalnym powodem było sprawdzenie 
ksiąg rachunkowych zakonu. Nieformalnie wizytę wykorzystano do sporządze-
nia listy mieszkańców budynku oraz „lustracji pomieszczeń”. Obok przełożone-
go wyszczególniono ośmiu duchownych żyjących w skromnych warunkach, któ-
rzy mieli do dyspozycji: piecyk gazowy, lodówkę, radio i instrumenty muzyczne. 
W podsumowującej nocie podkreślono gorliwość duszpasterską koszalińskich 
franciszkanów, których kazania pobudzały wiernych24.

Sympatia parafian wobec zakonników uwidoczniła się szczególnie we 
wrześniu 1956 roku. Ksiądz prałat Zygmunt Szelążek, ówczesny rządca ordy-
nariatu gorzowskiego, podczas jednej z rozmów w siedzibie PWRN rzekomo 

w: Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego, 
red. Wojciech Kucharski, Grzegorz Strauchold (Wrocław: Ośrodek Pamięć i Przeszłość, 2009), 52.

21  Archiwum Państwowe (dalej: AP) w Koszalinie, Urząd Wojewódzki w Koszalinie w latach 
1973–1990, WdSW, sygn. W1/17, 156.

22  AP w Koszalinie, Urząd Wojewódzki w Koszalinie w latach 1973–1990, WdSW, sygn. 
W1/35, 14.

23  Tamże, sygn. W1/17, 154.
24  Tamże, 97.
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zaakceptował propozycję przeniesienia franciszkanów. Następnie, w specjalnie 
przygotowanym piśmie dla wiernych, zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek opowia-
dał się przeciwko duchowieństwu zakonnemu, darząc to środowisko wielkim 
szacunkiem25. Późniejsza korespondencja parafian z kurią gorzowską potwier-
dziła opinię prałata. Wierni uważali franciszkanów za prekursorów budowy 
życia duchownego w Koszalinie. Zakonnicy osiedlili się tam w 1945 roku, od-
grywając znaczącą rolę w procesie organizacji struktur Kościoła rzymskokatolic-
kiego na Pomorzu Zachodnim26. Ostatecznie miejscowe władze zmieniły decyzję 
w sprawie przeniesienia zakonników, na co wpływ miała choćby 30-osobowa 
delegacja parafian do siedziby PWRN w dniu 18 listopada 1956 roku.

Opisane wydarzenia ukazały taktykę urzędników, planujących obsadza-
nie ważnych stanowisk kościelnych „lojalnymi” księżmi. Jednym z nich był us-
tecki proboszcz Anatol Sałaga, postrzegany przez organy bezpieczeństwa jako 
zwolennik komunizmu. Władze koszalińskie pragnęły, aby przejął on parafię 
po franciszkanach. Z inicjatywy zakonników wierni wystosowali anonimy do 
wspomnianego duchownego, grożąc „fizycznym zlikwidowaniem”, gdyby ten 
zdecydował się na przeprowadzkę. Tym samym zmusili A. Sałagę do pozostania 
w Ustce, gdzie zresztą nie cieszył się sympatią miejscowej społeczności27.

Pomimo licznych represji ze strony aparatu władzy, koszalińscy franciszka-
nie nigdy nie zostali usunięci z miasta. Jedynie w lipcu 1974 roku, na potrzeby 
nowo powstałej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, oddali dwie dotąd obsługi-
wane świątynie, z których jedną, kościół pod wezwaniem Maryi Panny, prze-
mianowano na katedrę biskupią. Sami przenieśli się do parafii pod wezwaniem 
Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie pozostają do dziś.

Niewątpliwie w województwie koszalińskim najbardziej charyzmatycznym 
franciszkaninem był Piotr Mielczarek. Kiedy pod koniec 1953 roku przybył do 
Kołobrzegu, gdańskie PWRN przestrzegało przed „prosanacyjnym” zachowa-
niem młodego wikariusza. Już wówczas zakonnik lekceważył przepisy prawne, 
okazując posłuszeństwo zwierzchnikom. Trafił zresztą pod opiekę Szymona 
Grodzkiego, proboszcza w parafii pod wezwaniem św. Marcina latach 1953–1959. 
Sprawiał miejscowym władzom liczne problemy. WdSW zarzucał mu nielegalne 
zbiórki, bezczelne zachowania w kontaktach z urzędnikami, „wrogie” kazania 

25  AAN, UdSW w Warszawie (1950–1990), sygn. 47/200, 2.
26  Archiwum Diecezjalne (dalej AD) w Koszalinie, sygn. 108, 133.
27  AAN, UdSW w Warszawie (1950–1990), sygn. 47/200, 2.
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oraz podburzanie wiernych przeciwko laicyzacji oświaty. Z kolei kołobrzeski 
rządca podczas mszy świętych publicznie posądzał aparat bezpieczeństwa o szy-
kany względem własnej osoby. W późniejszej działalności P. Mielczarka można 
zauważyć wiele podobieństw do S. Grodzkiego28.

Lata 1959–1970, kiedy P. Mielczarek pełnił urząd proboszcza, naznaczone 
były szczególnymi represjami względem duchownego. Jego nieustępliwa posta-
wa spotkała się z restrykcjami urzędowymi, które miały wymusić zmianę zacho-
wania. TW „Czepuro” donosił, że kołobrzeski proboszcz jest skryty i nieufny 
wobec ludzi29. Najwyraźniej franciszkanin celowo unikał kontaktów z władzą, 
ograniczając je do minimum. Przykładem jest sytuacja z maja 1963 roku, kiedy 
to urzędnicy starali się zwizytować plebanię, mając na uwadze przyszłą eksmi-
sję zakonnika. P. Mielczarek dwukrotnie nie wpuścił ich do środka. Ignorował 
pukanie, jednocześnie zachowując się na tyle głośno, aby wiedzieli o jego obec-
ności wewnątrz budynku. Dopiero trzecia próba przyniosła oczekiwany rezultat 
i urzędnicy po godzinnym oczekiwaniu zostali przyjęci w parafialnym biurze. 
Jednak podczas rozmowy zostali zlekceważeni przez proboszcza.

Charyzmatyczny franciszkanin słynął z rygoru względem podwładnych. 
Dla przykładu w dniu 14 marca 1965 roku podczas kołobrzeskiej konferencji 
dekanalnej ostro skrytykował księży. Zarzucił im między innymi lekceważenie 
obowiązków i brak szacunku dla kurii gorzowskiej30. Nie był w stanie wszyst-
kiego kontrolować, jednak wymagał przestrzegania franciszkańskiej klauzury. 
TW „Baran” donosił, że P. Mielczarek bez wahania usuwał z parafii nieposłusz-
nych sobie księży31. Pośród wiernych cieszył się autorytetem, często wyko-
rzystując ambonę do krytyki partii. Nienaganny tryb życia uniemożliwiał SB 

„skompromitowanie” duchownego. Funkcjonariusze bezskutecznie inwigilowali 
również rodzeństwo proboszcza. Nadzieję, obok licznych kar finansowych, wła-
dze upatrywały w pogarszającym się zdrowiu zakonnika, cierpiącego na nowo-
twór gardła32.

Solidarność wiernych z charyzmatycznym franciszkaninem uwidoczniła 
się latem 1963 roku. Wówczas odbyły się w kołobrzeskim sądzie dwie sprawy, 

28  AP w Koszalinie, Urząd Wojewódzki w Koszalinie z lat 1973–1990. WdSW, sygn. W1/27, 
134–143.

29  AIPN Sz, 00103/152/43, 105.
30  Tamże, 108–110. 
31  Tamże, 30.
32  Tamże, 30.
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w wyniku których P. Mielczarek i zakonnice mieli stracić 12 pokoi przy ul. Kate-
dralnej 32. Wyrok argumentowano „nadwyżką powierzchni lokalu” zajmowane-
go przez kler. Na nic zdały się tłumaczenia proboszcza o celowej pomyłce urzęd-
ników w naliczaniu metrażu. Poza tym odparł zarzuty o skomplikowanej sytuacji 
mieszkaniowej w Kołobrzegu, czemu między innymi miałaby zaradzić eksmisja 
franciszkanów. Podczas rozprawy udowodnił, że mieszkań w mieście jest pod 
dostatkiem i otrzymuje się je bardzo szybko33.

Aparat bezpieczeństwa, zdając sobie sprawę z emocji, jakie wywołał wy-
rok pośród wiernych, bardzo dobrze przygotował się do eksmisji. W kolejnych 
tygodniach franciszkanów i parafian obserwowali współpracownicy SB: „Cze-
puro”, „Kowalski”, „Merry”, „PT”, „Kazimierz”, „SD” oraz „Groźny”34. Ostatni 
z wymienionych przestrzegał porucznika Bogdana Mikołajczaka przed możli-
wością zamieszek. Ten z kolei, w piśmie do koszalińskiej Komendy Wojewódz-
kiej Milicji Obywatelskiej (KW MO), nie pozostawiał złudzeń co do złożonego 
charakteru akcji. Codziennie kościoła pilnowało około 15 parafian. Przesiady-
wali na ławkach i obserwowali okolicę, wypatrując obcych osób. Zachowanie to 
uległo dopiero zmianie, kiedy funkcjonariusze przeprowadzili z nimi „rozmowy 
profilaktyczne”35. Z kolei pion „W”, odpowiedzialny w aparacie bezpieczeństwa 
za kontrolę listów, lustrował korespondencję proboszcza. Burzliwą rozmowę 
na ten temat P. Mielczarek odbył z zastępcą komendanta powiatowego MO ds. 
Bezpieczeństwa w Kołobrzegu, Franciszkiem Nowakiem. Przedstawił mu histo-
rię otrzymanego listu z Belgii, którego SB nie była w stanie przetłumaczyć i nie-
udolnie poszukiwała w mieście tłumacza36.

Zdaniem TW „Kazimierza” franciszkanie od wielu dni tłumaczyli wiernym, 
jak przeciwstawić się organom władzy. Przygotowano także ludzi w zakładach 
pracy, aby bronili duchownych przed eksmisją, którą ostatecznie jednak przepro-
wadzono 22 sierpnia 1963 roku. Akcją kierowali: kapitan Stefan Uściłowski, ma-
jor F. Nowak i stojący na czele koszalińskiego WdSW Tadeusz Płuciennik. Jakie-
kolwiek próby dialogu z parafianami kończyły się fiaskiem. Dlatego na miejsce 

33  AIPN Sz, 00103/152/5, 4–19.
34  Tamże, 32–35.
35  Jedna z metod powszechnie stosowanych przez aparat bezpieczeństwa. Spotkania najczę-

ściej odbywały się w siedzibach władz miasta, gdzie urzędnicy w asyście funkcjonariuszy szanta-
żem starali się uzyskać pożądany efekt u poddawanego presji rozmówcy – Dariusz Śmierzchalski-

-Wachocz, „Prześladowanie duchowieństwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1956–1972. Metody 
i przykłady”, w: Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, t. 2, 273–293.

36  AIPN Sz, 00103/152/5, 27–29. 
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sprowadzono 200 uzbrojonych milicjantów. Zaatakowali oni wiernych, a następ-
nie wtargnęli do siedziby franciszkanów37. Całemu zajściu towarzyszyło bicie 
w dzwony oraz wyzwiska kierowane w stronę urzędników i funkcjonariuszy38. 
Mimo że operacja zakończyła się powodzeniem, nie zmieniła postawy P. Miel-
czarka. W następnych latach zakonnik przysparzał w dalszym ciągu problemów, 
konsekwentnie łamiąc przepisy prawne.

Pod koniec 1964 roku zorganizował bez pozwolenia kołobrzeskiego Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej pielgrzymkę do Częstochowy. Aby stworzyć 
pozory prywatnego wyjazdu, nakazał uczestnikom indywidualne kupno biletów. 
Mimo to SB od początku wiedziała o przedsięwzięciu. Po powrocie, w dniu 30 li-
stopada, funkcjonariusze przez trzy godziny przesłuchiwali P. Mielczarka w sie-
dzibie Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej. Otrzymał karę wymierzoną 
przez KKA, a swoje uwagi o innych pielgrzymach przedstawił w piśmie do kurii 
gorzowskiej. Między innymi opisał, jak funkcjonariusze szantażowali przesłu-
chiwanych zwolnieniami z pracy, a także krzyczeli na osoby chore na epilepsję39.

Organy bezpieczeństwa utrzymywały kontakt telefoniczny z zakonnikiem. 
Rejestrowane treści rozmów opracowywał Wydział „T” KW MO w Koszalinie. 
W dniu 9 kwietnia 1965 roku do proboszcza zadzwonił pułkownik S. Sokołowski. 
Blisko 4-godzinna wymiana zdań potwierdziła nieugiętość kapłana. P. Mielcza-
rek argumentował, że chce być tylko uczciwym księdzem i w tym upatrywana 
jest jego wina. Posądził SB o tendencyjność działań, łamanie prawa oraz wy-
muszanie zeznań podczas przesłuchań. Zarzuty o trudny charakter, a także nie-
ugiętość w sprawie współpracy, podsumował w ten sposób: „Nie znam takiego 
księdza, który byłby zgodny z sumieniem swoim i obowiązującymi wytycznymi 
episkopatu i żeby władze miejscowe nie robiły mu trudności”40.

W połowie lat 60. aparat bezpieczeństwa zwerbował do współpracy „Nie-
śmiałego”. Z racji bliskiej znajomości z P. Mielczarkiem i sprawowanej posłu-
gi kapłańskiej, dostarczał on cennych informacji na temat franciszkanina oraz 
uroczystości milenijnych. Tymczasem mieszkanki Kołobrzegu: M.W. i TW „Ma-
ria”, składały relacje z gorliwych kazań, które nagrywały na minifony41. Jednak 

37  Tamże, 50.
38  AP w Koszalinie, Urząd Wojewódzki w Koszalinie z lat 1973–1990. WdSW, sygn. W1/27, 

169–171.
39  AD w Koszalinie, sygn. 109, 293.
40  AIPN Sz, 00103/152/55, 53–55.
41  Tamże, 105.
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proboszcz większości takich zabiegów był świadomy, co wyraził w październiku 
1968 roku – ku zaskoczeniu wiernych nakazał po mszy zostać około 60 kobietom, 
którym z ambony omówił szykany władz względem Kościoła rzymskokatolic-
kiego. Poruszył sprawę śledzenia duchownych przez „opłacanych agentów” oraz 
nagrywania treści homiletycznych. Nie pominął także wątku niektórych kobiet, 
celowo wykorzystywanych przez SB do „skompromitowania” danego księdza42. 

WdSW w Koszalinie starał się wykorzystać każdą sposobność, aby zdez-
awuować P. Mielczarka. Pod koniec 1969 roku T. Płuciennik w piśmie do ku-
rii gorzowskiej domagał się zmiany proboszcza w parafii pod wezwaniem św. 
Marcina. Swoje żądanie argumentował bezprawnym odprawianiem nabożeństw 
przez franciszkanina w kaplicy w Budzistowie niedaleko Kołobrzegu. Miejscowi 
wierni własnoręcznie doprowadzili zdewastowany obiekt do stanu użyteczności 
i wystąpili z prośbą do zakonnika o opiekę duchową. Tymczasem P. Mielczarka 
oskarżono o bezprawne przekazywanie budynków na cele religijne43. Ostatecznie 
władze przejęły wyremontowane pomieszczenia i 20 czerwca 1970 roku we wsi 
oficjalnie otworzono w nich Muzeum Sztuki Materialnej. Zanim jednak to nastą-
piło, SB w dniu 26 lutego 1969 roku zorganizowała w godzinach wieczornych taj-
ną akcję. Kierownik miejscowego Państwowego Gospodarstwa Rolnego wyniósł 
z kaplicy przedmioty sakralne, po czym część wyrzucił do śmietnika, a resztę 
podrzucił na podwórze kołobrzeskiej parafii. Nazajutrz duchowni, obserwowani 
przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa, z pomocą dzieci wnieśli do ko-
ścioła: krzyże, konfesjonał, szaty liturgiczne oraz mszał44.

Stanowcza postawa P. Mielczarka mobilizowała innych do podobnej dzia-
łalności. W sprawozdaniach SB regularnie pojawiały się nazwiska zakonników 
łamiących prawo. Przykładem jest „Lista 30 najzdolniejszych i najbardziej odda-
nych Kościołowi księży z województwa koszalińskiego”, na której znalazło się 
sześciu franciszkanów: Stanisław Bartoszak, Stanisław Domański oraz Lucjan 
Ubysz z Koszalina, Antoni Kurach i Józef Rogatti z Kołobrzegu, Antoni Ołów, 
a także Eugeniusz Stefanowski ze Sławna45. Zdarzały się również wyjątki, uka-
zujące efekt zastraszających działań organów władzy. Wymienić tu można choć-
by wikarego Kazimierza Żuchowskiego. Zmienił on swoje postępowanie wskutek 

42  Tamże, 129–130.
43  AIPN Sz, 00103/152/5, 83–84. 
44  Tamże, 148. 
45  AIPN Sz, 00103/152/63, 20–33.
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licznych kar finansowych, przychylnie wypowiadając się odtąd na temat władzy 
ludowej46. 

Siedziba franciszkanów ze Sławna mieści się do dzisiaj przy parafii pod 
wezwaniem św. Antoniego. Poza tym zakonnicy obsługiwali kościoły filialne 
w: Bolszewie, Ostrowcu, Sławsku, Radosławie, Podgórkach, Kwasowie oraz 
Malechowie. Ostatnia z wymienionych wsi ukazuje charakter działań zakonni-
ków na terenie całego kraju. Ksiądz Władysław Dawidek, wbrew zarządzeniom 
miejscowych władz, zorganizował tam samodzielną parafię47. Mimo licznych kar 
finansowych i negatywnych opinii z WdSW w Koszalinie, kontynuował posługę. 
Czynił to za przyzwoleniem Wacława Szymanika, proboszcza sławieńskiej para-
fii w latach 1958–1971.

W. Szymanik był swoistego rodzaju odpowiednikiem P. Mielczarka z Ko-
łobrzegu. Szczególny nacisk kładł na wychowanie młodzieży, licznie uczestni-
czącej w prowadzonych przez niego mszach świętych. Zdaniem majora Mariana 
Śronia, naczelnika Wydziału III KW MO w Koszalinie, wykorzystywał każdą 
okazję do krytyki socjalizmu, a zwłaszcza rugowania katechezy ze szkół48. Rów-
nie dobry kontakt posiadał z dorosłymi parafianami, wspierającymi inicjatywy 
proboszcza. Często działał niezgodnie z prawem, co wiązało się z finansowymi 
karami. Dla przykładu w 1959 roku umieścił bez zezwolenia na przykościelnym 
placu figurę Matki Boskiej, a dwa lata później bez zgody konserwatora zabytków 
przerobił i pomalował wnętrze kościoła49. W raportach funkcjonariuszy określa-
ny był mianem wroga komunizmu, nadużywającego ambony.

We wspomnieniach Ireny Perek, urodzonej w Sławnie w 1949 roku, W. Szy-
manik zapisał się jako jeden z pionierów organizacji życia kościelnego w mieście. 
Będąc wielbicielem muzyki sakralnej, zainicjował działalność chóru, sprowadza-
jąc organistę z Zamościa. Dzięki temu podczas mszy świętych panowała wznio-
sła atmosfera. Filantropia księdza zjednała mu wszystkich parafian, a szczegól-
nie uwielbiały go dzieci. Choć był wymagającym duszpasterzem, umiejętne 
podejście pedagogiczne, idące w parze z poczuciem humoru, powodowały, że 
najmłodsi mieszkańcy Sławna z pełnym zaangażowaniem uczestniczyli w przy-
gotowaniach do jasełek, Pierwszej Komunii Świętej czy sakramentu Bierzmo-
wania. W okresie rugowania lekcji religii ze szkół zbudował przy plebanii salkę 

46  AP w Koszalinie, Urząd Wojewódzki w Koszalinie z lat 1973–1990, WdSW, sygn. W1/27, 149.
47  Tamże, sygn. W1/17, 155. 
48  AIPN Sz, 00103/152/19, 77.
49  Tamże, 76.
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katechetyczną, następnie zorganizował punkty katechetyczne na terenie całe-
go powiatu. I. Perek z emfazą przywołuje sytuację z pierwszej połowy lat 60.: 

„Proboszcz chodził wówczas po kolędzie. Jak co roku nasza rodzina pragnęła go 
ugościć, częstując obiadem. Niestety mama chorowała już od dłuższego czasu. 
Zmuszona była również leżeć w łóżku podczas wizyty księdza. Ten jednak z na-
leżytym dystansem i humorem potraktował całą sytuację, obracając wszystko 
w żart. Atmosfera była niezwykle serdeczna, co tylko pokazuje jak wyjątkowym 
duszpasterzem był Szymanik”50.

Poprzednicy opisanego proboszcza również przysparzali organom bez-
pieczeństwa licznych problemów. Z historii zasłyszanych od rodziców przez 
I. Perek można doszukać się wielu podobieństw W. Szymanika do Stanisława 
Talarka (1947–1954). Ten pierwszy powojenny proboszcz stworzył fundamenty 
duszpasterstwa na ziemi sławieńskiej. Cieszył się olbrzymim autorytetem po-
śród parafian. Funkcjonariusze UB niejednokrotnie składali mu wizyty, pragnąc 
bezskutecznie nawiązać bliższą znajomość. Wówczas S. Talarek przyjmował ich 
w mundurze z II wojny światowej, pokazując Order Wojenny Virtuti Militari51. 
Kiedy w 1957 roku kuria gorzowska postanowiła przenieść go do innego mia-
sta, wierni apelowali o pozostawienie księdza na miejscu. W licznych petycjach 
wyliczali oni zasługi franciszkanina: odbudowa Kościoła, wspaniała współpraca 
z młodzieżą i wsparcie duchowe dla mieszkańców, przybyłych z różnych stron 
Polski52. Z kolei Antoniego Książka (1954–1958) obserwował między innymi 
porucznik Władysław Chitro, zastępca komendanta SB Komendy Powiatowej 
Milicji Obywatelskiej w Sławnie. Uważał on A. Książka za sprytnego zakon-
nika, umiejętnie wykorzystującego ambonę. Konsekwentnie krytykował laicką 
propagandę w mediach i prasie, a także w oparciu o liczne przykłady ukazywał 
hipokryzję władz. Szczególnie koncentrował się na wydarzeniach po Paździer-
niku ’56, kiedy to partia deklarowała rzekomą chęć dialogu z Kościołem rzym-
skokatolickim53.

Organy bezpieczeństwa regularnie obserwowały księdza54. Wielokrotnie 
karany finansowo zakonnik tak umiejętnie konstruował kazania, że analiza 
nagrań dokonywana przez funkcjonariuszy SB nie wykazywała według nich 

50  Archiwum prywatne autora, Rozmowa z I. Perek (17.08.2017 r.).
51  Tamże.
52  AD w Koszalinie, sygn. 232, 159.
53  AIPN Sz, 00103/152/20, 4.
54  Tamże, 00103/241/22, 117.
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„wrogich” sformułowań. Mimo to parafianie jednoznacznie interpretowali treści 
homiletyczne, pełne aluzji do komunistycznego systemu. Dlatego funkcjonariu-
sze starali się poszerzać wiedzę na temat napiętych kontaktów franciszkanina 
z miejscowym duchowieństwem. W tym celu wykorzystywano TW „Ciwisa”. 
Ustalił on, że W. Szymanik opowiadał biskupom o nadużyciach kleru parafial-
nego, w związku z czym był powszechnie nielubiany przez księży55. Natężenie 
konfliktu planowano wykorzystać do usunięcia zakonników ze Sławna. Przy-
puszczano, że znaczna część świeckich księży poprze takie działania. Do akcji 
tej nigdy nie doszło, gdyż franciszkanie dobrowolnie opuścili miasto w 1974 roku 
wskutek reform wynikających z powstania diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Brak sympatii kleru wynikał również ze świadomości szerokiego popar-
cia, jakim franciszkanie cieszyli się wśród wiernych. Potwierdzeniem tego jest 
rozprawa przed sławieńskim KKA, której przebieg obserwowali funkcjonariusze 
SB. Ich działania koordynował kapitan S. Uściłowski. Dwóch zakonników: Bo-
guszewski i Kromka (imion nie ustalono), we wrześniu 1962 roku odpowiadało 
za bezprawne nauczanie w punktach katechetycznych. Rozprawa licznie zgro-
madziła parafian, którzy w stronę składu kolegium kierowali okrzyki: „Księży 
Żydzi sądzą, którzy w Boga nie wierzą, uniewinnić księży, gdyż są niewinni56. 
Poza tym dzieci miały krzyczeć na korytarzu: „My chcemy religii, a komuniści 
nie dają się nam uczyć”57. Swojego stosunku względem katechezy nie ukrywał 
również W. Szymanik. Był gotów trafić nawet do więzienia wskutek bezprawne-
go nauczania religii. Represje katolików ze strony komunistów porównywał do 
mordów Adolfa Eichmanna na narodzie żydowskim58.

Równie napięte stosunki z miejscowymi władzami mieli, poza jednym 
wyjątkiem, proboszczowie parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochow-
skiej w Darłowie. Już w 1946 roku, kiedy parafia została erygowana, tamtejsi 
franciszkanie byli obserwowani przez UB. Przykładem jest pierwszy proboszcz 
D. Tyniecki, utrzymujący bliskie kontakty z kapitanami statków handlowych 
wpływających do portu darłowskiego59. Wraz z powstaniem województwa kosza-
lińskiego zarządcą został ksiądz Leon Grodzki (1950–1953), postrzegany przez 

55  Tamże, 00103/152/19, 77.
56  Tamże, 00103/152/23, 22.
57  Tamże.
58  Tamże, 00103/152/19, 64–65.
59  Tamże, 79.
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organy bezpieczeństwa jako wróg Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL)60. 
Jednak rysą na nieposzlakowanej opinii zakonników okazała się działalność 
jego następcy, księdza Władysława Neumanna (1952–1959). Lojalnością wobec 
władz zdumiewał on nawet T. Płuciennika, kierownika WdSW61. Biskupi celo-
wo otaczali W. Neumanna oddanymi sobie wikariuszami. W ich obecności mu-
siał wykonywać dyrektywy hierarchów. Z drugiej jednak strony sympatyzował 
z „patriotami”, czyli księżmi oficjalnie wspierającymi działania komunistów, co 
pozbawiło go zajmowanego stanowiska. Na polecenie władz zakonu przeniósł się 
do klasztoru w Radziejowie Kujawskim (województwo bydgoskie). Po opuszcze-
niu Darłowa nadal utrzymywał bliskie kontakty z urzędnikami, którzy przyznali 
mu comiesięczną zapomogę finansową. W tej sprawie wystosował usłużne pismo 
do T. Płuciennika. Apanaże wpływały jednak nie na adres zakonnika, lecz jego 
siostry w Toruniu, o czym nie wiedzieli zwierzchnicy62.

Kuria gorzowska, wbrew naciskom władz administracyjnych, wyznaczyła 
na jego następcę księdza Karola Ligęzę. Sprawował on urząd proboszcza w latach 
1959–1963, choć nigdy nie został oficjalnie zatwierdzony przez PWRN, więc 
w korespondencji ze strony urzędowej tytułowano go mianem „administratora”. 
Zgodnie z ideą franciszkańską koncentrował się na wychowaniu młodzieży. Zda-
niem TW „Ciwisa” nie cieszył się sympatią wikariuszy, gdyż był w stosunku 
do nich bardzo surowy. Wobec zakonnika stosowano „nacisk administracyjny”. 
Przykładem może być konfiskata mienia przez sławieński Wydział Finansowy 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (PPRN) i SB na poczet zaległości po-
datkowych. Poza tym funkcjonariusze wykorzystali wspomnianego „Ciwisa”, 
aby przekonał K. Ligęzę do wyjazdu na spotkanie „Caritasu”, znajdującego się 
wówczas pod zwierzchnictwem „patriotów”. W zamian za swoją aktywność 
podczas zebrania otrzymał zagarnięte przedmioty. Ich zwrot wywarł na zakon-
niku wrażenie, gdyż w wyniku prowadzonych rozmów funkcjonariusze wyson-
dowali, że w zamian byłby skłonny utrzymywać bliższe kontakty z aparatem 
bezpieczeństwa63.

Wydaje się, że przez okres pobytu w Darłowie franciszkanin nie uległ jednak 
namowom SB. Konsekwentnie realizował wytyczne kurii, otrzymując finansowe 

60  Tamże.
61  AP w Koszalinie, Urząd Wojewódzki w Koszalinie z lat 1973–1990. WdSW, sygn. W3/3 

[bez paginacji].
62  Tamże.
63  AIPN Sz, 00103/152/19, 81.
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kary. Krytykując z ambony komunizm, ganił „lojalnych” księży. Dlatego, poza 
„Ciwisem”, znajdował się pod obserwacją jeszcze innych: „Irka”, „Anielki”, „Mie-
czysława” oraz „R-5”. A przed objęciem probostwa, w dniu 4 listopada 1958 roku, 
SB „założyła” na niego sprawę ewidencyjno-operacyjną64.

Kolejni franciszkanie, z A. Kurachem (1963–1968) na czele, kontynuowali 
działalność K. Ligęzy. Angażowali wiernych w liczne przedsięwzięcia, ciesząc 
się powszechnym autorytetem. Tymczasem salezjanie koncentrowali się przede 
wszystkim na pracy z młodzieżą. Priorytetem była katecheza oraz szereg inicja-
tyw w kościele, aktywizujących młode pokolenia katolików65. Na terenie woje-
wództwa koszalińskiego liczba członków Towarzystwa św. Franciszka Salezego 
systematycznie rosła. W 1964 roku posługę sprawowało 32 zakonników, z ko-
lei dekadę później już 43. Bez względu na okres, w powiecie słupskim zawsze 
mieszkała ich największa liczba.

Tabela 1. Salezjanie w województwie koszalińskim według stanu na 29 kwietnia 1974 r.

Miasto/powiat Liczba salezjanów
m. Białogard 2

człuchowski: Debrzno, Wierzchowo 6
sławieński: Pałowo 4

m. Słupsk 6
słupski: Kobylnica, Główczyce, Cecenowo, Kwakowo, Stowięcino, 
Słonowice

12

szczecinecki: Czaplinek, Siemczyno 6
wałecki: Skrzatusz, Sypniewo 7

Razem 43

Źródło: AP w Koszalinie, Urząd Wojewódzki w Koszalinie z lat 1973–1990, WdSW, sygn. W1/20, 
17–19.

Organy bezpieczeństwa miały informatorów w środowisku zgromadzenia, 
a mimo to funkcjonariusze podkreślali brak szerszej wiedzy na temat działal-
ności salezjanów. W przeciwieństwie do franciszkanów, nie posiadali oni au-
tonomicznej placówki na terenie województwa. Pod kątem pracy z młodzieżą 
całkowicie podporządkowywali się zarządzeniom kurii gorzowskiej. Do rzad-
kości należały ich wyjazdy poza parafię. Kontakty z miejscowymi władzami 

64  Tamże, 00103/152/20, 14.
65  Stanisław Raba, „Odpowiedzialne wychowanie społeczne w Kościele”, Studia Paradyskie 

2 (1987): 369. 
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ograniczali do minimum i podobnie jak inne zakony nie angażowali się w dzia-
łalność „Caritasu”66.

W Słupsku aparat bezpieczeństwa skupił się na parafii pod wezwaniem św. 
Rodziny, której wieloletnim proboszczem był ksiądz Jan Stanek (1959–1971)67. 
Informacje za pieniądze na temat tutejszych salezjanów dostarczał głównie 
TW „Izydor”, który rozpoczął współpracę 16 października 1961 roku. Mimo że 
opuścił zakon, wciąż jednak utrzymywał kontakty z księżmi68. Donosy składał 
na ręce porucznika Jana Litwiniuka, słupskiego starszego oficera operacyjnego. 
Stanka postrzegał jako osobę ugodową, potrafiącą z każdym porozmawiać, która 
jednak nie kryła pogardy wobec komunizmu i była przeświadczona o jego efeme-
rycznym charakterze. Stanek skrupulatnie wypełniał zarządzenia biskupów. Wi-
kariuszy traktował surowo, wymagając posłuszeństwa oraz punktualności. Nie 
wdawał się w romanse, a jego słabość SB upatrywała w „wygodnym życiu”, ma-
jąc na uwadze posiadane dobra materialne69.

Osoby z otoczenia proboszcza, utrzymujące z nim bliższą znajomość, rów-
nież były inwigilowane. Przykładem jest ksiądz Józef Duszyński, do którego 
ksiądz J. Stanek miał bezgraniczne zaufanie. Znając liczne sekrety salezjanów, 
mógł stanowić dla SB cenne źródło informacji. Dlatego „Izydor” bezskutecznie 
starał się znaleźć „kompromitujące fakty”, które drogą szantażu zmusiłyby za-
konnika do współpracy70.

W dniu 18 marca 1974 roku Jan Adamczyk, zastępca kierownika koszaliń-
skiego WdSW, złożył wizytę w słupskim kościele przy ul. Grottgera 9. Sporzą-
dzona charakterystyka salezjanów nie różniła się od tej sprzed 5 lat, kiedy to 
po raz ostatni zakonnicy przyjęli urzędników. Duszpasterstwo nadal było wizy-
tówką zgromadzenia, o czym świadczył bogaty plan całotygodniowych katechez. 
Poza tym J. Adamczyk podkreślił zaangażowanie wiernych w życie parafii, dla 
których podopieczni proboszcza Stanisława Jezierskiego (1971–1980)71 stanowili 

66  AIPN Sz, 00103/152/20, 18.
67  Jego charyzmatycznym poprzednikiem był Stefan Blezień (1952–1959), wobec którego 

UB/SB prowadziły sprawę ewidencyjno-obserwacyjną o kryptonimie „Gruby”. Proboszcz re-
gularnie używał ambony do „wrogich” kazań, za co wielokrotnie otrzymywał kary finansowe – 
AIPN Sz, 00103/152/28, 27.

68  AIPN Sz, 00103/241/17, 127.
69  Tamże, 00103/241/19, 36.
70  Tamże, 37.
71  Znalazł się, obok proboszczów: Stanisława Jankowiaka (Szczecinek), Stefana Kielińskiego 

i Mariana Żuka (Wałcz), na „Liście 30 najzdolniejszych i najbardziej oddanych księży z woje-
wództwa koszalińskiego” – AIPN Sz, 00103/152/63, 29.
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autorytet. Dokument zawiera również opis warunków mieszkaniowych. Zlustro-
wano plebanię, wyliczając liczbę pokojów, umeblowanie oraz metraż przypada-
jący na osobę72.

Rzadko zdarzało się, aby salezjanie wywoływali większe konflikty z miej-
scową ludnością lub władzami. Mimo to SB odnotowywała każde takie wyda-
rzenie. Przykładem jest skrzatuska parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi 
Panny. W listopadzie 1962 roku funkcjonariusze przechwycili list przeznaczony 
dla salezjańskiego prowincjała. Adresat, mieszkaniec Różewa (powiat wałecki), 
domagał się usunięcia ze stanowiska proboszcza Feliksa Cieplika, którego uwa-
żał za nieodpowiedzialną osobę73. Ponadto pozbył się on ze wsi skonfliktowanego 
ze sobą księdza Wacława Bobla, wręcz uwielbianego przez parafian. Wiernych 
wspierali urzędnicy, namawiając ich do sporządzania petycji kierowanych do ku-
rii gorzowskiej. W konsekwencji rok później księdza F. Cieplika zastąpił ksiądz 
Stanisław Wojewódzki. Jednak i on przysparzał SB trudności poprzez nauczanie 
religii, mimo wielokrotnie nakładanych kar.

Hermetyczne środowisko salezjanów uniemożliwiało funkcjonariuszom 
„pozyskanie” z niego jakiegokolwiek informatora. Wyjątek stanowił Józef Walew-
ski, proboszcz główczyckiej parafii w powiecie słupskim. W latach 1949–1952 
kolaborował z UB pod pseudonimem „Jaworki”, jednak w 1960 roku odmówił 
podobnej działalności. Nie ugiął się nawet wobec szantażu. Dlatego przez kolejne 
miesiące funkcjonariusze starali się go zdyskredytować w oczach wiernych i ku-
rii gorzowskiej74. 

Działania organów bezpieczeństwa były ukierunkowane na zniwelowanie 
wpływów danego zakonu na miejscową ludność. Represje miały zniechęcić du-
chownego do wykonywania obowiązków. Przykładem są redemptoryści, ucho-
dzący do połowy lat 60. za jedno z „najgroźniejszych” zgromadzeń na terenie 
województwa koszalińskiego. Słynący z antykomunistycznych kazań i oryginal-
nych rekolekcji, stopniowo zmieniali charakter duszpasterstwa, by ostatecznie 
w dużej mierze podporządkować się władzom.

Początkowo zakonnicy wykorzystywali ambonę, krytykując aparat władzy. 
Czynili to mimo licznych kar finansowych, wymierzanych przez KKA. TW „Ro-
man” obserwował ich „wrogą postawę” w koszalińskiej parafii pod wezwaniem 

72  AP w Koszalinie, Urząd Wojewódzki w Koszalinie z lat 1973–1990, WdSW, sygn. W1/20, 
25–26.

73  AIPN Sz, 00103/241/12, 84.
74  Tamże, 00103/241/17, 22.
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Podwyższenia Krzyża Świętego, kiedy na początku stycznia 1962 roku prowa-
dzili rekolekcje. Informator podkreślał, że redemptoryści nie kryli się ze swoją 

„nienawiścią” wobec PRL. We wszystkich powiatach województwa koszalińskie-
go atakowali partię, oskarżając ją o świadome łamanie prawa w zakresie wolno-
ści sumienia i religii75.

Homilie dotyczyły różnej tematyki, stojąc w opozycji do świeckiego cha-
rakteru państwa oraz marksistowskiej ideologii. Przykładem jest ksiądz Augu-
styn Dudek, który w dniu 14 listopada 1960 roku przekonywał nauczycieli, aby 
nie obawiali się konsekwencji służbowych i zawierali śluby kościelne. Zapewnił 
parafian z Siemyśla (powiat kołobrzeski), że ceremonie mogłyby się odbywać 
potajemnie, jeśli wymagałaby tego sytuacja76. Z kolei ksiądz Kazimierz Suchoń 
podczas misji w Główczycach koło Słupska (4–10 marca 1961 r.) instruował wier-
nych w zakresie wychowania dzieci. Przestrzegał, aby czynić to w duchu kato-
lickim, co uchroni je w życiu dorosłym przed pracą w MO lub SB77. Ten sam 
redemptorysta podczas nauk stanowych w Białogardzie krytykował laicyzację 
szkolnictwa oraz horrendalne kolegia dla duchowieństwa w wysokości 4000 zło-
tych. Przyrównał komunizm do barbarzyństwa, oskarżając władze o budowę 
więzień kosztem kościołów78.

Redemptoryści przybyli do Szczecinka w 1954 roku, zajmując budynek przy 
ul. Mariana Buczka. Od razu dali się poznać jako wytrawni misjonarze i ka-
znodzieje, skupiając coraz większą uwagę UB. W konsekwencji decyzją UdSW 
z 21 kwietnia 1956 roku zostali zmuszeni do opuszczenia miasta. Po powrocie 
w styczniu 1957 roku na nowo przystąpili do pracy, przez następne lata silnie ak-
centując swoją obecność na terenie Kołobrzegu, Koszalina, Słupska oraz Świd-
wina79. Jan Bohdan, wicedyrektor UdSW, zasugerował ponowne wydanie decyzji 
o zawieszeniu działalności domu zakonnego. Podważał jego status prawny, a ko-
lejnym argumentem były kary dla bagatelizujących przepisy zakonników80.

W dniach od 13 do 14 września 1962 roku przed koszalińskim Sądem Woje-
wódzkim toczyła się rozprawa, która odbiła się szerokim echem wśród miejsco-
wej ludności. Na ławie oskarżonych zasiedli szczecineccy redemptoryści: Józef 

75  Tamże, 00103/152/33, 145.
76  AAN, UdSW w Warszawie (1950–1990), sygn. 74/14, 138.
77  Tamże, 165.
78  AIPN Sz, 00103/241/25, 116.
79  AAN, UdSW w Warszawie (1950–1990), sygn. 55/211 [bez paginacji]. 
80  Tamże.
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Król i Kazimierz Suchan. Zarzuty dotyczyły wrogich kazań, szczególnie ostat-
niego z wymienionych, który został skazany na 4 miesiące pozbawienia wolno-
ści81. Mimo że odzyskał wolność, gdyż wliczono mu okres tymczasowego aresz-
towania, to wyrok na obu zakonnikach odcisnął piętno. Od tej pory środowisko 
redemptorystów działało rozważniej, starając się nie łamać prawa. Ich postawa 
była bardziej przychylna urzędnikom, o czym może świadczyć przebieg wizyty 
przy ul. Mariana Buczka.

W dniu 4 kwietnia, jeszcze przed wokandą, T. Płuciennik odwiedził sie-
dzibę zakonników. Spostrzeżenia zawarł między innymi w liście do Warszawy. 
Scharakteryzował redemptorystów jako zagorzałych wrogów PRL, używających 
ambony w celach politycznych82. Tymczasem w kolejnych pismach po rozpra-
wie obraz redemptorystów ulegał widocznej zmianie. Charakteryzując przełożo-
nego ojców, Stanisława Jękota, kierownik WdSW zauważył w jego zachowaniu 

„daleko idącą ostrożność” oraz unikanie tematów politycznych. Jedynie w dniu 
17 grudnia 1967 roku zakonnik, na polecenie przewodniczącego szczecineckiego 
PPRN, nie przeczytał wiernym komunikatu biskupów w sprawie budowy świą-
tyń katolickich83. Z kolei jego poprzednik, ksiądz Stanisław Golec, dziękował 
T. Płuciennikowi za udzielenie zezwolenia na remont Kościoła. Podkreślał swoją 
lojalność wobec partii i zasługi socjalizmu w odbudowie państwa po zniszcze-
niach wojennych84.

Codzienna postawa redemptorystów warunkowała decyzje władz. Ksiądz 
Jerzy Wiśniewski ubiegał się o pozwolenie na wyjazd do Argentyny w celu pracy 
z tamtejszą Polonią. Prośbę rozpatrzono pozytywnie. Na korzyść wnioskodaw-
cy przemawiała jego apolityczność oraz wyłącznie religijna tematyka homilii85. 
Z kolei księdzu Fryderykowi Surowemu WdSW zablokował wyjazd na piel-
grzymkę do Austrii. Zdaniem urzędników była to kara za poruszanie podczas 
kazań „wątków społecznych”86. Przygotowywanie podobnych decyzji nie byłoby 
możliwe bez wglądu do dokumentacji SB, której współpracownicy inwigilowali 
duchownych.

81  Tamże.
82  AP w Koszalinie, Urząd Wojewódzki w Koszalinie z lat 1973–1990, WdSW, sygn. W1/16, 106.
83  Tamże, 43.
84  Tamże, 51.
85  Tamże, 58.
86  Tamże, 39.
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Przemianę redemptorystów w kontaktach z władzami ukazuje charaktery-
styka sporządzona przez T. Płuciennika w 1973 roku. Mimo że nadal stanowi-
li opiniotwórcze środowisko pośród mieszkańców Szczecinka, ich wystąpienia 
były nad wyraz stonowane. Zakonnicy wyraźnie skoncentrowali się na pomo-
cy dla najbardziej potrzebujących oraz duszpasterstwie rodzinnym, organizując 
spotkania dla dzieci i dorosłych. Z drugiej zaś strony, proboszcz Antoni Bujak 
nawiązał kontakt ze Stowarzyszeniem „PAX”, wspieranym przez aparat władzy. 
Przy parafii pod wezwaniem Ducha Świętego powstał punkt kolportażu pism 
Stowarzyszenia, a wspomniany redemptorysta w rozmowie z T. Płuciennikiem 
naiwnie wypytywał o słuszność takich działań87.

Wobec tak „sprzyjającej” postawy zakonników, urzędnicy sugerowali, aby 
w przyszłości zacieśniać relacje redemptorystów ze Stowarzyszeniem Bolesława 
Piaseckiego, a także zbliżać ich do środowiska „Caritasu”, skupiającego księży 

„postępowych”.
W przeciwieństwie do szczecineckich duchownych, zmartwychwstańcy 

przez cały okres istnienia województwa koszalińskiego przyjmowali „wrogą” po-
stawę. Działalność prowadzili głównie w czterech parafiach: Zmartwychwstania 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa (Drawsko Pomorskie), św. Michała Archanioła 
(Łabędź), św. Wojciecha BM (Wierzchowo) oraz Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny (Złocieniec). Wszystkie znajdowały się na obszarze powiatu draw-
skiego. Szczególnie pierwsza z wymienionych placówek przyciągała uwagę or-
ganów bezpieczeństwa. Już w 1949 roku TW „Wasylko” donosił o zakonnikach, 
którzy w prywatnych rozmowach z wiernymi poruszali temat szykanowania 
Kościoła rzymskokatolickiego przez władze88. Z kolei trzy lata później „Marian” 
i „Dąb” przestrzegali porucznika Franciszka Kuczyńskiego przed drawskim kle-
rem, dowolnie interpretującym przepisy prawne89.

Dwukrotnie proboszczem wspomnianej parafii był Franciszek Lis  
(1947–1955 i 1957–1960), pełniący jednocześnie funkcję dziekana. W styczniu 
1955 roku pozbawiono go obydwu stanowisk, gdyż zdaniem urzędników regu-
larnie i świadomie łamał prawo90. Po pobycie w Poznaniu wrócił do Drawska Po-
morskiego. Nie zmienił jednak zachowania, co skłoniło SB do założenia sprawy 

87  AAN, UdSW w Warszawie (1950–1990), sygn. 133/122, 193–195.
88  AIPN Sz, 00103/152/15, 75.
89  Tamże, 60–61.
90  AP w Koszalinie, Urząd Wojewódzki w Koszalinie z lat 1973–1990, WdSW, sygn. W1/28, 

26–27.
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operacyjnej o kryptonimie „Klasztor”. Funkcjonariusze gromadzili w specjalnej 
teczce informacje na temat zmartwychwstańca. Przede wszystkim koncentro-
wali się na jego relacjach z podwładnymi. Porucznik Józef Wypych określał go 
mianem „dyktatora”, wymagającego bezwzględnego posłuszeństwa od innych91. 
Przykładem jest postawa Józefa Rozalczaka. Wskutek osobistych animozji po-
prosił on WdSW o pomoc w przejęciu obowiązków F. Lisa. W konsekwencji, pod-
czas dwuletniej absencji swojego poprzednika, stanął na czele drawskiej parafii 
i dekanatu. Jednak w 1957 roku za zbytnią poufałość w stosunku urzędników zo-
stał przeniesiony do klasztoru. Jako wikariusz krytykował ówczesny ustrój oraz 
członków partii. Jednak z biegiem czasu zmienił postawę, zbliżając się ideowo 
do komunistów92.

W latach 50. Franciszka Lisa obserwowało między innymi dwóch TW: „Teo-
log” oraz „X”. Do UB cyklicznie docierały wiadomości o jego „wrogich” wy-
stąpieniach z ambony czy sprzeciwie w postaci odmowy bicia w dzwony, aby 
uczcić osobę zmarłego J. Stalina. W lutym 1954 roku zakonnik podczas mszy 
świętej wyliczył główne grzechy PRL: prześladowanie inteligencji, chorobliwy 
wymiar sprawiedliwości oraz buta i bogactwo członków partii93. Z kolei dekadę 
później funkcjonariusze, wykorzystując „Włodka” i „Włodzimierza II”, starali 
się oddziaływać na hermetyczne środowisko zakonu, pragnąc poprzez uzyskane 
informacje wywoływać antagonizmy wśród zmartwychwstańców94.

Józefa Obuchowskiego, kolejnego proboszcza w latach 1960–1967, SB pró-
bowała zmusić do uległości poprzez liczne „rozmowy profilaktyczne”95. Funk-
cjonariuszy interesowały również kontakty zakonnika z kobietami, jednak mimo 
pewnych podejrzeń nie udało mu się niczego udowodnić. Poza tym Biuro „W” 
lustrowało korespondencję zakonnika, starając się ustalić jego konotacje rodzin-
ne. Poszukiwano skandalu obyczajowego, mogącego zniesławić następcę F. Lisa. 
Podobnie działano w przypadku Henryka Worsowicza (1967–1977), próbujące-
go – zdaniem organów bezpieczeństwa – uwieść jedną z mieszkanek Lubiszewa 
w powiecie drawskim96.

91  AIPN Sz, 00103/152/39, 94.
92  AAN, UdSW w Warszawie (1950–1990), sygn. 56/186, 70.
93  AP w Koszalinie, Urząd Wojewódzki w Koszalinie z lat 1973–1990, WdSW, sygn. W1/28, 66.
94  AIPN Sz, 00103/152/11, 90–91.
95  Tamże, 00103/152/17, 77.
96  Tamże, 00103/152/11, 221–222.
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Dokumentacja UB/SB nie zawsze pozostawała zgodna z rzeczywistością 
i prezentowała często odmienny stan rzeczy. Porucznik J. Wypych w styczniu 
1960 roku pozytywnie ocenił łabędzką parafię, a co do proboszcza Stanisława 
Tatara (1946–1960) nie miał żadnych zastrzeżeń. Zadziwiająca to teza, zważyw-
szy, że zmartwychwstaniec od początku swojej posługi sprawiał aparatowi bez-
pieczeństwa problemy97.

Już w 1950 roku zakonnika wielokrotnie karano za angażowanie dzieci do 
prac przy kościele. Ponadto duchowny zbierał od nich datki na żywność, tłuma-
cząc, że prywatne pieniądze przeznacza na pokrycie kwot z bezprawnie otrzy-
mywanych mandatów. Z pomocą parafian miał ukraść drzewo z lasu, a podczas 
przesłuchania tłumaczył, że uczynił to na polecenie Powiatowego Urzędu Bez-
pieczeństwa Publicznego98. Trzy lata później porucznik Franciszek Kuczyński 
wskazywał na S. Tatara, agitującego przechodniów do wiary katolickiej. Stąd 
celowo na ulicę wysyłano informatorów, aby odnotowywali wypowiedzi zmar-
twychwstańca99.

Zaledwie sześć miesięcy po charakterystyce dokonanej przez poruczni-
ka J. Wypycha, proboszcz ponownie zwrócił na siebie uwagę SB. Tym razem 
wdał się w konflikt z wikarym Robaczyńskim (imienia nie ustalono). Przyczyną 
była gosposia, z którą podwładny miał mieć dziecko. S. Tatar również rzekomo 
utrzymywał „bliższe stosunki” z tą kobietą, co powodowało na plebanii kłótnie. 
Aby zapoznać się dokładniej ze sprawą, SB wysłała do Łabędzia dodatkowego 
pracownika100.

Latem 1960 roku sierżant Krystyn Zbierajewski przeprowadzał rozmowy 
z miejscowymi mieszkańcami w celu potwierdzenia informacji na temat roman-
su. Dowiedział się, że wikary opuścił parafię, przenosząc się do Węgorzyna koło 
Drawska Pomorskiego. Mimo to gospodyni L. wraz z synem „Kajtusiem” odwie-
dzała go systematycznie. Robaczyński tłumaczył mieszkańcom wsi, że gości u sie-
bie swoją siostrę. Jednocześnie gospodyni utrzymywała bliską znajomość z S. Ta-
tarem. Kiedy dziekan F. Lis dowiedział się o sytuacji, przysłał nową gospodynię, 
Janinę Salomonowicz. Jednak ta po roku pracy, zbulwersowana prowadzeniem się 

97  Tamże, 00103/152/39, 93.
98  Tamże, 00103/152/15, 88–89.
99  Tamże, 168. 
100  AIPN Sz, 00103/152/11, 133.
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S. Tatara, próbowała odejść. Kiedy pakowała swoje rzeczy, miała zostać pobita 
przez proboszcza, który po kilku dniach zatrudnił na jej miejsce L.101.

Należy zaznaczyć, że S. Tatar w 1949 roku został zarejestrowany w „sieci 
agenturalnej”. W dniu 22 listopada odbył rozmowę z funkcjonariuszami, któ-
rzy starali się nakłonić go do współpracy. Podczas spotkania przedstawili tak 
zwane materiały kompromitujące, lecz szantażowany zakonnik do niczego się 
nie przyznał. Według dokumentów przez następne sześć lat utrzymywał jeszcze 
kontakt z organami bezpieczeństwa, jednak w praktyce najprawdopodobniej nie 
dochodziło do żadnych spotkań. W dniu 10 marca 1955 roku UB ponowił pró-
bę werbunku, podczas której zmartwychwstaniec kategorycznie oznajmił, że nie 
będzie „szpiclował” księży102. Dlatego założono wobec duchownego tak zwaną 
sprawę ewidencyjno-obserwacyjną o kryptonimie „Podległy”. Przez następne 
lata funkcjonariusze i informatorzy SB odnotowywali jego „wrogie” wystąpie-
nia z ambony oraz starali się znaleźć dowody na handel obcą walutą103. Celem 
przedsięwzięcia było podważenie autorytetu kapłana w oczach wiernych, którym 
w odpowiednim czasie przedstawiłoby się efekty pracy.

Taktyka zastraszania kleru przez organy bezpieczeństwa przynosiła efekty. 
Przykładem jest Jan Dybowski, będący proboszczem w latach 1961–1972. Znany 
był z gorliwej, choć nie zawsze zgodnej z prawem, katechizacji dzieci i młodzie-
ży. Wskutek „rozmowy profilaktycznej”, podczas której poruszono także zagad-
nienie „wrogich” kazań, zmienił postawę. Starał się przekonać również dziekana 
F. Lisa, aby ten, podczas gościnnych wystąpień w łabędzkim kościele, omijał 
tematykę polityki104.

Trzecia parafia zmartwychwstańców znajdowała się w Wierzchowie. Pierw-
szym powojennym proboszczem był tutaj Aleksander Bartnik (1947–1957), ob-
serwowany między innymi przez TW „Witolda”. Informator zwracał uwagę 
na skromne warunki życiowe zakonnika oraz jego negatywne nastawienie do 
partii105. Poza tym podejrzewano duchownego o ojcostwo, a matką dziecka miała 

101  Tamże, 00103/152/16, 108–109. 
102  Tamże, 00103/152/15, 207.
103  Jedna z metod najczęściej stosowanych przez aparat bezpieczeństwa, w którą angażowano 

prasę i media. Podczas przeszukiwania plebanii czy pomieszczeń kościelnych funkcjonariusz celo-
wo podrzucał obcą walutę, którą następnie oczywiście „odnajdowano” – Kaczmarek, Dlaczego, 40.

104  AIPN Sz, 00103/152/11, 8–9.
105  Tamże, 00103/152/15, 91.
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być gosposia106. Z drugiej jednak strony A. Bartnik sprawiał problemy w zakresie 
duszpasterstwa. Dla przykładu podczas kolędowania w 1953 roku prowokował 
funkcjonariuszy, kilkakrotnie wysyłając ministrantów na posterunek MO z za-
pytaniem, czy może przyjść107.

Od proboszcza UB próbował wyciągnąć informacje na temat jego przeszłości 
związanej z Armią Krajową. W tym celu wykorzystano informatora R.J., w obec-
ności którego zmartwychwstaniec niechętnie, ale jednak, wspominał wojenne 
czasy108. Mimo to funkcjonariusze organów bezpieczeństwa nie potrafili jedno-
znacznie sklasyfikować duchownego. Informatorom zarzucali zbyt tendencyjne 
podejście do sprawy i chęć udowodnienia na siłę wrogości A. Bartnika do PRL. 
Często podawali oni niesprawdzone wiadomości. Zdarzało się nawet, że kapłana 
jednocześnie umiejscawiano pośród księży „pozytywnych” i „negatywnych”109.

Kolejnego proboszcza w parafii wierzchowskiej, Czesława Szałamachę 
(1957–1966), definiowano w tych samych kategoriach, co charyzmatycznego 
dziekana F. Lisa. Ten duchowny nie był jednak lubiany przez wiernych i wika-
riuszy z powodu gwałtownego usposobienia, a także konserwatywnego podej-
ścia do wielu spraw. Temperament zakonnika miał się między innymi przejawiać 
w rękoczynach względem księdza Jerzego Smolińskiego, co dla UB sprawdzał 
TW „Fryzjer”110. W 1960 roku organy bezpieczeństwa zasugerowały koszaliń-
skiemu WdSW, aby C. Szałamachę pozbawić probostwa. Wskutek nieustępli-
wości kurii gorzowskiej, funkcjonariusze różnymi sposobami zaczęli podważać 
jego autorytet pośród wiernych. Zamierzali między innymi przeprowadzić z nim 
kilka rozmów, aby stworzyć wśród parafian wrażenie bliższych kontaktów z SB. 
Tylko w październiku 1959 roku zakonnik otrzymał łącznie 4300 złotych kary za 
nielegalną zbiórkę pieniężną i przedstawienie jasełkowe111.

Aparat bezpieczeństwa podobnie traktował Antoniego Miechońskiego, zło-
cienieckiego proboszcza w latach 1954–1962, który jeszcze w lipcu 1959 roku 
zaliczany był do „nieszkodliwych” księży. Zakonnik interesował się polityką, co 
potwierdzał informator „Skowroński”, przygotowany przez UB do prowadzenia 

106  Tamże, 6.
107  Tamże, 167. 
108  Tamże, 289–290.
109  Tamże, 343.
110  Tamże, 63.
111  Tamże, 00103/152/11, 146–148.
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z duchownym rozmów w tym kierunku112. Niejednokrotnie życzliwie wypowia-
dał się na temat Związku Radzieckiego. Latem 1959 roku przystąpił do remontu 
kościoła, prosząc wiernych o subwencje. Tymczasem drawski Wydział Finan-
sowy PPRN skonfiskował zebrane pieniądze na pokrycie zaległych podatków 
zakonnika. Odtąd A. Miechoński radykalnie zmienił swoją postawę, nagminnie 
łamiąc prawo113. Obserwowany był przez TW „Włodzimierza”114, który na pole-
cenie SB zasiadł w komitecie odbudowy Kościoła. Ostatecznie w 1962 roku pro-
boszcz został pozbawiony stanowiska. Jego miejsce zajął Jan Wojnar (1962–1968). 
Zgodnie z ideą zmartwychwstańców postawił na kaznodziejstwo i katechizację, 
wychwalając podczas kazań przedwojenną Polskę. Kapitan Zdzisław Szewczyk 
oraz podporucznik Zygmunt Gajewski nakazali podwładnym podkopywać auto-
rytet zakonnika pośród wiernych, pogłębiać jego konflikt z dziekanem F. Lisem 
oraz regularnie karać finansowo115.

Jednym z TW była „Katarzyna”, której córkę uczył religii wikary Ireneusz 
Hanzewniak. Otrzymała zadanie poznania podopiecznego J. Wojnara, od którego 
mogłaby pozyskać cenne informacje na temat miejscowego duchowieństwa. Przy 
zakonniku miała udawać „wierzącą mamusię”, dążącą do wychowania dziecka 
w duchu katolickim. Jednak zainteresowana wyrażała obawę, czy podoła zada-
niu. Podporucznik K. Zbierajewski zapewniał ją o sukcesie i gwarantował pomoc 
merytoryczną podczas akcji116.

Mimo że chrystusowcy nie zawsze dawali przykład właściwego życia oso-
bistego, ich duszpasterska działalność uchodziła za jedną z najbardziej „wrogich”. 
Samo członkostwo w zgromadzeniu deprecjonowało danego zakonnika w opi-
nii urzędników. Przykładem jest Ignacy Stachura, który starał się o pozwolenie 
na wyjazd do Brazylii. T. Płuciennik, kierownik WdSW w Koszalinie, nie potra-
fił wymienić jakiegokolwiek wykroczenia wikariusza, a mimo to konsekwentnie 

112  Tamże, 00103/152/15, 99.
113  Tamże, 00103/152/11, 146.
114  Były kleryk nowicjatu zakonnego zmartwychwstańców, zwerbowany do współpracy 7 maja 

1959 r. Spotykał się 2–3 razy w miesiącu z podporucznikiem K. Zbierajewskim, który wysoko ce-
nił działania informatora. Za 18 doniesień, charakteryzujących zgromadzenie, informator otrzy-
mał łącznie 2300 złotych. Jednak porucznik J. Wypych zarzucał innym funkcjonariuszom, że nie 
zawsze odpowiednio wykorzystywali te cenne wiadomości. Zdarzało się nawet, że w ogóle nie 
podejmowali żadnych działań – AIPN Sz, 00103/152/23, 49.

115  Tamże, 00103/152/17, 77–78.
116  Tamże, 00103/152/11, 95–98.
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odmawiał wydania pozwolenia. Dopiero po dłuższym czasie urzędnicy zaakcep-
towali możliwość wyjazdu117.

Działania koszalińskiego aparatu bezpieczeństwa wobec duchowieństwa 
zakonnego zakończyły się niepowodzeniem. Mimo ścisłej współpracy z: partią, 
urzędnikami, informatorami oraz wymiarem sprawiedliwości, nie udało się „roz-
pracować” i zdestabilizować środowiska habitu. Męskie zgromadzenia w więk-
szości nie uległy prowokacjom UB/SB, zachowując suwerenność. 

Wydaje się, że główną przeszkodą dla miejscowych organów bezpieczeń-
stwa w inwigilacji kleru zakonnego były braki kadrowe. Uniemożliwiały one 
właściwe poznanie tego środowiska. Zbyt duża liczba obowiązków przypadała 
na jednego funkcjonariusza. Stąd w raportach miały miejsce niedopowiedzenia 
lub sugestie, niewiele wnoszące do badanych spraw. Innym problemem był brak 
wiedzy oficerów z zakresu historii i codziennej działalności Kościoła rzym-
skokatolickiego. Wskutek tego dochodziło do paradoksalnych sytuacji, których 
przyczyn należy upatrywać w braku merytorycznego przygotowania. Jednym 
z przykładów są bytowscy filipini, których SB konsekwentnie klasyfikowała 
jako zakon. Nie pomogło nawet urzędowe pismo księdza Olgierda Kokocińskiego 
z Tarnowa, Prokuratora Krajowego Instytutu Kongregacji Oratorium św. Filipa 
Neriusza, który tłumaczył, że filipini na terenie całej Polski działają jako dobro-
wolne zrzeszenie księży świeckich bez żadnych ślubów i przyrzeczeń118.

Województwo koszalińskie pod względem inwigilacji środowisk zakonnych 
nie stanowiło wyjątku, gdyż w skali całego kraju sytuacja wyglądała podobnie. 
Funkcjonariusze UB/SB przede wszystkim nie byli w stanie zbudować odpowied-
niej sieci agenturalnej. Znikoma liczba informatorów świadczyła o wewnętrznej 
konsolidacji wspólnot. W tak hermetycznym środowisku łatwo identyfikowano 
potencjalnego współpracownika. Dlatego alternatywą były próby nakłaniania do 
konspiracji osób świeckich, które z różnych przyczyn porzuciły habit. 

Środowiska zakonne w dużym stopniu uniemożliwiły w Polsce budowę 
„demokratycznego ustroju” w rozumieniu władzy komunistycznej. Stanowiły fi-
lar Kościoła rzymskokatolickiego, co niejednokrotnie w swoich wypowiedziach 
podkreślał prymas Stefan Wyszyński119. Poza tym odegrały istotną rolę w kształ-

117  AP w Koszalinie, Urząd Wojewódzki w Koszalinie z lat 1973–1990. WdSW, sygn. W2/28 
[bez paginacji].

118  Tamże, sygn. W1/15, 20.
119  Ewa Kaczmarek, „Prymas Wyszyński – obrońca zakonów wobec prześladowań władz Pol-

skiej Rzeczpospolitej Ludowej”, Teologia i Moralność 10 (2011): 155–167. 
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towaniu życia kościelnego na Ziemiach Odzyskanych120. Działania UB/SB wzglę-
dem nich zakończyły się niepowodzeniem, czego przykładem jest województwo 
koszalińskie, gdzie aparat bezpieczeństwa cechował się brakiem szerszej koncep-
cji w walce z klerem zakonnym.
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Abstrakt

Po zakończeniu II wojny światowej Polska znalazła się w strefie wpływów Związku 
Radzieckiego. Druga połowa lat 40. upłynęła pod znakiem sankcjonowania władzy ko-
munistycznej, starającej się podporządkować sobie wszelkie dziedziny życia. Jednym 
z najtrudniejszych założeń do realizacji była laicyzacja społeczeństwa polskiego. Świa-
topogląd katolicki znacząco wpływał na postępowanie i tok myślenia ludności, co zde-
rzyło się z propagowanym przez komunistów ateizmem. Dlatego jednym z priorytetów 
organów bezpieczeństwa była inwigilacja duchowieństwa zakonnego, którego autorytet 
nieustannie podważano w oczach wiernych.
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Activity of the Security Organs towards the Selected Monasteries 
in the Koszalin Voivodship in the Years 1950–1975

Summary

After the World War II Poland was included in the Soviet Union zone of influence. 
The second half of the 1940s was marked by the sanctioning of the communist power, 
which attempted to gain control of all the spheres of life. One of the most difficult as-
sumptions to be implemented was laicization of the Polish society. The Catholic world-
view significantly affected their conduct and way of thinking, which clashed with the 
atheism promoted by the communists. This is why one of the security organs’ priorities 
was surveillance of the monastic clergy, whose prestige was continuously being under-
mined in the eyes of the faithful.
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Wprowadzenie – strzelectwo a swobody obywatelskie i kapitał społeczny

Strzelectwo sportowe jest przykładem aktywności zorganizowanej wokół klu-
bów sportowych, stanowiących formę stowarzyszenia. Niska liczebność samych 
stowarzyszeń oraz skupionych w nich członków uznawana jest za wskaźnik 
niedostatecznego rozwoju sfery pozarządowej w Polsce1. Deficyt ten wiązany 
jest także z niezadowalającym poziomem zaufania będącego istotną składową 

1  Marek Ziółkowski, „Indywidualizm a działania wspólnotowe w Polsce na początku 
XXI wieku”, w: Co nas łączy, co nas dzieli?, red. Janusz Mucha, Ewa Nazarkiewicz-Niedbalec, 
Maria Zielińska (Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008), 331.
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kapitału społecznego2. Każda zorganizowana forma uprawiania sportu nabiera 
w tym świetle pozytywnego znaczenia. Z drugiej jednak strony sport strzelecki 
wiąże się z problemem dostępu do broni, a zatem z zagadnieniem, które w opinii 
publicznej budzi spore kontrowersje.

Polacy należą do grona najsłabiej uzbrojonych nacji europejskich3. Wśród 
wielu powodów, dla których można uzyskać pozwolenie na broń w naszym kraju, 
jest właśnie fakt uprawiania strzelectwa sportowego. Przypadki niewłaściwego 
użycia broni, a w szczególności nagłaśniane medialnie masowe zabójstwa z uży-
ciem broni palnej (np. w USA), mają wpływ na odbiór (społeczną ocenę) jej po-
siadania. Nie jest to bez znaczenia dla samego strzelectwa sportowego, w które 
wpisany jest dostęp do pistoletów, karabinów czy strzelb. W wyniku takiego sko-
jarzenia sport ten może być traktowany z rezerwą i obawą.

Zasygnalizowany dysonans między korzyściami płynącymi z rozwoju kapi-
tału społecznego a nieufnością wobec ludzi, którzy dysponują bronią, skłania do 
przyjrzenia się zagadnieniu strzelectwa sportowego w Polsce. W tak zarysowa-
nym kontekście szczególnie interesujące są pytania o profil adepta tej dyscypliny, 
wizerunek tego sportu oraz działalność klubów i innych podmiotów organizują-
cych taką aktywność. Niniejszy artykuł stanowi empiryczną odpowiedź na tak 
postawione pytania.

Organizacja strzelectwa sportowego

Organizacje strzeleckie w naszej części Europy mają długą historię. Przede 
wszystkim tworzą ją dzieje bractw kurkowych. Na terenach Polski przeżywały 
one lata świetności w drugiej połowie XIX wieku, choć różne były warunki ich 
działania w każdym z zaborów. Można wspomnieć przede wszystkim działalność 
bractw kurkowych z Poznania, Warszawy, Krakowa, Gdańska czy Wrocławia4. 

2  Janusz Czapiński, Tomasz Panek, red., Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia 
Polaków (Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2015); Marek Ziółkowski, „Utowarowienie 
życia społecznego a kapitały społeczne”, w: Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska. Europa. 
Świat, red. Włodzimierz Wesołowski, Jan Włodarek (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 
2005).

3  Por. Small Arms Survey 2007, dostęp 15.06.2020, http://www.smallarmssurvey.org/publi-
cations/by-type/yearbook/small-arms-survey-2007.html.

4  Ambroży Grabowski, Bractwo Kurkowe w dawnym Krakowie (Kraków: Wydawnictwo 
Jagiellonia, 2009); Księga jubileuszowa Bractwa Kurkowego w Poznaniu 1253–1929 (Poznań: 
Bractwo Kurkowe w Poznaniu, 1929); Lucyna Rotter, Bractwa kurkowe w Polsce. Leksykon (Kra-
ków: Wydawnictwo Avalon, 2012).
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Bożena Świstek-Oborska, referując efekty swojej kwerendy w Bibliotece Uni-
wersyteckiej w Poznaniu, wspomina publikacje opisujące jubileusze: 125-lecia 
Bractwa Strzeleckiego w Nowym Tomyślu w roku 1914; 500-lecia Towarzystwa 
Strzeleckiego w Homburgu w 1881 roku; 500-lecia Bractwa Strzeleckiego w Ki-
lonii – święta obchodzonego 4 czerwca 1912 roku5.

Historia bractw strzeleckich jest ściśle związana z historią miast i mieszczaństwa. 
Już w VII wieku w Hiszpanii zaczęły powstawać organizacje miejskie, zrzesza-
jące rzemieślników, którzy ćwiczyli umiejętności strzelania do celu, a w sytuacji 
zagrożenia stanowili straż cywilną biorącą udział w obronie miasta przed nieprzy-
jacielem. Początkowo ćwiczono się w strzelaniu z łuków i kusz, ponieważ pro-
chu strzelniczego do miotania pocisków […] [użyto] w Europie po raz pierwszy 
w XIV wieku6.

Samo strzelectwo sportowe zaczęło się rozwijać w XVIII wieku. W dobie 
rewolucji przemysłowej strzelanie przestało być kojarzone jedynie z polowaniem, 
walką i koniecznością zdobywania pożywienia7. Strzelectwo (statyczne) stało się 
sposobem na rywalizację bez pozbawiania kogokolwiek zdrowia czy życia, zy-
skało status nowożytnej dyscypliny sportowej.

W strzelectwie wyróżnia się wiele konkurencji. Różnią je dystanse i cele. 
Główne odległości to 10, 25, 50 i 300 m, choć w czasie zawodów w tzw. formule 
open strzela się także do celów na innych odległościach (np. 40 czy 200 m). Tra-
dycyjnie strzela się do nieruchomych tarcz (pistolet, karabin) i ruchomych rzut-
ków (strzelba gładkolufowa). W czasie zawodów lokalnych możliwe jest jednak 
także strzelanie do ruchomych celów z karabinu i pistoletu.

W strzelectwie wyróżnia się trzy rodzaje broni, na które można otrzymać 
licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego: pistolet, karabin i strzelbę. 
W sporcie tym wykorzystywana jest zarówno broń palna, jak i pneumatyczna. 
Na zawodach lokalnych rozróżnia się także konkurencje dla broni bocznego i cen-
tralnego zapłonu. W terminologii ściśle sportowej to broń sportowa i broń dowol-
na. Wyróżnia się także odmienne postawy strzelca: stojącą, klęczącą i leżącą.

5  Bożena Świstek-Oborska, „Sportowe miscellanea w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Poznaniu”, Biblioteka 14 (2010), 23: 226.

6  Eliza Świtling, W sobotę będą strzelać z okazji XX-lecia, dostęp 10.07.2020, https://www.ga-
wex.pl/wiadomosci/wydarzenia/7251/W-sobote-beda-strzelac-z-okazji-XX-lecia.

7  Jan Basiaga, „Historia strzelectwa sportowego”, Bibliotheca Nostra 3 (2008), 3: 25–32.

Odświętne i oficjalne – listy i inne teksty gratulacyjne placówek edukacyjnych…
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Szczególną rolę w budowaniu każdej dyscypliny sportowej stanowi fakt 
uznania jej za dyscyplinę olimpijską. Strzelectwo jest obecne na nowożytnych 
igrzyskach olimpijskich od początku ich organizowania (czyli od 1896 r.) do 
chwili obecnej (wyjątek stanowiły tu igrzyska w Saint Louis w 1904 i w Am-
sterdamie w 1928 r.). Co ciekawe, kobiety zaczęły rywalizować w tej dyscyplinie 
dopiero na igrzyskach w Los Angeles w 1984 roku.

Liczba konkurencji rozgrywanych na igrzyskach w omawianej dyscyplinie 
ulegała zmianom. Obecnie to 9 konkurencji w kategorii mężczyzn i 6 w kategorii 
kobiet. W pistolecie i karabinie pneumatycznym strzela się z odległości 10 m, 
w konkurencji pistoletu sportowego z 25 m. Z karabinu strzela się w 3 postawach; 
konkurencje, w których strzela się ze strzelby, obejmują skeet i trap8. Wybra-
ni polscy medaliści w tej dyscyplinie to: Wiesław Karaś (1936 – brąz, karabi-
nek małokalibrowy), Adam Smelczyński (1956 – srebro, trap), Józef Zapędzki 
(1968–1972 – złote medale w pistolecie sylwetkowym), Renata Mauer (1996, 
2000 – złote medale w karabinku sportowym i pneumatycznym), Sylwia Bogac-
ka (2012 – srebrny medal, karabinek pneumatyczny). Strzelectwo obecne jest tak-
że na paraolimpiadzie, gdzie zadebiutowało w 1976 roku. Od igrzysk w Sydney 
zawody w tej dyscyplinie rozgrywane są w 12 konkurencjach. Do tej pory polscy 
paraolimpijczycy nie zdobyli medali w tej dyscyplinie. Wybitnym strzelcem był 
także trzykrotny mistrz świata w konkurencji trap w okresie międzywojennym 
Józef Kiszkurno (który jednak nie był medalistą olimpijskim). Strzelectwo upra-
wiał także jego syn – Zygmunt. Obaj reprezentowali Polskę na igrzyskach olim-
pijskich w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Strzelectwo sportowe jest jedną z niewielu dyscyplin, które można uprawiać 
wiele lat, utrzymując ciągle wysoki poziom9. W zmaganiach olimpijskich niektó-
rzy strzelcy należą do najstarszych zawodników (może tylko w hippice znaleźć 
można podobne przykłady tak długo trwających karier).

Strzelców sportowych – zarówno wyczynowych, jak i amatorów (tzw. grupę 
powszechną) – skupiają kluby i stowarzyszenia przynależące do wojewódzkich 
związków strzelectwa sportowego, a te z kolei zrzeszone są w Polskim Związku 
Strzelectwa Sportowego10. 

8  Skeet i trap to konkurencje gładkolufowe (strzelbowe); w obu przypadkach zawodnicy od-
dają strzały do wystrzeliwanych ceramicznych rzutków.

9  Sebastian Nowak, Broń krótka. Strzelanie bojowe i sportowe z pistoletu (Warszawa: Wie-
dza Powszechna, 2016), 91.

10  PZSS powstał w 1933 r.
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Droga do tego, by zostać strzelcem, nie jest ani szybka, ani prosta (barierą 
może być brak czasu, funduszy lub duża odległość od klubu i strzelnicy). Aby 
zacząć uprawiać ten sport, należy zapisać się do klubu strzeleckiego zrzeszonego 
w PZSS. Po okresie stażu pod nadzorem doświadczonego strzelca można przy-
stąpić do egzaminu na patent strzelecki. Po otrzymaniu patentu zawodnik stara 
się o licencję PZSS w jednej, dwóch lub trzech kategoriach broni. Aby utrzymać 
licencję, musi corocznie składać do PZSS dokumenty poświadczające udział w za-
wodach sportowych (tzw. komunikaty). Często zdarza się, że bardziej zaangażo-
wani strzelcy ubiegają się o kolejne uprawnienia, zdają kolejne egzaminy – np. 
na prowadzącego strzelanie, instruktora strzelectwa czy sędziego kolejnych klas.

Strzelectwo sportowe w województwie zachodniopomorskim 

W Zachodniopomorskim Związku Strzelectwa Sportowego zrzeszonych jest 
obecnie 28 klubów, skupiających łącznie 1864 strzelców11. W Szczecinie można 
wybierać spośród ośmiu klubów, pozostałe są rozsiane na terenie całego woje-
wództwa, głównie w większych miastach: Stargardzie, Świnoujściu, Goleniowie, 
Koszalinie, Kołobrzegu (dwa kluby), ale także w mniejszych: Nowogardzie (dwa 
kluby), Białogardzie, Pyrzycach, Szczecinku (dwa kluby), Sławnie, Gryfinie, Gry-
ficach, Czaplinku, Połczynie Zdroju, Drawsku, Policach, Bobolicach. Jeden z klu-
bów, Klub Sportowy Inwalidów „START” ze Szczecina, dedykowany jest osobom 
niepełnosprawnym. Wśród klubów zrzeszonych w ZZSS, podobnie jak w innych 
wojewódzkich związkach strzelectwa sportowego, występują podmioty kolekcjo-
nersko-sportowe i historyczno-sportowe (bractwo kurkowe). Nota bene Szczecin 
w języku pomorskim to „szczet”, czyli „tarcza” (Szczecinek to „nowa tarcza”)12.

Na stronie ZZSS umieszczane są informacje o zawodach (organizowanych 
przez poszczególne kluby). W roku 2019 w województwie zachodniopomorskim 
zaplanowanych zostało około osiemdziesięciu zawodów13. Najrzadziej zawody or-
ganizowane są oczywiście w miesiącach zimowych. Nazwy lokalnych zawodów 

11  Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego, dostęp 15.06.2020, https://www.zzss.
pl/index.php/sport/kluby-zzss.

12  Edward Bielewicz, kronikarz SzBK, Historia Bractwa, dostęp 10.07.2020, http://www.szcze-
cineckiebractwokurkowe.pl/?historia-bractwa,3.

13  Na wskazanej stronie zamieszczono ogłoszenia o 84 zawodach, ale niektóre imprezy orga-
nizowane są z małym wyprzedzeniem, czasami nawet informacje o nich nie pojawiają się na stro-
nie związku, tylko bezpośrednio na stronach klubowych. Z drugiej strony niewielka część zapo-
wiedzianych zawodów nie dochodzi do skutku.



104 Arkadiusz Kołodziej, Agnieszka Kołodziej-Durnaś

sportowych często odnoszą się do określonych wydarzeń historycznych bądź 
świąt narodowych. Np. lutowe zawody organizowane przez szczecinecki klub 
Impuls nosiły nazwę „Bój o Szczecinek”, a marcowe, przygotowane przez klub 
Kaliber.22 – Wyzwolenie Czaplinka. W maju odbyły się zawody „Dzień Flagi” 
i „Monte Cassino”, a w czerwcu „Mistrzostwa Świętopełka”. W lipcu strzelcy 
upamiętnili batalię Jagiełły z Krzyżakami „10 Strzałów ku chwale Ojczyzny 
w rocznicę bitwy pod Grunwaldem”, odbyła się także „Obrona Helu”, a w na-
stępnym miesiącu „Bitwa Warszawska”; we wrześniu „Kampania wrześniowa”, 
a później jeszcze „Komandosi Sosabowskiego”. W listopadzie nazwy wiążą się 
tradycyjnie z odzyskaniem niepodległości, a w grudniu z Mikołajkami. Niektóre 
zawody są memoriałami znanych lokalnych osobistości lub stanowią rywalizację 
o puchar burmistrza, prezydenta czy danej firmy sponsorskiej. 

Część lokalnych klubów (zwłaszcza na pograniczach kraju) organizuje za-
wody, na które zapraszani są także uczestnicy zagraniczni. Dla przykładu w za-
wodach organizowanych przez klub Grajcar Police uczestniczą często strzelcy 
z pobliskich miast niemieckich (polscy strzelcy biorą z kolei udział w zawodach 
organizowanych w Niemczech). Kontakty te mogą wzmacniać współpracę tran-
sgraniczną i zwiększać kapitał społeczny w postaci zaufania wobec przedstawi-
cieli innych nacji.

Charakterystyka próby – opis badań własnych

Badanie przeprowadzone zostało w okresie od 16 stycznia do 15 maja 2019 roku. 
Próba badawcza objęła 92 strzelców zrzeszonych w klubach województwa zachod-
niopomorskiego. Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI; adresy inter-
netowe do ankiety zostały udostępnione członkom klubów strzelectwa sportowego 
województwa zachodniopomorskiego za pośrednictwem stron WWW Zachod-
niopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego i Klubu KS Strzelec Szczecin 
oraz korespondencji mailowej prowadzonej dzięki uprzejmości zarządów klubów 
strzeleckich województwa zachodniopomorskiego zrzeszonych w ZZSS. Próba 
objęła 89 mężczyzn i 3 kobiety, osoby aktywnie uprawiające strzelectwo sportowe 
w województwie, co stanowi około 5% zarejestrowanych w klubach i 10% aktyw-
nych strzelców sportowych województwa zachodniopomorskiego. 

Poniżej zaprezentowane zostały podstawowe charakterystyki próby (wiek, 
poziom wykształcenia i miejsce zamieszkania respondentów). Przedstawione 
na rysunkach 1–3 dane wskazują, że typowym respondentem niniejszych ba-
dań był mężczyzna w wieku od 41 do 50 lat, posiadający wykształcenie wyższe, 
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mieszkający w mieście powyżej 50 tys. mieszkańców. Obraz ten nie daje możli-
wości uogólnienia wyników na populację na zasadach wnioskowania statystycz-
nego (teorii estymacji). Reprezentatywność próby uwiarygadnia jednak fakt, że 
informacja o samym badaniu została rozesłana do wszystkich klubów skupiają-
cych członków wyżej zdefiniowanej populacji badawczej14, co uzasadnia przeko-
nanie, że obraz uzyskanej próby właściwy jest także dla całej populacji. W gra-
nicach takiego uzasadnienia należy uznać, że typowym strzelcem województwa 
zachodniopomorskiego jest żonaty mężczyzna w średnim wieku, legitymujący 
się wykształceniem wyższym. Ponadto 77,2% badanych posiada jedno lub dwoje 
dzieci (71% wskazań). 

Rysunek 1. Wiek respondentów w latach
Źródło: badania własne.

Rysunek 2. Poziom wykształcenia respondentów
Źródło: badania własne.

14  Aktywnych strzelców sportowych województwa zachodniopomorskiego.
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Rysunek 3. Miejsce zamieszkania respondentów
Źródło: badania własne.

Charakterystyka aktywności strzeleckiej

Przeważająca liczba respondentów uprawia strzelectwo krótko (68 badanych, 
a więc znakomita większość nie uprawia strzelectwa dłużej niż 7 lat, mediana 
dla tej zmiennej wynosiła zaś 4 lata) (por. rys. 4). Wskazaną „nadreprezenta-
cję” należy częściowo tłumaczyć większym zaangażowaniem (zmotywowaniem) 
osób, które stosunkowo niedawno uzyskały pozwolenie na posiadanie broni, co 
wpływa także na ich większą gotowość do wypełniania ankiet.

Od ilu lat uprawia Pan (Pani) strzelectwo sportowe? n klasy
 0° 1112222222333333333334444444555556667 · 68
 1° 01235568 · · · · 13
 2° 0 · · · · 2
 3° 005 · · · · 5
 4° 02 · · · · 2
min = 1,000000 maks = 42,00000
Całk. N 90

Objaśnienia: łodyga°liść (jedn. liść = 10, np. 0°2 = 2 lata uprawiania strzelectwa), 1 liść = 2 przypadki (dwie 
osoby).

Rysunek 4. Staż strzelecki
Źródło: badania własne.

Zdecydowana większość respondentów posiada licencję na wszystkie trzy 
kategorie sportowe, co może oznaczać, że nie przywiązują oni największej 
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specjalizacji, skupienia się na jednym typie broni – czasami nawet na jednej kon-
kurencji. Chcą oni raczej przyjemnie i ciekawie spędzić czas wolny.

Rysunek 5. Rodzaj posiadanych licencji
Źródło: badania własne.

Badani w ogromnej większości posiadają swoją własną broń (tylko 11 z 92 
osób jej nie posiada; aż 73 respondentów posiada trzy lub więcej sztuk broni, co 
pokrywa się z informacją, że większość z nich ma licencję na wszystkie trzy typy 
broni) (por. rys. 6). Respondenci deklarują także, że uczestniczą w zawodach 
częściej niż wymaga tego utrzymanie licencji; tylko 9 osób startowało z często-
tliwością „minimalną”, a więc taką, jaka wymagana jest dla zachowania licencji. 
Obie zmienne świadczą zatem o stosunkowo wysokim zaangażowaniu zarówno 
materialnym, jak i czasowym w uprawianie strzelectwa sportowego. 

Rysunek 6. Liczba posiadanej broni
Źródło: badania własne.
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Respondenci byli pytani także o rodzaje strzelectwa, którym się zajmują. 
Poza kategorią „tarczowe” dominują te, na które otrzymuje się licencję zawodni-
czą (karabinowe, pistoletowe, strzelbowe) (por. tab. 1). 

Tabela 1. Uprawiane rodzaje/dyscypliny strzelectwa

Klasa Częstość wskazań* Odsetek osób wybierających  
daną dyscyplinę (%)

Tarczowe 82 91
Karabinowe 80 89
Pistoletowe 76 84
Strzelbowe 65 72
Dynamiczne 43 48
Długodystansowe 27 30
Czarnoprochowe 16 18
Pneumatyczne 12 13

* Pytanie wielokrotnego wyboru.

Źródło: badania własne.

Ponad połowa badanych wydaje do 300 zł miesięcznie na uprawianie tego 
sportu (koszty dojazdu, opłat klubowych, koszt uczestnictwa w zawodach, tre-
ningi, koszt amunicji, itp.). Dla nieco ponad jednej czwartej z nich to wydatki 
rzędu między 300 a 600 zł, a tylko trzy osoby zadeklarowały, że wydają na ten 
cel więcej niż 1000 zł miesięcznie. Wydatki te (nieobejmujące samego kosztu 
zakupu broni) nie stanowią zatem wyraźnej bariery materialnej. Ośmiu badanych 
wskazało, że ich miesięczne wydatki nie przekraczają 100 zł. W takim też (mate-
rialnym) aspekcie nie jest to sport elitarny.

Rysunek 7. Wydatki związane z uprawianiem strzelectwa sportowego
Objaśnienie: z pytania wyłączono sam koszt zakupu broni.

Źródło: badania własne.
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O możliwości uprawiania tego sportu badani zawodnicy dowiadywali się 
przede wszystkim od znajomych (ponad połowa respondentów), z internetu 
(19 osób) lub od rodziny (18 osób). Tylko pojedynczy respondenci dowiedzieli się 
o takiej możliwości od nauczycieli czy z prasy. Nieco ponad połowa badanych 
(51%) deklaruje, że członek jego najbliższej rodziny także uprawia strzelectwo. 
W takim zakresie sport ten można uznać za aktywność rodzinną.

Jak wynika z wypowiedzi badanych, głównymi barierami dla aktywności 
strzeleckiej są: koszty (np. wysoki koszt amunicji), dostępność (w szczególności 
odległość miejsca zamieszkania od strzelnicy – niedostateczna infrastruktura), 
uprzedzenia i stereotypy o strzelcach oraz brak czasu (obowiązki rodzinne i za-
wodowe).

Tabela 2. Syntetyczna charakterystyka respondentów (n = 92)

Zmienne Dominujący wariant %
Płeć mężczyzna 97
Wiek (lata) 41–50 37
Miejsce zamieszkania miasto powyżej 50 tys. mieszkańców 48
Poziom wykształcenia wyższe 64
Stan cywilny żonaty/zamężna 77
Rodzicielstwo 2 dzieci 40
Staż strzelecki (lata) 0–5 57

Posiadane licencje pistolet, strzelba gładkolufowa, 
karabin 86

Miesięczne wydatki (w zł) 100–300 47
Liczba godzin w miesiącu
(poświęcanych na aktywność strzelecką) do 25 72

Liczba posiadanej broni powyżej 4 sztuk 65
Źródło: badania własne.

Motywacja

Motywacja do podejmowania się omawianej aktywności sportowej nie jest jedno-
rodna. Respondenci zostali poproszeni o ocenę znaczenia kilku czynników mo-
tywacji (rys. 8). Stricte sportowe elementy motywacji to podnoszenie poziomu 
umiejętności i rywalizacja. Motywy te plasowały się wysoko, ale padało na nie 
także najwięcej negatywnych wyborów. Największą liczbę wyborów pozytyw-
nych zdobyła możliwość zrelaksowania się. Chęć utrzymania licencji może się 
także wiązać z samą chęcią posiadania broni.
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Rysunek 8. Motywacja do uprawiania strzelectwa sportowego
Źródło: badania własne.

Rysunek 9. Korzyści płynące z uprawiania strzelectwa oraz faktu posiadania broni – 
opinie respondentów
Źródło: badania własne.

Respondentów poproszono także o ustosunkowanie się do kilku twierdzeń 
dotyczących korzyści wynikających ze strzelectwa oraz faktu posiadania bro-
ni. Znaczny odsetek odpowiedzi pozytywnych na pierwsze pytanie (por. rys. 9) 
potwierdza, że strzelcy upatrują w tej aktywności możliwość zrelaksowania 
się, oderwania od codziennych problemów. W opinii badanych posiadanie bro-
ni niekoniecznie oznacza większe poczucie bezpieczeństwa (choć aż 40 osób 
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to przyznało). Ponownie nie potwierdziło się, że zawodnicy strzelają sportowo 
głównie dla towarzystwa (w poprzednim pytaniu kategoria ta także nie uzyska-
ła dużej liczby wskazań). Posiadanie broni, które wiąże się z uprawianiem tego 
sportu, zdaniem respondentów, nie stanowi o wyższym prestiżu społecznym. 
Oba zestawienia (por. rys. 8 i 9) wskazują zatem, że strzelectwo uprawiane jest 
przede wszystkim dla relaksu, choć nie bez znaczenia jest tu także potrzeba ry-
walizacji sportowej oraz chęć utrzymania licencji, która stanowi przepustkę do 
posiadania broni palnej.

Wizerunek strzelca sportowego

Opinie na temat wizerunku strzelca w społeczeństwie polskim wyraźnie różnicu-
ją respondentów. Największa liczba badanych wskazała tu wizerunek neutralny. 
Sam rozkład uzyskanych odpowiedzi (por. rys. 10) można uznać za symetryczny 
(zbliżony do rozkładu normalnego), ze stosunkowo najmniejszą liczbą odpowie-
dzi skrajnych.

Rysunek 10. Wizerunek strzelca sportowego w społeczeństwie polskim w opinii 
respondentów

Źródło: badania własne.

Z opiniami tymi kontrastuje ocena konieczności pracy nad polepszeniem 
wizerunku strzelca w społeczeństwie – ogromna większość badanych dostrzega 
bowiem taką potrzebę.
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Rysunek 11. Ocena konieczności pracy nad wizerunkiem strzelca sportowego
Źródło: badania własne.

Respondenci poproszeni zostali także (w pytaniu otwartym) o identyfikację 
głównych zagrożeń związanych ze społecznym odbiorem strzelectwa. Według 
nich wizerunkowi strzelca w Polsce w największym stopniu szkodzi między in-
nymi medialna nagonka, brak wiedzy i wynikająca z tego hoplofobia, mylenie 
strzelectwa sportowego z myślistwem. Ponadto ankietowani wskazywali także 
na własne środowisko jako źródło negatywnych opinii, jako przykłady podając 
niewystarczające wyszkolenie strzelców, instruktorów czy działania PZSS.

Analiza uzyskanych odpowiedzi pozwoliła wyodrębnić 7 podstawowych 
obszarów „problemowych”:
1. Brak wiedzy i stereotypy dotyczące broni i strzelców. 
2. Negatywna propaganda (marksistowska, lewicowa, „rodem z PRL”).
3. Negatywnie nastawione media (prasa, telewizja); nagłaśnianie incydentów 

z niewłaściwym użyciem broni.
4. Negatywnie nastawione instytucje (w tym policja) i politycy (m.in. szkodliwa 

polityka UE).
5. Strzelcy (niewłaściwe zachowanie, wypowiedzi) i organizacje strzeleckie 

(nieprofesjonalne działanie klubów).
6. Przestępczość z użyciem broni.
7. Myślistwo (problem mylenia – kojarzenia sportu z myślistwem).

Identyfikowane źródła zagrożeń mają tu zatem bardzo różną naturę (po-
lityczną, społeczną, instytucjonalną, ideologiczną i „wewnętrzną” – dotyczącą 
samych strzelców i organizacji strzelectwa).
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Rola i organizacja strzelectwa

Respondenci w przytłaczającej liczbie sądzą, że strzelectwo może spełniać funk-
cje wychowawcze (91 osób odpowiedziało tu twierdząco i tylko jedna wybrała 
opcję „trudno powiedzieć”). Badani są zdania, że rozwój strzelectwa sportowego 
podnosi poziom bezpieczeństwa narodowego, że kobiety powinny rywalizować 
w czasie zawodów razem z mężczyznami (w lokalnych zawodach tak właśnie jest, 
w przeciwieństwie do zawodów o randze mistrzostw kraju czy igrzysk olimpij-
skich) i że sport ten powinien być bardziej otwarty na uczestnictwo kobiet, bo nie 
jest to sport typowo męski (por. rys. 12).

Rysunek 12. Ocena roli strzelectwa oraz dostępu do broni palnej 
Źródło: badania własne.
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Niewiele ponad połowa badanych uważa, że strzelectwo to wyraz patrio-
tyzmu, a nieznacznie mniej niż połowa – że strzelectwo to sport dla zamożnych. 
Ponadto większość badanych jest zdania, że w Polsce dostęp do broni powinien 
być łatwiejszy. Jeszcze większa ich część uważa, że ten łatwiejszy dostęp do bro-
ni nie przyczyniłby się do wzrostu przestępczości.

Na pytanie, z jakimi instytucjami powinny przede wszystkim współpra-
cować kluby strzeleckie15 najwięcej osób wskazało szkoły (72 odpowiedzi), 
następnie inne kluby strzeleckie (69); większość wybierała także organy wła-
dzy samorządowej (50) i służby mundurowe (50). Mniej niż połowę wskazań 
uzyskały uczelnie wyższe (31), organy władzy państwowej (16) czy firmy (6). 
Na NGO-sy oddano tylko jeden głos. 

Zdaniem strzelców kluby powinny w większym stopniu zająć się populary-
zacją tego sportu wśród młodzieży, rozwojem infrastruktury, organizacją szko-
leń, unikać zaś animozji międzyklubowych, zamykania się we własnym gronie, 
zminimalizować działalność komercyjną i wystrzegać się upolitycznienia. Mimo 
wskazanych uwag większość respondentów (73%) pozytywnie ocenia działal-
ność swojego klubu.

Podsumowanie

Organizacje sportowe rzadko są badane z perspektywy socjologii sportu, czę-
ściej z perspektywy nauk o zarządzaniu16. We wstępie do Socjologii sportu re-
daktorzy tej książki, Honorata Jakubowska i Przemysław Nosal17, podkreślają 
jednak, że sport powinien być analizowany przez współczesnych badaczy życia 
społecznego przynajmniej z kilku powodów: ponieważ można w nim dostrzec 
podstawowe elementy obowiązującego ładu kulturowego; ponieważ w nim, jak 
w soczewce, skupiają się społecznie cenione wartości; ponieważ stanowi dosko-
nałe pole ilustracyjne dla wszelkiego rodzaju procesów związanych z mediami, 
ekonomią, polityką, stosunkami narodowościowymi, technologią czy marketin-
giem i wreszcie – ponieważ cieszy się bezprecedensowym zainteresowaniem 
społecznym. Przynajmniej z tych powodów warto badać także samych strzelców 
sportowych i organizacje ich zrzeszające.

15  Pytanie wielokrotnego wyboru. Respondenci mogli wskazać trzy odpowiedzi.
16  Renata Włoch, „Organizacje sportowe”, w: Socjologia sportu, red. Honorata Jakubowska, 

Przemysław Nosal (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017), 127.
17  Honorata Jakubowska, Przemysław Nosal, red., Socjologia sportu (Warszawa: Wydawnic-

two Naukowe PWN, 2017), 7.
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W przedstawionych wyżej badaniach autorzy starali się zarysować ob-
raz strzelców sportowych właśnie z takiego socjologicznego punktu widzenia. 
Przedstawiona analiza danych ilościowych, poza zbiorem podstawowych staty-
styk charakteryzujących tę kategorię, może stanowić także dobry punkt wyjścia 
do bardziej pogłębionych badań jakościowych, które dałyby pełniejszy wgląd 
w zrozumienie świata strzelectwa sportowego w Polsce.
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Abstrakt

W artykule przedstawiono dane empiryczne z badań nad strzelcami sportowymi woje-
wództwa zachodniopomorskiego. Autorzy przybliżają samą dyscyplinę sportową oraz 
środowisko strzelców na Pomorzu Zachodnim, m.in. procedury nabywania uprawnień 
sportowych, działalność klubów i organizacji je zrzeszających. Prezentowane w artykule 
wyniki dotyczą m.in. socjodemograficznej charakterystyki strzelca sportowego, upra-
wianych konkurencji, wydatków ponoszonych na sport, motywację do jego uprawiania. 
Autorzy rozpatrują aktywność strzelców sportowych w kontekście wielokrotnie diagno-
zowanej niezadowalającej kondycji społeczeństwa obywatelskiego oraz powracającej 
w sferze publicznej dyskusji o dostępie do broni.

Shooting Sports in the Zachodniopomorskie Voivodship:  
Socio-Demographic Characteristics and Activity Profile  

of a Sport Shooter

Abstract

This article discusses the empirical data obtained from the study on the sport shooters in 
the Zachodniopomorskie Voivodship. The authors describe this sports discipline and the 
community of shooters in West Pomerania, including the procedures of acquiring sports 
qualifications, and the activity of the sports clubs and their associations. The discussed 
results include the socio-demographic characteristics of a sport shooter, the sports events, 
the expenditures incurred for sports, and motivation to go in for sports. The authors 
consider the activity of the sport shooters in the context of repeatedly diagnosed unsatis-
factory condition of the civic society, and the discussion, recurring in the public sphere, 
on the access to firearms.
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Wraz z rozwojem cywilizacyjnym w ostatnim stuleciu nastąpił rozwój nowych 
zagrożeń, które stwarzają ryzyko utraty bezpieczeństwa zarówno poszczegól-
nych jednostek, jak i całych społeczeństw. Postęp naukowo-techniczny w sek-
torze energetycznym, łączności, transportu czy finansowym sprawia, że popra-
wie ulega nasz komfort życia, jednak w momencie wystąpienia zakłóceń w ich 
działaniu możemy przekonać się o naszej ogromnej zależności od wspomnianych 
systemów. W dzisiejszych wysoko uprzemysłowionych społeczeństwach długo-
trwałe przerwy w dostawie energii zdarzają się niezwykle rzadko, jednak nawet 
niewielkie zakłócenie w sieci energetycznej może doprowadzić do poważnych 
problemów i awarii systemowej. Infrastruktura krytyczna pełni więc kluczową 
rolę w funkcjonowaniu każdego państwa, a jej ochrona jest jednym z priorytetów 
państwa. Istota zadań w ramach obrony infrastruktury krytycznej sprowadza się 
nie tylko do zapewnienia jej ochrony, ale także do tego, aby jak najszybciej usu-
nąć ewentualne uszkodzenia czy zakłócenia w jej funkcjonowaniu, by nie powo-
dowały dodatkowych strat dla obywateli i gospodarki.
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Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja elektroenergetycznej infra-
struktury krytycznej w województwie zachodniopomorskim w okresie ostatnich 
12 lat, po największej awarii prądu w historii powojennej Polski, która miała 
miejsce w Szczecinie w kwietniu 2008 roku. Aby osiągnąć założony cel, sformu-
łowane zostały następujące problemy badawcze: 
1. Jakie znaczenie ma elektroenergetyczna infrastruktura krytyczna dla bezpie-

czeństwa państwa?
2. Czym jest blackout i jak wpływa na funkcjonowanie regionu/państwa?
3. Jaki jest obecny stan infrastruktury energetycznej w województwie zachod-

niopomorskim? 
4. Czy inwestycje w energetyczną infrastrukturę krytyczną wpłynęły na popra-

wę bezpieczeństwa w regionie?
Sektor energetyczny jest jednym z kluczowych systemów wchodzących 

w skład infrastruktury krytycznej, która zgodnie z definicją zawartą w ustawie 
o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku oznacza „systemy oraz 
wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalne obiekty budowlane, in-
stalacje, urządzenia, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa oraz umożli-
wiające zapewnienie sprawnego funkcjonowania organów administracji publicz-
nej, instytucji i przedsiębiorców”. Precyzując, infrastruktura krytyczna obejmuje 
zatem systemy: zaopatrzenia w energię i paliwa, w żywność i wodę, łączności, 
ochrony zdrowia, ratownictwa, finansowe, transportowe i komunikacyjne oraz 
systemy produkcji, składowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, 
w tym rurociągi substancji niebezpiecznych. Są to zatem bardzo wrażliwe, klu-
czowe systemy danego państwa, które pozwalają na jego istnienie i zapewniają 
zaspokojenie podstawowych potrzeb społeczeństwa na optymalnym poziomie1.

Infrastruktura elektroenergetyczna

Zrównoważone i nieprzerwane dostawy energii w dzisiejszym świecie są pod-
stawą egzystencji ustabilizowanych i rozwijających się gospodarek, a systemy 
energetyczne stanowią obecnie o sytuacji ekonomicznej i pozycji państwa na are-
nie międzynarodowej. Dostęp do surowców, wytwarzanie i przesyłanie energii 
elektrycznej należy do podstawowych kwestii warunkujących sprawne funkcjo-
nowanie gospodarki. Infrastruktura energetyczna jest elementem infrastruktu-
ry technicznej, której zadaniem jest zapewnienie należytego funkcjonowania 

1  Ustawa z 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. 2007, nr 89, poz. 590, art. 3, p. 2. 
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poszczególnych działów gospodarki narodowej oraz integracja jej układów prze-
strzennych poprzez świadczenie materialnych usług na rzecz ludności i jednostek 
organizacyjnych gospodarki2. 

Mówiąc o infrastrukturze energetycznej, należy scharakteryzować struk-
turę sektora energetycznego, który dzieli się na podsystemy związane z fazami 
przetwarzania energii. Wyróżnia się podsystemy: wytwarzania, przesyłania, dys-
trybucji i magazynowania energii pod różnymi jej postaciami. Pokrótce można je 
opisać w następujący sposób:
a) wytwarzanie to pozyskiwanie energii nieobejmujące procesu jej produkcji;
b) przesyłanie to transport nośników energii bazujący na infrastrukturze siecio-

wej, w celu dostarczenia jej do sieci dystrybucyjnych lub do odbiorców fi-
nalnych w sposób zapewniający przesył energii ze zminimalizowaniem strat 
z nim związanych; sieci przesyłowe to sieci wysokich napięć albo ciśnień, któ-
rymi kieruje wyodrębniony operator systemu przesyłowego;

c) dystrybucja to działania związane z fizycznym przepływem nośników energii 
sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczenia odbiorcom; w skład pod-
systemu dystrybucyjnego wchodzą: sieci paliwowe wysokich, średnich i ni-
skich ciśnień oraz sieci średnich i niskich napięć, za których ruch odpowiada 
operator systemu dystrybucyjnego;

d) magazynowanie to utrzymywanie odpowiednich rezerw surowców energe-
tycznych na wypadek wystąpienia ich braku3.

Poziom infrastruktury energetycznej należy do najistotniejszych wyznacz-
ników stanu rozwoju państwa lub regionu. Rola infrastruktury jako czynnika wa-
runkującego progres i funkcjonowanie przestrzennego systemu społeczno-eko-
nomicznego wzrasta wraz ze zwiększeniem poziomu rozwoju gospodarczego. 
Z tego względu najistotniejszymi elementami infrastruktury energetycznej będą: 
przedsiębiorstwa mające bezpośredni związek z wydobywaniem kopalin i ich po-
chodnych, elektrownie i inne obiekty elektroenergetyczne, w których następuje 
proces wytwarzania energii elektrycznej czy energii cieplnej, jak również sieci 
transportu, przesyłu i dystrybucji paliw i energii oraz bazy i magazyny paliw.

Przedmiotem dalszych rozważań będzie tylko elektroenergetyka, która 
w każdym kraju jest znaczącym systemem energetycznym. Stabilne i ciągłe do-
stawy energii elektrycznej gwarantowane są przez zespół podmiotów tworzących 

2  Ewelina Kochanek, Podstawy bezpieczeństwa państwa (Szczecin: Minerwa, 2014), 85.
3  Ustawa z 10.04.1997 Prawo energetyczne., Dz.U. 1997, nr 54, ze zm., art. 3, p. 4–11.
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podsystemy w ramach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, na który 
składają się trzy różniące się segmenty: wytwarzania, przesyłu i dystrybucji. 
Pierwszy z nich to wielkie zawodowe elektrownie i elektrociepłownie zasilające 
sieci przesyłowe i rozdzielcze, drugi segment zawiera sieć linii energetycznych 
o najwyższych napięciach 750 kV, 400 kV i 220 kV wraz ze stacjami i podsta-
cjami transformatorowymi, natomiast w segmencie dystrybucji znajdują się sieci 
rozdzielcze wysokiego, średniego i niskiego napięcia 110 kV i niższej.

Energia elektryczna postrzegana jest jako dobro o charakterze strategicz-
nym ze względu na jej powszechność w życiu codziennym i gospodarce. Stąd 
głównym kryterium określającym sprawność systemu elektroenergetycznego 
jest zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego gospodarce, mie-
rzona stopniem zaspokojenia popytu zgłaszanego na energię elektryczną. Domi-
nacja mocy zainstalowanej nad wykorzystaną gwarantuje tylko bezpieczeństwo 
w krótkim okresie, natomiast większym problemem jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa dostaw energii w długim horyzoncie czasowym, obejmującym swym zakre-
sem kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Jest ono możliwe do uzyskania dzięki 
umiejętnemu pogodzeniu inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych z potrzebą 
ochrony interesów odbiorców energii oraz środowiska naturalnego. Innym waż-
nym elementem charakteryzującym stan elektroenergetyki jest stopień koncen-
tracji mocy. W Polsce, podobnie jak w innych krajach członkowskich UE, w ręku 
jednego podmiotu znajduje się skomasowanie mocy, co oznacza, że jednocze-
śnie jest on wytwórcą energii oraz prowadzi inną działalność (np. przesyłową 
lub dystrybucyjną) związaną z energią. Elektroenergetyka jest więc w każdym 
kraju znaczącą gałęzią przemysłu, a o jej wielkości świadczy liczba zatrudnio-
nych w tym sektorze pracowników czy wielkość obrotów, a nie bez znaczenia 
pozostaje również aktywność inwestycyjna.

Blackout w województwie zachodniopomorskim

Ponad dwanaście lat temu doszło do największej w historii powojennej Polski 
awarii energetycznej, która na prawie dobę pozbawiła prądu ponad pół miliona 
mieszkańców aglomeracji szczecińskiej. W tym miejscu należy jednak wyjaśnić, 
czym jest awaria systemu zasilania zwana z angielskiego blackoutem. Awarię 
taką definiuje się jako utratę napięcia w sieci elektroenergetycznej na znacznym 
obszarze. Każdą awarię charakteryzują inne przesłanki, jednakże można przy-
jąć jednakowy schemat dochodzenia do blackoutu. W wyniku następujących 
po sobie zdarzeń losowych (m.in. awarie sieciowe, wyłączenie elektrowni czy 
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ekstremalne warunki atmosferyczne) dochodzi do przekroczenia krytycznych 
wartości podstawowych parametrów technicznych pracy systemu, następnie do 
automatycznego odłączenia się od sieci elektrowni i utraty napięcia na całym 
obszarze objętym zakłóceniem4.

Gwałtowne zmiany temperatury powietrza, znacznie większe od jej śred-
niego przyrostu, mają istotne znaczenie dla elektroenergetyki. Latem, podczas 
upałów obciążenie systemu znacznie wzrasta wskutek masowego używania urzą-
dzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, ponadto wzrost temperatury otocze-
nia obniża obciążalność prądową linii napowietrznych5. Podwyższenie średnich 
temperatur powietrza powoduje, że w okresie od jesieni do wiosny występują 
wielokrotnie zmiany temperatur w okolicach 0°C. W tych porach roku zwiększa 
się częstotliwość występowania opadów mokrego śniegu, szadzi lub marznącego 
deszczu. Pojawienie się tych zjawisk pogodowych może prowadzić do nagłego 
i niespodziewanego wystąpienia dużych awarii6.

Podobne do tej szczecińskiej katastrofy energetyczne miały miejsce także 
w Europie i w Ameryce, z tym że na dużo większą skalę. Zaniedbania inwestycyj-
ne odbiły się na sytuacji energetycznej milionów ludzi. Pierwsza wielka awaria 
zasilania to tzw. czarny wtorek w 1965 roku w USA, kiedy to bez prądu pozostało 
30 mln osób7. Blackouty wystąpiły także w XXI wieku. W sierpniu 2003 roku 
w USA i Kandzie braki dostaw energii elektrycznej dotknęły aż 55 mln miesz-
kańców, a awarie trwały od 4 do 7 dni. We wrześniu tego samego roku blackout 

4  Krzysztof Sroka, Daria Złotecka, „The Risk of Large Blackout Failures in Power Systems”, 
Archives of Electrical Engineering 68 (2019): 412.

5  Ograniczone możliwości przesyłowe linii elektroenergetycznych wynikają przede wszyst-
kim z właściwości cieplnych i mechanicznych zastosowanych do ich budowy przewodów. Głów-
nym czynnikiem decydującym o obciążalności linii jest temperatura osiągana przez przewód. 
Obecnie projektuje się linie, których dopuszczalna temperatura przewodu wynosi 80°C, co ozna-
cza, że jest ona wyższa o 20, a nawet 40°C w porównaniu do sieci zaprojektowanych przed laty. 
Określając dopuszczalny prąd, należy sprecyzować warunki, dla których został on wyznaczo-
ny – w korzystniejszych warunkach atmosferycznych prąd obciążenia linii może być zwiększony. 
W efekcie rozbudowa lub modernizacja sieci w zakresie zwiększenia zdolności przesyłowej może 
zostać odsunięta w czasie. Dzięki takim rozwiązaniom poprawie ulega szeroko rozumiane bez-
pieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego oraz wyeliminowane zostaje zagrożenie prze-
ciążenia przewodów w przypadku wystąpienia mniej sprzyjających warunków atmosferycznych. 
Jarosław Kmak, Wiesław Nowak, Waldemar Szpyra, Rafał Tarko, „Modelowanie obciążalności 
prądowej przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych”, Zeszyty Naukowe Wydziału 
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 57 (2007): 47.

6  Gerhard Bartodziej, Michał Tomaszewski, „Problem dużych awarii systemu elektroenerge-
tycznego”, Nowa Energia 6 (2008): 16.

7  Witold Bobrowski, „Awarie w elektroenergetyce”, Elektro.info 6 (2008): 45.
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wystąpił w Danii i Szwecji oraz we Włoszech, gdzie awaria objęła cały kraj, a rok 
później ze skutkami takiej awarii musiała zmierzyć się także Grecja. Jednak do 
największej awarii systemu zasilania na świecie doszło dwukrotnie w Indiach – 
w 2001 roku i jedenaście lat później. Wówczas bez prądu pozostało odpowiednio 
230 i 620 mln mieszkańców tego kraju8.

Analizując raporty techniczne dotyczące poważnych przerw w dostawie 
prądu, awarie systemu elektroenergetycznego mogą dotknąć zarówno kraje roz-
wijające się, jak i wysoko rozwinięte. W tej pierwszej grupie zaciemnienie dotyka 
zazwyczaj większą liczbę osób i trwa dłużej niż w państwach o wysokim stopniu 
rozwoju, gdyż odpowiednio przeszkolone służby posiadające nowoczesny sprzęt 
są w stanie szybko zareagować na zaistniałą sytuację, a infrastruktura energe-
tyczna nie jest znacząco wyeksploatowana.

Omawiając zjawisko blackoutu, nie można pominąć dwóch składowych bez-
pieczeństwa narodowego, a mianowicie bezpieczeństwa energetycznego i spo-
łecznego. Obydwa mają niebagatelne znaczenie dla prawidłowego funkcjono-
wania państwa. Bezpieczeństwo energetyczne wykazuje nierozerwalny związek 
z bezpieczeństwem społecznym, bowiem zapewnienie obywatelom ich potrzeb 
energetycznych gwarantuje sprawne działanie gospodarki oraz społeczeństwa. 
Wzrost znaczenia energii elektrycznej w gospodarce w ostatnich latach i rosnące 
jej ceny uwypuklają tę korelację. Zwiększanie się zjawiska ubóstwa energetycz-
nego9 czy przejście z systemów energetycznych opartych na paliwach kopalnych 
na energię odnawialną mają ogromne konsekwencje społeczne. Problem ten jest 
szczególnie widoczny w krajach z długą historią produkcji energii z węglowodo-
rów stałych. Przejście na energię odnawialną może potencjalnie stworzyć nowe 
miejsca pracy w sektorze energetycznym – ok. 11 mln do 2050 roku, jednocze-
śnie wpłynie też na zmniejszenie zatrudnienia w sektorach wydobywczych paliw 
kopalnych, zwłaszcza węgla. Tylko w Polsce na Śląsku jest 80 tys. miejsc pracy 

8  Krzysztof Woliński, „Awarie energetyczne w Europie”, Wiadomości Elektrotechniczne 3 
(2004): 3–4.

9  Ubóstwo energetyczne definiowane jest jako zjawisko polegające na niemożności zaspoko-
jenia potrzeb energetycznych w miejscu zamieszkania za rozsądną cenę. Potrzeby te należy rozu-
mieć jako utrzymanie określonego standardu ciepła i zaopatrzenie w pozostałe rodzaje energii, co 
umożliwia biologiczne i społeczne funkcjonowanie członków gospodarstwa domowego. Ubóstwo 
energetyczne zawsze wiąże się z ubóstwem gospodarczym. Dotyczy osób o niskich dochodach 
i wyraża się deprywacją dostępu do dóbr materialnych i zasobów – Nives DellaValle, „People’s 
Decisions Matter: Understanding and Addressing Energy poverty with behavioral economics”, 
Energy and Buildings 204 (2019): 78.
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powiązanych z węglem, z których połowa może zniknąć do 2030 roku10. Podobny 
związek między wspomnianymi rodzajami bezpieczeństwa istnieje w przypadku 
dużych awarii energetycznych.

Szczeciński blackout spowodowały wyjątkowo niekorzystne warunki po-
godowe – silne wiatry i obfite opady mokrego śniegu, który osadził się na prze-
wodach linii energetycznych, przekraczając co najmniej o kilkadziesiąt pro-
cent zakładane normy katastrofalne. Dodatkowym czynnikiem, który wpłynął 
na przebieg zdarzeń i na skalę uszkodzeń, były obfite opady deszczu, które wy-
stąpiły na początku kwietnia. Spowodowały one podniesienie się poziomu wód 
gruntowych, co przyczyniło się do rozmiękczenia gruntu i w efekcie do zmniej-
szenia stabilności posadowienia słupów elektroenergetycznych oraz rosnących 
w ich pobliżu drzew. Poza tym niewielki pobór energii w nocy z 7 na 8 kwietnia 
był przyczyną schłodzenia przewodów napowietrznych linii energetycznych do 
temperatury zamarzania śniegu, co sprzyjało osadzaniu się szadzi.

W wyniku tych wszystkich zdarzeń w nocy z 7 na 8 kwietnia 2008 roku do-
szło do niezależnego od siebie wyłączenia linii najwyższych napięć, które zasilają 
lewobrzeżną część miasta. Pierwsza awarii uległa linia 110 kV Recław–Moracz–
Goleniów na skutek zerwania ramion słupów energetycznych. Kolejne wyłącze-
nie miało miejsce na linii 220 kV Krajnik–Glinki, na której doszło do zerwania 
izolatorów i przewodów odgromowych. W efekcie nastąpił całkowity paraliż 
Szczecina i miejscowości położonych w promieniu 100 km, takich jak: Police, 
Nowe Warpno, Trzebież, Goleniów, Maszewo, Nowogard, Stargard, Świnoujście, 
Międzyzdroje, Wolin, Kamień Pomorski, Trzebiatów, Resko, Płoty, Gryfice, Gol-
czewo i Dobra Nowogardzka. Dostawy energii elektrycznej w Szczecinie wstrzy-
mane zostały na prawie 13 godzin (od godz. 3:34, gdy nastąpiło wyłączenie li-
nii 220kV Krajnik–Glinki, do 17:13, kiedy włączono AT1 160 MVA 220/110 kV 
w stacji 220/110 kV Glinki). Znacznie dłużej, bo ponad 31 godzin, trwało usuwa-
nie szkód w terenie, polegające na przywróceniu dostaw energii dla wymienio-
nych wyżej miejscowości województwa zachodniopomorskiego. Warto zazna-
czyć, że powyższe przerwy w przesyle energii dotyczyły naprawy sieci wysokich 
i najwyższych napięć11. Co ważne, blackouty zwykle składają się z czterech eta-

10  EU Coal Regions: Opportunities and Challenges Ahead (Luxembourg: Publications Office 
of the European Union 2018), 7, 11.

11  Raport Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej powołanego za-
rządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 154/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. (Szczecin: 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, 2008), 24.
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pów: zdarzenie inicjujące, zdarzenia kaskadowe, stan końcowy i przywrócenie 
normalnej pracy systemu. W podobny sposób przebiegła awaria w Szczecinie.

Rysunek 1. Przebieg awarii energetycznej w Szczecinie w 2008 r.
Źródło: Proinwestycje.pl, dostęp 14.11.2018, http://www.proinwestycje.pl/prezentacje/ 

bezpieczenstwometropolii/szczecinkatastrofaenergetyczna.pdf.

Uszkodzenia infrastruktury energetycznej oraz czasowe wyłączenia mediów 
komunalnych przyczyniły się do powstania ogromnych problemów w funkcjono-
waniu regionu. Zamknięte zostały stacje benzynowe i lokalne sklepy. Mieszkańcy 
pozostawali też bez dostępu do ciepłej wody i ogrzewania, gdyż nie działała naj-
większa elektrownia Pomorzany, zasilana wyłącznie energią elektryczną z linii, 
które uległy uszkodzeniu. Duże ujęcia wody zasilane były własnymi agregatami 
prądotwórczymi, zaś małe (od drugiego dnia awarii) za pomocą dostarczonych 
przez jednostki Państwowej straży Pożarnej i wojska przewoźnych agregatów. 
W mniejszych miejscowościach uruchomiono dostawy wody w cysternach12. 

Pojawiły się także ogromne problemy z łącznością mobilną, która realizo-
wała tylko połączenia alarmowe. Częściowo funkcjonował operator telefonii ko-
mórkowej Plus, natomiast w ogóle nie działał internet, więc wszystkie operacje 
bankowe zostały zawieszone. 

Największe zakłady przemysłowe, m.in. Zakłady Chemiczne Police, Stocz-
nia Szczecińska „Nowa”, Stocznia remontowa „Gryfia” czy IKEA Industry 

12  Tamże, 27.
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musiały wstrzymać prace produkcyjne. Ponadto brak dostaw prądu powodował 
powstanie nowych zagrożeń. Niewątpliwie największym z nich mógł być wyciek 
oparów amoniaku z instalacji w Zakładach Chemicznych Police13. Przywróce-
nie zasilania systemów automatyki, sterowań i monitorowania procesów tech-
nologicznych wymagało podłączenia agregatu prądotwórczego wypożyczonego 
od wojska. Innym równie ważnym niebezpieczeństwem skutkującym ewentual-
nym wystąpieniem epidemii na omawianym obszarze było zepsucie żywności, 
zwłaszcza tej, która wymaga przechowywania w niskiej temperaturze. Państwo-
wy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nakazał podjęcie natychmiastowych dzia-
łań kontrolnych w hurtowniach i sklepach spożywczych. Efektem kontroli było 
wycofanie ze sprzedaży i utylizacja części produktów mlecznych, mięsnych oraz 
mrożonek.

Odwołano zajęcia w szkołach i na uczelniach. Nie funkcjonowała większość 
urzędów i instytucji państwowych. Z uwagi na brak zasilania wystąpiły też trud-
ności w transporcie drogowym i kolejowym. Z powodu zerwania trakcji elek-
trycznej unieruchomiona została linia kolejowa Szczecin–Świnoujście, a na li-
nii Szczecin–Stargard z uwagi na brak zasilania użyto lokomotyw spalinowych. 
W trudnej sytuacji znalazły się szpitale, w których odwołano wszystkie planowa-
ne zabiegi operacyjne za wyjątkiem nagłych przypadków i sytuacji ratujących 
życie. Większość jednostek medycznych posiada własne źródła światła w postaci 
agregatów prądotwórczych, a te, które ich nie miały, mogły liczyć na udostępnie-
nie przez wojewodę. Uruchomiono także awaryjny system zaopatrzenia szpitali 
w paliwo przez prywatnego dystrybutora.

Szczeciński blackout ukazał ludzkie zachowania w obliczu sytuacji kry-
zysowej jaką niewątpliwie jest zanik dostaw prądu. Obserwując mieszkańców 
regionu w omawianym okresie, nie odnotowano znaczących działań antyspołecz-
nych czy nadmiernej paniki. Jak twierdzą psychologowie, ludzie, którzy znaleźli 
się w sytuacji kryzysowej, pomimo strachu i chęci ucieczki jednoczą się i działają 
wspólnie, próbując podejmować racjonalne decyzje. Tak też działo się w Szcze-
cinie i jego okolicach. Jednak dłuższa przerwa w dostawach prądu, zwłaszcza 
w większych miastach regionu, mogła wpłynąć negatywnie na postawy społeczne 

13  Zakłady Chemiczne Police w procesie technologicznym wykorzystują amoniak, który znaj-
duje się w zbiornikach ciśnieniowych i bezciśnieniowych. Na skutek zaniku napięcia i powiąza-
nego z tym braku odbioru amoniaku gazowego przez instalacje nawozowe następował powolny 
wzrost ciśnienia w zbiornikach bezciśnieniowych, co groziło wyciekiem tej substancji. Niezbędne 
było więc chłodzenie kompresora i podawanie wody do chłodnic za pomocą pompy strażackiej.



126 Ewelina Kochanek

(problemy w przemieszczaniu się czy w funkcjonowaniu obiektów użyteczności 
publicznej). Jak pokazują badania, po 72 godzinach pojawiają się uczucia fru-
stracji i negacji działań władz oraz niewiara w naprawienie zaistniałej sytuacji14. 
W kwietniu 2008 roku nad bezpieczeństwem w regionie czuwało dziennie około 
700 funkcjonariuszy policji, 250 ratowników ze Straży Pożarnej, po 110 żołnie-
rzy z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i Żandarmerii Wojskowej oraz 
70 funkcjonariuszy Straży Granicznej w Szczecinie, którzy patrolowali ulice oraz 
informowali mieszkańców o zaistniałej sytuacji15. Takie rzetelne przekazywanie 
informacji mieszkańcom jest niezwykle istotne. Niepokój wywołany próżnią in-
formacyjną prowadzi do chaosu i poszukiwania przez społeczeństwo informacji 
na własną rękę.

Usuwanie skutków awarii energetycznej wymagało ściągnięcia dodatko-
wych służb energetycznych z Gorzowa Wielkopolskiego i Bydgoszczy. Koszty 
szczecińskiego blackoutu oszacowano na 54,1 mln zł, z czego 45 mln zł stanowi-
ły wydatki poniesione przez zakłady przemysłowe, firmy i szpitale. Największe 
straty i koszty poniosły trzy podmioty: Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), 
będące operatorem systemu elektroenergetycznego w Polsce (18,15 mln zł), 
ENEA (prawie 12 mln zł) oraz Zakłady Chemiczne Police (ok 10,5 mln zł). 
Wynikało to głównie z niezrealizowanej sprzedaży oraz kosztów poniesionych 
w celu usuwania strat spowodowanych awarią. Jednak straty i koszty dotknęły 
także inne firmy, w tym restauracje, hotele, sklepy, banki, zakłady usługowe, 
przedsiębiorstwa transportowe i budowlane oraz wiele innych. Niestety, utracone 
korzyści i koszty bezpośrednie poniesione przez te podmioty są trudne do osza-
cowania, jednak najbardziej przybliżoną kwotą jest suma 5 mln zł. Znaczne wy-
datki poniosły także gospodarstwa domowe, bowiem z powodu przedłużającej 
się przerwy w dostawach prądu wzrósł dyskomfort mieszkańców, co przyczyniło 
się do zorganizowania alternatywnych sposobów na zaspokojenie zapotrzebowa-
nia ludności w wodę, ogrzewanie czy wywóz nieczystości. Koszty zastępczych 
rozwiązań zwykle są drogie, a ich poziom zależy od wielu czynników, m.in. od 
pory roku, lokalizacji czy sposobów dostarczania mediów lokalnych.

14  Farnaz Mahdavian, Stephen Platt, Marcus Wiens, Miriam Klein, Frank Schultmann, „Com-
munication Blackouts in Power Outages: Findings from Scenario Exercises in Germany and 
France”, International Journal of Disaster Risk Reduction 46 (2020): 4, 9.

15  Potężna awaria w Szczecinie – jedna linia już działa, miasto będzie miało prąd, dostęp 
14.11.2018, https://wiadomosci.wp.pl/potezna-awaria-w-szczecinie-jedna-linia-juz-dziala-miasto-
-bedzie-mialo-prad-6031947574755969a.
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Szczecińska awaria sieci była bezprecedensowym wydarzeniem w naszym 
kraju. Warto jednak podkreślić, że straty i szkody mogłyby być znacznie wyż-
sze, gdyby blackout rozpoczął się w ciągu dnia, gdy wszystkie instytucje użytku 
publicznego i sklepy są otwarte. Duże sklepy wielopowierzchniowe wyposażone 
są w zasilanie awaryjne, więc poradziłyby sobie z ewentualnymi próbami grabie-
ży, gorzej sytuacja wyglądałaby w przypadku mniejszych sklepów, które takie-
go dodatkowego źródła energii nie posiadają. Prywatne gabinety lekarskie czy 
punkty usługowe także nie mogą funkcjonować bez dostaw prądu, a długa awa-
ria zasilania podczas prowadzonych zabiegów medycznych czy pielęgnacyjnych 
przysporzyłaby problemów wielu ich klientom. Jak zauważono, dużym awariom 
systemowym sieci zawsze towarzyszą problemy komunikacyjne. Transport opar-
ty na energii elektrycznej przestałby istnieć. Doszłoby do paraliżu komunika-
cyjnego między innymi w publicznych środkach transportu. Ponadto niezbędna 
byłaby ewakuacja znacznie większej liczby pasażerów (dochodzącej do kilku-
dziesięciu tysięcy), którzy utknęliby w zatrzymanych windach czy pociągach, 
często w miejscach niedostępnych dla transportu samochodowego. Wyłączona 
sygnalizacja świetlna, w dodatku w godzinach szczytu, wprowadziłaby niebywa-
ły chaos na ulicach miasta, a tysiące osób utknęłoby w korkach, nie mówiąc już 
o licznych wypadkach drogowych.

Inwestycje w infrastrukturę energetyczną

Niezwykle trudno jest przewidzieć kaskadowe ścieżki awarii po jej wystąpieniu, 
co wynika z niepewności i skomplikowanej wewnętrznej dynamiki systemów 
elektroenergetycznych. Te czynniki sprawiają, że najważniejszym działaniem 
po wystąpieniu awarii jest identyfikacja zakłócających zdarzeń ją inicjujących 
i dokładne przewidzenie jej dalszego rozwoju16. 

Największe znaczenie wśród szerokiego spektrum działań mających pod-
nieść bezpieczeństwo elektroenergetyczne są ograniczenia ekonomiczne. Wobec 
stale rosnących potrzeb odbiorców i wielkiej dynamiki różnych zmian, jakie za-
chodzą na rynku energii, pojawia się problem dotyczący zarówno starych, jak 
i nowych mocy przesyłowych. Środki finansowe na inwestycje umożliwiają po-
prawę parametrów technicznych i ekonomicznych systemu, a każde opóźnienie 

16  Chao Zhai, Hung D. Nguyen, Gaoxi Xiao, „A Robust Optimization for Protecting Power 
Systems against Cascading Blackouts”, Electric Power Systems Research 189 (2020): 1.
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inwestycji wydłuża procesy inwestycyjne, które w przypadku elementów syste-
mu elektroenergetycznego trwają od kilku do kilkunastu lat. 

Potencjał energetyczny regionu zachodniopomorskiego oparty jest na pra-
cy Zespołu Elektrowni Dolna Odra, wchodzącego w skład konsorcjum PGE SA, 
oraz szczytowo-pompowej elektrowni Żydowo. Dodatkowo potencjał ten uzupeł-
niany jest produkcją energii ze źródeł odnawialnych, co stanowi 27% całkowitej 
produkcji energii ze wszystkich rodzajów źródeł.

Województwo zachodniopomorskie, ze względu na swoje położenie, pełni 
rolę łącznika krajowej i europejskiej sieci przesyłowej, co oznacza, że jednostki 
elektroenergetyczne (stacje i linie najwyższych napięć) funkcjonujące w tej czę-
ści kraju, jako element narodowej sieci przesyłowej, umożliwiają wyprowadzenie 
mocy z regionalnych siłowni energetycznych oraz zapewniają współpracę krajo-
wego systemu elektroenergetycznego z systemem międzynarodowym17.

Dekadę po największej w naszym kraju awarii systemowej ryzyko ponow-
nego blackoutu wciąż istnieje. Elektroenergetyczna sieć przesyłowa w woje-
wództwie zachodniopomorskim w warunkach normalnych zapewnia niezbędną 
zdolność przesyłową energii, jednak w sytuacji awaryjnej infrastruktura ta może 
okazać się niewystarczająca dla zasilenia dla miasta i okolic. Z uwagi na poprawę 
niezawodności pracy systemu i tym samym zapewnienia ciągłości dostaw ener-
gii elektrycznej rozpoczęto realizację długofalowego ogólnopolskiego programu 
inwestycyjnego pod nazwą „Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej”, realizowanego 
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, będące operatorem systemu przesyło-
wego w Polsce. W zakresie powyższego planu rozbudowano stację elektroener-
getyczną Morzyczyn w zachodniej części aglomeracji szczecińskiej. Inwestycja 
ta przyczyniła się do wzmocnienia pewności zasilania regionu i wpłynęła na po-
prawę warunków wyprowadzenia mocy z Elektrowni Dolna Odra. Rozpoczęto 
także modernizację linii o napięciu 220 kV Morzyczyn–Recław oraz przebudo-
wę linii Pomorzany 220 kV Krajnik–Glinki. Wzmocnienie zasilania Szczecina 
przez doprowadzenie mocy do rozdzielni Pomorzany 110 kV z Elektrowni Dol-
na Odra pomoże zapobiec podobnej katastrofie, jak ta z 2008 roku. Niezbędne 
są także inwestycje umożliwiające autonomiczną pracę lokalnych źródeł energii 
dla zapewnienia zasilania dużych i ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa 
państwa odbiorców. PSE zamierza więc wybudować na tym obszarze przynaj-
mniej dwa niezależne połączenia o napięciu 400 kV, by uzyskany w ten sposób 

17  Program rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 r. 
z częścią prognostyczną do 2030 r. (Szczecin, 2010), 22–23.
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pierścieniowy układ sieci sprawił, że w momencie wyłączenia czy uszkodzenia 
niektórych jego elementów będzie możliwe dostarczanie energii z innego kie-
runku18. Takie rozwiązanie funkcjonuje w kilku regionach naszego kraju i zdało 
egzamin w 2017 roku w sierpniu podczas ekstremalnych porywów wiatru, dzięki 
czemu Krajowy System Elektroenergetyczny działał bez zakłóceń.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego realizowanych jest obec-
nie 9 inwestycji o łącznej wartości 600 mln zł, których inwestorem są Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne. Za kilka lat powstanie 70 km linii o napięciu 400 kV 
i 120 km linii 220 kV. 

Nowa i zmodernizowana infrastruktura elektroenergetyczna, oprócz po-
prawy bezpieczeństwa zasilania w regionie, daje także szansę na jego rozwój 
poprzez pozyskiwanie nowych inwestorów, tworzenie nowych miejsc pracy oraz 
przyczynia się do uzyskania dodatkowych korzyści finansowych dla społeczno-
ści lokalnych. Gminy, przez teren których przebiegać będzie sieć elektroener-
getyczna, otrzymają wpływy w wysokości do 2% wartości inwestycji z tytułu 
podatku płaconego od nieruchomości przez właściciela danej sieci.

Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej i zaspokojenie zapotrze-
bowania na nią w krótkim i dłuższym horyzoncie czasowym, jak również zależ-
ność progresu ekonomicznego od dostępności energii elektrycznej powodują, że 
rozwój województwa zarówno w obszarze gospodarczym, jak i bytowym uza-
leżniony jest od kondycji firm energetycznych, bo to one odpowiadają za prace 
modernizacyjne i nowe projekty inwestycyjne w energetyce.

Warto dodać, że województwo zachodniopomorskie przoduje wśród pozo-
stałych regionów kraju w wytwarzaniu energii z wiatru. Znaczący wzrost inwe-
stycji wiatrowych może jednak generować problemy związane z przeciążeniem 
sieci, dlatego niezwykle ważna jest rewizja strategii energetycznej w zakresie 
włączania do bilansu energetycznego regionu energii odnawialnej. Zwiększa-
nie potencjału przyłączenia nowych źródeł zielonej energii wydaje się być w tej 
chwili priorytetem. 

Z pewnością wielu mieszkańców regionu zachodniopomorskiego, przypo-
minając sobie wydarzenia sprzed ponad dekady, zastanawia się, czy blackout 
może się powtórzyć. Niestety nie można ze stuprocentową pewnością ani tego 
wykluczyć, ani potwierdzić. Gdyby taka awaria zdarzyła się w obecnych czasach, 
w których związek człowieka z nowoczesną technologią jest znacząco większy 

18  10. rocznica największej awarii energetycznej w Polsce, dostęp 1.12.2018, www.kieruneke-
nergetyka.pl/artykul,54748,10-rocznica-najwiekszej-awarii-energetycznej-w-polsce.html.
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niż dekadę temu, z pewnością przyniosłaby dużo więcej strat ekonomicznych. 
Warto jednak podkreślić, że przez ten długi czas dokonano wielu poważnych 
inwestycji, które zmniejszają ryzyko wystąpienia podobnej awarii. Nowoczesne 
systemy elektroenergetyczne są już zdolne do zapobiegania awariom kaskado-
wym dzięki automatycznemu zamykaniu linii przesyłowych i ponownej integra-
cji jego komponentów. Konkludując, proces tworzenia dobrobytu społecznego 
powinien odbywać się tak, by jednostki mogły realizować swoje potrzeby rozwo-
jowe w powiązaniu płaszczyzny społecznej i energetycznej państwa.
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Abstrakt 

Awarie sieci elektroenergetycznych spowodowane siłami przyrody są częstym zjawi-
skiem występującym lokalnie, które może być opanowane przez służby operatora sieci. 
Jeśli jednak uszkodzeniu ulegnie duża liczba elementów, znaczny obszar zostaje pozba-
wiony zasilania. Wówczas zachodzi konieczność uruchomienia pomocy zewnętrznej 
i podjęcia działań kryzysowych (m.in. powołania sztabu kryzysowego, pomocy dla 
ludności, powołania zespołów odbudowy awaryjnej, stworzenia zaplecza logistycznego, 
w tym linii zapasowych). Taka awaria dotknęła także Polskę. W nocy z 7 na 8 kwiet-
nia 2008 roku wystąpiły silne wiatry i obfite opady mokrego śniegu, który osadził się 
na przewodach linii energetycznych, przekraczając co najmniej o kilkadziesiąt procent 
zakładane normy katastrofalne. W efekcie ponad 650 tys. mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego (na prawie dobę w przypadku Szczecina i ponad 32 godziny 
w przypadku mniejszych miejscowości) zostało odciętych od dostaw energii elektrycz-
nej. Po 10 latach, które upłynęły od tzw. blackoutu, pojawia się pytanie: czy ryzyko wy-
stąpienia ponownej awarii systemu w Szczecinie i okolicach jest możliwe? W artykule 
podjęto próbę odpowiedzi na to nurtujące mieszkańców pytanie.
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Electric Power Critical Infrastructure  
in the Zachodniopomorskie Voivodship:  

Ten Years after the ‘Blackout’

Abstract

Electricity grids failures, caused by the natural forces, occur often locally and can be 
handled by the grid’s operator services. If, however, a large number of elements are dam-
aged over a vast area, a large territory is devoid of power supply. It is then necessary to 
use external aid and undertake a crisis management operation (i.a. to set up a crisis team, 
secure humanitarian aid, establish emergency restoration task forces, and develop logis-
tic facilities, including the reserve power supply lines). Such an electricity grid failure 
afflicted also Poland. On the night from 7 to 8 of April 2008 strong winds arrived and 
heavy wet snow was deposited on the electric power lines, exceeding several dozen times 
their assumed catastrophe endurance norms. As a result, over 650 thousand inhabitants 
of the Zachodniopomorskie Voivodship were cut off from the power supply for almost 
24 hours in Szczecin, and for more than 32 hours in the smaller localities. After a decade 
since the so called ‘blackout’, a question arrives whether Szczecin and its vicinity are at 
risk of return of the system failure? In this article an attempt was made to answer this 
question that bothers the region’s inhabitants.
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Wprowadzenie

Światowa epidemia, z którą zetknęli się mieszkańcy większości krajów na po-
czątku 2020 roku, stanowi wyzwanie, a zarazem doświadczenie, które należy 
identyfikować jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla współczesnego bez-
pieczeństwa. Burzy to dotychczas powszechny prymat terroryzmu jako głów-
nego zagrożenia dla globalnego bezpieczeństwa. Przemawia za tym choćby 
podjęcie nadzwyczajnych – zróżnicowanych co do skutku – przygotowań przez 
władze publiczne państw dotkniętych epidemią w skali niespotykanej dotychczas 
w świecie. Dotyczy to przede wszystkim obszaru Europy jako jednego z głów-
nych ognisk epidemii. Autor w niniejszym artykule podjął próbę charakterystyki 
wybranych aspektów bezpieczeństwa mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Me-
tropolitalnego (dalej SOM) jako jedynego tak zdefiniowanego obszaru w Polsce, 
leżącego w pasie granicy państwowej, z dominującą rolą Gminy Miasta Szczecin 
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jako jednego z kluczowych obszarów systemu osadniczego Polski1. W tym kon-
tekście istotne jest również funkcjonowanie podsystemu ochrony zdrowia, do 
czego autor odniósł się w dalszej części opracowania.

Zdefiniowanie wszystkich aspektów charakteryzujących stan bezpieczeń-
stwa2 zdecydowanie wykracza poza ramy niniejszego artykułu. Autor, stosując 
metodę badania dokumentów, poddał analizie zarówno zmienne o charakterze 
jakościowym, jak i ilościowym3. Jednocześnie zaznacza, że z uwagi na diagno-
zowany obszar dokonał selekcji i redukcji tych danych, wykorzystując jedynie 
te, które pozwalają na wykonanie analizy porównawczej (analizowane okresy to 
1.03–31.05. 2019 i 2020 roku). Wśród nich znajdują się wybrane akty normatywne 
oraz akty wewnętrznego kierowania (zalecenia i polecenia), a także szereg da-
nych ilościowych uzyskanych od podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo i porządek publiczny oraz ochronę przeciwpożarową. Stan epidemii stanowi 
nowe istotne zagrożenie, które może wywierać wpływ na stan bezpieczeństwa 
mieszkańców SOM-u. Rozwiązania tak sformułowanego problemu badawczego 
autor poszukiwał poprzez uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania4:
1. Czy stan epidemii w pierwszych trzech miesiącach jej trwania wpłynął na ob-

niżenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Me-
tropolitalnego?

2. Czy jednym z czynników wpływających na stan bezpieczeństwa może być 
zmniejszona aktywność mieszkańców w przestrzeni publicznej?

Jednocześnie autor sformułował hipotezę, że stan bezpieczeństwa miesz-
kańców SOM-u w analizowanym okresie epidemii wirusem SARS-CoV-2 nie 
uległ pogorszeniu. W tym celu autor porównał dane statystyczne pochodzące od 
właściwych terytorialnie jednostek: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Urzę-
du Stanu Cywilnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz podmiotów komu-
nalnych.

1  Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, dostęp 25.06.2020, http://
www.wzs.wzp.pl/sites/default/files/files/19683/89272000_1412985316_Koncepcja_Przestrzenne-
go_Zagospodarowania_Kraju_2030.pdf, 22, 37–74.

2  Ryszard Jakubczak, red., Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP (Warszawa: 
Bellona, 2003), 15–16.

3  Jerzy Apanowicz, Metodologia ogólna (Gdynia: Bernardinum, 2002), 54, 68, 69. 
4  Andrzej Jan Chodubski, Wstęp do badań politologicznych (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Gdańskiego, 2011), 173–175.
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Charakterystyka Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Szczeciński Obszar Metropolitalny zaczął funkcjonować 15 kwietnia 2005 roku. 
Wtedy to powołano Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, któ-
re we wrześniu 2009 roku zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego. W jego skład (na dzień 31.05.2020 r.) wchodzi 15 jed-
nostek samorządu terytorialnego: województwo zachodniopomorskie, powiat po-
licki, miasta: Stargard, Świnoujście i Szczecin oraz gminy: Dobra Szczecińska, 
Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Stare Czarnowo, 
Police, Stargard i Stepnica. Obszar ten obejmuje blisko 2800 km² i jest zamiesz-
kały przez 690 tys. osób. Choć składa się z odrębnych jednostek administracyj-
nych, stanowi jednak układ o ciągłości osadniczo-przestrzennej. Zarówno jego 
potencjał ludnościowy (40% ludności województwa), przestrzenny (11,35% po-
wierzchni województwa), jak i gospodarczy (45,8% ogółu podmiotów gospodar-
czych) określają skalę jego powiązań funkcjonalnych oraz kluczowe znaczenie 
w zachodniej części Rzeczpospolitej5. Warto przy tym zauważyć, że Szczecin 
jako kluczowy element obszaru należy do grupy nielicznych miast w Polsce, 
w których znajdują się instytucje międzynarodowego bezpieczeństwa – jest sie-
dzibą Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO.

Obszary funkcjonowania metropolii stanowią model współdziałania gmin 
i powiatów ukierunkowany na realizację zadań publicznych dla mieszkańców 
tych obszarów. Zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kra-
ju (KPZK) Szczecin należy do głównych składników systemu osadniczego, 
o podstawowym znaczeniu dla kraju i jego gospodarki (wraz z takimi miastami 
i zespołami miast, jak: Warszawa, Kraków, Gdańsk–Gdynia, Wrocław, Poznań, 
Katowice–Aglomeracja Górnośląska, Łódź, Bydgoszcz z Toruniem i Lublin). 
Wyznaczniki charakteryzujące ośrodki metropolitalne to m.in.:
 – liczba ludności (powyżej 300 tys. mieszkańców),
 – zatrudnienie w sektorze usług rynkowych (powyżej 40 tys.), 
 – liczba studentów kształcących się (powyżej 60 tys.), 
 – współpraca instytucji naukowo-badawczych (5 i 6 Program ramowy UE), 
 – lokalizacja portu lotniczego obsługującego ruch pasażerski, 
 – lokalizacja hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych, 

5  Dane o województwie – kwiecień 2020, dostęp 31.05.2020, https://szczecin.stat.gov.pl/woje-
wodztwo/.

Odświętne i oficjalne – listy i inne teksty gratulacyjne placówek edukacyjnych…
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 – organizacja międzynarodowych wystaw w obiektach działalności wystawien-
niczej w latach 2006–20086).

Szczecin jako główne miasto obszaru został wskazany w opracowaniach 
przygotowywanych dla celów polityki przestrzennej w skali Unii Europejskiej 
jako tzw. MEGA, wśród 72 największych ośrodków miejskich UE 55, choć trzeba 
dostrzec w jego przypadku niepełny profil funkcjonalny przy ograniczonym po-
tencjale ludnościowym i rynkowym. Szczecin należy w konsekwencji do podka-
tegorii MEGA 3 (słabo wykształcone metropolie – w Polsce są to także: Gdańsk, 
Poznań, Wrocław, Łódź, Katowice i Kraków), a także jest członkiem Unii Metro-
polii Polskich zrzeszającej 12 głównych miast kraju. Należy zaznaczyć, że Kra-
jowa Strategia Rozwoju Regionalnego z 2010 roku dostrzegała negatywne trendy 
gospodarcze w odniesieniu do Szczecina (na przestrzeni 7 lat zmiana PKB per 
capita nie przekroczyła 30%, przy średniej krajowej wynoszącej prawie 59%), 
co stanowi wyzwanie szczególnie w warunkach poprawy jakości infrastruktury 
komunikacyjnej, zwiększenia mobilności przestrzennej i zawodowej. Wskazu-
je także na skalę powiązań funkcjonalnych (społecznych, gospodarczych, prze-
strzennych, komunikacyjnych) w ramach obszaru. Warto przy tym nadmienić, 
że branża transportu morskiego – która stanowi znaczący wolumen gospodar-
ki SOM-u (znajduje się tam Zespół Portów Szczecin–Świnoujście) – dotknięta 
została znaczącym spadkiem obrotów. Dotyczyło to zarówno „ładunków maso-
wych, jak i skontenerowanych”7, bowiem „Polska Zachodnia […], której głów-
nym ośrodkiem jest Szczecin, staje się obszarem zintegrowanym funkcjonalnie 
z głównymi obszarami aktywności gospodarczej w centrum kraju oraz wzdłuż 
wybrzeża Bałtyku. Wykształceniu ulegają powiązania o charakterze międzyna-
rodowym – przede wszystkim  z Berlinem (na czym w szczególności może sko-
rzystać Szczecin) i Saksonią, a także miastami i regionami położonymi po obu 
stronach Bałtyku (Kopenhagą, Skanią i Sztokholmem). Sprzyja to wykorzy-
staniu szans związanych z intensyfikacją integracji politycznej i społeczno-go-
spodarczej Polski i metropolii sieciowej z podstawowym obszarem koncentracji 
aktywności gospodarczej w UE (do której należy większość obszaru zarówno 
Niemiec, jak i Czech). Obszar styku i największych wzmocnień oddziaływań 

6  Koncepcja, 167.
7  Współczesne kryzysy gospodarcze z perspektywy branży morskiej, dostęp 4.07.2020, https://

www.gov.pl/web/gospodarkamorska/wspolczesne-kryzysy-gospodarcze-z-perspektywy-branzy-
-morskiej.
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leży m.in. wzdłuż zachodniej granicy Polski”8. Konkludując – Szczecin oraz 
SOM znajdują się w strefie oddziaływania środkowoeuropejskiego i bałtyckiego 
obszaru integracji w Europie.

Aspekt funkcjonalno-normatywny

Zwalczanie zagrożenia epidemicznego znajduje swoje odzwierciedlenie w pla-
nach zarządzania kryzysowego tworzonych na poziomie jednostek samorządu te-
rytorialnego (dalej: jst), krajowym i resortowym. Należy przy tym podkreślić, że 
plany te tworzone są według jednolitej metodologii na każdym z poziomów i za-
wierają odpowiednio: plan powiatowy – plany gminne, plan wojewódzki – plany 
powiatowe, plan krajowy – plany wojewódzkie i resortowe. Ten wieloszczeblowy 
układ systemowy zarządzania kryzysowego odzwierciedlają również rozwiąza-
nia normatywne9, zaś ich wspólnym głównym celem jest permanentna identy-
fikacja zagrożeń, przygotowanie sił i środków niezbędnych do ich zwalczania 
i odbudowy środowiska dotkniętego zagrożeniem.

Autor charakteryzował podejście funkcjonalno-normatywne w zakresie 
zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 na przykładzie Miejskiego Planu Zarzą-
dzania Kryzysowego (dalej MPZK)10 opracowanego dla Gminy Miasto Szcze-
cin, który jest zarówno planem gminnym, jak i powiatowym (Prezydent Miasta 
Szczecin jest również starostą grodzkim). Jednocześnie autor przyjął założenie, 
że z uwagi na wieloaspektowy, dominujący charakter Szczecina w układzie 
SOM-u, takie podejście będzie reprezentatywne dla diagnozy zjawiska. Opisy-
wany dokument został zaktualizowany w grudniu ubiegłego roku i zaakceptowa-
ny przez Wojewodę Zachodniopomorskiego (dalej WZ) w kwietniu roku bieżą-
cego. Jest więc dokumentem aktualnym oraz reprezentatywnym dla wszystkich 
jst tworzących SOM. Z uwagi na jego obszerność (blisko 600 stron) autor jedynie 
zasygnalizuje jego istotę.

Jedną z kluczowych części każdego planu zarządzania kryzysowego jest 
siatka bezpieczeństwa. To tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych zagrożeń 
i przypisanych do nich podmiotów (wiodących i współpracujących) porządku-
je ich kompetencje władcze  w każdej z czterech faz zarządzania kryzysowego 

8  Koncepcja, 42–43.
9  Ustawa z 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. 2007, nr 89, poz. 590, z późn. zm., 

art. 4 i 5.
10  Miejski Plan, dostęp 14.06.2020, http://bip.um.szczecin.pl/files/5F5F2355610B4CF0935ED-

F038D14EBB0/Miejski_Plan_Zara%C4%85dzania_Kryzysowego.pdf.
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(zapobiegania, przygotowania, reagowania  i odbudowy), ale również sprzyja roz-
strzyganiu ewentualnych sporów kompetencyjnych. Sam plan składa się z trzech 
zasadniczych części. 

W części pierwszej – planie głównym – zidentyfikowano epidemię jako dru-
gie  z potencjalnych zagrożeń naturalnych przyjmując, że:
 – planowany zasięg jej oddziaływania może być wynikiem przemieszczania się 

ludności transportem drogowym, kolejowym, lotniczym i morskim,
 – istnieje średnie ryzyko jej wystąpienia,
 – możliwy jest gwałtowny wzrost zachorowań ludzi na choroby zakaźne wywo-

ływane przez 43 patogeny, powodujące zagrożenie epidemiczne, wśród nich 
m.in. SARS, 

 – możliwe będą skuteczne działania o charakterze reaktywnym niwelujące 
skutki zagrożenia (dla ludności, gospodarki/infrastruktury i środowiska).

W drugiej części MPZK znajdują się dwie procedury reagowania kryzyso-
wego (PRK 13 i PRK 14) dedykowane epidemii (łącznie jest ich 39). Pierwsza 
z nich przewiduje zaplanowane działania w sytuacji wystąpienia zagrożenia epi-
demicznego, których celem jest minimalizacja zagrożeń związanych z możliwo-
ścią wybuchu epidemii oraz stworzenie dogodnych warunków do ogłoszenia tego 
stanu. Koordynację działań w tym zakresie powierza się Prezydentowi Miasta 
Szczecin. Druga procedura uruchamiana jest już w obliczu stanu epidemii, któ-
ry może być ogłoszony przez WZ lub ministra właściwego do spraw zdrowia. 
Rolę koordynatora pełni w niej wojewoda. W każdą z wymienionych procedur 
zaangażowanych jest wiele podmiotów zajmujących się sprawami społecznymi 
i komunalnymi, ochroną zdrowia czy bezpieczeństwem publicznym. Należy pod-
kreślić, że w opracowanych procedurach istotne znaczenie przypisuje się mediom 
i komunikacji z mieszkańcami.

Część trzecia MPZK zawiera dwanaście załączników funkcjonalnych, 
wśród których znajdują się dwa wprost odnoszące do stanu epidemii:
1. Działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie w sy-

tuacjach kryzysowych (PRZ 3). Tu rolę wiodącą pełni Powiatowy Inspektor 
Sanitarno-Epidemiologiczny w Szczecinie, którego postępowanie zostało 
usystematyzowane szczegółowo w trzech fazach (zapobiegawczej, rozwinię-
cia i zakończenia działań przeciwepidemicznych).

2. Organizacja pomocy medycznej, opieki socjalnej i pomocy społecznej. Jest to 
szczegółowa charakterystyka potencjału, jakim dysponuje GMS wraz z pre-
cyzyjnym opisem zadań, form działania, modeli zarządzania czy w końcu 
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szczegółowych wykazów wraz z aktualnymi danymi adresowymi i kontakto-
wymi podmiotów zaangażowanych w system zarządzania kryzysowego.

Autor zakłada, że zaplanowane powyżej rozwiązania w zakresie plani-
stycznym  i proceduralnym są tożsame dla wszystkich jst wchodzących w skład 
SOM-u. Dotyczy to zarówno założonych celów, rozwiązań normatywnych oraz 
funkcjonalnych. Różnice pomiędzy jst wynikają jedynie z ich potencjału (moż-
liwości skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom bez zewnętrznego wsparcia).

Wymiar normatywny dotyczący możliwości skutecznego zwalczania za-
grożeń epidemicznych zostanie przez autora scharakteryzowany sygnalnie. Wy-
nika to z dwóch powodów: dynamiki zmian w prawie (szczególnie w okresie 
1.03–31.05.2020 r.) oraz podmiotowo-przedmiotowej ich rozległości. W ocenie 
autora ich szczegółowa, retrospektywna charakterystyka winna być dokonana 
z perspektywy holistycznej, po wygaszeniu epidemii.

Zagrożenie epidemią zidentyfikowane w MPZK (zarówno w warstwie ana-
litycznej, jak i proceduralnej) opierało się głównie na obowiązującym na dzień 
31 grudnia 2019 roku ustawowym rozwiązaniu normatywnym11, które szczegó-
łowo określało; 

,,1) zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi,  w tym zasady i tryb rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemio-
logicznej oraz podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych 
w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia, przecięcia dróg szerzenia się zakażeń 
i chorób zakaźnych oraz uodpornienia osób podatnych na zakażenie; 

2) zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz 
zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 

3) uprawnienia i obowiązki świadczeniodawców oraz osób przebywających 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz zwalcza-
nia zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi”.

Ustawa zawiera również 39 szczegółowo zdefiniowanych określeń dotyczą-
cych różnych stanów, w tym epidemię jako „wystąpienie na danym obszarze za-
każeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we 
wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotych-
czas niewystępujących”.

Jednak przewidziane rozwiązania normatywne okazały się niewystar-
czające do skutecznej walki z koronawirusem SARS-CoV-2, którego epidemia 

11  Ustawa z 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 
Dz.U. 2008, nr 243, poz. 1570, z późn. zm.
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dotknęła Europę, w tym również Polskę. Konieczne było bezzwłoczne wprowa-
dzenie do obrotu prawnego przepisów lex specialis, które w zamyśle autorów 
umożliwić miały skuteczne przeciwdziałanie epidemii.  Z uzasadnienia do ich 
pilnego wprowadzenia, które przedstawił Sekretarz Stanu w KPRM podczas po-
siedzenia Komisji Zdrowia Sejmu RP 2 marca 2020 roku wynika, że 

celem […] jest oczywiście zminimalizowanie zagrożeń powstałych lub mogących 
powstać wskutek epidemii wirusa […] a […] podstawowe zapisy tego projektu, to, 
po pierwsze, przewidzenie możliwości zlecania pracy zdalnej w czasie kwaran-
tanny lub nadzoru epidemiologicznego; przyznanie opiekunom dzieci zasiłków 
na czas zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły; zwolnienie z kontroli na lot-
niskach służb medycznych; możliwość wyłączenia prawa zamówień publicznych 
w odniesieniu do zamówień niezbędnych do przeciwdziałania tej chorobie; możli-
wość nałożenia przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Ministerstwa Zdrowia, 
obowiązków na spółki lecznicze i samorządy, również w zakresie przeciwdziałania 
tej chorobie; możliwość wydawania przez wojewodę poleceń organom administra-
cji w zakresie zwalczania tej choroby; możliwość wydawania przez prezesa Rady 
Ministrów poleceń innym podmiotom w zakresie zwalczania tej choroby; możli-
wość wyłączania prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie zabytków oraz opiece 
nad zabytkami w zakresie przedsięwzięć związanych ze zwalczaniem tej choroby; 
możliwość wykonywania dodatkowych zadań przez żołnierzy w czynnej służbie 
wojskowej w zakresie zwalczania tej choroby; uprawnienie głównego inspektora 
sanitarnego do wydawania decyzji, zaleceń i czynności zapobiegawczych lub kon-
trolnych różnym osobom prawnym w zakresie zwalczania tej choroby; określenie 
zasad dystrybucji i dostępności produktów leczniczych; możliwość uproszczone-
go przekazywania dotacji finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego; 
możliwość zatrudniania przez wojewodę dodatkowych ratowników medycznych; 
ułatwienie w nakładaniu obowiązków na chorych – ta sytuacja dotyczy przede 
wszystkim kwarantanny; uproszczenie przekazywania asortymentu przez Agen-
cję Rezerw Materiałowych; możliwość przesuwania środków finansowych między 
działami budżetu oraz możliwość zawieszania działalności szkół oraz uczelni wyż-
szych12. 

Należy również nadmienić, że przyjęcie tej ustawy spowodowało wiele 
zmian (w większości o charakterze prewencyjnym) w kolejnych 15 przepisach, 
wyposażając różne podmioty w dodatkowe zadania i uprawnienia. Autor przed-
stawił poniżej te, które w jego ocenie mają/miały istotny, bezpośredni wpływ 

12  Zapis przebiegu, dostęp 16.06.2020, http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/biuletyn.xsp?skrnr= 
ZDR-13.
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na stan bezpieczeństwa na terenie SOM-u. Znowelizowano bowiem kluczowe dla 
profilaktyki zwalczania epidemii zapisy ustalające:
 – miejsce kwarantanny jako „odrębny obiekt budowlany czasowego pobytu 

osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie, w którym prowadzi się kwa-
rantannę”13,

 – szczególne obowiązki wobec zakażonych, chorych, podejrzanych, polegające 
na „konieczności poddania izolacji lub kwarantannie osób […], którym wo-
jewoda zapewnia warunki izolacji lub kwarantanny przez zapewnienie odpo-
wiednich pomieszczeń, wyposażenia oraz skierowanie do pracy osób posiada-
jących odpowiednie kwalifikacje”14,

 – obowiązkową hospitalizację, izolację (także w warunkach domowych, kwa-
rantannę lub nadzór epidemiologiczny dla osób, „które pozostawały w stycz-
ności z osobami chorymi na choroby zakaźne [i które – dop. S.S.] podlegają 
obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak 
postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, 
licząc od ostatniego dnia styczności”15.

Szczególną dolegliwość dla ludności stanowiły przepisy zawieszające dzia-
łalność żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 
uczelni wyższych. Poza koniecznością dostosowania się do wymuszonych epide-
mią nowych form przekazywania  i sprawdzania wiedzy pojawiła się konieczność 
zapewnienia opieki nad dziećmi.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze RP niezbędne było ogłoszenie 
przez Ministra Zdrowia (dalej MZ) – wiodącego podmiotu systemu zarzadzania 
kryzysowego  w zakresie zwalczanie epidemii – szeregu ograniczeń, nakazów 
i zakazów obowiązujących podczas:
 – stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w dniu 13.03.2020 r.16,
 – stanu epidemii, ogłoszonego w dniu 20.03.2020 r.17.

13  Ustawa z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, Dz.U. 2020, poz. 374, art. 25 ust. 1.

14  Ustawa z 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 
Dz.U. 2008, nr 243, poz. 1570, z późn. zm., art. 33 ust. 7.

15  Ustawa z 2.03.2020, art. 25 ust. 2.
16  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13.03.2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczy-

pospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz.U. 2020, poz. 433. 
17  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.03.2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczy-

pospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 491.
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Powyższe akty wykonawcze miały również zasadnicze znaczenie dla funk-
cjonowania  SOM-u, wprowadzały bowiem znaczące utrudnienia w kolejowym 
ruchu granicznym, polegające na konieczności wskazania funkcjonariuszowi 
Straży Granicznej przez osoby przekraczające granicę RP adresu miejsca za-
mieszkania lub pobytu, w którym będą one odbywać kwarantannę. Wyjątek od 
tego obowiązku ustalono dla osób, które wykonują czynności zawodowe w pań-
stwie sąsiadującym (także w Danii i Szwecji), w tym kierowców obsługujących 
pojazdy samochodowe w transporcie drogowym. Spowodowało to znaczący 
spadek liczby osób przekraczających granicę, a dodatkowo silne niezadowolenie 
mieszkańców terenów przygranicznych wywołane spadkiem obrotu gospodar-
czego18. Do skutków wprowadzenia ograniczenia swobód, praw i wolności oby-
watelskich autor odniósł się w podsumowaniu niniejszego artykułu.

Za co najmniej zastanawiające autor postrzega wydanie z ponad dziesię-
ciodniową zwłoką przez Radę Ministrów przepisów ustalających ograniczenia, 
nakazy i zakazy na obszarze RP objętym epidemią; są to:
1. ,,Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek pod-

dania się kwarantannie.
2. Ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów.
3. Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, 

czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców 
oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych.

4. Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności.
5. Nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych plana-

mi przeciwepidemicznymi.
6. Czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich 

zabezpieczenia.
7. Nakaz określonego sposobu przemieszczania się”19.

Dynamika rozwoju epidemii spowodowała, że rozporządzenie to było dwu-
krotnie nowelizowane – 10 kwietnia i 29 maja 2020 roku. Konsekwencją przy-
jętych przepisów były rozwiązania czasowo uniemożliwiające lub ograniczające 
działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej aktywności związanej 

18  Prezydent Szczecina i mieszkańcy apelują. Otwórzcie przejście graniczne w Lubieszynie!, 
Twojeradio.fm, dostęp 21.06.2020, https://twojeradio.fm/prezydent-szczecina-i-mieszkancy-ape-
luja-otworzcie-przejscie-graniczne-w-lubieszynie.html. 

19  Rozporządzenie Rady Ministrów z 31.03.2020 w sprawie ustanowienia określonych ogra-
niczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 566, 
z późn. zm.
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z kulturą, realizację zadań przez urzędy administracji publicznej lub jednostki 
organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym – do niezbędnych 
w zakresie pomocy obywatelom oraz dla osób przebywających  w środkach pu-
blicznego transportu zbiorowego. Nadto wprowadzono w nim obowiązek zakry-
wania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa przez 
osoby poruszające się środkami publicznego transportu zbiorowego w miejscach 
ogólnodostępnych. Dotyczyło to również dróg i placów, zakładów pracy czy bu-
dynków użyteczności publicznej. 

Konsekwencją dyspozycji ustawowej było wydanie przez Ministra Edukacji 
Narodowej kolejnego rozporządzenia ograniczającego funkcjonowanie jednostek 
systemu oświaty w związku ze zwalczaniem epidemii COVID 1920.

Wskazane wyżej wybrane rozwiązania normatywne – co autor zdecydowa-
nie podkreśla – wynikały z nadzwyczaj szybko postępującego rozwoju jednostki 
chorobowej, jaką jest COVID-19, na całym świecie. Jej rozwój – także na obsza-
rach, które ogłosiły „przedwczesne zwycięstwo” – jest niezwykle intrygującym, 
interdyscyplinarnym wątkiem badawczym. Należy przy tym podkreślić, że me-
dyczny aspekt poznawczy, który umożliwić może w przyszłości skuteczną walkę 
z koronawirusem SARS-CoV-2, stanowi wyzwanie praktycznie dla wszystkich 
ośrodków naukowo-badawczych na świecie. Rozwiązania normatywne mogą 
stanowić jedynie jeden z istotnych determinantów, przy założeniu ich skutecznej 
egzekucji.

Stan bezpieczeństwa Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Analiza stanu bezpieczeństwa mieszkańców SOM-u, której autor dokonał  w ni-
niejszym artykule, opiera się na danych uzyskanych w ramach dostępu do infor-
macji publicznej od podmiotów zaangażowanych w działania niwelujące skutki 
epidemii koronawirusa. Autor, z uwagi m.in. na ograniczenia edytorskie, doko-
nał selekcji szerokiego spektrum determinantów, co w jego przekonaniu pozwala 
na stosunkowo szerokie  i zobiektywizowane spojrzenie diagnostyczne, a także 
na udzielenie odpowiedzi na sformułowane pytania. W katalogu analizowanych 
danych znalazły się dane liczbowe:

20  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.03.2020 w sprawie czasowego ograni-
czenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, Dz.U. 2020, poz. 410.



144 Szczepan Stempiński

 – pojazdów wjeżdżających/wyjeżdżających na i z terenu Miasta Szczecin (dane 
uzyskane z Zakładu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie pochodzące 
z wag elektronicznych rozmieszczonych na drogach wjazdowych/wyjazdo-
wych – jedynie te dane odnoszą się wyłącznie do Szczecina. Pozostałe cha-
rakteryzują już obszar całego SOM-u),

 – zdarzeń w ruchu drogowym (w rozbiciu na kolizje i wypadki drogowe wraz  
z liczbą osób rannych i zabitych – dane uzyskane z KWP w Szczecinie),

 – interwencji przeprowadzonych przez policjantów (w rozbiciu na interwencje 
policjantów ruchu drogowego oraz pozostałe – dane jw.),

 – wszczętych postępowań przygotowawczych (wybrane, podstawowe kategorie 
przestępstw – bójka i pobicie, rozbój, kradzież z włamaniem, kradzież cudzej 
rzeczy, zabór i kradzież pojazdu, przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii w tym: posiadanie i udzielanie środków odurzających i substancji 
psychotropowych – dane jw.),

 – pożarów, zdarzeń miejscowych oraz fałszywych alarmów (dane uzyskane 
z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie),

 – zachorowań, zgonów i testów (dotyczących epidemii koronawirusa – dane 
uzyskane  z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie),

 – zgonów (zarejestrowanych na terenie SOM-u – dane uzyskane z Urzędu Stanu 
Cywilnego w Szczecinie).

Autor jeszcze raz podkreśla publiczny charakter tych informacji oraz fakt, 
że charakteryzują one okres trzech początkowych miesięcy rozwoju epidemii 
w Polsce w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dane przed-
stawione zostały w formie tabel i rysunków. Należy przy tym zaznaczyć, że autor 
dokonał istotnej redukcji zakresu analizowanych danych (prezentuje je łącznie 
dla gmin tworzących SOM – jako właściwe miasto lub powiat), co ułatwia doko-
nanie porównań i stanowi wystarczająco szeroki materiał umożliwiający udziele-
nie odpowiedzi na postawione pytania.
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Tabela 1. Liczba pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających na teren Gminy Miasto Szczecin 
w badanym okresie

Rok
Liczba pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających na i z terenu Gminy Miasto 

Szczecin
1–31 marca 1–30 kwietnia 1–31 maja

2019 2 728 091 2 729 968 2 727 461
2020 2 231 698 2 360 925 1 579 368

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Zakładu Dróg i Transportu Miej-
skiego w Szczecinie. 

W tabeli 1 przedstawiono dane dotyczące ruchu pojazdów. Należy podkre-
ślić, że na terenie Szczecina funkcjonuje pięć punktów pomiarowych (wagi elek-
troniczne), które rejestrują zarówno całkowite liczby pojazdów – w roku 2019 
zarejestrowały ich blisko 33 mln – oraz liczby pojazdów o przekroczonym do-
puszczalnym nacisku na oś. Prezentowane w tabeli dane wskazują jednoznacznie 
na znaczący spadek liczby pojazdów przemieszczających się na drogach wjaz-
dowych/wyjazdowych ze Szczecina w analizowanym okresie epidemii. Średnia 
dzienna wartość rejestrowanych pojazdów przed epidemią wynosiła ponad 87 tys., 
zaś w maju 2020 roku osiągnęła zaledwie wartość 51 tys. pojazdów. Podobną ten-
dencję z uwagi na wprowadzone ograniczenia w poruszaniu się autor przyjmuje 
dla całego obszaru SOM. Bez wątpienia jest to efekt opisywanych już zakazów, 
nakazów oraz ograniczeń w funkcjonowaniu i przemieszczaniu się osób.

Zmniejszone natężenie ruchu pojazdów miało bezpośredni wpływ na stan 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przemawia za tym liczba zdarzeń zareje-
strowanych na terenie SOM-u. Odnotowano spadki we wszystkich kluczowych 
determinantach:
 – spadek liczby kolizji o 35% (wystąpił on we wszystkich analizowanych jed-

nostkach wchodzących w jego skład),
 – spadek liczby wypadków drogowych o 51% (jedynie na terenie Świnoujścia 

i Gryfina liczba tych zdarzeń wzrosła, jednak nie miało to wpływu na ogólną 
tendencję),

 – spadek liczby osób rannych o 57% (podobnie jak w przypadku wypadków, 
jedynie na terenie Świnoujścia i Gryfina liczba tych zdarzeń wzrosła, co jest 
efektem tych zdarzeń; nie wpłynęło to jednak na ogólną tendencję spadkową)

 – spadek liczby osób zabitych o 23% (tu również odnotowano wzrost na terenie 
Świnoujścia i Gryfina).
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Rysunek 1. Liczba kolizji (K), wypadków (W), rannych (R) oraz zabitych (Z) 
na terenie SOM-u w badanym okresie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Szczecinie.

Wzrost liczby osób rannych i zabitych wpłynął również na statystykę tzw. 
przestępstw drogowych (dane dotyczące przestępczości). Wzrost ten jest wi-
doczny na kolejnym zestawieniu. Jednak ogólna, wyraźna tendencja spadkowa 
na obszarze SOM-u jest rezultatem znacznie niższej niż w roku ubiegłym liczby 
zdarzeń odnotowanych na terenie Szczecina. Autor podkreśla znaczący spadek 
liczby ofiar zdarzeń drogowych, co ma również istotne znaczenie w zakresie 
oczekiwań społecznych związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach. Uza-
sadnia to sformułowanie tezy, że w początkowym okresie epidemii koronawirusa 
SARS-CoV2 stan bezpieczeństwa nie uległ pogorszeniu, a wręcz zdecydowanie 
poprawił się. 

Autor nadmienia również, że odnotowano także znaczne spadki w ogólnej 
liczbie interwencji przeprowadzonych przez policjantów na terenie SOM-u. Wy-
noszą one  w analizowanym okresie w liczbach bezwzględnych 36596 w 2019 roku 
oraz 33449 w roku 2020.

Istotnym kryterium ocennym określającym stan bezpieczeństwa jest zagro-
żenie przestępczością kryminalną. W tym celu autor wybrał pięć niżej wskaza-
nych kategorii przestępstw:
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 – bójka i pobicie,
 – kradzież (w tym cudzej rzeczy, pojazdu oraz z włamaniem),
 – rozbój (w tym kradzieże i wymuszenia rozbójnicze),
 – przestępstwa narkotykowe (w tym posiadanie i udzielanie), 
 – przestępstwa drogowe.

Rysunek 2. Liczba wybranych kategorii przestępstw wszczętych przez jednostki 
policji właściwe terytorialnie dla obszaru SOM-u (bójki i pobicia – BiP,  

kradzieże – K, rozboje – R, przestępstwa narkotykowe –N,  
przestępstwa drogowe – PD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Szczecinie.

Wskazane na rysunku 2 dane obrazują liczbę postępowań wszczętych, przez 
które należy rozumieć „[…] postępowanie wszczęte przez jednostkę organizacyj-
ną Policji  w związku ze zdarzeniem, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest 
przestępstwem, albo wszczęte przez prokuraturę i przekazane Policji do dalszego 
bezpośredniego prowadzenia. Do postępowań wszczętych doliczane są również 
dochodzenia wszczęte faktycznie, a następnie zakończone wydaniem postano-
wienia o umorzeniu i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw”21. W ocenie au-
tora ten rodzaj danych trafnie oddaje rzeczywistą liczbę przestępstw. Wyraźna 

21  Uwagi i definicje, dostęp 22.06.2020, http://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/
przestepstwa-kryminalne/63470,Przestepstwa-kryminalne-ogolem.html. 
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tendencja spadkowa wystąpiła na terenie większości jst tworzących SOM. Nale-
ży jednak podkreślić, że odnotowano wzrost liczby przestępstw narkotykowych  
i drogowych (na terenie Gryfina) oraz kradzieży (na terenie Stargardu i Świnouj-
ścia). Pomimo tego kilkunastoprocentowe spadki we wszystkich analizowanych 
kategoriach przestępstw wskazują, że zmalało zagrożenie najbardziej dolegliwy-
mi przestępstwami, na co zapewne decydujący wpływ miały obowiązujące ogra-
niczenia wynikające ze stanu epidemii.

Na podstawie przedstawionych danych autor stwierdza, że w analizowanym 
okresie odnotowano statystyczną poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego po-
zostającego w kompetencjach zachodniopomorskiej Policji.

Kolejnym wybranym obszarem poddanym analizie był stan bezpieczeń-
stwa pożarowego. Jego charakterystyka obejmuje trzy podstawowe kategorie 
zdarzeń (pożary, zagrożenia miejscowe i fałszywe alarmy). Zagrożenia miejsco-
we definiowane są jako „[…] inne niż pożar zdarzeni[a] wynikające z rozwoju 
cywilizacyjnego, działań człowieka lub naturalnych sił przyrody, stwarzające 
zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska”. Zostały one dodatkowo 
podzielone ze względu na skalę jako: małe, lokalne, średnie, duże i gigantycz-
ne (obejmujące klęskę żywiołową). Inną typologią, którą stosuje straż pożarna, 
jest podział ze względu na rodzaj zagrożenia (wyspecyfikowano ich 14). Poprzez 
alarm fałszywy należy natomiast rozumieć „[…] wezwania podmiotów […] do 
zdarzeń, które faktycznie nie miały miejsca”, a które klasyfikuje się jako złośli-
we, w dobrej wierze oraz z instalacji wykrywania22. Na rysunku 3 zestawiono 
dane w ujęciu trzymiesięcznym (marzec–maj) ubiegłego i bieżącego roku bez 
podziału na poszczególne miesiące. Jednak autor wyraża pogląd, że pozostaje to 
bez istotnego wpływu na wnioskowanie. Zauważalna jest wyraźna pozytywna 
tendencja w zakresie spadku liczby pożarów (o 15%) i co ważne, spadek ten zo-
stał odnotowany w każdej z jst. Odmiennie przedstawiają się dane w pozostałych 
dwóch kategoriach, gdzie odnotowano znaczne wzrosty (odpowiednio ZM–165% 
i FA – 46%), które są wyłącznie wynikiem dodatkowych zadań zleconych Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Takie właśnie zadania i działania polegające na udziela-
niu wsparcia i pomocy innym służbom kwalifikowane były również do zagrożeń 
miejscowych. Obejmowały one m.in. pomiar temperatury osób przebywających 
na statkach wpływających do portów Szczecina i Świnoujścia, rozstawianie oraz 
bieżące utrzymanie namiotów pneumatycznych wraz z nagrzewnicami na terenie 

22  Zasady ewidencjonowania, dostęp 23.06.2020, https://www.straz.gov.pl/download/583, 
34–38.



149Wpływ epidemii wirusa SARS-CoV-2 na bezpieczeństwo

placówek medycznych, wsparcie policji oraz straży gminnych i miejskich w prze-
kazywaniu komunikatów głosowych z pojazdów służbowych w okresie obo-
strzeń spowodowanych epidemią. Dlatego wzrost tych zagrożeń pozostaje bez 
istotnego wpływu na stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie SOM-u. 
Zdecydowanie negatywnie należy postrzegać znaczny wzrost liczby fałszywych 
alarmów, na co wpływ ma zero-jedynkowe ich rejestrowanie w systemie wspo-
magania dowodzenia PSP. Przykładem takich działań jest wyjazd sekcji bojo-
wej do zdarzenia polegającego na pomocy przy otwarciu drzwi do lokalu, które 
po przybyciu PSP na miejsce wezwania zostały otwarte przez właściciela lub 
zarządzającego. Taki alarm traktowany jest w statystyce jako fałszywy.

Autor wyraża zdecydowany pogląd, że do tej liczby mogła przyczynić się 
również izolacja społeczna. Uwzględniając wszystkie analizowane czynniki, au-
tor uznał, że stan epidemii nie wpłynął negatywnie na stan bezpieczeństwa poża-
rowego na terenie SOM-u.

Rysunek 3. Liczba pożarów – P, zagrożeń miejscowych – ZM oraz fałszywych 
alarmów – FA na terenie SOM-u w analizowanym okresie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Szczecinie.

Ostatnią analizowaną zmienną była liczba zachorowań, zgonów spowo-
dowanych przez koronawirusa SARS-CoV-2 w okresie od 1 marca do 31 maja 
2020 roku. Uzyskane dane przedstawione na kolejnym rysunku obrazują stan 
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oraz rozwój epidemii na terenie powiatów wchodzących w skład SOM-u. Na ry-
sunku nie ujęto liczby testów, które przeprowadzono w kolejnych miesiącach 
(w marcu – 1213, kwietniu – 7862 oraz w maju – 15 826). Liczba ta jest wynikiem 
niedostatecznego przygotowania diagnostycznego, w tym braku testów. Miało to 
zapewne również bezpośredni wpływ na liczbę ujawnionych zachorowań. Sama 
ich liczba (149) jest stosunkowo niska, biorąc pod uwagą wielkość populacji za-
mieszkującej obszar SOM-u. Nadto należy podkreślić, że na terenie Szczecina 
zlokalizowany został jeden szpital tzw. Jednoimienny, czyli w całości przezna-
czony na leczenie osób zarażonych koronawirusem z obszaru całego wojewódz-
twa. Autor nie podejmuje się wnioskowania w tym zakresie, ponieważ szczegóło-
wa interpretacja tych danych powinna być uzupełniona np. ustaleniem przyczyn 
zgonów, te zaś można określić wyłącznie badaniem patologicznym.

Rysunek 4. Liczba zachorowań i zgonów na COVID-19 na terenie SOM-u
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od Zachodniopomorskiego Pań-

stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Odnotowane zgony w analizowanym okresie stanowią promil ich ogólnej 
liczby. Autor uzyskał z Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie dane obejmujące 
wszystkie jst tworzące SOM. Wskazują one jednoznacznie, że pomimo wzro-
stu liczby zgonów na terenie Szczecina (ich liczba nieznacznie wzrosła z 1100 
w 2019 r. do 1103 w 2020 r.), ich liczba na obszarze całego SOM-u spadła o blisko 
5% (liczbowo – spadek o 85). Wszystkie pozostałe jst odnotowały ich spadek. 
Dane te jednoznacznie wskazują, że zachorowalność i umieralność spowodowa-
na epidemią koronawirusa nie stanowiła istotnego zagrożenia dla mieszkańców 
SOM-u.
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Podsumowanie

Autor, wykorzystując metodę badań dokumentów, dokonał charakterystyki 
wybranych rozwiązań normatywnych oraz funkcjonalnych umożliwiających 
przeciwdziałanie zagrożeniu stanem epidemii. Wykorzystał również zmien-
ne ilościowe, które dotyczyły trzech zasadniczych obszarów: ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa publicznego, w tym w ruchu drogowym, oraz ochrony przeciw-
pożarowej. Przyjął założenie, że na podstawie porównania danych liczbowych 
(zachorowania, zgony, stan przestępczości, osoby zabite czy ranne w wypadkach, 
bezpodstawne wezwania) zarejestrowanych w zasobach statystycznych wybra-
nych podmiotów możliwe będzie ustalenie stanu bezpieczeństwa w badanym 
okresie na obszarze SOM-u. Należy przy tym zaznaczyć, że na potrzeby niniej-
szego opracowania autor za tożsamy uznał stan zagrożenia epidemiologicznego 
i stan epidemii. Przedstawione dane wskazują jednoznacznie, że odnotowane 
w statystykach wartości liczbowe w 2020 roku były zdecydowanie niższe niż 
w analogicznym okresie 2019 roku. Dotyczy to wszystkich badanych zmiennych 
charakteryzujących obszar SOM-u. Jednocześnie autor dostrzegł jednostkowe 
odstępstwa odnotowywane w niektórych z powiatów, co jednak pozostaje bez 
istotnego wpływu na ostateczne wnioski.

Dokonane ustalenia pozwalają na udzielenie odpowiedzi na pierwsze z py-
tań, tzn. czy stan epidemii w pierwszych trzech miesiącach jej trwania wpłynął 
na obniżenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego. 

Autor jednoznacznie stwierdził, że wprowadzenie stanu epidemii na obsza-
rze Rzeczpospolitej Polskiej nie wpłynęło na obniżenie poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w analizowanym okre-
sie. Przemawiają za tym wszystkie analizowane zmienne. Jednym z determinan-
tów wpływających na stan bezpieczeństwa była zmniejszona aktywność miesz-
kańców w przestrzeni publicznej. Do takiej konkluzji skłania przede wszystkim 
znaczny spadek liczby poruszających się pojazdów (dane z GMS), co skutkowało 
znacznym spadkiem liczby zdarzeń (z osobami zabitymi i rannymi) na terenie 
całego SOM-u.

Postawiona przez autora hipoteza nie uległa falsyfikacji.
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 Abstrakt 

Artykuł jest próbą określenia stanu bezpieczeństwa Szczecińskiego Obszaru Metropo-
litalnego (jedynego na terenie RP leżącego bezpośrednio w pasie granicy państwowej) 
w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Autor, kierując się interdyscyplinarnym 
podejściem badawczym, poddał analizie wiele zróżnicowanych obszarów wpływających 
lub charakteryzujących szeroko postrzegane bezpieczeństwo zarówno o wymiarze jako-
ściowym (rozwiązania normatywne i planistyczne), jak i ilościowym (m.in. liczby pojaz-
dów poruszających się po drogach publicznych, zdarzeń drogowych, wybranych katego-
rii przestępstw, zachorowań, zgonów oraz testów na koronawirusa, pożarów, zagrożeń 
miejscowych i fałszywych alarmów), które uzyskał w ramach dostępu do informacji pu-
blicznej. Na podstawie zarysowanych tendencji (w porównywalnych trzymiesięcznych 
okresach lat 2019 i 2020) autor ustalił odpowiedzi na dwa pytania:

– Czy stan epidemii w pierwszych trzech miesiącach jej trwania wpłynął na obniżenie 
poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego? 

– Czy jednym z czynników wpływających na stan bezpieczeństwa może być zmniejszo-
na aktywność mieszkańców w przestrzeni publicznej?
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The influence of SARS-CoV-2 epidemic on the security  
of Szczecin Metropolitan Area

Abstract

In this article an attempt was made to determine the security level of Szczecin Metropol-
itan Area (the only one in the Republic of Poland situated within the state frontier zone) 
at the time of the SARS-CoV-2 epidemic. The author has adopted an interdisciplinary 
research approach and analyzed a number of diversified areas influencing or characteriz-
ing a broadly understood security both in the qualitative aspect (normative and planning 
solutions) and quantitative one (including the number of vehicles used on public roads, 
road events, selected categories of crimes, morbidity rate, death rate, coronavirus tests, 
fires, local threats, and false alarms) recognized through access to public information. 
Based on the outlined tendencies (within the comparable three-month periods of 2019 
and 2020) the author formulated answers to two questions:

– Did the epidemic state during its first three months decreased the security level of 
Szczecin Metropolitan Area?

– Can limited activity of the inhabitants in the public sphere be one of the security level 
determinants?



P R Z E G L Ą D  Z A C H O D N I O P O M O R S K I
R O C Z N I K X X X V (L X I V) R O K 2020 Z E S Z Y T 3

A R T Y K U Ł Y

Martyna Kostrzewska
https://orcid.org/0000-0003-3733-5763

Uniwersytet Szczeciński
e-mail: martyna.kostrzewska@phd.usz.edu.pl

Ocena wizerunku miasta – na podstawie opinii 
mieszkańców Szczecina
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Satysfakcja i wysoka jakość życia mieszkańców to główny cel działań władz lo-
kalnych w każdym mieście. W osiąganiu przewagi konkurencyjnej miasta coraz 
większe znaczenie ma kompetencja budowania jego wizerunku, który zależy od 
różnych powiązań materialnych i niematerialnych oraz czynników racjonalnych 
i emocjonalnych. Każde miasto, bez względu na wielkość i posiadane walory 
(przemysłowe, przyrodnicze, geograficzne, krajobrazowe), może wykreować 
swój atrakcyjny wizerunek. Kluczem do sukcesu jest kreatywność, specjalistycz-
na wiedza i kompetencje analityczne osób odpowiedzialnych za tworzenie wize-
runku miast, a także charyzma i determinacja. Dzięki tym kompetencjom można 
zbudować taki wizerunek miasta, który będzie przesądzał o atrakcyjności jed-
nostki terytorialnej, kształtując opinie mieszkańców, turystów, a także inwesto-
rów1. Pozytywny wizerunek miasta sprzyja podejmowaniu przez interesariuszy 

1  Alex Deffner, Christos Liouris, City Marketing – A Significant Planning Tool for Urban 
Development in a Globalised Economy (Amsterdam: 45th Congress Proceedings of the European 
Regional Science Association, 2005), 2–22. 
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decyzji o lokalizacji inwestycji, miejscu zamieszkania, pracy, edukacji, korzysta-
niu z atrakcji czy zwiedzaniu atrakcyjnych miejsc2.

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji wizerunku miasta. 
Temat ten jest coraz częściej poruszany we współczesnych publikacjach nauko-
wych, a został zapoczątkowany w XX wieku, w pracy Kevina Lyncha The Image 
of City3. Amerykański naukowiec zainteresował się problemem wizualnej jakości 
miast amerykańskich i w tym celu podjął próbę analizy obrazów miasta (men-
tal image) konstruowanych przez mieszkańców. Wyobrażenia przestrzeni mia-
sta przez mieszkańców według amerykańskiego badacza są zarówno produktem 
bezpośrednich doznań, jak i pamięci minionych doświadczeń4. Lyncha nie inte-
resowały indywidualne różnice w postrzeganiu przestrzeni, ale wspólne obrazy 
(public images), którymi dysponują mieszkańcy miasta. Wyobrażenia, których 
pojawienia można oczekiwać w interakcjach zachodzących między pojedynczą 
fizyczną rzeczywistością, wspólną kulturą i podstawami fizjologicznej natury.

Jedną z często cytowanych definicji wizerunku jest między innymi ta zapro-
ponowana przez Philipa Kotlera, który twierdzi, że wizerunek miejsca to suma 
przekonań, idei i wrażeń, jakie ludzie posiadają o danym miejscu5. Jak twierdzi 
Kotler, jest to zredukowanie dużej liczby skojarzeń i informacji na temat dane-
go miejsca. Literatura krajowa określa wizerunek jako odmienne nastawienia 
ludzi do podmiotów (przedsiębiorstw, miast, regionu, kraju, branży) wynikają-
ce z różnych informacji, doświadczeń, potrzeb, oczekiwań i ocen6. Wizerunek 
miasta to całokształt subiektywnych wyobrażeń rzeczywistości, które powstały 
w umysłach ludzkich jako efekt percepcji, wpływu mediów społecznościowych 
i nieformalnych wiadomości. Na wizerunek miasta wpływ mają takie zmienne, 
jak status społeczny i zawodowy, otoczenie regionalne, krajowe i międzynaro-
dowe7. Potwierdza to w swoich badaniach Agata Niemczyk, która pisze, że ocenę 

2  Danuta Szwajca, „Jak zmienić wizerunek miasta”, Marketing i Rynek 2 (2009): 21– 26.
3  Kevin Lynch, The Image of City (Cambridge, MA: MIT Press, 1960).
4  Lynch, The Image.
5  Philip Kotler, Donald Haider, Irving Rein, Marketing Places: Attracting Investments, Indus-

try, and Tourism to Cities, States, and Nations (New York: The Free Press, 1993), 141. 
6  Elżbieta Nawrocka, „Wizerunek miejsca recepcji turystycznej w perspektywie ekonomicz-

nej”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 46 (2009): 438–446.
7  Andrzej Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku (Kraków: Wolters 

Kluwer Polska, 2007), 134.
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wizerunku miasta determinuje wiek mieszkańców – w odróżnieniu od wykształ-
cenia, które nie wpływa na postrzeganie tożsamości miejskiej8.

W procesie podejmowania decyzji dotyczącej strategii rozwoju miasta głów-
ną rolę odgrywają potrzeby i oczekiwania mieszkańców. W marketingu teryto-
rialnym podstawą rynkowej koncepcji zarządzania określonym terytorium jest 
identyfikacja potrzeb i wymagań mieszkańców. Celem artykułu jest przedsta-
wienie opinii mieszkańców Szczecina dotyczącej wizerunku miasta. W artyku-
le przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem ankiety 
elektronicznej na reprezentatywnej próbie mieszkańców Szczecina na temat ich 
postaw i opinii wobec miejsca zamieszkania. Liczba prawidłowo wypełnionych 
ankiet wyniosła 549, co stanowi podstawę przeprowadzonej analizy.

Opinie mieszkańców Szczecina na temat miasta –  
wyniki badań empirycznych

Ze względu na dużą konkurencję regionalną ważnym czynnikiem strategii mar-
ketingowej dotyczącej rozwoju Szczecina jest kreowanie pozytywnego wizerun-
ku miasta. W literaturze przedmiotu takie działania nawiązują do terminu cor-
porate identity, który określa działania dążące do wzrostu poziomu identyfikacji 
tożsamości, co tworzy pozytywny obraz miasta9. Andrzej Szromnik definiuje 
wizerunek miasta według następujących elementów10:
 – komponenty materialne, takie jak obiekty usługowe, sportowe, miejsca rekre-

acyjne,
 – lokalne produkty, w tym wytwory lokalnych firm,
 – usługi kulturowe, zdrowotne, komunikacyjne i gastronomiczne,
 – kompetencje i tradycje mieszkańców związane z kulturą, językiem.

Na podstawie literatury autorka zdefiniowała elementy tożsamości mia-
sta, które zostały poddane ocenie. W badaniach empirycznych, które zostały 
przeprowadzone w Szczecinie w 2019 roku (październik–grudzień) w grupie 
549 mieszkańców przy użyciu ankiety elektronicznej dominowały: kobiety 58%, 
osoby w wieku 19–35 (60%), osoby z wyższym wykształceniem (49,2%), jednost-
ki oceniające swoją sytuację materialną na poziomie dobrym (40,1%) oraz osoby 

8  Agata Niemczyk, „Wizerunek miasta w ocenie mieszkańców i jego determinanty”. Marke-
ting i Zarządzanie 2 (2018), 52: 115–127.

9  Ryszard Brol, Ekonomika i zarządzanie miastem (Wrocław: Wydawnictwo Akademii Eko-
nomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2004).

10  Szromnik, Marketing, 134–135.

Odświętne i oficjalne – listy i inne teksty gratulacyjne placówek edukacyjnych…
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mieszkające w Szczecinie od urodzenia (52,42%). W badanej próbie znalazło się 
29,2% ankietowanych, którzy mieszkają w Szczecinie od niedawna (od roku do 
4 lat) oraz 18,38%, którzy mieszkają co najmniej 5 lat.

Ocena wizerunku miasta Szczecin z perspektywy jego mieszkańców oparta 
jest na danych empirycznych, które pozwalają oszacować stopień znajomości mia-
sta wśród mieszkańców. Przedstawione na rysunku 1 dane pozwalają stwierdzić, 
że stan wiedzy mieszkańców na temat miejsca zamieszkania jest wysoki.

Rysunek 1. Znajomość Szczecina w ocenie mieszkańców
Źródło: badania własne. 

Stwierdzenia negatywne w tym obszarze są niemal znikome. Deklaruje je 
tylko 3% respondentów, pozostała liczba ankietowanych (97%) deklaruje, że zna 
miasto Szczecin. Analiza danych wykazała, że ponad 41% ankietowanych (rys. 2) 
postrzega obecny wizerunek miasta jako dobry, a 26% – jako bardzo dobry. Jedy-
nie 3% respondentów oceniło obecny wizerunek jako zły. Pozostali respondenci 
(30%) nie potrafili określić, czy wizerunek Szczecina jest dobry, czy zły.

Rysunek 2. Ocena obecnego wizerunku miasta Szczecin
 Źródło: badania własne.
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Większość badanych mieszkańców Szczecina deklaruje pozytywne opi-
nie względem miasta. 74% odpowiedziało, że jest zadowolonych z mieszkania 
w Szczecinie, w tym 28% jest bardzo zadowolonych. Niezadowolenie wykazało 
10%, a 16% uznało ten fakt za obojętny (rys. 3).

Rysunek 3. Zadowolenie respondentów z mieszkania w Szczecinie
 Źródło: badania własne.

Porównując wyniki z rysunku 2 z wcześniejszymi badaniami dotyczący-
mi wizerunku Szczecina przeprowadzonymi przez Burlitę, Witek i Błońskiego 
na przełomie lat 2014–2015, można zauważyć wzrost satysfakcji respondentów 
z mieszkania w Szczecinie (rys. 4).

Rysunek 4. Zadowolenie respondentów z mieszkania w Szczecinie – analiza 
porównawcza

Źródło: badania własne; Augustyna Burlita, „Wizerunek Szczecina wśród mieszkańców  
w świetle wyników badań”, Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu  

Firma i Rynek 2 (2016): 45.
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Największy wzrost można zauważyć wśród przeciętnego zadowolenia 
z mieszkania w Szczecinie – 6 punktów procentowych. Taki wynik może świad-
czyć o poprawie jakości życia, a także lepszych perspektywach mieszkania 
w Szczecinie. Wzrost zadowolenia może świadczyć o tym, że dynamiczny rozwój 
miasta nie tylko dostrzegany jest przez ośrodki naukowe i inwestorów, ale także 
przez mieszkańców. Zgodnie z raportem opublikowanym pod koniec 2019 roku 
przez Skanska, Colliers International oraz Dentons, Szczecin należy do jednych 
z najszybciej rozwijających się miast w Europie, plasując się w tym zestawieniu 
na 15. miejscu11. Szczecin, uzyskując tak wysokie miejsce, został oceniony pod 
względem wydajności (wartość PKB na osobę), łączności (ruch pasażerski) i ka-
pitału ludzkiego (odsetek pracowników z wyższym wykształceniem). Najwyższe 
oceny miasto uzyskało za dysponowanie rynkiem pracy elastycznie reagującym 
na zmiany otoczenia oraz zamieszkanym przez dobrze wykształconych pracow-
ników. Szczecin uzyskał również wysokie noty za bogatą powierzchnie biurową.

Według autorki zmiany w ocenie wizerunku miasta, a także samego pozio-
mu życia w mieście mogą być spowodowane wyróżniającą się pozycją Szczecina 
pod względem podejmowanych inicjatyw typu Smart City. Stolica Pomorza od 
kilku lat realizuje projekty, które są zgodne z założeniami koncepcji inteligent-
nego miasta. Ponadto projekty te są wpisane w programy strategiczne Strategii 
Rozwoju Miasta Szczecin do roku 2025 oraz Floating Garden 2050, gwarantując 
długofalowość rozpoczętych działań, co jest niezwykle istotne w budowaniu wi-
zerunku miasta. Zgodnie z zarządzeniem numer 414/19 z 2019 roku, prezydent 
Szczecina Piotr Krzystek powołał zespół strategiczny do spraw Smart City Mia-
sta Szczecin, którego celem jest zidentyfikowanie obszarów miasta dla wdrożeń 
technologicznych.

Drugim etapem badania była analiza oceny poziomu satysfakcji mieszkań-
ców z życia w Szczecinie. Respondenci byli poproszeni o ocenienie w skali od 
1–5 (przy założeniu, że 5 to ocena najwyższa) wybranych przez autorkę elemen-
tów tożsamości miasta (tab. 1).

11  CEE Investment Report 2019 „Thriving Metropolitan Cities”, dostęp 20.03.2020, https://
www.skanska.pl/4a84fa/contentassets/6f039757cf75421da7922cfdac7d8de7/raport-skanska-col-
liers-dentons-investing-in-cee.pdf.
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Tabela 1. Ocena elementów tożsamości miasta

Średnie oceny poziomu satysfakcji mieszkańców na podstawie określonych  
elementów kształtujących wizerunek Szczecina

Średnia ocena  
w skali 1–5

Położenie geograficzne 4,61
Estetyka miasta (Park Kasprowicza, Bulwary Szczecińskie, Wały Chrobrego) 4,21
Sieć handlowo-usługowa 4,13
Infrastruktura komunalna 4,3
Potencjał intelektualny młodych ludzi 4,2
Punkty gastronomiczne 3,92
Atmosfera miasta 3,75
Poziom cen 3,72
Dojazd do miasta 3,64
Liczba szkół i placówek oświatowych 3,45
Rozwój technologiczny 3,41
Działanie na rzecz wzmacniania różnorodności społecznej i kulturowej 3,36
Miejsca do rekreacji 3,31
Bezpieczeństwo 3,26
Placówki medyczne (szpitale, pogotowie, przychodnia) 3,18
Bezpłatne miejskie aplikacje mobilne 3,13
Działania na rzecz ekologii 2,87
Dostęp do e-edukacji 2,73
Życzliwość i otwartość mieszkańców 2,67
Darmowa bezprzewodowa sieć internetowa w miejscach publicznych 2,52
Łatwość przemieszczania się po mieście 2,39

Źródło: opracowanie własne.

Najwyżej oceniony element tożsamości miasta to położenie geograficzne 
(4,61 pkt), czyli mała odległość do Morza Bałtyckiego oraz przygraniczne poło-
żenie; drugim najwyżej ocenionym elementem jest estetyka miasta (4,21 pkt), co 
dotyczy z pewnością zadbanych parków, bulwarów, Wałów Chrobrego i wysokie-
go poziomu czystości miasta. Trzecim elementem punktowanym powyżej śred-
niej to sieć handlowo-usługowa (4,13 pkt). Wysoki wynik w tym obszarze jest 
bardzo dobrą przesłanką dla miasta, ponieważ sieć handlowo-usługowa wpły-
wa na funkcjonalność miasta oraz stanowi integralną część przestrzeni życiowej 
mieszkańców, w której mogą zaspokajać swoje potrzeby. Wielu badaczy jakości 
życia podkreśla w publikacjach, że dostępność obiektów handlowo-usługowych 
jest główną cechą miasta, która w znacznym stopniu odpowiada za poczucie 
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wysokiej jakości życia mieszkańców12. Miasta, w których sieć handlowo-usługo-
wa jest niewystarczająca, tracą na wizerunku, a jeśli ludzie mają wybór, to zdecy-
dowanie nie osiedlają się w takich przestrzeniach. Zatem handel, wraz ze związa-
nymi z nim obiektami, tworzy immanentny i potrzebny element Szczecina.

Najniżej ocenianym składnikiem tożsamości miasta jest łatwość przemiesz-
czania się po mieście samochodem (2,39 pkt), co może wskazywać na utrud-
nienia na drodze, które spowodowane są nadmiernymi remontami. W ostatnim 
czasie można zauważyć wzrost inwestycji drogowych i zamykanie dróg przejaz-
dowych13, co ma negatywny wpływ na satysfakcję mieszkańców. W dłuższej per-
spektywie czasu, po zakończeniu prac roboczych, prognozuje się znaczny wzrost 
oceny wymiaru „przemieszczanie się po mieście samochodem”. Drugim naj-
niżej ocenianym czynnikiem jest darmowy dostęp do sieci bezprzewodowych 
(2,52 pkt). Taki wynik powinien być wskazówką dla władz lokalnych, że należy 
zwiększyć możliwości korzystania z bezpłatnych sieci przez mieszkańców. Bez-
płatny dostęp do Internetu, a także bezpieczna i prosta w obsłudze publiczna 
sieć WiFi może zwiększyć komfort i wygodę mieszkańców, a przede wszystkim 
turystów – tworząc pozytywny wizerunek Szczecina i regionu. Decydując się 
na wdrożenie większej dostępności sieci bezprzewodowych, administracja pu-
bliczna może poprawić kontakt z obywatelem i wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
interesariuszy.

Przedstawione oceny wybranych aspektów tożsamości Szczecina dają 
asumpt do stwierdzenia, że wizerunek miasta jest dobry; ponad 82% ankieto-
wanych uznało, że w ciągu ostatnich 2 lat warunki życia w mieście zmieniły się 
na lepsze, w tym 35% uważa, że powstało wiele zmian, które wpłynęły korzyst-
nie na życie, natomiast przeciwnego zdania było jedynie 7% (rys. 5).

12  Michał Dębek, „Handel w przestrzeni zurbanizowanej – zarys form i ich funkcji z perspek-
tywy ludzkich potrzeb”, w: Współczesne funkcje handlowe w wybranych małych miastach woje-
wództwa dolnośląskiego, red. Ryszard Masztalski (Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, 2014), 63–82.

13  10 najdroższych miejskich inwestycji planowanych w 2019 r., dostęp 20.03.2020, https:// 
wszczecinie.pl/index.php/aktualnosci,10_najdrozszych_miejskich_inwestycji_planowa-
nych_w_2019_r,id-30698.html.
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Rysunek 5. Opinie mieszkańców na temat zmian warunków życia w Szczecinie 
w ciągu ostatnich 2 lat

Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym aspektem poruszanym w badaniu była dotychczasowa działal-
ność władz lokalnych. Aż 82% ankietowanych oceniło tę działalność pozytywnie, 
a zwłaszcza:
 – dbałość o ład i porządek w mieście,
 – rozwój społeczno-gospodarczy Szczecina,
 – zaangażowanie władz w organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekre-

acyjnych dla mieszkańców.
Mieszkańcy stosunkowo surowo odnieśli się do zaangażowania władz 

w promocję miasta na arenie krajowej i międzynarodowej; drugą najniżej oce-
nianą cechą jest zaangażowanie władz w dialog z mieszkańcami. Zdaniem 
mieszkańców miasto powinno być znacznie lepiej promowane. Dotychczasowe 
działania promocyjne władz odbierane są jako przeciętne. Najbardziej popularną 
formą promocji i komunikacji Szczecina w ocenie mieszkańców są media spo-
łecznościowe. Warto, aby władze lokalne zwróciły uwagę na tę formę przekazu 
i podczas kreowania wizerunku miasta skoncentrowały się na takich kanałach 
społecznościowych, jak Facebook, Instagram czy Linkedin. Obecność miasta 
w mediach społecznościowych, odpowiednia konsekwencja działania oraz ak-
tywność w kreowaniu treści tworzy realne szanse na zaangażowanie społeczno-
ści, wpływając tym samym na rozwój miasta. Władza lokalna, dając mieszkań-
com możliwość podejmowania decyzji lub współuczestniczenia w ich kreowaniu, 
pokazuje, jak ważni są dla niej mieszkańcy i jak istotne jest to, by wszystko, co się 
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dzieje w mieście, miało charakter transparentny. Dzięki takim działaniom może 
dojść do dużej poprawy dialogu z mieszkańcami oraz do wzrostu ich satysfakcji.

Mimo braku spełnienia wszystkich oczekiwań, ankietowani uznali, że 
Szczecin jest atrakcyjnym miastem nie tylko dla mieszkańców, ale także tu-
rystów. Spośród wszystkich ankietowanych, którzy wskazali, że Szczecin jest 
atrakcyjnym miejscem, tylko 25 osób zadeklarowało chęć do migracji. Można 
przypuszczać, że taka deklaracja może również wynikać z innych względów, 
na przykład osobistych. Ważnym faktem, o którym należy wspomnieć, jest brak 
chęci opuszczenia miasta przez osoby, które zadeklarowały, że nie mają zdania 
na temat atrakcyjności miasta.

Podsumowanie

Sposób postrzegania miasta jest fundamentem oceny podczas wyboru docelo-
wego miejsca zamieszkania, edukacji, pracy, inwestycji czy lokalizacji przedsię-
biorstw. W warunkach zwiększającej się konkurencji między ośrodkami miej-
skimi dysponowanie wyraźnym, korzystnie nacechowanym wizerunkiem – jest 
obowiązkiem każdego miasta.

Na podstawie omówionych badań można wysunąć wnioski, że wizerunek 
miasta w opinii jego mieszkańców ukształtowany jest wieloma czynnikami, na-
wiązującymi zarówno do jednostki terytorialnej, jak i jego mieszkańców. Anali-
za przedstawionych badań wskazała różnorodne stanowisko mieszkańców Szcze-
cina wobec swojego miejsca zamieszkania. Zróżnicowane nastawienie związane 
jest z rodzajem potrzeb i wymagań, oceną funkcjonalności władz lokalnych, 
w tym głównie zaangażowania w politykę promocji miasta i dialogu z miesz-
kańcami. Zadowolenie mieszkańców Szczecina z miejsca zamieszkania wzrosło 
w ciągu ostatnich 4 lat, co z pewnością ma związek z tym, że w ostatnim czasie 
pojawiło się wiele korzystnych zmian w mieście. Średnia ocen poziomu satysfak-
cji szczecinian z warunków życia w mieście wynosi 3,57 punktów przy pięcio-
stopniowej skali Likerta – taki wynik można ocenić jako „raczej dobry”. Blisko 
30% badanych osób uważa, że wizerunek miasta jest na najwyższym poziomie. 
74% respondentów odpowiedziało, że są zadowoleni z mieszkania w Szczecinie 
i taki wynik uznaje się za pozytywny. W celu poprawy jakości najsłabiej ocenio-
nych cech przypisanym władzy lokalnej – zaangażowania w promocję miasta 
oraz w dialog z mieszkańcami – władze lokalne powinny wziąć pod uwagę, że 
żyjemy w czasach społeczeństwa wiedzy, które jest społeczeństwem globalnym, 
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i dostęp do zasobów edukacyjnych, a także szybkość informacji oraz dostęp do 
nich (razem z możliwością ich natychmiastowego udostępniania) są istotne dla 
procesu dialogu z mieszkańcami oraz promocji miasta.

Silne poczucie więzi z mieszkańcami, emocje, które temu towarzyszą, two-
rzą mocny fundament na przyszłość, a lojalność z tym związana daje inspirację 
dla dalszych działań rozwoju Szczecina.
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Abstrakt

Pozytywny wizerunek miasta i kraju przekłada się na wszystkie sfery gospodarcze za-
równo samych jednostek terytorialnych, jak i działających na ich terenie przedsiębiorstw. 
Zastosowanie przez miasta narzędzi wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa jest nie-
zbędnym czynnikiem rozwoju i konkurencyjności. Kluczem do sukcesu na konkurencyj-
nym rynku miast jest podejmowanie przemyślanych i strategicznych decyzji mających 
na celu budowanie atrakcyjnego wizerunku miasta. Znajomość emocjonalnego stosunku 
użytkowników do przestrzeni wydaje się kluczowa z perspektywy tworzenia i realizacji 
strategii rozwoju miast i regionów, w tym kształtowania ich wizerunku, który uznaje się 
za jeden z elementów szeroko pojętego kapitału terytorialnego. Wizerunek miasta kształ-
towany jest przez jednostkę, w zależności od jej własnych cech demograficzno-społecz-
nych. Celem artykułu jest przedstawienie opinii mieszkańców Szczecina dotyczącej 
wizerunku miasta na podstawie wyników badań przeprowadzonych z wykorzystaniem 
ankiety elektronicznej na reprezentatywnej próbie mieszkańców Szczecina. Znajomość 
opinii i ocen mieszkańców odgrywa kluczową rolę w budowaniu strategicznych działań 
marketingowych Szczecina, w tym zwłaszcza działań związanych z aktywizowaniem 
społeczności lokalnych, komunikacją władz z mieszkańcami, promocją dorobku miasta 
czy też budowaniem jego wizerunku.
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Evaluation of the City Image – Based on the Opinion  
of the Inhabitants of Szczecin

Abstract

Positive image of a city and a country translates into all the economic spheres of both the 
territorial units themselves and the businesses operating within their area. Employing 
the instruments used by the companies is an indispensable factor of development and 
competitiveness. The key to success in the competitive marketplace of cities is taking 
premeditated and strategic decisions intended to build up an attractive image of a city. 
Knowledge of the users’ emotional attitude towards the space seems to be a key factor 
from the perspective of developing and implementing strategies of growth of the cities 
and regions, including the creation of their images, considered one of the elements of 
the widely understood territorial capital. The image of a city is shaped by an individual, 
depending of their own demographic-social features. The purpose of the article is pres-
entation of the opinions of the Szczecin inhabitants concerning the image of their city. 
The article describes the results of the study carried out with the use of an electronic 
survey on a representative sample of the Szczecin inhabitants. The knowledge of the 
opinions and judgments of the Szczecin inhabitants plays a key role in creating the stra-
tegic marketing actions of Szczecin, particularly the activation of the local communities, 
communication of the authorites with the inhabitants, promotion of the city achievements 
or building up its image.
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Pereklad ì komentarì Leontìâ Vojtoviča. Bìla Cerkva: 
Oleksandr Pšonkìvsʹkij, Pokažčik, 2019, ss. 244

Staraniem profesora Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie, Leontija Wojtowi-
cza, zostało wydane jedno z ważniejszych źródeł do historii nowożytnej Polski. 
Obok tekstu w języku staropolskim zamieszczony został przekład w języku ukra-
ińskim. Po raz pierwszy wydany został w wersji dwujęzycznej tekst tego źródła, 
który opowiada o walkach z Moskwą armii złożonej z żołnierzy wywodzących 
się z różnych nacji zamieszkujących ówczesną Rzeczpospolitą. Żółkiewski opi-
suje wydarzenia lat 1604–1611, szczególnie dużo uwagi poświęcając decydują-
cym o przebiegu konfliktu momentom, mającym miejsce w latach 1609–1611. 
Opowiada więc o wspólnej historii różnych obecnie narodów, na co pośrednio 
redaktor opracowania zdaje się kłaść nacisk. Książka składa się ze wstępu, pol-
skiego tekstu, ukraińskiego przekładu i indeksu. 

Stanisław Żółkiewski należał do elity politycznej Rzeczypospolitej z racji 
pełnionych urzędów i przynależności do magnaterii. Jako hetman (polny, następ-
nie wielki koronny), a w okresie późniejszym również kanclerz wielki koron-
ny, odpowiadał za realizację polityki militarnej państwa i jego bezpieczeństwo. 
Niestety początki współpracy z Zygmuntem III Wazą były dla Żółkiewskiego 
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trudne. Pomimo szacunku dla monarchy, hetman realizował wytyczne Jana Za-
moyskiego, który stanął w opozycji do króla. Po śmierci Zamoyskiego nie od 
razu udało mu się zdobyć zaufanie monarchy. Dopiero czas sprawił, że władca 
i hetman zaczęli współpracować bez większych nieporozumień. Żółkiewski nie 
należał do zwolenników planu wojennego, który chciał realizować Zygmunt III 
i jego poplecznicy. Nie podobał mu się zwłaszcza pomysł oblegania Smoleńska 
i jednoczesnego rozpoczynania inwazji na szeroką skalę w Moskwie. Uważał, 
że twierdza nie podda się bez walki, która będzie długa i kosztowna, a państwo 
finansowo nie jest przygotowane do rozbudowy armii i długotrwałych działań. 
Król i przeciwnicy Żółkiewskiego byli innego zdania. Czas pokazał, że hetman 
miał słuszność. Pamiętnik z tej wojny jest nie tylko próbą przedstawienia przez 
hetmana własnego zdania, ale i obrony własnej osoby. Niezależnie od celu, który 
mu przyświecał, stanowi znakomite źródło do dziejów stosunków polsko-mo-
skiewskich. Pokazuje tło, przebieg walk i daje ocenę konfliktu z perspektywy 
znającego się na taktyce, doświadczonego dowódcy. Dobrze się stało, że tekst zo-
stał przetłumaczony na język ukraiński, gdyż opisywana wojna stanowi fragment 
wspólnej przeszłości polsko-ukraińskiej.

Leontij Wojtowycz, jako redaktor naukowy, nie tylko przybliżył czytelni-
kowi ród, z którego pochodził hetman, i koleje życia Żółkiewskiego, ale nakre-
ślił także przemiany w wojskowości Korony i Litwy, które ostatecznie wpłynęły 
na struktury organizacyjne i taktykę przyjmowaną przez armie Korony Polskiej 
i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Opracowując komentarz do pracy i przypisy, 
wykorzystał bogatą literaturę przedmiotu – zarówno opracowania, jak i źródła 
z epoki. W obszernym wstępie sięgnął także po opracowania z zakresu historii 
politycznej, militarnej i biografistyki. Przedstawił zarówno postać autora opisu 
wojny, jak i stan Rzeczypospolitej i jej przeciwników w kontekście działalności 
Żółkiewskiego na różnych polach. Dzięki temu otrzymujemy szeroką, chociaż 
z konieczności niezbyt pogłębioną informację o czasach, w których żył i działał 
hetman, mocno wykraczającą poza granice państwa polsko-litewskiego. Wojto-
wycz obszernie pisze na przykład o Kozakach, powstaniu Kozaczyzny i miejscu, 
które dla niej przewidywano w ramach Rzeczypospolitej. Do tej części wyko-
rzystał nie tylko obszerną literaturę stworzoną przez historyków ukraińskich, ale 
i prace polskie i obcojęzyczne. Brakuje niestety zestawienia literatury, co uła-
twiłoby zorientowanie się w całości wykorzystanego zasobu opracowań i źródeł. 
Te ostatnie to nie tylko pamiętniki, listy, kroniki, diariusze, pisma polityczne 
i propagandowe, ale i teksty prawne. Bez wątpienia redaktor naukowy odznacza 
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się dużą erudycją i sprawnie dokumentuje naukowe podstawy prowadzonego wy-
wodu i przypisów rozszerzających.

Źródła są niezwykle ważną częścią spuścizny historycznej każdego narodu. 
Zarówno Polacy, jak i Rusini stanowili do końca XVIII w. obywateli tego samego 
państwa. Wzajemne relacje w okresie późniejszym naznaczone są wielokrotnie 
traumatycznymi wydarzeniami, przekładającymi się na powstanie wzajemnej 
nieufności. Dlatego cenną inicjatywą jest wydawanie pamiętnika, jednego z wie-
lu z tamtego okresu, ukazującego czasy, w których członkowie obu społeczeństw 
ramię w ramię walczyli po tej samej stronie w interesie tego samego państwa. 
Kozaczyzna, którą wiele osób postrzega jako monolit, była podzielona, występo-
wała jako organizacja militarna zarówno w Rzeczypospolitej, jak i w Moskwie. 
Historia obu państw ma wiele wspólnych elementów i nie da się ich wymazać. 
Trzeba ten fakt przyjąć i starać się rzetelnie opracować i zrozumieć. Ta wiedza 
powinna wzbogacać czytelnika, tak jak wzbogaca historię obu państw i narodów.

Samo źródło nie należy do kontrowersyjnych. Opowiada przyczyny podję-
cia przez Polskę i Litwę działań przeciwko Moskwie oraz ich przebieg. Smoleńsk 
był bramą do Rzeczypospolitej, twierdzą zamykająca drogę na tzw. bramie smo-
leńskiej, czyli miejscu dogodnym do wkroczenia dużej pod względem liczebnym 
armii. O ile z tego punktu widzenia odzyskanie twierdzy było ważne dla państwa, 
to zasoby finansowe armii i inne problemy nakazywały rozważne planowanie 
kampanii. Żółkiewski w swojej pracy objaśnia zarówno kwestie militarno-po-
lityczne, jak i swoje wątpliwości. Ponieważ od początku wysuwał zastrzeżenia, 
został zaatakowany przez zwolenników planu lansowanego przez otoczenie 
monarchy. Hetman uznał za zasadne wyłuszczyć własne zdanie, opowiedzieć 
o wydarzeniach, dodając własny komentarz. Niezależnie od celów przyświecają-
cych Żółkiewskiemu, jest to jedno z najważniejszych źródeł nie tylko do samego 
konfliktu, ale i kwestii obyczajowych, i mentalności szlachty tamtego okresu. 
W Polsce doczekało się wielu wydań, a o ich znajomości przez prof. Wojtowycza 
świadczą przypisy. Z kolei dwujęzyczne wydanie tego dzieła na Ukrainie ma 
ogromne znaczenie. Po pierwsze przypomina o wspólnej przeszłości obu naro-
dów, po drugie umożliwia historykom i studentom historii zrozumienie treści sta-
ropolskiego dokumentu. Daje możliwość odnoszenia się do zawartości oryginału 
i doskonalenia umiejętności pracy ze źródłem nowożytnym. Żałować należy, że 
tekst staropolski i ukraiński przekład nie są zamieszczone obok siebie, ale jako 
osobne części.

Odświętne i oficjalne – listy i inne teksty gratulacyjne placówek edukacyjnych…
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Niestety nie dołożono należytej staranności, wykonując korektę. Mamy 
bardzo dużą liczbę literówek, które łatwo jest wyłapać każdemu, kto pracuje ze 
źródłami okresu staropolskiego. Nie czas i miejsce na wyliczanie całości, jako 
przykład podam tylko: jest jegomośi, winno być jegomości (s. 144); jest Batory 
umiedziony, winno być uwiedziony (s. 144). Znajdujemy niepoprawnie zapisane 
wyrazy, np. jest conve niebat, powinno być conveniebat (s. 144). Brakuje kon-
sekwencji w stawianiu lub nie przecinków po nazwisku i imieniu autora w przy-
pisach. Rażą zapisy typu: Horski K. (powinno być Górski K.), Historia piechoty 
polskiej. Kraków 1893. A poniżej: Wimmer J., Historia piechoty polskiej (s. 17). 
Tekst jest zrozumiały, nie usprawiedliwia to jednak wykonania słabej korekty.

Sama praca opatrzona jest wieloma ilustracjami z epoki i nie tylko, co nie-
wątpliwie ułatwia wyrobienie sobie poglądu na styl ubierania się, broń, szyki 
na polu walki (malarstwo batalistyczne z epoki). Portrety przybliżają wizerunki 
bohaterów omawianych w pracy przez redaktora. Przydałoby się jednak syste-
matycznie zaznaczać, w jakim okresie powstały ilustracje, bowiem np. husaria, 
obecna na polach bitew niemalże dwieście lat, przechodziła w tym czasie istotne 
zmiany wizerunku. Obrazy i portrety z późniejszych epok poniekąd kierują się 
wizją i wiedzą malarza. Trzeba jednak oddać sprawiedliwość, że redaktor starał 
się precyzyjnie podpisywać zamieszczany materiał ikonograficzny.

Pomimo zasygnalizowanych usterek zarówno inicjatywa, jak i dwujęzyczne 
wydanie należy uznać za godne docenienia. Szczególny pożytek z jego czytania 
wyniosą historycy i filologowie. Miłośnicy historii, dzięki rzetelnym przypisom, 
także nie będą mieli problemu z przyswojeniem treści.

Tytuł ukraiński: Станіслав Жолкевський, Початок і успіх московської війни за панування 
короля й. м. Сігізмунда ІІІ, зарегіменту й. м. пана Станіслава Жолкевського, воєводи 
київського, гетьмана польного коронного. Переклад і коментарі Леонтія Войтовича. 
Біла Церква: Олександр Пшонківський, 2019.
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Tomasz Sikorski, Prekursorzy zielonego anarchizmu. 
La Belle Epoque, Toruń: Wydawnictwo Adam 

Marszałek, 2020, ss. 378

Anarchizm nadal należy do grona ideologii, doktryn politycznych, filozofii umy-
kających szerokiemu zainteresowaniu polskich badaczy, na rzecz klasycznych 
nurtów myśli politycznej. Oczywiście tematyka związana z szeroko rozumianym 
ruchem anarchistowskim nie jest całkowicie ignorowana, o czym świadczą m.in. 
starsze i nowe publikacje, często o różnej wartości merytorycznej (np. Anarchizm 
[źródła, jego twórcy, metody walki] Wincentego Kołodzieja1, Ruchy i myśl poli-
tyczna syndykalizmu w Polsce Rafała Chwedoruka2, liczne publikacje Radosława 
Antonowa3, Pawła Malendowicza4 i Piotra Laskowskiego5), konferencje poświę-
cone historii polskiego (i nie tylko) anarchizmu (cykl konferencji „Z dziejów anar-
chizmu”: „Z dziejów polskiego anarchizmu”, Pobierowo 2010, „Z dziejów anar-
chizmu. W dwusetlecie urodzin Michaiła Bakunina”, Szczecin 2014, „Z dziejów 

1  Wincenty Kołodziej, Anarchizm (źródła, jego twórcy, metody walki) (Toruń: Wydawnictwo 
Adam Marszałek, 2000).

2  Rafał Chwedoruk, Ruchy i myśl polityczna syndykalizmu w Polsce (Warszawa: Elipsa, 2011).
3  M.in. Radosław Antonów, Pod czarnym sztandarem: anarchizm w Polsce po 1980 roku 

(Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2004) czy ostatnio: tegoż, Anarchizm cafe racer (Syców: Di-
ligentia, 2017).

4  Paweł Malendowicz, Polski ruch anarchistyczny wobec współczesnych wyzwań politycz-
nych (Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007).

5  Piotr Laskowski, Szkice z dziejów anarchizmu (Warszawa: Muza, 2006).

DOI: 10.18276/pz.2020.3-10

#0#

Kawaleryjskie barwy i tradycje 
współczesnych jednostek wojskowych…



174 Maciej Wójcik

anarchizmu. W 80-lecie wybuchu wojny domowej w Hiszpanii”, Szczecin 2016) 
oraz działalność poznańskiej Oficyny Wydawniczej Bractwa „Trójka”, zajmują-
cej się w głównej mierze publikacją prac, broszur o popularyzatorskim charak-
terze, dotyczących historii anarchizmu oraz pokrewnych ruchów społecznych 
i ideologii. Jednakże wszystkie wymienione wcześniej inicjatywy oraz opraco-
wania stanowią jedynie niewielką część możliwości związanych z odkrywaniem 
kolejnych nieznanych kart anarchistycznej historiografii, związanej z dziejami 
Polski i innych państw.

Klasyczne odmiany i nurty anarchizmu (anarchosyndykalizm, anarchoko-
munizm, anarchokolektywizm, anarchoindywidualizm) są poddawane naukowej 
krytyce, badaniom i dyskusjom, lecz, niestety, inne „odcienie” myśli anarchi-
stowskiej nadal nie stały się dostrzegalnym obiektem zainteresowań szerokiego 
grona badaczy, lub też zostały jedynie połowicznie wspominane w opracowa-
niach dotyczących klasycznego anarchizmu. Do odmian anarchizmu leżących 
często poza zasięgiem zainteresowania możemy zaliczyć m.in.: anarchoegzysten-
cjalizm, anarchopacyfizm, anarchonacjonalizm, a przede wszystkim tzw. zielony 
anarchizm. Zielony anarchizm możemy określić pewnym zbiorem myśli, stylów 
życia, światopoglądów wywodzących się z anarchizmu i dzielących z nim głów-
ne wartości (wolność jako najwyższa wartość, krytyka kapitalistycznych stosun-
ków), opartych na głębokiej myśli ekologicznej, które ostatnimi czasy przeżywają 
odrodzenie wynikające z działalności pewnych grup i organizacji (np. Greenpe-
ace, The Ocean Cleanup) oraz jednostek ludzkich (Murray Bookchin, Peter Sin-
ger, Dow Chenin, Bob Brown). Można odnieść wrażenie, że zielony anarchizm 
w sferze społecznego aktywizmu przeżywa dzisiaj swój renesans, którego przy-
czynę stanowią coraz częstsze i większe katastrofy ekologiczne, szybka i eks-
pansywna urbanizacja wymagająca redukcji naturalnych terenów oraz coraz 
bardziej popularny ruch wyzwolenia zwierząt, znajdujący wielu zwolenników 
niemalże na wszystkich kontynentach, nierozerwalnie związany z wegetaria-
nizmem, weganizmem czy frutarianizmem. Współcześni przedstawiciele szkół 
zielonego anarchizmu oskarżają o powodowanie kryzysów ekologicznych korpo-
racje mające ściśle współpracować z państwowymi rządami, również czerpiący-
mi pieniężne zyski z destrukcyjnych wycinek terenów zielonych, przemysłowej 
hodowli zwierząt i wytwarzania substancji zanieczyszczających środowisko, sta-
nowiących efekt uboczny produkcji towarów niezbędnych dla wielu gałęzi go-
spodarki. Nie dziwi więc fakt, że współcześni działacze ekologiczni i radykalni 
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przyrodnicy stają się, świadomie bądź nie, krytykami współczesnych relacji 
na linii społeczeństwo–władza, cywilizacji, struktur i instytucji państwowych.

Trzeba pamiętać, że myśl zielonego anarchizmu nie jest odkryciem współ-
czesności, a jest ona głęboko osadzona w zamierzchłej przeszłości i jej twórców 
możemy odnaleźć już wśród myślicieli żyjących w XVIII wieku. Anarchizm 
związany z głębokim szacunkiem do otaczającej człowieka natury i propagowa-
niem harmonijnego życia zgodnego z nastającymi kolejno po sobie porami roku, 
nie był zbyt popularny wśród polskich działaczy anarchistycznych, choć z pew-
nością byli oni zaznajomieni z przemyśleniami i pracami swoich zagranicznych 
towarzyszy i dawnych mentorów.

Polski rynek wydawniczy nie obfituje niestety w publikacje dotyczące hi-
storii zielonego anarchizmu. Dla polskiego czytelnika w większości dostępne 
są jedynie krótkie opracowania popularnonaukowe, skupiające się na spuściźnie 
skromnej części reprezentantów tej bardzo ciekawej szkoły anarchizmu. Jednym 
z najbardziej znanych w Polsce „zielonych anarchistów” jest Amerykanin Henry 
David Thoreau, bowiem najwięcej prac poświęconych, nazwijmy to umownie – 
radykalnej ekologii, wydanych w Polsce, traktuje o życiu i spuściźnie pisarza 
i myśliciela związanego ze środowiskiem amerykańskich transcendentalistów. 
Ową tematyczną niszę na polskim rynku wydawniczym uzupełniła wydana 
w marcu tego roku książka autorstwa Tomasza Sikorskiego Prekursorzy zielone-
go anarchizmu. Praca poświęcona jest ludziom żyjącym od XVIII do XX wie-
ku, którzy w mniejszym bądź większym stopniu zapoczątkowali powstanie lub 
rozwój myśli anarchizmu ekologicznego. Autor w poszczególnych rozdziałach 
skupia się na myślicielach, aktywistach, pisarzach, którzy mogą być całkowicie 
identyfikowani z anarchizmem zbudowanym na podstawach głębokiej ekologii, 
powrotem do przedindustrialnego trybu życia, albo takich, dla których dbałość 
o środowisko naturalne, sprzeciw wobec mechanizacji wszystkich sfer życia, po-
szanowanie dla istnienia przedstawicieli fauny i flory, stanowiło tylko pewne ele-
menty o wiele szerszych i bardziej skomplikowanych koncepcji wymierzonych 
przeciwko elitaryzmowi i niesprawiedliwości społecznej.

Praca profesora Sikorskiego składa się z biogramów przedstawicieli opisy-
wanego nurtu, bowiem życiowe koleje ekscentrycznych ekologów i burzycieli za-
stanych norm społecznych i prawnych najpełniej ukazują wartości, zasady i cele, 
jakie stały u podstaw ideologii i życiowych filozofii współtworzących ekologicz-
ny anarchizm. Dlatego też poszczególne rozdziały opracowania zawierają rów-
nież objaśnienia takich terminów, jak: anarchoprymitywizm, anarchoweganizm, 
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anarchowegetarianizm, anarchonaturyzm, bioregionazlim, biocentryzm, bowiem 
ich znajomość jest niezbędna do kompletnego zrozumienia spuścizny prekurso-
rów zielonego anarchizmu. Autor, przedstawiając życiorysy takich osobistości, 
jak Lew Tołstoj, Elise Reclus, Henry David Thoreau, Henri Gabriel Zisly, Wil-
liam Godwin, Louis Rimbault, posiłkuje się bardzo często obszernymi cytatami 
prac (książek, artykułów, esejów, powieści), które wyszyły spod pióra wyżej wy-
mienionych myślicieli. Przytaczane fragmenty ich najważniejszych, najbardziej 
reprezentatywnych tekstów, wraz z bogatą bibliografią, mogą wspomóc docie-
kliwego czytelnika w dalszych poszukiwaniach. Na marginesie można dodać, że 
część z tych prac nigdy nie była tłumaczona na język polski.

Należy zaznaczyć, że Prekursorzy zielonego anarchizmu, mimo bogatej bi-
bliografii oraz dodatku w postaci wykazu wolnościowych, ekologicznych kolonii 
powstałych niegdyś na różnych kontynentach, nie są całościowym kompendium 
informacji dotyczącym omawianego ruchu. Książka Tomasz Sikorskiego tak na-
prawdę stanowi szerokie rozeznanie w nurcie myśli politycznej pomijanej i być 
może niedocenianej przez środowiska naukowe. Opracowanie to jest swoistym 
kompasem, drogowskazem zarówno dla osób zainteresowanych historią idei 
i myśli politycznej mającej nadal wpływ na niektóre współczesne ruchy, jak i dla 
naukowców poszukujących inspiracji do podjęcia kolejnych badań. Treść tej bar-
dzo ciekawej pracy nie wyczerpuje szerokiej tematyki związanej z losami ojców 
idei zielonego anarchizmu i ich kontynuatorów, zmusza do refleksji, mogących 
stanowić przyczynek do opracowania problemów, zagadnień orbitujących wokół 
owego tematu, takich jak stosunek polskich działaczy anarchistycznych na prze-
strzeni lat do ekologii i ochrony środowiska naturalnego, obecność tekstów autor-
stwa przedstawicieli anarchizmu ekologicznego w polskiej prasie anarchistycznej, 
czy korelacja pomiędzy radykalną krytyką kapitalizmu a głoszeniem haseł nawo-
łujących do odnowienia kontaktów człowieka z Matką Naturą.
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