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Mądra kobieta1 z fary kołobrzeskiej:
od malarskiej kompozycji do graficznego rozproszenia
parenetycznej formuły obrazowej
Słowa kluczowe: malarstwo tablicowe, ikonografia, Woensam, drzeworyt, Kołobrzeg, mądra
kobieta
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Na południowej ścianie kołobrzeskiej kolegiaty zawieszona jest tablica opatrzona
długim, wierszowanym komentarzem, przedstawiająca w alegorycznym ujęciu
młodą kobietę (ryc. 1). Przed 1945 rokiem obraz ten był zawieszony na arkadzie
W niektórych publikacjach funkcjonuje tytuł Cnotliwa niewiasta bądź Mądra niewiasta. Omawiana kompozycja w okalającym ją komentarzu określona jest jako przedstawienie Wiβe Frouwen, a więc Mądrej kobiety. Wydaje się, że tradycyjnie przypisywany tablicy tytuł wynika z maskowania przemocy stosowanej wobec kobiet nowomową. Z tego powodu postanowiłem uniknąć
słów z duszpasterskiego wokabularza i tytułować kompozycję tak, jak została ona nazwana przez
twórcę objaśniającej ją inskrypcji. O późnoantycznej wizji małżeństwa oraz jej kształtowaniu,
które miało wpływ na średniowieczną praktykę społeczną, por. Michel Foucault, Historia seksualności, t. 4: wyzwania ciała, opr. Frédéric Gros, tłum. Tomasz Stróżyński (Gdańsk: słowo/obraz
terytoria, 2019), 181–206. O średniowiecznym wizerunku kobiet: Helga Schüppert, „Frauenbild
und Frauentag in der Predigtliteratur”, w: Frau und Spätmittelalterlicher Alltag. Internationaler
Kongress Krems an der Donau 2. Bis 5. October 1984 (Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1986), 103–156.
1
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skrajnej nawy południowej2. Tablica obramowana jest prostą, czarną ramą, a widniejący w jej centrum wizerunek otacza brązowa, cienka malarska ramka. Większość pola tablicy wypełnia malowana inskrypcja zapisana w dwóch kolumnach,
po lewej i prawej stronie przedstawienia3. Na samej górze umieszczono dwuwersowy tytuł kompozycji, który zajmuje całą szerokość tablicy, z kolei u dołu, pod
przedstawieniem, zapisano datację i nazwisko Ivana van Cortenbacha. W centrum tablicy, w polu wyznaczonym przez brązową ramkę, umieszczono podobiznę kobiety o wysmukłej sylwetce. Stoi ona na ziemi, na tle wysokich, sięgających jej do pasa krzaków. Ubrana jest w bogato fałdowaną różową suknię
z wysokim stanem. Jej dekolt zdobi spora brosza z turkawką, w pasie przewiązana jest wężem, a na głowie ma biały zawój. Lewą ręką, w której trzyma wrzeciono i dzban, unosi delikatnie suknię, odsłaniając końskie kopyta. W prawej
ręce trzyma zwierciadło – w czerwonej, ozdobionej kwiatami ramie – w którym
odbija się krzyż. Kobieta patrzy na wprost, jej twarz, przedstawiona en face, jest
spokojna. Usta kobiety są zamknięte na kłódkę, do uszu zaś przylegają dwa duże
złote klucze. Po prawej stronie na żerdzi siedzi sokół, którego ogon wychodzi poza
pole wyznaczone przez brązową ramkę. Od lewej strony na kobietę pada mocne
światło, które wydobywa silny kontrast pomiędzy różowymi fałdami sukni, a jej
Paul Hinz, Der Kolberger Dom und seine Bildwerke. Eine Wanderung durch sechs Jahrhunderte
christlicher Kunst in einer pommerschen Kirche (Stettin: Verlag Fischer & Schmidt, 1936) 109;
fotografia obiektu przed wojną w: Robert Dziemba, Historia kołobrzeskiej bazyliki konkatedralnej. Kalendarium (Kołobrzeg, Wydawnictwo „SARAˮ S.C. Ż. Kornas, K. Łuszczyński, 2000), 17.
3
Diese Figur schlame schauwen | Die bedütet ene wisze Frouwen | Welcker Fruwe darna Fahrt |
De is en Ehren wol bewart | | So scall wesen dit myne eyrste flieht | da tick upschlute myne ohren
wieth | | Up dat se möghen hör Gades wort | so mack ick kammen hen immerfort | Hofart will ick
vlehen | Und wil in diesen sehen | daran uns Gott erlösset hat | so doch wieszlich isz myn Raht | Ick
draghe der Schlangen | Flecht umb myn Lieff | So den byllig bedder Wieff | de vor schande gifft
sick hüden will | De volge nicht aller apen Spill | Up Perdes Foten will ich gan | da tick in Eren
fast mag stahn | da tick nich in Sünde falle | de dar is sütte unde wehrt | doch bitter so de galle |
Ick sehe scharp al so de valcke | da tick mach kennen der Framen | by de Schalacke || Welck man
de na myner Ere stat | dar hyde ick my vor beyde vrogh und spat | Ick drage en Schloth van golde
roht | Vor mynes mundes schmelike wort | dat ick unnüde Rede vormüde | Vnd Nymand syne Ere
affschniede | des armen schall ick gern geven | dar mede ick mach vorwarven | det ewige Leven |
Wende ick nich mehr van hier bringe | Sünder allein dat vorhen sinde | Ick drege einen steden moht
| So de Turdelduve doth | So den dat myn bedde gade schall syn | da tick an hem nich | Brecke de
truwe myn | Welcker Frouwen will | hebben sulcken Zeden | de warth an erer | Eren ich beschneden | Unde mag ock verdienen zeckerlich | Vor gade syn Ewig Hemmelrick. Amen || Ivan van
Cortenbach | Aö. Domini M. CCCCXCIIII | Renovatum Anno MDCCXXXXI, s. 52–53. Por. Paul
Graffunder, „Niderdeutsche Inschriften des Kolberger Domesˮ, Jahrbuch des Vereins für Niederdeutsche Sprach-Forschunng 23 (1897): 52–53. Pierwsze wydanie inskrypcji wraz z objaśnieniami w: Johann Gottlieb Wilhelm Maaβ, Geschichte und Bearbeitung der St. Marien-Dom-Kirche
zu Colberg (Colberg: Gedruckt und zu haben bei C.J. Post, 1837), 85–86.
2
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rozświetlonymi, niemal białymi partiami. Tłem kompozycji jest rozległy pejzaż
ze wschodzącym po lewej stronie słońcem. Po prawej stronie, sygnalnie, zostało
umieszczone miasto z wysmukłymi dzwonnicami. Ku miastu, po rozległej łące,
zmierzają dwaj wędrowcy.

Rycina 1. Mądra kobieta, bazylika pw. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu, ok. 1494
(kolobrzegwiary.pl, archiwum Jacka Pechmana4)

Niecodzienna kompozycja została objaśniona w zapisanym w pierwszej
osobie liczby pojedynczej komentarzu umieszczonym po obu jej stronach. W inskrypcji tej zawarto informację, że postać ukazana na obrazie jest mądrą kobietą
4

Dziękuję panu Jackowi Pechmanowi za zgodę na wykorzystanie fotografii.
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i że każda przedstawicielka tej płci, stosująca się do zaleceń zawartych w tekście
towarzyszącym obrazowi, zachowa swój honor. Rady dla kobiet rozpoczynają się
zachętą do otwierania uszu jedynie na Słowo Boże, co mają obrazować klucze
przy skroniach kobiety. Kolejna część inskrypcji odnosi się do zwierciadła – medalionu, w którym odbija się krucyfiks. Zawiera ona wezwanie do odrzucenia
pychy, co prowadzi do ujrzenia siebie w zwierciadle Chrystusa, przez którego
Bóg odkupił ludzkość. Wąż, którym jest przepasana bohaterka kompozycji, jest
oznaką uczciwości i czystości, każących unikać zabaw oraz stronić od złych relacji. Ostatnie wersy lewej kolumny inskrypcji odnoszą się do wzroku oraz nóg kobiety. Kopyta symbolizować mają moc, z którą kobieta stoi na gruncie moralności. Mają ją umacniać w niezłomności oraz nie dopuścić do popełniania grzechu,
który choć na początku jest słodki, dość szybko staje się „gorzki niczym żółć”.
Wzrok mądrej kobiety powinien być z kolei niczym wzrok sokoła – odróżniać
uczciwych od tych, którzy mają złe zamiary. Drugą kolumnę tekstu rozpoczyna
odniesienie do kłódki na ustach. Jest ono wezwaniem do tego, by nieustannie
panować nad mową. Mądra kobieta, zgodnie z inskrypcją, wypowiadając się nie
rani honoru innych. Kolejny czterowiersz odnosi się do przedmiotów trzymanych
przez kobietę w lewej ręce. Dzban i wrzeciono są oznakami dbałości o biednych,
która powinna być bezinteresowna i jako taka prowadzi do zbawienia. To właśnie miłosierdzie jest, w świetle komentarza, drogą do zbawienia. Brosza z turkawką symbolizuje natomiast wierność mężowi. Passus jest zapewnieniem, że
niezależnie od jego przywar i przewin, mądra kobieta powinna stać po stronie
męża. Inskrypcję kończy podsumowanie: oto każda, która będzie posiadać takie
cechy, zdoła zachować cześć, a to z kolei pozwoli jej dostąpić życia wiecznego.
Tekst piętnuje stereotypowe kobiece przywary, takie jak: gadulstwo, niestałość,
nieczystość, niewierność, skłonność do obmowy i kłamstwa, próżność czy niestałość. Te cechy, według autora inskrypcji, prowadzą do utraty szans na zbawienie a obraz jest pomocą w zachowaniu cnót i honoru – warunku uzyskania zbawienia. Trudno orzec, na ile kompozycja była komiczna dla odbiorców oraz czy
odwoływała się do funkcjonujących w późnym średniowieczu przysłów5. Z jednej strony w kompozycji operuje się dosłownie znakiem (uszy z kluczami czy
usta zamknięte na kłódkę), z drugiej natomiast posługuje się wysublimowanym

Christa Grӧssinger, Humour and Folly in Secular and Profane Prints of Northern Europe. 1430–
1540 (London, Turnhout: Brepols, 2002), 107; Bohdan Dziemiok, O komizmie. Od Arystotelesa
do dzisiaj. Antologię opracowała Monika Bokiniec (Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2013), 36–41.
5
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symbolem (turkawka jako symbol wierności6). Omawiane przedstawienie i towarzyszący mu tekst wpisują się w bardzo długą listę pozycji należących do literatury parenetycznej, która w XV wieku kształtowała wzorce zachowań zgodnych
z oczekiwaniami społeczeństwa7. Sam tytuł zresztą wskazuje, że jest to kompozycja dydaktyczna, na którą należy patrzeć8, wpisywała się ponadto w grupę
przedstawień kobiet piętnowanych z powodu swoich przywar, albo chwalonych
za cnoty, które zdołały rozwinąć9.
Obraz odznacza się nie tylko niecodzienną ikonografią i skomplikowaną
wymową, ale i nieoczywistą historią. O najważniejszych momentach w jego dziejach informują dwa wersy umieszczone pod przedstawieniem mądrej kobiety –
stylizowaną minuskułą napisano tam imię i nazwisko (Ivan von Coztenbach10)
i daty (Aӧ. Domini M.CCCCXCIIII oraz Renovatúm Anno MDCCXXXXI). Jerzy Domasłowski, który w swoim artykule na temat pomorskiego malarstwa tablicowego przywołał omawianą tablicę, dopatrywał się w dacie informującej o jej
odnowieniu w XVIII wieku momentu, w którym kompozycja została znacznie
przemalowana, a Cortenbacha uznał za jej fundatora11. Paul Hinz, piszący pół
wieku przed Domasłowskim, nie rozstrzygał roli wymienionego w inskrypcji –
pozostawił w swojej monografii otwartą kwestię tego, czy Cortenbach był fundatorem, czy malarzem12. Podobnie w kwestii autora obrazu i jego ufundowania
wypowiadał się Friedrich Karl Gottlob Hirsching13. Największy z kolei wpływ
na funkcjonowanie tablicy w obiegu naukowym miał Franz Kugler, który w swojej
6
Thomas Nool, Albrecht Altdorfer in sejner Zeit. Reliӧse und profane Themen in der Kunst um
1500 (München, Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2004), 379–380.
7
Na temat literatury parenetycznej o kobietach i do nich kierowanej por. Natalia Giza, Ideał
kobiety angielskiego renesansu w świetle XVI-wiecznej literatury parenetycznej (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020), 9–11, tam dalsza literatura.
8
„Diese Figur schlame schauwen | De bedütet ene wisze Frouven”.
9
Wraz z rozwojem technik graficznych i wzrostem popularności tego medium, liczba tego typu
przedstawień rosła, o czym w dalszej części artykułu. Por. Julianne Mohrland, Die Frau zwischen
Narr und Tod. Untersuchungen zu einem Motiv der frühneuzeitlichen Bildpublizistik (Berlin: Lit
Verlag Dr. W. Hopf, 2013), 105–106.
10
Wbrew zapisowi w inskrypcji, nazwisko widniejące pod przedstawieniem będzie zapisywane
jako Iwan van Cortenbach.
11
Jerzy Domasłowski, „Gotyckie malarstwo tablicowe Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej”,
Materiały Zachodniopomorskie 41 (1995): 349.
12
Hinz, Der Kolberger Dom, 110.
13
Friedrich Karl Gottlob Hirsching, Nachrichten von sechenwürdigen Gemӓlde- und Kupferstichsammlungen, Münz- Gemmen- Kunst und Naturalienkabineten, Sammlungen von Modellen,
Maschinen, physikalischen und matematischen Instrumenten, anatomischen Prӓparaten und
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monografii sztuki pomorskiej uznał omawiany obraz za dzieło pochodzące ze
szkoły norymberskiej14. Supozycja Kuglera, każąca traktować go jako obiekt namalowany w stolicy Frankonii, została powtórzona przez Ludwiga Bӧttgera, ale
znacznie osłabiona. Badacz zaznaczył, że przemalowanie tablicy było znaczne
a formułowanie tez o pochodzeniu autora kompozycji wydaje się nieuprawnione
z powodu zatarcia pierwotnej warstwy malarskiej15. Na intuicję Kuglera powoływał się również Friedrich Mӧller – Ivana van Cortenbacha wymienił w słowniku malarzy i artystów jako malarza. Oeuvre domniemanego artysty był krótkie, jedynym jego ustalonym dziełem była wszak kołobrzeska tablica16. Najdalej
w domysłach na temat autora tablicy zaszedł autor najwcześniejszej wzmianki
na jej temat, Johann III Bernoulli. W wielkim opisie podróży wzdłuż wybrzeża
Morza Bałtyckiego, przez Cesarstwo Rosyjskie i królestwo Polskie, którą odbył
między 1777 a 1778 rokiem, Bernoulli sporo uwagi poświęcił opisowi kolegiaty
kołobrzeskiej i jej wyposażeniu. Po wyliczeniu najważniejszych znajdujących się
w niej obiektów, podróżnik, a właściwie matematyk, potomek rodu badaczy natury, opisał pokrótce świeżo odnowioną kompozycję z mądrą kobietą i przywołał
postać Ivana van Cortenbacha17. Bernoulli stwierdził, że ta postać sprawiła mu
wiele kłopotów: szukał mężczyzny wymienionego w kołobrzeskiej inskrypcji
w leksykonach, zadając sobie trud wyszukiwania tego nazwiska w różnych lekcjach, ale mimo usilnych starań nie znalazł nic o Cortenbachu. Dociekliwość badacza kazała Bernoulliemu uznać, że to niecodzienny zapis nazwiska Hansa von
Kulmbacha (Johann Culenbach”)18. Być może właśnie ta, kreatywna i wynikająca
z niezgody na milczenie źródeł, interpretacja inskrypcji, zaważyła na późniejszych próbach wywodzenia rodowodu Cortenbacha – malarza z Frankonii.

botanischen Gӓrten in Teutschland nach alphabetischer Ordnung der Stӓdte (Erlangen: Johann
Jakob Palm, 1786), 81.
14
Franz Kugler, „Pommersche Kunstgeschichte. Nach der erhaltenen Monumenten dargestelltˮ,
Baltische Studien 8 (1840), 1: 224.
15
Ludwig Bӧttger, Die Bau- und Kunstdenkmӓler des Regirungs- Bezirk Kӧslin, t. 1, z. 1: Die
Kreise Kӧslin, und Kolberg-Kӧrlin (Stettin: Druck von F. Hessenland 1889), 40.
16
Friedrich Mӧller, Die Künstler aller Zeiten und Vӧlker oder Leben und Werke der berühmsten
Baumeister, Bildhauer, Maler, Kupferstecher, Formschneider, Litographen etc. Von den frühesten
Kunstepochen bis zur Gegenwart, t. 1 (Stuttgart: Verlag von Ebner & Seubert, 1857) 386.
17
Jean Bernoulli, Reisen durch Brandenburg, Pommern, Preuβen, Curland, Ruβland und Pohlen,
in den Jahren 1777 und 1778, t. 2: Rückseite von Danzig über Stettin nach Berlin im Jahr 1777, und
zweyte Reise nach Danzig im Jahr 1778 (Leipzig: Caspar Fritsch, 1777), 38–39.
18
Tamże, 39.
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Obok zupełnie nieuzasadnionej tezy o artystycznej działalności bohatera
inskrypcji funkcjonowała druga, zakładająca, że wymieniony w niej został fundator będący rycerzem zakonu krzyżackiego. Wiadomo, że członkowie rodu Cortenbachów związani byli z tym zakonem. Powiązania te potwierdzają najstarsze
wzmianki na temat obrazu. Według Heinricha Riemanna, który powoływał się
na kronikę spisaną w XVII wieku przez Martina Rango, Cortenbach był pruskim
rycerzem. Pod koniec XV wieku miał umrzeć w Kołobrzegu i został pochowany
w tamtejszej kolegiacie. Obraz nie był jedynym jego darem dla świątyni, jeszcze
w 1650 roku na jednym z filarów były zawieszone jego hełm i tarcza19. Choć
w XIX wieku wymienionych obiektów nie było już w kolegiacie, warto zauważyć, że zawieszanie tarcz w kościele nie było wyjątkowe w późnym średniowieczu. Zachowane do dzisiaj tarcze rycerskie często stanowiły część memorii, co
chroniło je przed zniszczeniem i zachowało do współczesności20. Sepultura rycerza, jego tarcza, hełm i obraz, które ofiarował kolegiacie przyczyniły się do
podtrzymania pamięci o nim.
Odnotować należy, że fragment inskrypcji informujący o rycerzu został
dopisany innym duktem niż wierszowana inskrypcja. O ile przemalowania tablicy zwracały uwagę badaczy, o tyle napisy nie były przedmiotem ich zainteresowania. Pozostała część napisu również została przemalowana – dukt, którym
został naniesiony opis kompozycji nie jest gotycki, choć taki naśladuje. Jest bardzo niepewny i nierówny, przestylizowany w ozdobnikach, był prowadzony ręką
niepewną, która jedynie naśladowała pierwotny zarys liter. Napis pod przedstawieniem został naniesiony innym duktem, nawiązującym do minuskuły renesansowej, należy zatem założyć, że nie było go pierwotnie na tablicy i dopiero
w połowie XVIII wieku uznano za stosowne naniesienie informacji nie tylko
na temat renowacji tablicy, ale także o jej fundatorze oraz dacie przekazania do
kolegiaty. Tekst przynosi informacje, które twórcy inskrypcji znali skądinąd –
nazwisko fundatora oraz datę jego śmierci. Uzupełnione o datę renowacji tablicy,
stanowiły swoistą metryczkę obiektu. Zupełnie niezrozumiałe jest markowanie
suspensji w słowie „Renovatúm”, które jednak nie zostało skrócone – być może
Heinrich Riemann, Geschichte der Stadt Colberg. Aus den Quellen dargestellt (Colberg: Carl
Jancke’s Verlag 1873), 466.
20
Por. na przykład: Helmut Nickel, Five Shields from a Set of Seven, with the Family Arms of
Behaim von Scharzbach, w: Gothic and Renaissance Art in Nuremberg 1300–1500. Catalog
of an exhibition held at the Metropolitan Museum of Art, New York, April – June 22, 1986 and at
the Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg, July 24 – Sept. 28, 1986 (New York–Munich:
The Metropolitan Museum of Art, Prestel-Verlag, 1986), 201–203.
19
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poprzez ten zabieg autor inskrypcji chciał uczynić ją archaiczną. Takie działanie
usprawiedliwiałby również dość nietypowo zapisana kontrakcja „Anno” (Aӧ).
Martin Rango, kołobrzeżanin, z pewnością widział miejsce pochówku van
Cortenbacha. Również informacja o przechowywaniu hełmu i tarczy rycerza
są niepodważalne. Wydaje się, że wymieniony w inskrypcji rok 1494 był rokiem
śmierci rycerza, którego życie dobiegło kresu w Kołobrzegu, stąd zarówno elementy uzbrojenia, jak i obraz zostały w kościele, gdzie został pochowany. Warto
zauważyć, że tematyka obrazu, na co zwracano wcześniej uwagę21, nie predestynuje go do zawieszenia w pierwszej kolejności w kościele, równie dobrze mógłby
znaleźć miejsce w świeckim wnętrzu publicznym. Choć w farach pobrzeża Bałtyku znajdują się podobne realizacje, jak chociażby Tablice dziesięciorga przykazań, wydaje się, że kołobrzeski obraz był zbyt dosadny, ingerował w życie codzienne i nie odwoływał się bezpośrednio do nauczania czy historii Kościoła22.
Być może van Cortenbach podróżował po prostu z tym obrazem i po jego śmierci
zawisł on na ścianie kolegiaty razem z innymi pamiątkami po nim23.
Wydaje się, że wbrew opiniom przywołanych historyków, rycerz raczej nie
pochodził z Prus a z terenów Limburgii, gdzie od końca XIV wieku ród Cortenbachów posiadał zamek. Rodzina już w XV wieku miała liczne gałęzie, dlatego
bez kwerendy archiwalnej w Belgii nie sposób ustalić, z kim spokrewniony był
van Cortenbach zmarły pod koniec XV wieku na terenie Pomorza. Imię Iwan

Hinz, Der Kolberger Dom, 110.
Przykładem tablicy dydaktycznej jest zestawiająca dekalog pochodząca z kościoła Marii Panny
w Gdańsku, por. Adam Stanisław Labuda, Malarstwo tablicowe w Gdańsku w 2 poł XV w. (Warszawa: PWN, 1979), 206–209. Ta formuła została ok. 30 lat później wykorzystana przez warsztat
Lucasa Cranacha Starszego i zawisła we wnętrzu świeckim – w sali ratusza w Wittenberdze, por.
Karin Kolb, Kunst- und Kulturhistorische Studien zur Zehn-Gebote-Tafel von Lucas Cranach d.
Ä. und seiner Werkstatt. Nachtrag zum Bestimmungsort und zur Geschichte der Tafel, dostęp:
14.04.2021,
https://lucascranach.org/documents/DE_LHW_G25_FR077/09_Other/DE_LHW_
G25_FR077_2001_Document_Kolb_001-055.pdf.
23
Warto zauważyć, że obraz oraz pamiątki po van Cortenbachu trafiły na ścianę kolegiaty w momencie intensywnego kształtowania się wyposażenia świątyni. Z ostatniej dekady XV wieku pochodzi epitafium Siverta von Grantzina powstałe w 1492 r., tablica o niezwykłej tematyce wysnutej z passusu Złotej legendy Jacopa de Voragine. Funkcję komemoracyjną ma również powstały
w tym samym czasie (po 1495 r.) wielkoformatowy Pokłon trzech króli zamówiony przez Szymona
Adebara. W tej dekadzie powstała również tablica z przedstawieniem trzech franciszkańskich
mnichów. Kolejnym zachowanym do dzisiaj elementem wystroju kolegiaty pochodzącym z tego
czasu (wykonane zostały przed 1520 r.) są cztery ołtarze szafkowe ufundowane przez mieszczan
kołobrzeskich (Hinz, Der Kolberger Dom, 82–89, 104–109, 111–112).
21
22

M ądr a kobieta z fa ry kołobr zesk iej

15

było wcale popularne wśród członków rodu24. Być może wspominany tutaj rycerz
poszedł w ślady wielkiego przodka imiennika, zmarłego w 1434 roku komtura
komandorii Alden Biesen. Losy Iwana seniora w pewnym momencie związały
go zarówno z królestwem Polskim, jak i Prusami – był on delegatem Dietricha
von Wittershausena, mistrza niemieckiego na sejmie we Wrocławiu w 1420 roku.
Van Cortenbach jako przedstawiciel zakonu lobbował wśród książąt Rzeszy przeciwko wrogom zgromadzenia, a ponadto witał w imieniu państwa krzyżackiego
cesarza Zygmunta, gdy ten jadąc do Wrocławia zatrzymał się w Nysie25.
Przedstawienie mądrej kobiety wpisuje się w tradycję przedstawień parenetycznych, które w formie obrazowej zbierają pożądane cechy przedstawicieli określonej grupy społecznej czy płci, a zestawione razem były wskazówką, jak należy
postępować, aby osiągnąć postulowany ideał. Funkcjonowanie takiego przedstawienia warto przedstawić na przykładzie popularnych w późnym średniowieczu
kompozycji ukrzyżowanego mnicha. Analogia do kołobrzeskiego przedstawienia
jest podwójna – zarówno na poziomie podobieństwa ikonograficznego (wykorzystanie podobnych motywów), jak i funkcjonalnego (obie formuły mają funkcję
parenetyczną), obie stały się popularne, choć każda na swój sposób i dzięki innym środkom. Ukrzyżowany mnich został po raz pierwszy namalowany wśród
mówiących po niemiecku zakonników na terenie wschodniego Cesarstwa26. Dwie
najstarsze wersje, powstałe w pierwszej poł. XV wieku odnaleźć można w rękopisach przechowywanych w Londynie oraz w Rzymie27. Są bliźniacze – przedstawiają ubranego w habit mnicha przybitego do krzyża za pomocą małych krzyży.
Zakonnik ma zawiązane oczy a usta zamknięte na kłódkę. Jego bok jest otwarty
a do rany przylega wąż. Po obu stronach ukrzyżowanego unoszą się anioł – ten
z lewej strzela do mnicha z łuku, znajdujący się zaś po prawej stronie mnicha
w lewej dłoni trzyma chustę, w prawej z kolei bicz, którym go smaga. Iluminacje opatrzone są zarówno rozbudowanymi podpisami przy poszczególnych
24
Szczególnie wśród van Cortenbachów z Helmold, którzy w początkach XV w. oddzielili się
od głównej linii rodu, popularne było to imię. Zapewne nadawanie go nawiązywało do zmarłego
w 1434 r. Iwana. Wśród helmoldzkich przedstawicieli rodziny wyróżnić należy Iwana zmarłego
w 1491 r. oraz jego imiennika, członka dworu Karola V i zarządcy Leuven (zmarłego w 1523 r.).
25
Por. Stanisław Zajączkowski, „Studia nad procesami Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim
w l. 1420–1423”, Ateneum Wileńskie 12 (1937): 329–348.
26
Almuth Seebohm, „The Crucified Monk”. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes
59 (1996): 61.
27
Wellcome Institute for the History of Medicine w Londynie MS 49, f. 63v; Biblioteca Casanatense MS 1404, f. 35v.
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elementach kompozycji, jak i obszernym komentarzem, poprowadzonym po obu
stronach krzyża. Formuła, chwaląca gotowość do poświęceń, czystość, milczenie czy pobożność, dość szybko stała się popularna w konwentach mniszych,
a co za tym idzie, zaczęła ulegać przekształceniom28, wynikającym nie tylko
z chęci wzbogacenia wymowy przedstawienia, ale i umiejętności iluminatorów.
Dowodem na popularność formuły oraz przykładem uproszczeń ikonograficznych i formalnych, wynikających raczej z braków warsztatowych, jest ilustracja
zamieszczona w Constitutiones fratrum predicatorum kodeksie powstałym we
Lwowie w 1497 roku w tamtejszym konwencie dominikanów29 (ryc. 2). Kompozycja ta zapewne została skopiowana z innego rękopisu, co sugerowała Barbara Miodońska30. Lwowskie przedstawienie mnicha wykonane jest ręką mało
wprawną, za pomocą brunatnego atramentu i zarówno formalnie, jak ikonograficznie znacznie różni się od bliźniaczych pierwowzorów. Na lwowskiej iluminacji mnich w habicie, z kapturem na głowie, jest przybity (choć nie widać gwoździ)
do poziomej belki krzyża. W prawej ręce trzyma płonącą pochodnię, jego bose
stopy są skrzyżowane, jak nakazywałaby konwencja ukrzyżowania, brak jednak
w przedstawieniu pionowej belki krzyża, do której powinny być przygwożdżone.
W miejscu przebitego boku iluminator namalował serce, przy którym unosi się
zaczepiony za pas mnicha wąż. Oczy mnicha są zamknięte, a usta, jak w przywoływanych wcześniej iluminacjach, zamknięte kłódką. Rysunek jest prosty, jedynymi akcentami kolorystycznymi są zamknięte oczy, które podkreślono minią
oraz wypełnione tym samym barwnikiem serce. Poszczególne elementy kompozycji zostały opatrzone krótkimi komentarzami umieszczonymi na unoszących
się wokół ukrzyżowanego banderolach.

28
Almuth Seebohm ukazała w swoim artykule drogę, jaką formuła, na którą obok ukrzyżowanego mnicha, składał się też sążnisty komentarz oraz anioły, ulegała przekształceniom. Można
wskazać, że zmianom ulegał nie tylko zbiór atrybutów mnicha – kolejni autorzy coraz swobodniej
podchodzili do tekstu towarzyszącemu przedstawieniu znacznie go skracając. Popularyzacja typu
ikonograficznego, dokonana dzięki pojawieniu się go w realizacjach w technikach graficznych,
doprowadziła do kolejnych uproszczeń, por. Seebohm, „The Crucified Monk”, 83–102.
29
Biblioteka Książąt Czartoryskich – Muzeum Narodowe w Krakowie, Constitutiones fratrum
predicatorum, rkps. Czart. 3788 III, s. 5.
30
Katarzyna Płonka-Bałus, Średniowieczne rękopisy iluminowane Biblioteki i Muzeum Książąt
Czartoryskich w Krakowie, T. 2: Bawaria, Czechy – Polska (Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie, 2018), 138.
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Rycina 2. Ukrzyżowany mnich, Constitutiones fratrum predicatorum,
Biblioteka Książąt Czartoryskich – Muzeum Narodowe w Krakowie,
sygn. 3788 II Rkps, s. 5 (polona.pl)

Omawiana powyżej formuła ikonograficzna, jak inne typy kompozycyjne,
upowszechniały się wśród odbiorców dzięki kopiowaniu poszczególnych egzemplarzy. Kopiowanie kompozycji parenetycznych nie ograniczało się do powielania kompozycji, ale i towarzyszącego jej komentarza. W przypadku powielania przedstawień ukrzyżowanego mnicha swoistą cezurę stanowi opracowanie
go w technice graficznej, dzięki czemu liczba kopii stała się większa a dostęp
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do przedstawienia łatwiejszy31. Choć dotąd nie udało się odnaleźć przedstawień
analogicznych do Mądrej kobiety z Kołobrzegu wykonanych w technikach malarskich, inaczej jest w przypadku technik graficznych. Około 1525 roku Anton
Woensam, działający w Kolonii malarz, ale i inwentor oraz wykonawca wielu
klocków drzeworytniczych, stworzył sporą kompozycję (38,3 × 25,6 cm) przedstawiającą mądrą kobietę (ryc. 3)32, która została wykonana w technice drzeworytu przez Wolfganga Rescha, działającego w Norymberdze formschneidera33,
drukarza oraz wydawcę. Kolońska kompozycja ma wyraźne związki z kołobrzeskim obrazem. Ten związek nie tylko przejawia się temacie, ale i w jego realizacji. Na drzeworycie przedstawiono mądrą kobietę i dodano obfity komentarz
(rozbity na czterowiersze umieszczone w kartuszach będących odnośnikami
do poszczególnych elementów kompozycji). Kobieta Woensama przedstawiona
na omawianej luźnej rycinie stoi na fragmencie łąki, towarzyszą jej takie same
atrybuty (poza sokołem), jak przedstawione na tablicy z kolegiaty w Kołobrzegu.
Istotną zmianą dokonaną przez Woensama jest ustawienie postaci i jej ubranie –
woensamowska kobieta ma modny wówczas strój z ozdobnymi rękawami34, wąż
owijający się wokół niej jest o wiele większy, podobnie jak trzymane w prawej
ręce zwierciadło i turkawka na piersi. Zamiast dwóch kluczy inwentor postanowił
umieścić w swojej kompozycji tylko jeden. Elementy kompozycji mające znaczenie
symboliczne zostały w tej redakcji uwydatnione, co każe przypuszczać, że autor
starał się wzmocnić siłę oddziaływania i przekaz swojego druku. Podobieństwo
drzeworytu Woensama do kołobrzeskiej tablicy nie ogranicza się wyłącznie do ikonografii. Co ciekawe, również tekst komentarza jest podobny. Pomijając rozwlekły
tytuł, którego zbieżność w obu przypadkach można by wytłumaczyć konwencją,
poszczególne partie inskrypcji są tożsame, choć zapisane w innym dialekcie35.
Seebohm, „The Crucified Monk”, 83–96 i n.
Ariane Mensger, red. Weibsbilder. Eros, Macht, Moral und Tod um 1500 (Berlin, München:
Deutscher Kunstverlag, 2017), 132–133. Kolorowana odbitka, pochodząca z kolekcji cesarskiej,
znajduje się w Wiedniu: DG 1966/218. Por. też Bartsch, VII, 473; Max Geisberg, The German
Single-Leaf Woodcut. 1500–1550. Revised and Edited by Walter L. Strauss, t. 4 (New York: Hacker
Art Books 1974) 1558.
33
Informuje o tym napis na dole kompozycji, pod nogami kobiety: „Wolffgang Resch Formschneyder”.
34
Istotnym, dość tajemniczym elementem kompozycji, jest ciągnący się u dołu sukni napis
„ST BC DFAV I I”.
35
Nie sposób rozstrzygać, jak silny związek zachodzi między inskrypcjami na tablicy oraz na luźnych rycinach. Słusznym postulatem wydaje się przeprowadzenie osobnych komparatystycznych
badań językoznawczych komentarzy towarzyszących przedstawieniom mądrej kobiety.
31
32

M ądr a kobieta z fa ry kołobr zesk iej

19

Ciekawą modyfikacją w tekście wykonanej w Kolonii inskrypcji jest zmiana
w passusie na temat miłosierdzia, które powinno być okazywane określonej grupie
społecznej. Zamiast osób biednych w komentarzu towarzyszącym drzeworytowi
wskazani są starsi36. Wydaje się, że kołobrzeska Mądra kobieta (wraz z towarzyszącym jej komentarzem) albo była bezpośrednim wzorem dla Woensama, albo już
pod koniec XV wieku istniała kompozycja wzorcowa, może właśnie odbita w formie luźnej ryciny, która była asumptem do wykonania obu omawianych przedstawień.

Rycina 3. Anton Voensam, Mądra kobieta, ok. 1525
(commons.wikimedia.org)

36
Tablica kołobrzeska: „des armen schall ick gern geven”, drzeworyt Woensama: „Den annan sol
ich geren geben”.
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Norymberska kompozycja Woensama znalazła odbiorców nie tylko we
Frankonii. O tym, że rycina była rozpowszechniona na terenie Cesarstwa i sąsiadujących z nim ziemiach, świadczy to, że między 1540 a 1545 rokiem powstała
kompozycja na niej wzorowana (ryc. 4)37. Jej inwentorem był działający w Amsterdamie Cornelis Antoniszoon a klocek wykonał najprawdopodobniej Jan Ewoutszoon. Sporządzone przez nich odbitki były sporej wielkości – przechowywana
w Rijksmuseum, kolorowa odbitka, choć obcięta u dołu mierzy 28,2 × 29,8 cm
(jest to wymiar klocków, z których odbijano główną grupę, sama karta jest znacznie szersza).

Rycina 4. Cornelis Antoniszoon, Mądra para, ok. 1540–1545,
Rijksmuseum, RP-P-1932-127

Na ilustracji przedstawiono mądrą parę – po prawej stronie stoi mądra
kobieta, odwrócona w stronę stojącego po przeciwnej stronie karty mądrego
37
New Holstein Dutch 19 (Ewoutsz.); Hollstein Dutch 38 (Antonisz). Kolorowana odbitka znajduje
się w Rijksmusum (RP-P-1932-127). Pod tymi samymi numerami katalogowymi zostały również
zaszeregowane odbitki odbijane z innego klocka, o których mowa będzie w dalszej części artykułu.
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mężczyzny. Kompozycja, tutaj również opatrzona sporym komentarzem, jest
z pewnością wzorowana na norymberskiej (wskazuje na to chociażby powtórzenie majuskułowych liter na obrzeżu sukni mądrej kobiety czy ozdobnych kaskad
składających się z pociętych pasów materiału, którymi obszyte są rękawy sukni).
Ważną zmianą, bo dokonaną w atrybutach bohaterki kompozycji, jest zastąpienie
trzymanego w lewej ręce wrzeciona (ewentualnie chleba w takim kształcie), występującego zarówno w kompozycji kołobrzeskiej, jak i norymberskiej, chlebem,
którego kształt nie wzbudza już żadnych wątpliwości przy rozpoznaniu38. Towarzyszący kobiecie mężczyzna wyposażony jest w atrybuty świadczące o jego aktywności – jest ubrany w antykizującą zbroję przypominającą te z drzeworytów
Virgila Solisa. Na piersi ma serce wpisane w krzyż, co ma świadczyć o pobożności. Jego broda jest oznaką uczciwości, trzymana w ręce waga szalkowa ma
być dowodem prawości i sprawiedliwości, węgielnica to symbol prawości, cokół,
na którym stoi oznaczać ma solidność (kobieta stoi na skraju zbocza). Wreszcie
pies leżący przy nim jest oznaką wierności i poczucia obowiązku39.
Kompozycja musiała być popularna, w tym samym warsztacie powstała kolejna seria odbitek z klocka, będącego bardzo staranną kopią omawianego wyżej (ryc. 5). Zmiana zaszła nie tyle w kompozycji, co w formie odbitek – nowe
wizerunki mądrej pary są pozbawione komentarza, nawet tytułu, który mógłby
wskazywać sens przedstawienia. Taka modyfikacja jest zapewne dowodem na to,
że obiorcy nie mieli problemu ze zrozumieniem sensu kompozycji (choć nie należy wykluczyć, że omawianą edycję odbijano również z komentarzem, ale takie odbitki nie są znane). Raczej nie ulega wątpliwości, że stworzenie nowego
klocka świadczy o popycie na kompozycję40. Na dwóch zachowanych odbitkach
widać, że były odbijane z klocków poważnie uszkodzonych przez drewnojady41,
co wpływało zapewne na ich wartość estetyczną, ale było też świadectwem popularności kompozycji i (prawdopodobnie) długiego używania matrycy. Mimo
uszkodzeń klocka, temat był ciągle atrakcyjny dla odbiorców.

Widać to w odbitce amsterdamskiej: dzięki pokolorowaniu odbitki nie ma wątpliwości, że mądra kobieta wraz z dzbanem trzyma chleb.
39
Anastazja Oleśkiewicz, Jessica Taylor-Kucia, red. Praca kobiety nigdy się nie kończy (Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013), 232.
40
O popularności przedstawień ukazujących cnoty kobiece na terenie Niderlandów por. Piotr
Oczko, Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo historia pewnej obsesji (Kraków: Collegium Columbinum, 2013).
41
British Museum 1933,0610.12; Rijksmuseum RP-P-BI-129.
38
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Rycina 5. Cornelis Antoniszoon, Mądra para, ok. 1540–1545,
Rijksmuseum, RP-P-BI-129

Niektóre klocki pochodzące z warsztatu Antoniszoona zostały wykorzystane ponownie w XVIII wieku w zupełnie nowym kontekście, nadającym im
niespodziewane znaczenie. W czasie wojny o sukcesję austriacką, w drukarni
Jacoba van Egmonta w Amsterdamie, wytłoczono serię karykatur, w których
współczesne wydarzenia przybliżano za pomocą komentarza do XVI-wiecznych
drzeworytów42. Odbitka z 1742 roku jest świadectwem fizycznej degradacji matrycy, szczególnie jej górnych i dolnych boków – największe ubytki dotyczą partii
postumentu, na którym stoi mężczyzna oraz jego hełmu. Kompozycja mająca
być wzorem idealnej kobiety, w tym kontekście stała się wyobrażeniem królestw
sprzymierzonych przeciw Austrii, mężczyzna zaś został skojarzony ze Zjednoczonymi Prowincjami.
Wędrówka kompozycji nie kończy się wcale w pracowni i drukarni Antoniszoona i spadkobierców jego warsztatu. Z połowy XVI wieku pochodzi odbitka
42

Rijksmuseum RP-P-OB.-83.788.
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wykonana przez anonimowego formschneidera na terenie Rzeszy43 (ryc. 6).
Ze wszystkich omawianych w tekście kompozycji ta jest najbardziej zredukowana i uproszczona. Przedstawienie Mądrej pary (karta 27,2 × 21,5 cm) jest obramowane grubą ramką z nielicznymi uszkodzeniami. Odbitka nie została opatrzona komentarzem. Zależność od wcześniejszych kompozycji nie jest trudna
do ustalenia – postać kobiety została skopiowana z drzeworytu Woensama44. Zarówno ubiór kobiety, jak i jej atrybuty zostały wiernie, choć nie bez uproszczeń,
skopiowane z norymberskiej kompozycji.

Rycina 6. Mądra para, ok. 1550,
Biblioteka PAN i PAU w Krakowie, nr inw. Gabinet Rycin, inw. 4952

Oleśkiewicz, Taylor-Kucia, Praca kobiety, 233. Poza odbitką przechowywaną w gabinecie Rycin Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności, również Biblioteka w Muzeum Księcia
Antona-Urlicha w Bruszwiku (sygn. XVI. H. IV. AB 3.7) przechowywany jest drzeworyt odbity
z tego samego klocka.
44
W czasie przenoszenia wzorcowej kompozycji, być może z powodu chęci jej lekkiego obcięcia,
anonimowy twórca nie przeniósł całego napisu u dołu sukni kobiety.
43
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Postać mężczyzny, nieobecna w kompozycji Woensama, nie została raczej
zaczerpnięta z omówionych wyżej przedstawień, dokonano bowiem istotnych
zmian. Powtórzono wprawdzie atrybuty, jednak nacisk położono na inne aspekty:
pies nie leży już za, ale przez mężczyzną; wyeksponowano węgielnicę i powiększono serce na piersi; krzyż, który na amsterdamskich kompozycjach był realnym
przedmiotem zawieszonym na szyi, teraz zasygnalizowany jest w formie dwóch
pasów materiału. Wreszcie zmienił się strój mężczyzny, antykizującą zbroję, sandały oraz nagolenniki zastąpiła prosta mieszczańska tunika. Jedynym elementem
ubioru występującym na omawianej odbitce i tych pochodzących z Amsterdamu,
jest hełm, w anonimowej redakcji pozbawiony jest jednak wszelkich ozdób. Nie
ulega wątpliwości, że twórca tej kompozycji znał zarówno amsterdamską, jak
i norymberską wersję kompozycji i skompilował je. Być może istniała wcześniejsza kompozycja, łącząca kobietę z Norymbergi z wyobrażeniem idealnego mężczyzny z Amsterdamu, która była dla niego wzorem. Podobnie jak w drugiej
wersji mądrej pary, w przypadku tych odbitek zrezygnowano z opisu kompozycji
(który powinien być formschneiderowi znany z odbitek Woensama, o ile z nich
korzystał). Brak inskrypcji jest zapewne dowodem na to, że odbiorcy nie potrzebowali objaśnienia, by zrozumieć skomplikowaną symbolikę ryciny.
Mądra kobieta – niecodzienna kompozycja znajdująca się od końca XV
wieku w kołobrzeskiej farze sama w sobie jest ciekawym i wartym analizy
obiektem. Stanowi świadectwo formowania społeczeństwa poprzez kreowanie
oczekiwania wobec płci, kształtowanie odpowiednich wzorców postępowania
czy piętnowanie cech niepożądanych. Razem z powstałymi później kompozycjami jest dowodem na to, że u zarania nowożytności atrakcyjnym konceptem
była kompozycja przedstawiająca kobietę z kłódką na ustach, z kopytami zamiast
stóp, która wpatruje się w Ukrzyżowanego. Choć nie można ustalić, czy to kołobrzeska tablica była wzorem dla Woensama, czy obie kompozycje miały wspólne
źródło, dopiero przejęcie konceptu przez twórców rycin spowodowało jego szerokie rozpowszechnienie. Zmiany w odbitkach są dowodem na to, że w pewnym
momencie mądra kobieta a później mądra para stały się na tyle zrozumiałe, że
przestały wymagać komentarza.
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Rycina 7. E.L. Pamplin, Zaufany sługa, XIX w.
(commons.wikimedia.org)
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W połowie XVI wieku te przedstawienia były zatem tak komunikatywne
jak ukrzyżowany mnich czy godny zaufania sługa, który od 1579 roku znajduje
się na szyldzie przed kuchnią. Wincester College w Hampshire (ryc. 7)45. Odwoływały się do mniej lub bardziej prostych skojarzań i pokazując określony zestaw
cech pożądanych, wywierały wpływ na odbiorców.
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Abstrakt
Artykuł poświęcony jest przechowywanemu w kolegiacie kołobrzeskiej obrazowi
przedstawiającemu Mądrą kobietę i recepcji typu ikonograficznego, do którego należy.
Kompozycja jest nietypowa, pełna symboli i nieoczywistych znaków, które objaśniono
w umieszczonej po obu stronach przedstawienia inskrypcji. Ponadto, w XVIII wieku
umieszczono na tablicy informację o jej fundatorze, roku, w którym znalazła się ona
w kościele oraz upamiętniono renowację obrazu. Obraz wpisuje się we wcale popularną
w późnym średniowieczu grupę przedstawień parenetycznych, których zadaniem było
pokazywanie wzorców odpowiednich postaw. Wzorce te, dzięki wynalezieniu oraz upowszechnieniu technik graficznych, mogły trafić do coraz większej liczby odbiorców.
Podobnie było z kompozycją, która znajduje się w Kołobrzegu, w pierwszej połowie
XVI wieku wizerunki mądrej kobiety zostały wydrukowane w Kolonii, Amsterdamie
oraz niezidentyfikowanej pracowni na terenie Rzeszy. Z biegiem czasu formuła została
wzbogacona o wizerunek mądrego mężczyzny. Choć najstarszym realizacjom towarzyszył komentarz, późniejsze odbitki zawierają jedynie ilustrację, co, wydaje się, dowodzi
sporej popularności kompozycji.
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A wise woman from the Kołobrzeg parish church:
From painting composition to graphic dispersion of parenetic image formula
Abstract
The article is devoted to the painting stored in the Kołobrzeg collegiate church, representing A wise woman, and to the reception of the iconographic type it belongs to. The composition is untypical, full of symbols and non-obvious signs, explained in the inscriptions
placed on both sides of the representation. Moreover, in the 18th century an information
was placed on the panel about its founder, the year it came to the church, and its renovation. The painting belongs to quite popular in the late Middle Ages group of parenetic
representations, which were intended to demonstrate models of proper attitudes. These
models, due to the invention and dissemination of graphic techniques, could find their
way to more and more numerous recipients. Similar holds true for the composition which
is found in Kołobrzeg: in the first half of the 16th century, images of wise woman were
printed in Cologne, Amsterdam, and in an unidentified workshop in the German Reich.
Over the course of time the formula was enriched with an image of a wise man. Although in the oldest realizations the picture was accompanied with a commentary, the
later copies contain the picture alone which seems to prove considerable popularity of the
composition.
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Wielki dzień Skalina (7 IV 1269), początki Choszczna
i pomorskich von Kleistów. W tle konflikt księcia Barnima I,
jego rycerstwa z ziemi stargardzkiej i cystersów kołbackich
z joannitami oraz interwencja margrabiów brandenburskich
w zlewni lewobrzeżnej Iny 1
Słowa kluczowe: Skalin, zjazd w Choszcznie 1269, początki Choszczna, rody rycerskie von
Kleist i von Blankenburg

Keywords: Skalin, 1269 Choszczno Reunion, origins of Choszczno, knightly families von Kleist
and von Blankenburg

W tomie II Katalogu zabytków powiatu stargardzkiego z 2010 roku, w haśle
„Skalin” w drugim zdaniu „wiadomości historycznych” (s. 142) czytamy:
Konrad v. Clest rycerz w służbie księcia Barnima I, wcześniej jego marszałek,
7 IV 1269 r. w obecności biskupa kamieńskiego Hermana – który może wracał
ze spotkania z margrabiami [brandenburskimi] widzącymi się tydzień wcześniej
Zastosowano skróty bibliograficzne: CDB – Codex diplomaticus Brandenburgensis, red.,
A.F. Riedel, Berlin 1838–1869; Hauptteil I, Bd. I–XXV (cytowano podając tom, stronę); Hauptteil
II, Bd. I–VI (cytowano: litera B, tom, strona); Hauptteil III, Bd. I–III (cytowano: litera C, tom,
strona); Hauptteil IV, Bd. I (cyt. litera D, strona); Suplementband (cytowano: SB). MUB – Mecklenburgisches Urkundenbuch, T. III–XXV, Schwerin 1865–1936. PU – Pommerellisches Urkundenbuch, red. M. Perlbach, Danzig 1882. PUB – Pommersches Urkundenbuch, Bd. I–XI, Stettin
1868–1936, Köln, 1961–1990.
1
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z księciem wschodniopomorskim Mściwojem II w Choszcznie – aktem wystawionym w Skalinie czyni pewne nadanie dla cystersów kołbackich (PUB II, nr 881).

W toku redakcyjnej obróbki tego tekstu, może w trosce o jego lapidarność,
widocznie doszło do zniekształceń (skróceń?) streszczenia czynności. Nastąpiła
ona bowiem również w obecności rycerzy brandenburskich (sic!) i pomorskich,
ale co jeszcze ważniejsze – również w obecności Barnima I „księcia Słowian”, bo
taką zwykle stosował tytulaturę ten władca Pomorza Zachodniego (ok. 1220/1221–
1278). A do tego Kleist wówczas pozostawał w służbie margrabiów brandenburskich. Zaskakujący jest zjazd tylu dostojników w tak małej wsi koło Stargardu,
położonej opodal północno-wschodniego brzegu jeziora Miedwie. Gdy wejrzeć
w treść dokumentu, pojawiają się dalsze zaskakujące konstatacje i znaki zapytania. Ale by rzecz całą skomentować i zaproponować rozwiązanie zagadek,
trzeba osadzić ją w szerszym kontekście zdarzeń politycznych. A wiele się działo
w roku 1269 w księstwie na Pomorzu, zwanym dziś Zachodnim, a także w jego
otoczeniu (na Pomorzu Nadwiślańskim, w Brandenburgii, Meklemburgii i innych
podmiotach politycznych północnych Niemiec), nie bez znaczenia dla tej części
Pomorza, w której i Skalin leży. Nadal mamy trudności w interpretacji tamtych
licznych zdarzeń. Tylko niektórymi i niezbędnymi tu się zajmiemy, zmierzając
jedynie do objaśnienia przedmiotu czynności owego „Clesta” w Skalinie i okoliczności, które ją poprzedzały. Droga do interpretacji tego zaskakującego dokumentu prowadzi przez przypomnienie i zinterpretowanie m.in.:
1. Ostrego konfliktu Barnima, jego rycerstwa z ziemi stargardzkiej, ale i cystersów z Kołbacza, z joannitami z ziemi stargardzkiej i choszczeńskiej (korytowskimi).
2. Interwencji (?) margrabiów zajmujących w 1269 roku dobra cystersów w widłach Iny i Małej Iny między Choszcznem i Stargardem, zarazem wyjmujących je z obszaru księstwa pomorskiego.
3. Spotkania margrabiów brandenburskich 1 kwietnia 1269 roku w Choszcznie
z Mściwojem II księciem świeckim (z ośrodkiem w Świeciu) na Pomorzu Nadwiślańskim.

***
Barnim, z główną poniekąd siedzibą w Szczecinie (ale od 1249 r. bez prawa
do zamku), od 1264 roku, po śmierci bezpotomnego kuzyna Warcisława III,
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był jedynowładcą w księstwie zachodniopomorskim. Układem kamieńskim
z 1264 roku miał być prawnym sukcesorem Mściwoja II księcia nadwiślańskiego,
wtedy na Świeciu. Do tego po śmierci księcia wschodniopomorskiego Świętopełka
Wielkiego, w 1266 roku odzyskał na wschodzie ziemię sławieńską. Na Pomorzu
Nadwiślańskim po Świętopełku rządzili: jego brat Sambor II na Tczewie oraz synowie – Warcisław II gdański, Mściwoj II na Świeciu nad Wisłą. W południowym
tzw. miękkim podbrzuszu księstwa barnimowego od drugiej połowy tego wieku
rozszerzali jego kosztem swe panowanie margrabiowie brandenburscy. Na zachód od Odry w 1250 roku posiedli kolejny szmat ziem wkrzańskich (z Prenzlau) w zamian za przyjęciu od Barnima hołdu zapewniającego mu w przyszłości
sukcesję po kuzynie – Warcisławie dymińsko-kamieńskim. Na terytorium ściśle
pomorskim posiadali od lat 1255/1260 byłą wielkopolską kasztelanię santocką
(ziemie kostrzyńska, gorzowska, myśliborska, strzelecka), a w 1267 roku nabyli
od biskupa brandenburskiego ziemię chojeńską, tworząc na wschód od Odry tzw.
ziemię zaodrzańską (później zwaną Nową Marchią). W ręku księcia w tym regionie pozostawały: ziemia szczecińska, widuchowska, bańska (posiadana przez
templariuszy), ziemia lipiańska (biskupia), pyrzycka, pełczycka, stargardzka.
W połowie ziemi kołobrzeskiej i jej przyległościach rozpościerało się władztwo
biskupów kamieńskich.
Niejasny był w latach 60. XIII wieku status późniejszej ziemi choszczeńskiej w okolicach Choszczna, Recza, późniejszego Drawna i Bierzwnika, gdzie
głównym potentatem ziemskim byli joannici, w 1237 roku osadzeni w Korytowie przez księcia wielkopolskiego Władysława Odonica (zm. 1239). Dobra ich
od północnego zachodu przylegały do posiadłości cystersów kołbackich z ośrodkiem opodal jeziora Sowno w „dworze Sowno”, potem w opuszczonym (w XV
w.) „Trzebieniu” obok Dolic, z wsiami Dobropole i Warszyn, też z nadania tego
księcia Władysława (1233–1236). Te dobra kołbackie odgradzały joannitów korytowskich od posiadłości joannitów stargardzkich w Kolinie i Żalęcinie (z nadania
księcia Bogusława I). Brak źródeł nie pozwala śledzić sytuacji na północ od okolic Strzelec i północny-wschód od Pełczyc po 1237 roku. Jeszcze w 1252 roku syn
Odonica Przemysł I, na prośbę komtura joannitów poznańskich brał pod opiekę
mieszkańców wsi Żalęcin i Kolin (dziś w gminie Dolice), co widocznie zaświadcza
istnienie jeszcze jego wpływów pod Stargardem. Może to też wyznacza początek
sporu Barnima z Rycerzami Świętego Grobu. Bo przed kim miałby Przemysł
ochraniać mieszkańców tych wsi, jeśli nie przez księciem pomorskim czy jego
niemieckimi wasalami? Ale jaka tam była sytuacja po odstąpieniu Askańczykom
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przezeń w latach 1255/1260 kasztelanii santockiej z bliżej nieokreślonymi granicami północnymi? Dominacja joannitów stargardzkich i korytowskich przy politycznych wpływach Barnima I zakończyła się tu w drugiej połowie lat 60. Garść
światła rzucają jednak dopiero źródła powstałe właśnie w 1269 roku.
Dalej na północy za Iną rozciągała się zasadnicza część ziemi stargardzkiej,
w której joannici od czasów Bogusława I (przed 1187 r.) posiadali potwierdzone
przez Barnima I w 1229 roku2 posiadłości:
–– w Stargardzie – tu co najmniej kościół św. Jana, parafialny dla podgrodzia (wnet
miasta na prawie magdeburskim) i umocniony dwór/dom – siedzibę komtura
skoro przy czynnościach księcia 1234–1235 wystąpili Chalo i Chrystian „ze
Stargardu”, zapewne komandorzy stargardzcy czy mistrzowie krajowi3,
–– oraz wsie: Żalęcin, Kolin4, Witkowo5, Srachto (potem Zartzig/Strachocin),
Wlicowo/Ulikowo, jakieś Cocolicino6, Cozlow (jakieś „Kozłowo” może
k. Krępcewa)7, Sadłowo, Clapino/Klępino, jakieś „Gumence”8, Lecnicea (potem Lenz, dzisiejsza Łęczyca?) „Gogolov” (potem Pegelow/Gogolewo?)9.
PUB I, nr 257. Więcej: Józef Spors, „Dokument Barnima I z roku 1229”, Studia Źródłoznawcze
17 (1972). W sprawie identyfikacji wymienionych wsi, zob. Edward Rymar, „Kolińska komturia
na tle dawnych dziejów stargardzkich joannitów”, Stargardia 3 (2003): 51–55.
3
PUB I, nr 308–09.
4
Colo to nie Kolow płd. Dąbia (R. Klempin, w: PUB I, H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster der
Provinz Pommern, t. 2 (Stettin, 1924), 871), bo ta cystersów kolbackich od XII w., ale Kolin (jak
już Ludwig Quandt w: Codex Pomeranie Diplomaticus (Stettin 1843–1863), 407, bo w 1487 joannitów) – joannitów przecież w 1252 r.
5
Bo Tychov to nie Wendisch-Tychow k. Sławna, dziś Tychowo, jak R. Klempin w: PUB I, M. Perlbach w PU. Witkowo nabywali wprawdzie joannici w 1373 r., ale widocznie jakąś dalszą część
wsi, więcej: Rymar, „Kolińska”, 52 i n. Opowiadam się bowiem (jak Spors, „Dokument”, 81 i n.)
za położeniem wszystkich wsi w ziemi stargardzkiej, a nie porozrzucanych po Pomorzu! Nie jest
to dzisiejsze Tychowo stargardzkie, bo to kolonizacyjna wieś Hansfelde. Także miejsce – po Żalęcinie, Kolinie – na liście wymienianych wsi, za Witkowem przemawia.
6
Niezidentyfikowana, odrzucam identyfikacje Klempina (w PUB), H. Hoogewega (Die Stifter
und Klöster der Provinz Pommern, t. 2 (Stettin, 1924), 874) z Köselitz/ Kozielicami, tylko dlatego
że i tam mieli posiadłość joannici – ale swobniccy i to dopiero od XV w.
7
To nie Kluczewo gdzie później nie stwierdzamy własności joannitów, ale chyba i nie Coclow
w ziemi stargardzkiej (jednak tak wedle Klempina w PUB, Hoogewega, Die Stifter, 872), od
1248 r. kapituły kamieńskiej, potwierdzona przez biskupa kapitule w 1262 r. PUB II, nr 724. Być
może śladem po wsi był lasek Caselow w 1600, 1798 r. Katzlow 1665 r. k. Krępcewa na pograniczu
z polami Kolina i Morzycy zob. Edward Rymar, „Materiały do słownika geograficzno-historycznego Pomorza Zachodniego w średniowieczu. Południowa połać obecnego powiatu stargardzkiego (gm. Stargard, Dolice). Cz. I.” Stargardia 4 (2006): 369.
8
Nie był to Gumenz pow. Miastko (Hoogeweg, Die Stifter, 872) / Gumieniec pow. Bytów.
9
Ale nie Alt Jugulow pow. Słupsk jako należąca do joannitów sławieńskich (Hoogeweg, Die Stifter, 872).
2
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Z okresu sporu z Barnimem i jego wasalami (1267–1271) wymienione
są (dalsze?) joannickie miejscowości: Suchań, Żukowo, i dotąd niezidentyfikowane Sulim (Sulino?), Thumerzelize.
Po 1230 roku w dobrach tych i ich okolicach „rozsiadło się” napływowe rycerstwo lenne, w tym przybyli z Holsztynu Wedlowie (nowy ośrodek widocznie
w Wedel, potem Altenwedel dziś Sicko).

Rycina 1. Posiadłości joannitów stargardzkich (suchańskich, kolińskich)
w XIII–XIV wieku (Stargardia 3, s. 69)
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Barnim był wdowcem od 1263 roku. Ten brandenburski lennik, z motywacji politycznych, poczynił po raz trzeci małżeńskie ślubowanie z margrabianką
brandenburską. Jego żoną została Matylda (Mechtylda), córka margrabiego brandenburskiego Ottona III z młodszej linii Askańczyków i poślubionej przez niego
w 1244 roku Beatrycze (Bożeny) córki Wacława I, króla czeskiego. Do małżeństwa doszło jeszcze za życia jej ojca, czyli przed 9 X 1267 roku10.

Konflikt księcia Barnima, jego wasali i cystersów kołbackich
z joannitami (1267–1269)
Spór cystersów kołbackich z joannitami korytowskimi o obszar wokół jeziora
Sowno (tuż na zachód od Choszczna) i o dalsze pogranicze w rejonie wsi Zamęcin i Stary Klukom trwał od ok. 1267 roku, widocznie skutkiem braku precyzji
w rozgraniczeniu tamtejszych dóbr z nadania Odonica dla cystersów kołbackich
w 1233 i dla joannitów w 1237 roku. Cystersi swarzyli się z powodu granicy kompleksu z „Trzebieniem”11 i Dobropolem na południowym wschodzie, tuż obok
Choszczna, gdzie na pograniczu spornego Zamęcina z joannickim Klukomiem,
zbudowali dwór w pobliżu jeziora Sowno, co wyraźnie opisano w konfirmacji ich
dóbr z 1259 roku12. Być może cystersi przekroczyli granice na rzeczce Słonicy
(na południe od Choszczna) i wtargnęli do wsi Klukom i Korytowo, zaliczając
Klukom do swego dworu w Sownie, który był ośrodkiem gospodarczym tego
kompleksu w zlewni Małej Iny13.
Do tego doszedł w latach 1267–1269 ważniejszy spór Barnima I, jego licznych wasali z ziemi stargardzkiej, z joannitami stargardzkimi i korytowskimi.
Imienną listę wasali poznajemy z późniejszego postępowania przed legatem papieskim w 1269 roku, tu już zwróćmy uwagę na Ludwika, najstarszego z braci

10
Edward Rymar, Rodowód książąt pomorskich, wyd. II (Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2005), 150.
11
Ubieram „Trzebień” w cudzysłów, aby uniknąć pomyłki z istniejącą w tamtej okolicy obecnie
miejscowością tego miana, która powstała przed 1780 r. jako Lupoldsruh, przysiółek wsi Rzeplino.
12
PUB II, nr 608: Potwierdzano im „Doberpol et Trebene, quorum termini sunt a stagno Sovin in
Warsin usque ad terminos Salentyn et Kolin, inde in Ynam [Gniłą, Małą Inę] et sic revertunturt
in stagnum Sovin”. Po latach w 1282 r otrzymując potwierdzenie dóbr od margrabiów, cystersi
zrezygnują z praw do Zamęcina (PUB II, nr 1232).
13
Interesujące szczegóły topograficzne tropienia tego pogranicza u Grzegorza J. Brzustowicza,
Choszczno jakiego nie znacie, t. 1. Choszczno inaczej Arnswalde (Choszczno, 2003), 8–13.
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von Wedel, bo odegra wkrótce wyjątkowo ważną rolę w relacjach margrabiów
brandenburskich z księciem wschodniopomorskim Mściwojem II i w ich próbie
zaboru ziemi gdańskiej (1271–1272), zatem wypada – niekoniecznie tu – zajmować się okolicznościami, w których mogło do tego dojść. Tych wszystkich uwikłanych w sporze z joannitami wsparli też mieszczanie stargardzcy zainteresowani zrzuceniem uciążliwej finansowo dominacji joannitów nad sobą i obawą
przed dalszym ich fiskalizmem. Barnim I wraz ze swym rycerstwem opanował
dobra stargardzkie. Wymieniono Suchań, Żuków, Sadłowo, niezidentyfikowane
wsie Sulim i Thumerzelize, podobnie zajął posiadłości korytowskie z zamkiem
w Reczu. Spór doczekał się rozpraw naukowych14.
Latem 1268 roku na front walki wysłano legata papieskiego Alberta „Wielkiego” (bo z rodziny niemieckiej de Groot). To urodzony zapewne 1193/1205
w Lauingen nad Dunajem, syn hrabiego Bollstädt w Bawarii, dominikanin od
1223 roku, filozof, doktor teologii z Kolonii i nauczyciel Tomasza z Akwinu,
wcześniej biskup Ratyzbony (1260–1262), zmarły w 1280 w Kolonii, beatyfikowany w 1622 roku, święty od 1931 roku. W latach 1264–1270 przebywał
w Würzburgu i Strasburgu, tam nawiązał kontakty z joannitami i z mandatu papieża Klemensa IV mediował między nimi a Barnimem. Wystąpił w Szczecinie
18 VIII 1268 roku przy czynności prawnej Barnima na rzecz cysterek szczecińskich i tamtejszego kościoła kolegiackiego NMP w roli świadka, obok prałatów
kapituły kamieńskiej i innych osób z otoczenia biskupa Hermana (jak Henryk
hrabia Kirchberg), kapituły mariackiej ze Szczecina, ale też rycerzy książęcych
(Dytryk de Leine/z Linia k. Pyrzyc, Henryk de Muzzesin, były marszałek Gobelo, Fryderyk de Hindenburg, wójt szczeciński Wilhelm)15. Spór zatem – wnosimy właśnie z tego dokumentu – wybuchł wiele miesięcy wcześniej, może już
w 1267 roku16.
Hans Frederichs, „Herzog Barnim im Streit mit dem Johanniterorden”. Baltische Studien: Neue
Folge 36 (1934): 256 –267; Dariusz Wybranowski, „Jeszcze raz o konflikcie Barnima I z joannitami ze Stargardu i Korytowa z lat 1268–1271. Próba identyfikacji osób wasali książęcych z dokumentów Alberta Wielkiego”, Przegląd Zachodniopomorski 16 (2001), 3: 7–40. Niepotrzebnie
badacz (s. 16) eksponuje posiadanie przez cystersów Zaborska (dziś w gm. Warnice), Laskowa
i Warszyna (gm. Przelewice, Pełczyce), skoro to wsie odległe, bez związku ze spornymi okolicami
Choszczna!
15
PUB II, nr 866–7.
16
Chronologię 1267–1269 odrzucił jednak Christian Gahlbeck, „Zur Herkunft und Zusammensetzung des neumärkischen Adel bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts”, w: Landesherr, Adel und Städte
in der mittelalterlichen und frühneu-zeitlichen Neumark, red. KlausNeitmann (Berlin, 2015), 161,
przypis 279, odnosząc cały spór tylko do 1269 r.
14
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Albert powrócił do Strassburga – po rozsądzeniu sporu i otrzymawszy widocznie zapewnienie o przestrzeganiu ustaleń – do swych obowiązków profesora
studium kolońskiego i tam po jakimś czasie dowiedział się, że Barnim nie przestrzega jego werdyktu.
Co było powodem konfliktu? Skrupulatnie przyczynami sporu zajął się
Hans Frederichs. Odrzucił wcześniejsze opinie o grabieży dóbr joannitów powodowane chciwości księcia i jego wasali17. Przecież książę nie wdawałby się
też w taką awanturę tylko w interesie cystersów, ale z winy zakonu joannitów18.
Z klątwy rzuconej na nich 12 VIII 1269 – o której niżej – można wyczytać inne
przyczyny. To zadłużenie (pro modo debiti declarati) księcia i korzystającego
z jego ochrony zadłużonego rycerstwa. Nie to sprawiło, że targnęli się na dobra
joannitów19, ale to zakonnicy wobec nieściągalności długów, posługując się do
tego falsyfikatami, sięgnęli prawem zastawu po konfiskatę Stargardu, po zamek
w Reczu i książęce nieruchomości (immobilia) oraz lenna rycerskie w okolicy –
jak w Suchaniu, Żukowie, których brak jednak w potwierdzeniu dóbr joannitów
domu stargardzkiego z 1229 roku i będą joannickie po sporze, podobnie jak Sadłowo, tajemnicze Sulim et Thumercelize, w których Frederichs dopatrzył się później znanych wsi Hansfelde/Tychowo), Schöneberg/Krąpiel lub Schwanenbeck/
Suchanówko, zatem teraz ich posiadanie mogło być też owocem jakiegoś gwałtu.
Joannici sięgnęli więc po zastawione dobra, a ponieważ spotkali się ze zbiorową na to niezgodą wnieśli skargę do Rzymu, powodując proces egzekucyjny
poprzedzony upominawczym20. Objął on zarazem zagarnięte dobra joannitów
17
Friedrich Wilhelm, Barthold, Geschichte von Rügen und Pommern, t. 2 (Hamburg, 1840), 535
i n.; Ludwig Quandt, „Das Land an der Netze nebst der Neumark, wie sie von Pommern besessen
und verloren wurden”, Baltische Studien. Alte Folge 15 (1853), 1: 187 oraz w: CPD s. 541, 1007;
Karl Kletke, wydawca, „Regesta Historiae Neomarchicae”, „Märkische Forschungen” 10 (1867):
723 (dopatrywali się zwykle zadłużenia sprawców wobec joannitów).
18
Felix Boehmer, Geschichte der Stadt Stargard i. Pommern, t. 1 (Stargard: Verlag F. Gendetz,
1903), 42,
19
Paul von Niessen, „Geschichte der Neumark im Zeitalter ihrer Entstehung und Besiedlung”,
Schriften des Vereins für Geschichte der Neumark 3 (1895): 224; F. Curschmann, „Die Landeseinteilung Pommerns in Mittealter und die Verwaltungseinteilung der Neuzeit”, Pommersche Jahrbücher 12 (1911): 227 i n.; G. Berg, „Zur Vorgeschichte und Gründung von Arnswalde”, Schriften
d. Vereins f. Geschichte d. Neumark 4 (1896): 83; H. Wittlinger, „Untersuchungen zur Entstehungen und Frühgeschichte der neumärkischen Städteˮ, Die Neumark 8 (1932): 60, 62, 86.
20
Frederichs, „Herzog”, 258–262. Wcześniej Martin Wehrmann, Geschichte von Pommern, t. 1
(Gotha, 1921), 105; Pflugk-Harttung, „Unechte Urkunden, der Johanniter-ordens aus dem 12. und
13. Jahrhundert”. Forschungen f. Brandenburgische und Preussische Geschichte 11 (1898): 305.
Wybranowski, „Jeszcze raz”, s. 13, opowiedział się za zadłużeniem Barnima u joannitów podczas
przygotowań do wojny o ziemię sławieńską (czyli tuż przed 1266 r.), co odpowiadało Markowi
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korytowskich (Korytowo, Klukom), w chwili rozpoczęcia konfliktu pozostające
na Pomorzu, które wraz z Choszcznem i okolicą już po tej zawierusze znajdą się
w obrębie Marchii Brandenburskiej, przy czym „rozgości się” tu wcześniej rycerstwo Barnima, np. Wedlowie (Korytowo, Recz), Liebenowowie (okolice Recza).
Wiadomo skądinąd, że joannici byli w średniowieczu bankierami i wierzycielami wielu władców europejskich. Albert, z polecenia papieskiego, podczas podróży po Niemczech w sprawach zakonów rycerskich był 31 X 1263 roku
w Brandenburgu w sprawie obsady tam stolca biskupiego. Pomorska sprawa
sporna o ruchomości i nieruchomości już wtedy mogła zaistnieć i być może została mu zgłoszona21. Dopiero gdy joannici nie mogli odzyskać także znaczących
ruchomości (jak zastawione precjoza), zwrócili się o arbitraż do papieża Klemensa IV, a widocznie dla uzyskania rekompensat targnęli się na nieruchomości ziemskie (Recz?), zaś te dwie – Korytowo, Klukom w dobrach korytowskich
w okolicy Choszczna – przy tej okazji objęte zostały roszczeniami granicznymi
cystersów kołbackich.
Przeglądu opinii historyków polskich po roku 1945, dokonał Dariusz Wybranowski w przywoływanej tu już rozprawie. Pozostańmy przy rozpoznaniu
spraw przez Frederichsa (konflikt na tle finansowych rozliczeń po zaciągnięciu
pożyczki u joannitów), co nie wyklucza i troski Barnima o utrzymanie kontroli
nad okolicami Choszczna, zwłaszcza jeśli były to pertynencje kasztelanii santockiej wydanej margrabiom w latach 1255–1260 przez książąt wielkopolskich.
Przedmiotem sporu był też Stargard, w którym joannici od końca XII wieku
mieli tylko patronat nad parafią, swój dom (kurię) i inne zabudowania wokół kościoła św. Jana, zatem widocznie sięgnęli po całe miasto w trakcie egzekwowania
zobowiązań dłużniczych wobec Barnima. Walter Kuhn postawił ten spór na czele
wśród przyczyn konfliktu22, co nie wydaje się słuszne. Legat Albert wśród posiadłości joannitów wymienia miasto Stargard księcia Barnima, z czego wynika, że
to nie książę ich dobra, ale joannici targnęli się na majętności księcia i jego wasali
z powodu wierzytelności, ich zadłużenia, a książę nie miał zamiaru, czy też, co
bardziej prawdopodobne, nie był w stanie dłużnej sumy zwrócić. Widocznie od
Smolińskiemu, Joannici w polityce książąt polskich i pomorskich od połowy XI do pierwszego
ćwierćwiecza XIV wieku (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2008), 205.
21
CDB VIII, s. 165; Frederichs, „Herzog”, 259 i n.
22
Walter Kuhn, „Kirchliche Siedlung als Grenzschutz 1200 bis 1250 (Am Beispiel des mittleren
Oderraumes)”, w: Vergleichende Untersuchungen zur mittelalterlichen Ostsiedlung (Köln–Wien,
1973), 401.
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dawna trwało postępowanie egzekucyjne aż ostatecznie trafiło do Stolicy Apostolskiej. Miasto jednak było książęce od momentu przejęcia ziemi stargardzkiej
od biskupa kamieńskiego w 1248 roku, w zamian za połowę ziemi kołobrzeskiej,
i to książę zajął się tu organizacją kolejnego miasta na prawie magdeburskim
(1253). Zgłoszono zapewne trafną propozycję, że tu powodem sporu było targnięcie się mieszczan, z aprobatą księcia, na nieruchomości joannitów w Stargardzie.
To mogło być powodem przeniesienia następnie siedziby joannitów stargardzkich
do tajemniczego wciąż Copam (wzmianki o tym domu z lat 1278–1294), a potem
do Suchania (już w 1295), zanim zakonnicy przywrócili siedzibę w Stargardzie
(1319/1324)23.
Biskup kamieński Herman von Gleichen był 23 VII 1268 w Szczecinie. Pozostawał w dobrych relacjach z księciem także w trakcie omawianego tu konfliktu. Niewykluczone, że to poparcie biskupa pozwoliło zająć Barnimowi tak
nieprzejednane stanowisko wobec joannitów.

Zajęcie przez margrabiów ziemi choszczeńskiej oraz ińskiego klina
między Choszcznem i Stargardem (1269)
W spór wdają się widocznie margrabiowie brandenburscy z linii starszej, joannickiej. Joannici być może zwrócili się do nich o pomoc (arbitraż?), ci zaś mogli
uważać tereny choszczeńskie za przynależne do ich od dziesięciu lat kasztelanii
santockiej, którą posiedli przez małżeństwo Konrada. Od tej pory joannici znikają na tym pograniczu wielkopolsko-pomorskim, dlatego nie można wykluczyć
też brutalnego wkroczenia (dodania – dominium utile do dominium directum)
margrabiów, z pogwałceniem tytułów własności joannitów, którzy z ich łaski
po latach w 1309 roku zostaną ograniczeni (wprowadzeni?) zaledwie do parafii
w Choszcznie, zaś ich obszary staną się łupem napływowego niemieckiego rycerstwa lennego przy aprobacie nowych suzerenów. Chciałoby się powiedzieć,
gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Mieli przecież i tak zwierzchnictwo
nad Pomorzem, zatem to uprawniało ich i tak do takich interwencji, dokonywania
rozstrzygnięć z tytułu lennego nadzoru.
Za brutalnym wkroczeniem w obszary joannitów korytowskich przemawia
inna ważna okoliczność. Mianowicie i sąsiednie tereny cystersów w dorzeczu

23

Wybranowski, „Jeszcze raz”, 20.
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Małej Iny staną się obiektem wdzierstwa margrabiów, którzy najwidoczniej postanowili skorzystać ze sporu, a zwykle nie tolerowali na pograniczu ograniczających ich władztwo posiadaczy ziemskich. Nota w Roczniku kołbackim właśnie
w 1269 roku, donosząca o wypędzeniu przez margrabiów cysterskich mnichów
i konwersów z ich dworu „w Sownie” (in Sovin)24, przecież wyraźnie za tym przemawia. Usunęli cystersów nie tylko z owego dworu, ale i z dóbr doń należących
w tym rejonie. Bo chyba wtedy poczęli okupować spory obszar w widłach Iny
i Małej Iny aż pod Stargard (dziś gm. Dolice), w tym dalsze dobra cystersów,
o czym dowiadujemy się dopiero w 1278 roku 25.
Były tam też inne wioski, w tym Krępcewo, Rzeplino gdzie powstało, podobnie jak w byłych dobrach korytowskich (ośrodek w Drawnie), nowe i większe od dotychczasowego lenno rodu Wedlów, dotąd posiadających w ziemi stargardzkiej z nadania biskupa po 1240 roku, czy Barnima po 1248 roku, widocznie
skromny ośrodek w Wedel (Altenwedel po powstaniu w XIII/XIV w. nad Drawą
Neuwedel/Drawna, dziś Sicko), teraz z ośrodkiem w Korytowie i Reczu, potem
w Drawnie. Ludwik von Wedel z pięcioma braćmi stał się od 1269 roku lennikiem
margrabiów, w 1271 roku pozostawał też w służbie u Mściwoja II, uczestniczył
z braćmi w działaniach zmierzających do zajęcia ziemi gdańskiej (1271–1272).
To widocznie dzięki margrabiom posiadł tę podstargardzką połać ziemi w widłach Iny i Małej Iny.
Rozmiary wdzierstwa na północnym zachodzie (w klinie ińskim) z 1269
roku poznajemy dopiero z aktu wystawionego 1 VI 1278 roku, w którym Barnim za zdeklarowany obowiązek świadczenia usług wojskowych wraz z 30 pocztami rycerskimi w walce margrabiów o stolec arcybiskupi w Magdeburgu dla
ich brata Eryka, przy pośrednictwie właśnie Ludwika von Wedel i w obecności
biskupa kamieńskiego Hermana, bierze w lenno od margrabiego Konrada ten
24
Annales Colbacenses: „Marchiones monachos nostros et conversis de Sovin violente eicerunt et
adnunc retinent absque furie” (PUB I, s. 483). Dariusz Wybranowski opowiedział się za utrzymaniem przez mnichów pobliskiego spornego Zamęcina, z którego zrezygnowali w 1282 r. („Jeszcze
raz”, 31), co nieprawdopodobne wobec siły jaką mieli margrabiowie.
25
Jakby zapominając o kołbackim źródle Błażej Śliwiński zbrojne zaatakowanie Barnima I uznał
za mój tylko „domniemany epizod”, z niektórych opracowań zaczerpnięty, tenże, Mściwoj II
(1224–1294) książę wschodniopomorski (gdański) (Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2016), 118. Obracamy się jednak w sferze domysłów i wątłych hipotez. Zaatakowanie dóbr cystersów nie wyklucza konfliktu z Barnimem I, za czym może przemawiać wzięcie przez niego po latach (w 1278 r.)
w lenno od margrabiego Konrada obszaru między Choszcznem i Stargardem – zatem go wcześniej
utracił – a rok 1269 jest terminem najstosowniejszym, skoro w tym obszarze są dobra cysterskie
z Dolicami i Dobropolem.
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obszar między Iną i Małą Iną, a ściśle wymienione (w nawiasach dodatki autora)
miejscowości: „Trzebień” (cysterski k. Dolic), Kolin (joannicki!, zabrakło jednak sąsiedniego Żalęcina), Rzeplino (w 1285 r. Wedlów z Krępcewa), Bralęcin
(potem rodu Borków II, lennego wobec Wedlów krępcewskich), Lipkę, Piasecznik, Radaczewo, Ziemomyśl (cysterski), Sądów (cysterski), (jakiś) dwór klasztoru kołbackiego wraz z przyległą doń wsią słowiańską, dwór (joannicki gdzieś
na południowy wschód od Stargardu) o nazwie „Copam”26 i logika podsuwa tylko
jedno rozwiązanie – i ten obszar w widłach wspomnianych rzek, oczywiście wraz
z cysterskim Dobropolem, Dolicami, zajęty został przez margrabiów w 1269 roku
kosztem również Barnima i jego wasali. Innego stosownego przed 1278 rokiem
terminu nie znajdziemy!
Mamy jednak pewien kłopot z ustaleniem momentu zajęcia tego klina ińskiego przez margrabiów. Dobra cysterskie zaatakowano zapewne pomiędzy
styczniem a kwietniem 1269 roku27. Jeszcze w styczniu nic nie zapowiadało interwencji margrabiów joannickich ze szkodą wszak i dla księstwa Barnima, który
przecież do tego partnerował cystersom w konflikcie z joannitami. Margrabiowie – Jan II, Otto IV i Konrad – 12 I 1269 w swym wkrzańskim Gerswalde
(między Prenzlau i Templinem) w obecności Barnima, rycerzy z jego otoczenia
rodem z Brandenburgii (Jan de Brelin, Gobelin Luchte były marszałek, Lippold
von Behr, Fryderyk von Hindenburg), biskupa kamieńskiego Hermana i z jego
otoczenia hrabiego Henryka z Kirchberg, potwierdzali prepozytowi, dziekanowi
i kapitule kościoła kolegiackiego NMP w Szczecinie, ufundowanemu przez ich
szwagra (gener) Barnima, księcia Słowian, posiadanie wsi Wamlitz (Wąwelnica
na północny-zachód od Szczecina), Brunken (Stare Brynki na południe od Szczecina, na prawo od Odry) i prawa patronatu nad parafiami miejskimi w Gardźcu
nad Odrą i Pieńkuniu28. Uczynili to wyraźnie z tytułu swych tytułów zwierzchniczych nad Pomorzem. Obecność Barnima w Gerswalde jest więc pewna29,
PUB II, nr 1096.
Tak też Smoliński, Joannici, 210.
28
PUB II, nr 876–7. Fundacji mariackiej dotyczą dokumenty: przygotowanie z 18 IV 1261 i akt
fundacyjny z 8 VII 1263, tamże, nr 698, 740.
29
Edward Rymar, „Itinerarium książąt pomorskich Barnima I (1220/1221–1278) i Warcisława III
(1219/1220–1264)”, Przegląd Zachodniopomorski 4 (2008): 22, podobnie Wybranowski, „Jeszcze raz”, 32; tenże, „Początki świeckiego kręgu wasali biskupa Hermana von Gleichena (1251–
1288/89) na tle działalności politycznej i kolonizacyjnej. Przyczynek do dziejów państwa biskupiego w XIII w., cz. 1: (1251–1274)”, w: Biskupi, lennicy, żeglarze, red. Błażej Śliwiński (Gdańsk:
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003), 353.
26
27
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a więcej: przyjmowano nawet, że też z nim uzgadniano tamże owo wkroczenie
margrabiów do dóbr cystersów, co nie musi oznaczać atakowania ziem Barnima I,
ale ich arbitraż w jego sporze z joannitami30. Zauważono też, że wcześniejsi wasale księcia – rycerze marszałek Konrad de Kleist i Anzelm de Blankenburg byli
świadkami tego aktu, ale pozostając już w służbie margrabiów31. Zapamiętajmy
ich, bo pojawią się wkrótce w szerszym kontekście źródłowym na arenie rozgrywającego się konfliktu pomorsko-brandenburskiego pod Stargardem! W tej
fazie dyskusji niczego wykluczać nie można, ale i pożądana jest wielka ostrożność przy zgłaszaniu hipotez. Akt wrogi wobec cystersów kołbackich nie musiał
wszak być wrogim wobec Barnima i biskupa Hermana (?). Rok 1269 jest pełen
tajemnic.

Zjazd choszczeński. Hołd Mściwoja II (1 IV 1269).
Kwestia Białogardu
Mściwoj II podówczas nadal udzielny książę w południowej części Pomorza Nadwiślańskiego z ośrodkiem w Świeciu nad Wisłą – jego młodszy brat Warcisław II
z woli ich ojca Świętopełka władał od 1266 roku ziemią gdańską i słupską – przybył do odległej na zachodzie miejscowości Arnswalde (dziś miasto Choszczno)
i tam 1 IV 1269 roku zrzekł się na rzecz margrabiów linii joannickiej (Jana II,
Ottona IV ze Strzałą i Konrada) ze swych posiadłości, złożywszy im hołd przyjął
je z powrotem od nich, już jako lenno. Dobra te mieli posiadać potem jego żona
i dzieci, ale za wyjątkiem grodu i ziemi Belgart, którym margrabiowie mogą od
tej pory swobodnie dysponować, za co jednak Mściwojowi, jego żonie i dzieciom mają wypłacać 100 grzywien stendalskich srebra lub jako ich równowartość
100 korców zboża, tj. 30 korców pszenicy, 40 korców żyta, 30 korców jęczmienia.
Ponadto zobowiązał się stać przy nich niewzruszenie wiernie jako przy swych
panach lennych, wspomagając ich we wszystkim. Zawarł z nimi ugodę zobowiązującą ich do wydania za mąż i wyposażenia jego córki, przy czym córce – jako

Wybranowski, „Jeszcze raz”, 31 i n.; Śliwiński, Mściwoj II, 117.
Dariusz Wybranowski, Początki świeckiego kręgu wasali biskupa Hermana von Gleichena
(1251–1288/89) na tle działalności politycznej i kolonizacyjnej. Przyczynek do dziejów państwa
biskupiego w XIII w., cz. 1: (1251–1274)”, w: Biskupi, lennicy, żeglarze, red. Błażej Śliwiński
(Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003), s. 353.
30
31
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posag – da on 1000 grzywien srebra, mąż zaś jej corocznie poleci wypłacać
100 grzywien do śmierci32.
Dziwny to układ. Każdy przyzna, że jest osobliwy i pełen zawiłości, toteż nic dziwnego, że mógł być różnie interpretowany. Sądzi się nie bez racji, że
Mściwoj musiał bardzo potrzebować pomocy, skoro dobrowolnie zrezygnował
z niezależności. Przygotowywał się z pomocą margrabiów, albo na zachodzie
do rozprawy z Barnimem z powodu ziemi sławieńskiej (opanowanej przez tegoż
w 1266 r.), albo do rozprawy z bratem o ziemię gdańską – diagnozował nie tak
dawno Gerard Labuda33. W obecnym stanie nie wykluczę działania Mściwoja
pod przymusem, jeśli nie przybył do Choszczna z własnej inicjatywy, ale został
margrabiom wydany po uwolnieniu z więzienia, do którego trafił skutkiem buntu
części swych elit możnowładczych dzielnicy świeckiej.
Można by nie zajmować się tu tą zawiłą kwestią, gdyby nie miejsce wystawienia dokumentu w obszarze objętym antagonizmem wyżej opisanym i gdyby
nie dotyczyła Pomorza Zachodniego, a przez to szczegółowej kwestii, którą zająć
się tu mamy, by dotrzeć do wydarzenia, które zaszło 7 kwietnia w Skalinie. Wiele
kłopotu przysparza bowiem wyjaśnienie kwestii z grodem Białogard i ziemią białogardzką, w której przewidziano widocznie wiano dla córki Mściwoja. Sporna
stała się przyczyna zawarcia układu – przecież zaprowadzająca zwierzchnictwo
lenne nad księciem hen znad Wisły! – i identyfikacja grodu Belgart – to lepiej
znany Białogard nad Parsętą, zawsze jednak w obszarze w Pomorza Zachodniego
(a do tego od 1280 r. posiadał go z łaski zachodniopomorskiego księcia Bogusława IV meklemburski mąż córki Mściwoja II!), czy Białogarda nad Łebą, zawsze w księstwie Pomorza Wschodniego (już zwolniona w latach 1262 – ok. 1268
przez dzielnicowego księcia Racibora, stryja Mściwojowego, który zapisał swe
dziedzictwo zakonowi krzyżackiemu)? Dziś ostatnie liczące się słowo należy
do Błażeja Śliwińskiego, który zrelacjonował przebieg dyskusji, rozprawiał się
z wcześniejszymi opiniami, by znów postawić na Białogardę34. Pomińmy tu tę
kwestię – ledwie jej dotykając i nie przesądzając o trafności tej identyfikacji – bo
nie musi być rozpatrywana w tutejszym badaniu styku brandenbursko-zachodniopomorskiego w 1269 roku w dorzeczu środkowej Iny. Nie zajmiemy się też
PU, nr 238, PUB II, nr 880. Obszerną literaturę zbiera Śliwiński, Mściwoj II, 118, i przypis 12.
Gerard Labuda, red. Historia Pomorza. T. 1 (Poznań, 1972).
34
Błażej Śliwiński, Układ księcia wschodniopomorskiego Mściwoja II z margrabiami brandenburskimi w Choszcznie w 1269 r. Powrót problemu, w: Mieszczanie, wasale, zakonnicy, red. Błażej
Śliwiński (Malbork: Muzeum Zamkowe Malbork, 2004), wszędzie; tenże, Mściwoj II, 116 i n.
32
33
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dociekaniem przeciwko komu akt hołdowniczy Mściwoja był wymierzony, co
najwyżej, dotykając dyskutowanego ostrza ewentualnie wymierzonego w Barnima I. Cały czas musimy pamiętać, że margrabiowie pojawili się w Choszcznie
objętym dotąd grabieżą dóbr joannickich przez cystersów, Barnima i jego rycerstwa, zatem ich interwencja nosi cechy mogące godzić w interes Barnima tak czy
siak, nawet bez związku z Mściwojem, który w 1264 roku w Kamieniu uczynił
szczecińskiego kuzyna swym sukcesorem!
Poszedł też Błażej Śliwiński, gdański historyk, jeszcze dalej w swych propozycjach na temat sojuszu Barnima z Mściwojem, odnowionego czy zawartego
w 1268 roku. Domyśla się „włączenia go przez Mściwoja do rozgrywki o Białogardę nad Łebą” na Pomorzu Wschodnim. Nie dość, że układ w Choszcznie nie
był aktem w związku z rzekomymi planami wojennymi Mściwoja i margrabiów
przeciwko Barnimowi I, ale domyśla się, że to Barnim „podpowiedział i ułatwił”
Mściwojowi w Choszcznie „rozwiązanie sprawy”, czyli wykorzystując swych
zwierzchników lennych, margrabiów brandenburskich, dla zdobycia na Warcisławie II albo całego spadku po ojcu, albo przynajmniej renegocjacji podziału
poojcowskich majątków. Układ choszczeński nie naruszał kamieńskiego z 1264
roku35. Mało to obecnie przekonujące. Trudno pojąć dlaczego margrabiowie mieli
się zainteresować jakąś oddaloną i zgoła nieznaną Białogardą! Nadal pozostałbym przy Białogardzie nad Parsętą.

Curia in Sovin = Choszczno = Arnswalde
Okoliczności tajemnic zjazdu choszczeńskiego zagęszczają się jeszcze bardziej
gdy zajmiemy się miejscem zjazdu i przyczynami wystawienia dokumentu

Śliwiński, Układ, 273–277. Wcześniej była już długa lista badaczy stawiających na Białogardę:
Barthold, Geschichte, 537–539; Reinhold Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg und Bütow,
Th. II (Königsberg, 1858), 1; Ludwig Quandt, „Ostpommern, seine Fürsten, fürstlichen Landestheilungen und Distrricte”. Baltische Studien. Alte Folge (1856), 106, 110; Ernst Bahr, „Die
Verwaltungsgebiete Ostpommerns zur herzoglichen Zeit (bis 1308)”. Altpreussische Forschungen 15 (1938): 231; Władysław Łęga, Społeczeństwo i państwo gdańsko-pomorskie w XII i XIII
wieku (Poznań, 1956), 195; Labuda, Historia Pomorza, 85, 530. Tenże potem pod wpływem Józefa
Sporsa postawili na Białogard n. Parsętą („Marginalne uwagi o dziejach Pomorza Sławieńsko
-Słupskiego w XII i XIII wieku”. Zapiski Historyczne 42 (1977), 2: 97), zwłaszcza tenże, „Mściwoj II”, w: PSB, t. 22 (Wrocław–Kraków 1977), 229; podobnie K. Jasiński, w: Historia Gdańska,
t. 1 (Gdańsk, 1978), 285.
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w Skalinie, a to prowadzi nas do konieczności rozpatrywania udziału Barnima
w zjeździe na nowo.
Czym było w 1269 roku Arnswalde, czyli dzisiejsze Choszczno? Skoro jawi
się nam do tego jako ewentualne miejsce jeszcze spotkanie monarchów z licznym
otoczeniem, to musi się rodzić pytanie dlaczego to tak ważna miejscowość na pograniczu dóbr cystersów i joannitów, by w niej doszło do tak ważnego spotkania monarchów? Tego roku, o czym dwukrotnie wspominaliśmy, wedle rocznika
kołbackiego, margrabiowie wypędzili (ejecerunt) cystersów, tj. mnichów i konwersów z ich dworu w Sownie (curia in Sovin). Dwór był widocznie ośrodkiem
gospodarczym całego kompleksu dóbr nad Małą Iną z nadania Władysława Odonica. Jego syn Bolesław Pobożny, ustępując margrabiom kasztelanię santocką,
na prośbę cystersów potwierdził w 1258 roku nadanie ojca (Dobropole, Trebene
i Warszyn) z jeziorem Sowno (stagno Zouina, dziś Stobno), oraz ponownie czynił
to 29 VI 1259 roku, z rozszerzeniem rozmiaru nadania dodano bowiem zezwolenia do lokowania miasta z wolnym targiem na prawie niemieckim, ale też ze
szczegółowym jak w 1233 roku opisem granicy, ciągnącej się na południowym
wschodzie, m.in. pomiędzy jeziorami Sowno i Klukom, rzeczką Słonicą do Małej Iny36. Dwukrotne potwierdzenia w tak krótkim czasie i to w momencie, gdy
władza księcia wielkopolskiego tu zanikała, przemawia za słabymi „kartami” cystersów w obliczu ich może już trwającego sporu z joannitami. Właśnie układami
Przemysła I z margrabiami (1255) Piastowie wielkopolscy wycofywali się z pomorskiej ongiś kasztelani santockiej, traktując to jako posag Konstancji wydanej
za margrabica (syn Jana I) Konrada. Przemysł zmarł w 1257 roku, sprawę dopinał
brat Bolesław, urządzając wraz z margrabiami w 1260 roku ślub i wesele. Oczywiście musiało to oznaczać wycofanie się z okolic Choszczna, z patronatu nad
joannitami korytowskimi i cystersami znad Małej Iny. O tym miały zdecydować
teraz relacje margrabiów z Barnimem! Cóż więc szkodziło dorzucić cystersom
i prawa do organizacji miasta na traconym gruncie?
W roku 1269 nad dobrami joannitów rozciągnęli dominium margrabiowie
brandenburscy, z tytułu praw zwierzchniczych nad Pomorzem, ponadto traktujący być może obszar choszczeńsko-korytowski za pertynencję grodu santockiego, do których prawa dodatkowe nabyli już w 1255/1260 po Piastach wielkopolskich, jednak nie po to, by przywracać tu rządy i własność swego pomorskiego
PUB II, nr 660, 666 („ut iure teutonico civitatem cum foro libero in districtu istorum bonorum
locent, ubicunque velint”); Jan Piskorski, Miasta księstwa szczecińskiego do połowy XIV wieku
(Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1987), 74 i n.
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lennika. W Korytowie stwierdzimy już w XIII wieku lenna Wedlów, zatem to
jeden z oskarżanych w 1269 roku rodów, który wyniósł korzyści ze sporu z joannitami, już pod panowaniem margrabiów w ziemi choszczeńskiej.
W potwierdzeniu tych dóbr kołbackich również przez Barnima I w 1255
roku zakreślono tak granice kompleksu: jez. Sowno (południowy wschód) – wieś
Warszyn (południe) – pogranicze z polami Żalęcina i Kolina (północny zachód)
– rzeka Ina (północ) – jez. Sowno37. Cystersi w tym czasie przystąpili do organizowania tu miasta, ośrodka gospodarczego. Gdzie planowali je założyć? Wiadomo z okresu późniejszego, że takim zalążkiem miasta/osady targowej stał się
opuszczony potem „Trzebień” w okolicy Dolic, wymieniany wraz z Dobropolem od 1232 roku. Przyjmowano, a sam byłem zwolennikiem tego poglądu, że
tu zaplanowano miasto. Znany jest z 15 V 1274 roku Konrad, sołtys Trzebienia,
więc organizator słowiańskiej wcześniej miejscowości na prawie niemieckim,
W 1278 roku Barnim brał w lenno od margrabiego Konrada obszar w widłach
Iny i Małej Iny, w tym Trzebień, ale też jakiś „dwór mnichów z przynależną doń
wsią słowiańską” (curiam monachorum de Colbaz cum villa Slavicali adiacente)38. Dopiero w potwierdzeniu tych dóbr cysterskich przez margrabiów Ottona
IV i Konrada z 25 IV 1282 roku wymienia się Trzebień dwukrotnie jako osadę
targową czy miasteczko (oppidum) z aż trzema targami i folwarkiem: „Trebene
et predicta tria oppidacum foris suis, sicud hactenus possederunt, et grangiam
Trebene”39.
Jednak czy to oznacza, że już w 1259 roku w Trzebieniu zaplanowano miasto? Niekoniecznie. Początkowo główny ośrodek gospodarczy to przecież curia
in Sovin, czyli zapewne inaczej – Arnswalde, położone 2–2,5 km na wschód od
obecnego brzegu jeziora, wtedy z pewnością rozleglejszego. Kiedyś już przyjąłem, że ten dwór czy folwark był położony koło jeziora, „chociaż nie w bezpośredniej styczności z jego brzegami”, bo pierwotne Choszczno to zabudowania
owego folwarku cystersów nieco na wschód od wyznaczanej linii granicznej,
co spowodowało potem konflikt z joannitami sprowadzonymi w 1237 do Korytowa40. Jednak Grzegorz Jacek Brzustowicz po przeanalizowaniu topografii
okolic, poszukując wraz z archeologami Sowna „wstępnie”(!) wskazał północny
PUB II, nr 608.
PUB II, nr 991, 1096, też w potwierdzeniu Bogusława IV z 1279, tamże nr 1136.
39
PUB II, nr 1232.
40
Edward Rymar, „Dzieje ziemi choszczeńskiej wiekach średnich”, w: Ziemia Choszczeńska.
Przeszłość i teraźniejszość, red. Stanisław Laska (Szczecin, 1976), 52.
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brzeg jeziora 3 km od Choszczna, a więc nieco na zachód od spornej granicy z joannitami, co pozwoliło mu „wykreślić położenie cysterskiego dworu z przyczyn
późniejszego sporu cystersko-joannickiego”41.

Rycina 2. Topografia i osadnictwo okolic Choszczna w XIII wieku
wg Grzegorza J. Brzustowicza
(Choszczno inaczej Arnswalde t. 1, Choszczno 2003, s. 10)

41

Brzustowicz, Choszczno, 12 i n.
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Teraz po latach wypadnie z większą mocą powrócić do mego stanowiska
z 1976 roku. Po 1269 roku cystersi podjęli widocznie organizowanie potrzebnego
miasta w głębi kompleksu, po ostatecznej stracie dworu w Sownie/Choszcznie,
w bezpieczniejszym Trzebieniu. Do takiej identyfikacji skłania też konieczność
poszukiwania wygodnego i obszernego miejsca z taką zabudową, która mogła
zapewnić zakwaterowanie i obrady tylu ważnych gości 1 IV 1269 roku. Zwykła
wieś nie zapewniała takich warunków. Dokumenty powstałe w toku postępowania legata papieskiego dla zbadania sporu cystersów i Barnima I z joannitami,
wymieniają Klukom (południowy wschód od Choszczna) i Korytowo (zachód
od Choszczna), jako objęte agresją pomorskich interwentów. Rzut oka na mapę
wykaże, że było to możliwe po zajęciu Choszczna z okolicą, wcale jednak nie wymienionego, a przecież istniejącego i to z potencjałem zabudowań dla podejmowania znamienitych gości już 1 kwietnia tego roku. Nasuwa się zatem wniosek,
że cysterski „dwór w Sownie” to (osada targowa?) Arnswalde, zarazem z obok
położoną pomorską wsią Choszczno, przybierające wraz z nią miasteczkowy charakter! O tym zdaje się zresztą przesądzać potwierdzenie dóbr cystersów przez
margrabiów w 1282 roku, w którym znalazło się stwierdzenie, że cystersi ostatecznie rezygnują z Zamęcina i Choszczna, wzdłuż granicy pomiędzy tymi miejscowościami (terminis inter Sammenthin et Arnswolde)42.
Pozostaje oczywiście ważne i interesujące dociekanie, dlaczego osada ta
została nazwana przez Mściwoja II Arnswalde i kto był „ojcem chrzestnym”:
cystersi – używający wtedy enigmatycznego określenia curia in Sovin, a dopiero
30 lat później w swym roczniku notujący zaatakowanie przez księcia polskiego
ziemi Arneswolde43 – joannici, czy margrabiowie zapewne także przebywający
wtedy w Choszcznie? Organizatorzy miasta (najpóźniej w latach 80. XIII w.) pochodzili z grona ich poddanych w mieście wkrzańskim Angermünde, którego
prawo miejskie było wzorcem dla stosowanego w Choszcznie, o czym dowiadujemy się jednak dopiero w 1445 roku, gdy odtwarzano prawa i przywileje miejskie
utracone przez miasto w czasie represji krzyżackich z 1443 roku. Polacy po przyjęciu hołdu miasta zbuntowanego przeciwko Krzyżakom (1433–1436/1437) konsekwentnie zwali je Choszcznem, co musiało odnosić się do czasu sprzed zorganizowania tu niemieckiego Arnswalde. Nie miejsce tu by się tym nadal zajmować.

42
43

PUB II, nr 1232.
Annales Colbacenses, w: PUB I, s. 486.
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Wystarczy zaproponować wnioski – margrabiowie w 1269 roku, najpóźniej na początku wiosny, wygnali mnichów i konwersów z dworu w Sownie/
Choszcznie, zwanym też obecnie Arnswalde, organizując następnie w jego zabudowaniach spotkanie z Mściwojem II, ewentualnie też z Barnimem I, biskupem Hermanem i ich najbliższym otoczeniem, co może nawet stało się okazją do
wprowadzenia dlań nazwy Arnswalde! Germańscy cystersi nie objęli wspólną
nazwą swego dworu z położoną obok trudną do zapisania wsią Choszczno, natomiast margrabiowie zamiast „łamać sobie język” Choszcznem, zastosowali
nazwę niemiecką. Podobnie przecież w XIII wieku w tymże regionie nazwali
miasta: Strzelce – Friedebergiem, Dobiegniew – Woldenbergiem.

Co wydarzyło się w Skalinie (7 IV 1269)?
Koncepcje, w których układ Mściwoja z margrabiami miał godzić w Barnima,
nie brały pod uwagę ewentualnego udziału Barnima w spotkaniu choszczeńskim. A tej możliwości uchwycił się właśnie prof. Błażej Śliwiński, wykluczając
Barnima jako przeciwnika Mściwoja i margrabiów. Obecnie niczego jeszcze nie
przesądzam. Dowodu na pobyt Barnima w Choszcznie przecież brak! Nie ma
nawet absolutnej pewności, że byli tam margrabiowie.
Na czym do tej pory gruntowane jest mniemanie – i mnie nieobce od
dawna – że Barnim był z biskupem Hermanem na zjeździe margrabiów z Mściwojem w Choszcznie? Ano dlatego, że już po kilku dniach, 7 kwietnia, we wsi
Skalin na południowy zachód od Stargardu, opodal północnego brzegu jeziora
Miedwie, rycerz Konrad de Kleist zobowiązał się do wydania cystersom kołbackim swych lenn w kilku wsiach w ziemi pyrzyckiej i stargardzkiej w obecności
Barnima I i biskupa kamieńskiego Hermana, kilka dni później 11 kwietnia przebywających w Szczecinie. Biskupowi towarzyszyli w Szczecinie prałaci kapituły kamieńskiej i jego prominenci z ziemi kołobrzeskiej: Borko II, Kazimierz
Świętoborzyc, Biezpraw, Ciesław z Komorowa44, a księciu, były marszałek Gobelo, obecny marszałek Herman de Hakenbeke, rycerze Fryderyk de Hindenburg,
Jan de Liebenow, uwikłany w spór z joannitami. Barnim z biskupem najwyraźniej przemieszczali się z pogranicza przez okolicę Stargardu do Szczecina, za
czym i powyższe towarzystwo 11 kwietnia przy czynności dla klasztoru pod
44

PUB II, nr 880–882.
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Trzebiatowem przemawiać się zdaje. Może Barnim z biskupem wycofywał się
z pogranicza do Szczecina przed Askańczykami, czy też wracali po spotkaniu
z nimi w Choszcznie, po drodze z udziałem von Kleista, dając „na otarcie łez” rekompensatę cystersom w obliczu ich świeżych strat? Bo wtedy widocznie, znów
przypomnę, w 1269 roku Rocznik kołbacki zanotował wypędzenie przez margrabiów cystersów i ich konwersów z ich dworu w Sownie45 – jak sądzę w Choszcznie. A w takim razie w okresie zjazdu choszczeńskiego, czy tuż przed nim, doszło do zatargu z margrabiami cystersów i Barnima, być może wspartego przez
biskupa Hermana. Jednak i taki wniosek nie wydaje się oczywisty, bo biskup
znany jest tylko z dobrych relacji z margrabiami, zatem i jego pobyt w Choszcznie czy w jego pobliżu nie miał wrogiego wobec nich charakteru. A do Szczecina
w początkach kwietnia 1269 roku podąża z Barnimem! Czyżby zjazd w Choszcznie był poprzedzony interwencją siłową margrabiów, a może i ich spotkaniem
z Barnimem, Mściwojem II i biskupem w Choszcznie46, przy czym akt Mściwoja
był uzgodniony z Barnimem, lennikiem margrabiów? Tu nadal skazani jesteśmy
na domysły.
Błażej Śliwiński stanął jednak na gruncie udziału Barnima, wszak lennika
margrabiów, w rokowaniach w Choszcznie, jako rzeczy pewnej, zupełnie jakby
zapominając o ostrym w tym czasie konflikcie Barnima z margrabiami joannickimi, o którym traktuje zaraz niżej układ rozejmowy z 9 czerwca tego roku47!
Może też w Choszcznie zapadły jakieś uzgodnienia z margrabiami w sprawie
spornych ziem dotąd joannitów korytowskich i cystersów kołbackich48? Takiej
propozycji wychodzą naprzeciw okoliczności wystawienia dokumentu 7 kwietnia

Annales Colbacenses, w: PUB I, s. 483.
Za czym Edward Rymar, „Henryk hrabia Kirchberg, szwagier Mściwoja II pomorskiego”.
Zapiski Historyczne 48 (1983), 1–2: 192; tenże, „Cystersi na terytorium Nowej Marchii przed
i w trakcie jej tworzenia oraz ich stosunki z margrabiami z dynastii askańskiej”, w: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce, red. Jerzy Strzelczyk (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM,
1987), 201; tenże, „Władcy Brandenburgii na dzisiejszych ziemiach polskich, zwłaszcza w Nowej
Marchii i na Pomorzu w latach 1200–1319 (itinerarium) (wyd. 2)”, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 15 (2008): 24, zdecydowanie na tej podstawie za spotkaniem opowiada się
Śliwiński, Układ; tenże, Mściwoj II, 117, 123.
47
Śliwiński pisał: „(…) chociaż na wiosnę 1269 r. jest źródłowo potwierdzony spór Barnima z margrabiami to «jednak najpewniej» – wspierając się mymi wcześniejszymi supozycjami z 1987–8 r. –
wraz z biskupem odbył zjazd z nimi i Mściwojem w Choszcznie, a ich obecność 7 kwietnia opodal
Choszczna nie przemawia za tym,by wracali z kampanii wojennej” (tenże, Mściwoj II, 123). Nadal
to dopuszczam ale nie wykluczę innej interpretacji.
48
Tak Śliwiński, Mściwoj II, 130 i n. Być może.
45
46
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1269 roku w Skalinie przez rycerza Konrada von Kleista, do których powróćmy.
Warto zająć się tą postacią z otoczenia wpierw Barnima, potem i margrabiów!
Konrad de Kleist (Clest, Clist) pochodził z brandenburskiej Starej Marchii49
i był człowiekiem margrabiów. Po 1231 roku – czyżby przez Meklemburgię, gdzie
stwierdzono las tego miana (?) – jako pierwszy z rodu przeniósł się na Pomorze.
Wystąpił przy czynnościach Barnima I już w 1240 roku, jako jego marszałek wielokrotnie w latach 1248–125450, czasem z bratem Bertoldem, jak w 1249 i 1254
roku51 i tego roku wraz z nim, przy aprobacie Barnima I, zrezygnował na rzecz
cystersów z Kołbacza ze wsi „Łukowe Siedliszcze” (Lucowe Zedeliz) z 60 łanami, więc pomimo pomorskiej nazwy zorganizowanej już wedle prawa kolonizacyjnego niemieckiego. To późniejszy Kerkow dziś Kierzków k. Trzcińska,
9,5 km na północny zachód od Myśliborza. Wieś otrzymana w lenno, widocznie
z tytułu pełnionego urzędu marszałkowskiego, położona wtedy w landwójtostwie
pyrzyckm, bo świadkiem czynności zresztą był jego wójt Godekin de Schmogerow i tenże 28 V 1255 roku potwierdzał wieś tę cystersom52. Wieś w latach 1269–
1273/76 przeszła pod panowanie margrabiów brandenburskich. W 1295 i 1313
roku to nadal wieś cystersów, ale już jako Lukowcedeliz que nunc Kerkow dicitur,
przez co zyskujemy zidentyfikowanie miejscowości i potwierdzenie zmiany jej
nazwy za sprawą prowadzących tam kolonizację rodu Kerkowów.
Te wcześniejsze relacje Kleistów z cystersami i z ich podszczecińskimi protektorami Świętoborzycami (boczna linia książęcych Gryfitów) są ważne, jak
się okaże w Skalinie. Konrad w 1259 roku był w komisji powołanej przez Barnima i biskupa Hermana dla rozgraniczenia ziemi pyrzyckiej z biskupią lipiańską i stał na czele świadków świeckich stosownego aktu wystawionego w tym
roku, a jego dwór na podwalu grodowym w Szczecinie wspomniano jako były
w 1263 roku53. Następnie bracia znikają na pewien czas, bo przenieśli się do
Tak też już Gustav Kratz, Geschichte des Geschlechts von Kleist, t. 1, Berlin 1887, 39; Eberhardt
Sauer, Der Adel während der Besiedlung Ostpommerns (der Länder Kolberg, Belgard, Schlawe,
Stolp) 1250–1350 (Stettin, 1939), 239; Krzysztof Guzikowski, Obce rycerstwo na Pomorzu Zachodnim do początku XIV wieku (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013), 226. Za pomorskim rodowodem Kleistów (Kleszczów) jednak jeszcze Gerard Labuda, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. 1 (Gdańsk, 2006), 193.
50
PUB I nr 470, 476, 484–5, 517, 527, 543, 554, 568, 572 (przy nadaniu praw miejskich Stargardowi w 1253 r.), II, nr 595, 598, 600.
51
PUB I, nr 494, II, nr 590, 599, 612.
52
PUB II, nr 590, 608.
53
PUB II, nr 667, 740.
49
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ojczyzny w Brandenburgii, wykorzystywani przez margrabiów do prowadzenia
polityki pomorskiej. Konrad jako zarazem pan brandenburski był w 1267 roku we
wkrzańskim Stolpe w składzie komisji powołanej dla określenia granic wsi Lipa
klasztoru w Mariensee (Chorin), obecny 12 I 1269 roku w Gerswalde na północny
wschód od Templina przy wspomnianym wyżej potwierdzaniu przez margrabiów
Jana II, Ottona IV i Konrada dóbr dopiero co ufundowanej przez ich „szwagra”
Barnima I kolegiaty Mariackiej w Szczecinie, czego świadkiem był Herman biskup kamieński, towarzyszący mu przybyły z Turyngii Henryk hrabia Kirchberg,
rycerze brandenburscy Anzelm von Blankenburga, Bertram de Bensch, Albert de
Kokstede oraz Pomorzanie z otoczenia Barnima: były marszałek Gobelinus, marszałek Jan de Brelin, rycerze Lipold Ursus (tj. von Behr), Fryderyk de Hindenburg
i inni, a w drugim dokumencie z tego dnia w tej samej kwestii świadkiem jest też
biskup Herman i książę Barnim54. O znaczeniu tego dokumentu dla śledzenia tu
relacji Barnima z margrabiami już wyżej wspomniano. Spotykali się tego roku
w Gerswalde (w Choszcznie?) i znów w Skalinie!
Zwracamy szczególną uwagę też na innego „Brandenburczyka”, również
dobrze znanego na Pomorzu Anzelma von Blankenburg, regularnie towarzyszącego Kleistowi w służbie margrabiów. Jego przodkowie zwani wpierw de Campe,
pozostając w związku z Blankenburgiem na zachód od Kwedlinburga w górach
Harzu, byli ministeriałami przy hrabiach Blankenburga, książętach Brunszwiku.
Przenieśli się na Pomorze podobno po 1231 roku. Anzelm obecny przy nadaniu
praw miejskich Szczecinowi w 1243 roku był tożsamym z rycerzem Anzelmem
(1244, 1254) z lennem w liczącej 60 łanów wsi Chabowo (dziś gmina Bielice)
– podobnie jak von Kleist z nadania Świętobora Świętoborzyca z bocznej linii
książęcej, a więc musiał je otrzymać przed 1243 rokiem, co też po tym swym
krewniaku zalegalizował Barnim I, chociaż wieś znalazła się w uposażeniu cystersów z Kołbacza. Anzelm był członkiem zamkowej załogi książęcej w Starych
Pyrzycach z dworem na podgrodziu, który potem nadał tamtejszym zakonnicom. Wraz z bratem Janem byli przodkami linii pomorskiej i nowomarchijskiej.
Podobnie jak Kleistów, braci – jeszcze nie zgłębiono dlaczego – spotykamy od
30 IV 1266 roku znów przy czynnościach margrabiów joannickich. Anzelm był
2 II 1267 roku przy nich, gdy potwierdzali w Stolpe nadanie ojca i stryja Ottona
CDB XIII, s. 212: 1267 r.; PUB II, nr 876–7; CDB B I, s. 99: 1269 r. U Hermanna Krabbo, skutkiem błędnego odczytu Konrad to jakiś nie zidentyfikowany Disth (w: Regesten der Markgrafen
von Brandenburg aus askanischem Hause (Leipzig–Berlin–Dahlem, 1910–1933), nr 964), zamiast
Clist, co już Sauer, Der Adel, 239 sprostował.
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klasztorowi z 1258 w Mariensee dóbr z granicami opisanymi przez komisję, której członkiem był Konrad von Kleist55. Tak więc i Anzelm w służbie margrabiów
był w Skalinie w misji von Kleista, jako Brandenburczyk, podobnie stary znajomy margrabiów, księcia i biskupa. To nie mógł być przypadek. Wszyscy kilka
miesięcy wcześniej spotkali się w Gerswalde!
Przypomniano to wszystko, by lepiej poznać kontekst działania Kleista 7 IV
1269 roku w Skalinie, wsi kościelnej. W 1248 roku książę Barnim I brał na powrót od biskupa w lenno ziemię stargardzką, jednak m.in. bez Skalina, który
przechodził na własność kapituły kamieńskiej56. To po części tłumaczy, dlaczego
to w niej zatrzymali się biskup i książę ze swym otoczeniem, jak się wydaje
przemieszczając się drogą przez Kolin, Witkowo, Kluczewo, z pominięciem Stargardu, być może ogarniętego walkami z ludźmi joannitów, z Choszczna, czy tylko
z obszaru między Choszcznem i Stargardem objętego interwencją margrabiów.
W Skalinie Konrad von Kleist w intencji zbawienia swego i brata, rycerza
Bertolda, zapisem testamentowym przekazał cystersom z Kołbacza: Bielice (gm.
Bielice) z nadania Świętobora (zatem już po ok. 1240 r., gdy się Kleist na Pomorzu pojawia, a Świętobor Świętoborzyc znany jest z lat 1220–1242), a dalej
wieś Brody (nieistniejącą już od dawna opodal ujścia Płoni do jez. Miedwie),
po 4 łany (widocznie sołtysie) w cysterskich wsiach Obrytej i Zaborsku (obie
obecnie w gminie Warnice), wykluczając prawa swych dziedziców, a dla zwiększenia wiarygodności nadania, o czym wyraźnie pisze, nie mając (tylko wtedy?)
własnej pieczęci przywołuje pieczęci księcia Barnima i biskupa Hermana (pro
eo quo proprium autenticum sigillum non habemus, sigillis videlicet domini Hermanni Caminensis ecclesie episcopi et domini Barnym ducis Slavie prezentem paginam decrevimus roborari). Na świadków czynności Konrad przywołał biskupa
Hermana, rycerzy: Henryka hrabiego (Kirchberg z otoczenia biskupa) i właśnie
Anzelma von Blankenburg oraz innych licznych niewymienianych (et alii guam
plures). A do tego dokument spisał osobiście biskup Herman (sub domino Hermanno Caminensis ecclesie episcopo)57, co jest rzeczą niezwykłą!
Wychodzi na to, że po wyjeździe księcia i biskupa z hrabią Henrykiem von
Kirchberg z Choszczna – co jednak pozostaje ciągle hipotezą – podążyli za nimi
co koń wyskoczy, wysłani przez margrabiów Kleist z Anzelmem z Blankenburga.
55
56
57

Regesten, nr 916, CDB A XIII, s. 211; B I, s. 94; A XXIII, s. 5; XIII, s. 319; VII, s. 201.
PUB I, nr 465.
PUB II, nr 881.
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Dopędzili ich w Skalinie, by Konrad uczynił co uczynił, zapewne dla załagodzenia
konfliktu spowodowanego świeżym zajęciem przez margrabiów dóbr cysterskich
z dworem w „Sownie”, tj. zapewne Arnswalde, z położoną obok wsią słowiańską Choszczno. W toku obrad (spotkania) w Choszcznie musiała być omawiana
sprawa wielkiej szkody wyrządzonej cystersom. Z jakiejś przyczyny nie doszło
do uregulowania sprawy. Książę, może po ostrym sporze z margrabiami, udał
się do Szczecina z biskupem i hrabią Henrykiem z Kirchberg, tego roku, może
nawet około rozpatrywanego tu wiosennego czasu, poślubionym (w Choszcznie?)
siostrze księcia Mściwoja II. Po pewnym czasie, już po uzgodnieniu z Kleistem
nowego sposobu załagodzenia sporu, wysłano go z Anzelmem z Blankenburga
i towarzyszami w pogoń za nimi. To przecież on rezygnuje na rzecz cystersów ze
swego potencjału majątkowego w księstwie Barnima na urodzajnych pyrzyckich
ziemiach: w Bielicach, Brodach, Obrytej i Zaborsku.
Przyzna każdy, że spisywania tak poważnej rezygnacji naprędce, pod nieobecność cystersów, we wsi podstargadzkiej kapituły kamieńskiej i to ręką samego biskupa (!), wyraźnie przemawia za wielkim pośpiechem, inicjatywą margrabiów, którzy widocznie Kleista zapewnili o stosownej rekompensacie. Wszak
Kleist rezygnował z wymienionych realności w ziemi szczecińskiej (kołbackiej),
pyrzyckiej i stargardzkiej, nie oczekując od cystersów zapłaty, poza modlitwą,
w przyszłości w intencji zbawienia! A nie uczynił tego, gdy książę i biskup przebywali – ewentualnie – dopiero co w Choszcznie! Dodatkowo zauważmy, że obecność von Kleista i Blankenburga, kiedyś lenników Barnima I, a obecnie w służbie
margrabiów, przemawia wyraźnie za obecnością margrabiów w Choszcznie.
Ale rozpatrywać możemy (musimy?) również zbrojną obecność Barnima
i Hermana na pograniczu, dla powstrzymania interwencji zbrojnej margrabiów
i niebranie udziału w ich spotkaniu z Mściwojem II w Choszcznie. Przecież, gdyby
tam udali się z misją dyplomatyczną, zabraliby ze sobą duchownych z kancelarii,
wszak niezbędnych w toku ewentualnego sporządzania dokumentów. Dokument
skaliński wyraźnie przemawia za tym, że nie było nikogo takiego w otoczeniu
księcia i biskupa! Było natomiast otoczenie zajmujące się wojaczką. Przy czynności Barnima w Szczecinie 11 kwietnia świadkami byli: biskup, dziekan, kustosz, prepozyt kapituły kamieńskiej oraz z rycerze: Borko, Biezpraw, Kazimierz
(Świętoborzyc), kołobrzescy, Ciesław z Komorowa, z otoczenia biskupa, a dalej z otoczenia księcia rycerze: Fryderyk de Hindenburg, Gobelo (b. marszałek),
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Herman de Hakenbeke marszałek, Jan de Liebenow i inni58. To świeckie otoczenie przy czynności dla klasztoru w Białobokach może przemawiać za powrotem
z wyprawy wojennej, a Jan von Liebenow należał nawet do rycerstwa uwikłanego
w konflikt z joannitami stargardzkimi. Taki zaś punkt widzenia otwiera na nowo
pole do rozpatrywania układu choszczeńskiego Mściwoja II z margrabiami jako
ewentualnie wymierzonego w Barnima, zwłaszcza gdy powrócimy na nadal
grząski grunt identyfikacji grodu Belgart z Białogardem nad Parsętą!

Konflikt Barnima z margrabiami joannickimi wiosną 1269 roku
jest pewny
Rozwikłanie przebiegu wszystkich wydarzeń z 1269 roku jest dziś nadal jeszcze
trudne. Spójrzmy na nie jeszcze z innej perspektywy. Margrabiowie linii ottońskiej (Albrecht III, Otto V), aktualnie szwagrowie Barnima, nabyli w 1264 roku
jako posag hrabianki szweryńskiej i wykupili wiosną 1268 od książąt saskich,
prawa do Parchimia utraconego w 1261 roku przez wygnanego z meklemburskiego
kraju Nikolotowiców Przybysława (I) Bez Ziemi, żyjącego z synem Przybkiem
od tej pory na Pomorzu pod opieką Barnima I. Musieli jednak stoczyć o księstwo
parchimskie walkę. W marcu 1269 roku doszło do ich i ich sojuszników książąt
brunszwickich wojny z panem na Werle Mikołajem I meklemburskim, z jego
szwagrem Guncelinem III hrabią Schwerinu i ich koalicjantami59. Ci ostatni
w dniu 9 VI 1269 roku, a więc dwa miesiące po spotkaniu w Choszcznie60, przy
pośrednictwie Henryka margrabiego Miśni i Marchii Wschodniej, Konrada arcybiskupa Magdeburga, Zygfryda hrabiego Anhaltu jako rozjemców, i w obecności Henryka I Pielgrzyma księcia Meklemburga (zięcia Barnimowego), zawarli
w Magdeburgu układ rozejmowy z margrabią brandenburskim Ottonem V i jego
poddanymi. Guncelin III trzymający meklemburski Parchim, by wydobyć syna
Helmolda z niewoli uznał się lennikiem Ottona V i Albrechta III. Stwierdza się
też, wśród wielu uregulowań, że Mikołaj zobowiązany jest do zwrotu Barnimowi
PUB II, nr 882.
CDB B I, s. 100 n., MUB II, nr 1153: 5 III 1269 r.
60
Śliwiński, Układ, 286, 288, jeszcze wyraziściej s. 291, ale też w: Mściwoj II, 125 o tym układzie
nadal jako o zawartym 9 IV 1269, tydzień po układzie w Choszcznie (!), ale niżej na tej stronie pisze 9 VI 1269, co wygląda na niezamierzone wprowadzanie nas w błąd – co niestety mógł wyczytać w mym Rodowodzie, wyd. I, ale i w II wyd. s. 290! Czeski błąd? Z tego błędu mogły wynikać
niektóre fałszywe wnioski Śliwińskiego, poniekąd zatem i z mojej winy.
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syna, jeżeli książę pomorski będzie się tego domagał, zaś nieco dalej znalazło się
postanowienie, że spory między margrabiami Janem II, Ottonem IV i Konradem
z jednej strony, a Barnimem z drugiej, chce arcybiskup Konrad wraz z margrabią
Ottonem V przyjacielsko zapośredniczyć, lub, jeśli to będzie konieczne, wraz
z margrabią Miśni Henrykiem zgodnie z prawem rozstrzygnąć61.
Był więc konflikt Barnima z margrabiami linii starszej, zatem nie można
aktu choszczeńskiego Mściwoja II powiązać z przyjaznym tylko ich spotkaniem
1 kwietnia jako rzeczą pewną. Konflikt ten zaistniał po pierwszej dekadzie stycznia i przed początkiem lipca, może właśnie tuż przed – i trwał w okresie hołdu
choszczeńskiego Mściwoja II, czyli w toku wiosennego wdzierstwa Askańczyków w jego – Barnima – dziedziny w widłach Iny. Przecież i on potwierdzał
cystersom nadania Odonica w zlewni Małej Iny, uważał się więc za władcę tamtego terenu niezależnie od statusu Piastów wielkopolskich. Nawet jeśli i doszło
do pokojowego spotkania margrabiów i Mściwoja II z Barnimem oraz biskupem
kamieńskim w „Sownie”/Choszcznie, to być może już w jego trakcie doszło do
wrogiego rozejścia, a misja Kleista i Blankenburga miała zapobiec rozbratowi.
Będzie ten konflikt Barnima z margrabiami trwał i w latach następnych.

Pod biskupią klątwą (1269) Awans Wedlów
Podczas gdy trwały wspomniane czerwcowe i uzgodnione 9 czerwca w Magdeburgu późniejsze negocjacje z udziałem wyznaczonych pośredników, w Argentorati legat papieski – dominikanin Albert, nie mogąc nakłonić Barnima do
zwrotu zajętych posiadłości joannitów stargardzkich i korytowskich, zajętych
zamków Recz i Korytowo, wsi i miasteczek (villarum et opidi) Klukom (Clukin), Suchań (Zukan), Sadłowo (Sadelowe), wsi [nadal poszukiwanych] Sulim
i Thumerzelize, oraz miasta Stargard, obłożył 12 VIII 1269 klątwą obok księcia
Barnima, także opata kołbackiego i wymienionych licznych rycerzy Barnima:
Jana von Liebenow (byłego) marszałka Gobelo [Luchte], Arnolda de Pinnow, jego
braci Henryka i Dytryka, Jana i Dietricha de Köthen (Kotene), Jana z bratem
z Żukowa (de Zukowe), Ludwika von Wedel, Henryka, Jana i Waltera z Sadłowa
61
CDB B I, s.102 i n., także PUB VI, nr 3970; MUB I, nr 1169; Regesten, nr 970; Smoliński,
Joannici, 210; tenże, „Sytuacja na pograniczu askańsko-meklemburskim w II połowie XIII w.
i na przełomie XIII/XIV w. Najazd Brandenburgii na Pomorze Sławieńskie w 1306 r.”, w: Mazowsze, Pomorze, Prusy, red. Błażej Śliwiński (Gdańsk: Offinicina Ferberiana, 2000), 185.
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(de Sadelowe), braci Guntera i Ditmara de Stalbom (tj. Stalbaum, też z Sadłowa),
Henryka, Jana i Henryka de Thumerzelize, Brendekina, Marcina i ich braci, braci
Reinekina i Meinekina, Jana de Gerbotesdorf (Gerboldsdorp) z braćmi, Marcina
Sake (Schwach?), Jana de Benz, Jana de Falkenburg, Heine [Henryka] Ungnade,
Jana jego socera (teścia?), Wernera de Nickamere, Heinekina de Zukowe [luka],
Ludekina de Basedowe z synem Janem [luka], quondam [widocznie zmarłego?]
Jana de Einecot [luka], wdowę quondam [tj. zmarłego] Guntera loci eiusdem [czy:
z Einecot?] i jej synów. Wysłał z tym werdyktem na Pomorze swych posłów Jana
z Fryburga i Alberta z Hawelbergu62. Dopiero teraz dowiadujemy się, jaki był
rozległy zasięg wdzierstwa w dobra joannitów i poznajemy głównych sprawców.
Tak więc wśród osób rycerskiego stanu zamieszanych w tę sprawę były nawet
i kobiety.
Dariusz Wybranowski w swym studium o tym konflikcie zajął się również
identyfikacją wymienionych rycerzy i giermków. Niektórzy (ci z Sadłowa, jakiegoś Thumerzelize) i liczni inni tylko tu wystąpili. Znaczna ich część (wszyscy?)
miała dobra lenne w ziemi stargardzkiej, być może część (od Brendekina?) to
osoby spoza niej, zadłużone jak książę u joannitów (?). Wśród nich byli, z otoczenia Barnima, 11 kwietnia 1269 roku Jan von Liebenow, czy były marszałek
a teraz doradca dworski Gobelo Luchte. Napiętnowani w liczbie ok. 40 osób nie
są wskazani jako posiadacze wymienionych miejscowości, a jako biorący udział
w niegodziwościach księcia. Niektórzy jednak pochodzili z tych ziem, przecież
są „z Zukowe, Sadelowe, Thumerzelize”, widocznie jako posiadający tam lenna.
Tu jednak zwróćmy szczególną uwagę na znamienitych wkrótce Wedlów,
przybyłych na Pomorze z Holsztynu, a ściślej ze Stormacji, gdzie znani są od
X wieku. Hasso z piątej znanej generacji, osiadły po 1240 roku w ziemi stargardzkiej (zapewne w Altenwedel/Sicku), był ojcem sześciu braci z VI generacji: Ludwika I, Zygfryda, Hassona I, Henryka I, Zulisa I i Ludolfa (Ludekina) I.
Głową rodu na Pomorzu był najpierw właśnie Ludwik I, ale wcale z dokumentu
powyższego nie wynika, że jego braćmi byli bracia Jan z Żukowa z Henrykiem63.
Ludwik von Wedel od tej pory pozostawał w służbie margrabiów, rozsiadły
z braćmi w pojoannickiej ziemi choszczeńskiej, epizodycznie też wysługujący
się w 1271 roku księciu Mściwojowi II, poznanemu widocznie w Choszcznie jeśli
nie wcześniej w Reczu (jeśli to tu a nie w zniszczonym w 1256 r. Raciążu książę
62
63

PUB II, nr 891, poprawiony tekst u Frederichsa, „Herzog”, 259.
Tak jednak odczytał dokument Wybranowski, „Jeszcze raz”, 26.
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był krótko uwięziony przez swych „baronów” i uwolniony przez inną grupę „rycerzy” [milites], jak to ujęto w Kronice oliwskiej, w końcu 1268 lub na początku
1269 r.)64. Po akcji Barnima I z 1268–1269, bracia posiedli zamki w Reczu i joannickim Korytowie, do czego doszło Głębokie, Żółwino. W kompleksie korytowskim od Zulisa wzięła nazwę wieś Suliszewo, a do kompleksu należały: Pławno,
Pławienko, Zieleniewo, jez. Przeczno, lenna w Krzęcinie, Raduniu i zapewne
w Starym Klukomiu, czyli spora, jeśli nie większa część byłych dóbr joannitów korytowskich. I przeszli Wedlowie na stronę margrabiów joannickich, bo
w 1271 roku Ludwik i Henryk (?) brali udział w ich wyprawie na Gdańsk oraz
w 1272 roku w podróży do Lubeki pozostającej w związku z ekspansją wschodniopomorską65.
Delegaci legata papieskiego Alberta, joannici: Piotr kapłan i Ludwik diakon
z Mirowa (komturia w Meklemburgii) zostali w Szczecinie napadnięci, pojmani,
obrabowani z koni, dobytku i dokumentów, zelżeni i wtrąceni przez ludzi Barnima do lochu. Spowodowało to dalsze kary kościelne. Na wieść o tym święty
mąż ze Strasburga i Kolonii (tam wykładał) 8 IV 1271 roku nałożył w Kolonii
na kraj Barnima interdykt. Wśród wymienionych zabrakło jednak znów: Jana de
Kotene, Reinikina i Meinikena; Jan z Żukowa tu potraktowany został jako brat
Ludwika Wedla66, ale to może jest skutkiem braku znaków przestankowych, bo
wśród kilku braci Ludwika I i w ogóle w dobrze znanym rodzie Wedlów Janów
nie znamy!
Nic nie wskazuje na skuteczność i tej nałożonej kary. W następnych dniach
i miesiącach nie sposób tego stwierdzić. Biskup Herman i inni pomorscy prałaci
15 IV 1272 roku z konsensem illustris principis Barnim duce Slavorum czynili

W tej sprawie ostatnio Edward Rymar, „Mściwoj II jako lennik margrabiów brandenburskich
(w latach 1269–1273)”, Studia z Dziejów Średniowiecza 23 (2019): 216–227, zwłaszcza tenże,
„Recz nad Iną czy Raciąż koło Tucholi, czyli jeszcze raz o uwięzieniu księcia wschodniopomorskiego Mściwoja II (1269 r.)”, Studia z Dziejów Średniowiecza 25 (2022) (w przygotowaniu).
65
Helga Cramer, Die Herren, 72 i n.; Edward Rymar, „Udział rodu Wedlów w ekspansji margrabiów brandenburskich na Pomorze Środkowe i Wschodnie w latach 12[9]6–1313”, w: Pomorze
Słowiańskie i jego sąsiedzi X – XV w., red. Jerzy Hauziński (Gdańsk: Marpress, 1995), 46; Grzegorz J. Brzustowicz, Rycerstwo ziemi choszczeńskiej (Warszawa, 2004), 81 i n., Gahlbeck, Der
Herkunft, 161.
66
PUB II, nr, 914 z datą 16 IV 1270 r.; Frederichs, „Herzog”, 257 i n.; za: Salisem, Forschungen,
s. 95, interdykt datował jednak na 8 IV 1271 r. Brak Köthena tłumaczył Wybranowski śmiercią
albo uzyskaniem zdjęcia klątwy („Jeszcze raz”, 230).
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w Łeknicy nadanie dla kolegiaty Mariackiej w Szczecinie, a cystersi kołbaccy
otrzymali w 1274 przywileje papieskie67.
Konflikt z 1269 roku cystersów i Barnima z margrabiami przerodził się jednak następnie w otwartą wojnę. Barnim współdziałał z Piastami wielkopolskimi
atakującymi w 1271 roku Myślibórz, w 1272 Strzelce i Drezdenko, zadbał o poślubienie przez Przemysła II swej wnuczki Ludgardy meklemburskiej. Barnim
i cystersi w 1273 roku spotkali się z ripostą margrabiów. Rocznik kołbacki donosi, że w marcu 1273 roku dzwon kapliczny w – nabytych od Kleista Brodach –
sam się rozdzwonił, wieszcząc wrogi najazd i wkrótce margrabiowie spustoszyli
ziemie pyrzycką i szczecińską, a zwłaszcza tam położone dobra kołbackie68.
Nieznane jest zakończenie procesowe tej sprawy. Pomiędzy 1271 a 1280
rokiem stargardzcy joannici z Copam odzyskali cztery wsie utracone w toku
konfliktu: Suchań, Suchanówek, Żukowo i Sadłowo. Co nieco dowiadujemy się
dopiero z przypadkowej informacji zawartej w kronice pomorskiej Thomasa
Kantzowa w XVI wieku. Napisał mianowicie, że ponieważ „miasteczko Suchań
[Zachan] oraz wsie Żukowo [Zuchow], Schwanebeke /Suchanówko i Sadłowo
[Zadelow] wypadły z rąk joannitów; ażeby więc miasteczko to oraz wsie wcielić
na powrót, obłożono [w czasach Bogusława IV w 1280, bo w dwa lata po śmierci
Barnima I] kraj niewielkim podatkiem, do którego, obok innych domen, także
i Stavenhagen [na pograniczu z Meklemburgią] dokładać się musiało69. W matrykule klasztoru w Słupii nad Pianą zachował się zresztą wyciąg z dokumentu Bogusława IV z 1280 roku. To właśnie biskup Herman nakłonił księcia do nałożenia
z konsensem stanów krajowych nadzwyczajnego podatku na miasta, zgromadzenia zakonne, rycerstwo i chłopów, by odzyskać te wsie dla joannitów70. Wtedy
jednak Recz, Korytowo i Stary Klukom pod Choszcznem, pozostawały od jakiegoś czasu pod władzą margrabiów brandenburskich. O okolicznościach powrotu
pod panowanie książąt Stargardu, „Sulimia” i „Thumerzeliza” nic nie wiadomo,
ale to prawdopodobnie obszar tych małych osad został wchłonięty przez Suchań,
Żukowo, Suchanówko czy Sadłowo. Wiadomo też, że znów w 1299 roku Bogusław zapożyczał się u mieszczan Trzebiatowa, by wykupić – zapewne od margrabiów – ziemię wapnicką (terra Ravenstein) będącą wschodnią częścią dawnej
PUB II, nr 954, 992, 994.
PUB I, s. 485.
69
Thomas Kantzow, Pomerania. Kronika pomorska z XVI wieku, t. 1, tłum. K. Golda. Przypisy
i oprac. Tadeusz Białecki, Krzysztof Gołda, Edward Rymar (Szczecin: 2005), 361.
70
PUB VII nr 4669, Hoogeweg, Die Stifter, 653; Frederichs, Herzog, 263–5.
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stargardzkiej, z ośrodkiem w Wapnicy. Tam też jest położone Altenwedel/Sicko,
gniazdo Wedlów przed wkroczeniem tu margrabiów. Być może weszli na ich
służbę po zajęciu i ziemi wapnickiej w 1269 rokuna prawobrzeżu Iny.

Pierwsi Kleistowie w ziemi białogardzkiej nad Parsętą
A czy – ma prawo spytać Czytelnik – korzyści jakieś wyniósł Konrad von Kleist po tej skalińskiej darowiźnie dla cystersów? Pozostawał po 1269 roku nadal
w służbie margrabiów, bo z panami brandenburskimi, ale i biskupem Hermanem
reprezentował ich 3 IX 1273 roku, jako świadek ich kolejnego układu z księciem
Mściwojem II zawartego na moście na Drawie w sprawie ziemi sławieńskiej.
Spotykamy się z nim ostatni raz w układzie pokojowym margrabiów z księciem
Bogusławem IV z 13 VIII 1284 roku. Wtedy to apanaż w ziemi białogardzkiej –
czyżby zgodnie z choszczeńskimi ustaleniami (?) – posiadał syn meklemburskiego wygnańca Przybko (II) Bez Ziemi. Jako pan ziemi Dobrej [Nowogardzkiej], et terre Belgarth in Cassubia wraz z żoną Katarzyną, córką Mściwoja II,
wystawiał 27 I 1289 roku dokument ze swymi ministeriałami. Wśród nich są:
Krzysztof Knuth, Przyśnibor, bracia Kleist (Cristoforus Knuth, Prissebur, Clest
fratres) 71. Ponieważ Bertold brat Konrada już w 1269 roku nie żył, tu widocznie
chodziło o braci z następnego pokolenia, może synów Konrada, ale imion ich, jak
i ojca trudno dociec, bo następny przekaz o Kleistach w ziemi kołobrzeskiej pochodzi dopiero z 1319 i 1325 roku (Mikołaj, zapewne mieszczanin z Kołobrzegu)
z kolejnego już pokolenia, potem znów 22 VI 1364 roku pojawi się Prissebur
(Przysnibor II?) na Motarzynie białogardzkim, przodek coraz lepiej znanych
Kleistów72. Widocznie w 1269 roku otrzymali widoki na lenna w ziemi białogardzkiej, co również przemawia za Białogardem nad Parsętą w akcie hołdowniczym Mściwoja II (czego nie potrafię obecnie objaśniać).
W południowej części ziemi białogardzkiej, w okolicach szczecineckich,
osiedli Kleistowie zapewne już w XIII wieku. Świadczenie w dokumencie
z 1289 roku jest tego widomym przejawem. W Radaczu siedzą w 1364, 1378 roku.
Z 1387 roku znamy Przybysława i Biesprawa. W 1402 roku wystąpili w księstwie słupskim Starszy i Młodszy Biespraw; Henning z Radacza był w 1404 roku

71
72

PUB II, nr 978, 1312, PU, nr 445.
PUB VI, s. 301, Kratz, Geschichte, 39; Sauer, Der Adel, 239.
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oskarżany przez Krzyżaków z powodu zajęcia konia w ich Świdwinie. Wtedy
Güntersbergowie z Kalisza Pomorskiego spalili Radacz i ujęli syna Henninga.
Ten syn to ein hovetman, książęcy wójt na Szczecinku w 1407 roku, kiedy też
wspomniany został tenże Biespraw Kleist. W 1407 roku mieszczanie Szczecinka
ujęli Klausa z Radacza i zwolnili za poręczeniem m.in. starego Biesprawa, Przybysława z Krosina, innego Przybysława i syna Henninga z Radacza. W 1411 roku
Przybysław z Krosina brał udział w plądrowaniu okolic Złocieńca i Świdwina73.
Przytoczono to dla wzmocnienia poglądu o skoligaceniu się niemieckich przecież
Kleistów z rodami rodzimymi Pomorza Środkowego, a może nawet z Przybysławem Meklemburczykiem Bez Ziemi i Katarzyny Mściwojówny, bo ci mieli
potomstwo.
W takim razie wypadnie przyjąć, że to Konrad posiadł za sprawą Przybysława II, czy margrabiów dobra białogardzkie, które dziedziczyli owi bracia
z 1289, widocznie spowinowaceni z owym Prisseburem z 1289, skoro wśród ich
potomków w XIV wieku pojawia się to imię właśnie. Skądinąd znane są liczne
inne przykłady mieszania imion niemieckich z pomorskimi (rodzimymi) skutkiem małżeństw. Imię Prissebur stało się powodem snucia hipotezy, że to ród
pomorski Kleszcz. Kiedyś ze względu właśnie na pomorskie imię wymienionych
w 1289 roku Krzysztofora Knuta i Priśnibura czyniono owymi „braćmi Kleist”.
Czyżby należało postawić przecinek by otrzymać trzech braci: Krzysztofa, Knuta
i Prissebura Kleistów? Szczególnie za tym opowiadał się Eberhardt Sauer, ale
tendencyjnie, bo błędnie postawił na uporczywą walkę Barnima I z margrabiami
przed 1250 rokiem, by uniknąć ich zwierzchnictwa. Imiona niemieckie nie miały
być wystarczającym argumentem, by Kleistów za niemiecką rodzinę uznać. Dlatego nie było mu na rękę otwieranie po 1230 roku przez księcia bram księstwa
dla rycerstwa brandenburskiego, co jednak wymaga korektury, bo napływ tego
rycerstwa jest oczywisty. Zresztą i Sauer musiał wreszcie dać pierwszeństwo niemieckiemu rodowodowi tej rodziny74. Znana jest i później na Pomorzu Środkowym (jak w 1325 r.) również rodzina rycerska Knuth. Clest fratres z 1289 roku
to zatem zapewne bezimienni synowie Konrada von Kleista i beneficjenci na Pomorzu jego zasług w służbie margrabiów i książąt pomorskich.
Kratz, Geschichte, nr 91: 1387 r., nr 93, 95: 1402 r., 96–99: 1404–1407 r., nr 100: 1411 r., Johann
Voigt, Die Erwerbung der Neumark. Ziel und Erfolg der brandenburgischen Politik unter dem
Kurfürsten Friedrich I und II von 1302–1457 (Berlin, 1863), 33, 41, 53:1404 r.; Karl Tümpel, Neustettin in 6. Jahrhunderten (Neustettin, 1910), 68, 73 i n.; Sauer, Der Adel, 155, 223.
74
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Abstrakt
Wiele się działo w roku 1269, zwłaszcza w jego pierwszej połowie, w księstwach na Pomorzu, tym zwanym dziś Zachodnim, a także w jego otoczeniu (na Pomorzu Nadwiślańskim, w Brandenburgii, Meklemburgii i innych podmiotach politycznych północnych
Niemiec), nie bez znaczenia dla tej części Pomorza, w której i Skalin, wieś na południowy wschód od Stargardu nad Iną się znajduje. Nadal mamy trudności w interpretacji
tamtych licznych zdarzeń. Zmierzając do objaśnienia przedmiotu i przyczyn czynności
rycerza Konrada „Clesta” w Skalinie 7 kwietnia 1269 roku i okoliczności, które ją poprzedzały, przypomniano i zinterpretowano m.in.: relacje księcia Barnima I z margrabiami brandenburskimi w styczniu tego roku, konflikt Barnima i jego rycerstwa z ziemi
stargardzkiej oraz cystersów z Kołbacza z joannitami z ziemi stargardzkiej i choszczeńskiej (korytowskimi), interwencję margrabiów wypędzających w 1269 roku tychże cystersów z ich dworu „w Sownie” – położonego przy jeziorze „Sowno” (Zouina, Sovin),
spotkanie margrabiów brandenburskich 1 kwietnia 1269 roku w Arnswalde/Choszcznie
z Mściwojem II księciem świeckim (z ośrodkiem w Świeciu nad Wisłą) na Pomorzu Nadwiślańskim, który złożył im hołd lenny. W toku rozważań zajęto się też m.in. początkami
Choszczna (po zidentyfikowaniu go z owym „dworem w Sownie”) i początkami pomorskich i brandenburskich rodów rycerskich von Kleist i von Blankenburg.

Skalin’s great day (7th April 1269), origins of Choszczno and the Pomerania’s
von Kleists. In the background conflict of Duke Barnim I, his knights
from the Stargard Land and the Cistercians from Kołbacz with the Joannites,
and intervention of the Brandenburg margraves
in the left-bank drainage basin of river Ina
Abstract
Much was going on in 1269, particularly in its first half, in the duchies in Pomerania,
both that called today “West”, and its surroundings (in Vistula Pomerania, Brandenburg,
Mecklenburg, and the remaining political entities of Northern Germany), not without significance for this part of Pomerania where Skalin, a village south-east from Stargard on
Ina, is located. We still encounter difficulties to interpret those numerous events. In order
to remind and explain the subject and reasons of knight Konrad “Clest’s” activities in
Skalin on 7 April 1269 and the circumstances that preceded them, the author reminded
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and interpreted among others: relationships of Duke Barnim I with the Brandenburg
margraves in January that year, conflict of Barnim I, his knights from the Stargard Land,
and the Cistercians from Kołbacz with the Joannites from the Stargard Land and the
Choszczno Land (village Korytowo), intervention of the margraves expelling those Cistercians in 1269 from their manor “in Sowno”, i.e. located by the lake “Sowno” (Zouina,
Sovin), meeting of the Brandenburg margraves on 1st April 1269 in Arbswalde/Choszczno with Mestwin II, Duke of Świecie (with the centre in Świecie on Vistula in Vistula Pomerania), who paid homage to them. Discussed were also the origins of Choszczno
(after identifying it with the above mentioned “manor in Sowno”), and the origins of the
knightly families von Kleist and von Blankenburg.

Cytowanie
Edward Rymar, „Wielki dzień Skalina (7 IV 1269), początki Choszczna i pomorskich von Kleistów. W tle konflikt księcia Barnima I, jego rycerstwa z ziemi stargardzkiej i cystersów kołbackich z joannitami oraz interwencja margrabiów brandenburskich w zlewni lewobrzeżnej Iny”,
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Procesy o czary
na pograniczu północno-zachodniej Wielkopolski
i Nowej Marchii w czasach wczesnonowożytnych
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Na temat procesów o czary w interesującej nas części pogranicza Nowej Marchii i Wielkopolski napisano już dwie niewielkie książki i jeden artykuł. Na plan
pierwszy wybijają się prace Jerzego Zysnarskiego poświęcone historii Gorzowa,
które bazują na przekładach urywków niemieckich źródeł drukowanych i opracowań1. Autor nie dotarł jednak do ważnego dla tej problematyki zespołu przechowywanego w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Znajdują się tam wypisy
dotyczące procesów o czary, które powstały w wyniku kwerend archiwalnych
obejmujących większość niemieckich archiwów, między innymi zbiory Tajnego Archiwum Państwowego w Berlinie (Geheimes Staatsarchiv Preussischer

Jerzy Zysnarski, Czarownice z Kobylej Góry. Transgraniczna historia Gorzowa i inne szkice
z przeszłości miasta (Gorzów Wlkp.: Gorzowska Oficyna Wydawnicza, 2000); tenże, Studnia
Czarownic, czyli nowa opowieść o tajemniczych mnichach, czarownicach z Kobylej Góry, procesach i stosach (Gorzów Wlkp.: Księgarnia DANIEL, 2007).
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Kulturbesitz Berlin-Dahlem)2. Interesująca nas dokumentacja została wytworzona na zlecenie Reichsführera SS Heinricha Himmlera przez specjalną komórkę SS, tzw. H-Sonderkommando, działającą w latach 1935−1944. W jej skład
wchodziło prawdopodobnie ośmiu pracowników naukowych3. Wśród zebranych
przez nich materiałów znalazły się informacje dotyczące Gorzowa (niem. Landsberg an der Warthe), Strzelec Krajeńskich (niem. Friedeberg), Drezdenka (niem.
Driesen), a także bardziej odległego od granicy z państwem polsko-litewskim,
i z tego powodu wykluczonego przez nas, Kostrzyna nad Odrą (niem. Küstrin)4.
Niestety nie natrafiamy w tym zespole na podobne teczki z terenu Wielkopolski.
Dobrą dokumentację z lat 1693−1735 posiada tylko Wągrowiec5. W tej sytuacji,
przedstawiając procesy o czary po wielkopolskiej stronie granicy, musieliśmy korzystać wyłącznie z niemieckiego wydawnictwa źródłowego.
Należy podkreślić, że w literaturze przedmiotu egzystuje jeszcze publikacja
Moniki Ogiewy-Sejnoty poświęcona Strzelcom Krajeńskim6. Autorka zapoznała
się co prawda ze wskazanymi archiwaliami, ale nie wykorzystała ich należycie.
Do zawartych w tym artykule niedociągnięć i błędów będę odnosił się niejednokrotnie w przypisach.
Celem niniejszego artykułu jest nie tylko wydobycie nieznanych dotąd
szczegółów i sprostowanie konfabulacji, ale również przyjrzenie się polowaniom
na czarownice na pograniczu nowomarchijsko-wielkopolskim przez pryzmat rodzajów oskarżeń. Umożliwi to poszukanie odpowiedzi na pytanie, czy dane ze
zdefiniowanego obszaru różniły się od przypadków przytaczanych w literaturze
przedmiotu.
Odcinek strefy nadgranicznej państwa polsko-litewskiego i elektoratu brandenburskiego był obszarem niemal jednolitym pod względem wyznaniowym i narodowościowym. Przeważała ludność niemiecka wyznająca luteranizm. Katolicy
i Polacy, choć pojawiają się w niektórych przytoczonych dalej historiach, byli
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Kartoteka procesów o czary (dalej: APP, Kart.).
Bożena Ronowska, Czarownice Himmlera z niemieckiej kartoteki procesów o czary (Gdańsk:
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019), 14.
4
Jednostka dotycząca procesów o czary w Kostrzynie nad Odrą liczy jedną kartę i odnosi się
tylko do jednego wydarzenia z 1559 r. Zob. APP, Kart., sygn. 1512.
5
APP, Kart., sygn. 3466, k. 1–35.
6
Monika Ogiewa-Sejnota, „Procesy o czary w Strzelcach Krajeńskich w XVI–XVII wieku”,
w: Strzelce Krajeńskie. Studia i szkice historyczne, red. Dorota Kąkol, Radosław Skrycki (Strzelce
Krajeńskie: Gmina Strzelce Krajeńskie, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016), 131−140.
2
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tutaj w mniejszości. Należy natomiast odnotować znaczące różnice w wymiarze sprawiedliwości. Po wielkopolskiej stronie granicy rozciągały się posiadłości
ewangelickich rodzin szlacheckich, które miały przemożny wpływ na funkcjonowanie tamtejszych sądów7. Wyjątek stanowiła Skwierzyna (niem. Schwerin)
będąca własnością królewską. Wyroki sądów miejskich z Nowej Marchii były
rozpatrywane przez sąd wyższej instancji – Brandenburski Sąd Ławniczy (Brandenburger Schöppenstuhl) z siedzibą w Brandenburgu nad Hawelą. Ten stan
rzeczy zatwierdziła konstytucja krajowa elektora brandenburskiego Joachima
I (Constitutio Joachimica) z 1527 roku oraz uchwała landtagu nowomarchijskiego
z 1611 roku. W tym ostatnim postanowieniu podkreślono, że sprawy z sądów
miejskich nie powinny być kierowane do innego niż wskazanego wcześniej sądu
ławniczego, a także dopuszczono możliwość opiniowania wyroków sądowych
przez wydział prawa uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą8.
Wśród mieszkańców pogranicza Nowej Marchii i Wielkopolski rozpowszechniona była wiara w istnienie diabła. Wielu spośród nich miało go widzieć
„na żywo”. Tak było chociażby w 1550 roku w Gorzowie, gdzie według relacji świadków diabeł zakładał często białe ubrania, przechadzał się nocą po ulicach, zakradał się pod domy i pukał do drzwi9. W potęgę sił nieczystych wierzyli pastorzy luterańscy, którzy uważali, że diabeł czyha i wykorzystuje każdą
natrafiającą się sposobność, aby zawładnąć człowiekiem. Ostrzegali wiernych
przed zgubnymi skutkami działalności diabelskiej, przyzwoleniem na grzech,
uleganiem magii i czarom. W tych warunkach łatwo dochodziło do zbiorowej
paniki i histerii. Do największej manifestacji zbiorowej histerii doszło w 1593
roku w Strzelcach Krajeńskich, gdzie diabeł zawładnąć miał 60., później zaś 150.
ludźmi i zaczął dręczyć ich wszędzie, nie dając spokoju nawet w kościele. Kiedy
strzelecki pastor Heinrich Lemrich wystąpił z ambony w obronie swoich parafian, zezłoszczony tym diabeł, unosząc się w powietrzu, zbliżył się do niego.

Por. Marian Mikołajczyk, „Sądownictwo w miastach prywatnych w Polsce XVI–XVIII wieku.
Problem odrębności postępowania w sprawach kryminalnych”, Roczniki Dziejów Społecznych
i Gospodarczych 77 (2016): 407−425.
8
Ernst Helwing, Geschichte des brandenburgischen Staats von der Entstehung desselben bis zum
Anfange des dreissigjährigen Krieges, cz. 2: Die Geschichte der Mark Brandenburg vom Tode
des Markgrafen Waldemar bis zum Regierungsantritte des Kurfürsten Georg Wilhelm (Lemgo:
Meyersche Hof-Buchhandlung, 1834), 910–911.
9
August Engelien, Friedrich Henning, Geschichte der Stadt Landsberg an der Warthe von den
ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart (Landsberg a.d.W.: Verlag von Fr. Schäffer u. Comp., 1857),
105.
7
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Odtąd także pastor zaczął zachowywać się jak opętany. Wydarzenia te nabrały
dużego rozgłosu, skoro naczelne władze Kościoła luterańskiego w Marchii Brandenburskiej nakazały przeprowadzenie publicznych modlitw we wszystkich kościołach w intencji oswobodzenia ludzi z mocy diabelskiej10. Modlitwy jednak
nie zostały wysłuchane. Kiedy elektor brandenburski Jan Jerzy przybył jesienią
1594 roku na polowanie do Nowej Marchii „biedni ludzie” ze Strzelec Krajeńskich donieśli mu o złych uczynkach swego pastora, który pozostawał w zmowie
z siłami piekielnymi. Władca dał wiarę tym oskarżeniom i polecił aresztować
Lemricha. Nakazał też zamknąć wszystkie bramy miejskie, tak aby nikt nie mógł
wchodzić i wychodzić z zaatakowanych przez diabła Strzelec11.
Strach przed diabłem i jego obecnością rzutował na przebieg procesów
o czary. Oskarżone o zajmowanie się czarami osoby wypytywano bowiem podczas przesłuchań dobrowolnych, jak i w trakcie tortur przede wszystkim o utrzymywanie kontaktów z diabłem. Starano się dociec w jakiej postaci diabeł się pojawił i czy doszło do zawarcia z nim paktu. Można przypuszczać, że do zawarcia
takiego paktu wystarczyło w powszechnym wyobrażeniu ludzkim utrzymywanie
z diabłem kontaktów seksualnych12. W kartotece procesów o czary, jak i w kronikach interesujących nas miast nie natrafiamy na zbyt wiele szczegółów na ten
temat. Pierwszą osobą oskarżoną o zawarcie paktu z diabłem, odnotowaną w dokumentach, była żona niejakiego Steinhauera (być może chodzi o żonę kamieniarza a nie o nazwisko), mieszkańca Strzelec Krajeńskich, którą aresztowano
26 VII 1581 roku. Jej akta kończą się na zeznaniach świadków. Nie ma natomiast
przyznania się przez Steinhauerową do zarzucanego jej czynu ani wyroku, który
zapadł w jej sprawie13.

10
Johann Carl Wilhelm Moehsen, Geschichte der Wissenschaften in der Mark Brandenburg, besonders der Arzneiwissenschaft von den ältesten Zeiten an bis zu Ende des sechszehnten Jahrhunderts (Berlin–Leipzig: Georg Jakob Decker, 1781), 495–502; Ignaz Döllinger, Die Reformation,
ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen im Umfange des Lutherischen Bekenntnisses, t. 2
(Regensburg: Verlag von G. Joseph Manz, 1848), 422–423.
11
Johannes Janssen, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters, t. 8:
Volkswirtschaftliche, gesellschaftliche und religiös – sittliche Zustände. Hexenwesen und Hexenverfolgung bis zum Beginn des dreißigjährigen Krieges (Freiburg im Breisgau: Herdersche Verlagshandlung, 1903), 739.
12
Jacek Wijaczka, Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI–XVIII wieku
(Olsztyn: Pruthenia, 2019), 92–94.
13
APP, Kart., sygn. 821, k. 35. M. Ogiewa-Sejnota nie pisze nic na temat kontaktów tej kobiety
z diabłem.
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W 1587 roku wykryto w Strzelcach Krajeńskich kolejną kobietę współpracującą z diabłem − była to Sophie Mönnich. Nie możemy dowiedzieć się z jej
zeznań jak wyglądał ów diabeł. Wiemy tylko, że pojawił się w pewien czwartkowy wieczór w ludzkiej postaci, a Sophie Mönnich nakarmiła go z mosiężnego
kociołka mlekiem i bułką. Po wieczerzy kobieta pokazała diabłu dom i zabudowania gospodarskie stanowiące własność burmistrza Jakoba Jahna. Diabeł miał
dręczyć i straszyć burmistrza, a także uśmiercić należące do niego bydło14.
Pakt z diabłem zarzucono również Głuchej Annie uwięzionej przed 3 stycznia 1600 roku na zamku w Drezdenku. Jej sprawę rozpatrywał Sąd Ławniczy
w Brandenburgu nad Hawelą. Skazana została na śmierć w płomieniach na stosie.
Głucha Anna próbowała ratować życie przy pomocy posłusznego jej woli strażnika, który pomagał kobiecie dwukrotnie w ucieczce z zamku. Próby te zakończyły się niepowodzeniem. Współdziałający z więźniarką strażnik został skazany
na karę chłosty i wygnanie15.
Dopiero w czwartym znanym nam przypadku oskarżenia kobiety o zawarcie paktu z diabłem natrafiamy na sporą liczbę szczegółów. Stara żebraczka Eva
Wentzel z domu Stapel, aresztowana 31 VIII 1685 roku w Gorzowie, przyznała
się na torturach a następnie dobrowolnie do złego ducha, któremu kazała zabić
dwoje dzieci. Zły duch oznaczał tutaj właśnie diabła. Kobieta zeznała również, że
utrzymywała z diabłem kontakty cielesne, a po wejściu z nim w związek przyjęła
ponowny chrzest w rycie diabelskim. Zadenuncjowała przy tym Evę Blünnelß,
zwaną Starą Browarniczką i zeznała, że uczestniczyła wraz z nią w sabacie czarownic na nieznanym bliżej wzniesieniu, które miało pełnić funkcję łysej góry.
W dniu 23 I 1686 roku Elektorski Sąd Ławniczy Pomorza Tylnego w Kołobrzegu
(Kurfürstl. brandenburg-hinterpommersche Schöppenstuhl zu Colberg) zatwierdził wyrok skazujący Evę Wentzel na śmierć, a 5 lutego stara żebraczka spłonęła
na stosie16.

APP, Kart., sygn. 821, k. 24; Carl Treu, Geschichte der Stadt Friedeberg in der Neumark und des
Landes Friedeberg. Nach den Quellen dargestellt bis zum Jahre 1865 (Friedeberg Nm.: M. Eisermann, 1909), 168. Ogiewa-Sejnota („Procesy”, 138), odnotowując egzekucję Sophie Mönnich pominęła milczeniem wszystkie informacje dotyczące kontaktów skazanej z diabłem.
15
APP, Kart., sygn. 618, k. 1.
16
APP, Kart., sygn. 1542, k. 25–26. Kronika gorzowska i niemieckie opracowanie dziejów Gorzowa odnotowują tylko datę i miejsce egzekucji Wentzel. Zob. Rudolf Eckert, wyd., Die Landsberger Stadtschreiber – Chronik. Schriften des Vereins für Geschichte der Neumark, z. 1 (Landsberg a.d.W.: R. Schneider & Sohn, 1893), 89; Engelien, Henning, Geschichte, 144.
14
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Nie wiemy natomiast co się stało z „powołaną” Evą Blünnelß. Udało się
tylko ustalić, że był to jej drugi kontakt z gorzowskim wymiarem sprawiedliwości. Po raz pierwszy została oskarżona o czary już pięć lat wcześniej, ale nie
przyznała się wówczas do winy i na mocy orzeczenia Sądu Ławniczego Pomorza
Tylnego (Hinterpommersche Schöppenstuhl) w Stargardzie z 29 IV 1681 roku
została zwolniona17.
Jeśli chodzi o mężczyzn odnaleźliśmy tylko jedno oskarżenie o utrzymywanie kontaktów z diabłem. Dotyczyło ono pastora strzeleckiego Heinricha Lemricha, o którym będzie jeszcze mowa w dalszej części artykułu.
W przebadanym materiale natrafiliśmy na kilka oskarżeń o czary dotyczących psucia piwa. Mieszczanie mogli produkować ten trunek sami, a należał on do
podstawowych elementów pożywienia18. Za pomocą praktyk magicznych miano
psuć piwo wybranym osobom, jak i nieco większym zbiorowościom mieszkańców. Aresztowana 12 VIII 1564 roku Wella Trepp (Treppin), mieszkanka jednego
z gorzowskich przedmieść, zeznała na torturach, a następnie powtórzyła dobrowolnie, że popsuła piwo dwóm znamienitym mieszczanom – kontrpisarzowi
książęcemu (Gegenschreiber) Valentinowi Friesse i właścicielowi młyna nad
fosą (Grabenmühle), ostatniego prywatnego młyna w Gorzowie, Christophowi
Reinigke. Miała tak uczynić na polecenie Asmusa Müllera i jego żony, którzy
skusili ją nagrodą pieniężną. Można podejrzewać, że za tymi denuncjacjami
kryła się chęć wzięcia odwetu na Müllerach za sprzedanie przez nich, wbrew
interesom władz miasta, dwóch młynów gorzowskich Janowi margrabiemu brandenburskiemu na Kostrzynie. Mimo że Müllerowie wyprowadzili się kilka miesięcy wcześniej z Gorzowa i przebywali za granicą, nadano sprawie dalszy bieg.
Zeznania Welli Trepp zostały wysłane do Brandenburga nad Hawelą. Wydany
po 15 IX 1564 roku przez tamtejszych ławników wyrok był surowy. Skazywał
Wellę na śmierć na stosie, zaś Asmusa Müllera i jego żonę zaocznie na tortury19.
Wyroku jednak nie wykonano, bo Wella siedziała w zamknięciu dalej – o czym
będzie niżej.
Podobne oskarżenia zdarzały się także w Strzelcach Krajeńskich. Ostatnią
kobietą posądzoną o psucie piwa tamtejszym mieszczanom była w 1600 roku
APP, Kart., sygn. 1542, k. 5–6.
Andrzej Klonder, Browarnictwo w Prusach Królewskich (2 połowa XVI–XVII w.) (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983), 141–143.
19
APP, Kart., sygn. 1542, k. 16–19, 23–24; Eckert, Die Landsberger, 29, 31; Zysnarski, Czarownice, 165–167, 171–172; tenże, Studnia, 55–56.
17
18
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Greta Güstrow20. Lista złych uczynków, do których przyznała się ta kobieta jest
bardzo długa, dlatego powrócę do niej jeszcze w dalszej części artykułu.
Oskarżenia o psucie piwa mogą mieć związek z produkcją interesującego
nas trunku. Przez długie wieki warzono piwa bez chmielu, który był zastępowany przez tzw. grut, mieszankę rozmaitych ziół, takich jak woskownica europejska, bagno zwyczajne (dziki rozmaryn), kminek zwyczajny, krwawnik pospolity, okrzyn szerokolistny, szałwia lekarska, bluszczyk kurdybanek, jałowiec.
Ich dobór zależał od regionu produkcji trunku, bywało też, że od fantazji samego
piwowara. Zdarzało się więc, że niektóre z użytych składników powodowały
narkotyczne oszołomienie21. Przyjmuje się, że produkcja piwa ziołowego (tzw.
Grutbier) była bardzo popularna w Niderlandach i północno-zachodniej części
Niemiec, w Westfalii i Nadrenii. Uległa ona zanikowi w czasach reformacji.
Przykładowo w Dortmundzie zaprzestano handlu piwem opartym na mieszance
ziołowej w 1551 roku22. Należy domniemywać, że kwestia warzenia piwa bez
chmielu występowała również na wschodnich rubieżach Rzeszy Niemieckiej
i w Polsce. Wskazuje na to chociażby przekaz polskiego botanika Szymona Syreńskiego (Syreniusza), który twierdził na początku XVII wieku, że krakowscy
piwowarzy szczędzą na chmielu albo też – co gorsza – zastępują go wierzbowymi
liśćmi, rozmaitymi ziołami lub bagnem zwyczajnym23. Zdarzały się również przypadki używania przez piwowarów niedomytych beczek, pobierania do warzenia
piwa wody stojącej ze stawów lub jezior, a także przechowywania piwa w niewłaściwych warunkach powodujących jego kwaśnienie24. Psucie piwa nie było jednak
zarzutem pod adresem piwowarów, ale zbrodnią czarownic przeciwko piwowarom.
Znacząca grupa oskarżeń o czary dotyczyła stosowania magii lub czarów
podczas konfliktów międzyludzkich. Uważano, że wiele osób stosuje niedozwolone środki w celu wyrównania krzywd wyrządzonych im faktycznie bądź
rzekomo przez ludzi możniejszych i bardziej wpływowych. Wystarczy przywołać tutaj przykładowo spór między burmistrzem Gorzowa Hansem Herrendorffem a tamtejszym mieszczaninem Asmusem Müllerem. Początek zatargu sięgał
APP, Kart., sygn. 821, k. 12. M. Ogiewa-Sejnota nie wspomina o psuciu piwa przez Gretę
Güstrow.
21
Susan Verberg, „The Rise and Fall of Gruit”, Brewery History 174 (2018): 46–79.
22
Markus Hellemanns, „Das Brauwesen im mittelalterlichen Dortmund”, Heimat Dortmund
2 (1997): 13–16.
23
Klonder, Browarnictwo, 102–103.
24
Tamże, 50, 60.
20
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3 XI 1561 roku, kiedy to burmistrz wysłał do Müllera pachołka miejskiego Baltzera i nakazał mu jechać do Kostrzyna nad Odrą. Müller jednak, będąc pijany,
odmówił wykonania polecenia, poszedł do domu burmistrza i zelżył go przy
świadkach. Dotknięty zachowaniem mieszczanina urzędnik nie pozostał dłużny.
Nazajutrz Müller został zamknięty w areszcie miejskim, gdzie oprzytomniawszy
zaczął błagać o wybaczenie. Został skazany na przeproszenie Herrendorffa i zapłacenie 4 talarów kary. Wywiązawszy się z tego, złożył swój podpis, wraz ze
świadkami, pod stosownym dokumentem w gorzowskiej księdze radzieckiej25.
Zatarg poszedłby w zapomnienie, gdyby nie pojawiły się u burmistrza
kłopoty zdrowotne. Powiązano je ze stosowaniem czarów. Rozpoczęła się seria
aresztowań − 5 XII 1562 roku została pojmana żona mieszczanina gorzowskiego
Simona Massina. Trzy dni później wtrącono do więzienia żony Asmusa Müllera,
Hansa Wernigke i Hansa Köppe, a także dwie kobiety przybyłe z Santoka (niem.
Zantoch) – niejaką Kranin i jej starą matkę. Dopiero 9 grudnia aresztowane niewiasty zostały poddane torturom i wszystkie – oprócz Müllerowej – przyznały
się do uprawiania czarów, skrzywdzenia Herrendorffa i zadania mu wielu chorób. Żona Asmusa Müllera uczyniła to dopiero dwa dni później w trakcie tortury
ściskania kciuka. Przyznała się, że zapłaciła 8 talarów żonie Simona Massina,
aby ta pomogła jej radą i czynem w zemście na burmistrzu. O prowadzonym postępowaniu powiadomiono Jana margrabiego brandenburskiego na Kostrzynie.
Na miejscu domniemanego przestępstwa pojawił się 11 grudnia jego wysłannik,
sędzia nadworny Georg Kundtsch26.
Proces zakończył się zaskakującymi decyzjami. Żona Asmusa Müllera, inspiratorka rzekomego zamachu na życie burmistrza, została 4 I 1563 roku zwolniona z więzienia za poręczeniem, po złożeniu przysięgi, że nie będzie szukać
odwetu (Urphede). Być może kary najwyższej uniknęła jeszcze Stara Kraninowa.
Pozostałe cztery osoby nie miały tyle szczęścia, gdyż zostały skazane na śmierć
i 5 I 1563 roku spłonęły na stosie. Kilka dni po tej kaźni Hans Herrendorff został
zatwierdzony po raz kolejny na stanowisku burmistrza. Jego stan zdrowia był
jednak coraz gorszy. Zmarł 24 IX 1563 roku po do długiej chorobie. Müllerowie nie chcieli dłużej przebywać w towarzystwie osób odpowiadających za całe

Eckert, Die Landsberger, 25–26; Engelien, Henning, Geschichte, 96–97; Zysnarski, Czarownice, 162–163; tenże, Studnia, 35.
26
APP, Kart., sygn. 1542, k. 12–14, 18–19, 27–28; Eckert, Die Landsberger, 27–28; Zysnarski,
Czarownice, 161, 163–164; tenże, Studnia, 27–29, 32–33, 36.
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zajście. Sprzedali swój dobytek margrabiemu Janowi, a następnie wynieśli się
z miasta na Pomorze27.
Do porachunków z urzędującymi burmistrzami przy pomocy czarów miało
dochodzić również w Strzelcach Krajeńskich. Zarzewiem pierwszego takiego
konfliktu stało się aresztowanie 8 XII 1550 roku żony mieszczanina strzeleckiego
Valentina Freybeckera. Mimo trwających przez dwie godziny tortur, oskarżona
o czary kobieta nie chciała się przyznać do winy, wobec czego na drugi dzień
wczesnym rankiem poddano ją sroższym męczarniom, z przypalaniem ogniem
włącznie. Podejrzana wytrzymała jednak i te tortury. Valentin Freybecker po tym,
co miasto uczyniło z jego żoną domagał się zadośćuczynienia, wystosowując
w tej sprawie 8 VIII 1551 roku skargę do Sądu Ławniczego w Brandenburgu
nad Hawelą. Kobieta, która w końcu odzyskała wolność po złożeniu przysięgi
niemszczenia się, nie cieszyła się nią zbyt długo. Już na początku 1552 roku
wznowiono przeciwko niej proces i zastosowano na nowo tortury. Szybko rozszerzono krąg podejrzanych o innych członków jej rodziny, wykazując przy pomocy tortur spisek wymierzony przeciwko burmistrzowi i mieszkańcom miasta.
Poszkodowani małżonkowie mieli powziąć plan zemsty, w który wtajemniczyli
siostrę Freybeckerowej, która była wdową po Kerstenie Märzdorffie i jako mieszkanka Różańska (niem. Rosenthal) koło Chojny (niem. Königsberg) nie budziła
w Strzelcach żadnych podejrzeń. Märzdorffinowa miała zatrudnić w Różańsku
dwóch mężczyzn, braci Jürgena i Tewesa Küricke, którzy zgodzili się pomóc
małżeństwu Freybeckerów w podpaleniu domów w Strzelcach Krajeńskich. Ponadto Märzdorffinowa przyznała się do zrobienia dla swej siostry specjalnej,
przeznaczonej dla burmistrza, mikstury z ziół, aby ten po wypiciu „zadrżał jak
liście osiki, a następnie umarł”. Śmierć burmistrza po długich cierpieniach potwierdziła winę Freybeckerów i ich wspólników. Krótko po 8 I 1552 roku cała
piątka poniosła śmierć na stosie28.

APP, Kart., sygn. 1542, k. 13; Eckert, Die Landsberger, 29–30; Engelien, Henning, Geschichte,
97 (tutaj podano błędnie, że żona Asmusa Müllera została wypuszczona z więzienia 2 stycznia
1563 r.); Zysnarski, Czarownice, 164–168; tenże, Studnia, 37–39, 43–44.
28
APP, Kart., sygn. 821, k. 8–10, 17–18, 20–21; Treu, Geschichte, 146–149. Ogiewa-Sejnota („Procesy”, 137) przedstawiła nieprawdziwe, zmyślone informacje na temat Freybeckerów. Dowiadujemy się od autorki, że Valentin Freybecker, wraz z bratem namawiali swoje żony do uprawiania czarów i nierządu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Podobne niedorzeczności dotyczą
Freybeckerowej, która miała według autorki wpływać na warunki pogodowe i przyczyniać się do
nieurodzaju.
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W 1587 roku ujawniono nowy zamach na burmistrza Strzelec Krajeńskich,
którym był wówczas Jakob Jahn, fanatyczny urzędnik dążący do wytropienia
i skazania wszystkich mieszkańców podejrzanych o czary zarówno ze Strzelec,
jak i podległych temu miastu wsi. Występując we wszystkich sprawach o czary
jako główny oskarżyciel, należał do osób powszechnie znienawidzonych. Być
może więc rzeczywiście dybano na jego zdrowie i życie. Wszystko zaczęło się od
aresztowania żony Markusa Preslaua, mieszkanki wsi Przyłęg (niem. Altenfliess)
należącej do Strzelec, która została skazana za uprawianie czarów na śmierć
w ogniu. Wykonanie wyroku zostało nieco odroczone, ponieważ kobieta oskarżyła o czary jeszcze dwie mieszkanki Przyłęgu: Gerdę Becker i znaną nam już
Sophię Mönnich oraz dwie osoby ze Strzelec Krajeńskich: Elsę Preske i Annę
Strebelow29.
Doprowadzona przed oblicze strzeleckiego sądu Gerda Becker przyznała
się 24 III 1587 roku, podczas przesłuchania dobrowolnego, do psucia piwa burmistrzowi Jahnowi za pomocą ziół, głowy węża i włosów. Wyjawiła również, że
stosowała pewne magiczne zabiegi przy wytwarzaniu masła, chodząc z maselnicą na łęgi rozciągające się nad rzeczką Sarbiną (niem. Zorbenbruch), gdzie bytować miały przychylne duchy. Język rozwiązał się także Sophie Mönnich, która
oświadczyła między innymi, że przygotowała truciznę, przywołując przy tym
imię diabła. Wywar sporządzony z marchwi, węży i ropuchy wylewała zaś pod
drzwiami burmistrza, doprowadzając do jego pokrzywienia i okulawienia. Swój
uczynek tłumaczyła zemstą za to, że władze miejskie kazały jej mężowi i Thomasowi Beckerowi przeprowadzić się z Przyłęgu do nieistniejącej dziś osady
zwanej Friedbruch. Sophie nauczyła się przyrządzania magicznej mikstury od
swojej ciotki Esther Bahn (Bahne) ze Starego Kurowa (niem. Alt Karbe). Polecono więc sprowadzić i ją do Strzelec. Kobieta jednak zdołała uniknąć śmierci
w płomieniach, popełniając samobójstwo. Inne dwie podejrzane kobiety, Else
Preske i Anna Strebelow rozszerzyły listę wspólniczek o kolejną osobę, która
miała je nauczyć praktyk czarodziejskich. Była nią Talke Quast. Pochodziła ona
z Dobiegniewa (niem. Woldenberg) i spłonęła tam na stosie kilka lat wcześniej30.

APP, Kart., sygn. 821, k. 30; Treu, Geschichte, 168. Ogiewa-Sejnota („Procesy”, 138) pisze o kobiecie o nazwisku “Preslausˮ [sic!] i podaje błędnie, że spłonęła ona na stosie 2 maja 1587 r.
30
APP, Kart., sygn. 821, k. 4–5, 23–24, 28, 36; Treu, Geschichte, 168; Zysnarski, Studnia, 76–77.
M. Ogiewa-Sejnota nie wspomina nic o zeznaniach Gerdy Becker, Sophie Mönnich, Else Preske
i Anny Strebelow.
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Wszystkie cztery kobiety powołane przez żonę Markusa Preslaua zostały
skazane na śmierć i 1 V 1587 roku zginęły na stosie. Przed śmiercią obciążyły
jeszcze zeznaniami trzy osoby: Krzywonosą Wöhlen pochodzącą ze Skwierzyny
w Wielkopolsce oraz dwie mieszkanki Strzelec Krajeńskich, Reginę Stetler
(Statler), żonę Bartela Meyowa i Gerdę Schimming, żonę Joachima Gengena.
Oskarżyły je o korzystanie z czarów, patrząc im prosto w oczy i na potwierdzenie
przyjęły święty sakrament. I te kobiety poddano torturom, zmuszono do zadenuncjowania szeregu innych niewiast parających się rzekomo czarami, a w końcu
skazano na śmierć i spalono na stosie. Polowanie na czarownice trwało w Strzelcach Krajeńskich jeszcze dwa lata. Dwie osoby powołane przez wspomnianą
trójkę – Dörte Mittelstedt i Wysoka Hanna spłonęły na stosie w 1589 roku31.
Tragiczny finał miał także inny proces dotyczący krzywdzenia ludzi za
pomocą czarów wytoczony po wielkopolskiej stronie pogranicza w Muchocinie (niem. Muchodschin), wsi położonej 3,5 km na zachód od Międzychodu.
16 XI 1713 roku tamtejszy sołtys Sebastian Piltz oskarżył o rzucenie czarów
na jego dzieci, które jakiś czas temu okulały, niejaką Margarethe Schabbelin.
Na wieść o tym duchowni luterańscy zajęli się pewnym „opętanym typem”, katolikiem podżegającym Piltza przeciwko tej kobiecie. Apele kierowane do jego sumienia zdały się na nic. Oskarżyciel zyskał poparcie dziecica Muchocina, Karola
Kalckreutha, który nakazał zastosować wobec podejrzanej próbę zimnej wody
(pławienie). W obronie kobiety stanęli przedstawiciele Kościoła ewangelickiego,
którzy sprowadzili sąd z Międzychodu. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości orzekli, że pławienie i tortury są niedozwolone. Dziedzic jednak doprowadził
do pławienia, a potem do tortur, przeciwko czemu znów protestowali pastorzy.
Dwa razy przyjeżdżali sędziowie z Międzychodu i prowadzili tortury. Jednak
poddana cierpieniom kobieta nic nie wyznała, wobec czego sędziowie nie chcieli
już więcej zadawać jej bólu. W tej sytuacji Kalckreuth, choć ewangelik, poszukał
innego rozwiązania. Kazał ściągnąć polskich sędziów z katolickiej Kamionnej
(niem. Cham, później Kähme) i zadecydował o kontynuowaniu tortur. Ponieważ
Margarethe Schabbelin nie chciała przyznać się do winy, wywieziono ją na rozstaje dróg i tam ponownie poddano najgorszym mękom. Rankiem 29 listopada
APP, Kart., sygn. 821, k. 3, 22, 33–34, 37; Treu, Geschichte, 168–169; Zysnarski, Studnia, 77–78.
Według bałamutnych ustaleń Ogiewy-Sejnoty („Procesy”, 138) Regina Stetler została aresztowana razem z kobietami, które według niej spłonęły na stosie 2 maja 1587 r. Należy także sprostować informację autorki o tym, że R. Stetler nie zginęła w płomieniach, lecz w obawie przed
torturami popełniła samobójstwo. Za fałszywe należy uznać również przypuszczenia autorki dotyczące schwytania kobiety w wyniku donosu burmistrza Jahna.
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rozeszła się w Międzychodzie wiadomość o leżącej w beczce martwej kobiecie.
Była nią wspomniana Schabbelin. Kulisy jej śmierci pozostają niewyjaśnione32.
Do ingerencji właściciela szlacheckiego w wymiar sprawiedliwości oraz
współzawodnictwa pomiędzy ewangelikami i katolikami dochodziło także w samym Międzychodzie, gdzie spalono 14 V 1699 roku cztery kobiety: zarządczynię
przytułku miejskiego Liese (Lizę), zwaną Wysoką Hansową, Paphansową (żonę
Hansa Papa?), Starą Fludarschową i Starą Ślązaczkę. Nim czarownice dokonały
żywota dziedzic Międzychodu, starosta obornicki Bogusław Unrug zaangażował się w śledztwo przeciwko Paphansowej i polecił ją „postraszyć”. Kobieta
po złożeniu częściowego wyznania win miała czas na ucieczkę, ale nie zdołała tego uczynić. Wzięto ją na przesłuchanie, podczas którego zadenuncjowała
inne osoby. Wszystkie „powołane” przyznały się dobrowolnie. Wkrótce potem
dopełnił się ich los. Pochód zmierzający na miejsce egzekucji usiłował jeszcze
zatrzymać pleban katolicki. Nie chodziło tutaj – co zdaje się sugerować tekst –
o powstrzymanie egzekucji, ale raczej o sprzeciw przeciwko przechodzeniu przy
kościele parafialnym. Zareagowały na to władze miejskie, rozkazując luterańskim oprawcom, aby trzymali się starej drogi i swojej sprawiedliwości. Jedne kobiety zmierzające na śmierć modliły się, inne przysypiały, bo droga prowadząca
na stos trwała długo. Po przybyciu na miejsce kaźni pastor wygłosił stosowną
mowę, skazane zaś zaśpiewały pobożne pieśni33. Grupowa śmierć na stosie nie
zakończyła w Międzychodzie polowania na czarownice. 23 VII 1699 roku spalono tam jeszcze jedną kobietę z polskiego szpitala34.
Do oskarżeń o czary dochodziło również przy okazji konfliktów na tle majątkowym. Pipperling, mieszkanka Górek Noteckich (niem. Gurkow), wsi stanowiącej własność Strzelec Krajeńskich wdała się w zatarg z bratem swego zmarłego męża Jakobem, który rościł sobie prawa do części odziedziczonej przez nią
fortuny. Rozsierdzona przedłużającym się sporem Pipperling rzekła do swego
szwagra, że wkrótce dotkną go czary. Tak się też stało, gdyż Jakob okulał na obie
nogi. Kłótnia o spadek zawiodła Pipperling na tortury i śmierć na stosie w 1581
roku. Co ciekawe, kobieta była już oskarżona o czary w Strzelcach Krajeńskich 20 lat wcześniej, w 1561 roku. Oszczędzono ją wówczas, ponieważ była
32
Werner Reinhold, wyd., Chronik der Stadt und des Kreises Birnbaum oder Geschichte der
Städte: Birnbaum, Schwerin, Zirke, Kähme, Blesen und der zu dem Kreise gehörigen Dörfer
(Birnbaum: Druck und Verlag von C.G. Hesse, 1843), 53–55.
33
Tamże, 29–30.
34
Tamże, 30–31.
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ciężarna35. Stan błogosławiony nie uchronił jednak przed uwięzieniem i torturami
znaną już nam Wellę Trepp. Aresztowana 12 VIII 1564 roku w Gorzowie pod
zarzutem uprawiania czarów była więziona i torturowana, choć zakazywał tego
czynić kodeks Carolina, niemiecki kodeks karny uchwalony przez Sejm Rzeszy i ogłoszony przez cesarza Karola V w 1532 roku. Zgodnie z przepisami nie
wolno było bowiem torturować: uczonych doktorów, szlachty, urzędników, kobiet
brzemiennych, dzieci do lat 14., chorych psychicznie, głuchych i mężczyzn powyżej 60. roku życia, chyba że cieszyli się bardzo dobrym zdrowiem36. Trzeba
jednak zaznaczyć, że w chwili aresztowania Welli nie wiedziano, że znajduje się
ona w błogosławionym stanie. Ciążę stwierdzono komisyjnie dopiero później.
Wella Trepp przebywała w gorzowskim więzieniu przez cały okres ciąży i tam
też 10 IV 1565 roku urodziła córkę, którą zaraz po przyjściu na świat ochrzczono.
Kiedy dziecko więźniarki przychodziło na świat, obciążeni jej zeznaniami Müllerowie cieszyli się już od kilku miesięcy wolnością. Choć – jak już wspomnieliśmy – Wella Trepp była zapewne instrumentem w uknutej przez władze miasta intrydze przeciwko Müllerom, wciąż myślano o jej skazaniu. Długotrwałe
więzienie i poczucie niepewności przyczyniły się do pogorszenia ogólnego stanu
psychicznego kobiety. 23 czerwca dostała tak gwałtownego napadu szału, że musiano ją w bliżej nieznany sposób ochłodzić37.
Na szczęście dla Welli w proces zaangażowali się urzędnicy Jana margrabiego brandenburskiego na Kostrzynie. 15 sierpnia wójt książęcy (Amtsvoigt)
Hans Sturlebusch, powołując się na wyrok sądu brandenburskiego ogłosił, że
nie wolno dalej stosować tortur. 17 września pojawił się w gorzowskim ratuszu,
odczytując władzom miejskim rozkaz margrabiego Jana nakazujący uwolnienie
Welli w zamian za złożenie przez nią przysięgi, że wyrzeka się ojczyzny i nie
będzie szukać odwetu na swoich prześladowcach. Rada miasta chciała jeszcze
przekazać sprawę w ręce sędziów urzędujących w Lipsku, a więc za granicę
Brandenburgii. Wójt książęcy dopuścił taką możliwość, ale postraszył gorzowian,
że margrabia zadba o to, aby w Lipsku wyrok był taki sam jak w Brandenburgu
APP, Kart., sygn. 821, k. 2, 25–26; Treu, Geschichte, 165. Ogiewa-Sejnota („Procesy”, 139)
pominęła milczeniem wszystkie te informacje. Podała jedynie błędnie, że w procesach o czary
występowały dwie kobiety o nazwisku Pipperling. Jedna miała zostać spalona w 1561 r., druga
zaś w 1581 r.
36
Dieter Baldauf, Die Folter. Eine deutsche Rechtsgeschichte (Köln–Weimar–Wien: Böhlau Verlag, 2004), 166–167.
37
APP, Kart., sygn. 1542, k. 23–24; Eckert, Die Landsberger, 35–39; Zysnarski, Czarownice,
177–179; tenże, Studnia, 59, 66–68, 71.
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nad Hawelą. W ten sposób zablokowano radzie miejskiej swobodę działania.
Ostatecznie 18 IX 1565 roku Wella Trepp złożyła na rynku gorzowskim przed
wójtem Sturlebuschem i członkami rady miejskiej wymagane od niej przysięgi.
Odzyskała wolność i wyniosła się na zawsze z Gorzowa przez Bramę Mostową
(Brugkentor)38. Nie wiadomo, jaki był jej dalszy los.
Przyczyną procesu o czary stawały się też zabiegi magiczne, mające na celu
pozyskanie uczuć lub erotycznej przychylności upatrzonej osoby. Za pomocą czarów miłosnych starała się zwabić młodego pachołka niejaka Trine Röder, leciwa
wdowa po Chimie (Joachimie?) Hagedornie. Nie wiemy kto i dlaczego doniósł
o tym sądowi w Strzelcach Krajeńskich. Kobieta została oddana w ręce kata ściągniętego z Kostrzyna nad Odrą. Przesłuchiwana 19 i 20 VII 1609 roku na bliżej nieokreślonym podwórcu miejskim w Strzelcach, zmarła w trakcie tortur. Jej
ciało wywieziono z więzienia i pochowano na rozdrożu39.
Rzekomym czarownicom przypisywano umiejętność zadawania różnych krzywd nie tylko ludziom. Ich szkodliwe praktyki miały wpływać także
na stan zdrowia zwierząt hodowlanych. Działania sił nieczystych doszukiwano
się wtedy, gdy krowy przestawały dawać mleko, zdychały konie, świnie i bydło.
19 V 1699 roku spalono w Strychach (niem. Striche), wsi położonej na południowy
zachód od Międzychodu, na polecenie miejscowego dziedzica Baltazara Unruga
dwie czarownice: żonę starego Hansa Koberlinga (którego pierwsza żona miała
być również czarownicą) i żonę starego Tachena. Obie kobiety miały szkodzić
właścicielowi wsi nie tylko na zdrowiu, ale również sprowadzać choroby na należące do niego bydło40. Podobnie bywało po drugiej stronie granicy. Pod koniec
sierpnia 1685 roku aresztowano w Gorzowie starą żebraczkę Evę Wentzel z domu
Stapel, znaną już nam z zawarcia paktu z diabłem. Przyznała się ona między innymi do trucia świń za pomocą proszku sporządzonego ze szczurów41.
Sprowadzaniem chorób na bydło i szkodzeniem ludziom miała zajmować
się także Maria Schlauch, żona mieszkańca podgorzowskiej Chyży (niem. Kietz)
Hansa Zuncke pojmana 9 II 1686 roku z oskarżenia kuśnierza Johanna Puchnera.
Już następnego dnia domniemana czarownica została poddana przesłuchaniu.
APP, Kart., sygn. 1542, k. 23–24; Eckert, Die Landsberger, 41–42; Zysnarski, Czarownice,
179–180; tenże, Studnia, 72–73.
39
APP, Kart., sygn. 821, k. 31–32; Treu, Geschichte, 198. Ogiewa-Sejnota („Procesy”, 135) nie
wspomniała o stosowaniu przez Trine Röder czarów miłosnych.
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Reinhold, Chronik, 29.
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APP, Kart., sygn. 1542, k. 25.
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Kobieta miała możliwość w miarę skutecznej obrony przed miejscowym wymiarem sprawiedliwości, była bowiem osobą dość majętną. Posiadała gospodarstwo
warte 500 talarów, do tego jeszcze 300 talarów w gotówce. Wynajęła więc adwokata, za którego pośrednictwem wzywała magistrat gorzowski do powściągliwości i przyrzekała zwrócić ratuszowi wszystkie wydatki, o ile śledztwo będzie
prowadzone bez pośpiechu i starannie, a zajmujące się nim osoby wezmą pod
uwagę jej dotychczasowe życie i opinie na temat prowadzenia się. Jednocześnie
kierowała pisma do Sądu Ławniczego Elektoratu Saksonii w Lipsku (Kurfürstlich Sächsischen Schöppenstuhl zu Leipzig), jako sądu wyższej rangi, kwestionując i zbijając stawiane przez sąd gorzowski zarzuty42. Maria przesiedziała
w areszcie gorzowskim niemal 15 miesięcy. Dopiero 24 III 1687 roku sędziowie z Lipska zalecili jej zwolnienie po pokryciu przez nią kosztów sądowych.
W kwietniu 1687 roku Maria Schlauch została wypuszczona z więzienia po złożeniu przysięgi, że nie będzie szukać zemsty na oskarżycielach, krzywoprzysięzcach i innych sprawcach swej niedoli. Postępowanie przeciw Marii było jednak
kontynuowane do 2 maja, ponieważ pojawiły się nowe oskarżenia w jej sprawie.
Czy zdołała wyjść z tego bez szwanku, nie wiemy43.
Czarownicom przypisywano powszechnie także moc kontrolowania pogody, wywoływania deszczu i gradu, który niszczył rosnące na polu zboża.
W źródłach dotyczących interesującego nas fragmentu pogranicza nowomarchijsko-wielkopolskiego natrafiliśmy jednak tylko na jedno oskarżenie o sprowadzanie złej pogody za pomocą czarów. Pojawiło się ono w 1600 roku podczas procesu
wspomnianej już Grety Güstrow, mieszkanki Strzelec Krajeńskich. Torturowana
z „umiarkowaną ostrością” kobieta przyznała się pod wpływem bólu, później
zaś powtórzyła to dobrowolnie, że psuła pogodę za pomocą specjalnej modlitwy, ponadto zaś wyrządziła szkody wdowie po Maksie Kastellerze, otruła swego
pierwszego i drugiego męża oraz kilku innych ludzi. Kulisy śmierci Grety nie
zostały do końca wyjaśnione. Wiemy tylko, że znaleziono ją martwą w więzieniu
następnego ranka po przesłuchaniu. Zwłoki Grety zostały wzięte przez kata i pochowane na rozdrożu44.

42
APP, Kart., sygn. 1542, k. 31; Eckert, Die Landsberger, 89; Engelien, Henning, Geschichte,
144–145.
43
APP, Kart., sygn. 1542, k. 31–32.
44
APP, Kart., sygn. 821, k. 11–12; Treu, Geschichte, 188. Ogiewa-Sejnota („Procesy”, 135, 138)
pominęła te informacje, podając na temat Grety Güstrow zmyślone, nieprawdziwe wiadomości.
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Niewyjaśniona pozostaje także śmierć innej kobiety oskarżonej o czary
w Strzelcach Krajeńskich – Welli Güstrow (Justrow), mieszkanki pobliskiego
Przyłęgu, która zmarła przed torturami przed 19 VII 1609 roku45. Może popełniła samobójstwo, a może zmarła ze strachu. Podobny przypadek miał również
miejsce w Gorzowie. W nieznanych okolicznościach zmarła w tamtejszym więzieniu mieszkanka jednego z gorzowskich przedmieść Boggischowa, pojmana
13 VIII 1564 roku za uprawianie czarów. Nie udowodniono jej wprawdzie winy,
ale na wszelki wypadek 20 IX 1564 roku ciało kobiety wrzucono do ognia i spalono. Jeszcze tego samego dnia „za zbrodnie” Boggischowej odpowiedział jej
ojczym, macocha i pasierbica, których zabito w Mironicach (niem. Himmelstädt),
wsi położonej 11 km na północny zachód od Gorzowa. Trudno dziś rozstrzygnąć
czy był to samosąd46.
Znaki zapytania i niejasności pojawiają się też przy innych procesach. Nie
wiemy, jak potoczyły się losy Schumannowej, mieszkanki jednego z gorzowskich
przedmieść pojmanej razem z Boggischową 13 VIII 1564 roku47. Niewiele można
powiedzieć o Esther Pollen z Przyłęgu, która przed 19 VII 1609 roku uciekła
z więzienia w Strzelcach Krajeńskich48. Nie znamy końca procesu wytoczonego
przed sądem gorzowskim Annie z domu Thiele, żonie gefreitera Martina Zeschke.
Oskarżono ją o zadawanie nieszczęść ludziom i przesłuchiwano po raz pierwszy
8 VII 1707 roku, po raz ostatni zaś 19 III 1708 roku. Zadano kobiecie 216 pytań
i zasięgano w jej sprawie opinii Królewsko-Pruskiego Sądu Ławniczego Pomorza
Tylnego w Stargardzie49.
Mężczyźni brali udział w każdym procesie o czary jako sędziowie, ławnicy,
kaci i oskarżyciele. Czasem jednak i oni stawali się ich ofiarami. W 1552 roku
spalono na stosie w Strzelcach Krajeńskich za uprawianie czarów Valentina Freybeckera oraz braci Jürgena i Tewesa Küricke. Na początku lat 90. XVI wieku
podczas serii opętań w tym mieście zadenuncjowano znanego nam już burmistrza
Jakoba Jahna wraz z żoną. Małżonkowie zostali posądzeni o czary i uwięzieni
Pisze między innymi, że oskarżono ją o kontakty seksualne z diabłem, że podejrzewano ją o użycie magii w celu uwodzenia i odbywania stosunków seksualnych z innymi mężczyznami.
45
APP, Kart., sygn. 821, k. 13; Treu, Geschichte, 198.
46
APP, Kart., sygn. 1542, k. 7; Eckert, Die Landsberger, 31–32.
47
APP, Kart., sygn. 1542, k. 20; Eckert, Die Landsberger, 31; Zysnarski, Studnia, 55, 58–59.
48
APP, Kart., sygn. 821, k. 27; Treu, Geschichte, 198. Ogiewa-Sejnota („Procesy”, 138) nie podaje
informacji o ucieczce Esther Pollen z więzienia.
49
APP, Kart., sygn. 1542, k. 29–30.
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w Kostrzynie nad Odrą. Odzyskali wolność jakiś czas później, dzięki wstawiennictwu mistrza Kamery Nowomarchijskiej50. Co ciekawe, burmistrz – może dla
odwrócenia wszelkich podejrzeń – po wyjściu z więzienia nie zaprzestał demaskowania osób parających się czarami. Jesienią 1594 roku oskarżył o związki
z diabłem pastora ze Strzelec Krajeńskich Heinricha Lemricha. Duchowny został pochwycony w Karsku (niem. Karzig) koło Myśliborza (niem. Soldin) i trafił
do aresztu w Kostrzynie nad Odrą. Wyszedł na wolność dopiero wtedy, kiedy
w Strzelcach minęła fala opętań51.
Przypadki oskarżania mężczyzn o uprawianie czarów zdarzały się też
w Gorzowie. Dochodziło do nich już w okresie poprzedzającym wprowadzenie reformacji. Pierwszym z oskarżonych mężczyzn miał być mnich dominikanin Johann upamiętniony przez dziejopisa pomorskiego Thomasa Kantzowa
(ok. 1505−1542) oraz autora dziejów Brandenburgii w latach 1388−1595 Petera
Hafftiza (ok. 1530−1602). Według spisanych przez nich relacji naocznych świadków wydarzeń, mnich pojawił się w Gorzowie w 1525 roku i nie spodobał się
mieszkańcom miasta, wśród których było już sporo zwolenników nowinek religijnych. W konflikt z kaznodzieją katolickim wdał się mieszczanin Matthäus
(Tewes) Hasse, na poły luteranin, który spotkawszy mnicha na moście nazwał go
wilkiem obłudnikiem. W ten sposób ubliżano w owych czasach księżom i mnichom. Dotknięty tymi słowami Johann zawziął się na mieszczanina. Przybrał
postać niewidzialnego ducha i zaczął wślizgiwać się do jego domu. Zabierał mu
z ognia najlepszą strawę, podpalał sienniki, ciskał po izbie kamieniami i kijami.
Na skutek tych niewytłumaczalnych wypadków, powstał w mieście wielki strach.
Rada miejska nakazała Hassemu, aby wraz z żoną i dziećmi wyniósł się z Gorzowa − tak bowiem karano tych, którzy wywoływali (nawet nieumyślnie) pożary. Współczucie okazywane mieszczaninowi przez innych mieszkańców miasta miało rozzłościć mnicha, który niewidzialny dla wszystkich zaczął rzucać
w gorzowian wielkimi cegłami i bryłami gliny. Wymierzył też policzek katowi
tak, że odjęło mu słuch i wzrok. Przybyły do miasta dziekan kolegiaty św.św.

APP, Kart., sygn. 821, k. 14–15; Treu, Geschichte, 173–174.
APP, Kart., sygn. 821, k. 19; Treu, Geschichte, 173. Ogiewa-Sejnota („Procesy”, 137) podaje,
że Lemrich „jeszcze w tym samym roku został zwolniony z więzienia”. Informacja ta nie została
potwierdzona w wykorzystywanych przez autorkę materiałach.
50
51
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Piotra i Pawła w Myśliborzu, Johann von Wedel, próbował wraz z innymi zakląć
i przepędzić złego ducha, ale wysiłki te na nic się nie zdały52.
Mnich-czarownik nadal naprzykrzał się mieszkańcom. Zakradł się nocą
do pewnego domu, gdzie mieszkały dwie proste kobiety i chciał dostać się do
ich łoża. Kiedy te stawiły opór i zaczęły go łajać, zakonnik poskarżył się na nie
podczas kazania, głosząc, że to luteranki i mistyfikatorki. Lud gorzowski modlił
się zatem w przeświadczeniu, że skrzywdzono mnicha. Ogarnięty zmysłowym
pożądaniem zakonnik utracił w końcu czujność. Ujęty przy próbie wykorzystania seksualnego kolejnej kobiety zażądał, aby przyniesiono mu czarny płaszcz
z kapturem, by miał się czym okryć w więziennej wieży. Kat jednak odradził
to pozostałym, mówiąc, że czarodziejstwo całe zapewne w tym płaszczu być
musi – inaczej bowiem mnicha by nie schwytano. Urzędnicy miejscy polecili
przyjrzeć się dokładnie okryciu. Podczas badania odnaleziono z przodu płaszcza
wszytą na wysokości piersi karteczkę z jakimiś znakami, włosami, szczyptą ziół
oraz innymi dziwacznymi przedmiotami, które dawały czarodziejską moc, toteż płaszcza mnichowi nie oddano. Ponieważ rada miejska nie miała jurysdykcji
nad mnichami i duchownymi, powiadomiono o wszystkim elektora brandenburskiego Joachima I, ten zaś polecił przewieźć aresztanta do siebie. Elektor nie
więził mnicha zbyt długo. Darował mu życie i obdarzył bogactwem w zamian za
przekazanie wiedzy tajemnej53.
Nie wiemy, na ile opowieść tę można uznać za prawdziwą. Mnich Johann
mógł być postacią historyczną i mógł zostać wtrącony do więzienia. Nie można
także wykluczyć, że wielu gorzowian nienawidziło go nie tylko z powodu głoszenia z ambony antyluterańskiej propagandy. Nadanie mnichowi cech demonicznych mogło stanowić wytwór zbiorowej psychozy, która ogarnęła mieszkańców
Gorzowa w wyniku fali tajemniczych podpaleń.
Autentyczną postacią był z pewnością drugi z oskarżonych w Gorzowie
mężczyzn, Andreas Fuchs. Schwytane w 1529 roku za zajmowanie się czarami kobiety, spośród których udało się określić bliżej tylko jedną, żonę Markusa Hesse, stwierdziły zgodnie podczas przesłuchań, że Fuchs był ich doradcą

52
APP, Kart., sygn. 1542, k. 4 (mnich-czarownik został tutaj sklasyfikowany jako postać historyczna); Edward Rymar, wyd., „Gorzowski mnich-czarownik z 1525 roku w przekazie Tomasza
Kantzowa”, tłum. Krzysztof Gołda. Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 9 (2002):
255–258; Engelien, Henning, Geschichte, 78–81; Zysnarski, Studnia, 12–13, 16–20.
53
Rymar, „Gorzowski”, 258–260; Engelien, Henning, Geschichte, 82–85; Zysnarski, Studnia,
20–23.
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i nauczycielem. Pomówiony zaprzeczył jednak tym denuncjacjom i wyraził gotowość dowiedzenia swojej niewinności poprzez złożenie tzw. wystarczającego
oczyszczenia (genugsame Purgation). Oczyszczenie to przyjął elektor brandenburski, zaś uwolniony od zarzutów i aresztu Fuchs złożył jeszcze przysięgę osobistą (körperlichen Eide), zatwierdzoną przez radę elektorską w Kölln nad Sprewą,
która stwierdziła że Fuchs nie powinien doznawać więcej przykrości i niesławy
z powodu niewiarygodnych oskarżeń. Uniewinnione i wypuszczone z więzienia
zostały również wszystkie zamieszane w to zdarzenie kobiety54.
Przed zarzutem korzystania z czarów obronił się także kilkakrotnie wspomniany Asmus Müller, zadenuncjowany wraz z żoną przez Wellę Trepp. Po 15 IX
1564 roku Sąd Ławniczy w Brandenburgu nad Hawelą postanowił, żeby wziąć
małżonków na tortury. Wykonanie nałożonego przez sąd na władze Gorzowa
zobowiązania nie było łatwe, gdyż Müllerowie schronili się w Gartz, mieście
położonym na zachodnim brzegu Odry w księstwie pomorskim. List z żądaniem
wydania Müllera wysłano tam dopiero 30 X 1564 roku. W ślad za tym do Gartz
udała się po podejrzanego delegacja z burmistrzem Gorzowa Michaelem Bössingerem na czele. Nie wskórali jednak nic. Dopiero 17 XI 1564 roku na rozkaz księcia pomorskiego, Asmus Müller został wydany gorzowianom i dwa dni później
trafił do miasta, z którym nie chciał mieć już nic wspólnego55. W wyjaśnienie
sprawy zaangażował się margrabia kostrzyński Jan, wyznaczając do jej zbadania
komisarzy w osobach starosty książęcej domeny w Mironicach Kaspara Sacka
i wójta Hansa Sturlebuscha. Po Gorzowie tymczasem zaczęły krążyć plotki,
pomawiające władcę o stronniczość. Przypominano wydarzenia z początku
1563 roku, kiedy to margrabia przejął od Müllera młyny, uwalniając w zamian za
to jego żonę z więzienia. Osoby rozpowszechniające te pogłoski zostały natychmiast aresztowane. Komisarze margrabiego postępowali w sprawie Müllerów
na przekór gorzowskiemu magistratowi, ułatwiając oskarżonym obronę. Podczas
dobrowolnego przesłuchania 23 XI 1564 roku Müller i Wella Trepp złożyli odwołanie i wyparli się wszystkich stawianych im zarzutów. Zarządzono więc nowe
śledztwo i zbadano prawidłowość dotychczasowego dochodzenia. Przesłuchano
w tym celu kata miejskiego, mistrza Georga, sędziego miejskiego Bartela Költzinga i pisarza miejskiego Kaspara Fichtera. 22 I 1565 roku starosta mironicki
APP, Kart., sygn. 1542, k. 3, 9–10; Engelien, Henning, Geschichte, 85; Zysnarski, Studnia,
24–25.
55
APP, Kart., sygn. 1542, k. 16–17; Eckert, Die Landsberger, 31–34; Zysnarski, Czarownice, 172–
176; tenże, Studnia, 59–64.
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przekazał radzie miasta odpis wyroku Sądu Ławniczego w Brandenburgu nad
Hawelą uniewinniający Müllera i jego żonę. Nazajutrz Müller został zwolniony
z więzienia i wydalony z miasta. Pozbawiono go obywatelstwa, on zaś przyrzekł,
że nie pojawi się więcej w Gorzowie56. Za oskarżeniami o czary – jak widać –
kryły się czasem rozgrywki polityczne.
Przechodząc do podsumowania interesującej nas problematyki, wypada
zwrócić uwagę na skąpość informacji dotyczących lokalizacji miejsc straceń
ofiar procesów o czary. W Gorzowie nie było chyba miejsca palenia czarownic,
ale miejsce straceń w ogóle (szubienica miejska). Chodzi tutaj o Górę Szubieniczną (Galgenberg) identyfikowaną ze wzgórzem wznoszącym się nad obecną
ul. Asnyka57. Jedyna informacja źródłowa o spaleniu wiedźmy na Górze Szubienicznej pochodzi z 5 II 1686 roku58. Niewiele można powiedzieć także o miejscu egzekucji osób osądzonych w Międzychodzie. Dzięki zapiskom kronikarza
dowiadujemy się, że 14 VII 1699 roku spalono za miastem na Bielsku (niem.
Biltzig) pod brzozami cztery luterańskie czarownice59. W sferze domysłów pozostają inne miejsca straceń. Strzeleckie stosy rozpalano z pewnością ze względów
przeciwpożarowych za murami miasta. Miejscem takim mogła być położona pod
Strzelcami Krajeńskimi Góra Szubieniczna (Galgenberg), ewentualnie bardziej
odległa Góra Czarownic (Hexenberg) usytuowana na południowy wschód od wsi
Przyłęg60.
Niedosyt budzą także wiadomości na temat orzeczeń sądów nadrzędnych
wobec sądów miejskich z Nowej Marchii. Stosunkowo dobrze udokumentowane
są tylko relacje tamtejszych sądów miejskich z Brandenburskim Sądem Ławniczym w Brandenburgu nad Hawelą. Obejmują one lata 1551–1609. Zdecydowanie gorzej przedstawia się nasza wiedza o okresie późniejszym. Po wstrząsie
spowodowanym wojną trzydziestoletnią nad wyrokami nowomarchijskich sądów miejskich pochylały się, wbrew utartej tradycji, pomorskie sądy ławnicze.
Świadczą o tym dane z lat 1681–1708. Fragmentaryczne informacje nie pozwalają

APP, Kart., sygn. 1542, k. 17; Eckert, Die Landsberger, 34–37; Zysnarski, Czarownice, 176–179;
tenże, Studnia, 64–70.
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Krajeńskie: Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, Drukarnia SONAR, 2011), 23–24.
56

Procesy o czary

89

na wyjaśnienie roli instytucji sąsiedniego państwa – Sądu Ławniczego Elektoratu
Saksonii w Lipsku. Inaczej rzecz się ma z badanym przez nas skrawkiem Wielkopolski. Przekazy źródłowe, choć nieliczne, potwierdzają ingerencję właścicieli
Międzychodu, jak i okolicznych wsi w tamtejszy wymiar sprawiedliwości i przebieg procesów o czary.
Należy podkreślić, że stworzenie dokładnej statystyki liczby ofiar procesów
o czary oraz ich płci na badanym obszarze pogranicza nowomarchijsko-wielkopolskiego nie jest możliwe. Kartoteka procesów o czary, jak i kroniki miejskie
zawierają bowiem tylko niepełne, niekompletne informacje na ten temat. Wiemy
jedynie, że wśród osób wysłanych na stos dominowały kobiety. W Międzychodzie i pobliskich Strychach żaden z siedmiu wykonanych wyroków śmierci nie
dotyczył mężczyzny. Podobnie było po drugiej stronie granicy w Drezdenku
i Gorzowie. W tym ostatnim mieście naliczono co najmniej 19 osób oskarżonych
w latach 1525–1708 o zajmowanie się czarami. Nie jest to liczba zbyt dokładna.
W jednym z przekazów znalazł się na przykład enigmatyczny zapis o postawieniu w 1529 roku w stan oskarżenia „niektórych kobiet”. W grupie osób oskarżonych w Gorzowie o czary znalazło się tylko trzech mężczyzn, o ile uznamy
mnicha Johanna za postać historyczną. Wszyscy wyszli z tego obronną ręką. Kobiety miały mniej szczęścia. Co najmniej pięć niewiast spalono na stosie, jedna
zmarła w więzieniu, inną skazano na wygnanie, jeszcze inne zostały uniewinnione. W przypadku pięciu kobiet wyrok jest nieznany.
Od powyższych danych odbiegają informacje pochodzące ze Strzelec
Krajeńskich. Tylko w latach 1550–1609 odnotowano tam 25 osób oskarżonych
o czary. Obwiniono w tym czasie pięciu mężczyzn, spośród których trzech skazano na śmierć w płomieniach. Dwaj pozostali zostali uniewinnieni. Jeśli chodzi
o kobiety, to 12 z nich spalono na stosie, dwie zmarły w więzieniu, jedna w trakcie
tortur, inna popełniła samobójstwo, jeszcze inna została zwolniona z aresztu. Los
pozostałych jest nieznany.
Tylko dane ze Strzelec Krajeńskich zgadzają się ze statystykami występującymi w literaturze przedmiotu, w której przyjmuje się, że wśród osób wysłanych
na stos około 80% to kobiety61.
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy zgodnie z utrzymującym się stereotypem na absorbującym naszą uwagę odcinku pogranicza

Julian Goodare, The European witch-hunt (London–New York: Routledge Taylor & Francis
Group, 2016), 267.
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nowomarchijsko-wielkopolskiego sądzone były niemal wyłącznie stare kobiety.
Znamy wiek tylko trzech z nich: Marii Zuncke z domu Schlauch (55 lat), Trine
Röder (60 lat) i Evy Wentzel (63 lata). Ponadto udało się nam ustalić, że trzy
kobiety oskarżone w Gorzowie (Kraninowa, Anna Zeschke z domu Thiele i Eva
Blünnelß) oraz dwie spalone 14 VII 1699 roku pod Międzychodem (Fludarschowa i Ślązaczka) występowały w źródłach z przydomkiem „stara”. Warto zaznaczyć, że nie da się konkretnie powiedzieć, ile lat musiała mieć kobieta, aby
uznać ją w czasach wczesnonowożytnych za starą. Jeszcze niedawno uważano
za stare osoby między 45 a 50 rokiem życia. Obecnie jednak przesuwa się tę
granicę wieku do ponad 60 lat62. Obraz zamazują dodatkowo informacje o sądzeniu w Strzelcach Krajeńskich i Gorzowie dwóch kobiet ciężarnych (Pipperling
i Wella Trepp) oraz przedstawicielek dwóch pokoleń w jednej rodzinie, na przykład córki wraz z matką (dwie Kraninowe), czy ciotki wraz z siostrzenicą (Esther
Bahn i Sophie Mönnich). Na podstawie tych wzmianek można przypuszczać, że
w gronie oskarżonych znajdowało się o wiele więcej młodych kobiet niż mogłoby
się wydawać. Należy także zaznaczyć, że wśród ofiar procesów o czary znajdowało się sporo osób pochodzących ze wsi i terenów podmiejskich. Przykładowo
w Strzelcach Krajeńskich stanowili oni około 35% obwinionych.
Największa liczba procesów o czary miała miejsce w Strzelcach Krajeńskich
w latach 1587–1589. Przechodzącą wówczas przez miasto falę prześladowań nie
można wiązać z klęskami elementarnymi. Kryła się za nią ponura postać burmistrza Jakoba Jahna, inicjatora polowań na czarownice. Inaczej wyglądało to
w Międzychodzie, gdzie apogeum procesów o czary osiągnięto w 1699 roku. Zjawisko to można łączyć ze wzrostem napięcia społecznego po wielkiej powodzi
jaka dotknęła mieszkańców miasta rok wcześniej. Woda stojąca w Międzychodzie przez 6 tygodni spowodowała zawalenie się większości budynków, a co za
tym idzie pozbawiła ludzi dobytku i dachu nad głową63.
Pierwsze nasilenie procesów o czary w Gorzowie dotyczyło lat 1562–1565.
Nie były one podsycane – jak pokazaliśmy – zjawiskami pogodowymi. 6 I 1564
roku nawiedziła miasto trwająca przez trzy tygodnie niszczycielska powódź, ale
nikt nie przypisał tej klęski zaklęciom czarownic64, natomiast procesy o czary
z lat 1685–1686 zostały poprzedzone klęską nieurodzaju i dotkliwym wzrostem
Richard van Dülmen, Kultur und Alltag in der Frühen Neuzeit, t. 1: Das Haus und seine Menschen 16.–18. Jahrhundert (München: C.H. Beck Verlag, 1990), 209; Wijaczka, Procesy, 156.
63
Reinhold, Chronik, 28−29.
64
Eckert, Die Landsberger, 30−31.
62
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cen żywności65. Skumulowana liczba pożarów pustoszących Gorzów w latach
1703–170766 mogła być przyczyną oskarżenia Anny Zeschke z domu Thiele o zadawanie nieszczęść ludziom. Była ona – jak się zdaje – ostatnią osobą posądzoną
w tym mieście o czary.
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Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest nie tylko wydobycie nieznanych dotąd szczegółów i sprostowanie konfabulacji, ale również przyjrzenie się polowaniom na czarownice na pograniczu nowomarchijsko-wielkopolskim przez pryzmat rodzajów oskarżeń. Umożliwi to
poszukanie odpowiedzi na pytanie czy dane ze zdefiniowanego obszaru różniły się od
przypadków przytaczanych w literaturze przedmiotu. W znaczącej części oskarżenia
o czary, w interesującym nas okresie (XVI–XVIII w.), dotyczyły stosowania magii lub
czarów podczas konfliktów międzyludzkich, np. na tle majątkowym. W przebadanym
materiale natrafiono również na oskarżenia o czary dotyczące psucia piwa i kontaktów
z diabłem. Przyczyną procesu o czary stawały się też zabiegi magiczne na pozyskanie
uczuć oraz rozgrywki polityczne.

Witch trials in the borderland of north-east Greater Poland and New Marchia
in the early modern period
Abstract
The purpose of this article is not only to bring out so far unknown details and correct
confabulations, but also to look at the witch-hunt in the New Marchian – Greater Polish
borderland through the prism of types of accusations. It will make possible to search for
an answer to a question whether the data from the above defined territory were different
from the cases cited in the literature of the subject. A significant group of accusations of
witchcraft in the period of interest (16th−18th centuries) concerned using magic or sorcery
in the interpersonal conflicts, e.g. over property. In the investigated material accusations
of spoiling beer and contacts with the devil were also found. Moreover, the reason for
a witch-trial became also magic practices for love and those used in the political games.
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Źródła, z których można czerpać informacje o dziełach sztuki powstałych w przeszłości są dość ograniczone. Jednym z nich jest piśmiennictwo geograficzne i jego
formy w postaci relacji z podróży i chorografii, rozumianej jako „opis przestrzeni
zamieszkanej, najczęściej ograniczonej do kraju lub regionu”1. Często w jednym
utworze tego rodzaju mieszają się różne formy gatunkowe2. Jednak dla niniejszych rozważań dokładne rozróżnienie gatunków nie jest bardzo istotne. Uwaga
zostanie w nich skupiona na relacjach podróżniczych, którym najczęściej nadawano formę diariusza lub listów. Utwory tego typu to dzieła stanowiące pogranicze geografii, literatury, historii i etnografii. Wiadomo, że powstawały już w starożytności3. W niektórych relacjach z podróży znalazło się też miejsce na opisy

Dariusz Rott, Staropolskie chorografie (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
1995), 42–42.
2
Tamże, 22–24.
3
Tamże, 87.
1
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dzieł sztuki i ich zbiorów. Chyba najbardziej znanym przykładem tego rodzaju
dzieł są Wędrówki po Grecji autorstwa żyjącego w II w. n.e. Greka Pauzaniasza.
Autor zawarł w nim, może niezbyt równy, ale wyczerpujący opis greckich miast
i ich zabytków4. Do czasów późnego odrodzenia w zachodniej Europie wiedzę
o starożytnej Grecji czerpano właśnie głównie z literatury. Relacje pisane są ważnym źródłem dla odtworzenia pełniejszego obrazu sztuki greckiej5.
W okresie od uzyskania przez chrześcijaństwo w świecie śródziemnomorskim decydującego wpływu na całokształt życia ówczesnych społeczeństw, bardzo istotny dla rozwoju podróżowania był zwyczaj pielgrzymowania6. Jednym
z efektów tych wypraw były chętnie czytane relacje pielgrzymów7. Z upływem
stuleci możliwości podróżowania zwiększały się. Skutkowało to rozwojem wiedzy geograficznej, a także rozkwitem dzieł literackich związanych z podróżami8.
Schyłek średniowiecza i początki odrodzenia to czas kształtowania się nowych grup społecznych, i nowych postaw. W tym okresie należy też umieścić
początek tworzenia kolekcji starożytności. Poznawanie świata poprzez podróże
stało się w epoce nowożytnej potężnym impulsem intelektualnym, przyrównywanym niekiedy do przewrotu jaki wywołał wynalazek druku. Od połowy
XVI wieku literacki gatunek opisu podróży rozwinął się – powstał rynek książki
podróżniczej. Wojaże po Europie stały się elementem wykształcenia młodych
arystokratów, szlachciców i co bogatszych mieszczan9. W XVI i XVII wieku
ukształtował się w Europie rynek dzieł sztuki. Fakt gromadzenia kolekcji i ich
istnienia stworzył nowe możliwości działalności artystycznej, dostarczył zajęcia
uczonym humanistom czynnym przy współtworzeniu i opracowywaniu zbiorów.
Peter Levi, Wielkie kultury świata. Grecja (Warszawa: Świat Książki, 1996), 22. Por. Krzysztof
Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż–Wenecja XVI–XVIII wiek (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996), 9, 23.
5
Ich znaczenie bardzo trafnie ujął Władysław Tatarkiewicz, który napisał, że „klasyczną architekturę Greków V i IV wieku znamy przeważnie z ruin, klasyczną ich rzeźbę tylko z kopii,
a malarstwo tylko z opisów”. Władysław Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 1 (Warszawa: Arkady,
1988), 56.
6
O Jerozolimie jako Mieście Bożym, centrum kultu religijnego i mieście pielgrzymek por. Piotr
Paszkiewicz, Tadeusz Zadrożny, red., Jerozolima w kulturze europejskiej (Warszawa: Instytut
Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1997).
7
Obszerniej problem ten omawia Stanisław Kobielus, Niebiańska Jerozolima. Od sacrum miejsca
do sacrum modelu (Warszawa: Pallottinum, 1989), 38–47.
8
Por. Rott, Staropolskie, 87.
9
Antoni Mączak, Odkrywanie Europy. Podróże w czasach renesansu i baroku (Gdańsk: Novus
Orbis, 1998), 6–7.
4
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Powodowało to też konieczność podejmowania podróży w celu wymiany obiektów i doświadczeń10.
Austriacki socjolog sztuki Justin Stagl wyróżnił trzy sposoby zaspokajania
ciekawości, badania obcych „światów”. Pierwszy to zwiedzanie i bezpośrednia
obserwacja, drugi – eksploracja przez pytanie/słuchanie innych, natomiast trzeci
to pośrednie poznanie za pomocą obiektu, przedmiotu, symbolu, także gestu, rytuału czy użytej formy językowej11. W przedstawionych w niniejszym tekście relacjach dominuje sposób pierwszy, chociaż stosowane są również pozostałe strategie. Czasami podróżnicy łączą ze sobą wymienione metody poznania. Badacz
literatury podróżniczej Adam Kucharski podkreślił, że podróż należy traktować
jako wartość społeczną. W przedziale czasowym uwzględnionym w niniejszym
artykule nastąpiła zmiana tradycji postrzegania peregrynacji – od średniowieczno-renesansowej formy aktywności z mniej lub bardziej wyraźnymi przejawami zwiedzania, do podróży w XVII wieku o coraz większych wartościach
poznawczych. Sfera wizualna w tym stuleciu staje się coraz bardziej istotna, podróż w znacznej mierze służy wyrabianiu smaku estetycznego. Od XVI wieku,
zwłaszcza w wieku XVII, można mówić o procesie „wizualizacji percepcji”,
a najważniejszym komponentem podróży staje się zwiedzanie. „Podróż poznawcza” przekształca się we wczesną formę turystyki kulturowej12. W badaniach dotyczących literatury podróżniczej bardzo wyraźnie zaznaczył się nurt analizujący
kulturowe aspekty podróżowania. Znacząca część polskich badaczy akcentuje
lub wręcz traktuje jako główny problem badawczy analizę relacji podróżników
na temat dzieł sztuki widzianych podczas wojaży13. Tak więc w omawianej literaturze, począwszy od XVII wieku, znajdujemy nie tylko opisy wyróżniających
się budowli, lecz także budzących ich zainteresowanie przedmiotów, takich jak
medale, monety, pamiątki przeszłości starożytnej, a także wszelkiego rodzaju
Szerzej pisze o tym Krzysztof Pomian, Zbieracze, 54–57.
Justin Stagl, Eine Geschichte der Neugier. Die Kunst des Reisens 1550–1800 (Böhlau Verlag
2002), 12–15, dostęp 10.09.2021, https://library.oapen.org/viewer/web/viewer.html?file=/bitstream/handle/20.500.12657/33079/574816.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
12
Adam Kucharski, Teatrum peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce
późnego baroku (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013), 77–
85, 95.
13
Spośród opracowań można tu przytoczyć: Małgorzata Wrześniak, Roma Sancta, Florencja
Bella. Dzieła sztuki w diariuszach polskich podróżników do Włoch w XVI i XVII wieku (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2010); taż, Florencja – muzeum. Miasto i jego sztuka
w oczach polskich podróżników (Kraków: Universitas, 2013). O przydatności relacji do badań nad
sztuką, architekturą, pisze A. Kucharski, Teatrum.
10
11
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ciekawostki (curiosities), które początkowo postrzegano głównie przez pryzmat
ich osobliwości14.
Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie, czy peregrynanci odwiedzający Szczecin, główne miasto Pomorza, pozostawili w swych relacjach opisy dzieł
sztuki – obiektów architektury, a także rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego. Pomorze jest tu rozumiane jako obszar Księstwa Pomorskiego zarówno
w okresie panowania dynastii Gryfitów, jak i po jej wygaśnięciu w 1637 roku,
pod rządami Szwecji i Brandenburgii, dwóch państw, które dokonały jego podziału, usankcjonowanego postanowieniami pokoju westfalskiego, kończącego
wojnę trzydziestoletnią. W niniejszym tekście przyjęto następujące ramy chronologiczne – koniec XVI wieku, kiedy to powstał uchodzący za najstarszy zabytek
literatury podróżniczej odnoszący się do Pomorza, i koniec XVII wieku, będący
granicą zamykającą analizę. Zakres chronologiczny obejmuje czas istnienia suwerennego Księstwa Pomorskiego oraz przynależności Szczecina do Szwecji.
W wyniku wojny północnej od 1720 roku formalnie, a od 1713 roku faktycznie,
Szczecin (od tego roku stacjonowały tu wojska pruskie) znalazł się w granicach
państwa pruskiego. Analiza percepcji miasta i jego zabytków w XVIII wieku
wymaga osobnego opracowania, także dlatego, że około połowy tego stulecia
zmienia się sposób relacjonowania w literaturze podróżniczej. O ile narracje
z okresu do pocz. XVIII i z XIX wieku są typowymi sprawozdaniami z podróży,
które cechuje krótka i zwięzła forma, brak dłuższych osobistych i psychologicznych ekskursów, to powstałe w drugiej połowie XVIII wieku stoją wyraźnie pod
wpływem wydanej w 1768 roku Podróży sentymentalnej przez Francję i Włochy
Laurenca Sterne’a (1713–1768), który zapoczątkował model wybitnie subiektywnego opisu15.
Autorce udało się dotrzeć do 18 relacji autorstwa podróżników, którzy w tym
czasie odwiedzili Pomorze i Szczecin. Większość sporządzono w języku niemieckim (12 tekstów), po dwie w języku polskim i włoskim, i po jednej w języku francuskim i angielskim. W niniejszym tekście omówionych zostało 12 relacji. Ich
autorzy pochodzili: z krajów niemieckojęzycznych ‒ 7 osób, z Polski ‒ 2 osoby
Patrz m.in. Carola Fey, „Inventare”, w: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Hof
und Schrift, red. Werner Paravicini, oprac. Jan Hirschbiegel, Jörg Wettlaufer (Ostfildern, 2007),
473–483. Powstawanie kolekcji i zbiorów sztuki skutkowało z czasem pojawieniem się źródeł
zwanych inwentarzami.
15
Tytuł oryginału: A Sentimental Journey trough France and Italy; wydanie polskie m.in. w tłumaczeniu Agnieszki Glinczanki w serii Biblioteki Narodowej (nr 174), wydanie 1 (1973), korzystałam z wydania 2 (2009).
14
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oraz po jednej osobie z Francji, Włoch i Anglii. Pominięte zostały relacje: Samuela Kiechela (1586), Antona Lindstede (1603), Arnolda von Holtena (1606),
Hieronima Chrystiana von Holstena (1663), ks. Giovanniego Battisty Pacichellego (1676) i Georga von Fürsta (wydana w 1739, ale opisująca Szczecin sprzed
1677 r.).
Szczecin – największe miasto rejonu dolnej Odry – ze względu na swe położenie i charakter (ośrodek rzemieślniczy i handlowy) już od swoich początków
w drugiej połowie VIII wieku był odwiedzany przez licznych przybyszów. Mimo
to w źródłach pisanych typu narracyjnego pojawia się stosunkowo późno. Przyjęcie chrześcijaństwa w latach 20. XII wieku włączyło Pomorze Zachodnie i jego
najważniejsze ośrodki w obszar zainteresowania innych krajów chrześcijańskich.
Wyodrębnienie się regionu w XII wieku pod względem politycznym, gospodarczym i kulturalnym od pozostałych ziem słowiańskich spowodowało, że powody
podejmowania podróży przez lub na Pomorze Zachodnie stały się od tego czasu
coraz bardziej zróżnicowane. Do grupy kupców i żeglarzy oraz wojów obcych
organizmów państwowych, do końca XIII wieku zwłaszcza Danii, którzy dotychczas najczęściej odwiedzali nadbałtycką krainę i jej ośrodki, dołączyli duchowni,
głównie wywodzący się z duńskich klasztorów, organizujący sieć instytucji kościelnych Księstwa. Niestety z okresu tego nie jest znana żadna relacja z podróży
na Pomorze.
Przez Pomorze biegł wzdłuż wybrzeża Bałtyku stary hanzeatycki trakt handlowy łączący Lubekę i Gdańsk. Przemieszczali się nim przede wszystkim kupcy
pochodzący z leżących przy nim i w jego pobliżu miast i posłowie miast hanzeatyckich, a także posłowie innych państw podróżujący południowym wybrzeżem
Bałtyku, głównie do Prus i z powrotem, a także z Polski, w okresie staropolskim,
do i z Niderlandów lub dalej (np. do i z Francji).
W okresie stanowiącym ramy chronologiczne niniejszego tekstu Szczecin
należał do największych i najludniejszych miast pomorskich. Wyprzedzał go jedynie Stralsund. Obydwa miasta były wówczas zaliczane do kategorii dużych
miast nadbałtyckich (powyżej 10 000 mieszkańców)16, z tym, że Szczecin dopiero od połowy XVI wieku. W okresie istnienia samodzielnego Księstwa Pomorskiego liczba mieszkańców Szczecina swoje apogeum osiągnęła w końcu
XVI wieku: na podstawie danych z rejestrów podatkowych szacuje się, że w 1597

Henryk Samsonowicz, Późne średniowiecze miast nadbałtyckich. Studia nad dziejami Hanzy
nad Bałtykiem w XIV‒XV w. (Warszawa: PWN, 1968), 79.

16
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roku miasto zamieszkiwało 13 500 osób17. Potem liczba ludności zaczęła spadać,
aby w 1631 roku, głównie na skutek epidemii, które nawiedziły miasto w latach: 1624, 1625 i 1631, osiągnąć poziom 10 00018. Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej nastąpiła odbudowa liczby ludności, która pod koniec lat 50. XVII
wieku zbliżyła się do prawie 13 000. Jednak dwa oblężenia, które przeżyło miasto
w 1659 i 1677 roku, spowodowały, że liczba ludności spadła w końcu lat 70. XVII
wieku poniżej 9000 osób. Już jednak 10 lat później wzrosła do prawie 12 00019.
Tekstem, który zostanie przedstawiony jako pierwszy, jest relacja Johanna
Davida Wunderera20 z 1590 roku. Wprawdzie nie jest to najstarszy tekst, który
przynosi literatura podróżnicza sensu stricto, gdzie wspomniany został Szczecin,
bo za takowe uchodzą relacja z podróży po Pomorzu Johanna Rhenanusa (ok.
1528–1589), odbytej w kwietniu i maju 1584 roku na zlecenie księcia pomorskiego Ernesta Ludwika (1545–1592) w celu wyszukania źródeł solanki i pokładów minerałów21 oraz dziennik pochodzącego z Ulm Samuela Kiechela (1563–
1616) z jego podróży po Europie w latach 1585–1589, podczas której w 1586 roku
odwiedził Szczecin22. Relacja Wunderera jest pierwszym opisem miasta, jego
obiektów architektonicznych i wyrobów rzemiosła artystycznego. Johann Rhenanus odnotowuje jedynie, że był w Szczecinie23, zaś Samuel Kiechel w swym
lakonicznym sprawozdaniu z pobytu w Szczecinie nie opisuje żadnego obiektu
architektonicznego, zadowalając się ogólnym stwierdzeniem, że miasto jest „dobrze zabudowane”24.
Tadeusz Białecki, Historia Szczecina. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do
1980 r. (Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1982), 126.
18
Martin Wehrmann, Geschichte der Stadt Stettin (Stettin, 1911), 267; Tadeusz Białecki, Historia,
126; Jan Maria Piskorski, Bogdan Wachowiak, Edward Włodarczyk, Szczecin. Zarys historii (Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Redakcja Wydawnictw, 1993), 60.
19
Białecki, Historia, 182.
20
Johann David Wunderer (ur. ok. 1570 Strasburg, zm. po 1622) – prawnik niemiecki związany ze
Strasburgiem i Frankfurtem n. Menem.
21
Julius Bohlen-Bohlendorff von, Freiherrn, „Bericht des M. Johann Rhenan, Pfarrherrn und
fürstlichen Salzgrauen zu Soeden bei Allendorff in Hessen über seine Reisen durch Vor-Pommern
und Rügen im J[ahr] 1584. Mitgetheilt von Julius Freiherrn von Bohlen-Bohlendorff“, Pommersches Jahrbuch für Geschichts- und Alterthumsforschung sowie für Statistik und wissenschaftliche Besprechung der sozialen Fragen etc. 1868 (wyd. 1869), 2: 57–73.
22
„Fünfte Versammlung am 15. Februar 1908. Herr Professor Dr. Wehrmann: Pommersches aus
älteren Reisebeschreibungenˮ, Monatsblätter 22 (1908), 4: 59.
23
Von Bohlen-Bohlendorff, Bericht, 63.
24
„Die Reisen des Samuel Kiechel. Aus drei Handschriften herausgegeben von Dr. K. D. Haszlerˮ,
Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart, LXXXVI (Stuttgart, 1866): 92; Die Reisen des
17
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Wunderer wyruszył w 1590 roku z Rostocku, gdzie studiował prawo i historię, w podróż na Ruś i do Skandynawii. Podróż tę, którą odbywał w towarzystwie
jeszcze dwóch osób, opisał w dzienniku sporządzonym po powrocie w rodzinne
strony25. Relacja Wunderera z pobytu w Szczecinie, mimo że przebywał w mieście od 23 do 25 marca, nie należy do szczególnie obszernych26. Jego uwagę przykuły przede wszystkim obiekty związane z dworem książęcym (zamek, ogród
książęcy, stajnia, stadnina). Warto odnotować, że Wunderer był pierwszym podróżującym odwiedzającym Szczecin, który zwiedził część komnat zamkowych,
choć nie był związany z dworem książęcym. Należy przyjąć, że został wprowadzony na zamek przez osobę związaną z dworem. Opisując komnaty zamkowe,
zwrócił uwagę na ich bogaty wystrój, na który składały się tapiserie27 i obrazy
olejne. Wspomniał też o stajni książęcej pełnej pięknych koni. Odnotował również
istnienie dużego, położonego nieopodal zamku, ogrodu ze wspaniałym pawilonem. Ze szczecińskich świątyń Wunderer uwiecznił tylko kościół św. Jakuba,
w którym zwrócił uwagę na książęce płyty nagrobne28 i – jako pierwszy autor –
Samuel Kiechel 1585–1589, Übersetzung und Bearbeitung von Hartmut Prottung (München: Alabanda Verlag, 1987): 111.
25
Relacja Wunderera z podróży na Ruś i do Skandynawii opublikowana została przez JohannaCarla. Ficharda, „Johann David Wundererers Reisen. II Reise nach Moskau und Schweden, 1590ˮ
w czasopiśmie Frankfurtisches Archiv für ältere deutsche Litteratur und Geschichte 2 (1812):
180–255 (online), dostęp 15.09.2020, http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/
bsb10019068_00010.html. Fragment dotyczący Pomorza z edycji z 1812 r. przedrukowany został
w opracowaniu Martina Wehrmanna „Reise durch Pommern 1590ˮ, w: Monatsblätter der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde 11 (1922): 44–45.
26
Fichard, „Johannˮ, 180–181; Martin Wehrmann, „Reiseˮ, s. 44.
27
Dwór książęcy w Szczecinie dysponował od połowy XVI w. pokaźnym zbiorem kosztownych tapiserii (gobelinów): w 1563 r. na uroczystość zaślubin księżniczki Georgii (1531 – przed
10 I 1574), córki księcia Jerzego I (1493–1531) ze Stanisławem Latalskim (1535–1598) wypożyczonych zostało ze Szczecina na zamek książęcy w Wołogoszczy 28 gobelinów, Julius Mueller,
„Neue Beiträge zur Geschichte der Kunst und ihrer Denkmäler in Pommern. III. Die um 1617 im
Besitz des Stettinischen Fürstenhauses befindlich gewesenen Kunstgegenstände und Merkwürdigkeitenˮ, Baltische Studien 28 (1878): 39–62. O Gobelinie Croya i jego szczecińskiej kopii por.
również Rafał Makała, red., Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI
i XVII wieku (Szczecin: Muzeum Narodowe Szczecin, 2013), 115–122.
28
W kościele św. Jakuba pochowany został tylko jeden książę z dynastii Gryfitów, zmarły
w 1220 r. Bogusław II, Martin Wehrmann, „Die Begräbnisstätten der Angehörigen des pommerschen Herzogshauses”, Baltische Studien NF 39 (1937): 111; Artur Behn, „Grablegen der
Greifenherzöge”, w: Die Herzöge von Pommern. Zeugnisse der Herrschaft des Greifenhauses
(Wien–Köln–Weimar: Böhlau Verlag, 2012), 328. Członkowie dynastii książęcej chowani byli do
1344 r. w kościele Mariackim, gdzie spoczęły szczątki dziewięciu (wg Wehrmanna, „Die Begräbnisstättenˮ, 111–112) lub sześciu (wg Behna, „Grablegenˮ, 328) jej przedstawicieli. Od 1368 r. miejscem spoczynku Gryfitów i członków ich rodzin był kościół zamkowy zarówno stary, jak i nowy,
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na nagrobek małżonków Eichstedt29 . Wspomniał także o murach miejskich i, bez
podawania nazw, o mostach i bramach miejskich. Opisał także szczeciński targ
rybny odznaczający się obfitością oferowanych do sprzedaży ryb.
Z 1590 roku dysponujemy jeszcze jedną relację podróżniczą z opisem
Szczecina. Jej autorem jest pochodzący z okolic Frankfurtu nad Odrą lub okolic
Żar student teologii Michael Franck30. Interesujący nas opis znajduje się w jego
dzienniku, prowadzonym podczas odbytej przez niego w 1590 roku podróży edukacyjnej z Frankfurtu nad Odrą do Danii. Miała ona służyć przede wszystkim
zdobyciu doświadczeń przez młodego człowieka, którego osobowość dopiero się
kształtowała. Stąd przyjmuje się, że dziennik podróży Francka31 sporządzony
został, jak niekiedy określa się w literaturze zajmującej się relacjami podróżniczymi, jako perspektywa czeladnika cechowego (niem. Handwerksburschenperspektive)32. W źródle tym znajdują się opisy ziem i miejscowości, przez które jego
w których kryptach pochowano łącznie 31 (wg Wehrmanna, „Die Begräbnisstättenˮ, 112–115) lub 26
(wg Behna, Grablegen, 328–329) zmarłych z książęcego rodu. O ile Wunderer faktycznie opisał
kościół św. Jakuba, to za nagrobki książęce musiał wziąć – ze względu na rozmiary i kunszt wykonania – niektóre ze znajdujących się tutaj nagrobków mieszczańskich. Niewykluczone również,
że oprócz kościoła św. Jakuba odwiedził również kościół Mariacki, gdzie faktycznie znajdowały
się nagrobki książęce, a wrażenia z pobytu w obydwu świątyniach zlały się w jeden opis. Tym
drugim obejrzanym kościołem nie mógł być nowy kościół zamkowy, ponieważ tu zmarli książęta
chowani byli w krypcie znajdującej się pod posadzką kościoła, w pobliżu ołtarza, która niczym się
nie wyróżniała i do której nie było dostępu.
29
Patrz Paul Friedeborn, Historische Beschreibung der Stadt Alten Stettin in Pommern, sampt
einen Memorial und Auszüge etlicher denkwürdigen Geschichten, Handlungen und Vertragen,
welche sich von Zeit angenommenen Christenthumbs, innerhalb fünf hundert Jahren, daselbst
begeben, und etwas nützlich zu wissen (Alten Stettin: S. Jochin Rheten. Erben, 1613), 49–50. Według Friedeborna zmarły nazywał się Peter Eichstedt, był mieszczaninem i kupcem, jego żona to
Margaretha Pyls. Razem, licząc wraz z prawnukami, doczekali się oni 131 potomków.
30
Michael Franck (1569–1628) – syn pastora, duchowny ewangelicki. Studia teologiczne odbył
na uniwersytecie w Frankfurcie nad Odrą. W latach 1586–1592 odbył cztery podróże: do Wiednia
(1586–1587), Danii (1590), po Saksonii (Wittenberga, Lipsk i Jena, 1591) i po Italii (1592).
31
Franck sporządził opis swych podróży, zatytułowany Michaelis Franci, verbi div. minst. in Berthsdorff vita et itinera quatuor per varias Europae regiones et provincias instituta, który poprzedził opisem Polski, Marchii Brandenburskiej i miasta Frankfurt n. Odrą. Z rękopisu w latach 70.
XVII w. sporządzono odpis, który w 1717 r. trafił do zbiorów biblioteki miejskiej (Ratsbibliothek)
w Żytawie (Zittau). Pod koniec lat 70. XIX w. odpis został wypożyczony z Żytawy do Archiwum
Państwowego w Szczecinie (Staatsarchiv). Tu, jego ówczesny dyrektor, Gottfried Johannes Gottlob von Bülow (1831–1907) przygotował edycję części dziennika Francka, opisującą podróż przez
Pomorze i Meklemburgię, która opublikowana została w 1880 r. w roczniku Baltische Studien.
G.J.G. von Bülow, „Wanderungen eines fahrendes Schülers durch Pommern und Mecklenburg”
[sic!], Baltische Studien, 30(1880), 57–100; Gerhard Reinhold, „Fahrten und Reisen in Pommern.
Funde aus mancherlei älteren Büchern”, Das Bollwerk 9 (1938): 294.
32
Bülow, „Wanderungenˮ, 59.
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autor przejeżdżał. Starał się przekazać w nich ogólne wrażenie o ich wyglądzie
i zajęciach mieszkańców. Pisząc o księstwie zachodniopomorskim, zamieścił
krótki wstęp dotyczący geografii, gospodarki i przynależności etnicznej miejscowej ludności. Ziemie te określił jako zasobną krainę z licznymi wsiami, miastami
i zamkami. W Szczecinie Franck przebywał w dniach 3–6 maja 1590 roku. Ośrodek przedstawił jako duże miasto rybaków, kupców i rzemieślników, dobrze pobudowane, z domami z wypalanej cegły, a także dobrze chronione dzięki murom
obronnym i głębokiej fosie. Duże wrażenie zrobiły na nim statki morskie, które
w tutejszym porcie zobaczył po raz pierwszy w życiu. Jeśli chodzi o przedmiot
naszych zainteresowań, to wspomniał o czterech głównych kościołach, nie podając jednak ich wezwań oraz o dwóch innych świątyniach, również bez wezwań,
ale odnotowując ich położenie, a mianowicie kościół przy zamku książęcym,
czyli zamkowy, i kościół poza murami i nad fosą, czyli kościół świętych Piotra
i Pawła. Franck opisał też znajdujące się w mieście i poza nim siedziby książęce:
najpierw zamek w Szczecinie, potem oddaloną o ćwierć mili od miasta rezydencję książęcą zwaną Oderburgiem. Ten pierwszy określił jedynie jako „dobrze
pobudowany”. Nieporównanie więcej miejsca poświęcił położonemu nieopodal
obwarowań miejskich ogrodowi książęcemu, z alejkami i pergolami, który był
pełen kwiatów i ziół, a w nim „ładnie ozdobiony pawilon”. Mimo iż Franck całe
założenie mógł podziwiać jedynie z wału miejskiego, zdania, które mu poświęcił dowodzą, że spodobało mu się wyjątkowo33. Bardziej wylewny był również
w przypadku zamku Oderburg34, który ocenił jako „bardziej ozdobnie i wspanialej pobudowany niż ten w mieście”. W swej relacji z Oderburga uwiecznił marmurową płytę przedstawiającą parę książęcą, wmurowaną w elewację zamku35.
Tamże, 73.
Zamek w Grabowie (Oderburg) został przebudowany przed 1575 r. z byłego klasztoru kartuzów.
Por. Zofia Krzymuska-Fafius, Maria Glińska, Zbigniew Radacki, „Mecenat książąt zachodniopomorskich w XVI i XVII w.”, w: Funkcja dzieła sztuki. Materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Warszawa: 1972), 156–157. Szerzej o tej rezydencji pisze Janina Kochanowska, „Wystrój podszczecińskiej rezydencji Barnima XI. Chwała rodu Gryfitów zobrazowana w sztuce”,
w: Sztuka i historia. Materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Warszawa: 1992),
225–238.
35
Zdaniem Janiny Kochanowskiej Franck widział płytę przedstawiającą Barnima XI i jego żonę
Annę brunszwicko-lüneburską. Autorka uważa za prawdopodobne, że płyta z wizerunkiem pary
książęcej pierwotnie przeznaczona była do siedziby w Grabowie, później zaś mogła zostać przeniesiona do letniej siedziby Barnima XI w Kołbaczu. Kochanowska, „Wystrój”, 227–228. Natomiast Maria Glińska stwierdziła, że płyta przedstawiająca Barnima XI i jego żonę Annę powstała
dla rezydencji kołbackiej, por. taż „Rzeźbiarze na zamku szczecińskim w okresie renesansowego
mecenatu Gryfitów”, w: Zamek książęcy w Szczecinie (Szczecin: Glob, 1992), 186.
33
34
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Duże wrażenie uczynił na nim ponadto zwierzyniec znajdujący się przy tym
zamku. Jak więc widać wśród obiektów architektonicznych uwagę Francka przykuły budowle służące rezydującemu w mieście dworowi książęcemu. Z relacji
studenta dowiadujemy się, że były one wówczas użytkowane i zadbane. Dziwi
skromne zainteresowanie zamkiem szczecińskim, który po przebudowie przeprowadzonej w latach 1575–1577 zyskał nowy kształt renesansowej rezydencji
i musiał robić wrażenie. Student Franke bardziej skupił się na podmiejskich rezydencjach księcia niż jego głównej, najbardziej okazałej siedzibie.
W październiku 1592 roku przebywał w Szczecinie Johann Michael Heberer36, jego relacja jest pierwszym tekstem z opisem miasta, który został wydany
drukiem przez samego autora37. Mimo że w mieście przebywał kilka dni38, napisał o nim niewiele. Adnotację tę można zacytować w całości: „[Miasto] jest
piękne budynkami, ma ładne kościoły i ładny zamek książęcy, cały murowany,
a w nim swoje mieszkanie ma książę”. Z osobliwości, które widział w mieście,
Hebererowi utkwił w pamięci jedynie, znany już z relacji Wunderera, nagrobek
małżonków Eichstedt. Wprawdzie nie podał wezwania kościoła, w którym się
on znajdował, jednak był pod tak dużym wrażeniem, że przytoczył umieszczony
na nim napis39.

Ur. ok. 1560 w Bretten (Badenia-Wirtembergia), zm. 1622 w Heidelbergu – niemiecki podróżnik, autor relacji podróżniczych, poeta, urzędnik na dworze palatynów reńskich Fryderyka IV
(1583–1610) i Fryderyka V (1610–1623) w Heidelbergu.
37
Znajduje się on w księdze IV, rozdz. 28 (s. 659–662), wydanej w 1610 r. w Heidelbergu książki
Heberera zatytułowanej Aegyptiaca Servitus. Das ist Wahrhafte Beschreibung einer Dreyjährigen
Dienstbarkeit, so zu Alexandrien in Egypten ihren Anfang und zu Constantinopel ihr Endschafft
genommen. Mit zwo angehenckten Reisen, die er nach seiner Dienstbarkeit, in vier Königreich:
Böhmen, Polen, Schweden, Dennemarckt, auch nechstligende Fürstenthumb und Seestädte vollbracht. Na książkę tę składał się opis pobytu Heberera w niewoli tureckiej (1585–1588) i opis
jego trzech podróży dyplomatycznych do Polski, Szwecji i Danii oraz do cesarskiej Pragi, odbytych w orszakach posłów palatyna reńskiego. Dwie pierwsze miały miejsce w 1592, zaś trzecia
w 1595 r.
38
Nie jest znana dokładna data pobytu Heberera w Szczecinie. Prawdopodobnie było to w trzeciej dekadzie października 1592 r. Pobyt w Szczecinie miał miejsce podczas drogi powrotnej posła palatyna reńskiego Fryderyka IV na ślub księcia Sudermańskiego Karola, późniejszego króla
Szwecji (1604–1611), ze Szwecji do Heidelbergu, w którego orszaku znajdował się Heberer. Goście
z Heidelbergu przebywali w Szczecinie kilka dni, Heberer, „Aegyptiaca”, 659–661.
39
Tamże, 660. Jest to najstarszy znana publikacja napisu inskrypcyjnego z terenu Księstwa Pomorskiego.
36
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Wśród relacji powstałych w analizowanym okresie zdecydowanie wyróżnia się z różnych względów dziennik podróży na Pomorze z 1617 roku40 Filipa
Hainhofera41, doradcy artystycznego księcia Filipa II (1573–1618). Tymi względami są: osoba autora, objętość dziennika i zawarte w nim informacje. O ile dla
Franka, Wunderera, Heberera, Pomorze było tylko jednym z etapów odbywanej
podróży, to dla Hainhofera Szczecin, gdzie rezydował książę Filip II, był celem
głównym odbytej między 3 sierpnia a 2 listopada 1617 roku podróży z Augsburga
na Pomorze i z powrotem. Wprawdzie droga Hainhofera z Augsburga na Pomorze
wiodła przez równie interesujące, jeśli nie bardziej niż Szczecin, ośrodki, m.in.
Norymbergę, Bamberg, Koburg, Saalfeld, Jenę, Naumburg, Lipsk, Berlin, Frankfurt n. Odrą i Drezno, to najwięcej miejsca poświęcił w swym dzienniku celowi

Dziennik Hainhofera zachował się do dzisiaj w pięciu rękopisach, które są przechowywane
w bibliotekach i archiwach w Wolfenbütel, Kopenhadze, Greifswaldzie i Monachium. Rękopisem, który został wykorzystany w niniejszym tekście, jest jeden z dwóch przechowywanych
w zbiorach Biblioteki Księcia Augusta w Wolfenbüttel, sygn. Cod. Guelf. 23. 2. Aug. fol., dalej cytowany Rkps. Wolfenbüttel,, dostęp 8.08.2020, http://diglib.hab.de/mss/23-2-aug-2f/start.
htm?image=00369r. Po raz pierwszy dziennik Hainhofera został opublikowany w 1834 r., w opracowaniu Friedricha Ludwiga Karla von Medema (1799–1885), ówczesnego opiekuna pomorskich
zbiorów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Prowincjonalnym w Szczecinie, w Baltische
Studien, „Philipp Hainhofers Reise-Tagebuch enthaltend Schilderungen aus Franken, Sachsen, der
Mark Brandenburg und Pommern im Jahre 1617”, Baltische Studien 2 (1834), 2. W 2000 r. ukazało się polskie tłumaczenie diariusza autorstwa Krzysztofa Goudy, oparte na edycji von Medema
z 1834 r., Filipa Hanihofera dziennik podróży, zawierający obrazki z Frankonii, Saksonii, Marchii
Brandenburskiej i Pomorza w roku 1617, przekład i opracowanie Krzysztof Gouda (Szczecin:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000). Po oddaniu niniejszego artykułu
do druku ukazało się II wydanie, w opracowaniu Radosława Skryckiego (Szczecin, 2020).
41
Filip Hainhofer (ur. 1578 Augsburg, zm. 1647 Augsburg) – marszand, prawnik, pisarz, kolekcjoner, lutnista. Syn zamożnego kupca tekstylnego z Augsburga, wyznania ewangelickiego. Studiował prawo na uniwersytetach włoskich. Po ukończeniu studiów podróżował po Europie. Nabył
dzięki temu znajomość języków obcych i poznał ówczesne stosunki polityczne w Europie. Podejmował się w związku z tym misji dyplomatycznych. Stał się też znawcą sztuki. Przez długie lata
był marszandem, którego klientami byli przedstawiciele panujących w Europie dworów, m.in. cesarz Rudolf II (1552–1612) i król Francji Henryk IV (1553–1610). Doradzał urządzanie modnych
na dworach kunstkamer m.in. kabinetami (Kunstschränke), których wykonanie zlecał rzemieślnikom augsburskim. Sam posiadał kunstkamerę podziwianą przez wybitne osobistości, m.in. przez
polskiego królewicza Władysława (1595–1648), późniejszego (od 1632 r.) króla Polski Władysława
IV. Klientem Hainhofera był także książę szczeciński Filip II, z którym korespondował od 1610
aż do śmierci księcia w lutym 1618 r. Podczas wojny trzydziestoletniej interesy Hainhofera podupadły. Trudna sytuacja finansowa zmusiła go m.in. do sprzedaży zgromadzonych zbiorów. Jako
ewangelik utracił w 1629 r. wszystkie urzędy publiczne, które piastował w Augsburgu. Wprawdzie
jego rodzina odzyskała swoją pozycję w mieście po jego zajęciu przez Szwedów w 1632 r., ale
po ich odejściu w 1635 r. znowu wykluczono go ze służby publicznej. Por. Lucyna Turek-Kwiatkowska, „Książę Pomorski Filip II i Filip Hainhofer – miłośnicy sztuki”, w: Filipa Hainhofera,
6–12.
40
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swej wyprawy – ziemi pomorskiej, na ternie której przebywał od 24 sierpnia do
3 października 1617 roku. Opisał w nim miasta i miejscowości na terenie Księstwa Pomorskiego oraz znajdujące się w nich budowle i ich wyposażenie, które
miał okazję zobaczyć, a także ludzi związanych z tą krainą, których spotkał podczas swojego pobytu. Te miejsca to majątki książęce w okolicach Szczecina (Babin, Niebuszewo, Kołbacz), dwory myśliwskie: w Podlesiu, Inenburgu, Stepnicy,
Grassbergu, miasta i miasteczka: Dąbie, Stepnica, Kamień, Wolin i Stargard.
Hainhofer wiózł ze sobą zamówiony siedem lat wcześniej przez księcia Filipa
II kabinet (Kunstschrank)42 oraz makietę folwarku książęcego. Fakt, że Hainhofer pochodził z Augsburga, znaczącego wówczas ośrodka produkcji rzemieślniczej, zwłaszcza złotniczej, a także ważnego centrum malarstwa w południowych
Niemczech43, spowodował, że jego uwaga była skupiona przede wszystkim
na wyrobach rzemiosła artystycznego i obrazach. Jednak w swym dzienniku nie
ograniczył się tylko do związanych z nimi relacji. Autor dał się poznać jako bystry i wrażliwy amator sztuki, a także obserwator psychiki ludzkiej. Warto podkreślić, że z reguły jego odczucia są pozytywne, właściwie nie przekazuje uwag
krytycznych. Okres panowania Jana Fryderyka (1569–1600), jego brata Bogusława XIII (1544–1606) oraz syna tego ostatniego, Filipa II (1606–1618)44 to czas
Rozwój tego typu mebli ma związek z rozwojem ówczesnego kolekcjonerstwa, nastawionego,
jak już powiedziano wyżej, na rzeczy rzadkie, „osobliwości” zarówno wytwory natury, naturalia,
jak i przedmioty kultury, artificialia, od starożytności do sztuki powstałej współcześnie. Mieściły
one te wszystkie ciekawostki, których zbiór często miał stanowić „pomniejszenie wszechświata”,
a najważniejszym kryterium doboru było kryterium rzadkości. Ciekawie zjawisko to przedstawia Pomian, Zbieracze, w rozdz. Kultura ciekawości, 63–85. W dość długim czasie potrzebnym
na wykonanie tego kunsztownego mebla Hainhofer regularnie relacjonował księciu postęp prac.
W swych listach dawał też propozycje co do jego zawartości i zdobiących go przedstawień symbolicznych. Zaproponował także wykonanie stołu dla postawienia kabinetu, dał też propozycje
co do odpowiedniego oświetlenia mebla i rodzaju komnaty, w jakiej powinien zostać ustawiony.
Sporządził również inwentarz zawartości i dokumentacje jego mechanizmów. Julius Lessing,
Adolf Brüning, Der Pommersche Kunstschrank (Berlin: Kommissions-Verlag bei Ernst Wasmuth, 1905). Por. Barbara Mundt, Der Pommersche Kunstschrank des Augsburger Unternehmers
Philipp Hainhofer für den gelehrten Herzog Philipp II. von Pommern (München: Hirmer Verlag
2009). Por. Metafora świata. Filip II jako władca i kolekcjoner (Philipp II., eine Metapher für die
Welt) (Szczecin: Zamek Książąt Pomorskich, 2015).
43
Było to miasto rodzinne Hansa Holbeina Starszego (ok. 1465–1524) i jego synów: Ambrożego
(ok. 1494 – ok. 1519) i Hansa (1497 lub 1498–1543), a także jego brata Zygmunta (ok. 1470–1540).
44
Książę Filip II (ur. 1573 Franzburg, zm. 1618 Szczecin) – czwarty syn (siódme dziecko z jedenaściorga) księcia Bogusława XIII (1544–1606) i jego pierwszej żony Klary, księżniczki brunszwicko
-lüneburskiej (1550–1598), w latach 1606–1615 uposażony książę na Darłowie (wspólnie z bratem
Bogusławem (1580–1637), późniejszym Bogusławem XIV, od 1615 r. uposażony książę na Bukowie, Martin Wehrmann, Genealogie des pommerschen Herzogshauses (Stettin: Leon Sauniers
42
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względnego spokoju politycznego, który sprzyjał rozwojowi sztuk. Jest to okres
rozbudowy zamku za panowania Jana Fryderyka, który zyskał wówczas formę
siedziby renesansowej, nieustępującej innym siedzibom europejskich władców.
Interesują nas te fragmenty dziennika Hainhofera, w których opisuje Szczecin
jako ośrodek miejski oraz obiekty architektoniczne należące do rodziny książęcej (głównie zamek książęcy). Szczecińskie budowle opisane w dzienniku Hainhofera to m.in.: zamek, kościół zamkowy wraz z kryptą, pawilon letni i zamek
Oderburg, zabudowa miejska z ratuszem i kościołami, Pedagogium. Jednak, jak
już zaznaczono wcześniej, lektura dziennika pozwala twierdzić, że jego autor był
przede wszystkim rasowym kolekcjonerem, niezwykle czułym na piękno przedmiotu. Jego zainteresowania bardziej skupiały się więc na dziełach malarstwa
(zwłaszcza portretach) i rzemiośle artystycznym, mniej zaś uwagi poświęcił architekturze, chociaż nie była ona mu całkiem obojętna. Zajmuje go ona jednak nie
bardziej niż haftowane serwety, kryształowe puchary czy pozłacane patery. Hainhofer, mimo iż nocował w zamku książęcym w Szczecinie, nie przedstawił jego
syntetycznego opisu, czego można by się spodziewać po tak wyedukowanym autorze. Informacje o nim przekazuje „przy okazji” wizyt w poszczególnych komnatach. Stąd są one rozsiane po tej części jego dziennika, która dotyczy pobytu
w Szczecinie. Architekturę książęcej siedziby określił lakonicznie jako „ładna”
i „alla italiana”, bo zbudowaną przez włoskiego mistrza na polecenie księcia Jan
Fryderyka45. Wiemy od Hainhofera, że skrzydła zamkowe mają po trzy kondygnacje i tworzą prawie zamknięty kwadrat46. Podał też miarę, która miała charakteryzować wielkość budowli – 188 stóp, ale towarzyszący jej zapis nie pozwala
na stwierdzenie, czy dotyczy ona długości jednego skrzydła, czy obwodu całego
założenia47. Dowiadujemy się też, że na jednej z wież zamku znajduje się zegar48.
Hainhofer został oprowadzony po wznoszonym właśnie piątym skrzydle zamku,
które było już zadaszone. Opisał jego układ funkcjonalny – w przyziemiu miały

Buchhandlung, 1937), 124–125, Edward Rymar, Rodowód książąt Pomorskich, t. 2 (Szczecin:
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, 1995), 191–193.
45
Rkps Wolfenbütel, 277 i 283.
46
vnd ain der Vierunga [a–a innym charakterem pisma na marginesie] fast rund hero 4. gewölber auf
ainand gesezt sein, rkps Wolfenbütel, 277.
47
Tamże, 283.
48
Hainhofer określił ją jako „znajdującą się na przodzie, z przodu; umieszczoną od przodu, od
frontu” (im vorderen schloßthurn), tamże, 204v.
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się mieścić stajnia i zbrojownia, nad nimi pomieszczenia dla biblioteki i gabinetu
zbiorów sztuki oraz pomieszczenia dla służby49.
Relacjonując pobyt w szczecińskim kościele zamkowym, Hainhofer napisał, że jest on dość duży i ma trójkondygnacyjne empory. Jego zainteresowanie
wzbudziła znajdująca się w kościele krypta, w której chowani byli zmarli książęta, a także umieszczone w kościele, przy filarach, należące do zmarłych zbroje
i chorągwie. Więcej uwagi poświęcił ołtarzowi i klęcznikowi książęcemu i obrazom znajdującym się w książęcych oratoriach, należących do księcia i do księżnej. Obrazy wiszące w oratorium księcia zidentyfikował jako namalowane przez
Christopha Schwartza50, zaś w oratorium księżnej, a także w jednym z ganków,
przez Cranacha51. Nie omieszkał również wspomnieć o naczyniach liturgicznych
i ornatach używanych nadal przez duchownych ewangelickich. Zgodnie z duchem czasów interesowały go wszelkie ciekawostki i osobliwości, a takim był
z pewnością znajdujący się w kościele kamień z domniemanymi śladami stóp
biskupa Ottona52.
Chociaż Hainhofer dużo miejsca poświęca opisom poszczególnych komnat zamku, to ich wartość źródłowa nie jest zbyt duża, ponieważ znajdujące się
w nich informacje o położeniu komnat w bryle zamku są zbyt szczupłe, aby móc
je dokładnie zlokalizować53. O sali, w której przyjmował go książę, napisał, że
była duża i znajdowały się w niej piece i dziewięć kominków, zaś naprzeciwko
niej była nieco mniejsza sala, którą zdobiły powieszone na ścianach całopostaciowe portrety Gryfitów54. Ciekawy jest opis komnaty księcia Filipa, „na stole
Tamże, 299–299v.
Christoph Schwartz (ok. 1545–1592) – malarz tworzący, pod wpływem Tycjana i Veronese,
przede wszystkim w Monachium, od 1573 r. główny malarz miejski (Stadtmaler) tego miasta, od
1574 r. nadworny malarz książąt bawarskich rezydujących w Monachium, por. Paul Johannes Rée,
„hasło: Schwarz, Christoph”, ADB 33 (1891): 229–231, dostęp 21.11.2017, https://de.wikisource.
org/wiki/ADB:Schwarz,_Christoph; Dorothea Diemer, Peter Diemer, „hasło: Schwartz, Christoph”, NDB 23 (2007): 804–805.
51
Rkps Wolfenbütel, 111v.
52
Tamże, 110v–111.
53
W przypadku komnat, które przydzielono Hainhoferowi na mieszkanie, możemy jedynie przypuszczać, że znajdowały się w skrzydle północnym, ponieważ ich okna wychodziły z jednej strony
na dziedziniec zamkowy, z drugiej zaś na ratusz (?), Odrę, ogrody książęce, pawilon letni i winnice, aczkolwiek przyjęciu tej koncepcji przeszkadza możliwość zobaczenia z okien apartamentu
ratusza: „Auff der ainen seitten ist der prospectus in den schloßhof, auf der anderen seitten aber,
über [v z umlautem] das Rathhauß, auf die Oder, in die Fürstliche gärtten, lusthauß, weinberg, vnd
auf ain 5. meil wegs herumb” (rkps. Wolfebütel), 112.
54
Tamże, 283.
49
50
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ma pełno leżących pism, a na srebrnej skrzyni wisi konterfekt mojego Filipka
świętej pamięci naturalnej wielkości55. Dalej znajdowały się kolejne izby, w których książę przechowywał swoje zbiory książek, posągów, płaskorzeźb, obrazów.
Były tam regały, ale nie mieściły one już, rosnących ciągle, zbiorów. „Ponieważ
zaś z braku miejsca wszystko leży na kupach, jedno na drugim, Jego Książęca
Łaskawość buduje całkiem nowe skrzydło, do którego przejdzie gabinet sztuki
i biblioteka”56.
Krótko opisał letni pawilon książęcy (Lusthaus) położony w ogrodzie nieopodal zamku za murami miasta, który porównał do pawilonu ogrodowego
w Stuttgarcie57. Pisząc o podszczecińskim zamku książęcym, Oderburgu, pominął zupełnie jego architekturę, a skupił się na opisie sekretnych drzwi ukrytych w szafie, których powstanie przypisał konceptowi Barnima58. Jeśli chodzi
o budowle sakralne znajdujące się na terenie miasta, to wiadomo, że Hainhofer
bywał w jednym z większych i ważniejszych kościołów Szczecina – kolegiacie
Najświętszej Marii Panny. Jednak jego opis tej budowli budzi niedosyt, bowiem
nie napisał nic o jej architekturze, natomiast zwrócił uwagę na dobre wykonanie
muzyki, a także na wykonane z czarnego aksamitu antepedium ołtarza głównego, ozdobionego dodatkowo wyszywanymi herbami pomorskimi i holsztyńskimi. Przytoczył też treść napisu ze znajdującego się w tym kościele epitafium
Barnima I59.
Poza kościołem zamkowym i Mariackim wspomniał jeszcze o pięciu innych
świątyniach szczecińskich, wymieniając je tylko z nazwy (św. Jakuba, św. Mikołaja, św. Jana u mnichów, św. Piotra i św. Gertrudy), chociaż w części z nich był
również wewnątrz60. Jedynie w przypadku kościoła św. Jakuba odnotował epitafium małżonków Eichstedt61, wspominane również przez innych peregrynatów.
Ale to od Hainhofera dowiadujemy się, że było ono malowane. Podobnie jak Haberer przytoczył również treść łacińskiej inskrypcji umieszczonej na epitafium,
Filip (1612–1617) – najstarszy syn Hainhofera (jego czwarte dziecko z siedmiorga w ogóle),
tamże, 288v.
56
Tamże. Książę Filip II wybudował dodatkowe skrzydło zamkowe tzw. skrzydło muzealne,
obecnie zwane menniczym, o którym pisał Hainhofer.
57
Tamże, 205, 206.
58
Tamże, 275v.
59
Tamże, 223v.
60
Tamże, 223v–224.
61
Hainhofer użył formy nazwiska Eckstede, tamże, 66–67.
55
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ale w tłumaczeniu na język niemiecki. Z obiektów architektonicznych niebędących ani własnością książąt, ani kościołami, Hainhofer opisał jedynie szczeciński ratusz62. Gotycki budynek określił jako wzniesiony na „bardzo starą modłę”,
a wielobarwność użytych do jego budowy glazurowanych cegieł nasunęła mu
skojarzenie z katedrą w Sienie i wieżą kościoła San Giovanni we Florencji 63.
Jak zaznaczono, nas interesuje dziennik jako źródło dostarczające wiedzy
o istniejących wówczas dziełach sztuki, pozwalający wyciągnąć wnioski na temat
gustów i preferencji estetycznych autora i jemu współczesnych. Jak już napisano
wyżej był on przede wszystkim zainteresowany rozmaitymi osobliwościami, których zbiory mógł podziwiać także na Pomorzu. Oglądał kolekcje księcia Filipa,
wówczas jeszcze pomieszczone w jego komnatach. Zrozumiałe jest, że poświęcił
im wiele uwagi:
Ich Książęce Łaskawości, na stojąco, jak prawie zawsze się [to] odbywa, przypijali
jeszcze trochę do mnie, a następnie pan mój posadził mnie przy sobie, wypytywał się o mą podróż i pokazał mi cztery księgi in folio, pełne portretów i disigni
różnych mistrzów. Obejrzałem również konterfekty, które wisiały dookoła w komnacie pana mego, które mają być umieszczone w nowym budynku, a mianowicie:
cesarza i cesarzowej, elektora z Heidelbergu i jego małżonki, arcyksięcia Maksymiliana64, pana mego łaskawego z jego małżonką [s. 124]65, jego braci z żonami
i panny Anny66. Do portretów tych [dołączyły] przywiezione teraz przeze mnie
w wyniku korespondencji konterfekty: elektora z Kolonii67, książąt Wilhelma
i Maksymiliana68 z Bawarii i ich małżonek oraz biskupa salzburskiego. Nadejść

Tamże, 222.
Dzwonnica Giotta we Florencji. Było to oczywiście bardzo pobieżne skojarzenie.
64
Prawdopodobnie chodzi o Maksymiliana II (1527–1576), cesarza rzymsko-niemieckiego i arcyksięcia Austrii od 1564 r. Władców Austrii określano tak od 1453 r. w związku z uzyskaniem przez
to księstwo statusu arcyksięstwa arcyksiążętami.
65
Zofia (ur. 1579, zm. 1658), księżniczka szlezwicko-holsztyńska z Sonderburga, żona księcia
Filipa II od 10 III 1607 r. Wehrmann, Genealogie, 125; Rymar, Rodowód, 191–193.
66
Księżniczka Anna (ur. 3 X 1590 Barth, zm. 7 VII 1660 Słupsk) – najmłodsza, piąta córka i ostatnie z jedenaściorga dzieci Bogusława XIII (1544–1606) i jego pierwszej żony (od 8 IX 1572 r.)
Klary (1550–1598); żona (od 4 VIII 1619) Ernesta księcia Croy i Aerschot (1583–1620); patrz Wehrmann, Genealogie, 129; Rymar, Rodowód, 204–206.
67
Godność elektora z Kolonii piastowali arcybiskupi kolońscy. Elektorat Kolonii był jednym
z najważniejszych kościelnych księstw Świętego Cesarstwa Rzymskiego, istniejącym od X do
początków XIX w.
68
Książę Maksymilian I (ur. 17 IV 1573 Monachium, zm. 17 IX 1651 Ingolstadt) – syn księcia
bawarskiego Wilhelma V Pobożnego, książę panujący od 1579 r., od 1623 r. elektor Rzeszy.
62
63
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powinny jeszcze konterfekty palatyna Augusta69 oraz biskupów z Dillingen i Eichstätt. Jego Książęca Łaskawość chce zgromadzić jak najwięcej portretów wszystkich żyjących obecnie książąt i władców, które chce umieścić pro recreatione et
memoria [= dla rozrywki i ku pamięci], a także pro ornamento [= dla ozdoby],
wszystkie tej samej wielkości i formatu, w pięknych nowo wybudowanych komnatach nowego budynku lub w pawilonie letnim70.

Kolejne zawieszone na ścianie portrety papieży, kardynałów, książąt, w liczbie 60, oglądał Heinhofer w komnatach brata Filipa II, księcia Ulryka (1589–
1622)71. Haihofer był nie tylko zapraszany przez księcia do zamkowych komnat,
ale też obdarowywany podarkami dla niego samego i swego władcy, księcia bawarskiego72. Otrzymał dla niego wykonany przez włoskiego artystę z Mediolanu
model castrum doloris Rudolfa II z wykonanymi ze szkła figurkami procesyjnymi73.
Autor diariusza miał także okazję poznania zbiorów księżnej:
Po posiłku moja łaskawa pani pozwoliła mi zobaczyć w swym gabinecie kunsztowne przedmioty, które otrzymała od swego najukochańszego małżonka i od innych osób, między innymi piękne zwierciadło, od wielkiej księżnej z Florencji,
bardzo duże, ozdobione kamieniami. Ponadto: pięknie wyszywaną chustę do zakrywania zwierciadła, a także śliczny łańcuszek od księcia Wilhelma bawarskiego;
piękny, srebrem przeplatany koszyk na przybory do szycia; zdobiony srebrem
stoliczek do pisania; małe malowidła; duże malowidło przedstawiające charitatem [= miłosierdzie] Luca Kronachera74; nastrojowe pejzaże, powlekane ptaszki,
figurki psów, inkrustowane stoliki i szkatułki, książki, szkło i inne, w większości
ofiarowane Jej Książęcej Łaskawości przez najukochańszego pana małżonka. Jej
Książęca Łaskawość ma dla tego rodzaju curiositeten dużo zrozumienia, dużą chęć

Prawdopodobnie chodzi o Augusta Wittelsbacha (1582–1632), luterańskiego palatyna i księcia
Palatynatu i Księstwa Neuburg, od 1614 r. uposażonego na Sulzbach (Bawaria).
70
Rkps Wolfenbütel, 124.
71
Hainhofer zamieścił dokładny spis portretów, które znajdowały się w posiadaniu księcia Ulryka.
Rkps Wolfenbütel, 276v. Jan Gruszka podaje mniejszą liczbę portretów, co wynika z wykorzystania innego, skróconego tłumaczenia, tenże, „Książę pomorski Ulryk I w świetle dziennika podróży Filipa Hainhofera z 1617 roku”, Przegląd Zachodniopomorski 2 (2019): 37–53.
72
Rządzącym księciem Bawarii był wówczas Maksymilian I, jednak Hainhofer napisał, że ofiarował dzieło (castrum doloris) żyjącemu jeszcze księciu Wilhelmowi, ojcu Maksymiliana.
73
Rkps Wolfenbütel, 206v.
74
Luca Kronacher – Łukasz Cranach, nie wiadomo czy chodzi o Łukasza Cranacha Starszego
(1472–1553) czy Łukasza Cranacha Młodszego (1515–1586).
69
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i radość. A że zbiór jest powiększany codziennie, pokoik ten lub cabinet wkrótce
stanie się za ciasny (...)75.

Relacja Hainhofera, tak mocno akcentująca i utrwalająca świetność Gryfitów, jest ostatnią znaną, w której opisano dwór i zamek pełniący funkcje książęcej siedziby. Po śmierci Filipa II w 1618 roku, rządy w księstwie przejął jego
brat Ulryk. Panował krótko i zmarł bezpotomnie po krótkiej i niespodziewanej
chorobie w 1621 roku. Ostatnim z Gryfitów był brat Filipa i Ulryka, Bogusław
XIV, którego śmierć w 1637 roku zakończyła dzieje dynastii. Pomorze miało
przejść w ręce Szwedów, jednak na mocy pokoju westfalskiego w 1648 roku zostało podzielone między Szwecję i Brandenburgię. Odtąd podróżnicy będą dalej
opisywać zamek jako budowlę dominującą w mieście, ale już tylko jako siedzibę
administracji szwedzkiej, a potem pruskiej. Ruch podróżujących przez Pomorze
w okresie wojny trzydziestoletniej, która dopiero od 1630 roku bezpośrednio dotknęła obszar Księstwa Pomorskiego, nie ustał zupełnie. Wiadomo na przykład,
że w lutym 1621 roku przebywał w Szczecinie Jerzy Ossoliński (1595–1650),
późniejszy (od 1643 r.) kanclerz wielki koronny. Sprawował on wówczas poselstwo od króla polskiego Zygmunta III Wazy (1587–1632) do króla angielskiego
Jakuba I (1603–1625) i przez Pomorze, w tym i przez jego stolicę, wiodła jego
droga z Polski do Anglii76. Ponadto w 1637 roku przez Szczecin przejeżdżał
znany m.in. z kart Potopu Henryka Sienkiewicza książę Bogusław Radziwiłł
(1620–1669) podczas swojej pierwszej podróży na zachód Europy77. Relacje z lat
40. XVII wieku zawdzięczamy dwóm osobom – Polakowi i osobie z Polską związaną. Polak to Stanisław Oświęcim78, który w połowie lat 40. przejeżdżał przez
Rękopis Wolfenbütel, 130–132v.
Podróż do Anglii rozpoczął w Warszawie 27 stycznia, 1 lutego dotarł do Poznania, 14 lutego
przyjechał od strony Pyrzyc do Szczecina, skąd ruszył dalej w kierunku na Anklam, Rostocku
i Hamburga, do którego przybył 22 lutego, Jerzy Ossoliński, Pamiętnik, opracował i wstępem
poprzedził Władysław Czapliński (Warszawa: PIW, 1976), 108.
77
Pobyt Bogusława Radziwiłła w Szczecinie wzmiankuje w swym pamiętniku dworzanin Radziwiłłów Jan Cedrowski (1617–1682), Dwa pamiętniki z XVII wieku: Jana Cedrowskiego i Jana
Floriana Drobysza Tuszyńskiego, wydał i opracował Adam Przyboś (Wrocław: Zakład Narodowy
Ossolińskich1954). Bogusław Radziwiłł podróżował przez Pomorze jeszcze raz w kwietniu 1660
r., w drodze z Gdańska do Berlina. Tym razem jednak trasa tej podróży nie prowadziła przez
Szczecin, lecz przez Słupsk, Stargard i Pyrzyce, R. Schmidt, „Wilhelm Engelke’s «Memorabilia»
der Stadt Stargard (1657–1675)”, Monatsblätter 13 (1899), 2: 18; Bogusław Radziwiłł, Autobiografia, wstępem poprzedził i opracował Tadeusz Wasilewski (Warszawa: 1979), 245.
78
Stanisław Oświęcim, ur. ok. 1606 Siedliska-Bogusz koło Pilzna (pow. Dębica, woj. podkarpackie), zm. 1657 Potok (pow. Krosno, woj. podkarpackie) – polski szlachcic, dworzanin króla
75
76
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Szczecin dwukrotnie – we wrześniu 1645 roku podczas podróży do Lowanium
(Leuven) w dzisiejszej Belgii oraz w styczniu 1646 roku w drodze powrotnej do
kraju79. W dzienniku80, w którym uwiecznił swe podróże, Oświęcim nie rozpisywał się zbytnio na temat Pomorza i Szczecina. Opis tego ostatniego, który zawarł
we wzmiance z pobytu w mieście we wrześniu 1645 roku, jest bardzo ogólny:
(…) nocowaliśmy w Sztetynie, stołecznym mieście Księstwa Pomorskiego. Miasto
to jest wielkie, porządne, murowane, przednie ufortyfikowane, potężnie ludźmi
osadzone, leży nad rzeką Odrą, którą statki pomorskie do morza Bałtyckiego chodzą, ale particularia [szczegóły] jego (jako i inszych wszystkich przed niem mianowanych i po niem następujących) opisać trudno dla zgubionego w dalszej drodze
memoryału81.

W 1646 roku, kilka dni później niż Oświęcim, przebywał w Szczecinie
Jean Le Laboureur82. Był on na służbie hrabiny de Guébriant, która była ochmistrzynią dworu księżniczki Marii Ludwiki Gonzagi (1611–1667), od 1646 roku
królowej polskiej i żony króla Władysława IV (1595–1648). Orszak księżniczki
wyruszył z Paryża w kierunku Polski w końcu listopada 1645 roku. Trasa jego
podróży wiodła przez północne Niemcy, w tym przez Pomorze Zachodnie, do
Gdańska, do którego dotarto 10 lutego 1646 roku. Le Laboureur towarzyszył Marii Ludwice również w drodze do Warszawy. Do Francji wrócił wraz z hrabiną
de Guébriant w kwietniu 1646 roku. Podczas podróży do i z Polski prowadził notatki, na podstawie których sporządził relację, którą w 1647 roku wydał drukiem

Władysława IV, łowczy sanocki, marszałek dworu hetmana Stanisława Koniecpolskiego (1591–
1646), preceptor i towarzysz podróży zagranicznych młodzieży z magnackich rodzin polskich
(Koniecpolscy, Opalińscy), pamiętnikarz.
79
Podczas służby na dworze królewskim i na dworach magnackich Oświęcim odbył liczne podróże
zagraniczne (m.in. Wiedeń 1637, Paryż 1645). Jedną z podróży była misja odwiezienia na studia do
Lowanium młodych krewnych hetmana Stanisława Koniecpolskiego (1591–1646). Pierwszy pobyt
w Szczecinie miał miejsce 21–22 września 1645, drugi 26 stycznia 1646 r. We wrześniu 1645 r.
przybył do miasta od wschodu, drogą z Gdańska. W styczniu 1646 r. przejechał przez miasto
w odwrotnym kierunku.
80
Stanisława Oświęcima dyaryusz 1643–1651, wyd. Wiktor Czermak (Kraków: Akademia Umiejętności, 1907).
81
Tamże, 88.
82
Jean Le Laboureur, ur. 1623 Montmorency, zm. VI 1675 – duchowny francuski, kapelan królewski, pisarz i historyk, kronikarz misji francuskiej do Polski z ambasadorką nadzwyczajną Renatą
hrabiną de Guébriant (1614–1659) na czele, odbytej w latach 1645–1646.
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w Paryżu83. Relacja z pobytu Le Laboureura w Szczecinie (29–31 stycznia) jest
dość obszerna84. Zawiera krótki zarys historii Księstwa Pomorskiego od średniowiecza do śmierci ostatniego męskiego przedstawiciela władającej nim dynastii
książęcej, natomiast sam opis miasta jest encyklopedyczny. Ulice miasta określił
jako piękne, a domy jako dobrze zbudowane. Z kościołów, których liczbę określił
jako znaczną, Laboureur wymienił tylko dwa najważniejsze – św. Jakuba i Mariacki. Przy tym pierwszym podał rok jego budowy, który utożsamił z rokiem
fundacji świątyni, i nazwisko architekta, który go wzniósł – Beringera85. Ponadto
błędnie podał, że Szczecin ma sławny uniwersytet z wydziałem prawa. Nie ulega
wątpliwości, że za uniwersytet Laboureur wziął istniejące od 1543 roku Pedagogium książęce, które posiadało status szkoły półwyższej.
W latach 1645–1652 przebywał w Polsce w otoczeniu nuncjusza papieskiego Giovanniego de Torresa (1618–1662) duchowny włoski Giacomo Fantuzzi
(1616‒1679)86. Po zakończeniu misji swego chlebodawcy Fantuzzi wrócił do ojczyzny nie tradycyjną trasą południową przez Kraków, Wiedeń i Wenecję, lecz
przez Pomorze Zachodnie, Meklemburgię, północne Niemcy, Niderlandy, Niemcy
środkowe (Frankfurt n. Menem i Monachium), Austrię i północną Italię. Podczas
tej podróży, trwającej od 22 maja do 8 grudnia 1652 roku, Fantuzzi prowadził
notatki, na podstawie których w 2 połowie lat 50. XVII wieku sporządził dziennik87. Między 6 a 16 czerwca 1652 roku przemierzył ze wschodu na zachód obszar
byłego Księstwa Pomorskiego. W Szczecinie przebywał od 11 do 14 czerwca.
Miasto określił jako piękne. Zwrócił uwagę na jego położenie nad Odrą i jej rozlewiskami, które wraz z systemem obwarowań ziemnych od strony lądu gwarantowało mu bezpieczeństwo. Wspomniał o czterech kościołach: św. Jakuba, Mariackim, pofranciszkańskim i zamkowym. Krótko opisał trzy z nich. Wyróżniający
się jest jego niedługi opis kościoła św. Jakuba. Jest to jeden z pierwszych znanych
83
Nosi ona tytuł Relation du voyage de la Royne de Pologne et du retour de Madame la mareschalle
de Gebriunt, ambassadrice extraordinaire et sur-intendante de sa conduite... par Jean le Labourer S. de Bleranval, l’un des gentilshommes servant du roy.
84
Le Laboreur, Relation, 118–121.
85
Chodzi o żyjącego w XII w. Jakoba Beringera, pochodzącego z Bambergu mieszczanina szczecińskiego, który był fundatorem kościoła św. Jakuba, konsekrowanego w 1187 r.
86
Giacomo Fantuzzi (ur. 1616 Rawenna, zm. 1679 Ferrara) – duchowny związany z kurią rzymską, biskup Ceseny (od 1677 r.).
87
Tekst dziennika, zachowanego w kilku rękopiśmiennych kopiach, na język polski przetłumaczył i wydał – na podstawie kopii przechowywanej w Archiwum Watykańskim, Wojciech Tygielski, por. Giacomo Fantuzzi. Diariusz podróży po Europie (1652). Z rękopisu przełożył, wstępem
i przypisami opatrzył Wojciech Tygielski (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1990).
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opisów bryły i przestrzeni świątyni. Wymieniono w nim nie tylko wysokie nawy,
ale zwrócono uwagę na obejście prezbiterium:
przepiękny, bardzo długi i szeroki, o trzech bardzo wysokich, sklepionych nawach;
inna jeszcze nawa okrąża ołtarz główny, za którym stoi wielki, misternie wykonany zegar wskazujący godziny, dzień, miesiąc, rok, kalendy, księżyc, słońce i ich
odmiany, jak również wszystkie święta w roku. Kościół ma też piękne organy88.

Równie pozytywnie ocenił pobliski kościół Mariacki, który jest „tej samej
wielkości, co poprzedni, a nawet większy, ze wszystkimi swymi ołtarzami, jakie
zresztą i tamten posiada”89. Spodobał mu się też kościół pofranciszkański. Zamek określił jako piękny i majestatyczny w wyrazie, tym samym potwierdzając
jego dominację w krajobrazie miasta. Wspomniał też o złożonym w sarkofagu
na zamku i niepogrzebanym przez 15 lat od śmierci, ciele ostatniego z książąt Bogusława XIV90. Co ciekawe kaplicę zamkową ocenił jako piękniejszą niż kaplica
cesarska w Wiedniu91.
W 1653 roku przejeżdżał przez Szczecin angielski kupiec i podróżnik Robert Bargrave92. Od września 1652 do marca 1654 roku podróżował wraz z towarzyszami z Konstantynopola do Anglii. Ich droga wiodła przez Półwysep Bałkański (Bułgaria, Mołdawia), Polskę, północne Niemcy, Fryzję i Niderlandy93.
Giacomo Fantuzzi, 57.
Tamże.
90
Bogusław XIV (ur. 31 III 1580, zm. 10 III 1637). Jego uroczysty pogrzeb odbył się dopiero 25
maja 1654 r. Pusty skarb książęcy i niekorzystne okoliczności polityczne towarzyszące wojnie
trzydziestoletniej spowodowały, że pogrzeb nie odbył się zaraz po śmierci ostatniego z dynastii
Gryfitów. Od chwili śmierci trumna z jego szczątkami była przechowywana w jednej z komnat
zamkowych w oczekiwaniu na pogrzeb, Zygmunt Boras, Książęta Pomorza Zachodniego. Z dziejów dynastii Gryfitów (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1978), 322, 326, 335.
91
Nie do końca wiadomo, o którą kaplicę chodzi. Być może Fantuzzi miał na myśli Burgkapelle
(kaplicę zamkową) w wiedeńskim Hofburgu.
92
Robert Bargrave (ur. 1628, zm. 1661) – angielski kupiec i podróżnik. Odbył w swym krótkim
życiu cztery podróże: z Anglii do Konstantynopola (1647) i z powrotem (1652–1654), z Anglii do
krajów basenu Morza Śródziemnego (1654–1656) i z powrotem (1656). Opisał je w dzienniku,
którego rękopis jest obecnie przechowywany w Bibliotece Bodlejańskiej w Oksfordzie (Bodleian
Library Oxford), sygn. MS Rawlinson C 799. Jego pełne wydanie krytyczne przygotował i opublikował w 1999 r. Michael G. Brennan, The travel diary of Robert Bargrave, levant merchant,
1647–1656 (London: Hakluyt Society, 1999). Część dziennika opisująca podróż do Konstantynopola i z powrotem zatytułowana jest A narration of the journey from Constantinople to Dunkirke
overland made by Mister James Modyford, Mister Richard Nevett and me Robert Bargrave.
93
Rozpoczęli ją we wrześniu 1652. Do Gdańska dotarli 6 grudnia 1652 r. Tu zatrzymali się na dłużej. Dalszą podróż w kierunku zachodnim kontynuowali przez Pomorze Zachodnie i Meklemburgię
88
89
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Do Szczecina Bargrave i jego towarzysze przybyli od strony Goleniowa i Dąbia
26 stycznia 1653 roku. Miasto opuścili następnego dnia, udając się w kierunku
północno-zachodnim, w stronę Anklam. Peregrynanci opisali zniszczone w wojnach brandenbursko-szwedzkich, ufortyfikowane Dąbie. Szczecin ocenili jako
miasto „porządne i ładne (...) bogate”, dobrze chronione wałami i fosami. Ponieważ byli tu bardzo krótko, odwiedzili tylko dwa kościoły. Nie podano ich wezwań. Wiemy, że podróżnicy byli w kościele św. Jakuba oraz, co można tylko
przypuszczać, odwiedzili również kościół Mariacki. W kościele św. Jakuba, który
określono jako główny, ich uwagę zwróciły organy, ołtarz, obraz Sądu Ostatecznego i, zwracające uwagę wielu peregrynatów, epitafium małżonków Eichstedt.
Wiosną 1656 roku Konrad Jacob Hildebrandt94, pochodzący ze Szczecina
duchowny ewangelicki, został zaproszony przez Heinricha Coelestina von Sternbach, jednego z wyższych urzędników administracji szwedzkiej w Wismarze,
któremu powierzono misję dyplomatyczną do Siedmiogrodu, do wzięcia w niej
udziału w charakterze kapelana. Swą podróż z poselstwem szwedzkim w latach
1656–165895, Hildebrandt opisał96. Podobnie jak inni przedstawił swoje rodzinne
dopiero od 18 stycznia 1653 r., tamże, 152–153.
94
Konrad Jacob Hildebrandt (ur. 19 XI 1629 Szczecin, zm. 3 II 1679 Banie) – duchowny ewangelicki z Pomorza. Do szkół średnich uczęszczał w Szczecinie, studia odbył w Lipsku. Prywatny
nauczyciel, najpierw dzieci landrata Kaspara Meiera w Szczecinie, później dzieci wiceprezydenta
Heinricha Coelestina von Sternbacha w Wismarze. W marcu 1661 r. powołany został na stanowisko pastora i prepozyta w Baniach, na które został wprowadzony we wrześniu tego samego roku.
95
Z Wismaru do Szczecina Hildebrandt wraz z osobami towarzyszącymi dotarł lądem, zaś ze
Szczecina do Wrocławia, gdzie miał dołączyć do poselstwa szwedzkiego, drogą wodną, Odrą.
Podróż do Siedmiogrodu przedłużyła się o podróż na Ukrainę i do Konstantynopola. Na Pomorze
Hildebrandt wrócił dopiero w maju 1658 r.
96
Rękopis opisu znajdował się w okresie przedwojennym w zbiorze rękopisów biblioteki Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza, sygn. I a 119, który w latach 30. XX w. przekazany
został do zasobu przedwojennego Archiwum Państwowego w Szczecinie (Staatsarchiv Stettin).
Tu utworzono z niego zbiór, który otrzymał oznaczenie Rep. 38 f. Tytuł rękopisu Hildebrandta
brzmiał:. Schwed. Legations-Raiß-Beschreibung In Siebenbürgen, Die Ukrain, und Türckey
nacher Constantinopel Als Ihr Königl. Maytt. Zu Schweden, Carolus Gustavus, glorwürdigsten
Andenckens, dero Legaten Ao 1656 u. 1657 an solche Örter abgesand, zum stetswehrendem Gedächtnis auffgezeichnet von Conrato Jacobo Hiltebranto, Bahnensium Pastore et Synoti Praeposito. Fragment rękopisu z opisem Szczecina i opisem podróży Hildebrandta i towarzyszących mu
osób na odcinku ze Szczecina do Kostrzyna opublikował Carl Fredrich w tekście „Aus Stettin
und Umgebung im 17. Jahrhundert”, który ukazał się w Monatsblätter 43 (1929): 82–85. Cały
rękopis Hildebrandta opublikował w 1937 r. Franz Babinger, wyd., Conrad Jacobs Hildebrandt’s
Dreifache Schwedische Gesandschaftsreise nach Siebenbürgen, der Ukraine und Constantinopel
(1656–1658). Mit Unterstützung des Kungl. Samfund för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia zu Stockholm nach der Stettiner Handschrift herausgegeben und erläutert von
Franz Babinger (Leiden: Brell, 1937).
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miasto jako „piękne, ludne, dobrze zabezpieczone”97. Jak można się spodziewać, jego opis jest dość obszerny. Wymieniono w nim siedem szczecińskich kościołów98 oraz zamek książęcy z kryptą Gryfitów. Autor napisał też o istnieniu
szczecińskim gimnazjum Pedagogium, którego nazwę zmieniono za panowania
szwedzkiego na Carolinum. Wspomniał o przekształceniu miejskiego herbu –
dotąd była to głowa gryfa, którą w opisywanym czasie udostojniono, dodając
koronę trzymaną przez dwa lwy zaczerpnięte z heraldyki szwedzkiej.
W kwietniu 1667 roku ks. Kazimierz Jan Woysznarowicz wyruszył jako
preceptor młodego magnata, księcia Aleksandra Janusza Zasławskiego-Ostrogskiego (1651–1673), ostatniego po mieczu przedstawiciela tego rodu, w podróż
po Europie, którą zakończył jesienią 1669 roku. Była to już druga podróż zagraniczna ks. Woysznarowicza, pierwszą odbył w latach 1647–1649 do Włoch (Padwa, Rzym). Trasa drugiej peregrynacji wiodła z Gdańska przez kraje niemieckie, w tym Pomorze Zachodnie, Meklemburgię, Hesję, Nadrenie, Niderlandy,
Niderlandy Hiszpańskie, Francję, Włochy i kraje monarchii habsburskiej. Wojaże
zostały opisane przez ks. Woysznarowicza w dzienniku99.
Do Szczecina orszak księcia Zasławskiego-Ostrogskiego przybył 10 kwietnia 1667 roku od wschodu, od strony Goleniowa, przez miasteczko Dąbie, groblą
wiodącą przez Międzyodrze. W mieście peregrynanci pozostali do 12 kwietnia
1667 roku. Ksiądz Woysznarowicz, podobnie jak inni podróżnicy, zwrócił uwagę
na położenie otoczonego wodami Szczecina. Dość dokładnie opisał obiekty
widziane podczas przejazdu groblą łączącą Dąbie i Szczecin. Zdania zapisane
przez Woysznarowicza pod datą 10 kwietnia o grobli są jej najstarszym, nie niemieckim opisem sporządzonym przez podróżującego100. Podróżnicy zatrzymali
się w Szczecinie w gospodzie „Pod koroną”. Podczas pobytu zwiedzili dwa kościoły – Mariacki i św. Jakuba. Z budowli publicznych ich uwagę przykuł zamek,
ratusz oraz obydwa mosty na Odrze. Odbyli przechadzkę wałami fortecznymi
i głównym nabrzeżem nadodrzańskim (na lewym brzegu rzeki, tzw. Bollwerk).
Fredrich, „Aus Stettin”, 82.
Były to: 1) kościół zamkowy; 2) kościół Mariacki; 3) św. Piotra i Pawła, przed bramą Panieńską; 4) [św.] Jakuba; 5) [św.] Mikołaja; 6) [św.] Jana; 7) [św.] Gertrudy, na Łasztowni.
99
Jego rękopis, zatytułowany Diariusz podróży ks. Ostrogskiego (Zasławskiego), znajduje się
w zbiorach Biblioteki Narodowej (Zakład Rękopisów, sygn. BOZ 847, k. 1–134). Por. Barbara
M. Ochendowska-Grzelak, „Smak artystyczny ks. Kazimierza Jana Woysznarowicza na podstawie diariusza podróży po Europie z lat 1667–1669 na tle polskiej XVII-wiecznej literatury podróżniczej”, Niepodległość i Pamięć. Czasopismo humanistyczne 2 (2019), 66: 15–44.
100
Diariusz podróży, 2–2v.
97
98

118

Barbar a Maria Ochendowsk a-Grzel ak

Autor dziennika podkreślił pagórkowaty charakter miasta i duży ruch jednostek
pływających na Odrze. W Szczecinie ks. Woysznarowicz – co uznać można za
wydarzenie wyjątkowe – odprawił 11 kwietnia mszę św., co na pewno miało
związek z przypadającą wówczas Wielkanocą101.
Z istniejących wówczas ośmiu kościołów wymienił cztery. Nazwał je pięknymi. Napisał, że miały „wysokie kopuły na kształt obeliszku, miedzią podbite”102 . Wiadomo, że w czasie, kiedy Woysznarowicz przebywał w Szczecinie
wieże miały cztery kościoły: św. Jakuba, Mikołaja, Mariacki i Zamkowy. Woysznarowicz zwrócił uwagę na dużą liczbę pochówków żołnierzy w świątyniach, co
manifestować się miało zawieszaniem zbroi, oręża, chorągwi103. Epitafium Bogusława II zmarłego w 1200 roku z kościoła św. Jakuba uznał za epitafium fundatora
świątyni. Jako katolik zwrócił uwagę, że w luterańskich świątyniach Szczecina
nadal wisiały wizerunki świętych104. W ołtarzach zaś, zgodnie z zasadami protestanckimi, znajdowały się przedstawienia męki pańskiej, Ukrzyżowania. Zamek
nazwał pięknym, a ratusz „piękną robotą rzezaną mularzską murowany”105.
Kolejnym podróżnikiem, który przebywał w Szczecinie, był Ulryk von Wer106
dum . Okres 1670–1677 Werdum spędził w podróżach po środkowej i wschodniej Europie. Podczas nich prowadził zapiski, na podstawie których w latach
1677–1679 napisał dziennik zatytułowany Journal der Reysen107. Von Werdum
Według kalendarza gregoriańskiego, stosowanego od 1582 r. w kościele katolickim, święto
Wielkanocy przypadało w 1667 r. 10 kwietnia. Natomiast według kalendarz juliańskiego, stosowanego wówczas nadal w krajach protestanckich, w tym i na Pomorzu (do 1700 r.), Wielkanoc
świętowano w tym roku 7 kwietnia, czyli dopiero 17 kwietnia według kalendarza gregoriańskiego.
102
Woysznarowicz, 2v. Chodziło o spiczaste hełmy wież.
103
Nie jest jednoznaczne czy chodziło tu o panoplia, czy o rzeczywisty oręż.
104
Jako ksiądz katolicki Woysznarowicz zwracał uwagę na odmienności zwyczaju, stroju, wystroju kościołów konfesji katolickiej i protestanckich.
105
Woysznarowicz, 2v.
106
Ulryk von Werdum, ur. 1 I 1632 w Burg Edenserloog k. Werdum (Fryzja), zm. 20 III 1681 –
szlachcic niemiecki. Studiował na uniwersytecie w Franeker (Holandia) i Heidelbergu. Od 1679 r.
w służbie na dworze księżniczki wschodniofryzyjskiej Krystyny Charlotty (1645–1699), sprawującej od 1665 r. rządy regencyjne w imieniu swego małoletniego syna księcia Chrystiana
Eberharda (1665–1708).
107
Pełną jego edycję przygotowała do druku i wydała Silke Cramer, Das Reisejournal des Ulrich
von Werdum (1670–1677). Kritische Edition eines Reiseberichtes, wyd. Silke Cramer (Frankfurt
am Main – Bern – New York – Paris: Lang, 1990) Część dziennika von Werduma, chronologicznie
ograniczona do lat 1670–1672, opisująca jego podróż po Polsce, była tłumaczona na język polski:
w 1876 i 2012 r. Obydwie edycje polskie pomijają jednak te fragmenty dziennika von Werduma,
które dotyczą jego przejazdów przez Pomorze Zachodnie, czyli tę część byłego Księstwa Pomorskiego, która po II wojnie światowej znalazła się w granicach Polski.
101
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podróżował przez Pomorze trzykrotnie: w 1672, 1674 (tylko przez Pomorze
Przednie) i 1675 roku. W Szczecinie był dwukrotnie – w 1672 i 1675 roku. W 1672
roku przebywał w mieście tylko jeden dzień, 26 lipca, bądź nawet był w nim tylko
przejazdem (27 lipca był już w Anklam), natomiast w 1675 roku gościł w mieście
dłużej, bo aż cztery dni (20–24 lutego). Ale relacja z tego pobytu w mieście jest
odwrotnie proporcjonalna do czasu jego trwania, czyli bardzo krótka. Sprawozdanie dotyczące pobytu w mieście w roku 1672 jest o wiele dłuższe. W obydwu
zapisach, z 1672 i 1675 roku, von Werdum najwięcej miejsca poświęcił zamkowi
książęcemu. Obydwa opisy niejako uzupełniają się – ten z 1672 roku ogranicza
się do stwierdzenia, że jest to budowla piękna i dobrze zbudowana, stykająca
się z miastem swymi murami108, natomiast opis z 1675 roku dotyczy struktury
zamku: „składa się on z masywnych budynków otaczających przestronny, czworokątny dziedziniec, oraz z jeszcze jednego budynku, który bez żadnych umocnień leży przy jednej z ulic miasta”109. W 1675 roku von Werdum musiał wejść do
wnętrza zamku, ponieważ opisał wiszący w jednej z jego sal podwójny portret
księcia Bogusława XIII (1544–1606) i jego pierwszej żony Klary (1550–1598),
księżniczki brunszwicko-lüneburskiej110. W notatce z 1672 roku von Werdum
wspomniał ponadto, że w mieście jest siedem kościołów, a jego ulice są dość
szerokie.
Ostatnia relacja, która poddana zostanie analizie, dotyczy roku 1694. W lipcu
tego roku Johann Gottlieb Möller (1670–1698), wykładowca greki na uniwersytecie w Rostoku, i sześciu studentów teologii tegoż uniwersytetu wyruszyło,
wpisując się w tradycję wędrówek akademików, w pieszą podróż przez Gdańsk
do Królewca111. W większości jej trasa wiodła przez Księstwo Pomorskie (Stralsund, Greifswald, Ueckermünde, Szczecin, Dąbie, Stargard, Gryfice, Kołobrzeg,
Das Reisejournal, 276.
Tamże, 456.
110
Ostatnim panującym księciem pomorskim był Bogusław XIV (1580–1637), którego żoną od
1615 r. była Elżbieta (1580–1653), księżniczka szlezwicko-holsztyńska z Sonderburga. Werdum
błędnie zidentyfikował przedstawione osoby. To, że mamy do czynienia z portretem Bogusława
XIII i Klary brunszwicko-lüneburskiej, wynika z napisu widniejącego na obrazie, który von
Werdum przytacza.
111
W podróż wyruszono 21 lipca 1694 r., zakończyła się ona w końcu września tego roku.
Do Królewca peregrynanci dotarli 28 sierpnia, po uprzednim trzytygodniowym pobycie
w Gdańsku (od początku sierpnia do 25 dnia tego miesiąca). W Królewcu zabawili tylko do
31 sierpnia. Droga powrotna wiodła również przez Pomorze, do Stargardu identyczną trasą, jak
w drodze do Królewca, a od Stargardu przez Pyrzyce i Kostrzyn do Frankfurtu nad Odrą i dalej
do Berlina.
108
109
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Koszalin, Słupsk i Lębork). Jednym z uczestników wyprawy był Karl Arnd112,
który podczas podróży prowadził dziennik113. W studenckim dzienniku skrupulatnie wymieniono najważniejsze budowle mijanych miejscowości, głównie
kościoły, uwzględniając ich wyposażenie (m.in. ołtarze, ambony, chrzcielnice,
epitafia, naczynia i szaty liturgiczne). Autor dziennika nie datuje jednak ani nie
określa stylu obiektów. Nie może być to zarzutem, ponieważ aparat pojęciowy
ludzi wówczas żyjących nie zawierał znanych i używanych obecnie pojęć dotyczących stylów w architekturze. Zamiast tego stosuje sądy wartościujące, wyrażone najczęściej przymiotnikiem schön, czyli piękny. Dziennik Arndta zawiera
ponadto wzmianki o osobliwościach, które widziano i opisy zawartości bibliotek,
z którymi mogli się zapoznać peregrynaci.
W Szczecinie akademicy przebywali od 24 do 26 lipca 1694 roku. Odpowiadający temu fragment dziennika Arnda poświęcony jest prawie w całości opisowi 6 szczecińskich kościołów: św. Jakuba, Mariackiego, św. Jana, zamkowego,
św. Mikołaja i św. Piotra114, co w przypadku studentów teologii nie może dziwić. Relacja Arnda jest o tyle ważna, że pokazuje stan kościołów szczecińskich
kilkanaście lat po oblężeniu miasta przez wojska brandenburskie w 1677 roku,
w wyniku którego większość z nich została poważnie uszkodzona115. Co istotne,
zawarł też informacje o ostatnio przeprowadzonych pracach przy niektórych
obiektach i podał ich koszty. O dziwo najwięcej miejsca poświęcił kościołowi św.
Jana lub według autora – szarych mnichów, a właściwie temu co godne jest uwagi
w jego wnętrzu i w połączonych z kościołem zabudowaniach klasztornych116.
O ile jednak opisy wybranych nagrobków (na przykład dobroczyńcy kościoła

112
Karl Arnd (ur. 1673 Güstrow, zm. 1721 Rostok) – profesor poezji i hebrajskiego na uniwersytecie w Rostoku. Pochodził z rodziny kaznodziei nadwornego w meklemburskim Güstrow. Studia
teologiczne odbył w latach 1691–1696 na uniwersytecie w Rostoku.
113
Dziennik nosił tytuł: Diarium der Preußischen Reise die da ist fürgenommen worden von den
Herren Professor Johann Gottlieb Möller und Sechs anderen Comilitionibus darunter ich auch
gewesen Carolus Arndius. Anno 1694 d. 21 Julii …. ad finem Septembris. Jego rękopis znajdował
się w zbiorach biblioteki uniwersyteckiej w Rostoku. Jego pełną edycję przygotował i opublikował
w 1905 r. Gustav Kohfeldt, „Eine akademische Ferienreise von Rostock bis Königsberg im Jahre
1694”, Baltische Studien N.F. 9 (1905): 1–54.
114
Tamże, 7‒9.
115
Hellmuth Heyden, Die Kirchen Stettins und ihre Geschichte (Stettin: Fischer & Schmidt, 1936),
176–178.
116
Arndt pomylił się gdyż kościół św. Jana jest pofranciszkański, a zwyczajowo „szarymi mnichami” określani są przedstawiciele zakonu cystersów. Kohfeldt, „Eine akademische”, 7‒8.
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Jageteufla117), ambony i empory są zdawkowe, to o wiele bardziej uwagę autora
przykuła, żywa jeszcze w pamięci mieszkańców miasta, historia z czasów oblężenia miasta w 1677 roku, kiedy to do kościoła, podczas nabożeństwa, wpadła
i eksplodowała bomba, zabijając 15 kobiet. Duże zainteresowanie autora wzbudził ponadto wiszący w klasztorze obraz przedstawiający spory religijne między luteranami i kalwinistami. Kaznodzieja tego kościoła pokazał też akademikom z Rostocku nawinięty na rolki ręcznie pisany turecki Koran118. Drugim pod
względem długości w relacji Arnda jest opis szczecińskiego kościoła zamkowego.
Nie napisał jednak nic o jego architekturze, skupiając się tylko na wyposażeniu
świątyni. Wymienił więc: drewniany świecznik stojący koło ambony, którego
wykonanie przypisywano jednemu z książąt119, dwie kamienne płyty przykrywające wejście do krypty, gdzie pochowani zostali książęta pomorscy, paramenty
(kielich z 1558 r. 120 i krucyfiks z bursztynu), szaty i tkaniny liturgiczne (dwa haftowane ornaty, obrus ołtarzowy i welon na kielich), a także ustawione w kościele
zbroje, które wziął za posągi książąt, i wiszące tu chorągwie używane podczas
książęcych pogrzebów, które mylnie zinterpretował jako chorągwie miast pomorskich121. Opisując kamienie spoczywające na wejściu do krypty, przywołał zasłyszaną historię o symbolicznym wymiarze ceremoniału pogrzebowego ostatniego
księcia „z panującej niegdyś na Pomorzu dynastii”.
W przypadku pozostałych kościołów opisy Arnda są bardzo lakoniczne.
W halowym wnętrzu (gleich hohe Gewölber) kościoła św. Jakuba zwrócił uwagę
na piękny ołtarz (schön Altar)122, empory, nową ambonę, która kosztowała

117
Prawdopodobnie identyczny z burmistrzem Otto Jageteuflem (ok. poł. XIV w. – 1412 r.), rajcą
od 1381 i burmistrzem Szczecina od 1387 r., fundatorem tzw. kolegium Jageteufla, instytucji dobroczynnej gwarantującej kształcenie i utrzymanie 24 chłopców z biednych rodzin oraz podrzutków, Wehrmann, Geschichte, 66.
118
Kohfeldt, „Eine akademische”, 8.
119
Autorstwo świeczników przypisywano księciu Barnimowi IX. Oprócz świecznika za godne
uwagi uznano płyty nagrobne książąt (w tym miejscu przytoczono historię o grzebaniu tablic
herbowych podczas pochówku ostatnich książąt), wizerunki książąt, tkaniny mszalne antepedium
z krucyfiksem wyszywanym perłami, inne antepedium zdobione podobnie wyszywanymi herbami, krucyfiks z bursztynu i wiele chorągwi z herbami miast pomorskich.
120
Chodzi o tzw. kielich Barnima, dostęp 3.02.2020, http://www.pomeranica.pl/wiki/Kielich_
ksi%C4%99cia_Barnima_IX.
121
Kohfeldt, „Eine akademische”, s. 8.
122
K. Scipio, „Die Entstehung des Hochaltars in der St. Jakobikirche in Stettin”, Monatsblätter der
Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde 16 (1902), 2: 17–24; Carl Fredrich,
Die Kapellen und Altäre von St. Jakobi in Stettin (Stettin: 1923), 11.
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1500 talarów Rzeszy123, i chrzcielnicę otoczoną kratą. Odwiedził kościół Mariacki, odbudowywany w tym czasie po zniszczeniach, którym uległ podczas
oblężenia w roku 1677124. Był też w kościele św. Mikołaja, w którego opisie wspomniał jedynie o znajdujących się w nim dwóch obrazach z podobiznami teologów
luterańskich – Martina Lutra i Paula von Rode125. Drugi z wymienionych był
opatrzony inskrypcją w języku łacińskim, którą przytoczył. Ostatnią świątynią,
o której Arnd wspomniał w swoim dzienniku, jest kościół św. Piotra – tu odnotował jedynie przechowywane w tym miejscu kuriozum, w postaci dwóch rąk,
które miały wychodzić z grobu126.
Diariusz studenta z Rostocku jest znacznie mniej osobisty niż dziennik Hainhofera. Fakt uwiecznienia takich a nie innych obiektów pozwala wysnuwać
wnioski, co było dla autora najbardziej cenne i interesujące. Jak już wspomniano,
Arndt zawarł też w swych opisach takie określenia wartościujące jak: pięknie
namalowany, piękny, wspaniały127. Jego relacja jest dzisiaj doskonałym źródłem
dostarczającym informacji zarówno o zabytkach już nieistniejących, jak i o ówczesnym wyglądzie tych obiektów, które przetrwały do dzisiaj.
Analiza diariuszy pozwala stwierdzić, że dla ich autorów istotne były wartości materialne przedmiotów sztuki. Ich drogocenność wzbudzała zaciekawienie i respekt. Na pewno wypada się zgodzić ze zdaniem Antoniego Mączaka, że
dla turysty w XVI i XVII wieku ważniejsza była materialna wartość artefaktu
niż jego twórca128, chociaż informacje o tych ostatnich pojawiały się w relacjach.
Dzieła sztuki to dla większości wymienionych wyżej autorów memorabilia,
Merkwürdigkeiten129. Podróże, z których relacje są w centrum naszego zainteresowania można uznać za jeden z przejawów „kultury ciekawości”, kultury
Adolf Stubenrauch, Führer durch die St. Jakobi-Kirche in Stettin (Stettin: Susenbeth, 1902),
16–17.
124
Kohfeldt, Eine akademische, 7.
125
Arndt, pisząc o nich, używa określenia epitaphia, por. Carl Fredrich, „Die ehemalige Nikolaikirche in Stettin”, Baltische Studien N.F. 24/25 (1922): 92.
126
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orientowanej na to co osobliwe, niezwykłe, kultury, która poprzedziła epokę nauki. Przykładem potwierdzającym tę tezę jest to, że z licznych dzieł sztuki stanowiących wyposażenie kościoła św. Jakuba najczęściej wymieniano epitafium
rodziny Eckstedt. Nie chodziło tu o jego okazałość czy wartość artystyczną, ale
o historię, anegdotę z nim związaną.
Poddane analizie relacje podróżników wykazują dużą różnorodność.
Wynika to z długości pobytu ich autorów w mieście, zainteresowań, temperamentu, indywidualnej wrażliwości i wykształcenia. Prawie wszyscy peregrynaci
uwiecznili Szczecin jako bogate, portowe miasto. Wielu podkreślało jego malownicze położenie. Po wzniesieniu umocnień w latach 30. XVII wieku, podróżnicy
zwracali uwagę na miejskie wały, fosy i podkreślali, że miasto jest dobrze zabezpieczone. Zdecydowaną dominantę w panoramie stanowił książęcy zamek, co
zaznaczali też w swych opisach. Z siedmiu szczecińskich kościołów większość
podróżników odwiedziła co najmniej dwa najważniejsze – św. Jakuba i Mariacki.
Z przedstawionych relacji wyróżnić należy jako bardziej obszerne, dające pogląd
na sztukę i architekturę Szczecina, diariusze Hainhofera, Woysznarowicza, Fantuzziego i Arndta. Wszyscy wymienieni autorzy mieli wykształcenie uniwersyteckie. Wszyscy bywali w różnych miastach Europy, jednak ich wrażenia z pobytu
w Szczecinie i ocena miasta są pozytywne. Na pewno wyróżnia się relacja Filipa
Hainhofera, gdyż dostarcza nam informacji o stanie posiadania i wysokiej jakości
dzieł sztuki zgromadzonych na dworze Gryfitów. Daje pogląd na to co posiadali
książęta Filip II i jego brat Ulryk oraz księżna. Jest to dla dzisiejszego czytelnika bezcenne, bo jak wiadomo, zbiory te uległy później rozproszeniu130, a to co
przetrwało (kabinet pomorski) uległo zniszczeniom podczas II wojny światowej.
Dziennik Hainhofera jest też wyjątkowy z tego względu, że przedstawiono w nim
dworskie zwyczaje i ceremoniały, o których pozostali podróżnicy, niezapraszani
na zamek, nie mogli wiele napisać. Hainhofer, relacje z terenów które zwiedził,
łączył z informacjami o ich historii. Przeszłość jest dla niego ściśle powiązana
z teraźniejszością, nie jest bynajmniej czymś skostniałym i zamkniętym, raczej jest czymś żywym, ciągle obecnym i przywoływanym często za pomocą

Hainhofer niejednokrotnie oglądał je z księciem Filipem i jego młodszym bratem, Ulrykiem,
Gouda, Filipa Hainhofera, 38, 42. Informacji na temat stanu posiadania Gryfitów dostarczają też
inwentarze sporządzane po ich śmierci zachowane w AP w Szczecinie (Zespół Archiwum Książąt Szczecińskich). Nie zachował się inwentarz pośmiertny Filipa II, istnieją natomiast Ulryka II
i Bogusława XIV.
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anegdoty. Podobnie przedmioty z przeszłości nie są jej reliktami – one żyją dla
niego nadal, głównie dzięki ludziom, którzy przyczynili się do ich stworzenia.
Oczywiście zupełnie inne są relacje sporządzone już po wymarciu książąt
pomorskich. Wówczas opisywane są jedynie pamiątki po Gryfitach, które nadal
były zauważalne na zamku, w kościołach, zwłaszcza św. Ottona i Mariackim.
W zapiskach podróżników zmiany w mieście znajdują swoje odbicie – zwracali
oni uwagę na zniszczenia Dąbia po walkach między Szwedami a Brandenburczykami. Pisali o zmianie miejskiego herbu. Budowle ówczesnego Szczecina to
ceglane, gotyckie kościoły i renesansowy zamek. Podobały się one podróżnikom.
W przypadku świątyń średniowiecznych zwracano uwagę na ich wielkość, wysokość. W opisywanym czasie nie było jeszcze w mieście przykładów współczesnej, modnej sztuki baroku, jednak nie przeszkadzało to peregrynantom w postrzeganiu Szczecina jako miasta pięknego i dobrze „pobudowanego”.
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Abstrakt
Celem artykułu jest analiza relacji podróżników przejeżdżających przez Szczecin w okresie od końca XVI do końca XVII wieku, pod kątem zawartych w nich opisów obiektów
architektury i sztuki. Omówione zostały fragmenty dwunastu diariuszy podróżników
pochodzących z Niemiec, Polski, Włoch i Anglii. Relacje te są różnorodne, ale mają też
elementy wspólne. Większość peregrynatów przedstawiła Szczecin jako bogate i malowniczo położone portowe miasto. Zwrócili uwagę na dominantę w zabudowie miasta,
którą stanowił renesansowy zamek książęcy. Jego opisy pochodzą z czasów, kiedy był
rezydencją dynastii Gryfitów oraz z okresu, kiedy dynastia wygasła i miasto znajdowało
się kolejno w rękach Szwedów i Brandenburczyków. Z siedmiu gotyckich szczecińskich
kościołów najczęściej odwiedzano dwa najważniejsze, centralnie położone – św. Jakuba
i Mariacki. Podobały się one i często podkreślano wyróżniającą je wielkość. Mimo że
nie było w mieście, może poza kamienicami mieszczańskimi, przykładów „współczesnej” XVII wiecznej architektury barokowej, postrzegano Szczecin jako „pięknie pobudowany”. Po wzniesieniu w początkach XVII wieku przez Szwedów nowych umocnień
obronnych, podróżnicy określali stolicę Pomorza jako „dobrze chronioną”. Mniej uwagi
poświęcali natomiast ruchomym dziełom sztuki. Wśród omówionych relacji wyróżnia
się tekst Filipa Hainhofera, który był gościem księcia Filipa II i stąd przebywał w mieście najdłużej. Jako marszand książęcy, wykazywał wrażliwość na piękno przedmiotu co
można wytłumaczyć jego profesją, ale też indywidualną wrażliwością. Jednak większość
peregrynatów prezentowała w przypadku dzieł sztuki „kulturę ciekawości”. Artefakty
postrzegano jako osobliwości i ciekawostki, nie formułowano zbyt często sądów estetycznych. Przykładem tego może być „popularność” epitafium małżonków Eckstedt ze
szczecińskiego kościoła św. Jakuba, najczęściej wymienianego w dziennikach, nie ze
względu na kunszt wykonania, ale ze względu na anegdotę z nim związaną.

Travel reports from late 16th century and 17th century
as first descriptions of architecture and art of Szczecin
Abstract
The purpose of the article is to analyse the reports of the travellers passing by Szczecin in
the period from late 16th century and 17th century with regard to the contained descriptions
of the objects of architecture and art. Discussed were passages from twelve diaries of
travellers from Germany, Poland, Italy, and England. These accounts vary, but also have
some elements in common. The majority of peregrinators depicted Szczecin as a rich port
town with picturesque location. Most of them described the Renaissance ducal castle as
a dominant element among the town buildings. Its descriptions date back to times when
it was a residence of the Griffin dynasty, and subsequently, after the dynasty became
extinct, when the town was ruled by the Swedes and the rulers of Brandenburg. From
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among seven Gothic churches in Szczecin most frequently visited were two most prominent and with central location: St. Jacob’s Church and Marian Church. They were appreciated, particularly emphasized was their size as their distinguishing feature. Although
there weren’t in the town instances of “contemporary” 17th-century Baroque architecture – perhaps apart from the bourgeois houses – Szczecin was perceived as “beautifully
built”. After the Swedes constructed in early 17th century new defensive fortifications,
the travelers described the capital of Pomerania as “well protected”. The visitors paid less
attention to the mobile objects of art. The most distinguishing of the discussed reports is
that of Filip Hainhofer who was a guest of Duke Filip II and hence stayed in the town for
the longest time. As the Duke’s art dealer, he was sensitive to the beauty of objects, which
can be explained by his profession but also by his personal sensitivity. However, most of
the peregrinators displayed “culture of curiosity” with regard to the objects of art. Artifacts were perceived as peculiarities and curious details, aesthetic judgments weren’t too
often formulated. An example of this can be the popularity of the epitaph of the Eckstedt
spouses in St. Jacob’s Church, most frequently mentioned in the diaries not because of its
craftsmanship but for the anecdote connected to it.
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Holland

Admirał Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1607–1676), nazywany „holenderskim
Nelsonem”, uważany jest za jednego z najwybitniejszych dowódców epoki żagla. Zasłynął przede wszystkim z działań na Morzu Północnym, prowadzonych
podczas drugiej (1665–1667) oraz trzeciej (1672–1674) wojny angielsko-holenderskiej, kiedy odnosił swoje największe zwycięstwa. Udział w drugiej wojnie
północnej i zdobycie Nyborga to jeden z epizodów w jego długiej i niezwykle
urozmaiconej karierze morskiej. Godzien jest jednak uwagi, ponieważ pokazuje
charyzmę oraz znakomity zmysł planowania działań na morzu przez Michiela
de Ruytera w okresie, kiedy nie był jeszcze głównodowodzącym holenderską
flotą wojenną. Intersujący jest także z punktu widzenia historii państw basenu
Morza Bałtyckiego. Zaangażowanie dyplomatyczne Holendrów oraz liczebność
floty wystawionej do działań w tym rejonie dowodzą znaczenia Cieśniny Sund
dla ich interesów handlowych w obrębie Morza Bałtyckiego w drugiej połowie
XVII wieku. W niniejszym artykule przybliżone zostaną polskiemu czytelnikowi
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działania wiceadmirała De Ruytera pod Nyborgiem. Ze względu na ograniczoną
objętość tekstu omówione zostaną kwestie stricte morskie. Działania prowadzone
na lądzie stanowią szersze zagadnienie, zasługujące na odrębną publikację. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak działania pod Nyborgiem były postrzegane w XVII-wiecznej Republice Zjednoczonych Prowincji oraz jaki miały
wpływ na rozwój kariery De Ruytera? W tym celu wykorzystane zostaną holenderskie źródła z epoki, zarówno pisane, jak i ikonograficzne, m.in. XVII-wieczne
biografie admirała De Ruytera, w tym najsłynniejsza autorstwa Gerarda Brandta
oraz mapy, ryciny i wiersze ze zbiorów Rijksmuseum w Amsterdamie.
Położona w północnych Niderlandach niewielka protestancka republika
osiągnęła w połowie XVII wieku apogeum swojej potęgi handlowej. Holenderskie statki operowały na akwenach całego ówczesnego świata, przewyższając liczebnie floty handlowe Anglii i Francji, a Amsterdam stał się najważniejszym
portem przeładunkowym. Jednym z filarów bogactwa Republiki Zjednoczonych
Prowincji był tzw. handel macierzysty (hol. moedernegotie, moedercommercie).
Mianem tym określano wymianę handlową z państwami basenu Morza Bałtyckiego, skąd Holendrzy importowali na wielką skalę zboże, drewno, rudę żelaza,
skóry i futra, a także w mniejszym zakresie len, konopie, smołę, potaż, popiół,
dziegieć, miedź, ołów. Wyżej wymienione towary odgrywały istotną rolę dla holenderskiego przemysłu szkutniczego i zbrojeniowego oraz wyżywienia ludności.
Były także sprzedawane z zyskiem do innych krajów. Pośrednictwo handlowe
było dla Holendrów niezwykle dochodowym interesem. Przed 1620 rokiem moedercommercie był głównym źródłem bogactwa Republiki Zjednoczonych Prowincji i przyczynił się do rozwoju jej potęgi handlowej. Pierwotna akumulacja
kapitału w Północnych Niderlandach wiązała się bardziej z handlem bałtyckim,
niż zamorskim z koloniami. Z biegiem czasu proporcje zaczęły się odwracać
na korzyść handlu zamorskiego. W połowie XVII wieku dochody z handlu prowadzonego przez Holendrów w basenie Morza Bałtyckiego wynosiły tylko ok.
3 miliony guldenów rocznie, podczas gdy rich handel z trzech najbardziej dochodowych kierunków (Indie Wschodnie, Hiszpania, kraje Lewantu) generował
dochód o wartości ponad 20 milionów guldenów1. Mimo wciąż rosnącego znaczenia rich handlu, Holendrzy nigdy nie zrezygnowali z zysków płynących z moedercommercie, dbając, by raz zdobytych wpływów handlowych w tym regionie
Jonathan I. Israel, The Dutch Republic. Its Rise, Greatness, and Fall. 1477–1806 (Oxford: Clarendon Press, 1998), 316–318; Maria Bogucka, „Z dziejów stosunków polsko-holenderskich”, Czasy
Nowożytne 24 (2011): 63.
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nie utracić. Dla Republiki Zjednoczonych Prowincji równowaga sił na Morzu
Bałtyckim oraz możliwość niezakłóconego przekraczania Cieśniny Sund przez
holenderskie statki handlowe oraz okręty wojenne były kluczowe2.
Agresywna polityka Karola X Gustawa, mająca na celu zapewnienie Szwecji
pełnego dominium maris baltici stanowiła zagrożenie dla żywotnych interesów
handlowych Holendrów. Stojący u steru władzy w Republice Zjednoczonych Prowincji wielki pensjonariusz Holandii Johan de Witt, był politykiem, który stawiał
dyplomację ponad rozwiązaniami militarnymi. Sięgał po nie w ostateczności, gdy
negocjacje nie przynosiły oczekiwanych efektów. Zdawał sobie sprawę, że dla prowadzenia handlu najkorzystniejszy jest pokój. Każda, nawet zwycięska wojna, to
czas zawieruchy, strat ponoszonych na skutek ataków na statki handlowe, blokad
portów, zamierania ruchu na morskich szlakach komunikacyjnych oraz wysokich
wydatków na marynarkę wojenną. Wszystkie te czynniki miały niekorzystny
pływ na gospodarkę państwa i nastroje społeczne. Z punktu widzenia Republiki
Zjednoczonych Prowincji należało przywrócić równowagę w Sundzie, jednocześnie unikając potencjalnego konfliktu z Anglią i Francją, które wspierały Szwecję. Wplątanie w wojnę kolejnych państw o dużym potencjale morskim byłoby
poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa holenderskiego handlu. Zaangażowanie Republiki Zjednoczonych Prowincji w drugiej wojnie północnej podzielić
można na dwa okresy: lata 1655–1657 oraz 1658–1660. W pierwszym okresie
Johan de Witt prowadził pokojową i pojednawczą politykę, dążąc do przywrócenia równowagi nad Bałtykiem za pomocą środków dyplomatycznych. Bacznie obserwował poczynania Szwedów na terenie Rzeczypospolitej, starając się
utrzymać płynność handlu przez Gdańsk. Z Rzeczypospolitej Holendrzy importowali zboże oraz klepkę i znakomite drewno na maszty. Celem wielkiego pensjonariusza Holandii w tym okresie było zapewnienie bezpieczeństwa morskich
szlaków komunikacyjnych oraz odnowienie stosunków z dawnymi sojusznikami
Republiki Zjednoczonych Prowincji – Francją i Anglią. Państwa te, o wyraźnie

Więcej o potędze handlowej Północnych Niderlandów, w: Charles R. Boxer, Morskie imperium
Holandii (Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1980); Jonathan I. Israel, Dutch primacy in world trade
1585–1740 (Oxford: Clarendon Paperbacks, 1989); Antoni Mączek, Między Gdańskiem a Sundem.
Studia nad handlem bałtyckim od połowy XVI do połowy XVII w. (Warszawa: PWN, 1972); Anna
Pastorek, „Rola Morza Bałtyckiego w budowaniu potęgi handlowej Republiki Zjednoczonych Prowincji”, w: Bałtyk w dziejach ludów Morza Bałtyckiego. Mare Integrans.Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, red. Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk (Toruń: Wydawnictwo Adam
Marszałek, 2020), 172–185; Jan Balicki, Maria Bogucka, Historia Holandii (Wrocław: Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, 1976), 182–194.
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antyhabsburskim nastawieniu, wspierały Szwedów. Oliver Cromwell obiecał Karolowi X Gustawowi wsparcie na morzu, gdyby zaistniała taka potrzeba. De Witt
zamierzał w porozumieniu z Anglią i Francją nakłonić króla Szwecji do zawarcia
pokoju. Nadzwyczajni wysłannicy holenderscy udali się do Danii i Szwecji, by
prowadzić negocjacje. Flota wojenna była w tym okresie wykorzystywana jako
subtelne narzędzie nacisku na Szwecję. Mocniejszym akcentem w tym czasie
była prezentacja siły holenderskiej floty wojennej pod Gdańskiem w 1656 roku,
zakończona wycofaniem eskadry szwedzkiej, która nie podjęła walki. Okres
drugi, a więc lata 1658–1660, to moment intensyfikacji działań dyplomatycznych
w porozumieniu z Anglią i Szwecją mających na celu doprowadzenie do zawarcia
pokoju pomiędzy Danią a Szwecją, a po ich fiasku aktywne wykorzystanie marynarki wojennej do zabezpieczenia żywotnych interesów handlowych Republiki
Zjednoczonych Prowincji w basenie Morza Bałtyckiego. W latach 1658–1860
Holendrzy dwukrotnie wykorzystali swój potencjał militarny na morzu – Sund
(1658 r.), Nyborg (1659 r.)3.
Lata 1658–1660 były nie tylko rozstrzygającym etapem drugiej wojny północnej, ale także okresem, kiedy holenderska flota wojenna w pełni zrehabilitowała się po niepowodzeniach pierwszej wojny z Anglią (1652–1654), która
stanowiła poważny wstrząs dla Holendrów i stała się bodźcem do zreformowania marynarki. Potęga Republiki Zjednoczonych Prowincji oparta była na morzu – liczna flota handlowa i silna marynarka stanowiły jej fundamenty. W latach
1568–1648 flota wojenna odegrała kluczową rolę w zniszczeniu potęgi handlowej
Południowych Niderlandów oraz potęgi militarnej Hiszpanii na morzu. W latach
pokoju (1648–1652) uwidoczniła się tendencja kupieckich elit rządzących Republiką do nadmiernych oszczędności na marynarce wojennej. Błędnie sądzono, że
po wyeliminowaniu głównych wrogów (Hiszpanii oraz Portugalii) i zdobyciu supremacji na morzach, należy skupić się na handlu i unikać zbędnego wydawania
pieniędzy na utrzymanie silnej floty wojennej. Strategia państwa stała się defensywna, nastawiona na ochronę imperium handlowego. Mimo licznych wniosków
wybitnego admirała Maartena Trompa i innych oficerów flagowych, dotyczących
pogarszania się stanu marynarki i związanych z tym zagrożeń dla bezpieczeństwa
państwa, władze pozostawały głuche. Bolesne doświadczenia pierwszej wojny
z Anglią, kiedy potencjał holenderskiej marynarki okazał się niewystarczający

3
Johanna K. Oudendijk, Johan de Witt en de zeemacht (Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1944), 59–76.
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do ochrony interesów handlowych Republiki przed zagrożeniem ze strony cromwellowskiej floty sprawiły, że dostrzeżono konieczność zmian. Do wojny północnej Republika Zjednoczonych Prowincji wkroczyła z nowoczesną flotą wojenną.
Johan de Witt świadom był konieczności posiadania silnej marynarki wojennej,
gotowej odstraszać przeciwników, zniechęcać do podejmowania działań zaczepnych, a w razie konieczności skutecznie odpierać ataki. Potrafił słuchać doświadczonych specjalistów (przedstawicieli admiralicji, oficerów flagowych) odnośnie
do potrzeb marynarki, a także przekonać Stany Generalne i poszczególne prowincje do wydatkowania znacznie większych niż dotychczas kwot na utworzenie
i utrzymanie silnej, w pełni profesjonalnej marynarki wojennej. Reforma przebiegała na wielu płaszczyznach i dotyczyła m.in. budowy nowoczesnych okrętów niosących dużą liczbę dział, usprawnienia działania admiralicji, stworzenia
stałego korpusu oficerskiego, zmian w taktyce, lepszego systemu zaopatrywania
okrętów w amunicję i prowiant, poprawy warunków życia załóg itp. Zdecydowano się na utrzymywanie stałych, dużych sił morskich z dobrze wyszkolonymi
załogami, gotowych bronić interesów handlowych państwa. Druga wojna północna miała być pierwszą próbą skuteczności zreformowanej holenderskiej floty
wojennej4.
Zainteresowanie Holendrów drugą wojną północną wzrosło gwałtownie
w lutym 1658 roku, gdy Szwedzi rozpoczęli zimową ofensywę przeciwko Danii,
przekraczając zamarznięty Bałtyk. Błyskawiczny sukces wojsk Karola X Gustawa zmusił Duńczyków do podpisania upokarzającego traktatu pokojowego
w Roskilde (3 marca 1658 r.), na mocy którego oddali zwycięzcom terytoria południowoskandynawskie (m.in. Skanię). Zostali zmuszeni także do podjęcia zobowiązania o nieprzepuszczaniu przez cieśniny duńskie na Bałtyk żadnych okrętów wojennych, co w praktyce miało wyeliminować z tego akwenu Holendrów.
Szwedzi żądali także przekazania części duńskiej floty wojennej5. Wywołało to
poważne zaniepokojenie w Republice Zjednoczonych Prowincji. Dania straciła
swoją dotychczasową pozycję, a Szwecja, będąca u szczytu swojej potęgi, jeszcze
Anna Pastorek, Holenderska flota wojenna 1639–1667. Organizacja i znaczenie (Zabrze–Tarnowskie Góry: Infort Editions, 2014), 390–409; Jaap R. Bruijn, Varend verleden. De Nederlandse
oorlogsvloot in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam: Uitgeverij Balans, 1998), 83–93;
Anne Doedens, Liek Mulder, Tromp, het verhaal van een zeeheld. Maarten Harpertsz. Tromp,
1589–1653 (Baarn: Uitgeverij Hollandia, 1989), 169; Oudendijk, Johan, 57–67.
5
Obecność okrętów wojennych gwarantowała bezpieczeństwo flocie handlowej. Powszechnie
stosowaną praktyką było konwojowanie dużych statków handlowych wiozących kosztowne towary, aby uchronić je przed atakami wrogich flot wojennych oraz kaprów.
4
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w tym samym roku złamała porozumienie i wznowiła działania wojenne6. Zaistniała sytuacja godziła bezpośrednio w interesy Holendrów na Bałtyku. Należało
jak najszybciej przywrócić równowagę sił w cieśninach duńskich. Po ataku Szwecji na Danię i zajęciu przez Szwedów obu brzegów Sundu, nie było innego wyjścia niż militarne rozwiązanie sporu. 8 listopada 1658 roku stoczono bitwę
w Sundzie, która zakończyła się oczekiwanym zwycięstwem Holendrów pod dowództwem admirała Jacoba van Wassenaera van Obdama. W walce zginęło
dwóch doświadczonych wiceadmirałów – Witte de With oraz Pieter Floriszoon.
Michiel de Ruyter nie uczestniczył w bitwie, ponieważ prowadził w tym czasie
działania u wybrzeży Portugalii7. Mimo wyżej wymienionego sukcesu, wojna
północna nie była zakończona – w posiadaniu szwedzkim była nadal większość
wysp duńskich oraz prowincja Skania. Szwedzi prowadzili oblężenie Kopenhagi
od strony lądu. W tych okolicznościach Stany Generalne Republiki Zjednoczonych Prowincji uznały za konieczne wesprzeć Duńczyków, aby doprowadzić do
przywrócenia równowagi sił w Sundzie. Negocjacje pokojowe przedłużały się,
dlatego Holendrzy postanowili wesprzeć swoją dyplomację siłą. Większość zwycięskiej floty wraz z głównodowodzącym admirałem Jacobem van Wassenaerem
van Obdamem miała powrócić do Republiki. Dwanaście okrętów miało zostać
i przezimować na duńskich wodach. Jako wparcie miano wysłać z Republiki
cztery nowe, duże jednostki, na których zaokrętowano cztery tysiące żołnierzy.
Ich dowódcą został wiceadmirał Michiel de Ruyter. Duńczycy naciskali na mianowanie go dowódcą wyprawy, ponieważ już podczas działań w 1656 roku dał się
im poznać jako znakomity oficer. 30 listopada 1658 roku De Ruyter otrzymał
oficjalnie swoje nowe zadanie od Stanów Generalnych. Nadejście mroźnej zimy
sprawiło, że rozpoczęcie działań na morzu odłożono do wiosny. W okresie
zimowych przygotowań sytuacja polityczno-militarna uległa na tyle dużym
Więcej o międzynarodowej sytuacji politycznej oraz działaniach prowadzonych przez poszczególne państwa, w: Dariusz Makiłła, „Wojna północna (1655–1660) jako casus wczesnonowożytnej
geopolityki”, Studia Maritima 29 (2016), 83–113; Ludwik Kubala, Wojny duńskie i pokój oliwski
1657–1660 (Lwów: Księgarnia Wydawnicza H. Altenberga, 1922), 160–183; Adam Kersten, Historia Szwecji (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973), 204–211; Władysław Czapliński, Dzieje Danii nowożytnej (1500–1950) (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku, 1982), 76–81; Piotr Paweł Wieczorkiewicz, Historia wojen morskich. Wiek żagla (Londyn: Puls Publications Ltd, 1995), 135–136.
7
Walter Breeman van der Hagen, Het leven en daden van Witte Cornelisz. de With. Uitgegeven en hertaald door Anne Doedens (Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2008), 209–221; Ronald
Prud’Homme van Reine, Zeehelden (Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers, 2005),
75–79.
6
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zmianom (pogłoski o wysłaniu w stronę Danii floty przez wspierających Szwecję
Anglików), że zdecydowano o wystawieniu znacznie większych sił niż pierwotnie planowano. Wczesną wiosną 1659 roku flota De Ruytera liczyła 38 okrętów,
kilka branderów oraz statki zaopatrzeniowe, w sumie 7700 marynarzy oraz
1750 dział. Okręt flagowy De Ruytera Huys te Swieten miał 279-osobową załogę
i niósł 65 dział. Wiceadmirał był bardzo zadowolony ze stanu floty. Reformatorskie wysiłki Johana de Witta przyniosły pierwsze efekty. Flota wyszła w morze
23 maja 1659 roku. Wiceadmirał De Ruyter dowodził centrum, wiceadmirał Johan Evertsen strażą przednią, a wiceadmirał Jan Corneliszoon Meppel strażą
tylną8. Dwie holenderskie floty pod dowództwem De Ruytera i Van Wassenaera
van Obdama (razem 90 okrętów9) spotkały się w Wielkim Bełcie, na wysokości
Nyborga położonego na wyspie Fionia. Dowódcy kontaktowali się ze sobą, jednak do oficjalnego połączenia flot nie doszło, aby nie prowokować Anglików.
Holendrom zależało na uniknięciu zatargów z angielską flotą wspierającą Szwedów. Dopiero 13 lipca 1659 roku po podpisaniu zawieszenia broni przez walczące
strony holenderskie floty połączyły się. Na skutek przemian w polityce wewnętrznej Anglia wycofała się niebawem z działań na morzu. Admirał Montague, gdy
tylko otrzymał informację o odsunięciu od władzy Richarda Cromwella, postanowił powrócić ze swoimi okrętami do ojczyzny. Od tego momentu Holendrzy
mogli skupić się wyłącznie na szwedzkiej flocie. Wiceadmirał De Ruyter chciał
jak najszybciej doprowadzić do militarnego rozstrzygnięcia, zwłaszcza że kończyły się zapasy żywności na okrętach10. Miał jednak związane ręce, ponieważ
nie otrzymał od Stanów Generalnych zgody na rozpoczęcie działań, dopóki
są prowadzone negocjacje. Holendrzy starali się zakończyć konflikt przy użyciu
środków dyplomatycznych. Bezczynność wyraźnie irytowała Michiela de Ruytera11. W tym czasie holenderscy dowódcy zostali zaproszeni na ląd przez króla

Ronald Prud’Homme van Reine, Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter (Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers, 2007), 105–107.
9
Liczebność floty na różnych etapach działań będzie ulegać pewnym zmianom, m.in. ze względu
na czasowe delegowanie części okrętów do wykonywania innych zadań, np. konwojowania holenderskich statków handlowych na Bałtyku.
10
Flota była dobrze zaopatrzona, wychodząc w morze. Powodem nadwątlenia zapasów żywności
była duża liczba zaokrętowanych żołnierzy wojsk lądowych, wysłanych na pomoc Danii, których
nie udało się odpowiednio szybko wysadzić na ląd.
11
Prud’Homme van Reine, Rechterhand, 107–108.
8
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Danii, gdzie przyjęto ich z wszelkimi należnymi honorami. Gerard Brandt12,
XVII-wieczny biograf admirała De Ruytera, pisał o geście przyjaźni Fryderyka III względem bohaterów morskich, którzy przybyli na ratunek Danii, czego
wyrazem było zaproszenie admirała Van Wassenaera van Obdama oraz wiceadmirałów na uroczysty, królewski obiad na wyspie Amager, w którym uczestniczyli najważniejsi przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych Danii. Mimo
uroczystego przyjęcia Holendrów przez króla, nie brakowało zgrzytów we współpracy duńsko-holenderskiej. Przedłużająca się bezczynność floty sprawiła, że
zaczął się kończyć prowiant na holenderskich okrętach. Dodatkowo na skutek
stłoczenia zbyt dużej liczby ludzi na małej powierzchni, istniało ryzyko szerzenia
się chorób wśród członków załóg. Rozwiązaniem było wysadzenie jak najszybciej na ląd 4 tysięcy żołnierzy wojsk lądowych, którzy zaokrętowani byli na holenderskich jednostkach. Fryderyk III nie wyraził na to zgody. Wywołało to niezadowolenie Stanów Generalnych, ponieważ sam król Danii zgłaszał wcześniej
potrzebę wykorzystania tychże żołnierzy do obrony Kopenhagi. Mimo trudnej
sytuacji De Ruyter utrzymał wysokie morale załóg okrętów13. Prowadzone przez
holenderskich dyplomatów negocjacje, mające na celu doprowadzenie do zawarcia pokoju między Danią a Szwecją, zakończyły się fiaskiem, głównie za sprawą
nastawienia Karola X Gustawa, który dał Holendrom dobitną odpowiedź, że
żadna republika nie będzie narzucać swoich porządków koronowanym głowom.
W związku z powyższym władze Republiki Zjednoczonych Prowincji podjęły
decyzję o rozpoczęciu działań połączonej floty holendersko-duńskiej przeciwko
Szwedom14. Głównodowodzący flotą wojenną admirał Jacob van Wassenaer van
Obdam, cierpiący na uciążliwe ataki podagry, otrzymał od Stanów Generalnych
zgodę, by wraz z 20 jednostkami powrócić do ojczyzny. Wiceadmirał Michiel de
Opis działań wiceadmirała De Ruytera pod Nyborgiem u Gerarda Brandta jest zbieżny z opisem
zamieszczonym w biografii De Ruytera anonimowego autora, będącej częścią wydanego drukiem w 1676 r. w Amsterdamie przez Jana Claeszoona i Jana Boumana zbioru biografii słynnych
holenderskich i zagranicznych admirałów, zatytułowanego Leeven en daden der doorluchtighste
zee-helden en ontdeckers van landen deser eeuwen: beginnende met Christoffel Colombus, vinder
van de nieuwe wereldt, en eyndigende met den roemruchtigen admirael M.A. de Ruyter, Ridd.
&c.: vertoonende veel vreemde voorvallen, dappere verrichtingen, stoutmoedige bestieringen, en
swaere zee-slagen, &c.: naeukeurigh, uyt veele geloofwaerdige schriften, en authentijcke stucken,
by een gebracht, en beschreven. W niniejszym artykule wykorzystano relację Brandta (opracowaną i wydaną ponownie drukiem w 2007 r.), która zawiera znacznie więcej szczegółów.
13
Gerard Brandt, Het leven van Michiel de Ruyter. Gekozen, hertaald en ingeleid door Vibeke
Roeper en Remmelt Daalder (Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2007), 60–61.
14
Tamże, 62–63.
12
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Ruyter, który objął w jego miejsce dowodzenie połączonymi siłami, miał wreszcie wolną rękę. Zaplanował atak na zajętą przez Szwedów wyspę Fionia. Połączona flota holendersko-duńska liczyła 116 okrętów wojennych, z czego Holendrzy wystawili 4015, a Duńczycy 76 okrętów. Flocie towarzyszyły holenderskie
jednostki transportowe. Do akcji pod Nyborgiem przeciwko 6 tysiącom szwedzkich żołnierzy znajdujących się na wyspie, planowano użyć 10 tysięcy żołnierzy
piechoty oraz jazdy zaokrętowanych na jednostkach transportowych16. 8 listopada 1659 roku połączona flota pojawiła się na wysokości Nyborga, miasta położonego na wschodnim wybrzeżu wyspy Fionia. Feldmarszałek Hans Schack i inni
duńscy dowódcy chcieli atakować natychmiast. Pod osłoną nocy flota zbliżyła się
do brzegu. Nie udało się jednak wysadzić desantu. De Ruyter był zaskoczony
brakiem przygotowania Duńczyków, którzy nie orientowali się w topografii wyspy, co uniemożliwiło przeprowadzenie nocnego ataku. Tymczasem Szwedzi,
dostrzegłszy wrogą flotę, otworzyli ogień od strony lądu. Strzały okazały się
celne. Ucierpiał okręt kapitana Jana Thyszoona – odstrzelono grotreję, a 24-funtowa kula trafiła w kajutę dowódcy. Okręt flagowy De Ruytera także został kilkukrotnie trafiony, w tym jedna z kul uderzyła poniżej linii wodnej. W odpowiedzi na atak Holendrzy otworzyli ogień z okrętów w stronę szwedzkich szańców.
Rankiem, żołnierzy i marynarzy, którzy spędzili noc w łodziach, oczekując
na rozkaz do desantu, zabrano z powrotem na okręty. Mocno ucierpieli na skutek
listopadowego chłodu. Początkowa koncepcja, by zdobyć wyspę z zaskoczenia
musiała z powodu wyżej wymienionych okoliczności ulec zmianie. De Ruyter
i duńscy dowódcy postanowili zmienić plany – nowym celem stała się miejscowość Kerteminde. De Ruyter otrzymał informacje wywiadowcze, że Szwedzi
mają na wyspie siły liczące ponad 7000 żołnierzy, w tym 4500 jazdy, 2000 piechoty i 600 dragonów. Holenderski admirał postanowił zmylić przeciwnika. Ponownie spuszczono na wodę łodzie, tym razem obsadzone minimalną liczą ludzi.
Żołnierze pozostali na okrętach. De Ruyter wydał rozkaz, by nocą łodzie popłynęły na południe od Nyborga i tam zbliżyły się do brzegu, pozorując atak. Reszta
floty miała w tym czasie płynąć w stronę Kerteminde. Efekt zaskoczenia został
osiągnięty. Szwedzi skupili swoją uwagę na pozorowanym ataku na południe od
Nyborga, nie spodziewając się głównego uderzenia floty pod Kerteminde. 10
15
De Ruyter miał pod swoim dowództwem 50 okrętów wojennych, jednak 10 zostało skierowanych na prośbę holenderskich władz do Przylądka Skagen, aby przejąć statki z zaopatrzeniem oraz
konwojować statki handlowe przez Cieśninę Sund.
16
Prud’Homme van Reine, Rechterhand, 108–109.
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listopada rano holenderskie okręty pojawiły się niespodziewanie na wysokości
Kerteminde, jednak kierunek wiatru był niekorzystny. Okręty halsując, osiągnęły
koło południa swój cel i przeprowadziły gwałtowny ostrzał wybrzeża z artylerii
burtowej. Zaraz potem wysadzono desant. De Ruyter znajdował się w jednej z łodzi, zagrzewając żołnierzy do ataku. Był jednym z pierwszych, którzy zeszli
na ląd, osobistą odwagą dając przykład innym. Pod ciężkim ostrzałem wroga
holenderscy i duńscy żołnierze w końcu dotarli na brzeg. Wywiązała się gwałtowna walka wręcz. De Ruyter dopiero późnym wieczorem powrócił na swój
okręt. Zgodnie z relacją Gerarda Brandta ostrzał prowadzony przez holenderskie
okręty był tak silny, że miasto pokryło się kłębami kurzu, a latające dachówki
i cegły wywołały zamęt wśród szwedzkiej jazdy. Pokonani Szwedzi wycofali się
w pośpiechu w kierunku Nyborga. Kerteminde zostało zdobyte17. De Ruyter
po uzgodnieniach z Cornelisem Evertsenem i Janem van Brakelem oraz dwoma
duńskimi dowódcami postanowił następnego dnia wysadzić na ląd wszystkich
zaokrętowanych żołnierzy piechoty oraz jazdę, aby podążyli w stronę Nyborga.
Ten sam kurs miała obrać także flota. W krótkim czasie sprawnie wyokrętowano
prawie osiem tysięcy koni. Posuwające się w szybkim tempie wojska holendersko
-duńskie cierpiały na skutek lodowatych listopadowych wiatrów oraz zadymek
śnieżnych. Mimo prośby króla Danii, by flota ruszyła na pomoc oblężonej Kopenhadze, Michiel de Ruyter postanowił najpierw zakończyć rozpoczęte już
działania. Pewien był, że po zdobyciu Nyborga, cała wyspa Fionia wpadnie w jego
ręce18. 22 listopada wiceadmirał De Ruyter otrzymał list od feldmarszałka
Schacka, z prośbą o przybycie do Nyborga, gdzie aktualnie prowadzone są działania na lądzie. Niekorzystne warunki pogodowe nieco opóźniły akcję na morzu.
23 listopada flota weszła do fiordu Nyborg. Holenderski dowódca rozkazał 24 listopada trzem swoim kapitanom, aby popłynęli wzdłuż szańców, na północ od
Knudshoved i ostrzelali z artylerii burtowej szwedzką piechotę i jazdę walczące
na lądzie. 25 listopada Szwedzi po przegranej bitwie wycofali się do samego Nyborga. Znaleźli się w kleszczach – z jednej strony atakowani przez sprzymierzone
wojska lądowe, z drugiej przez połączoną flotę holendersko-duńską. Sześć holenderskich okrętów dowodzonych przez Cornelisa Evertsena, De Wildta, Jana Thyszoona, Van der Zaana, Sweersa oraz Tuinemana otrzymało rozkaz, by udać się
na północ od Nyborga, tam zakotwiczyć i nękać broniących się Szwedów ogniem
17
18

Brandt, Het leven, 65–67.
Prud’Homme van Reine, Rechterhand, 110–111.
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artylerii burtowej. Reszta holenderskiej floty, wraz z okrętem flagowym De Ruytera, weszła do portu i popłynęła w górę rzeki, prowadząc ostrzał szańców z artylerii burtowej, co zmusiło Szwedów do wycofania się i ucieczki do miasta. Piętnaście holenderskich okrętów zajęło pozycje dogodne do ostrzału. Holendrzy
podpłynęli na tyle blisko, że miasto było w zasięgu wszystkich dział pokładowych. Gerard Brandt pisał, że efekt był piorunujący. Kule trafiały w domy, konie
i ludzi, siejąc straszliwe zniszczenie. Wzmagał je grad kamieni i dachówek latających w powietrzu i raniących każdego, kto znalazł się w pobliżu. Miasto wypełniło się krzykami rannych żołnierzy oraz cywilów. Nie było możliwości
ucieczki. Po godzinie ostrzału Szwedzi stracili ducha walki i podjęli negocjacje
pokojowe z duńskim feldmarszałkiem Schackiem. Wysłali także trębacza na okręt
De Ruytera z prośbą o wstrzymanie ognia na czas negocjacji. Holenderski wiceadmirał zagroził, że jeśli szybko nie dojdą do porozumienia w sprawie kapitulacji, to niezależnie od woli feldmarszałka Schacka wznowi ostrzał i zamieni miasto w gruzy. Szwedzi poddali się. Hans Schack podziękował De Ruyterowi za
skutecznie przeprowadzoną akcję. Trzy tysiące doborowej jazdy szwedzkiej poddało się. Nyborg został splądrowany przez zwycięskie wojska duńskie, cesarskie
oraz polskie. Według relacji Brandta, De Ruyter ubolewał nad ciężkim losem
ludności miasta, kobiet i dzieci, dostrzegając nędzę wojny. Wielu mieszkańców
Nyborga zostało ograbionych z wszelkiego majątku, pozostawionych prawie nago
na ulicy, skazanych na pewną śmierć z głodu i zimna. Król Danii ustanowił
4 grudnia dniem dziękczynienia za zwycięstwo i zdobycie Fionii. We wszystkich
kościołach w państwie bito w dzwony i śpiewano Te Deum Laudamus. Fryderyk III wysłał list do Stanów Generalnych, w którym chwalił męstwo i odwagę
dowódców oraz żołnierzy holenderskich, którzy przybyli na pomoc Danii.
15 grudnia zwycięska flota przybyła pod Kopenhagę, by tam przezimować. Król
zaprosił De Ruytera na uroczysty obiad, podczas którego przyjął go jak bohatera
morskiego. W geście uznania nadał mu w 1660 roku tytuł szlachecki19. Fakt ten
uznano za szczególnie ważny w wydanym drukiem w 1767 roku w Amsterdamie
przez Jan Claeszoona oraz Jana Boumana zbiorze biografii wybitnych bohaterów
morskich oraz odkrywców, począwszy od Kolumba do De Ruytera. Zamieszczono nawet przetłumaczony na język niderlandzki akt nadania tytułu

19

Brandt, Het leven, 69–73.
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szlacheckiego20. 20 grudnia 1659 roku Fryderyk III wręczył Michielowi de Ruyterowi w uznaniu jego czynów złoty łańcuch oraz wybity z tej okazji medal pamiątkowy z podobizną wiceadmirała21. W polskich monografiach marynistycznych nie poświęcono należytej uwagi działaniom pod Nyborgiem, skupiając się
na bitwie w Sundzie22. Należy jednak pamiętać, że działania pod Nyborgiem
i zdobycie Fionii miały decydujący wpływ na dalsze losy drugiej wojny północnej. Po zwycięstwie flota holenderska pozostawała ważnym narzędziem nacisku
na Szwecję podczas prowadzonych negocjacji pokojowych. W kolejnych miesiącach De Ruyter blokował Szwedów w Landskronie, aby zapobiec możliwym wypadom w stronę Kopenhagi. Długo wyczekiwany traktat pokojowy podpisano
6 czerwca 1660 roku. Holendrzy odstąpili od blokady Landskrony, uwalniając
w końcu szwedzką eskadrę. Na mocy traktatu Szwedzi oddali Duńczykom zajęte
wcześniej terytoria (za wyjątkiem Skanii). Zgodnie z oczekiwaniami Holendrów
równowaga sił w Sundzie została przywrócona. Gwarantowała ona niezakłócony
ruch dla statków handlowych oraz okrętów wojennych, na czym Holendrom mającym żywotne interesy handlowe na Bałtyku szczególnie zależało. Holenderska
flota jeszcze przez jakiś czas została na morzu, aby nadzorować, czy Szwedzi
zastosują się do warunków traktatu pokojowego. De Ruyter przybył do ojczyzny
3 września 1660 roku. Powitano go jak wielkiego bohatera – zdobywcę Fionii23.
Dowodem na popularność wiceadmirała oraz rozgłos, jaki przyniosło mu zdobycie wyspy, były pamiątkowe ryciny, mapy oraz wiersze, sławiące odniesiony
na morzu sukces, wydane drukiem tuż po zwycięstwie, a znajdujące się obecnie
w zbiorach Rijksmuseum w Amsterdamie. Jeden z wierszy autorstwa Jacoba Westerbaena, wydany drukiem w 1659 roku, nosił znamienny tytuł Zeghe-zang opde
Verovering Van‚ t eylant Fuynen (Tryumfalna pieśń o zdobyciu wyspy Fionii).
W trzech kolumnach opisano zwycięstwo Duńczyków na lądzie oraz morski sukces wiceadmirała De Ruytera – zdobycie Nyborga i wyspy Fionii w dniach
20
Leeven en daden der doorluchtighste zee-helden en ontdeckers van landen deser eeuwen: beginnende met Christoffel Colombus, vinder van de nieuwe wereldt, en eyndigende met den roemruchtigen admirael M.A. de Ruyter, Ridd. & c.: vertoonende veel vreemde voorvallen, dappere
verrichtingen, stoutmoedige bestieringen, en swaere zee-slagen, & c.: naeukeurigh, uyt veele geloofwaerdige schriften, en authentijcke stucken, by een gebracht, en beschreven (Amsterdam: Jan
Claesz. ten Hoorn, en Jan Bouman Boeckverkoopers, 1676), 186–187.
21
Prud’Homme van Reine, Rechterhand, 112.
22
Edmund Kosiarz, Bitwy morskie (Gdynia: Wydawnictwo Morskie, 1964), 72–73; Wieczorkiewicz, Historia, 134–139.
23
Prud’Homme van Reine, Rechterhand, 112–114.
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25–26 listopada 1659 roku24. W innym wierszu, anonimowego autora, zatytułowanym Gekraakte Neëten, Gevonden in de Vaght vanden Uytgebannen Ys-beer
Uyt Fuynen, wydanym drukiem w roku bitwy, znalazło się wiele symbolicznych
porównań. Michiela de Ruytera przedstawiono jako holenderskiego boga mórz,
który tańczy na wodzie ze swoimi okrętami. Wojnę ze Szwecją zobrazowano jako
polowanie na niedźwiedzia, Szwecję jako krwiożerczego niedźwiedzia polarnego, który w końcu uległ lwom (symbolizującym Republikę Zjednoczonych Prowincji i Danię25). Porównano też Szwedów do krwawego psa, który oprócz zagarnięcia Fionii, ograbił Prusy oraz bogatą w zboże Polskę i jakby mu było mało,
żądny był krwi z serca króla Danii Fryderyka III26.
W zbiorach Rijksmuseum znajduje się także wydana drukiem w 1659 roku
mapa upamiętniająca zwycięstwo na lądzie i morzu. Wykonanie jej przypisywane jest znanemu holenderskiemu rytownikowi Salomonowi Savery. Wydana
została przez Hugo Allarda. Mapa ma wysokość 431 mm oraz szerokość 488 mm.
Charakteryzuje się bardzo dobrą jakością wykonania oraz wysokimi walorami
artystycznymi. W prawym dolnym rogu znajduje się ozdobny kartusz, pod którym zamieszczono tytuł dzieła: Perfecte Afbeeldinge vande Veldtslagh op Funen,
door de Deensche en Geallieerde volckeren en Hollandtsche Scheeps-vloot; met
het In nemen der stad Nieuburgh op genae en ongenae den 26 November 1659
(Doskonały obraz bitwy na wyspie Fionii stoczonej przez naród duński i narody
sprzymierzone oraz holenderską flotę wraz ze zdobyciem miast Nyborg dnia
26 listopada 1659 r.27).

Rijksmuseum Amsterdam, Zegezang op de verovering van het eiland Funen, 1659, sygn. RPP-OB-81.879.
25
Oba państwa miały w herbie lwy.
26
Rijksmuseum Amsterdam, Vers op de verovering van het eiland Funen, 1659, sygn. RPP-OB-81.880.
27
Tłum. z jęz. niderlandzkiego Anna Pastorek.
24
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Rycina 1. Nederlaag der Zweden op Funen, 26 november 1659,
Rijksmuseum Amsterdam
sygn. RP-P-OB-76.815A

W kartuszu przedstawiono desant Holendrów i Duńczyków na Fionii (informuje o tym napis w języku niderlandzkim). Po lewej stronie widzimy okręty, pośrodku znajdujące się na wodzie łodzie z żołnierzami oraz ustawionych w czworoboki pikinierów osłanianych przez muszkieterów, którzy już opuścili łodzie
i podążają, brodząc w wodzie, w stronę lądu. Po prawej stronie widać walki toczone na brzegu, kłęby dymu z muszkietów oraz pikinierów szwedzkich w szyku
bojowym. Nad kartuszem znajdują się putta podtrzymujące wieniec laurowy nad
owalnymi herbami Republiki Zjednoczonych Prowincji i Danii. U góry mapy
jest północny zachód. Większość mapy (po lewej stronie oraz pośrodku) zajmuje
wyspa Fionia (fragment), na której przedstawiono bitwę lądową. Widać dobrze
zobrazowane czworoboki pikinierów w marszu oraz w walce, formacje jazdy
a także muszkieterów. W prawym górnym rogu widoczna jest Cieśnina Bełt,
na której znajdują się holenderskie okręty dowodzone przez Banckerta. Poniżej
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na obu brzegach, przed wejściem do portu w Nyborgu, przedstawiono szańce
oraz zamieszczono napis informujący, że zostały zdobyte przez De Ruytera. Flota
dowodzona przez Michiela de Ruytera (podobnie jak okręty Banckerta została
podpisana) widoczna jest na wysokości Nyborga. Okręty skierowane są w stronę
lądu i prowadzą ostrzał. W przypadku Nyborga przedstawiono zarówno jego architekturę obronną (mury twierdzy), jak i cywilną (zabudowa miejska, wewnątrz
twierdzy)28.
Pomiędzy 1685 a 1687 rokiem Bastiaen Stopendael wydał rycinę zatytułowaną De Stadt Nyborg Veroverdt door de Hr. Michiel de Ruiter, en ̓ t Slaan
der Zweeden Door de Deenen en der selver Bontgenooten op den 25 Nov. 1659
(Miasto Nyborg zdobyte przez pana Michiela de Ruytera i zwycięstwo Duńczyków oraz ich sojuszników nad Szwedami 25 listopada 1659 r.29). Przedstawiono
na niej holenderskie okręty prowadzące działania pod Nyborgiem. Część jednostek prowadzi bezpośredni ostrzał miasta, pozostałe znajdują się u wejścia
do portu, a niewielka grupa okrętów działa w pewnej odległości, ostrzeliwując
szwedzką pozycję dział. Autor ryciny z dużą dokładnością przedstawił okręty
wojenne oraz fortyfikacje Nyborga. W tle widać bitwę toczoną na lądzie. Pod ryciną zamieszczono opis. Literami od A do F oznaczono kolejno: miasto Nyborg,
port (Slips haven), szaniec Knut schovet (Knutschoved), szwedzkie działa, szaniec Nyborg, wojska duńskie. Cyframi od 1 do 18 oznaczono holenderskie okręty,
a w opisie podano nazwiska ich dowódców. Rycina ta znajdowała się w oryginalnym wydaniu biografii Michiela de Ruytera pióra Gerarda Brandta, wydanym
w 1687 roku30.
Wymienione powyżej wydawnictwa, które zachowały się do naszych czasów, świadczą o dużym zainteresowaniu, jakim cieszyło się w Republice Zjednoczonych Prowincji zwycięstwo pod Nyborgiem oraz zdobycie Fionii. Większość z nich zostało wydanych bezpośrednio po bitwie, co było zjawiskiem
standardowym, jednak rycina Bastiaena Stopendaela, opublikowana w latach
1685–1687 wskazywać może na zainteresowanie tematem, także w późniejszym okresie. Sposób w jaki przedstawiono w nich wiceadmirała De Ruytera
jest charakterystyczny dla XVII-wiecznego holenderskiego kultu bohaterów
28
Rijksmuseum Amsterdam, Nederlaag der Zweden op Funen, 26 november 1659, sygn. RP-P-OB-76.815A.
29
Tłum. z jęz. niderlandzkiego Anna Pastorek.
30
Rijksmuseum Amsterdam, Inname van de stad Nyborg door Michiel de Ruyter, 1659, sygn.
RP-P-OB-77.739.

146

A n n a Pa s t or e k

morskich31. Zwycięskiego admirała obdarowano po bitwie, w geście uznania,
złotym łańcuchem oraz okazjonalnym medalem pamiątkowym z jego podobizną.
Król Danii zaprosił go na uroczysty obiad oraz nagrodził tytułem szlacheckim.
Jego zwycięstwo uczczono wydaniem okolicznościowych wierszy, map i ryciny,
w których De Rutera przedstawiono jako zwycięzcę, zdobywcę wyspy Fionii,
boga mórz tańczącego na falach ze swoimi okrętami. W najsłynniejszej XVII-wiecznej biografii pióra Gerarda Brandta Michiel de Ruyter podczas działań pod
Nyborgiem jawi się jako znakomity dowódca, potrafiący utrzymać wysokie morale załóg podczas przeciągających się w czasie działań na morzu, w męczących
chwilach bezczynności floty, gdy na przeładowanych okrętach (transportujących
żołnierzy wojsk lądowych) zaczynał kończyć się prowiant. Przedstawiono go
także jako dobrego taktyka, umiejącego prowadzić połączone działania morsko-lądowe oraz współpracować ze sprzymierzeńcami. Pokazano dwie strony charakteru De Ruytera – zdecydowanego, twardego dowódcę, dającego swoim ludziom przykład osobistej odwagi w walce, a zarazem litościwego chrześcijanina,
który dostrzega nędzę wojny i martwi się losem ludności cywilnej splądrowanego Nyborga.
Podsumowując należy podkreślić, że pomijane dotychczas w polskiej historiografii morskiej działania wiceadmirała Michiela de Ruytera w 1659 roku
były istotnym elementem polityki morskiej Republiki Zjednoczonych Prowincji.
Ich celem było zabezpieczenie holenderskich interesów handlowych przez przywrócenie równowagi w Sundzie. Stojący u sterów władzy w Republice wielki
pensjonariusz Holandii Johan de Witt, długo próbował rozstrzygnąć konflikt
przy użyciu środków dyplomatycznych, a gdy one zawiodły, głównie na skutek
nieugiętej postawy króla Szwecji Karola X Gustawa, zdecydował się na rozwiązanie militarne. Do jego realizacji wyznaczył wiceadmirała Michiela de Ruytera,
który znakomicie wywiązał się ze swojego zadania. Zreformowana, nowoczesna holenderska flota wojenna zaprezentowała pod Nyborgiem swoją siłę, pokazując że jest nadal jednym z najważniejszych graczy na morzach i oceanach.
Działania De Ruytera na morzu prowadzone w 1659 roku spotkały się z dużym
uznaniem, zarówno w Republice Zjednoczonych Prowincji, jak i w Danii. Zwycięski admirał został obsypany zaszczytami, a jego czyny uwieczniono w wydanych drukiem biografiach, wierszach, rycinach oraz mapach pamiątkowych,
Anna Pastorek, „Kult bohaterów morskich w XVII-wiecznej Republice Zjednoczonych Prowincji”, w: Na morzach i oceanach pod wojenną banderą: Wczoraj – dziś – jutro, red. Roman Kochnowski, Jarosław Jastrzębski (Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020), 11–30.
31
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publikowanych zarówno niedługo po zdobyciu Nyborga, jak i wiele lat później
(lata 70. i 80. XVII w.). Umiejętności taktyczne oraz charyzma, którymi wykazał
się wiceadmirał Michiel de Ruyter podczas działań w 1659 roku, jak i w następnych latach, sprawiły, że był postrzegany w Republice Zjednoczonych Prowincji jako naturalny następca admirała Jacoba van Wassenaera van Obdama
na stanowisku głównodowodzącego holenderską flotą wojenną. Funkcję tę objął
w 1665 roku po śmierci Van Wassenaera van Obdama w bitwie pod Lowestoft
i pełnił z powodzeniem do śmierci na morzu w 1676 roku. Sposób, w jaki uhonorowano w Republice Zjednoczonych Prowincji jego dokonania pod Nyborgiem,
wpisuje się w XVII-wieczny holenderski kult bohaterów morskich.
Z czysto militarnego punktu widzenia należy podkreślić duże umiejętności,
jakimi wykazał się Michiel de Ruyter podczas prowadzonych działań. Holenderski admirał postrzegany jest przede wszystkim jako wybitny taktyk, odnoszący
wielkie zwycięstwa na pełnym morzu, np. w bitwie czterodniowej (1666), podwójnej bitwie pod Schooneveld (1673), czy pod Texel (1673). Działania w 1659
roku dowiodły, że potrafił także sprawnie prowadzić połączone działania morsko-lądowe, w tym operacje desantowe. Dzięki przeprowadzeniu pozorowanego
ataku na południe od Nyborga udało się zdobyć Kerteminde. Był to pierwszy krok
do odbicia z rąk Szwedów całej wyspy. Kreatywnością, którą zaprezentował pod
Kerteminde i Nyborgiem, admirał wykazać miał się także w przyszłości, podczas słynnej wyprawy do Chatham (1667 r.), kiedy Holendrzy dokonali czegoś,
co w tamtych czasach uważano za niemożliwe do realizacji – zaatakowali Royal
Navy w jej własnych bazach, niszcząc największe angielskie okręty i położone
na lądzie arsenały oraz odholowując okręt flagowy Royal Charles do Holandii,
a także wpłynęli Tamizą aż pod Londyn, siejąc strach i zniszczenie. De Ruyter
był świadom znaczenia artylerii w rozstrzyganiu bitew, okazał się także mistrzem
taktyki liniowej. Potrafił wykorzystać siłę artylerii burtowej okrętów, także podczas zdobywania nadmorskiej twierdzy Nyborg. Zwycięstwo z 1659 roku zostało
nieco zapomniane przez historyków na tle wielkich sukcesów, które De Ruyter
odnosił podczas drugiej i trzeciej wojny angielsko-holenderskiej. Mimo że nie
było aż tak spektakularne jak późniejsze zwycięstwo w bitwie czterodniowej, czy
wyprawa do Chatham, to pokazało potencjał i wybitne umiejętności Michiela de
Ruytera – przyszłego głównodowodzącego holenderskiej floty wojennej.
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Abstrakt
Admirał Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1607–1676), jeden z najwybitniejszych dowódców epoki żagla, nazywany „holenderskim Nelsonem”. Zasłynął z działań na Morzu Północnym, prowadzonych podczas drugiej (1665–1667) oraz trzeciej (1672–1674)
wojny angielsko-holenderskiej, podczas których odnosił swoje największe zwycięstwa.
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Udział w drugiej wojnie północnej i zdobycie Nyborga to jeden z epizodów w jego długiej i niezwykle urozmaiconej karierze morskiej. Godzien jest uwagi, ponieważ pokazuje
charyzmę, kunszt taktyczny i znakomity zmysł planowania działań na morzu admirała
De Ruytera w okresie, kiedy nie był jeszcze głównodowodzącym holenderską flotą wojenną. Zaangażowanie dyplomatyczne Holendrów oraz liczebność floty wystawionej do
działań w tym rejonie dowodzą znaczenia Cieśniny Sund dla ich interesów handlowych
w obrębie Morza Bałtyckiego. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak działania pod Nyborgiem były postrzegane w XVII-wiecznej Republice Zjednoczonych Prowincji oraz jaki miały wpływ na rozwój kariery De Ruytera? W niniejszym artykule
wykorzystano holenderskie źródła z epoki, zarówno pisane, jak i ikonograficzne, m.in.
XVII-wieczne biografie admirała De Ruytera, w tym najsłynniejsza autorstwa Gerarda
Brandta oraz mapy, ryciny i wiersze ze zbiorów Rijksmuseum w Amsterdamie.

Activity of admiral Michiel de Ruyter in the Second Northern War:
Conquest of Nyborg
Abstract
Admiral Michiel de Ruyter (1607–1676), one of the most prominent commanders of the
Age of Sail, known as “Dutch Nelson”, became famous for the military operations carried
out during the Second (1665–1667) and Third (1672–1674) Anglo-Dutch War in which he
achieved his greatest victories. His participation in the Second Northern War and the
conquest of Nyborg is one of the episodes in his long and eventful maritime career. It is
worth attention, because it demonstrates admiral’s de Ruyter’s charisma, tactical craftsmanship, and excellent sense of planning the activities on sea in the period when he was
not yet a commander-in-chief of the Dutch war fleet. The diplomatic commitment of the
Dutchmen and the strength of their fleet deployed for operation in this region prove the
high significance of the Sound for their commercial interests within the Baltic Sea. This
article attempts to answer the questions of how the operations of Nyborg were perceived
in the 17th-century United Provinces of the Netherlands and how they influenced de Ruyter’s career. The 17th-century Dutch sources were used, both written and iconographic,
including the biographies of admiral de Ruyter, among them the most famous one by
Gerard Brandt, as well as the maps, engravings, and poems from the collection of Rijksmuseum in Amsterdam.
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Kto spalił Słupsk w marcu 1945 roku?
Przypadek pomorskiego miasta
zajmowanego przez Armię Czerwoną
Miasto czeka. Jeszcze całe,
Nietknięte jeszcze pożarem,
Czeka w strachu na swój los.
Domy ciemne. Niemcy w trwodze
Nasłuchują kroków, stukań:
Pójdą dalej? Wejdą tutaj?
Rośnie strach i rośnie łuna,
Noc jak dzień...
Aleksander Sołżenicyn, Pruskie noce
(poemat)

Słowa kluczowe: Sowieci, Armia Czerwona, Pomorze, pożary miast, Słupsk, ziomkostwo
Keywords: The Soviets, Red Army, Pomerania, town fires, Słupsk, landsmannschaft

Dotychczasowy dyskurs o pożarze Słupska
Niebroniony przez Niemców Słupsk poniósł podczas wojny duże straty. Zmieniły one na zawsze charakter miasta, które ze względu na urokliwość nazywano „małym Paryżem” (Klein Paris)1. Obecnie w centrum jest blokowe osiedle
Z określeniem tym nie zgadzali się niektórzy niemieccy słupszczanie, budziło ono emocje, ale
na pewno było używane. Jak się wydaje – przez elity, które widziały prawdziwy Paryż, być może

1
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mieszkaniowe, a po ładnych uliczkach, którymi jeździły tramwaje, pozostały nieliczne ślady. Mieszkańcy – dawni i nowi, Niemcy i Polacy – od kilkudziesięciu
lat zadają pytanie – kto zawinił, skoro walk nie było? Czy było tak, jak zapisał
Sołżenicyn, wspominając walki czerwonoarmistów (i swoje) w Prusach Wschodnich „Od pożaru do pożaru, Pośród łun przez cały czas”2?
W 1944 roku ogólna kubatura budynków Słupska wynosiła 6,2 mln m3. Siedem lat później obliczenia wykazały, że zmalała do 4 mln m3. Miasto utraciło
więc ponad 30% objętości budynków3. W Historii Słupska pod redakcją Stanisława Gierszewskiego – do dzisiaj podstawowej syntezie dziejów miasta – napisano, że Słupsk został zniszczony w marcu 1945 roku w około 25–30% w wyniku
walk czerwonoarmistów z Niemcami; boje te opisano. W okresie PRL w tle tych
nieprawdziwych stwierdzeń istniała „historia szeptana”, przekazywana z ust do
ust, poza oficjalnym, zdominowanym przez państwo obiegiem informacji. W jej
wykładni to Sowieci podpalili niebroniony Słupsk kilkanaście godzin po zajęciu
miasta. Wniosek ten wyprowadzano ze wspomnień Niemców, polskich pionierów
Słupska oraz historiografii zachodnioniemieckiej. Od upadku komunizmu wersja
„szeptana”, coraz dokładniej opisana i uzasadniona, została powszechnie przyjęta. Akceptowano ją z goryczą, bo Słupsk, uchodzący za jedno z ładniejszych
miast pomorskich, „mógł ocaleć”, jego zniszczeń nie uzasadniały działania wojenne. Kładziono to na karb „zdziczenia Sowietów”.
Obecnie, w powszechnym osądzie słupszczan, miasto w 1945 roku spalili
czerwonoarmiści. Często słyszy się i czyta, że zrobili to – przenosząc dyskurs
na płaszczyznę narodową – Rosjanie4. Tak też twierdzi wielu Niemców, i to
nie tylko we wspomnieniach, ale i w powstałych na ich podstawie opracowaniach naukowych. W wydanym niedawno, pięknym i starannie opracowanym
albumie Słupsk w dokumencie archiwalnym, gdzie ukazane są niemal wszystkie
niemieckie kamienice centrum miasta, padło podsumowujące zdanie: „W marcu

ze względu na układ ulic, których wiele nie przecinało się pod kątem prostym. Dyskusja na ten
temat miała miejsce w kilku numerach czasopisma Stolper Heimatblatt w 1953 r.
2
Aleksander Sołżenicyn, Pruskie noce (Warszawa: Ośrodek Karta, 2018), 12.
3
Witold Łobacz, „Rozwój urbanistyczny Słupska (1945–1966)”, w: Z najnowszych dziejów Słupska i ziemi słupskiej (1945–1965), red. Kazimierz Podoski (Poznań–Słupsk: Wydawnictwo Poznańskie, 1969), 160.
4
Rosjanie byli dominującą, ale tylko jedną z wielu nacji w Armii Czerwonej.
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1945 roku Armia Czerwona prawie w całości spaliła centrum miasta”5. Podobnie
uważają czołowi badacze dziejów Słupska – Zenon Romanow (w pionierskim
polskim artykule na ten temat6) i Zygmunt Szultka7. I zapewne tak było, lecz
przytoczona w tym tekście relacja wskazuje, że wydarzenia mogły mieć bardziej
złożony przebieg, a sprawcy – inne od zakładanych motywacje.
W istocie polskie opinie o losach miasta po jego zdobyciu są powtórzeniem
niektórych wspomnień niemieckich mieszkańców Słupska, a także podsumowań zawartych w opracowaniach Helmuta Lindenblatta8 o Pomorzu w 1945 roku
oraz Karla-Heinza Pagela9 o dziejach Słupska (który wykorzystał te relacje).
W przyjmowaniu tych wniosków odzwierciedla się odrzucenie tej części historiografii PRL, która zdejmowała z czerwonoarmistów winę za niszczenie miasta
i nie wspominała o ich okrucieństwach wobec cywilnej ludności Słupska. Jak
się wydaje (i paradoksalnie), istotą zmiany w narracji historycznej był stosunek
do Sowietów i Rosjan. Jak słusznie podsumował Andrzej Sakson, w polskiej historiografii i świadomości społecznej „mit wyzwolenia zastąpiony został mitem
zniewolenia”10. W takiej sytuacji odmienne twierdzenia stają się rodzajem wyzwania rzuconego potocznej świadomości.

5
Artur Sikorski, Krzysztof Skrzypiec, Tomasz Urbaniak, „Rys historyczny”, w: Słupsk
w dokumencie archiwalnym, red. Joanna Chojecka, Artur Sikorski, Krzysztof Skrzypiec, Tomasz
Urbaniak (Koszalin: Archiwum Państwowe w Koszalinie, 2018), 18.
6
Zenon Romanow, „Zajęcie Słupska przez Armię Czerwoną w 1945 roku”, w: Życie dawnych
Pomorzan, red. Wojciech Łysiak, t. 1 (Bytów–Poznań: Wydawnictwo Eco, 2001).
7
Prof. Z. Szultka dał temu wyraz podczas spotkania „Historyczny czwartek”, zorganizowanego
5 V 2018 r. w Baszcie Czarownic w Słupsku (temat „Kto podpalił Słupsk?”). Uczestnikami imprezy byli również Zenon Romanow i W. Skóra (moderator Tomasz Częścik). W Głosie Pomorza
z 20 VI 2020 r. ukazał się artykuł Wojciecha Frelichowskiego, w którym czytamy: „Według prof.
dr. hab. Zygmunta Szultki, historyka przez wiele lata związanego z Akademią Pomorską w Słupsku, Rosjanie utworzyli z niemieckiej ludności cywilnej żywy łańcuch ludzi z bazy paliw przy ul.
Paderewskiego do centrum miasta. Posłużył do przenoszenia wiader w benzyną, którą polewano
budynki, a potem je podpalano. Tak oto zniszczono piękną zabudowę, którą teraz możemy podziwiać jedynie na starych zdjęciach”.
8
Helmut Lindenblatt, Pommern 1945. Eines der letzten Kapitel in der Geschichte vom Untergang
des Dritten Reiches (Leer: Verlag Gerhard Rautenberg, 1993), 301.
9
Karl-Heinz Pagel, Stolp in Pommern – eine ostdeutsche Stadt. Ein Buch über unsere pommersche Heimat (Lübeck: Heimatkreises Stolp/Eugen Radtke, 1977).
10
Andrzej Sakson, „Wielki symbol polskiej klęski, czyli uwagi o demitologizacji Ziem Odzyskanych i marginalizacji Ziem Zachodnich i Północnych”, w: „Ziemie Odzyskane”. W poszukiwaniu
nowych narracji, red. Emilia Kledzik, Maciej Michalski, Małgorzata Praczyk (Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2018), 150.
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W podobnych sprawach – gdzie występują dwie strony konfliktu, napastnik
i ofiara – historyk powinien postępować na podobieństwo sędziego. Rozważyć
należy relacje obu stron i poddać je krytyce. Idąc za napomnieniem Marcelego
Handelsmana, „uczciwy badacz musi wysłuchać obu stron”11.
Problem z pożarem Słupska wynika z tego, że dotychczasowe wnioski wyprowadzane są wyłącznie z niektórych niemieckich relacji12. Sowieckich dotychczas – poza oficjalnymi, propagandowymi – nie znamy. Sędzia nie może poprzestać na zeznaniach tylko jednej strony, szczególnie, jeśli ofiara nie była w pełni
„neutralna”. Sowieci nie byli w Słupsku napastnikami. To była armia odpierająca
napaść, odpłacająca za wcześniejsze zbrodnie Niemców. Niemieccy mieszkańcy
o tym wiedzieli. Każdy prawnik wie, że jeżeli ofiara sprowokuje atak, jej relacje z przebiegu wydarzenia mogą być stronnicze. Wiadomo jednak również, że
winowajca (a Sowieci palący, grabiący, gwałcący i mordujący ludność cywilną
są obecnie tak postrzegani) często kłamie lub milczy o swoich przewinach.
Przyjęcie bez zastrzeżeń „niemieckiej narracji” w sprawie zdobycia Słupska
stwarza niebezpieczeństwo bezwiednego opowiedzenia się po jednej ze stron konfliktu. A konflikt niemiecko-sowiecki bez wątpienia był głównym składnikiem
rzeczywistości Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej podczas II wojny
światowej. Paradoksalnie, sowieckie okrucieństwa wobec ludności cywilnej
na wschodzie Rzeszy lat 1944/45 były dla propagandy nazistowskiej wygodnym
tworzywem. Mobilizowały walczących Niemców i potwierdzały słuszność oporu
za wszelką cenę, do końca. Ku temu też zmierzał Hitler w rozkazie z 19 marca
1945 roku, nakazującym stosowanie polityki „spalonej niemieckiej ziemi” wobec
wkraczających Sowietów. Na terenach zajmowanych przez aliantów należało niszczyć linie komunikacyjne, mosty, fabryki itp., by aprowizacja wojsk i normalne

11
Cyt. za: Adam Leszczyński, Ludowa historia Polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania (Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal, 2020), 15. Tytułem refleksji metodologicznej
trzeba jednak dodać, że Leszczyński stwierdził przed tym cytatem: „Autor tej książki zawsze stoi
po stronie słabszych i stara się im oddać głos” (tamże). Postawa szlachetna, ale daleka od dewizy
historyków sine ira et studio. I lokująca badacza raczej po stronie adwokata lub prokuratora, lecz
nie sędziego, ten bowiem nie powinien trzymać żadnej strony.
12
Polski robotnik przymusowy Hieronim Marciniak również wspominał o podpaleniu przez Sowietów, jednak jego relacja złożona w PTH wyraźnie wskazuje, że noc podpaleń przesiedział
w piwnicy i później również jej nie opuszczał, ze strachu przed Sowietami. Wnioskowanie mogło
być więc proste: walk o Słupsk nie było, miasto było niezniszczone przed ich wkroczeniem, wkroczyli i spłonęło – a więc to oni podpalili. To jednak może być tylko część prawdy.
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życie cywilne było tam niemożliwe13. Dzień po zajęciu Słupska przez Sowietów
minister propagandy Niemiec, Joseph Goebbels stwierdził „Nasze dywizje pójdą
w bój jak na mszę świętą. Chwytając za broń lub wchodząc do czołgów mamy
przed oczyma zamordowane dzieci i zgwałcone kobiety. W naszych sercach rodzi
się pragnienie zemsty i gniew, które pomogą nam pokonać wroga”14. Takie podejście miało znaczenie również dla powojennej niemieckiej narracji historycznej
(ale i politycznej). Niemcy mogli stwierdzić: „tak, dokonaliśmy rzeczy strasznych na wschodzie, to niewybaczalne, ale również nasi wrogowie je popełnili”.
Ponieważ obie strony robiły to samo, można było zrelatywizować nazistowskie
zbrodnie, traciły one jaskrawość wynikającą z monopolu. Takie ujęcie łagodziło
nie tylko oskarżenia wobec Niemców, ale i poprawiało samoocenę: „jeśli byliśmy
narodem bestii, to wszyscy okazali się bestiami” (dodawano wytłumaczenie: „to
była wojna”, das war Krieg).
Status ofiary straszliwych wydarzeń łagodzi oskarżenia, dlatego narracja
o „wyłącznie sowieckim spaleniu Słupska” mogła być dla Niemców wygodnym
elementem całokształtu oskarżenia Sowietów o bestialstwo (w dużej mierze
zresztą prawdziwego). Oczywiście, nie w 1945 roku, ale wspomnienia Niemców
– słupszczan, pochodzą głównie z lat 50., czyli apogeum zimnej wojny. Weszły
one w skład ok. 30 tys. relacji Niemców „wypędzonych”, zebranych w archiwum (Ost-Dokumentation w Bundesarchiv Bayreuth). Drukowano je też w Stolper Heimatblatt, powojennym czasopiśmie niemieckich słupszczan, a później
w Dokumentacji wypędzenia (Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus
Ost-Mitteleuropa). Było to już po procesie norymberskim i ujawnieniu ogromu
zbrodni nazistowskich. Niemcy czuli się winni. Sowieci byli też wówczas głównym wrogiem Zachodu, państwem totalitarnym i represyjnym, co kontrastowało
z budowaną w Niemczech zachodnich demokracją. Dawni przeciwnicy z frontu
zachodniego byli sojusznikami, wcześniejszy sojusznik wschodni – śmiertelnym
wrogiem. Relacje pisane w takim klimacie należy traktować z krytycyzmem,
Rozporządzenie Hitlera nazywane „rozkazem Nerona” (Nerobefehl, przez analogię do cesarza,
który polecił spalić Rzym) zostało wydane 11 dni po zajęciu Słupska. Nosiło kryptonim „spalona ziemia” (Verbrannte Erde). Kanclerz Niemiec polecił wówczas zniszczyć w kraju wszystko,
co przeciwnik mógłby wykorzystać do walki. W kontekście wojny totalnej, angażującej niemal
wszystkie siły państwa i społeczeństwa, oznaczało to niemal całkowite zniszczenie, zwłaszcza
infrastruktury przemysłowej, energetycznej i transportowej, Janusz Sobczak, Hitlerowskie przesiedlenia ludności niemieckiej w dobie II wojny światowej (Poznań: Instytut Zachodni, 1966), 346.
14
Cyt. za: Leszek Adamkiewicz, Dymy nad Gdańskiem. Agonia Prus Zachodnich (Zakrzewo:
Replika, 2013), 233.
13
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zwłaszcza, jeśli mają być jedynym źródłem do opisu wydarzeń. Rzecz jasna, krytycyzm nie oznacza niewiary w ich treść, a jedynie konieczność skonfrontowania
z innymi źródłami. Każdy historyk zawodowy wie, że krytyka wewnętrzna źródła to w dużej mierze badanie wiarygodności jego autora.
Bez wątpienia część zniszczeń niemieckich miejscowości należy przypisać
rozpasaniu czerwonoarmistów, rozpalonych propagandą budującą nienawiść do
Niemców i wskazującą na ich bogactwo, jako efekt „zrabowania całego świata”.
Wśród milionów czerwonoarmistów z pewnością była dość liczna grupa tych,
którzy – jak opisał to major Lew Kopielew, skazany w 1945 roku na 10 lat łagru –
podpalali „dla draki”15.
Wydaje się, że opisując niszczenie przez Sowietów miast niemieckich zbyt
łatwo sięga się po określenia „barbarzyństwo” i „zdziczenie”. W poszukiwaniu
przyczyn pomija się konteksty. A warto pamiętać, że lotnictwo Wielkiej Brytanii
i USA zniszczyło więcej niemieckich budynków i zabiło zapewne więcej niemieckich cywilów niż Sowieci na wschodzie Rzeszy. W bombardowaniach samych tylko Niemiec alianci zniszczyli 654 tys. budynków, znacznie uszkodzono
ponad 4 mln; śmierć poniosło ponad 600 tys. osób. Rząd Churchilla nakazywał
bombardowania nie tylko infrastruktury wojskowej, ale by złamać morale narodu
niemieckiego (tzw. moral bombing)16. Dlaczego zachowania Sowietów nie tłumaczyć podobnie? Niemcy stawiali na wschodzie znacznie bardziej zacięty opór,
więc złamanie ich morale poprzez grozę pochodu można uznać za racjonalne
z punktu widzenia dowództwa Armii Czerwonej.
Sowieckie dokumenty i wspomnienia dopiero są poznawane; wymaga to
jeszcze czasu. Od razu należy odrzucić oficjalne enuncjacje prasowe i idące
za nimi podsumowania historyków ZSRS. W czasopiśmie Czerwona Gwiazda
z 10 marca 1945 roku17 w sposób całkowicie niemal bałamutny opisano zdobycie

15
Lew Kopelew, Aufbewahren für alle Zeit! Aus Ostpreußen in russische Straflager. Ein Sowjetmajor im Widerstand (Hamburg: Verlag Hoffmann und Campe, 1976), 79. Autor tej książki
w transkrypcji polskiej to Lew Kopielew, zaś w angielskiej – Lew Kopelev (jako autor No Jail for
Thought, Londyn 1977). Trzeba o tym wspomnieć, gdyż z niezrozumiałych powodów w polskim
tłumaczeniu książki Catherine Merridale (Wojna Iwana. Armia Czerwona 1939–1945, Poznań: Rebis, 2007), jest on wymieniany jako Lew Kopieliow. Oryginaly zapis nazwiska: Лев Зиновьевич
Копелев (1912–1997).
16
Jörg Friedrich, Pożoga. Bombardowanie Niemiec w latach 1940–1945 (Warszawa: MDI Books,
2011).
17
Красная звезда (Krasnaja Zwiezda), 10.03.1945, 58. Była to relacja korespondenta II Frontu
Białoruskiego kpt. M. Makuchina (М. Макухин).

Kto spa lił Słu psk

157

Słupska. Warto ten fragment przytoczyć, by unaocznić głębokość zafałszowania
propagandy Armii Czerwonej:
Słupsk obejmuje dość duży obszar. Wzdłuż rzeki, która przecina miasto na dwie
części, ciągną się wąskie uliczki, zabudowane wielopiętrowymi budynkami, od
których odchodzą w różnych kierunkach kręte alejki. Walka w takim mieście jest
trudna. Ponadto Niemcy ustawili barykady na wielu ulicach, blokując je wagonami
tramwajowymi, skrzyniami i workami z piaskiem. W domach położonych przy
barykadach rozlokowały się grupy żołnierzy z bronią maszynową i granatami.
Nic jednak nie uratowało Niemców przed klęską. Po silnym ataku artyleryjskim
nasza piechota i czołgi rzuciły się do ataku. Ciężkie wozy bojowe niszczyły umocnienia przeciwnika. Do hitlerowców ukrytych w budynkach oddano bezpośrednie
strzały z broni palnej. Bojownicy grup szturmowych przedostawali się do budynków i niszczyli ich zgrupowania. Stopniowo blok po bloku przechodził w ręce żołnierzy radzieckich. Do końca dnia oddziały sowieckie całkowicie opanowały Stolp.
W mieście zdobyto wspaniałe łupy.

Dodajmy, że według relacji niemieckich, wspomnień polskich robotników
przymusowych, a także dzienników bojowych oddziałów Armii Czerwonej
wkraczających do Słupska rankiem 8 marca 1945 roku miasto było niebronione,
bez oddziałów Wehrmachtu i zostało zajęte bez poważniejszych incydentów.
Rzeczywisty opis wydarzeń zawierają dzienniki działań bojowych Armii Czerwonej przechowywane w Centralnym Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej w Podolsku pod Moskwą. Jest wśród nich dziennik 1072. Pułku
z 313. Dywizji Strzelców, wchodzącej w skład 2. Frontu Białoruskiego. Był to
pierwszy oddział, którego części weszły do Słupska. Czytamy tam18:
O 22:00 7.03.[19]45 6. Kompania Strzelców ruszyła naprzód i zajęła przedmieścia Słupska, miejscowość Kobylnica. Pluton pieszego zwiadu o 0:30 ulokowano
na czołgu oddziału rozpoznawczego 18. Brygady Pancernej, w celu rozpoznania
sił i środków broniącego miasto przeciwnika z południowej strony. Czołgi dotarły
do południowej granicy miasta nie napotykając oporu, ale nie mogły wejść do miasta z powodu istniejących zapór przeciwczołgowych [budowali je robotnicy przymusowi na rozkaz Niemców na ul. Poznańskiej]. Pluton pieszego zwiadu zszedł
z czołgu i wchodząc do miasta stwierdził, że wojska przeciwnika pośpiesznie odchodzą w kierunku wschodnim [na Lębork i Gdańsk].
Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, zespół 7742, inwentarz 62016,
sprawa 11, Dziennik operacji wojskowych 1072 Pułku Piechoty. Autor dziękuje Dariuszowi Zającowi za pomoc w tłumaczeniu tego tekstu.
18
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O 7:00 rano, po otrzymaniu bojowego zadania, pułk obszedł miasto od wschodu
i rozpoczął pościg za odchodzącym przeciwnikiem, przy tym w ciągu dnia zajął
miejscowości Krępa Słupska, Płaszewko, Kusowo, Głobino, Wieszyno, Stanięcino,
Redzikowo, lotnisko19, Jezierzyce, Grąsino, Rogawica, Bięcino, Świecichowo, Wiatrowo.

W dzienniku bojowym sowieckiego 239 Pułku Piechoty, który wkroczył do
Słupska rankiem 8 marca, nie wspomniano o walkach o miasto. Jest tylko zapis
o wyzwoleniu obozu robotników przymusowych skupiającego ok. 500 osadzonych20 i o niewielkiej potyczce na wschód od Słupska, w okolicy lotniska Redzikowo, gdzie:
wróg przygotował zasadzkę w postaci grupy z automatami, ze wsparciem 5 dział
samobieżnych. Wysłany zwiad z 1. Dywizji Strzelców na czas zorientował się w sytuacji i dostrzegł przeciwnika. Batalion z marszu, przy pomocy dział zaatakował
z boków i zmusił do ucieczki. Przy tym zabito do 30 żołnierzy i oficerów wroga,
3 samochody, wzięto 18 jeńców oraz lotnisko z 7 samolotami21.

W samym Słupsku walk nie odnotowano.
Wersje komunistycznej propagandy i dzienników bojowych Armii Czerwonej były więc całkowicie odmienne, ale w obu nie wspomniano o pożarze miasta.
Co rzeczywiście wydarzyło się w Słupsku w dniach 8–12 marca 1945 roku? Kto
przyczynił się do spalenia miasta? Okryta niedawno relacja wskazuje, że prawda
była bardziej złożona22.

Przebieg wydarzeń w Słupsku w marcu 1945 roku
Hipoteza postawiona w tym artykule, po uwzględnieniu wspomnianej relacji niemieckiej, jest następująca: Słupsk zaczął płonąć nocą 7/8 marca w wyniku niemieckiego wysadzenia mostów, jeszcze przed wkroczeniem Sowietów. Niemcy
zastawili w Słupsku pułapkę na czerwonoarmistów w kamienicach Starego
Chodziło o położone na wschód od Słupska lotnisko Stolp-Reitz, którego budowę rozpoczęto
w 1936 r., obecnie zlikwidowane i zajmowane przez bazę wojskową USA (tarcza antyrakietowa).
Zob. Mateusz Kabatek, Lotnictwo w Słupsku 1912–1945 (Słupsk: Stratus, 2016), 52.
20
Zapewne chodziło o obóz na ul. Kozietulskiego, do dzisiaj w żaden sposób nieupamiętniony.
21
Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, zespół 6705, inwentarz
123215, sprawa 11, Dziennik operacji wojskowych 239 Pułku Piechoty.
22
Autor dziękuje Tomaszowi Urbaniakowi za zwrócenie uwagi na relację Mety Dähling.
19
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Rynku (Markt Platz). Wieczorem 8 marca, gdy Sowieci byli w mieście już kilkanaście godzin, nastąpił wybuch niemieckich materiałów wojskowych na Starym
Rynku. Nie wiadomo z jakiej przyczyny, ale prawdopodobna jest detonacja dokonana przez Niemców. W wyniku wybuchu nastąpiły dalsze pożary, a następnie
Sowieci przystąpili do systematycznych podpaleń, z zemsty, lub aby detonować
kolejne możliwe pułapki i zdusić możliwy opór. Metodyczność podpaleń i zaangażowanie całych pododdziałów wskazuje jednak na drugi motyw. Zniszczeń
dopełniły przemarsze przez miasto 1 Gwardyjskiej Armii Pancernej Armii Czerwonej, idącej z Koszalina do Gdańska. Jeśli hipoteza ta jest prawdziwa, za spalenie centrum miasta odpowiadaliby i Niemcy, i Sowieci, w trudnej do ustalenia
proporcji. Destrukcję miasta rozpoczęli jednak Niemcy.
Na pewno problem ten należy przebadać od podstaw. W obydwu polskich
syntezach dziejów Słupska, z 1981 (pod red. Stanisława Gierszewskiego) i z 1986
roku opisano nieistniejące walki w mieście i im przypisano zniszczenia23. Ówczesna cenzura PRL nie zaakceptowałaby innej interpretacji. Ale też i Niemcy,
zwłaszcza środowiska „wypędzonych” mieli specyficzne spojrzenie, zbudowane
na poczuciu krzywdy, nierzadko bezkrytyczne wobec uczynków swoich rodaków
i Trzeciej Rzeszy. Dokładna analiza wspomnień osób przebywających wówczas
w Słupsku prowadzi jednak do wniosków odległych od prostego wniosku – Sowieci w marcu 1945 roku spalili miasto.
W lutym 1945 roku Słupsk nie był już spokojnym pomorskim miastem.
Dwukrotnie większa liczba ludności wypełniała mieszkania i niemal wszystkie
wolne sale publiczne. Przez miasto przemieszczały się też różnorakie wojska:
oddziały niemieckie z Norwegii, kawaleria węgierska i niedobitki rosyjskich
oddziałów pomocniczych Wehrmachtu, nazywane potocznie Armią Własowa.
Wypełnione koszary Mackensena na obecnej ul. Bohaterów Westerplatte dość
często opuszczał szary autobus wypełniony żołnierzami. Jedni byli uzbrojeni
i w hełmach, drudzy tylko w czapkach. Jechali w kierunku strzelnicy wojskowej w Lasku Południowym, gdzie następowały egzekucje żołnierzy skazanych
za tchórzostwo lub dezercję. 1 marca na dziedzińcu kościelnym przy Podgórnej
(Bergstrasse), na ustawionej tam szubienicy, powieszono niemieckiego urzędnika
Stanisław Gierszewski, red., Historia Słupska (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1981); Józef Lindmajer, red. Dzieje Słupska (Słupsk: Polskie Towarzystwo Historyczne, 1986). Ustalenia
w tych dwóch syntezach były powtórzeniem opisów walk o miasto z opracowania: Kazimierz
Podoski, red., Z najnowszych dziejów Słupska i ziemi słupskiej 1945–1965 (Poznań–Słupsk: Wydawnictwo Poznańskie, 1969).
23
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sądowego. Tabliczka na piersi informowała, że śmierć była karą za pomaganie
wrogom Niemiec24.

Rycina 1. Fragment niemieckiego planu Słupska z 1933 roku
(w centrum – Stary Rynek, Markt-Platz, epicentrum pożaru z marca 1945 r.;
widoczne trzy mosty na Słupi wysadzone przez Niemców 7/8 III 1945 r.),
zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

24

Wspomnienie Martina Rohde, Stolper Heimatblatt 2 (1953): 20–23.
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Podsumujmy jednak fakty niepodlegające wątpliwości, potwierdzane przez
historiografię niemiecką:
1. Słupsk 3 marca 1945 roku był siedzibą stacjonowania dowództwa LV Korpusu
Armijnego Wehrmachtu. Wcześniej miasto było przygotowywane do obrony,
budowano zapory i umocnienia, ale od strony wschodniej, skąd spodziewano
się ataku Armii Czerwonej.
2. Niedawno mianowany komendant wojskowy Słupska (Kampfkommandant
von Stolp), płk Diether-Dennies von Kleist25 – zawodowy oficer i miłośnik
archeologii – 4 marca 1945 roku – otrzymał rozkaz odwołujący go ze stanowiska. Jego nowym zadaniem było gromadzenie rezerw dla 2. Armii. Zastąpił
go mjr Georg Jass26, dowódca zapasowego oddziału kawalerii. Czy było to
równoznaczne z decyzją o oddaniu Słupska bez walki – nie wiadomo27. Jednak tego dnia (4 marca, niedziela) rozpoczęto ewakuację rodzin członków NSDAP28. Wokół Słupska nie rozlokowano żadnych jednostek artylerii czy wojsk
pancernych 2. Armii, zdolnych stawiać opór Sowietom. Z miasta wycofano
też sztab LV Korpusu i podlegające mu oddziały, przenosząc je do Lęborka29.
3. Oddziały sowieckie 5 marca dotarły nad Bałtyk pod Kołobrzegiem. Niemiecka 2. Armia znalazła się w okrążeniu, głównym ośrodkiem jej obrony
25
Kleist (1890–1971) już od 1943 r. był kluczowym wojskowym w Słupsku, komendantem garnizonu (Kommandeur des Wehrbezirkskommandos und Standortältester von Stolp). Po opuszczeniu
miasta 7 marca udało mu się ewakuować przez Hel i Świnoujście do Lubeki. Obóz jeniecki pod
Ostendą opuścił w 1946 r. Podjął pracę w Państwowym Urzędzie Ochrony Zabytków Prehistorycznych. Opublikował kilka prac z zakresu archeologii, w tym związanych z ukochanym przez
niego Sławnem. Jego żonie (wzięli ślub w Słupsku 25 I 1945 r.) również udało się wyjechać do
Niemiec Zachodnich. Mieszkali w Getyndze.
26
Ur. 1909 r. w Gąbinie, pow. słupski, zm. 1989 r. w Hamburgu. Pagel (Stolp, 283) podaje, że
zmiana na stanowisku dowodzenia w Słupsku wynikała z grypy Kleista. Jednocześnie jednak
otrzymał on poważniejsze – z punktu widzenia Wehrmachtu – stanowisko: gromadzenie rezerw
ludzkich i materiałowych dla 2. Armii.
27
Helmut Lindenblatt (Pommern, 298–299) przytoczył w swoim opracowaniu o Pomorzu w 1945 r.
rozmowę z adiutantem płk. Kleista, mjr. Wagnerem, który 7 marca miał powiedzieć, że wojska
w Słupsku mają rozkaz ewakuować ludność cywilną i bronić miasta „do ostatniego człowieka”.
Następnie Lindenblatt podaje, że tego dnia miasto było całkowicie bez wojska. Albo więc oficerowie niemieccy nie wykonali rozkazu (co wątpliwe, bo w warunkach frontowych oznaczało to
rozstrzelanie), albo rozkaz został zmieniony w ciągu dnia.
28
Pagel, Stolp, 284. Ze wspomnień wynika, że była to częściowa ewakuacja dla wybranych. Mężowie zaufania Narodowosocjalistycznej Opieki Potrzebujących (Nationalsozialistische Volks
vohlfahrt, NSV) udali się do określonych domów z wiadomością o wyjeździe pociągiem do Dargolezy, zob. Stolper Heimatblatt 2 (1953): 22.
29
Erich Murawski, Bój o Pomorze. Ostatnie walki obronne na wschodzie (Oświęcim: Napoleon
V, 2017), 211.
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został obszar obecnego Trójmiasta. Wojska sowieckiego 2. Frontu Białoruskiego rozpoczęły natarcie na wschód, w kierunku Gdyni i Gdańska. Osią komunikacyjną ataku była szosa łącząca Koszalin, Słupsk, Lębork i Wejherowo.
4. Nocą 6/7 marca słupskie lotnisko Stolp-West opuścił klucz niemieckich samolotów rozpoznawczych Storchkommando III i przebazował się do Lęborka30.
5. Płk Kleist 7 marca polecił oddziałom Wehrmachtu opuścić Słupsk i wycofać się na wschód31. Ewakuację ludności cywilnej miasta zarządzono około
godziny 8.00 rano, na niecałą dobę przed wkroczeniem czerwonoarmistów.
Była tragicznie spóźniona i niewykonalna. W mieście przebywało ok. 100 tys.
mieszkańców, bo obok 55 tys. stałych przebywali tu uchodźcy z innych części
Rzeszy, głównie z Prus Wschodnich32. W jaki sposób mieli oni w kilka godzin
opuścić miasto wraz z dobytkiem zapewniającym przetrwanie na mrozie?
Wybuchła panika zbudowana na poczuciu bezradności. Wiele osób pozostało
w mieście. Inni musieli zawrócić z powodu zablokowanych dróg kołowych
i kolejowych. O godzinie 12.00 powiatowy szef NSDAP, Johann Andresen,
zarządził opuszczenie Słupska przez podlegający mu Volkssturm. Według
pewnej relacji formacja ta – dowodzona przez wiernych nazizmowi słupszczan – została rozwiązana już 6 marca33. Jakkolwiek by nie było, miasto było
bezbronne. Tego dnia Słupsk opuściły też załogi czterech wozów straży pożarnej, które pojechały w kierunku Gdyni. Wraz z nimi wyjechali policjanci,
z których około 20 Sowieci zastrzelili później podczas ucieczki.
6. Oddział SS – 7 marca po godz. 15.00 – rozstrzelał w Słupsku 22 robotników
przymusowych, głównie narodowości polskiej. Ta ponura zbrodnia w przeddzień wkroczenia Sowietów, dokonana na terenie Lasku Południowego, była
standardowym zachowaniem nazistowskich służb bezpieczeństwa w obliczu
zbliżającego się wroga. Zabici robotnicy byli niewielką częścią kilkusetosobowej grupy robotników obcokrajowych pracujących w Słupsku. Niemcy

Kabatek, Lotnictwo, 144.
Murawski, Bój, 211.
32
Pagel, Stolp, 279.
33
Wg G. Albrechta, wspominającego te wydarzenie 10 lat później, w kierownictwie słupskiego
Volkssturm doszło do tarć, gdyż chcieli oni bronić miasta, w odróżnieniu od regularnej armii, jednak dzięki współpracy z administratorem wojskowym dowództwa garnizony Karlem Marotzke
doszło do rozwiązania słupskiego Volkssturm 6 III, zaś jego członkowie otrzymali stosowne
dokumenty, chroniące ich później przed Sowietami. Zob. „Po 10 latach. Marzec 1945”, Stolper
Heimatblatt 3 (1955): 56.
30
31
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uwięzili ich, podejrzewając o spiskowanie34. Pozostałych robotników przymusowych i jeńców zmuszono tego dnia do ewakuacji, ale część ukryła się
w mieście.
7. Wieczorem 7/8 marca sowiecka artyleria zajęła stanowiska koło Kończewa
i Sierakowa Słupskiego, ok. 10 km na południe od centrum Słupska. Rozpoczęto lekki ostrzał, mający sprawdzić obecność nieprzyjaciela w mieście. Pociski spadły m.in. na dworzec kolejowy. Sowieci liczyli, że Niemcy wycofają
się z miasta35.
8. Około północy z 7 na 8 marca Niemcy – po przejściu Wehrmachtu – wysadzili mosty w Słupsku, co następnego dnia zatrzymało Armię Czerwoną
w mieście. Miało to na celu opóźnienie jej marszu na wschód, w kierunku
Gdańska. Mosty zaminowano – z braku innego środka burzącego – bombami
lotniczymi, być może z lotniska słupskiego36. Jaki to miało wpływ na zasięg
wybuchu, trudno określić, jednak nawet precyzyjne ładunki (a takimi nie
były) musiałyby w gęsto zabudowanym terenie poczynić poważne szkody.
Niemcy postępowali tak i w innych miastach, np. klasztor na Jasnej Górze
czy most Królowej Jadwigi w Bydgoszczy zaminowali bombami lotniczymi.
W Słupsku zaminowania dokonali jeńcy sowieccy.
9. Tej samej nocy niemieccy marynarze (Kriegsmarine-Arsenal z Gdyni) podpalili starą, dużą halę stojącą obok budynku Lohmühle, u wejścia do Lasku
Północnego (Waldkater), ulubionego miejsca przechadzek słupszczan, gdzie
obecnie jest Karczma pod Kluką. Znajdowały się w niej cenne instrumenty
morskie, które nie miały wpaść w ręce Sowietów. Od tego pożaru zapłonęła
sąsiednia restauracja, w której przebywało około 100 uchodźców z Bochum,
Miastka i centrum Słupska. Niemcy podpalili też stację benzynową na ulicy
Wiejskiej, instalacje na lotnisku w Redzikowie oraz jeden z budynków koszarowych na obecnej ulicy Bohaterów Westerplatte37.
10. Rankiem 8 marca do Słupska wkroczyły pierwsze oddziały Armii Czerwonej. Był to 3. Korpus Pancerny Gwardii dowodzony przez gen. por. Aleksego Panfiłowa, wspierany przez 27. Dywizję Strzelecką, wchodzącą w skład
Janusz Wolski, „Rozstrzelanie 22 więźniów w Słupsku”, w: Zbrodnie hitlerowskie na ziemi
koszalińskiej w latach 1933–1945, red. Andrzej Czechowicz (Koszalin, 1968), 124–132.
35
Kamil Anduła, „Bitwa w Pradolinie Redy-Łeby. Działania bojowe sowieckich wojsk pancernych na kierunku Gdyni (6–16 marca 1945 r.)”, Przegląd Historyczno-Wojskowy 4 (2020): 52.
36
Pagel, Stolp, 283.
37
Tamże, 296.
34
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19. Armii. Do miasta zbliżyły się dwoma trasami, szosą od Sławna i od Kobylnicy. Idące od Sławna natrafiły na drodze na liczne miny (55 szt.). Pod Noskowem Niemcy zorganizowali artyleryjską pułapkę. O ile oddziały pancerne
szybko ruszyły w pogoń za Niemcami (jeszcze 8 marca, część przechodząc
przez centrum, część forsując Słupię w okolicy Łosina i obchodząc miasto),
to część 27 Dywizji w nim została38. W następnych dniach i tygodniach obecność sowieckich wojsk w mieście była znaczna. Przechodziły przez Słupsk
liczne oddziały maszerujące na wschód. Słupsk stał się też ważną bazą zaopatrzeniową dla armii walczących o Gdynię i Gdańsk, które rozkazem Hitlera
z 25 marca 1945 roku zostały uznane za twierdzę.
11. Wieczorem 8 marca wybuchł pożar centrum miasta, z epicentrum na Starym
Rynku.
12. Jeszcze wieczorem 9 marca w Słupsku stacjonowały – oczekując na przeprawę przez Słupię – liczne oddziały i sztab 1 Gwardyjskiej Armii Pancernej
Armii Czerwonej, zdążającej z Koszalina w kierunku Gdańska. Następnie
(10 marca) przeszły one przez prowizorycznie naprawione mosty. Do ich naprawy czerwonoarmiści zmusili Niemców. Była to potężna formacja uderzeniowa, wzbudzająca słuszne obawy u dowódców niemieckich: 35 470 żołnierzy i oficerów, 419 czołgów, 143 działa pancerne, 514 dział i 39 wyrzutni
rakiet39. Tego dnia oddziały gen. Panfiłowa, które wkroczyły do Słupska
8 marca, były już na wschód od Słupska, nad rzeką Łupawą, w pogoni za
Niemcami. Po drodze spychały do rowów dziesiątki wozów uchodźców ze
Słupska.
13. Przez Słupsk 9 marca przechodziły też oddziały polskie, podlegające Sowietom. Była to 1. Warszawska Brygada Pancerna imienia Bohaterów Westerplatte. Etat jednostki wynosił 1446 osób40.
14. Pożary zaczęły samoistnie dogasać około 10 marca. Jednak jeszcze w kwietniu i maju co jakiś czas płonęły budynki w mieście, co widzieli i opisywali
już przybywający do Słupska przedstawiciele władz polskich.
Urodzony w Koszalinie w 1926 roku Erhard Groll mieszkał początkowo
w Kołobrzegu, potem w Słupsku uczęszczał do szkoły średniej (Stephan-Oberschule). W 1944 roku wcielono go do Wehrmachtu. Na froncie został raniony
Anduła, „Bitwa”, 51.
Tamże, 44.
40
Kamil Anduła, 1 Warszawska Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte (Warszawa: Tetragon, 2015), 399.
38
39
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i w lutym 1945 roku wrócił do Słupska. Wkroczenie Armii Czerwonej przeczekał
w podmiejskich wsiach. Tam przebrał się w cywilne ubrania i 13 marca (5 dni
po zajęciu miasta) wrócił do domu41. W swoim dzienniku zapisał:
Pierwsze wrażenie ze Słupska. Szokujące. Ulica Garncarska [Töpferstadt] była
dymiącą kupą gruzu, dom Nikutta na ul. Wiejskiej [Sandberg] stał w płomieniach. Ulica Henryka Pobożnego [Quebbenstrasse] została zasypana kamiennym
gruzem. Przy Moście Zamkowym [Herzogsbrücke] zostaliśmy odprawieni przez
rosyjskiego wartownika na Most Kowalski [Schmiedebrücke]. Tylko ten był przeznaczony dla Niemców. Wszystkie mosty musiały zostać wysadzone w powietrze.
Odłamki leżały dziko rozrzucone w Słupi, ale same przeprawy zostały już naprawione. Teraz nastąpiła najgorsza część. Od Mostu Kowalskiego do Nowej Bramy
widziałem tylko dwa domy, które jeszcze stały. Połowa Starego Rynku była pełna
gruzów i zgliszcz. Pomiędzy nimi wypalone wagony i zwisające druty tramwajowe. Do dziś zachowały się tylko Spelling i apteka narożna (Hofapotheke), Dobratz, Schübner [potoczne nazwy 4 kamienic na Starym Rynku]. Na ulicy Deotymy
[Wollmarktstrasse] wszystko jeszcze stoi, miejmy nadzieję, że również na ul. Ignacego Paderewskiego [Weidenstrasse]42.

Zniszczenia wojenne miast spowodowane walkami należy pozostawić
na boku, jako oczywisty element wojny. Tak uległy zniszczeniu np. Gdańsk,
Grudziądz, Elbląg czy Królewiec. Niemcy bronili się i budynki padły ofiarą tej
obrony. Uwagę trzeba skupić na miastach niebronionych, takich jak Słupsk.
Nie ulega wątpliwości, że czerwonoarmiści podpalali niektóre takie miasta.
Przyczyny były różnorodne: rozniecana latami nienawiść do Niemców, zemsta
za zniszczenia okupacyjne na Wschodzie, demoralizacja i żołnierskie rozpasanie,
wypity alkohol i nieostrożność, frustracja i gniew spowodowane obejrzaną zamożnością „kapitalistycznych Niemiec” – wyjaśnienia można mnożyć. Generał

Erhard Groll pozostał w mieście jeszcze kilka miesięcy, na bieżąco zapisując w dzienniku swoje
spostrzeżenia. Podjął pracę w aptece przy Starym Rynku, choć nie był farmaceutą. Po opuszczeniu Słupska pod koniec 1945 r., już w Niemczech zachodnich zdał maturę i rozpoczął studia
medyczne. Po egzaminie państwowym i doktoracie pracował jako asystent medyczny w Bonn,
jako lekarz portowy w Hamburgu i w różnych przychodniach. Napisał książkę beletrystyczną
o swoich przeżyciach w zajętym przez Sowietów Słupsku, w której wykorzystał fragmenty dziennika: Erhard Groll, Paninka. Paninka oder die Wahlverwandtschaft (Leverkusen: Kremer-Verlag,
1997).
42
Fragmenty dziennika Erharda Grolla „Stolper Tagebuch” zostały opublikowane w Mitteldeutschen Zeitung.
41
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Iwan Sierow, jeden z zastępców szefa NKWD, tak wspominał zajęcie jednego
z miast niemieckich43 w styczniu 1945 roku:
Następnego dnia znów musiałem przejeżdżać przez to nieszczęsne miasto. W ciągu
nocy spłonęło ponad 75 procent budynków. Powstawały nowe pożary. Wyraziłem
zdziwienie – przecież zdobyliśmy je prawie nietknięte i takie było jeszcze wczorajszego wieczoru. Co się mogło wydarzyć? Nasze wojska już poszły dalej, kursowały
tylko ciężarówki dowożące amunicję. Postanowiłem, że sam dotrę do przyczyny
tego zjawiska. Z najbliższego domu wyszli dwaj żołnierze. Wszedłem do środka.
Na parterze nic. Normalnie. Wszedłem na piętro – na podłodze tliły się firanki, od
których sterta płótna prowadziła do kupy mebli. Czyli pożary to sprawka naszych
wojaków. Po powrocie opowiedziałem wszystko dowódcy frontu Żukowowi, który
odrzekł, że takich doniesień napłynęło kilkadziesiąt – żołnierze sowieccy podpalają zajęte miejscowości i grupowo gwałcą niemieckie kobiety44.

Czy tak też było w przypadku Słupska? Dotychczas stawiano różne hipotezy, lecz budzą one zastrzeżenia. Pierwsza zakładała, że była to „niszczycielska furia” i bezrozumne barbarzyństwo czerwonoarmistów, czyli działania
oparte na emocjach. Przeczy temu powtarzane w opisach długotrwałe i metodyczne działanie dużych zespołów żołnierzy. Materiały do podpaleń rozwożono
samochodami po wybranych ulicach; do akcji wprzęgnięto ludność cywilną.
Niemiecka pracownica magistratu słupskiego (podpisana tylko inicjałami E.B.)
wspominała45: „W nocy z 8 na 9 marca 1945 r. centrum miasta stanęło całkowicie w płomieniach. Rosjanie podpalili budynki z czystej, niszczycielskiej furii.
Niemcy (mężczyźni) zostali przez Rosjan zmuszeni do wrzucania do budynków
kanistrów z benzyną i do ich podpalania”.
Pochodząca z Prus Wschodnich Gisela Friederike von Hohendorff aus
Kulmsee, była jednym z licznych uchodźców przebywających w Słupsku. Tuż

43
W książce stwierdzono, że Landsberg to Górowo Iławeckie. Prawdopodobnie gen. Sierow był
jednak w Gorzowie Wielkopolskim (Landsberg an der Warthe).
44
Tajemnice walizki generała Sierowa. Dzienniki pierwszego szefa KGB 1939–1963 (Konstancin:
Rea-Sj, 2019), 317–318.
45
Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße (Augsburg: Weltbild Verlag, 1993), t. 1, 261–262. Tłumaczenie: Dagmara Grajczak. Zob. Dagmara Grajczak, „Die Russen kommen... Zajęcie Słupska przez Armię Czerwoną w marcu 1945 r. w relacjach
mieszkańców miasta”, w: Słupsk i ziemia słupska od średniowiecza do współczesności, red. Wojciech Skóra, Agnieszka Teterycz-Puzio (Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej,
2021) (w druku).
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po wkroczeniu Sowietów została obrabowana. Następnie zaś, jak zapisała w relacji z 1951 roku46:
(…) każdego popołudnia między godziną 3 a 4 wystrzeliwano pociski zapalające
w domy w centrum miasta, i to przez czternaście dni. Kiedy ogień nieco ucichł,
został ponownie wzniecony nowymi bombami zapalającymi i tak w krótkim czasie
dzielnica handlowa składała się tylko z ruin. Morze płomieni, które zagrażało nam
co godzinę, było straszne. Ogniste iskry latały w powietrzu jak deszcz, tak że ogień
rozprzestrzeniał się coraz bardziej. Uratowaliśmy nasz dom, ponieważ chodziliśmy
po nim cały dzień i noc, i byliśmy w stanie ugasić małe pożary. Ulice przedstawiały
straszny obraz. Wałęsały się po nich kompletnie splądrowane wozy z porzuconymi
końmi i krowami, a na placach stało porzucone bydło.

Do tych opisów – różnorodnych, lecz wskazujących na winę Sowietów –
dołączyć należy dotychczas niewykorzystane w historiografii wspomnienia
polskiego robotnika przymusowego przebywającego wówczas w Słupsku, Stanisława Witka. Z wielkim żalem oglądał on miasto już po wkroczeniu Armii
Czerwonej i zapisał47: „A przecież było już po froncie. Słupsk wyzwolono bez
walki chyba, bo nie słychać było zwykłej kanonady wojennej, frontowej. Widziałem na własne oczy jak wrzucano granaty zapalające do budynków na starym
mieście, podpalając je. Jaki cel był w tym, nie wiem”.
Relacja ta, podobnie jak cytowanych Niemek, wskazuje na celowe działanie
niszczycielskie. Palenie Słupska nie było więc dziełem przypadku, lecz systematyczną akcją. Sowieci w swoisty sposób panowali nad pożarami, co potwierdza
ich rozlokowanie. Całkowicie zniszczonym obszarem był teren od trzech wysadzonych przez Niemców mostów na Słupi (Zamkowego, Kowalskiego i Kaszubskiego) w kierunku zachodnim, czyli ulicy Mostnika i Starego Rynku. Potem
obszar zniszczeń się urywa: niezniszczone zostały już okolice ratusza, ul. Sienkiewicza, Wojska Polskiego, Wolności i dalej. Podobnie niemal cały Słupsk prawobrzeżny. Dlaczego tak się stało? Jeżeli miasto podpalali pijani Sowieci podczas
plądrowania, to pożary powinny objąć równomiernie całe miasto, bo przecież zaglądali do wszystkich domów (taki mieli rozkaz po zajęciu każdego miasta). Tymczasem wiele ulic pozostało nietkniętych i to nie dzięki gaszeniu, bo wodociągi

46
Die Vertreibung, 173–174. Z relacji tej wynika, że pożar centrum trwał od 8 do 22 marca. Wydaje się to wątpliwe, inne relacje nie potwierdzają tak długotrwałych pożarów.
47
Biblioteka Akademii Pomorskiej w Słupsku, spuścizna Polskiego Towarzystwa Historycznego,
teczka 61, Stanisław Witek, Wspomnienia z lat 1939–1945 (Jezierzyce, 1964 r.).
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zostały unieruchomione przez Niemców. Zniszczeniu uległo też wiele kamienic
wzdłuż ulic będących trasą przemarszu wojsk sowieckich przez Słupsk – spod
Koszalina i Miastka – na Gdańsk.
Zwraca też uwagę, że plądrowanie centrum handlowego miasta zaczęło się
po wybuchu pożaru (podkreślono to w kilku niemieckich relacjach). Dziwna kolejność, gdyż grabieżcy zwykle nie rozpoczynają od podpalenia dóbr, które chcą
zrabować. W płonących mieszkaniach, restauracjach i sklepach – a tych było
w centrum wiele – nie można wiele zdobyć. Bezpowrotnemu zniszczeniu uległo
tam wiele zegarków (szczególnie cenionych przez Sowietów), rowerów, maszyn
do szycia, radioodbiorników, alkoholu, żywności itp.
Formułowano również hipotezę, że centrum wokół kościoła Mariackiego
podpalono, by sowiecka kronika filmowa mogła nakręcić walącą się od pożaru
wieżę kościelną i zdobyć obrazy potwierdzające doniesienia Prawdy o walkach
o miasto48. Pomijając oczywistość, że dziennikarze Prawdy nie potrzebowali takich potwierdzeń, to do dobrego ujęcia filmowego wystarczył kadr z kilku płonących kamienic, sfilmowanych w dowolnym pomorskim mieście (np. Koszalinie).
Systematyczne spalenie dzielnicy było zbędne. Podobnie jest z argumentem, że
miasto spalono, aby czerwonoarmiści otrzymali medale za walki o Słupsk. Odznaczenia rzeczywiście mogły kusić, ale przyznawano je na wniosek dowódców,
a ci działali na podstawie obserwacji własnych, raportów wojskowych i dzienników bojowych – w tych zaś o walkach o Słupsk nie wspominano, bo ich nie było.
Dowództwo 19. Armii dobrze wiedziało, że Niemcy opuścili Słupsk49.
Pracownik Archiwum Państwowego w Koszalinie, znający dobrze archiwalia niemieckie, podsumował w wypowiedzi dla Radia Gdańsk: „Są zeznania świadków, którzy opowiadali, że Rosjanie celowo i metodycznie podpalali Słupsk. Rozstawiano pojemniki z łatwopalnymi płynami.
Po śródmieściu jeździły też samochody i czołgi, z których żołnierze Armii Czerwonej rzucali
zapalonymi butelkami i puszkami. Domy na Starym Mieście zapalały się jeden od drugiego. Ocalały tylko te budynki, które były z czerwonej cegły, tak jak poczta czy kościół Mariacki, który
też celowo podpalono. Mamy relację świadków, którzy twierdzili, że Rosjanie nagrywali film,
czekając aż płonąca wieża kościoła się zawali” (72 rocznica powrotu Słupska do Polski, dostęp
25.01.2021, http://www.koszalin.ap.gov.pl/72-rocznica-powrotu-slupska-do-polski). Filmu ukazującego wkroczenie Sowietów do Słupska do dzisiaj nie odnaleziono. W dostępnych kronikach
wojennych są ujęcia Koszalina i innych pomorskich miast – Słupska nie.
49
Do tradycji Armii Czerwonej należało wręczanie żołnierzom i oficerom dyplomów za zdobycie
miasta. Był na nich portret Stalina, jako głównodowodzącego, dane nagrodzonego żołnierza oraz
podziękowanie za wysiłek bojowy i zdobycie wymienionego z nazwy miasta. Był też własnoręczny podpis dowódcy jednostki zdobywającej. Zachowało się wiele takich dyplomów za zdobycie miast pomorskich (Bytowa, Kościerzyny, Gdańska, Koszalina itd.). Nie udało się jednak
odnaleźć dyplomu za zdobycie Słupska. Nie można wykluczyć, że wiedza, iż miasta tego nie
zdobywano, zaowocowała niewydawaniem dyplomów.
48
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Nowe niemieckie materiały źródłowe poświęcone pożarowi Słupska
W 1952 roku w numerze 2. czasopisma Stolper Heimatblatt50, wydawanego
w Lubece (Niemcy Zachodnie) przez słupszczan wysiedlonych z miasta, opublikowano artykuł wspomnieniowy Wielki pożar. Cały numer poświęcono wydarzeniom z 8 marca, czyli dnia wkroczenia Sowietów do Słupska i zatytułowano
go Destrukcja (die Zerstörung). Na okładce umieszczono zdjęcie lotnicze zniszczonego centrum miasta wykonane 24 marca. Niewyraźne, niestety, ale pełne
grozy. Wspomniany artykuł nie był podpisany, lecz z treści wynikało, że autor
był mieszkańcem Słupska. 7 marca wieczorem przebywał w okolicy dworca kolejowego. Ulica Kilińskiego zaczopowana była uchodźcami, którzy wraz z rodzinami na wozach wyczekiwali w ogromnym korku. Około 20.30 w dworzec
uderzyły pociski artyleryjskie. Miasto pozbawione już było niemieckich władz
i służb porządkowych. Pogoda nie sprzyjała uciekinierom – była silna zawieja
śnieżna. Autor relacji dostał się wieczorem do ostatniego pociągu opuszczającego
miasto, w którym przebywali pracownicy kolei z rodzinami. Pociąg dojechał do
Potęgowa i stanął. Tam trafiły lokomotywę pociski wystrzelone z trzech sowieckich czołgów. Autora schwytali czerwonoarmiści i po kilku dniach wrócił do
Słupska. Pożaru nie widział więc na własne oczy (a więc i podpalaczy), a jednak we wspomnianym artykule napisał: „Śródmieście zostało całkowicie spalone
przez Rosjan podczas ich inwazji” (Die Innenstadt wurde beim Einbruch der Russen von diesen vollständig heruntergebrannt). Dodał jednak ciekawe podsumowanie, warte zacytowania:
8 marca 1945 r. wkroczyli Rosjanie. W tym czasie miasto liczyło jeszcze około
30 000 mieszkańców, wliczając w to uchodźców. Ponieważ miasto zostało poddane
bez walki, zbrodnią było wysadzenie prawie wszystkich mostów po naszej stronie
w ciągu jednej nocy. Zawdzięczamy temu, że nasze piękne miasto stało się w dużej
mierze kupą ruin, cała dzielnica handlowa – Stary Rynek – (z wyjątkiem Hofapotheke [apteki, działającej do dzisiaj, z oryginalną stolarką – W.S.]) i wszystkie ulice
prowadzące od Starego Rynku zostały całkowicie zniszczone51.
Czasopismo ukazywało się z podtytułem „Dla wysiedlonych z ojcowizny w Słupsku i powiecie słupskim na Pomorzu”. Ukazywało się od 1948 r. Założycielem i długoletnim prowadzącym,
a także jednym z głównych animatorów ziomkostwa słupszczan był dr Walter Kuschfeldt (1896–
1965), prawnik mieszkający w Słupsku do 1945 r. Już w roku zakończenia wojny wydawał on
Stolper Heimatkartei, w 1948 r. przemianowany na Stolper Rundbrief, zaś od 1951 r. – Stolper
Heimatblatt.
51
„Der grosse Brand”, Stolper Heimatblatt 2 (1952): 4–5.
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Rycina 2. Stary Rynek w Słupsku, prawdopodobnie w latach 30. XX wieku.
W tle kościół Mariacki, z lewej pierzeja południowa ze sklepem Tengelmanna,
w którego piwnicy Niemcy składowali materiały wojskowe w marcu 1945 roku
i które eksplodowały po wkroczeniu Sowietów (zdjęcie ze zbiorów autora)

Wysadzenie przez Wehrmacht mostów na Słupi uważał on za pośrednią
przyczynę spalenia centrum. Zapewne sądził, że zniszczone przeprawy zatrzymały marsz Sowietów, którzy rozeszli się po mieście i zaczęli je niszczyć. Być
może jest to poprawne rozumowanie, ale nie wyjaśnia, dlaczego zamiast rabować – podpalali. I nie wyjaśnia, dlaczego podpalali tylko centrum, pozostawiając
nienaruszonymi kilka sąsiednich dzielnic.
Niszczycielskie skutki wysadzenia mostów potwierdza kilkoro Niemców52,
w tym cytowana wcześniej Gisela Friederike von Hohendorff aus Kulmsee:
„Z powodu wysadzenia mostów na Słupi przez nasze niemieckie wojsko, domy
w pobliżu mostów zostały bardzo zniszczone, w tym dom moich krewnych. Ramy
drzwi i okien zostały wyrwane, dlatego Rosjanie mieli swobodny dostęp”53.

Wg Klausa Zandera, który noc 7/8 III 1945 r. spędził w piwnicy budynku centrum Słupska,
wysadzenie mostów pociągnęło poważne zniszczenia. Tu po opuszczeniu schronienia, rankiem
zobaczył: „Wielkie kawałki gliny, wielkości całego pokoju, leżały wszędzie i poważnie uszkodziły
okoliczne domy. W przypadku wielopiętrowego domu stojącego bezpośrednio przy Słupi, wszystkie piętra osunęły się tak, że pozostały tylko otaczające je ściany. Wokół nie było widać żołnierzy,
którzy mieli bronić tego brzegu Słupi”. Zob. tenże, Kinderland ist abgebrannt. Erlebnisse eines
kleinen pommerschen Jungen in den Jahren 1940–1946 (Berlin epubli GmbH, 2011), 138.
53
Die Vertreibung, 174.
52
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Rycina 3. Południowa pierzeja Starego Rynku
z widocznym okrągłym miejscem po wybuchu niemieckich materiałów wojskowych;
zdjęcie zrobione przez pracownika apteki (Hofapotheke) Erharda Grolla
w połowie lipca 1945 roku; zostało opublikowane w Stolper Heimatblatt 11 (1953): 185
(ze zbiorów autora)

Cytowany artykuł zapoczątkował niemal dwuletni cykl listów słupszczan
o zniszczeniu miasta. Niektóre z nich skłaniają do rewizji dotychczasowych ustaleń. W kolejnym numerze Stolper Heimatblatt wydrukowano list dra Helmuta
Wegnera, szanowanego prawnika mającego do 1945 roku kancelarię na Starym
Rynku, który sformułował poważne wątpliwości, co do przyczyny pożaru Słupska54:
Czytałem w lutowym numerze [„Stolper Heimatblatt” 1952, nr 2] w dziale „Wielki
pożar” różne relacje z przeżyć z czasów rosyjskiego najazdu na Stolp. Byłbym
wdzięczny za publikację jak największej ilości osobistych relacji z tych dni.
54

Stolper Heimatblatt 3 (1952): 12.
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Do tej pory nie udało się uzyskać jasnego obrazu wydarzeń, co oczywiście wynika z faktu, że każdy widział i przeżywał wszystko inaczej. W szczególności nie
jest jeszcze jasne, kto tak naprawdę wzniecił pożary, Niemcy czy Rosjanie?
Słyszałem z wiarygodnych źródeł, że domy na rynku zostały podpalone przez
niemieckich żołnierzy, po tym jak od strony Tengelmanna55 składowano tam
amunicję [podkreślenie – W.S.]. Kto zna więcej szczegółów? Z ojczyźnianymi pozdrowieniami. Dr. Wegner, prawnik i notariusz.

Na list odpowiedziały dwie osoby. W kolejnym numerze ukazała się wypowiedź emerytowanego majora Wernera Neumanna, który przebywał w Słupsku
7 marca i o godzinie 20 z okien swojego mieszkania na ul. Kniaziewicza 4 nie
widział nad miastem żadnych dymów. Jedynie w nocy zobaczył łunę na ul. Kaszubskiej (płonęła podpalona przez niemieckich marynarzy hala obok Lohmühle
– o tym epizodzie w dalszej części tekstu)56. Major zapytał retorycznie – kiedy
więc niemieccy żołnierze mieliby to zrobić, skoro wkrótce nie było ich w mieście? Zaszło oczywiście nieporozumienie. Pożary zapłonęły 8 marca i ich genezę
wyjaśnił kolejny list, w poważnym stopniu zmieniający wiedzę o wydarzeniach
w Słupsku.
W odpowiedzi na apel dra Wegnera odezwała się jego współpracownica. Redakcja Stolper Heimatblatt w numerze 6 opublikowała list Margarety Dähling57,
która, w odróżnieniu od anonimowego autora artykułu z numeru nr 2, widziała
opisywane wydarzenia, była bowiem w centrum Słupska, gdy zaczęło płonąć.
I opisała rzeczy zaskakujące, stojące w sprzeczności z powszechnie przyjętymi
wyobrażeniami. Trzeba podkreślić szczegółowość opisu, wskazującą na dobrą
pamięć i wyostrzony zmysł obserwacyjny autorki. Ze względu na wagę źródła
należy je zacytować w całości:
Wielki pożar w Słupsku
W nawiązaniu do artykułu „Wielki pożar” chcę przedstawić swoje wspomnienia, ponieważ w czasie wkraczania do miasta Rosjan i po ich rozlokowaniu byłam
w Słupsku cały czas.

Była to kamienica nr 13 pierzei południowej Starego Rynku, w której sklep z kawą (Kaffeegeschäft) prowadził Tengelmann. Dr Wegner miał kancelarię w tej samej kamienicy.
56
Stolper Heimatblatt 4 (1952): 12.
57
Stolper Heimatblatt 6 (1952): 5–6.
55
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Mieszkałam na Markt Platz [Starym Rynku] w kamienicy nr 1358. We wtorek rozpoczęła się inwazja Rosjan59. Kiedy byłam jeszcze w biurze prawniczym, w godzinach
porannych dr Wegner stwierdził, że oficer niemieckiego Wehrmachtu przyszedł do
biura i zapytał, czy piwnica na dole w domu jest wolna. Zaprzeczyłam. Zapytał,
kto jest właścicielem piwnicy obok nr 12. Powiedziałem: Hörske60. Stwierdził, że
zwraca uwagę, iż w piwnicy będzie przechowywana amunicja i zapytał, czy zamierzam zostać w domu61. Odpowiedziałam, że nie mam zamiaru opuścić domu.
Potem ponownie wyszedł. Wkrótce potem przybyły dwie wojskowe ciężarówki,
całkowicie wypełnione zielonymi blaszanymi skrzynkami wielkości około trzech
cegieł62. Wszystkie te skrzynie zostały przeniesione do piwnicy Hörske. Również
po stronie powiatowego banku oszczędnościowego [stojący do dzisiaj budynek
Kreissparkasse] widziałam, że zatrzymują się takie same samochody. Około popołudnia poszłam do miasta i zauważyłam, że dwóch żołnierzy kładło bardzo
cienki zielony przewód bezpośrednio na ziemi w domach nr 13, 14, itp. Założyłam, że to linia telefoniczna i zastanawiałam się, do czego ta linia może służyć63.
W środę po południu [7 marca 1945 r.] ogłoszono przez megafon, że kto nie opuści
miasta do godziny 7 wieczorem, zostanie aresztowany lub zastrzelony jako szpieg.
Ja i tak zostałam, ale poszłam na ulicę Strippentow Strasse [obecnie ul. Małachowskiego]. Około 11 wieczorem most został wysadzony w powietrze, a większość
okien w centrum miasta zostało stłuczonych. Niektóre domy w bezpośrednim
sąsiedztwie Hindenburgbrücke [Mostu Kaszubskiego, ul. Kilińskiego] zapaliły się.
W czwartek o świcie [8 marca], Rosjanie wkroczyli do miasta. Przyszli pieszo,
konno i z kolumnami samochodów. Na każdym rogu ulicy wystawili posterunek.
Nie było żadnego strzału. Wszystko poszło cicho, więc odważyłam się pójść do
mojego mieszkania na rynku. Ale kiedy dotarłem do Holstentorstraße [obecnie
ul. Grodzka] w pobliżu Mund’s Hotel64, zobaczyłam, że rynek był w całości wypełniony Rosjanami. Zawróciłam. Zauważyłam, że domy w Hindenburgstraße

Właścicielem kamienicy Stary Rynek nr 13 był prawnik, dr Helmut Wegner, który prowadził
w niej biuro notarialne, zob. Adressbuch Stolp 1938 (Słupsk, 1938), 317–318.
59
Był to 6 III 1945 r. Tego dnia rozpoczęto ostrzał Sławna, który słychać było w Słupsku. I zapewne o to chodziło autorce. Miasto zajęli żołnierze 27 DS 7 III, praktycznie bez walk (Anduła,
„Bitwa”, 50).
60
Właścicielką kamienicy Stary Rynek nr 12 była Herta Hörske. Mieściło się tam biuro notarialne
dra Willi Schmidta. Richard Hörske miał zakład optyczny. Kamienica stała w pierzei południowej
placu, naprzeciwko późniejszego kina Milenium.
61
Wszystkie wyróżnienia pogrubionym drukiem – W.S.
62
Takich rozmiarów była np. skrzynka na amunicję do granatnika Leichter Granatwerfer 36.
63
W stanowiskach dowodzenia, z łącznością, nie ma składów amunicji.
64
Hotel na Starym Rynku w Słupsku o bodaj najwyższym standardzie dla gości (obecnie nieistniejący, stał w pierzei północnej rynku, tam, gdzie obecnie budynek byłego kina Milenium).
58
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[Obecnie ul. Kilińskiego] wciąż płonęły65. W ciągu dnia nie było słychać żadnych
strzałów. Wieczorem około godziny 9 usłyszeliśmy dość duży huk, ale nie jak
przy wybuchu mostu [zapewne był to wybuch materiałów wojskowych na Starym Rynku]. Niedługo potem całe centrum miasta stanęło w jasnych płomieniach. Największe morze płomieni rozprzestrzeniło się po rynku, a następnie
rozprzestrzeniło się na okoliczne ulice. Potem słychać było strzały66 i zaczęła
się grabież. Kiedy poszłam na rynek tydzień później, przedstawiał ponury obraz.
Ocalała tylko apteka, dom i pomnik. Wszystko inne było kupą gruzu. Cały rynek był pokryty ceglanymi gruzami [był to efekt wybuchu]. Z domu na Starym
Rynku nr 13 pozostała jeszcze ściana boczna. Tam, gdzie stał dom Hörske, ziała
ogromna dziura [rycina nr 3]. W międzyczasie spłonęły domy na innych ulicach.
Ale w większości przypadków ich ściany nadal stały. Stąd miałam wrażenie, że
wielki pożar został rozniecony z powodu składowania amunicji, ewentualnie
przez zapłon czasowy [pułapkę].
Meta Dähling
„Kopuła” Bramy Młyńskiej została poważnie uszkodzona przez wybuch Herzogsbrücke [Most Książęcy, obecnie Most Zamkowy]. Reszta zawaliła się w nocy, kiedy
byłem zamknięty w pobliskim magazynie (21.3. – 9.5.45)67 z dużym hałasem.
Paul Scharnofske68

Relacja ta upoważnia do kilku ważnych podsumowań i hipotez. Prowadzi
też do kolejnych pytań:
1. Kamienice przy ul. Kilińskiego zapłonęły w wyniku wysadzenia mostów
przez Niemców. Oddziały Armii Czerwonej zajmujące Słupsk 8 marca nie
podpaliły ich. Pożar budynków nad Słupią był zapewne spowodowany uszkodzeniem działających pieców węglowych w mieszkaniach (były mrozy)
i przez pozostałości gazu w rurach. Wybuchy wybiły niemal wszystkie szyby
okolicznych kamienic i zrywały dachy, były potężne z powodu wspomnianych
wcześniej nietypowych ładunków. Przy braku straży pożarnej, niedziałających wodociągach oraz ewakuacji wielu mieszkańców, mógł się rozprzestrzeniać.
65
Nadal płonęły, czyli od niemieckiego wybuchu. Tak więc pożar rozpoczął się przed przyjściem
Sowietów.
66
Być może strzelała amunicja pod wpływem pożaru.
67
Paul Scharnofske, urzędnik, został zapewne osadzony przez Sowietów w Białym Spichlerzu.
Zwraca uwagę długi, półtoramiesięczny okres uwięzienia.
68
Autor dziękuje p. Robertowi Maciejewskiemu za konsultację językową przy tłumaczeniu tej
relacji.
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2. Niemcy od 6 marca (wtorku) zgromadzili w piwnicach kamienic Starego
Rynku materiały wojskowe w metalowych skrzynkach. Składowali je w pierzejach południowej i wschodniej, otaczających ulicę Kowalską, czyli główną
arterię komunikacyjną zachód–wschód, przewidywaną trasę przemarszu Sowietów przez Słupsk. Położyli też instalację kablową. Pisząca relację Margareta Dähling opuściła swoje mieszkanie na noc 7/8 marca zapewne z obawy
przed wybuchem. Wybuch nastąpił jednak później, kilkanaście godzin
po wkroczeniu Sowietów. Potwierdza to obok cytowanej relacji – zdjęcie leja
(ryc. 3) oraz fakt całkowitej zagłady kamienic, gdzie składowano materiały.
Nie pozostały z nich nawet ściany, rzecz niezwykła, gdyby to był tylko pożar.
3. Dlaczego 6 marca w piwnicach centrum miasta umieszczano by amunicję,
skoro dzień nazajutrz von Kleist zarządził opuszczenie miasta? Bez zamiaru
obrony Słupska jest to działanie bezsensowne, w istocie – marnotrawstwo.
Lokalizacja była błędna, gdyż przy obronie przed Sowietami Słupia stanowiła
oczywistą rubież obrony. Ewentualny magazyn amunicji i stanowisko dowodzenia broniącego Słupska Wehrmachtu powinny być po prawej, a nie lewej
stronie rzeki (Stary Rynek leży po stronie lewej).
4. Dlaczego Wehrmacht miałby porzucić magazyn materiałów w centrum Słupska? Była to armia walcząca w okrążeniu, Pomorze Gdańskie było enklawą
niemal pozbawioną dostaw. W takiej sytuacji nie zostawia się magazynów,
bo materiał wojskowy jest na wagę złota. Wspomniane były dwie ciężarówki,
a więc może nawet więcej niż 3 t materiałów. To dużo. Czasu i środków do
ewakuacji Niemcy mieli dość. Nawet jeśli materiały składował nie Wehrmacht, lecz słupski Volkssturm, obronę Słupska odwołano 7 marca rano, więc
zabranie niepotrzebnej tu amunicji nie byłoby problemem. Bo też i zapewne
nie była to amunicja, lecz materiały wybuchowe. Poza tym, jaka armia zostawia przeciwnikowi amunicję i środki wybuchowe (a musiały takowe być, bo
naboje nie wybuchają)?
5. Na marginesie trzeba sformułować postulat badań nad Volkssturmem w Słupsku i innych miastach wschodnich Niemiec. W odróżnieniu bowiem od Wehrmachtu, który – bywało – nierealne rozkazy Hitlera ignorował, owo „pospolite
ruszenie” było ramieniem NSDAP, a więc nierzadko najbardziej sfanatyzowaną częścią sił zbrojnych. Fakt, że służyło tam wiele niemal dzieci (ukształtowanych całkowicie w oparach nazistowskiej propagandy, uniesionych
przykładem Alfreda Zecha, 12-latka odznaczonego przez Hitlera Żelaznym
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Krzyżem69) pogłębiał zjawisko. Podsumowując, Volkssturm zdolny był rzeczywiście do „obrony do ostatniego człowieka” i czynów nieracjonalnych.
Na pewno słupski batalion Volkssturmu walczył już na froncie w styczniu
1945 roku70.
6. Kładzione na słupskim Starym Rynku kable zapewne były przygotowaniem
do zdalnej detonacji. Być może chodziło o zastawienie opóźniającej pułapki
na maszerujących na Gdańsk Sowietów. Wysadzenie mostów miało powstrzymać maszerujących, aby kolumny pancerne stanęły w wąskich ulicach, zaś
wybuch spowodować zawalenie kamienic, ofiary, zamieszanie, przeszkody
w marszu 1. Armii Pancernej Gwardii. Wycofujący się Wehrmacht prowadził na drogach prowadzących do Gdańska klasyczne działania opóźniające.
Czas miał wówczas ogromne znacznie. W obecnym Trójmieście przebywało
wielu cywilów – uciekinierów z Prus Wschodnich. Po przecięciu Pomorza Zachodniego przez sowieckie oddziały na początku marca, pozostały tylko dwie
możliwości ucieczki: drogą lotniczą (dla bardzo nielicznych) i drogą morską
(a ta wymagała czasu)71. Niemcy dlatego rozpoczęli przygotowania do długotrwałej obrony Gdyni i Gdańska, budując tam rejony umocnione. Każdy
dzień oznaczał postęp robót i możliwość wywiezienia uchodźców niemieckich z pomorskiego kotła. Spowolnienie marszu oddziałów Armii Czerwonej
przez Słupsk, Wejherowo czy Lębork – miało militarny sens. Sowieckie dowództwo mogło się obawiać zasadzek na trasie przemarszu i zapobiegawczo
„oczyszczać pożarami niebezpieczne odcinki trasy przemarszu”72.
7. Od rana 8 marca Sowieci byli w trakcie rutynowych działań w zajętym mieście. Przeszukiwali dom po domu, by sprawdzić czy miasto jest bezpieczne.
Szukali broni, radiostacji, przebranych żołnierzy Wehrmachtu i Volkssturmu
(a takich było wielu), symboli nazistowskich. Kierownictwo Armii Czerwonej bardzo się obawiało niemieckiej partyzantki, tworzonej na podobieństwo sowieckiej partyzantki lat 1941–1944, z wielkimi sukcesami działającej

Zdjęcie dekorowanego przez Hitlera Alfreda Zecha (1932–2011) w marcu 1945 r. jest jednym
z najbardziej znanych zdjęć z okresu upadku III Rzeszy. Po wojnie zmienił nazwisko na Czech
i żył w Polsce, wstąpił do PZPR. W 1964 r. wyemigrował do Niemiec Zachodnich.
70
Murawski, Bój, 39.
71
Od 23 I do 9 V 1945 r. z portów od Królewca do Helu Niemcy ewakuowali drogą morską ponad
1,2 mln osób, w tym 679 tys. cywilów (Sobczak, Hitlerowskie, 350).
72
Dowódcy sowieckiej 1 Gwardyjskiej Armii Pancernej z naciskiem rozkazano, aby formacja jak
najszybciej znalazła się w okolicach Lęborka (Murawski, Bój, 213).
69

Kto spa lił Słu psk

177

na tyłach niemieckich. Nieoficjalnie i niejako przy okazji czerwonoarmiści
szukali kosztowności i kobiet.
8. Pożar centrum zaczął się od wybuchu niemieckich materiałów wojskowych
na Starym Rynku 8 marca ok. godziny 21.00. Z rynku rozprzestrzenił się
na dalej położone kamienice. Sowieci pośpiesznie odbudowali wówczas mosty na Słupi, w tym Kowalski, którymi przejść miała na wschód sowiecka
1. Armia Pancerna Gwardii. Przyczyny wybuchu nie są znane. Wątpliwe, aby
Sowieci celowo wysadzili materiały zgromadzone przez Niemców na słupskim Starym Rynku. Po pierwsze, zdobyte materiały zwykle wykorzystywali
do zdobycznego sprzętu i dalszych walk. W dziennikach bojowych oddziałów
Armii Czerwonej dowódcy chwalili się ilością zdobytego sprzętu bojowego,
potem powtarzała to z dumą prasa sowiecka. Po drugie byli panami miasta,
szykowali się do plądrowania, więc jego wybuchowe zniszczenie mijało się
z celem, którym było gromadzenie materiału „trofiejnego” zarówno w państwowym, jak i indywidualnym zakresie. Przypadku jednak wykluczyć nie
można. Mogli dokonać detonacji, gdy penetrowali piwnice, przyświecając sobie pochodniami (latarek zwykle nie mieli).
9. Jak wspomniano, mieszkańcy i historycy podsumowali, że podpalanie Słupska przez Sowietów miało charakter metodyczny, planowy, nie było dziełem
improwizowanym. Wskazują na to opisy samochodów rozwożących materiały palne, zmuszanie Niemców do podpaleń, wrzucanie granatów do piwnic, a także wspomniana wcześniej lokalizacja zniszczeń w centrum i wzdłuż
przejazdu kolumn pancernych. Zapewne robiły to całe oddziały czerwonoarmistów, na rozkaz. Jaki był cel? Można to połączyć z wybuchem niemieckich
materiałów wojskowych na Starym Rynku. Nie można wykluczyć, że detonacja w pozornie bezpiecznym i poddanym mieście została przez czerwonoarmistów odczytana jako zamach niemieckich dywersantów. Niewykluczone,
że wśród Sowietów były ofiary (cały rynek był zarzucony cegłami, a wcześniej wypełniali go czerwonoarmiści). Dlatego rozwścieczeni lub prewencyjnie – rozprzestrzenili pożar w centrum, zapalając inne kamienice. Odczytali
wybuch jako działania opóźniające, znane z wcześniejszego marszu: w pościgu za wycofującymi się oddziałami niemieckimi liczyła się każda godzina.
Na podobne, często improwizowane pułapki (utworzone z amunicji artyleryjskiej) natrafili czerwonoarmiści w Lęborku i na linii Łupawy73.
73

Anduła, Bitwa, 55–56.
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10. Sowieci mogli też dowiedzieć się od cywilów, że Wehrmacht zaminował część
budynków w centrum i połączył ładunki kablami. Z obawy przed następnymi
i aby siebie nie narażać – zmusili mieszkańców, aby oni sami podpalali „podejrzane kamienice”, głównie znajdujące się w centrum. Podkreślić trzeba, że
w niektórych miastach niemieckich czerwonoarmiści mogli liczyć na lojalnych współpracowników: byłych działaczy Komunistycznej Partii Niemiec
(KPD). W Słupsku był to m.in. Ernst Meyer, który w pamięci niemieckich
słupszczan zachował się jako wskazujący Sowietom ukrywających się członków dawnej elity miasta. I z tego też powodu nie wyjechał do Niemiec, lecz
pozostał w Słupsku do śmierci.
11. Późniejsze spalenie kamienic wzdłuż planowanej trasy przemarszu kolumn
czołgowych, samochodowych i konnych 1 Armii Pancernej Gwardyjskiej,
idących pośpiesznie przez Słupsk 9 i 10 marca 1945 roku, mogło mieć charakter zabezpieczenia. Dotyczyło to ulic Szczecińskiej, Tuwima, Jagiełły,
Garncarskiej, Gdańskiej. Jeden z takich incydentów obserwował z okna Curt
Mitzlaff na ul. Poznańskiej, gdy Sowieci strzelali do fabryki obuwia74. W palących się kamienicach trudno zorganizować zasadzkę, trudno też operować
snajperom. Podpalenie likwiduje też ewentualne zaminowanie, bo ogień detonuje lub neutralizuje materiały wybuchowe.
Odpowiedzi na sformułowane wątpliwości i pytania należy nadal szukać,
między innymi w dziennikach bojowych pododdziałów Armii Czerwonej. Zastanawia pomijanie relacji M. Dähling przez historiografię niemiecką, również
przez Pagela. Natomiast jej druk dobrze świadczy o uczciwości redakcji Stolper
Heimatblatt. Zamieszczono list odbiegający od kanonu myślenia o pożarze Słupska w 1945 roku, wskazujący na Wehrmacht jako współwinowajców.

Reakcje na hipotezę wybuchu i wnioski końcowe
Minowanie miast, dróg i innych opuszczanych miejsc to normalne postępowanie armii ściganej, by spowolnić wroga. W pozostawionych przez Niemców
budynkach Warszawy, również zrujnowanych pozostawili oni tysiące min pułapek (m.in. w dawnym Ministerstwie Spraw Wojskowych, gmachu Sejmu itp.)75.
Stolper Heimatblatt 5 (1952): 11.
Stanisław Kopf, Wyrok na miasto. Warszawskie Termopile 1944–1945 (Warszawa: Askon,
2001), 105.
74
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W Chełmży ładunki wybuchowe zainstalowali Niemcy również w prywatnych
domach. Podobnie postąpili w zdobytym przez Sowietów 29 stycznia 1945 roku
Nowym Targu, gdzie zaminowano budynki szkolne, stację kolejową i elektrownię.
Na dużą skalę zaminowano Szczecin. Do instalowania materiałów wybuchowych
i ich częściowej detonacji doszło w Gdyni, zwłaszcza w porcie (było to już efektem wspomnianego „rozkazu Nerona”)76. Z powodu tej praktyki w zajętych przez
czerwonoarmistów miastach częstym napisem była informacja: sprawdzono, nie
ma min (Проверено – мин нет). Słupsk nadawał się świetnie na pułapkę, bo leżał
na głównej drodze wiodącej do Gdańska i Niemcy zaplanowali porzucić miasto
bez obrony, co mogło uśpić czujność Sowietów. Jeśli hipoteza ta jest prawdziwą,
to za zasadzkę odpowiadał zapewne płk von Kleist, oficer o najwyższym stopniu w Słupsku 6–7 marca. Wypada żałować, że nie pozostawił zapisków, tylko
oficjalny raport o ewakuacji77. Umarł w Niemczech w wieku 81 lat, na niewydolność krążenia. Milczał również mjr Jass, który umarł w 1989 roku. Żaden z nich
nie wysłał listu do Stolper Heimatblatt. Tylko czy zechcieliby się podzielić taką
wiedzą z rodakami, którzy oceniali wysadzenie mostów na Słupi jako karygodny
błąd, skazujący miasto? Milczenie też ma swoją wymowę.
Swoiste „wypalanie” niebezpiecznych miast było przerażającą, choć standardową procedurą Armii Czerwonej w Niemczech. Powszechnie przypisuje się
ją „zdziczeniu”, nie dostrzegając dość oczywistego pragmatyzmu, wynikającego
z pragnienia ocalania życia. Zapewne nie mieli żadnych wyrzutów. Walczyli
w kraju znienawidzonym, w czym utwierdzali ich oficerowie polityczni, gazetki
i tablice, które mijali, przekraczając dawną granicę Rzeszy: „Oto one, przeklęte
Niemcy”. W notatkach prasowych zamieszczanych w dzienniku czerwonoarmistów Krasnaja Zwiezda, nie brakuje informacji, że gdy napotkano na opór
lub zasadzki – saperzy sowieccy niszczyli budynki, by zniwelować niebezpieczeństwo. Oczekiwanie, że powinni oni narażać swoje życie, by zachować dla
przyszłych osiedleńców Polaków te kamienice, jest nieporozumieniem. Sowieci
wykazywali podobny pragmatyzm, jak alianci bombardujący niemieckie miasta.
Przypomnijmy, że tylko podczas jednego nalotu brytyjskiego RAF na Szczecin,
Kazimierz Małkowski, „Zniszczenia Gdyni w wyniku bombardowań, ostrzału artyleryjskiego
i walk od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej”, Zeszyty Gdyńskie 5 (2010): 82.
77
Diether-Dennies von Kleist, Raport z ewakuacji wojskowej komendy obwodowej w Słupsku
oraz wojskowych urzędów meldunkowych w Słupsku, Lęborku, Miastku i Sławnie (Bericht über
die Räumung des W.B.K. Stolp und der Wehrmeldeämter Stolp Lauenburg, Rummelsburg und
Schlawe) z 25 IV 1945 r. Przechowywany w Bundesarchiv Koblenz, Ost-Dok 8 Po, nr 40. Za:
Murawski, Bój, 183.
76
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dokonanego 29/30 sierpnia 1944 roku zginęło 2430 Niemców, zaś ok. 100 tys.
straciło swoje mieszkania. Liczba ofiar tego bombardowania jest niemal taka
sama, jak ogólna liczba Niemców, który ponieśli śmierć w Słupsku pod panowaniem Sowietów, od marca do sierpnia 1945 roku (w tym ok. 1000 z powodu
epidemii tyfusu)78.
Listy Wegnera i Dähling wywoływały nierzadko emocjonalne reakcje czytelników, czemu nie można się dziwić, gdyż pisały osoby ciężko doświadczone
zachowaniem Sowietów. A padło oskarżenie, że to Niemcy są częściowo winni.
W latach 1952–1953 w Stolper Heimatblatt wydrukowano kilkanaście listów
słupszczan, w których polemizowali i opisywali swoje wrażenia. Był to rodzaj
debaty publicznej, ale zważywszy na wagę tematu trzeba podsumować, że liczba
wypowiedzi nie była duża. W 1954 roku temat był już martwy.
Część piszących stwierdziła, że Niemcy nie podpalali Słupska. Podkreślali,
że zrobili to Sowieci. Ale w istocie cytowana Dähling nie stwierdziła, że Niemcy
podpalili miasto. Napisała tylko, że zapłonęło ono od wybuchów mostów (co było
zapewne niechcianym skutkiem ubocznym) oraz wybuchu na Starym Rynku.
Co ciekawe, żaden z piszących nie zanegował, ale i nie potwierdził wybuchu
w centrum. Został on po prostu przemilczany, choć był kluczowy dla późniejszych wydarzeń. Niemcy we wspomnieniach nie poruszali wielu tematów dla
nich kłopotliwych – tysięcy robotników przymusowych pracujących w mieście,
słupskiego podobozu Stutthof, organizacji lokalnego Volksstumu itd. Żaden też
nie wspomniał o rozstrzelaniu 22 robotników obcokrajowców 7 marca.
Piszący do redakcji podkreślali, że w Słupsku 8 marca nie było żadnych
wojsk niemieckich, które – w domyśle – mogłyby detonować ładunek na rynku.
Było to jednak odpieranie tezy, która nigdy nie padła. Dähling nie określiła, kto
dokonał zapłonu, sugerowała, że mógł być czasowy. Dodać należy, że zapłonu
mógł dokonać ktoś z Volkssturmu79, kto pozostał w mieście lub działacz NSDAP
nienawidzący komunistów i posłusznie wykonujący polecenie Hitlera, by bronić
się do ostatniego tchu. W Trzeciej Rzeszy był stały antagonizm między partią
a armią, który po zamachu na Hitlera z 1944 roku przybrał na sile. Działacze
Romanow, Zajęcie, 243.
Volkssturm, rodzaj pospolitego ruszenia, powołany w Trzeciej Rzeszy dekretem 25 IX 1944 r.
Miało być to wsparcie lokalne dla Wehrmachtu, ale podlegające nie wojsku, lecz lokalnym szefom partyjnym (gauleiterom NSDAP). Tworzyli go zdolni do noszenia broni mężczyźni od 16
do 60 roku życia, z zadaniem obrony ojczystej ziemi „wszelką bronią i wszystkimi pozostającymi
do dyspozycji środkami, o ile będą one po temu przydatne”. Na czele oddziałów stawali wysłużeni
oficerowie (Murawski, Bój, 36).
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partyjni nieraz otwarcie oskarżali wojskowych o defetyzm i brak zdecydowania. Wystarczy przypomnieć konflikt między kreisleiterem NSDAP Andresenem
a Kleistem, który rozgorzał 7 marca po decyzji tego ostatniego o opuszczeniu
przez wojsko Słupska.
Podpaleń i detonacji mogli też dokonać żołnierze przebrani w cywilne ubrania, do czego dochodziło w Szczecinie. Pierwszy polski prezydent, Piotr Zaremba
przyjechał tam 30 kwietnia. Miasto było częściowo zniszczone, ale spokojne. Pożary zaczęły się później. Być może, że część wywołali Sowieci. Ale o innych
prezydent zapisał:
W dniu 30 kwietnia naliczyliśmy co najmniej piętnaście skupisk ognia, wobec których byliśmy zupełnie bezsilni. Niektóre z nich wybuchały nagle w naszym sąsiedztwie, energiczna grupa rzeźników i piekarzy, których wysłałem w teren, aby
na podstawie książki telefonicznej poszukali sobie warsztatów pracy – przyłapała
przy ulicy Naruszewicza kilku podpalaczy. Udało się ich doprowadzić do [sowieckiej] Komendantury Wojennej – byli to młodzi Niemcy z formacji SS, przebrani
w cywilne ubrania. […] Tego dnia [był to już maj 1945 roku] zarejestrowano dwadzieścia jeden pożarów, w tym z całą pewnością siedemnaście dywersyjnych; jasne
było, że nasze siły są za słabe, aby temu przeciwdziałać80.

Wracając do dyskusji na łamach Stolper Heimatblatt trzeba podsumować
kilka ciekawych wątków. Wspomnienie słupszczanki o inicjałach F.B. odnosiło
się do zniszczenia przez Niemców mostów na Słupi. Potwierdzało wersję Dähling
o niszczycielskich skutkach tego wydarzenia81:
Zostałam ranna w wybuchu na Amtsstrasse [ul. Kopernika, chodzi o wysadzenie
Mostu Kaszubskiego] i pomagałam przy gaszeniu pożaru na posesji Floriana przy
Hindenburgstrasse [ul. Kilińskiego], gdzie wybuch spowodował pożar. Nigdy nie
zapomnę widoku, jaki ukazał się po wybuchu w pierwszej szarości poranka [8
marca]. Ostatni żołnierze niemieccy zastrzelili wiele rannych koni, gdy pomagaliśmy im przejść przez most. Zniszczone zostało śródmieście i domy Pg-ów. Byłam zdumiona precyzją, z jaką zostały wybrane domy. Przy samowoli i brutalności
wrogiego wojska dom czy ulica nie miały już znaczenia.

Martha Kort stwierdziła, że Słupsk zapłonął dwa dni po wkroczeniu Sowietów. Podkreśliła, że zniszczenie przez Niemców mostów, wodociągów
80
Piotr Zaremba, Wspomnienia prezydenta Szczecina 1945–1950 (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1950), 83, 87.
81
Stolper Heimatblatt 4 (1953): 58.
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i elektryczności było fatalną w skutkach decyzją. Stawiała hipotezę, że gdyby do
tego nie doszło „nasze piękne miasto Stolp byłoby takie jak dawniej”. Opisała też
rozmowę, gdy do jej słupskiego mieszkania weszli czerwonoarmiści w poszukiwaniu wódki. Jeden z nich stwierdził: „Słupsk to piękne miasto”. Na to Kort
(mąż) zapytał, czemu więc je palicie? Usłyszał w odpowiedzi „Ponieważ Niemcy
zniszczyli wodę, światła i mosty, a w domach leżało wielu martwych niemieckich
mężczyzn i kobiet, musieliśmy je spalić”. Było to odniesienie do kilkuset samobójstw słupszczan (szacowanych na ok. 200), popełnionych przed lub po wkroczeniu Sowietów. Jak wspomniała, matki wieszały swoje dzieci, a następnie same
popełniały samobójstwo82. Na związek między pożarami a zwłokami w domach
wskazywali też inni mieszkańcy Słupska. Pożar miał więc być rodzajem brutalnej działalności odkażająco-pogrzebowej83.
Ciekawy list przysłała Anni Ketelhut, mieszkanka kamienicy na Starym
Rynku nr 3. Jako winowajców jednego z pożarów w centrum wskazała robotników przymusowych, których rzeczywiście było w Słupsku wielu (ok. 1000, i choć
wielu ewakuowano, wkrótce wrócili). Wycofanie się niemieckich sił porządkowych rzeczywiście mogli oni odczytać jako sygnał do działania. Dnia 8 marca:
Po południu Polacy i Ukraińcy plądrowali sklepy. Większość z nich stanowiły
kobiety. Buty itp. wyrzucono ze sklepu obuwniczego Schrödera84, a żona rolnika
z Rummelsburga [Niemka z Miastka], która była z nami, zabrała nawet parę butów. Po krótkim czasie z okien piwnicznych sklepu Schrödera uniosły się gęste
kłęby dymu. Wkrótce dom stanął w płomieniach. Płomienie rozprzestrzeniły się
na prawo i lewo, a potem cała strona rynku stanęła w płomieniach.

Jeżeli tak to wyglądało nie można wykluczyć, że detonacja w pierzei południowej
została spowodowana pożarem zapoczątkowanym grabieżą. Dalsze pożary Słupska przypisywała znalezieniu przez Sowietów w mieszkaniach broni, portretu
Hitlera i podobnych rzeczy. Pożar miał być „karą”. Sama jednak zaprzeczyła tej
wersji w podsumowaniu. Opisała rozmowę z oficerem rosyjskim: „Na moje pytanie: «Po co wszystko palić?» otrzymałem odpowiedź: «System, nikogo w domach
nie ma!». We wszystkich miastach Pomorza Wschodniego zastosowano tę samą

Stolper Heimatblatt 5 (1952): 11.
List Loni Vigelahn, Stolper Heimatblatt 4 (1953): 58.
84
Była to kamienica nr 26, w pierzei północnej, gdzie Konrad Schröder miał sklep obuwniczy
Schuh-Schröder.
82
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procedurę. Zawsze tylko śródmieście było spalone”85. Wypalenie centrum byłoby
więc rozwiązaniem systemowym w pragmatyce Armii Czerwonej. Czy dlatego,
że centrum było najczęściej miejscem pułapek lub oporu? Nie wiadomo.
Helene Krack w liście do Stolper Heimatblatt podsumowała, że pożar w mieście rozniecili Rosjanie. Wspomniała jednak, że rankiem po wysadzeniu mostów
ul. Mostnika była w rozsypce (Scherbenhaufen). Relacja budzi jednak sporo wątpliwości, gdyż zawiera szczegóły zapewne nieprawdziwe, będące rezultatem pomyłki, np. o zniszczeniu ul. Stefana Jaracza (Kl. Auckerstraße). Krack napisała
też, że 8 marca o godzinie 5 rano Sowieci rozwozili po mieście skrzynie z zapalającymi racami (w rzeczywistości nie było ich jeszcze w mieście)86. Z listem tym
polemizował w innym numerze Paul Scharnofske, próbując prostować zamieszczone informacje. Na zakończenie dodał „Nie jestem też w stanie rzucić światła
na genezę niezliczonych pożarów, w tym późniejszych pojedynczych pożarów”87.
We wspomnieniach niemieckich mieszkańców Słupska uderza brak refleksji nad przyczynami pojawienia się Sowietów w mieście. Nadciągnęli, jak gdyby
z niesprowokowanym najazdem, niczym napastnicy lub klęska żywiołowa. Ówcześni słupszczanie zdawali się nie dostrzegać, że była to armia rewanżująca
się za niszczycielski najazd i okropieństwa na Wschodzie. Nie widzieli związku
przyczynowo-skutkowego między zachowaniem Sowietów a wcześniejszą napaścią, postępowaniem ich synów, ojców i braci. W wypowiedziach słupszczan często padają zwroty o „nieszczęściu i cierpieniu”, lecz nigdy o „zemście
i pokucie”. Czuli się wyłącznie ofiarami. Zapewne zdecydowana większość
nie popełniła zbrodni. Ale wojny toczą nie indywidualności, lecz zbiorowości,
czyli państwa i narody. Taka też bywa odpowiedzialność. W 10 rocznicę marca
1945 roku w Słupsku w kluczowym artykule czasopisma ziomkostwa słupskiego
G. Albrecht napisał o „naszych bohaterskich rodakach z 2. Armii” (Unsern heldenhaften Landsern) i chyba tak o nich powszechnie myślano88. Wydaje się, że
Stolper Heimatblatt 6 (1953): 92–93.
Stolper Heimatblatt 7 (1952): 5. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że o 5 rano 8 marca
na ulicach zachodniego Słupska pojawił się zwiad sowieckich wojsk stojących wówczas pod miastem. Miasto było ciemne (Niemcy zniszczyli elektrownię), więc rzeczywiście mogli przyświecać
sobie racami. Czy jednak zwiad działałby w taki ostentacyjny sposób, wątpliwe, bo Sowieci nie
wiedzieli, że miasto zostało przez wojska niemieckie opuszczone. Bardziej prawdopodobne, że
autorka opisywała 9 marca, czyli dzień po zdobyciu miasta.
87
Stolper Heimatblatt 2 (1953): 7–8. Stwierdził np., że nie pamięta zniszczeń ul. Kilińskiego,
powstałych w wyniku wysadzenia Mostu Kaszubskiego.
88
G. Albrecht, „Po 10 latach. Marzec 1945”, Stolper Heimatblatt 3 (1955): 56.
85
86
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po procesach norymberskich 1945–1949 tylko Niemiec skrajnie izolujący się od
rzeczywistości nie wiedział, jak wyglądała II wojną światowa. Ale można było
to wypierać, ignorować, traktować oddzielnie. Sowieci zachowywali się bardzo
brutalnie, ale jest przecież zasadnicza różnica, czy ktoś podpala dom jako napastnik, czy z uzasadnionej zemsty. To samo dotyczy mordowania i sądy precyzyjnie
to rozróżniają: rodzic mszczący śmierć dziecka nie będzie odpowiadać jak zwykły morderca. Refleksji na ten temat jednak we wspomnieniach nie ma.
Polacy mieli do zniszczenia Słupska stosunek niejednoznaczny i zmieniający się w czasie. Początkowo żałowano budynków w przejmowanym mieście,
gdyż był to ubytek otrzymanego majątku. Myśl ta sąsiadowała z chęcią usunięcia
śladów niemieckości Słupska, w czym zniszczenia i pożar były pomocne – oto
w miejsce wyburzonego niemieckiego centrum budowano polskie „nowoczesne”
budynki. Zamazywano ślady dawnych gospodarzy. Stosunek do niemieckich kamienic, z ich odmienną od polskiej architekturą, był podobny jak stosunek do
cmentarzy i napisów niemieckich. Raziły, bo przypominały Niemców, utrudniały
oswojenie miejsca. Obecnie słupszczanom powszechnie nie podoba się blokowisko w centrum miasta, ale wówczas, gdy powstawało, myślano inaczej. Dla
przeprowadzających się zwykle ze wsi Polaków zamieszkanie w bloku było wyrazistym awansem, geometryczne kształty nie raziły, były symbolem nowoczesności; niemieckie kamienice nie ekscytowały. Myślenie w kategoriach „atrakcji
turystycznych” było wówczas w zalążku. Osoby przybywające ze wsi – a tych
była bodaj większość – nie miały wyrobionej opinii z powodu braku doświadczeń. W kilku wspomnieniach „polskich pionierów Słupska” padły stwierdzenia,
że w miejsce zniszczonego niemieckiego centrum wybudowano „piękne, nowoczesne” osiedle. Nowoczesne rzeczywiście było, podobnie jak setki podobnych
osiedli w kraju, z podkrakowską Nową Hutą na czele. Ocena tych wydarzeń
zmieniła się z upływem czasu. Okazało się, że nowoczesne osiedla to upiory,
w zestawieniu z dawną zabudową czeskiej Pragi czy belgijskiej Brugii. Nawet
gdańskie i warszawskie stare miasta – choć w istocie makiety – mamią miliony
turystów, z korzyścią dla aktualnych mieszkańców. W Słupsku nawet mamienie
nie jest możliwe.
„Dzieła” zmiany charakteru centrum przedwojennego Słupska dopełnili zasiedlający go od 1945 roku Polacy. W kwietniu była to dzielnica składająca się ruin,
jednak zdjęcia często reprodukowane w mediach i opracowaniach są zwodnicze.
Przedstawiają one pagórki gruzu i w tle pojedyncze budowle, takie jak kościół
Mariacki. Jest to stan z początku lat 50., gdy zakończono rozbiórkę pozostałości
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kamienic89. Rozebrano szkielety, które można było odbudować, tak jak uratowano gmach sądu przy ul. Szarych Szeregów, częściowo zburzony w 1945 roku.
Można też było – tak uczyniono w Elblągu – pozostawić w centrum pusty obszar, rodzaj rozległego parku, w oczekiwaniu na zdobycie środków na odbudowę
centrum przypominającego dawne Stare Miasto. W Elblągu czekano aż do lat
90. XX wieku i odbudowa, z zachowaniem dawnych kształtów, trwa do dzisiaj.
W odniesieniu do Słupska podjęto fatalną decyzję, choć władze rozważały odbudowę starówki na wzór Warszawy czy Gdańska. Za odtworzeniem pierwotnej zabudowy centrum optował Zygmunt Świechowski, który w 1953 roku opracował
na zlecenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie „Studium
historyczno-urbanistyczne do planu zagospodarowania przestrzennego miasta”.
On też przeciwstawiał się rozbiórce pozostałości kamienic niemieckich; bezskutecznie90.
Na nieszczęście dla obecnego wyglądu centrum Słupska zdecydowano się
na wybudowanie tam Osiedla XX-lecia PRL, czyli wypełnienia środka miasta blokami mieszkalnymi. Koszmarna koncepcja budowy w centrum sypialni miasta,
sprzeczna z tradycyjnym wyglądem miast europejskich, powstała w latach 1957–
1958. Była autorstwa zespołu Miastoprojektu Szczecin. Ostatnimi laty trwają
rozpaczliwe wysiłki, by owe bloki choć odrobinę zaadaptować wizerunkowo
na stare kamienice; są to prace kosztowne, z użyciem styropianu i nieudane91. Jak
trafnie (i łagodnie) podsumowała koncepcję osiedla Elżbieta Szalewska „Przepisy
budowlane obligujące do ekonomicznego projektowania wykluczały indywidualne podejście do kompozycji urbanistyki i architektury”92. Można wyrazić żal,
że owe przepisy i ograniczenia ekonomiczne obowiązywały jedynie w wybranych miastach, bo we wspomnianych Warszawie, Gdańsku i kilku innych miastach potrafiono jednak odtworzyć starą zabudowę. Kryteria narodowościowe nie
były kluczowe, bowiem o ile warszawska Starówka rzeczywiście była „polska”,
to w odniesieniu do gdańskiej nie można było stwierdzić, że nie jest niemiecka.
Od 1947 r. przystąpiono w Słupsku do systematycznego odgruzowywania centrum, co wiązało
się z rozbiórką ocalałych szkieletów kamienic. Trwała ona do 1952 r. W strukturach władz miasta
utworzono nawet osobną jednostkę – Akcja Uzysku Cegieł. Cegieł owych użyto do remontów
innych budynków w mieście. Całe też wagony wysyłano do innych regionów kraju (Łobacz, „Rozwój”, 160).
90
Elżbieta Szalewska, Słupsk. Podstawy kształtowania ładu przestrzennego (Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2002), 116.
91
Łobacz, „Rozwój”, 162.
92
Szalewska, Słupsk, 117.
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W ten sposób zespół architektów szczecińskich, przy aprobacie ówczesnych
władz miasta, zrezygnował z rekonstrukcji starówki. Bloki stanęły tuż przy zabytkowym Zamku Książąt Pomorskich, Młynie Zamkowym, kościele Mariackim i Św. Jacka. Bloki wybudowano też wzdłuż zachowanych murów obronnych
Słupska, tworząc ponury kontrast. Było to jednak dopełnienie nieszczęścia, które
rozpoczęło się wraz z rozbiórką pozostałości kamienic. Podsumowując – Niemcy
i Armia Czerwona zniszczyli stare centrum, zaś Polacy dokończyli „dzieła”, rozbierając pozostałości i budując na ich miejscu osiedle mieszkaniowe. O ile jednak
wydarzenia 1945 roku można tłumaczyć gwałtownością wojny i obojętnością
sprawców (Niemcy miasto zostawiali, Armia Czerwona traktowała jako czasową
zdobycz), o tyle polscy specjaliści mieli czas na zastanowienie i właściwą decyzję. Powinni też mieć wysoki poziom motywacji w staraniach, aby miasto było
piękne, bo o jego pozostaniu w Polsce nie było już żadnych dyskusji. Mierną
pociechą jest, że podobne decyzji podejmowano i w innych ośrodkach, np. Koszalinie, Sławnie, Pile czy Miastku.

Bibliografia
Archiwalia
Biblioteka Akademii Pomorskiej w Słupsku, spuścizna Polskiego Towarzystwa Historycznego, teczka 61. Stanisław Witek, Wspomnienia z lat 1939–1945 (Jezierzyce,
1964 r.).
Bundesarchiv Koblenz, Ost-Dok 8 Po, nr 40. Bericht über die Räumung des W.B.K.
Stolp und der Wehrmeldeämter Stolp Lauenburg, Rummelsburg und Schlawe,
25 IV 1945 r.
Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, zespół 7742, inwentarz
62016, sprawa 11. Dziennik operacji wojskowych 1072 Pułku Piechoty.
Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, zespół 6705, inwentarz
123215, sprawa 11. Dziennik operacji wojskowych 239 Pułku Piechoty.
Prasa
Красная звезда (Krasnaja Zwiezda), 10.03.1945.
Stolper Heimatblatt 2 (1952).
Stolper Heimatblatt 2 (1953).
Stolper Heimatblatt 3 (1952).
Stolper Heimatblatt 3 (1955).
Stolper Heimatblatt 4 (1952).

Kto spa lił Słu psk

187

Stolper Heimatblatt 4 (1953).
Stolper Heimatblatt 5 (1952).
Stolper Heimatblatt 6 (1952).
Stolper Heimatblatt 6 (1953).
Stolper Heimatblatt 7 (1952).
Opracowania i wspomnienia
Adamkiewicz, Leszek. Dymy nad Gdańskiem. Agonia Prus Zachodnich. Zakrzewo: Replika, 2013.
Adressbuch Stolp 1938. Słupsk, 1938.
Anduła, Kamil. „Bitwa w Pradolinie Redy-Łeby. Działania bojowe sowieckich wojsk
pancernych na kierunku Gdyni (6–16 marca 1945 r.)”. Przegląd Historyczno-Wojskowy 4 (2020): 42–83.
Anduła, Kamil. 1 Warszawska Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte. Warszawa: Tetragon, 2015.
Artur Sikorski, Krzysztof Skrzypiec, Tomasz Urbaniak. „Rys historyczny”. W: Słupsk
w dokumencie archiwalnym, red. Joanna Chojecka, Artur Sikorski, Krzysztof
Skrzypiec, Tomasz Urbaniak, 17–18. Koszalin: Archiwum Państwowe w Koszalinie, 2018.
Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße.
T. 1. Augsburg: Weltbild Verlag, 1993.
Friedrich, Jörg. Pożoga. Bombardowanie Niemiec w latach 1940–1945. Warszawa: MDI
Books, 2011.
Gierszewski, Stanisław, red. Historia Słupska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1981.
Grajczak, Dagmara. „Die Russen kommen... Zajęcie Słupska przez Armię Czerwoną
w marcu 1945 r. w relacjach mieszkańców miasta”. W: Słupsk i ziemia słupska od
średniowiecza do współczesności, red. Wojciech Skóra, Agnieszka Teterycz-Puzio.
Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2021 (w druku).
Groll, Erhard. Paninka. Paninka oder die Wahlverwandtschaft. Leverkusen: Kremer-Verlag, 1997.
Kabatek, Mateusz. Lotnictwo w Słupsku 1912–1945. Słupsk: Stratus, 2016.
Kopelev, Lew. No Jail for Thought. Londyn, 1977.
Kopelew, Lew. Aufbewahren für alle Zeit! Aus Ostpreußen in russische Straflager. Ein
Sowjetmajor im Widerstand. Hamburg: Verlag Hoffmann und Campe, 1976.
Kopf, Stanisław. Wyrok na miasto. Warszawskie Termopile 1944–1945. Warszawa:
Askon, 2001.
Leszczyński, Adam. Ludowa historia Polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal, 2020.

188

Wojciech Skór a

Lindenblatt, Helmut. Pommern 1945. Eines der letzten Kapitel in der Geschichte vom
Untergang des Dritten Reiches. Leer: Verlag Gerhard Rautenberg, 1993.
Lindmajer, Józef, red. Dzieje Słupska. Słupsk: Polskie Towarzystwo Historyczne, 1986.
Łobacz, Witold. „Rozwój urbanistyczny Słupska (1945–1966)”. W: Z najnowszych dziejów Słupska i ziemi słupskiej (1945–1965), red. Kazimierz Podoski, 159–173. PoznańSłupsk: Wydawnictwo Poznańskie, 1969.
Małkowski, Kazimierz. „Zniszczenia Gdyni w wyniku bombardowań, ostrzału artyleryjskiego i walk od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej”. Zeszyty
Gdyńskie 5 (2010): 77–84.
Merridale, Catherine. Wojna Iwana. Armia Czerwona 1939–1945, Poznań: Rebis, 2007.
Murawski, Erich. Bój o Pomorze. Ostatnie walki obronne na wschodzie. Oświęcim: Napoleon V, 2017.
Pagel, Karl-Heinz. Stolp in Pommern – eine ostdeutsche Stadt. Ein Buch über unsere
pommersche Heimat. Lübeck: Heimatkreises Stolp/Eugen Radtke, 1977.
Podoski, Kazimierz, red. Z najnowszych dziejów Słupska i ziemi słupskiej 19451965. Poznań-Słupsk: Wydawnictwo Poznańskie, 1969.
Romanow, Zenon. „Zajęcie Słupska przez Armię Czerwoną w 1945 roku”. W: Życie dawnych Pomorzan, red. Wojciech Łysiak, 237–246. T. 1. Bytów–Poznań: Wydawnictwo Eco, 2001.
Sakson, Andrzej. „Wielki symbol polskiej klęski, czyli uwagi o demitologizacji Ziem
Odzyskanych i marginalizacji Ziem Zachodnich i Północnych”. W: „Ziemie Odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji, red. Emilia Kledzik, Maciej Michalski, Małgorzata Praczyk, 145–158. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2018.
Sobczak, Janusz. Hitlerowskie przesiedlenia ludności niemieckiej w dobie II wojny światowej. Poznań: Instytut Zachodni, 1966.
Sołżenicyn, Aleksander. Pruskie noce. Warszawa: Ośrodek Karta, 2018.
Szalewska, Elżbieta. Słupsk. Podstawy kształtowania ładu przestrzennego. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2002.
Tajemnice walizki generała Sierowa. Dzienniki pierwszego szefa KGB 1939–1963. Konstancin: Rea-Sj, 2019.
Wolski, Janusz. „Rozstrzelanie 22 więźniów w Słupsku”. W: Zbrodnie hitlerowskie
na ziemi koszalińskiej w latach 1933–1945, red. Andrzej Czechowicz, 124–132. Koszalin, 1968.
Zander, Klaus. Kinderland ist abgebrannt. Erlebnisse eines kleinen pommerschen Jungen in den Jahren 1940–1946. Berlin epubli GmbH, 2011.
Zaremba, Piotr. Wspomnienia prezydenta Szczecina 1945–1950. Poznań: Wydawnictwo
Poznańskie, 1950.
72 rocznica powrotu Słupska do Polski. Dostęp 25.01.2021. http://www.koszalin.ap.gov.
pl/72-rocznica-powrotu-slupska-do-polski.

Kto spa lił Słu psk

189

Abstrakt
Niebroniony przez Niemców Słupsk poniósł podczas wojny bardzo poważne straty. Zmieniły one na zawsze zabudowę miasta. Mieszkańcy – dawni i nowi, Niemcy i Polacy – od
kilkudziesięciu lat zadają pytanie: kto zawinił, skoro walk nie było? W historii Słupska pod redakcją Stanisława Gierszewskiego – do dzisiaj podstawowej syntezie dziejów
miasta – napisano, że Słupsk został zniszczony w marcu 1945 roku w około 25–30%
w wyniku walk czerwonoarmistów z Niemcami; boje te opisano. W okresie PRL w tle
tych nieprawdziwych stwierdzeń istniała „historia szeptana”, przekazywana z ust do ust.
W jej wykładni to Sowieci podpalili niebroniony Słupsk kilkanaście godzin po zajęciu
miasta. Wniosek ten wyprowadzano ze wspomnień Niemców, polskich pionierów Słupska oraz historiografii zachodnioniemieckiej. Od upadku komunizmu wersja „szeptana”,
coraz dokładniej opisana i uzasadniona, została powszechnie przyjęta. Przyjmowano ją
z goryczą, bo Słupsk, uchodzący za jedno z ładniejszych miast pomorskich, „mógł ocaleć”, jego zniszczeń nie uzasadniały działania wojenne. Kładziono to na karb „zdziczenia
Sowietów”. Do zmiany tego przekonania skłaniają wspomnienia Niemców publikowane
w latach 50. XX wieku w czasopiśmie „wypędzonych” słupszczan, Stolper Heimatblatt.
W numerze 6. ukazał się tam list Margarety Dähling, która widziała opisywane wydarzenia, była w Słupsku, gdy centrum zaczęło płonąć. I opisała rzeczy zaskakujące, stojące w sprzeczności z powszechnie przyjętymi wyobrażeniami. Wydarzenia w Słupsku,
tuż po wkroczeniu Sowietów mogły mieć bardziej złożony przebieg, a sprawcy – inne
od zakładanych motywacje. Hipoteza postawiona w tym artykule, po uwzględnieniu
wspomnianej relacji niemieckiej, jest następująca: Słupsk zaczął płonąć nocą 7/8 marca
w wyniku niemieckiego wysadzenia mostów, jeszcze przed wkroczeniem Sowietów.
Niemcy zastawili w Słupsku pułapkę na czerwonoarmistów, w kamienicach Starego
Rynku (Markt Platz). Wieczorem 8 marca, gdy Sowieci byli w mieście już kilkanaście
godzin, nastąpił wybuch niemieckich materiałów wojskowych na Starym Rynku. Nie
wiadomo z jakiej przyczyny, ale prawdopodobna jest detonacja dokonana przez Niemców. W wyniku wybuchu nastąpiły dalsze pożary, a następnie Sowieci przystąpili do
systematycznych podpaleń, z zemsty lub aby detonować kolejne możliwe pułapki i zdusić
możliwy opór. Metodyczność podpaleń i zaangażowanie całych pododdziałów wskazuje
jednak na drugi motyw. Zniszczeń dopełniły przemarsze przez miasto 1 Gwardyjskiej
Armii Pancernej Armii Czerwonej, idącej z Koszalina do Gdańska. Jeśli hipoteza ta jest
prawdziwa, za spalenie centrum miasta odpowiadaliby i Niemcy, i Sowieci, w trudnej do
ustalenia proporcji. Destrukcję miasta rozpoczęli jednak Niemcy.
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Who burnt Słupsk in March 1945?
A case of a Pomeranian town captured by Red Army
Abstract
Undefended by the Germans, Słupsk suffered heavy losses during the World War II,
which changed forever the town’s buildings. The inhabitants, both the former and the
present, the Germans and the Poles, have for decades asked who is to blame as there
was no fighting? According to the history of Słupsk edited by Stanisław Gierszewski –
until this day the basic synthesis of the town’s history – 25–30 per cent of Słupsk was
destroyed in March 1945 as a result of Red Army fights with the Germans. These fights
were described. During the Polish People’s Republic period a whispered word of mouth
history existed in the background of these false statements. According to this construction, it were the Red Army soldiers who set the undefended Słupsk on fire several hours
after capturing the town. Such conclusion was drawn from the memories of the Germans,
the Polish pioneer settlers in Słupsk, and from the West German historiography. After the
collapse of communism, the word of mouth version, more and more precisely described
and justified, was commonly accepted. It was accepted with bitterness, as Słupsk, regarded one of more beautiful Pomeranian towns, “could survive”, because its devastation was not a consequence of military action. It was ascribed to the „barbarism” of the
Soviets. This belief can be revised under the influence of the memories of the Germans,
published in the 1950s in a journal of the “expellees” from Słupsk, „Stolper Heimatblatt”.
Issue 6 contains a letter from Margaret Dähling who eye-witnessed the described events.
She was in the city centre when it went up in flames. Her report is surprising, it contradicts the commonly accepted beliefs. The course of events immediately after entrance of
the Soviet troops could have been more complex, and the perpetrators could have different motivation than it is assumed.
The hypothesis put forward in this article, after taking into account the aforementioned
German report, is as follows: Słupsk went up in flames on the night from 7 to 8 March as
a result of blowing up the bridges by the German forces, still before the Soviets entered
the town. The Germans set a trap for the Red Army soldiers in the Old Market (Markt
Platz) houses. On 8 March in the evening, when the Soviet troops had already been there
for several hours, the German military materials exploded in the Old Market. The reason
is unknown, but the detonation caused by the Germans is likely. As a result of the explosion, further fires ensued. Then the Soviets started systematic fire-raising, for revenge or
to blow up further possible traps and to quell possible resistance. The methodicalness of
fire-raising and the action of the whole squads point rather to the latter motive. Devastation was completed by the 1st Guards Tank Army of the Red Army marching through the
city from Koszalin to Gdańsk. If this hypothesis is true, both the Germans and the Soviets should be responsible for burning the city centre in proportions difficult to estimate.
However, the destruction of the town was commenced by the Germans.
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Wprowadzenie
Działalność Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych oraz
rzymskokatolickiej parafii katedralnej w Gorzowie, istniejącej od początku roku
1946, znalazły swoje odbicie w wielu publikacjach. Pomimo to, w odniesienia
do Gorzowa, uznano za warte prześledzenia je po raz kolejny. Jak wiadomo, to
w Gorzowie właśnie, w roku 1945 ulokowana została siedziba Administratury
Niniejszy artykuł jest skróconą i nieco zmienioną formą dłuższego opracowania na temat gorzowskiej katedry, które ukaże się w osobnym wydawnictwie.

1
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Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej, będąca faktycznie aż do
roku 1972 stolicą największej diecezji w kraju. Do dziś nie jest jasne dlaczego
właśnie Gorzów – miasto średniej wielkości – spotkało to wyróżnienie. Ponadto
procesowi decyzji władz kościelnych towarzyszyły działania gorzowskiej administracji pragnącej, aby lokacja stolicy diecezji miała miejsce na zarządzanym
przez nią terenie. Te działania polegały na przekazaniu niezbędnej infrastruktury, a także doprowadzeniu do stanu używalności najstarszego i najważniejszego
kościoła w mieście, pochodzącego z XIII wieku kościoła NMP (niem. Marienkirche), który miał się stać katedrą. Pełne prześledzenie tych dwóch procesów
jest możliwe tylko na podstawie archiwaliów zachowanych w Archiwum Państwowym w Gorzowie, które potwierdzają zaangażowanie lokalnej administracji w proces ulokowania stolicy diecezji w Gorzowie. Poniżej zawarto przegląd
i analizę najważniejszych źródeł archiwalnych dotyczących procesu formowania
się w Gorzowie jednostki administracji kościelnej. Te materiały, przechowywane
w Archiwum Państwowym w Gorzowie, w miarę możliwości, konfrontowano
z innym źródłami (np. wspomnienia świadków), a także liczną literaturą przedmiotu.

Pierwsza „polska” msza
Jak wiadomo, 30 stycznia 1945 roku Gorzów, wtedy jeszcze jako Landsberg, znalazł się pod sowiecką okupacją. W mieście władzę przejęła radziecka komendantura wojenna. W następnych tygodniach spalono wiele budynków. Nie było
to rezultatem walk, bo w praktyce ich tu nie było. Niektóre zniszczenia mogły
powstać na skutek (incydentalnych raczej) bombardowań ze stronu niemieckiego
lotnictwa. Uważa się jednak, że większości zniszczeń dokonali żołnierze Armii
Czerwonej2.
Również kościół Mariacki (niem. Marienkirche) ucierpiał – jego bryła ocalała – środek był jednak ograbiony i zdewastowany. Zapewne to było przyczyną,
że nie od razu stał się obiektem kultu dla napływających do miasta polskich katolików. W pierwszych miesiącach funkcjonowania polskiej administracji (rozpoczęła działalność 28 marca 1945 r.) to katolicki kościół przy ul. Warszawskiej
Zob. Dariusz A. Rymar, Gorzów Wielkopolski w latach 1945–1998. Przemiany społeczno-polityczne (Szczecin–Gorzów: Archiwum Państwowe w Szczecinie, 2005), 25. Tam też literatura
przedmiotu.
2
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stał się pierwszą czynną świątynią dla osiedlających się tu uchodźców. To właśnie
w nim odbyły się pierwsze „polskie” msze św. (1 i 2 kwietnia), a zatem kilka dni
po przybyciu polskich osadników z Wągrowca, gdyż właśnie na pierwsze dwa dni
kwietnia przypadały święta Wielkanocne w roku 1945. Mszę prawdopodobnie
odprawiał wikary parafii Georg Kamrad, a jeśli nie on to być może ks. Edmund
Helewski z Chrapowa3.

Rycina 1. Piotr Wysocki,
zbiory Archiwum Państwowego w Gorzowie, sygn. 66/34/1335

Ten drugi w latach 1933–1946 pełnił obowiązki proboszcza w Chrapowie (k. Pełczyc). Ks. Helewski (ur. 25 XII 1902 w Szczecinie) znał język polski
i w czasie wojny pełnił rolę duszpasterza wśród polskich robotników przymusowych. Nie uciekł przed nadejściem frontu, będąc przekonanym, iż nie ma do tego
powodu. Miał polskie pochodzenie (jego rodzice dobrze mówili po polsku), poza
tym był krytyczny wobec nazizmu, co spowodowało jego odesłanie do Chrapowa. Pomimo tego został aresztowany przez żołnierzy radzieckich. W końcu
marca 1945 roku w trakcie przemarszu kolumny jenieckiej przez Gorzów wypatrzyła go Hildegard Friebe (1904–1992), której udało się go wyreklamować. Pozostawał przez jakiś czas w Gorzowie, stając się znajomym burmistrza/prezydenta
Piotra Wysockiego4, który w tygodniu wielkanocnym bywał na mszach zawsze
Hildegard Friebe, „1945. Aufzeichnungen von Hildegard Friebe”, Heimatblatt 6 (1993): 71 (tłum.
Grzegorz Kowalski).
4
Piotr Wysocki (1898–1985), uczestnik powstania wielkopolskiego 27 XII 1918 – 15 I 1919 (ranny
28 XII 1918) i wojny polsko-bolszewickiej (70 pp), następnie ekonomista w majątkach ziemskich,
3
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w jego obecności5. Później ks. Helewski powrócił do Chrapowa, z którego został
usunięty latem 1946 roku (z powodu słabej znajomości języka polskiego nie został akceptowany przez parafian), po czym wyjechał do Berlina.
W aktach Zarządu Miejskiego zachował się ciekawy dokument będący zaproszeniem na mszę św. specjalnie dla Polaków, która miała się odbyć w tym
samym kościele 22 kwietnia 1945 roku6.

Marienkirche odzyskuje swoją pozycję
Dokument z 22 kwietnia jest jednym z nielicznych dotyczących gorzowskich kościołów, które zachowały się w aktach z początku działalności polskiej administracji. Nieobecny jest w nich Marienkirche, stojący przecież w środku miasta.
Kilka informacji z tego okresu można doszukać się we wspomnieniach wiceprezydenta Leona Kruszony7. W jednym ze swoich artykułów po wielu latach,
napisał:
W pierwszym momencie po przejęciu władzy nad miastem Piotr Wysocki – mianowany burmistrzem miasta – czuł się nieswojo pod ciężarem przyjętej odpowiedzialności. Rozważał coś z namysłem. Po jednej z pierwszych narad w pewnej chwili
wyszedł spokojnie z gmachu Zarządu Miejskiego i udał się w stronę kościoła. Tam,
dostawszy się na wieżę kościelną, pochwycił zwisający koniec liny i zaczął dzwonić. Dzwonił z taką pasją, aż rozchybotany dzwon począł go unosić. Dzwonienie,
początkowo chaotyczne, stawało się coraz rytmiczniejsze, przechodząc w potężny

później pracownik kancelarii adwokackich, od lat 30. członek PPS, w czasie wojny robotnik
i urzędnik na terenie Wągrowca. W Gorzowie od 27 III 1945, burmistrz Gorzowa od 28 III 1945,
następnie prezydent od ok. 20 IV 1945 do 30 V 1947, później prezydent Piły (1 VI 1947 – 31 VII
1949), później administrator Wojskowych Budynków Mieszkalnych w Pile, tamże działacz ZBoWiD (od 1957).
5
Friebe, „1945. Aufzeichnungen”, 71.
6
Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim (dalej: APG), Starostwo Powiatowe Gorzowskie (dalej: SPG), sygn. 147, s. 14, pismo Zarządu Miejskiego, 22 IV 1945.
7
Leon Kruszona (1909–1990) od roku 1930 nauczyciel w Powodowie (pow. Wolsztyn), w czasie
wojny księgowy w jednej z wągrowieckich firm, w Gorzowie od 8 IV 1945. Od 9 IV 1945 wiceburmistrz, a od ok. 20 IV 1945 wiceprezydent Gorzowa. Przewodniczący Powiatowego Komitetu
PPS w Gorzowie, od zawiązania się tej partii w Gorzowie, 29 IV 1945 do 2 III 1947, na początku
października 1948 wydalony z tej partii i usunięty ze stanowiska wiceprezydenta, 12 X 1948, formalnie zatrudnienie trwało do 31 I 1949, później radca w Ministerstwie Administracji Publicznej,
a następstwie Ministerstwie Gospodarki Komunalnej. Do gorzowskiego muzeum przekazał wiele
dokumentów i zdjęć z okresu pracy w Gorzowie, autor wspomnień dotyczących tego czasu.
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spiżowy chorał mieszający się z odgłosami kanonady artyleryjskiej dochodzącej
z zachodu. Polacy objęli miasto we władanie!8

To – jakże filmowo brzmiące – zdarzenie, jeśli faktycznie miało miejsce,
musiało być na początku urzędowania polskiej administracji, ale już po 9 kwietnia, gdy Kruszona pojawił się w Gorzowie. Czy Wysocki faktycznie dzwonił
i czy był to dzwon Marienkirche? Tak by sugerowała geografia – do tego kościoła
z budynku Zarządu Miejskiego miał najbliżej, jednak kościół ten był przecież
nieczynny.

Rycina 2. Leon Kruszona,
zbiory Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, sygn. 89/2161/35

Według tego samego Leona Kruszony, już w maju 1945 roku został naprawiony zegar na wieży Marienkirche. A zatem musiał być wcześniej uszkodzony.
Naprawy dokonał zegarmistrz, który przybył do Gorzowa z tą samą grupą co
Leon Kruszona. Po latach Kruszona nieco filozoficznie wspominał:
Podobną dumę i radość można było zaobserwować u gorzowian, gdy zegarmistrz
Janusz Strzelecki9, który przyjechał razem z nami z Wągrowca, uruchomił bezLeon Kruszona, „Gorzów, miasto wskrzeszone”, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 9 (2002): 401.
9
Janusz Strzelecki (ur. 11 IV 1922 w Runowie pow. Wągrowiec – zm. 11 VII 1984 w Gorzowie?),
zegarmistrz, złotnik, optyk w Wągrowcu do 1945. Do Gorzowa przybył wraz z Leonem Kruszoną
9 kwietnia 1945 r., gdzie w okresie 9 IV – 20 VII 1945 był urzędnikiem w Referacie Aprowizacji i Handlu Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Obwód Gorzów (Starostwie Powiatowym),
8
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interesownie w maju 1945 r. bardzo poważnie uszkodzony olbrzymi zegar na kościele Mariackim. Bardzo zależało nam wówczas na uruchomieniu owego zegara
nie tylko dlatego, że był on zabytkiem (wyczytaliśmy w niemieckich zapiskach, że
jego naprawa w 1563 r. kosztowała 125 talarów), ale przede wszystkim, aby rozpoczął uczyć obywateli miasta, jak szanować i cenić nowy czas10.

Rycina 3. Janusz Strzelecki, gorzowski zegarmistrz, który w maju 1945 roku naprawił
zegar na wieży gorzowskiego kościoła Mariackiego,
zdjęcie z roku 1952, zbiory Archiwum Państwowego w Gorzowie, sygn. 66/1086/790

Epizod związany z Marienkirche, który pokazuje dewastację tego miejsca
wiosną 1945 roku, odnotowała w swych wspomnieniach Hildegard Friebe:
W kościele Mariackim pootwierane wszystkie drzwi, słyszę wesołe okrzyki, widzę
rosyjskich żołnierzy, jak grają w piłkę pucharami. Rosjanie znikają, biorę oba puchary i zanoszę je do pastora [Georga] Wegnera, na Schloßstraße [ul. Obotrycka]11.

Pierwszy dokument na jaki natrafiono w aktach polskiej administracji, dotyczący kościoła Mariackiego, pochodzi z 28 lipca 1945 roku. Sporządził go zatrudniony w Urzędzie pełnomocnika rządu RP na Obwód Gorzów (Starostwie Powiatowym) Ziemowit Szuman (1901–1976), artysta malarz, później związany ze
a następnie założył własny zakład zegarmistrzowski, zob. Dariusz A. Rymar, „Składy osobowe
grup operacyjnych działających na terenie ziemi gorzowskiej w 1945 r. – wybór tekstów źródłowych”, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 5 (1998): 276.
10
Kruszona, „Gorzów”, 402.
11
Friebe, „1945. Aufzeichnungen”, 71.
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Szczecinem. Kościół Mariacki zrobił na nim przygnębiające wrażenie, w dodatku
postrzegał go jako zniszczony przez „niemieckich barbarzyńców”. Te mocne
słowa wywołały poczynione wcześniej w kościele prace, zacierające jego gotycki
charakter. Szuman pisał:
Kościół Mariacki w Gorzowie, gotyk – niewiele zniszczony wskutek działań wojennych, zniszczone witraże i tynk od dołu.
Ciekawy ołtarz, tryptyk, rzeźba w drzewie, niewłaściwie odnowiony.
Wnętrze kościoła stanowi dokument niemieckiego barbarzyństwa. Ostrołuki
w kilku miejscach zamurowano i założono niegustowne drzwi; ławki białą farbą
malowane ustawione są wzdłuż naw – zostawiono w środku zupełnie wąskie przejście. Na wysokości pierwszego piętra w nawach bocznych wbudowano drewniane,
biało malowane loże, tak, że sklepień naw bocznych nie widzi się z dołu. Organy
bardzo brzydkie.
Całość robi wrażenie raczej kina, a nie świątyni gotyckiej.
Proponuję zrobienie zdjęć fotograficznych, które mogłyby służyć jako materiał do
wydawnictwa unaoczniającego w jakim stanie przejęliśmy zabytki sztuki po niemieckich barbarzyńcach. Sądzę według tego, że tak utrzymanych zabytków znajdzie się więcej12.

Rycina 4. Centrum Gorzowa, widoczna wieża katedry, ok. 1945 roku,
zbiory Archiwum Państwowego w Gorzowie, sygn. 66/894/146
12
APG, SPG, sygn. 1063, s. 31, Pismo Pełnomocnika Rządu RP na Obwód Gorzów do Konserwatora przy Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, 28 VII 1945.
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Kolejny dokument powstał kilka dni później, 31 lipca. W sprawozdaniu
opracowanym przez Zarząd Miejski znajduje się informacja, że kościół NMP położony przy placu Roli-Żymierskiego13 od Zarządu Miasta przejęli księża kanonicy laterańscy, którzy przybyli tu z Krakowa14. Uważa się, że jednym z nich był
ks. Teofil Widełka15.
A zatem w lipcu 1945 roku w kościele Mariackim pojawili się polscy duchowni, którzy przejęli go od Zarządu Miejskiego. Czy już wówczas zdawali sobie sprawę, że za kilka tygodni stanie się on kościołem katedralnym? Nic na to nie
wskazuje, bo decyzje zapadły dopiero w sierpniu.

Szczecin, Stargard, Piła, „Kozie Głowy” czy Gorzów?
14 sierpnia 1945 roku kardynał Hlond, działający z upoważnienia Stolicy Apostolskiej w Poznaniu, wręczył dekrety nominacyjne administratorom apostolskim
na terenie ziem pozyskanych przez Polskę w wyniku II wojny światowej. Dekrety
nosiły datę 15 sierpnia i nadawały administratorom prawa i obowiązki biskupów
rezydencjalnych. W północno-zachodniej części kraju powołano Administraturę
Apostolską Kamieńską, Lubuską i Prałatury Pilskiej. Jej rządcą kardynał Hlond
mianował ks. dr. Edmunda Nowickiego. Stanął przed nim problem wyboru miejsca na siedzibę. Najbardziej oczywistym wydawał się Szczecin, jako największe
miasto na terenie administratury. Władze tego miasta wiedziały o tych działaniach i miały zachęcać ks. Nowickiego do ulokowania się w Szczecinie. Odradzał
to jednak kardynał Hlond, który uważał, że przynależność tego miasta do Polski jest niejasna, wskazywał ponadto na peryferyjne położenie stolicy Pomorza
Zachodniego. Natomiast dysponujący mapami ks. Stanisław Kozierowski doradzał miasteczko leżące pośrodku uzyskanych terenów o nazwie „Kozie Głowy”.

Z tego dokumentu wynika, że początkowo Stary Rynek nosił nazwę: Plac Michała Roli-Żymierskiego.
14
APG, Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Gorzowie Wielkopolskim (dalej: ZMiMRN),
sygn. 22, s. 29, Miesięczne sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc lipiec 1945 r., 31 VII 1945. Ta sama
informacja została powtórzona w sprawozdaniu Zarządu Miejskiego za sierpień (tamże, s. 38,
Sprawozdanie Zarządu Miasta Wydzielonego Gorzowa z działalności w zakresie organizacji miasta do sierpnia 1945, 22 VIII 1945), stąd w niektórych publikacjach można znaleźć informację
o przejęciu kościoła w sierpniu 1945.
15
Juliusz Sikorski, Państwo i Kościół na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1956 (Gorzów Wielkopolski: Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2017), 53.
13
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Tak to w każdym razie zapamiętał ks. Nowicki16. To oczywiście jakieś nieporozumienie, bo nie jest znana miejscowość o takiej nazwie17. Z kolei Jerzy Pietrzak
uważa, że kard. Hlond wręcz wskazał Gorzów jako miejsce, w którym powinien
się ulokować administrator, gdyż kojarzył go z biskupstwem lubuskim18. Mogło
to być tylko swobodne nawiązanie, gdyż Gorzów nie należał do średniowiecznej
ziemi lubuskiej (a zatem i biskupstwa lubuskiego), natomiast w lipcu 1945 był
już w prasie określany jako „stolica Ziemi Lubuskiej”. Z kolei zdaniem Krzysztofa Kowalczyka, opierającego się na cytowanych tu wspomnieniach ks. Nowickiego, decydującymi czynnikami przemawiającymi za Gorzowem były: wielka
życzliwość lokalnej administracji, obiecującej zaspokojenie wszystkich potrzeb
lokalowych przyszłej kurii, a także zapewnienia tychże władz, że w niedługiej
przyszłości Gorzów zostanie stolicą województwa19.
Analizując wspomnienia księdza Nowickiego, można zauważyć, że nie było
w ogóle rozważań nad Szczecinem czy innymi ośrodkami (Piła, Stargard Szczeciński), a o osiedleniu się w Gorzowie miały zdecydować przypadek i życzliwość
miejscowej administracji. Podobnie opisał to we wspomnieniach, z których skorzystał jego biograf, ks. Stanisław Bogdanowicz (biografia ukazała się w roku
1998)20 oraz w wersji przepisanej z nagrania magnetofonowego przez Grażynę
Pytlak, również w roku 199821. Wspomnienia te różnią się w szczegółach. W opisie przedstawionych poniżej wydarzeń korzystano z wersji opracowanej przez
Grażynę Pytlak. W jego relacji wyglądało to tak: któregoś dnia (ks. Nowicki
datuje to na „jakoś w połowie września”) skontaktował się z nim oficer sowiecki
zarządzający majątkami rolnymi, w których pracowało sporo Polaków (w czasie
wojny przyjechali na te tereny w ramach robót przymusowych). Obecnie porzucali pracę i wyjeżdżali do swoich domów w głębi kraju. Jedną z przyczyn był brak
Edmund Nowicki, „Wspomnienia z pierwszych lat urzędowania w diecezji gorzowskiej”, opr.
Grażyna Pytlak, w: Księga pamiątkowa 50-lecia organizacji kościoła katolickiego na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i Północnym (1945–1995), red. Paweł Socha (Zielona Góra–Gorzów
Wlkp.: Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 1998): 516.
17
Być może chodzi tu o Kozie Brody – uroczysko na północny wschód od Piły, wspomniane w latach 1766–1777 i stąd obecne w atlasie ks. S. Kozierowskiego.
18
Jerzy Pietrzak, Pełnia prymasostwa. Ostatnie lata Prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda
1945–1948 (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009), 626.
19
Krzysztof Kowalczyk, W walce o rząd dusz. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956 (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003): 65.
20
Stanisław Bogdanowicz, Edmund Nowicki Biskup Gdański (Gdańsk: „Stella Maris”, 1998), 97.
21
Nowicki, „Wspomnienia”, 511–546.
16
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opieki duchownej. Stąd oficer przyjechał do Poznania, odszukał ks. Nowickiego
i poprosił go o skierowanie do niego kilku księży. Ks. Nowicki stwierdził, że ich
jeszcze nie ma, ale chętnie zobaczy teren. Oficer sowiecki zaprosił go do swojego
auta i tak obydwaj przybyli w okolice Frankfurtu nad Odrą/Słubic. Następnie
udali się do najbliższego, większego miasta – Landsbergu. Wspomina ks. Nowicki:
Zajechaliśmy pod kościół. Wszystkie drzwi były otwarte na oścież. W kościele,
który później służył za katedrę, to na metr może było mierzwy, wszystkie szyby
wybite, drzwi otwarte jak szeroko. Zajechaliśmy przed starostwo. Dowódca został
w samochodzie, a ja udałem się do starosty. Na tarasie stał jakiś mężczyzna, dość
młody, mógł mieć może 35, 40 lat. Patrzy i mówi:
– No do diabła, czy to czasem nie mój biskup?
– Jestem administratorem apostolskim – wyjaśniłem czym prędzej.
– Zaraz mi się widziało, psia krew – ucieszył się najwyraźniej. – No, ale to jest
chwila historyczna – dodał.
– A kim pan jest? – zapytałem nieznajomego.
– Ja jestem Pełnomocnikiem Rządu, a równocześnie starostą. Nazywam się Kroenke22.

I zaraz po poznaniu, już w biurze, pełnomocnik (starosta) Kroenke złożył konkretne obietnice materialne, dużo wykraczające poza oczekiwania ks. Nowickiego:
(...) pan Kroenke zabrał mnie do swojego pokoju w starostwie i zaraz zatelefonował
do Urzędu Ziemskiego do kierownika. Powiedział mu, że w tej chwili jest historyczny moment, bo przyjechał pierwszy polski biskup na Ziemie Zachodnie i wobec tego on ma przygotować dla tego biskupa majątek przynajmniej 2 tys. mórg.
Ja mu szepczę:
Florian Jan Kroenke (1909–2004), absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1933), następnie urzędnik w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, a później urzędach skarbowych na terenie Wielkopolski, w czasie wojny referent w niemieckim biurze handlowym w Wągrowcu. Burmistrz Wągrowca 9 III – 20 IV 1945, inicjator przejęcia Gorzowa przez mieszkańców Wągrowca,
wybrany jej szefem przyjechał do Gorzowa 27 III 1945 razem z 41 innymi osobami, od 28 III 1945
(formalnie od 8 IV 1945) do czerwca 1946 pełnomocnik rządu RP na Obwód Gorzów, a następnie
Starosta Powiatowy (VII 1946 – 15 XI 1946 r.). W okresie od 15 XI 1946 do 14 I 1949 r., kierownik gorzowskiej Ekspozytury Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego, tytułowany wicewojewodą.
Działacz PPR od 1 II 1945, członek egzekutywy KP PPR w Gorzowie od jej powstania 17 VIII
1945 do rezygnacji 9 XII 1947, zastępca członka KW PPR w Poznaniu IX 1947 – IX 1948. 16 X
1948 wydalony z PPR i usunięty ze stanowiska kierownika Ekspozytury UWP, formalnie prawdopodobnie z końcem stycznia 1949. Później pracował w różnych urzędach w Warszawie. Honorowy
Obywatel Gorzowa (1998), od roku 2006 patron jednej z gorzowskich ulic.
22
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– Nie, panie starosto, ja nie chcę żadnego majątku.
– Cicho – odrzekł zniecierpliwiony – nie będziemy się lumpować23.

Rycina 5. Florian Kroenke,
zbiory Archiwum Państwowego w Gorzowie, sygn. 66/34/1335

Po chwili do rozmówców dołączył prezydent Gorzowa Piotr Wysocki:
Za chwilę zdyszany przybiegł prezydent miasta i obaj przekonywali mnie, że tylko
tutaj powinienem zamieszkać i rezydować, bo to jest wielkie miasto. To jest miasto
wielkiej przyszłości; to jest w ogóle centrum całych Ziem Zachodnich – zapewniali
mnie gorąco. Najlepszy dowód, że rząd przysłał tutaj do Landsberga pełnomocnika, poza tym tu jest też kościół, który nadaje się na katedrę jak sto dwa. Mówię,
że chciałbym go zobaczyć.
Starosta zaraz zamówił samochód i we trójkę pojechaliśmy do tej tak zwanej katedry. No, rzeczywiście – jedno spustoszenie. Na oścież wszystko pootwierane,
drzwi powybijane, gdzieś w środku pewnie konie tam stały, bo pełno zanieczyszczonej słomy, żadnych ołtarzy, niczego. Stoję tak na tej mierzwie i się rozglądam.
Nagle patrzę – jestem sam. A trzeba powiedzieć, że wtedy mieszkało tam jeszcze
jakieś 40 tys. Niemców, jak słyszałem – protestantów, bardzo nieprzyjaznych wobec Polaków. Strach mnie ogarnął, że w tym morzu niemieckim – jak mi mówiono
wrogim – jestem nagle sam w sutannie. Ale za chwilę słyszę – dzwony biją! Przez
chwilę jeszcze większe zdumienie mnie ogarnęło i nie mając innego wyjścia, stoję
i czekam, co się będzie dalej działo. Za jakieś 5–6 minut przybiegli panowie Kroenke i Wysocki spoceni jak myszy, ręce mi ściskają i powiadają, że byli na wieży

23

Nowicki, „Wspomnienia”, 524.
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i bili w dzwony, żeby uczcić ten historyczny moment. Po wyjściu z katedry spytali
się, co bym jeszcze chciał widzieć. Ja na to, że chciałbym zobaczyć, gdzie tutaj
księża będą mieszkać.
– Ojej, co za kłopot – zafrasowali się – no damy tych mieszkań, ile trzeba, ale żądamy, żeby tu biskup mieszkał w Landsbergu, nie gdzie indziej24.

Na potrzeby kurii przekazano stosowne budynki. W Gorzowie rozpoczęła
ona działalność od 26 października 1945roku25 w dawnej willi jednego z landsberskich przemysłowców przy ul. 30 Stycznia 1a. Pod tym samym adresem zamieszkał ks. Nowicki. Był to (i jest nadal) jeden z najbardziej reprezentacyjnych
budynków w mieście.
A zatem o tej brzemiennej w skutki decyzji zlokalizowania siedziby administratury w Gorzowie zdecydował przypadek i życzliwość najważniejszych przedstawicieli lokalnej administracji – pełnomocnika Floriana Kroenke i prezydenta
Piotra Wysockiego. Tak wynika przynajmniej ze wspomnień snutych po latach
przez późniejszego biskupa gdańskiego Edmunda Nowickiego. Nie ma chyba powodu nie wierzyć w tę wersję, choć jej ewidentne „podkoloryzowanie” przez autora skłania do pytań i budzi wątpliwości. Np. w Gorzowie w tym czasie nie było
już 40 tys. Niemców, a tylko kilka tysięcy, którzy nie mogli stanowić żadnego
zagrożenia dla polskiego biskupa. Natomiast nie budzi wątpliwości widoczny
we wspomnieniach ks. Nowickiego entuzjazm ze strony przedstawicieli gorzowskich władz. Zarządzająca Gorzowem ekipa F. Kroenke już od samego początku
swojej działalności (czyli 28 marca 1945 r.) czyniła wszelkie starania, aby miastu nadać charakter ośrodka o znaczeniu regionalnym. Temu służyło samowolne
przekształcenie zarządcy miasta z burmistrza na prezydenta (ok. 20 IV 1945).
Już od lata 1945 roku Gorzów w publikacjach prasowych nazywany był „stolicą
Ziemi Lubuskiej” – jak określano obszar składający się z 14 powiatów, dawniej
niemieckich, które weszły w roku 1945 w skład terytorium Polski i od 7 lipca
1945 r. były częścią województwa poznańskiego. Ulokowanie siedziby administracji apostolskiej w Gorzowie świadczyłoby o rosnącej randze miasta i wzmacniałoby jego pozycję w walce o utrwalenie stołeczności w ewoluującej do roli
samodzielnego regionu Ziemi Lubuskiej.

Tamże.
Dariusz A. Rymar, red., Trudne gorzowskie początki. Z dziejów gorzowskich instytucji (wybór
tekstów źródłowych z lat 1945–1948) (Gorzów Wlkp.: Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości, 2001), 117.

24
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Nie jest jasne, czy przedstawiciele gorzowskiej administracji swoje działania w zakresie lokalizacji stolicy Administratury uzgadniali ze swoim przełożonym, czyli wojewodą poznańskim (który przejmując kontrolę nad Ziemią
Lubuską uzyskał status pełnomocnika okręgowego rządu RP). W przebadanej
dokumentacji nie natrafiono na ślady świadczące o czymś takim. Znając ówczesne gorzowskie realia można zaryzykować tezę, że było to działanie całkowicie
spontaniczne i oddolne.
Nie wiadomo, kiedy miała miejsce wspomniana pierwsza wizyta ks. Nowickiego w Gorzowie, a co za tym idzie, kiedy zapadła decyzja o wyborze Gorzowa.
Jak już wspomniano sam zainteresowany datował to na „jakoś w połowie września” – potwierdzają to ustalenia niektórych badaczy26. Istnieje także inna możliwość – do tej wizyty doszło jeszcze w sierpniu, najdalej kilka dni po otrzymaniu
przez niego nominacji. Tak uważają niektórzy historycy i świadkowie27. Leon
Kruszona, w swoich wspomnieniach wydanych w roku 1970 sytuuje przyjazd
ks. Nowickiego na 15 sierpnia. Co więcej, podaje informację, że w pierwszych
dniach swojej pracy miał przy sobie jedynie „80-letniego ks. Paszkę”28. Chodzi
tu o ks. Władysława Paszki (1868–1951), w latach 1896–1939 proboszcza parafii
w Sławianowie pow. Złotów, następnie aresztowanego i osadzonego w obozie
w Sachsenhausen, skąd zwolniono go w roku 1940. Po wojnie był proboszczem
w Jastrowiu29. Na jego temat milczą autorzy poważnych opracowań historycznych poświęconych początkom gorzowskiej diecezji. Próżno szukać na ten temat
informacji we wspomnieniach ks. Nowickiego, pomimo tego relacja L. Kruszony,
choć spisana po latach, wydaje się wiarygodna. Kruszona napisał:
Grzegorz Wejman, Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1972 (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
2009), 135; Robert Żurek, Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec Ziem Zachodnich i Północnych 1945–1948 (Szczecin–Warszawa–Wrocław: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015), 359.
27
Sikorski, Państwo, 44; Adam Dyczkowski, „Rola Kościoła w integracji Ziem Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej”, Informator Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw
Kultury 10 (1996): 28 (bp. A. Dyczkowski napisał to na podstawie rozmowy z ks. E. Nowickim); Leon Kruszona, „Integracja – to także dzieło Kościoła”, Słowo Powszechne 2/3.05.1970,
18. Niektórzy autorzy sądzą, że 15 sierpnia ks. Nowicki poświęcił już katedrę, co jednak nie jest
możliwe, skoro do Gorzowa przybył po raz pierwszy dopiero po tym dniu, zob. Józef Czapran,
„Historia pierwszego dziesięciolecia Parafii Katedralnej w Gorzowie Wlkp. p.w. Wniebowzięcia
NM Panny”, Gorzowskie Wiadomości Kościelne 1 (1957): 57.
28
Kruszona, „Integracja”, 18.
29
Robert R. Kufel, Słownik biograficzny księży pracujących w Kościele gorzowskim 1945–1956,
t. 3 (Zielona Góra: Agencja Wydawnicza PDN, 2018), 134.
26
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Dotąd nieczynny kościół Matki Boskiej w Gorzowie zaczął się powoli przekształcać w katedrę biskupią. Świątynia stała się odtąd centralnym punktem pielgrzymek
ludzi z olbrzymiego obszaru diecezji30.

W sprawozdaniu Zarządu Miasta sporządzonym 22 sierpnia 1945 roku czytamy,
że:
Kościół Mariacki przy placu M. Roli-Żymierskiego przekazał Zarząd Miejski księżom kan[onikom] laterańskim również z Krakowa. Nabożeństwa w tych kościołach
odbywają się regularnie31.

Jeżeli przyjąć, że podróż ks. Nowickiego do Gorzowa z oficerem sowieckim
miała miejsce przed wyborem tego miasta na siedzibę administratury apostolskiej, to musiała odbyć się jeszcze w sierpniu i to tuż po 15 sierpnia. Przecież
ks. Nowicki zapamiętał obiekt zdewastowany i nieczynny, a skoro 22 sierpnia
były tu już odprawiane msze św., przed tym dniem kościół musiał być posprzątany, a uszkodzenia naprawione. Tę chronologię potwierdza komunikat sekretariatu prymasa Polski ogłoszony 26 sierpnia na łamach poznańskiego Głosu
Katolickiego stwierdzający, że Gorzów został wybrany na siedzibę diecezji32.
9 września kościół Mariacki, nazywany już wówczas katedrą, został poświęcony.
A zatem zdecydowanie należy odrzucić wersję o pierwszej wizycie ks. Nowickiego na terenie administratury we wrześniu, gdyż do Gorzowa po raz pierwszy
musiał on przybyć jeszcze w sierpniu 1945 roku, tuż po otrzymaniu nominacji.
To w naturalny sposób stanowiło cezurę w dziejach centralnego punktu miasta
– znajdujący się tu pośród gruzów kościół Mariacki (niemiecki Marienkirche)
zaczął się przekształcać w katedrę.

Kruszona, „Integracja”, 18.
APG, ZMiMRN, sygn. 22, s. 40, Sprawozdanie Zarządu Miasta Wydzielonego Gorzowa z działalności w zakresie organizacji miasta do sierpnia 1945, 22 VIII 1945.
32
Grzegorz Wejman, „Kościół katolicki na ziemi lubuskiej 1124–2010. Zarys problemu”, w: Kościół na Środkowym Nadodrzu. Historia i postacie, red. Grzegorz Chojnacki (Zielona Góra: Instytut Teologiczno-Filozoficzny im. Edyty Stein, 2011), 31 (przypis 134).
30
31
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Rycina 6. Ks. Edmund Nowicki w trakcie poświęcenia Państwowego Instytutu
Bioweterynaryjnego. Pierwszy z prawej (tyłem) Florian Kroenke, 10 XI 1946,
zbiory Archiwum Państwowego w Gorzowie, sygn. 66/894/106

1 września 1945 roku nowa diecezja (administratura apostolska) rozpoczęła
formalnie działalność. Jednak przez pierwsze tygodnie jej siedzibą był Poznań.
Z tej okazji ks. dr Edmund Nowicki wydał dwa orędzia: do duchowieństwa i do
wiernych, datowane w Gorzowie na 1 września 1945 roku. W orędziu do wiernych napisał m.in.:
Po długich wiekach przedziwne drogi Opatrzności Bożej prowadzą naród nasz
z powrotem na to rozległe i wspaniałe dziedzictwo praojców naszych, stanowiące
kiedyś widomy dowód blasku i potęgi Rzeczypospolitej.
I jak niegdyś jedność religijna i organizacyjna władzy duchownej i świeckiej przyczyniły się do scalenia ziem polskich aż po Bałtyk, tak i dziś w momencie, kiedy
Państwo Polskie w znojnym trudzie wykuwa tu zręby swoje, spieszy Polsce z pomocą Ojciec św. Oto za pośrednictwem Prymasa Polski ustanawia tu naszą rodzimą
kat[olicką] organizację kościelną, by ta wznosząc prawdziwą wiarę i błogosławieństwo Boże wsparła skutecznie wysiłki Narodu i zarazem była tą spójnią jedności,
która jest podstawą wszelkiej siły i mocy. Cały obszar Ziemi Lubuskiej, udzielnej
prałatury pilskiej i Pomorza Zachodniego złączony jest w jedną kościelną jednostkę
administracyjną pod nazwą Administracji Apostolskiej. A na jej czele staję dziś
wśród Was, Najmilsi, jako Wasz Arcypasterz, powołany Wolą Bożą, ujawnioną nakazem Namiestnika Chrystusowego. Świadom jestem w całej pełni ogromnej trudności zadania, lecz idę w Imię Pańskie i dlatego z ufnością podejmuję pasterzowanie
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swoje. Ufność moja tym większa, iż jestem pewny Waszego współdziałania. Znam
Wasze serca i dusze Wasze i wiem, że myśli moje to myśli Wasze i pragnienia moje
to pragnienia Wasze. Współdziałając wszyscy razem zbudujemy na tych ziemiach
ze serc polskich Dom Boży, a Ojczyźnie przybytek wspaniałości. (...)
Gorzów, dnia 1 września 1945, X dr Edmund Nowicki, Administrator Apostolski33.

Trudno powiedzieć, w jaki sposób to orędzie, zawierające akceptację zmian
granicznych i zapowiedź budowy Polski na Ziemiach Zachodnich dotarło do
wiernych. Zapewne było już odczytane w gorzowskich kościołach. Czy także
w katedrze? Parafii katedralnej jeszcze nie było, natomiast w kościele trwały dalsze naprawy.
Prace te przeprowadzono, gdyż w katedrze miał mieć miejsce jeden z głównych punktów dożynek Ziemi Lubuskiej, zaplanowanych na 8–10 września 1945
roku.
Remont przeprowadził Wydział Budowlany Zarządu Miejskiego, którym
kierował zasłużony gorzowski pionier Bogdan Grams34. Wszystkie siły jakimi
dysponował zostały skierowane do prac związanych z przygotowaniem dożynek,
w tym w dużej części do kościoła Mariackiego. Na początku września ułożono
w nim 850 m2 „nowej posadzki z płyt betonowych” (a zatem prawdopodobnie całą
posadzkę); otynkowano 450 m2 ścian wewnątrz, oszklono 52 m2 okien. W sprawozdaniu Wydziału Budowlanego odnotowano również, że wykonano „szereg
prac związanych z konsekracją kościoła”, takich jak: „wbudowanie w ołtarz nowego tabernakulum, usunięcie ławek, niemieckich tablic pamiątkowych itp.”35

Edmund Nowicki, „Wracamy na szlaki Chrobrego”, Tygodnik Katolicki 1 (1946): 4–5. Pełna
treść orędzia: Zarządzenia Administracji Apostolskiej, Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej, [1] (1945): 4–8.
34
Stefan Bogdan Grams (1912–1998), inżynier architekt, uczestnik kampanii wrześniowej –
1–20 IX 1939 (ranny 20 IX 1939 w walkach pod Warszawą). Członek PPS, w roku 1945 budowniczy miejski w Wągrowcu, do Gorzowa przybył 8 IV 1945 (druga grupa wągrowiecka) lub też
dopiero w końcu kwietnia, od 2 V 1945 aż do końca sierpnia 1967 był naczelnikiem Wydziału
Technicznego/ Wydziału Budowlanego Zarządu Miejskiego, a następnie architektem miejskim
w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (nazwa stanowiska zmieniała się wielokrotnie).
35
APG, ZMiMRN, sygn. 22, s. 55, Sprawozdanie z wykonania prac Wydziału Budowlanego
w czasie 1–15 IX 1945.
33
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Pierwsze dożynki lubuskie, pierwsza msza w katedrze
8 września 1945 roku kościół Mariacki został przekazany protokolarnie przez
pełnomocnika rządu F. Kroenke na własność parafii (jeszcze formalnie nieistniejącej). 12 września nastąpiła jego rekoncyliacja. Tak to przynajmniej widział ks.
Józef Czapran, który objął parafię katedralną w roku 195236. Niestety, nie udało
się odszukać dokumentu z 8 września w gorzowskim Archiwum Państwowym.
Nie udało się go także odnaleźć w Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Dożynki Ziemi Lubuskiej rozpoczęły się w sobotę 8 września 1945 roku.
Zainaugurowane zostały mszą w kościele oo. kapucynów przy ul. Warszawskiej.
Natomiast o 9.00 odbył się „poranek muzyczny” polskiej orkiestry wojskowej
„koło kościoła Mariackiego”. Po południu otworzono Muzeum Ziemi Lubuskiej
i teatr, natomiast 9 września, w niedzielę, poranna część była skoncentrowana
w okolicach kościoła Mariackiego. Tu zaplanowano powitanie wojewody z udziałem orkiestry polskiej i radzieckiej oraz kompanii honorowej „przed katedrą (kościołem Mariackim)” – jak napisano w zaproszeniu na uroczystość. Następnie
wszyscy udali się na uroczystą mszę i „konsekrację kościoła”37. Według relacji
prasowej opracowanej przez Natalię Bukowiecką (1923–1968)38, tę pierwszą polską mszę w rodzącej się katedrze (określanej w zaproszeniu naprzemiennie jako
kościół Mariacki albo katedra) celebrował delegat ks. Nowickiego ks. kanclerz
administratury apostolskiej Jan Zaręba39.
Czapran, „Historia”, 57.
APG, Polski Związek Zachodni, sygn. 6, Zaproszenie: I-szy wieniec żniwny Ziemi Lubuskiej
w Gorzowie 8–10 IX 1945.
38
Natalia Bukowiecka, „Pierwszy chleb Ziemi Lubuskiej. Reportaż z dożynek w powiecie gorzowskim”, oprac. i przypisy Dariusz A. Rymar, w: Santockie zamki, red. Dariusz A. Rymar,
Zbigniew Czarnuch (Gorzów Wlkp.: Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości,
1997), 124. W literaturze można napotkać informację, że ks. Zaręba otrzymał nominację na kanclerza 15 września. W świetle dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym wynika
jednak, że stało się to z dniem 1 września 1945 r., co cytowana relacja prasowa N. Bukowieckiej
potwierdza: „Kanclerzem Kurii mianowany został z dniem 1 września 1945 r. ks. Jan Zaręba”
(zob. Rymar, Trudne, 117, pismo Kurii Administracji Apostolskiej do Zarządu Miejskiego z 22 V
1946).
39
Jan Zaręba (1910–1986), wyświęcony przez prymasa A. Hlonda 17 VI 1934 r., Oficjał Trybunału
Metropolitalnego i kanonik kapitulny w Gnieźnie (1956), 25 VI 1963 r. prekonizowany biskupem
tytularnym Bitylius i sufraganem włocławskim. Sakrę biskupią otrzymał 8 IX 1963 r., od 20 X
1969 biskup włocławski. Zob. Piotr Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny
(Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1992): 235.
36
37
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Rycina 7. Natalia Bukowiecka (z archiwum autora)

Ksiądz Nowicki, choć był tego dnia na terenie swojej administratury, w Gorzowie nie był obecny40. 8 września przebywał w Koszalinie, gdzie późnym wieczorem spotkał się z pełnomocnikiem rządu RP na Okręg Pomorze Zachodnie
L. Borkowiczem41. Następnego dnia (niedziela 9 września) wyjechał do Białogardu, skąd wieczorem powrócił do Koszalina42. W tym samym dniu, gdy niemiecki Marienkirche przekształcał się w katedrę ks. Nowicki wybrał spotkanie
z L. Borkowiczem. Dlaczego ta rozmowa była aż tak ważna? Czyżby jeszcze
ważyły się losy siedziby administratury? Pytanie jest zasadne tym bardziej, że
16 września 1945 roku to w szczecińskim kościele Matki Bożej KKP ks. Nowicki odbył swój „pierwszy ingres”, jak określa go Grzegorz Wejman43. Kościół
ten szykowany był na katedrę. W czasie tego „ingresu” ks. Nowicki oświadczył

Wejman, Organizacja, 135.
Leon Królak, „Początki polskiego życia kościelnego w wyzwolonym Szczecinie”, Novum 5
(1970): 42 (autor, datując spotkanie ks. Nowickiego z Borkowiczem powołuje się na wspomnienia
proboszcza prokatedry szczecińskiej ks. dra. Kazimierza Świetlińskiego, który towarzyszył
ks. Nowickiemu w podróży do Koszalina).
42
Nowicki, „Wspomnienia”, 526.
43
Wejman, Organizacja, 136. Z kolei Katarzyna Rembacka w ogóle nie nadaje wydarzeniu z 16
września rangi ingresu, zauważając, że tylko w enuncjacjach prasowych pod takim pojęciem
ono występowało, a także powołując się na dementi wysłane w tej sprawie przez L. Borkowicza
do władz centralnych, pomimo, że to on sam prosił ks. Nowickiego o przeprowadzenie mszy
w Szczecinie 16 września (Katarzyna Rembacka, Komunista na peryferiach władzy. Historia
Leonarda Borkowicza (1912–1989) (Szczecin–Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020): 298.
40
41

Jak niemiecki Marienkirche

211

zebranym, że jednak rezydować będzie w Gorzowie44. O przeprowadzenie tej
mszy zabiegał L. Borkowicz w rozmowie z ks. Nowickim (w czasie spotkania
z 8 września)45. Od tego szczecińskiego „ingresu” zdystansował się Borkowicz,
pisząc w sprawozdaniu do Ministerstwa Administracji Publicznej: „Oficjalnej
wiadomości dotychczas urząd mój nie otrzymał, a sam ingres bez zgody władz
państwowych odbyć się nie mógł. Sprawa ta zostanie wkrótce wyjaśniona”46.
W tym czasie w gorzowskiej katedrze odbywała się pierwsza msza. Oprócz
liderów lokalnej administracji uczestniczyli w niej Feliks Widy-Wirski (1907–
1982) wojewoda poznański i wiceprezes Zarządu Głównego Stronnictwa Pracy;
Jan Izydorczyk (1900–1974) I sekretarz KW PPR w Poznaniu; Czesław Grajek
(1901–1973) II sekretarz WK PPS w Poznaniu; Czesław Leszczyński prezes
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu; prof. Józef Górski, rektor Akademii Handlowej
w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) i wielu innych. Jak po latach
patetycznie napisał L. Kruszona, wszyscy oni „udali się do gorzowskiej świątyni
na nabożeństwo dziękczynne za pomyślnie zebrany pierwszy chleb z nadodrzańskich rubieży”47.

Rycina 8. Powitanie wojewody poznańskiego Feliksa Widy-Wirskiego pod katedrą.
Pierwszy z lewej Florian Kroenke, obok niego wojewoda poznański F. Widy-Wirski,
tuż za nim jego żona Marta Tamara Widy-Wirska, w środku (szósty od lewej) prezydent
Piotr Wysocki, z prawej widoczny o. Przemysław Knap, 9 IX 1945 (z archiwum autora)
44
45
46
47

Wejman, Organizacja, 136.
Rembacka, Komunista, 298.
Tamże, 298.
Tamże.
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Nowe otwarcie Kościoła Mariackiego dostrzegła również cytowana już
wyżej Hildegard Friebe. W swoich wspomnieniach odnotowała: „8 września
1945 roku Polacy przejmują kościół NMP, przyjechali biskupi, mnóstwo księży,
ministrantów, tłum ludzi. W tłumie udaje mi się rzucić okiem na kościół. Jodły,
biało-czerwone flagi, wydaje mi się, że białe empory zostały już usunięte. Kościół bardzo się zmienił”48.

Rycina 9. Pierwsza powojenna msza w katedrze odprawiana przez ks. Jana Zarębę.
W środku widoczny, klęczący, wojewoda poznański Feliks Widy-Wirski, obok niego
żona Marta Tamara Widy-Wirska, 9 IX 1945, zbiory Muzeum Lubuskiego w Gorzowie,
sygn. MOG/V/5/922

Wprawdzie w czasie dożynek nadal mamy do czynienia z kościołem Mariackim, czasem nazywanym już katedrą, jednak jego ranga wykraczała już poza
ramy zwykłej świątyni. Miejsce to stało się jednym z głównych punktów uroczystości dożynkowych, co – skojarzone z ulokowaniem administratury apostolskiej
w Gorzowie – tworzyło klarowny przekaz dla osadników uczących się wciąż geografii swoich nowych ziem, w Gorzowie nad Wartą (jak wówczas określano miasto) osiadł rządca diecezji i tu miała być jego katedra, w stolicy Ziemi Lubuskiej.

48

Friebe, „1945. Aufzeichnungen”, 71.
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Już jest katedra
Prace w kościele Mariackim na koszt Zarządu Miejskiego prowadzono także
po dożynkach. W sprawozdaniu Wydziału Budowlanego za miesiąc październik znalazła się informacja o środkach wydanych na ten cel: było to 3181,80 zł.
Do tego dochodziły wydatki na adaptację siedziby kurii (ul. 30 Stycznia 1a)
w wysokości 7155,00 zł. Nie były to kwoty wielkie. Dla porównania, w tym samym czasie na kolejny etap remontu ratusza wydano 75 729,67 zł, a na prace
w teatrze 16 326,00 zł49.
Od 9 września kościół był już dostępny dla wiernych. 23 września uroczystą
mszę żałobną w „kościele katedralnym” (jak nazwano kościół w dokumencie z 19
marca 1946 r. opisującym to zdarzenie) w ramach „Dnia Więźnia Politycznego”
zorganizował tu Związek byłych Więźniów Politycznych”50.
28 października 1945 roku ks. Nowicki odbył ingres do gorzowskiej katedry. W zapowiedzi prasowej, kościół był już tak nazywany. Nowy rządca był
wówczas określony jako „biskup lubuski”. Władze, pomimo zerwania we wrześniu konkordatu ze Stolicą Apostolską, nadal starały się utrzymać poprawne relacje z Kościołem. Stąd nie dziwi udział ich przedstawicieli w tym wydarzeniu.
Przed katedrą ks. Nowickiego i towarzyszącego mu ks. J. Zarębę powitali prezydent P. Wysocki i starosta F. Kroenke w asyście licznie zgromadzonej młodzieży
i wiernych. Po mszy, którą celebrował ks. Nowicki (wygłosił na niej „podniosłe kazanie”) przeszedł on przed frontem plutonu wystawionego przez Milicję
Obywatelską, a następnie eskortowany przez banderię z Santoka udał się do teatru na akademię. Banderię zapewne, tak jak przy innych okazjach, prowadził
wójt Santoka Henryk Zieliński, późniejszy prezenter Polskiego Radia Szczecin
i pionier szczecińskiej telewizji51. W teatrze ks. Nowicki przemówił do licznie
APG, ZMiMRN, sygn. 259, s. 8–9, Sprawozdanie z wykonania prac Wydziału Budowlanego za
październik 1945.
50
Rymar, Trudne, 124.
51
Henryk Zieliński (1917–1964), uczęszczał do Męskiego Seminarium Nauczycielskiego, którego
jednak nie ukończył. W okresie międzywojennym pracował w charakterze gońca, robotnika i instalatora na ternie Żyrardowa i okolic Warszawy. 7 IX 1939 na ochotnika wstąpił do III Batalionu
Robotniczej Brygady Obrony Warszawy i brał udział w walkach w obronie stolicy aż do jej kapitulacji w dniu 28 IX. Później wywieziony na roboty przymusowe do Rzeszy. 25 XI 1939 r. trafił
do wsi Kladow w powiecie Landsberg an der Warthe – obecnie Kłodawa k. Gorzowa Wielkopolskiego. W 1945 r. powrócił do Żyrardowa, jednak już od 2 IV 1945 ponownie w Gorzowie. Tu objął
urząd wójta gm. Santok i pełnił go od 21 IV 1945 do XI 1946, później zatrudniony w administracji
na terenie woj. poznańskiego i szczecińskiego. Zwieńczeniem aktywności zawodowej była praca
49
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zgromadzonych uczestników. Część artystyczną uświetniła wybitna śpiewaczka
Maria Didur-Załuska (1905–1979). Dochód z akademii przeznaczony był na odnowienie katedry. Uroczystości zakończyły nieszpory w kościele parafialnym
przy ul. Warszawskiej połączone z procesją do kościoła katedralnego52.

Rycina 10. Henryk Zieliński – wójt Santoka na czele banderii (oddziału konnego)
(z archiwum autora)

W przebadanej dokumentacji nie natrafiono na opis procesu uzgadniania
ingresu między władzami państwowymi a kościelnymi. W każdym razie pełnomocnik Kroenke, w przeciwieństwie do swojego byłego zwierzchnika L. Borkowicza, nie musiał niczego wyjaśniać, a co więcej, w październikowym sprawozdaniu dla wojewody poznańskiego z nieukrywaną dumą pisał:

w Polskim Radiu (1955–1964) oraz Telewizji Polskiej w Szczecinie (1960–1964). Zmarł nagle
w Szczecinie.
52
„Uroczysty ingres”, Ziemia Lubuska, 28.10.1945, 3; „Uroczysty ingres Biskupa Lubuskiego”,
Ziemia Lubuska, 1.11.1945, 3.
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Dnia 28 X 1945 r. mieszkańcy obwodu gorzowskiego byli świadkami uroczystego
ingresu Arcypasterza naszej diecezji Ks. Dra Edmunda Nowickiego. Uroczystości
ingresowe miały przebieg bardzo uroczysty, a współudział licznego społeczeństwa
dał dowód wielkiego przywiązania ludności do Kościoła katolickiego. Z okolicznych wsi parafianie wzięli liczny udział w tej uroczystości, z gminy Santok przybyła nawet na czele z wójtem banderia konna w liczbie 60 osób. Po pontyfikalnej
mszy odbyła się w teatrze w Gorzowie przy szczelnie wypełnionej publicznością
sali uroczysta akademia, w czasie której przemawiał m.in. i Ksiądz Biskup Nowicki. Po południu odbyły się uroczyste nieszpory z procesją53.

W podobnym, entuzjastycznym tonie sprawozdawał prezydent Wysocki, informując o powstaniu diecezji Lubusko-Pomorskiej (sic!):
Na Diecezję Lubusko-Pomorską z siedzibą w Gorzowie została założona Kuria Biskupia. W związku z tym w dniu 28 X 1945 r. odbył się uroczysty Ingres w miejscowej katedrze oraz akademia w Teatrze Miejskim na cześć J. Eksc. Dr. Edmunda
Nowickiego, który objął władzę nad diecezją. Parafia rzymskokatolicka zyskuje
coraz więcej wiernych54.

Rycina 11. Florian Kroenke i ks. Edmund Nowicki, prawdopodobnie w dniu ingresu,
28 X 1945 roku, zbiory Archiwum Państwowego w Gorzowie
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Urząd Wojewódzki Poznański, sygn. 78, s. 168, Sytuacyjne
sprawozdanie miesięczne Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Obwód Gorzów za październik
1945 r.
54
APG, PMRN w Gorzowie, sygn. 1064, s. 36, Sprawozdanie sytuacyjne z działalności Zarządu
Miejskiego w Gorzowie za miesiąc październik 1945 r.
53
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Rycina 12. Wycinek prasowy zapowiadający ingres ks. Nowickiego,
Ziemia Lubuska, 20.10.1945

Rycina 13. Wycinek prasowy zapowiadający ingres ks. Nowickiego,
Ziemia Lubuska, 28.10.1945
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Rycina 14. Wycinek prasowy z relacją z ingresu ks. Nowickiego,
Ziemia Lubuska, 1.11.1945

Od chwili ingresu katedra stała się jednym z głównych punktów, w których
odbywały się ważne uroczystości. Już kilka dni później – 1–2 listopada obchodzono uroczyście Święto Zmarłych i Dzień Zaduszny (prezydent miasta zarządził
dni wolne od pracy). 2 listopada odbyła się w katedrze msza żałobna z „udziałem
przedstawicieli organizacji z pocztami sztandarowymi”55.
Katedra już wówczas stała się miejscem prestiżowym, choć nadal nie istniała parafia katedralna. 24 listopada 1945 roku to właśnie tu miał miejsce najgłośniejszy w tamtym okresie gorzowski ślub. W katedrze pobrali się wiceprezydent
miasta Leon Kruszona i dziennikarka Natalia Bukowiecka (1923–1968). Ślubu
udzielał im ks. kanclerz Jan Zaręba. Ślub wprawdzie odbył się w katedrze, jednak
został zarejestrowany w księdze metrykalnej parafii św. Krzyża (przy ul. Warszawskiej).

55

„Hołd bohaterom zbrodni niemieckich”, Ziemia Lubuska, 28.10.1945, 3.
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Rycina 15. Ogłoszenia o ślubie dziennikarki Natalii Bukowieckiej
z wiceprezydentem Leonem Kruszoną w „kościele Mariackim”
24 listopada 1945 roku.
Jak się okazuje, określenie „katedra” jeszcze się nie zakorzeniło,
nawet u prominentnych mieszkańców miasta,
Ziemia Lubuska, 25.11.1945; Głos Wielkopolski, 28.11.1945
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Rycina 16. Metryka ślubu wiceprezydenta Leona Kruszony i dziennikarki
Natalii Bukowieckiej z 24 XI 1945 roku. Ślub odbył się w katedrze,
udzielał go ks. kanclerz Jan Zaręba, a świadkami byli starosta Florian Kroenke
i prezydent Piotr Wysocki,
Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

19 grudnia ks. Nowicki wydał dekret erygujący parafię katedralną od 1 stycznia 1946 roku. Jej pierwszym rządcą został ks. kanclerz Jan Zaręba56. W katedrze
obchodził również pierwsze święta w powojennym Gorzowie. Ksiądz E. Nowicki
celebrował tu Pasterkę „pieszo na wzór tłumów na nią zdążając”57. Niemiecki
Marienkirche stał się katedrą.

56
57

Czapran, Historia, 57.
„Pierwsze święta na Ziemiach Odzyskanych”, Tygodnik Katolicki, 26.05.1946, 6.
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Rycina 17. „Orędzie gwiazdkowe Ks. Biskupa Lubuskiego”,
jak nazywano powszechnie ks. E. Nowickiego, Ziemia Lubuska, 25.12.1945

Podsumowanie
Jak wynika z przeanalizowanych materiałów, decyzja ks. Edmunda Nowickiego
o ulokowaniu stolicy administratury w Gorzowie nosiła cechy przypadku. Przypadkowa była w tym znaczeniu, że za sprawą wyjazdu z oficerem sowieckim
na Ziemię Lubuską trafił do Gorzowa. Do tego doszła niepewność co do przynależności państwowej Szczecina. Z kolei przypadkiem nie była życzliwość
lokalnej administracji w Gorzowie, a w szczególności pozytywne nastawienie
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pełnomocnika rządu Floriana Kroenke oraz prezydenta miasta Piotra Wysockiego, która zaowocowała nakładami na remont obiektu nadającego się na katedrę, a także przekazaniem innej infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania diecezji. Administracja gorzowska, której liderował pełnomocnik rządu
Kroenke, już od wiosny 1945 roku zakładała, że Gorzów będzie odgrywał stołeczną rolę na obszarze Ziemi Lubuskiej. Ulokowanie tu siedziby administratury wzmacniało te aspiracje. Kroenke konsekwentnie stawiał na dobre relacje
z kościołem także w następnych latach. W październiku 1947 roku zorganizował
z wielką starannością wizytę kardynała Hlonda w Gorzowie. Wicewojewoda udał
się na granicę Ziemi Lubuskiej, aby powitać prymasa. Na granicy powiatu witał
go podlegający mu starosta powiatowy. Kroenke, witając prymasa miał podobno
nawet pocałować jego pierścień, co jego przeciwnicy polityczni uznali później za
„prowokacyjne manifestowanie klerykalizmu”58. Nie było to w tym czasie regułą.
W miejscowościach województwa szczecińskiego, do którego udał się kardynał
Hlond po wyjeździe z Gorzowa, władze nie tylko nie organizowały jego powitania, ale wręcz go zabraniały. Starosta wałecki, który nieopatrznie powitał kard.
Hlonda, został natychmiast wezwany do złożenia wyjaśnień. Natomiast szczeciński WUBP posunął się do wysypania szkła na szosę, co spowodowało uszkodzenie opon w samochodzie prymasa59.
Tak różne podejście do Kościoła i rządcy administratury w sąsiadujących
województwach sprawia wrażenie innych światów, przynajmniej do jesieni
1948 roku. Tym bardziej, że w cytowanych powyżej wspomnieniach liderzy gorzowskiej administracji byli po latach przez ks. Nowickiego wspominani z niewątpliwym sentymentem jako postaci pozytywne. Dotyczyło to przede wszystkim Floriana Kroenke, który pomimo swojej przynależności do PPR został przez
ks. Nowickiego zapamiętany z dobrej strony. Inaczej było z Borkowiczem, którego ks. Nowicki zapamiętał jako postać negatywną, o wrogim nastawieniu do
Kościoła60.
Taka postawa nie pozostała bez wpływu na karierę Floriana Kroenke.
W październiku 1948 roku uznano go za niepożądanego i usunięto z PPR oraz
Zofia Nowakowska, „Florian Jan Kroenke”, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
7 cz. 2 (2000): 150.
59
Kazimierz Kozłowski, Między racją stanu a stalinizmem. Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim (1945–1955) (Warszawa–Szczecin: Naczelna Dyrekcja Archiwów
Państwowych, Wydawnictwo Archiwum Państwowego „Dokument”, 2000): 258.
60
Zob. Bogdanowicz, Edmund Nowicki, 105.
58
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stanowiska w administracji, także z uwagi na jego przychylność dla Kościoła
katolickiego. Podobne konsekwencje poniósł Leon Kruszona, którego wydalono
z PPS. Piotr Wysocki nie doczekał na urzędzie nawet do tego momentu, gdyż
został zmuszony do rezygnacji jeszcze w maju 1947 roku. Natomiast Gorzów
pozostał ośrodkiem administracji kościelnej aż do roku 1992, kiedy Diecezję
Gorzowską przekształcono w Diecezję Zielonogórsko-Gorzowską. Stolica nowej
diecezji znalazła się w Zielonej Górze, ale mimo tego, katedra gorzowska zachowała swoją rangę jako główny kościół w diecezji.
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Abstrakt
Celem artykułu jest prześledzenie procesu powstania w Gorzowie stolicy Administratury Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej – w latach 1945–1972
faktycznie największej diecezji w kraju. Na proces ten składały się dwa elementy:
1) odgórne decyzje władz Kościoła katolickiego oraz 2) działania lokalnej administracji. Jak wynika z analizy akt znajdujących się w Archiwum Państwowym w Gorzowie
Wielkopolskim decyzja władz kościelnych nosiła cechy przypadku. Od połowy sierpnia
1945 roku poszukiwano odpowiedniej siedziby na ulokowania władz diecezji. Naturalnym, największym ośrodkiem na tym terenie był Szczecin. Ten jednak odpadł prawdopodobnie z uwagi na swoje peryferyjne położenie, w dodatku niegwarantujące pozostania
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w Polsce. Z drugiej strony ks. Edmund Nowicki trafił przypadkowo do Gorzowa już
w sierpniu 1945 roku. Był to pierwszy, większy ośrodek miejski na terenie planowanej
Administratury, do jakiego trafił. Został tu niezwykle życzliwie przyjęty przez przedstawicieli lokalnej administracji rządowej z pełnomocnikiem rządu Florianem Kroenke
na czele. W decyzji ulokowania stolicy Administratury w Gorzowie widział on wzmocnienie zabiegów o uczynienie z Gorzowa stolicy Ziemi Lubuskiej. Aby przekonać ks.
Nowickiego co do swojego nastawienia, w kościele, który miał się stać katedrą, na koszt
miasta wykonano szereg prac remontowych, co doskonale pokazują akta przeanalizowane na potrzeby niniejszego artykułu, które zachowały się w Archiwum Państwowym
w Gorzowie Wielkopolskim.

How German Marienkirche became Polish Cathedral
of the Assumption of Blessed Virgin Mary
Abstract
The purpose of this article is to investigate the process of erection in Gorzów the capital
of Apostolic Administration of Kamień Pomorski, Lubusz, and Prelature of Piła – in fact
the biggest diocese in Poland in the years 1945–1972. This process was composed of two
elements: 1) decisions of the higher authorities of the Catholic Church, and 2) activity
of the local government. As follows from the analysis of files in the State Archive in
Gorzów Wielkopolski, the decision of the Church authorities was accidental. From mid
August 1945 they were in search of a suitable seat for the diocese authorities. The natural,
biggest centre in this area was Szczecin, but it was rejected, probably because of its peripheral location, and lack of guarantee that it will remain in Poland at that. On the other
hand, Rev. Edmund Nowicki came accidentally to Gorzów as early as in August 1945.
It was the first bigger town centre in the planned Administration’s territory he came to.
He was extremely friendly welcomed by the local government administration headed by
the Government Representative Florian Kroenke. In the decision to locate the capital of
the Apostolic Administration in Gorzów he saw support to his efforts to make Gorzów
capital of the Lubusz Land. To convince Rev. Nowicki of his favourable attitude, he ordered several renovations works in the church that had to become cathedral which were
made at the city’s expense. This is perfectly demonstrated in the files preserved in the
State Archive in Gorzów Wielkopolski.
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Problemy Polskiego Czerwonego Krzyża
na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1947
(z perspektywy kadr)
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Powojenna historia Polskiego Czerwonego Krzyża (dalej PCK) na ziemiach Pomorza Zachodniego powoli zapisywana jest na kartach monografii i artykułów.
Archiwalia zawierają wiele ciekawych materiałów, które nie znajdą swojego
miejsca w opracowaniach o syntetycznym ujęciu. Tworzenie struktur organizacji
wpisuje się w ówczesną politykę państwa dążącego do stopniowego podporządkowania sobie organizacji działających na terenie kraju. Chwilowa niemożność
osiągnięcia celu skutkowała zgodą na ich tymczasową ograniczoną niezależność.
PCK znalazł się w szczególnej sytuacji, bowiem w 1939 roku, w obliczu wojny
został podporządkowany Ministerstwu Obrony1. Międzynarodowy Komitet
Czerwonego Krzyża (dalej MKCK) w 1939 roku zezwolił na utworzenie nowego
Joanna Szymoniczek, „Dwa Zarządy Główne Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 1939–
1945: wyjątek od zasad Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca”, Dzieje Najnowsze: kwartalnik poświęcony historii XX wieku 3 (2008): 15–27. Taż,
„Polski Czerwony Krzyż w latach 1945–1989. Między misją a wymaganiami władzy”, w: Wyzwoleni, ale nie wolni (1945–1989). Studia z historii najnowszej, red. Aneta Popławska, Barbara
1
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Zarządu Głównego (dalej ZG) PCK przy rządzie emigracyjnym, ale jednocześnie w Warszawie działał dotychczasowy ZG. Było to sprzeczne z obowiązującymi zasadami, lecz MKCK ponad kwestie prawne przedłożył dobro ludności
w okupowanym państwie. W 1945 roku w Londynie nadal funkcjonował ZG
PCK. Nowy rząd na ziemiach polskich, tworzący socjalistyczny ustrój, uznał za
legalny jedynie Zarząd działający na podległym sobie terenie2. Struktury PCK
wyglądały następująco: na szczeblu centralnym kierował PCK Zarząd Główny,
mianowany przez Ministra Obrony Narodowej. Strukturami w okręgach PCK
zawiadywali pełnomocnicy mianowani przez ZG w porozumieniu z Komisarzem Wojskowym. Oddziałami i ich pracą w terenie zarządzali pełnomocnicy
mianowani przez ZG. O powołanie na stanowisko konkretnej osoby wnioskowali
pełnomocnicy poszczególnych okręgów w porozumieniu z władzami Wojskowej
Służby Zdrowia. PCK został „podporządkowany Ministerstwu Obrony Narodowej (MON), na podstawie Statutu z 1936 r. przepisy § 483. Minister Obrony
Narodowej narzucił PCK tekst regulaminu określającego stosunek organizacji
do władz wojskowych”4. Struktury organizacji w Okręgu Zachodniopomorskim
i oddziału w Szczecinie musiały więc ściśle współpracować z przedstawicielami armii. Wojsko udzielało wsparcia i swoistej ochrony działaczom organizacji
dopiero rozpoczynającej pracę na terenie zajmowanym przez oddziały zbrojne.
Struktury PCK tworzone były równolegle z administracją państwową. Przedstawiciele PCK próbowali akcentować niezależność zarówno wobec przedstawicieli
władz wojskowych, jak i administracji państwa, musieli jednak liczyć się z konsekwencjami prezentowanej postawy. Jest to widoczne w dokumentacji okręgu
szczecińskiego PCK. MKCK oficjalnie nie podjął żadnej kontrakcji wobec działań nowych władz państwowych, ale nie zaakceptował zachodzących zmian.
Rząd działający na ziemiach polskich był zdeterminowany do osłabienia wpływów z zewnątrz, usunięcia starych, cieszących się autorytetem działaczy PCK,
pozbawienia organizacji podstaw finansowej niezależności i stopniowego jej uzależniania i ideologizacji. Ziemie Pomorza Zachodniego do 1945 roku wchodziły
w skład państwa niemieckiego, stąd też wynikały różnice kulturowe, językowe,
Świtalska-Starzeńska, Marcin Wasilewski, Radek Rafał Wasilewski (Warszawa: Wydawnictwo
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015), 33–44.
2
Anna Maria Stefanicka, Spieszmy z pomocą. Historia Towarzystwa Pomocy Polakom (Londyn:
Towarzystwo Pomocy Polakom, 2016).
3
Szymoniczek, „Polski”, 35.
4
Tamże, 36.

Problemy Polskiego Czerwonego Krzyża

229

religijne. Działały na nich niemieckie organizacje niosące pomoc potrzebującym,
w tym Deutsches Rotes Kreuz (dalej DRK), dlatego budowanie od podstaw struktur PCK na tym obszarze musiało być obiektywnie trudniejsze do przeprowadzenia. Materialna podstawa działań DRK nie została przekazana PCK, pomimo
czynionych u władz państwowych zabiegów. Nawet przyznanie organizacji określonych obiektów nie było w powojennej rzeczywistości jednoznaczne z wejściem
w ich posiadanie. Trzeba było liczyć się z dużą fluktuacją ludności, poczuciem
krzywdy tkwiącej w ludziach i uczuciem tymczasowości pobytu na obejmowanych
przez polską armię i administrację terenach. O powstawaniu struktur i zadaniach
podjętych przez PCK na Pomorzu można przeczytać więcej w istniejących monografiach, tematyka ta zostanie więc w artykule pominięta5. Niniejszy artykuł
bazuje na wybranych wydarzeniach lat 1945−1946/7. Początkowa cezura wiąże się
z tworzeniem administracji PCK na Pomorzu Zachodnim, końcowa − z wydaniem
przez PCK w 1947 roku deklaracji ideowo-programowej, która stała się podstawą
do nowych uregulowań prawnych funkcjonowania organizacji6. W 1948 roku
władze państwa uznały, że skończył się okres działania PCK, którego podstawą
prawną był „Tymczasowy Regulamin normujący stosunek Stowarzyszenia PCK
do Władz Wojskowych w czasie podporządkowania Stowarzyszenia Ministrowi
Obrony Narodowej zatwierdzonego 31 marca 1945 r. przez Naczelnego Dowódcę
Wojska Polskiego Michała Żymierskiego Generała Broni (dalej Tymczasowy Regulamin)”7. Powołano Radę Główną PCK, w której reprezentowany był zarówno
czynnik państwowy, jak i tzw. społeczny. Ilustrowało to przemiany ideologiczne
i propagandowe wdrażanego ustroju. Określało także stosunek władz do organizacji. Nie można było organizacji zlikwidować, więc zdecydowano o nadaniu
jej charakteru masowej organizacji, co służyło legitymizowaniu nowego ustroju.
Archiwalia znajdujące się w zasobie AP w Szczecinie i Koszalinie potwierdzają, że pracownicy i przedstawiciele PCK rozpoczynający pracę na Pomorzu Zachodnim znaleźli się w trudnej sytuacji. Według kilku dokumentów
Renata Gałaj-Dempniak, Bartłomiej H. Toszek, Polski Czerwony Krzyż w służbie prawa i bezpieczeństwa humanitarnego, sanitarnego i zdrowotnego. Historia PCK na Pomorzu Zachodnim
w latach 1945–2019 (Toruń: Wydawnictwo Adama Marszałka, 2019); Urszula Kozłowska, Organizacja zwalczania chorób zakaźnych jako element polityki zdrowotnej państwa na Pomorzu
Zachodnim (1944/45–1972) (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013).
6
Zdzisław Abramek, Powstanie i działalność Polskiego Czerwonego Krzyża 1912–1951 (Warszawa: Polski Czerwony Krzyż. Zarząd Okręgowy, 2001), 187–188.
7
Szymoniczek, „Polski”, 36.
5
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w 1945 roku organizacja na Pomorzu podlegała Naczelnemu Dowództwu Wojska
Polskiego8. PCK był nadal organizacją niezależną, ale ściśle współpracował z ówczesną administracją wojskową na przejmowanych terenach w ramach Tymczasowego Regulaminu9, inaczej nie mógłby podjąć działań. W początkowym etapie
działalności PCK na Pomorzu Zachodnim delegatem organizacji został pułkownik dyplomowany Jan Ciałowicz. Do najpilniejszych zadań organizacji należało
zorganizowanie wszechstronnej pomocy repatriantom z zachodu i wschodu oraz
osiedleńcom10. Była też zobligowana do działań na rzecz Wojska Polskiego i jego
żołnierzy oraz udzielania pomocy żołnierzom radzieckim. PCK musiał uczestniczyć w ówczesnej akcji propagandowej władz polskich, co oznaczało konieczność pogodzenia działań statutowych z oficjalnymi akcjami propagandowymi
państwa11. Wskazówki dotyczące prowadzenia oczekiwanej propagandy politycznej znalazły się w dokumentach z działalności PCK w 1945 roku12. W pierwszych
dwóch latach prace w zakresie propagandy politycznej prowadzono okazjonalnie, skupiając się na promowaniu działań statutowych w zakresie podniesienia
zdrowotności i higieny. Wynikało to z braku materiałów propagandowych, aparatów do wyświetlania filmów i pieniędzy na tego typu akcje. Skromne środki
finansowe przekazywano raczej na bezpośrednie wsparcie potrzebujących i budowę bazy lokalowej. Akcje propagandowe ograniczono więc głównie do zadań
statutowych PCK. Władze Zachodniopomorskiego Okręgu PCK i poszczególne
oddziały w sprawozdawczości odnosiły się do realizacji wytycznych w zakresie
prowadzenia propagandy politycznej. Władze państwowe chciały połączyć pomoc udzielaną przez PCK z działaniami propagandowymi, zwłaszcza w zakresie polonizacji/kolonizacji Pomorza przez osadników. Państwo nie rezygnowało
na Pomorzu Zachodnim z koncepcji czyszczenia szeregów organizacji z niepewnych politycznie członków i stopniowego przejmowania nad nią kontroli. Lokalna
Archiwum Państwowe w Szczecinie, Polski Czerwony Krzyż Oddział Wojewódzki w Szczecinie (dalej APS, PCK OWS), Początki działalności Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie, 1945, sygn. 5, k. 20.
9
Szymoniczek, „Polski”, 36.
10
APS, Zarząd Miejski w Szczecinie, PCK OWS, Trzyletnia działalność PCK na Pomorzu Szczecińskim, sygn.19, t.16, k.1.
11
Działalność PCK na Pomorzu należy więc rozpatrywać pod kątem spełnienia swego zadania w tworzeniu się nowej rzeczywistości polskiej, kształtowaniu się tutaj nowego typu Polaka,
wreszcie pod kątem wkładu pracy jaki dał PCK w gigantycznym wysiłku narodu polskiego w kierunku spolonizowania i zagospodarowania Ziem Odzyskanych, tamże.
12
APS, PCK OWS, Współpraca PCK z PUR, 1945, sygn. 88, k. 20.
8
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administracja państwowa zdawała sobie sprawę z oczekiwań przedstawicieli
rządu i konsekwencji ich sabotowania. Nic dziwnego, że niekiedy urzędnicy wykonywali zawarte w okólnikach wytyczne ściśle, bezdusznie i bezmyślnie, co
rykoszetem odbijało się na beneficjentach PCK. Możliwe, że wielu z nich patrzyło na członków organizacji jak na obcą agenturę, spadkobierczynię tradycji przedwojennych, zasilaną funduszami i sprzętem z zewnątrz (Kanada, Stany
Zjednoczone, Wielka Brytania i inne krajowe organizacje czerwonokrzyskie).
Pełnomocnicy i lekarze pracujący dla PCK byli przecież w znacznej części przedstawicielami przedwojennej elity. Zdając sobie sprawę z działań rządu zmierzających do zdyskredytowania dawnych działaczy PCK, oskarżeń kierowanych
pod adresem organizacji, administracja zachowywała dystans. Z przyczyn ideologicznych zakazywano PCK współpracy z niemieckimi organizacjami, w tym
z DRK we wszystkich aspektach działań statutowych. Zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, poszukiwanie rodzin, grobów, osób, bez współpracy z DRK było bardzo trudne, toteż pracownicy PCK musieli bojkotować te wytyczne. Ułatwienie
przez państwo przejęcia schedy po niemieckim CK umożliwiłoby i uczyniło skuteczniejszym prowadzenie działalności opiekuńczej, ale umocniłoby też pozycję
PCK wobec administracji centralnej, poprzez wzrost samodzielności, autorytetu
i zaufania do organizacji. Nie leżało to więc w interesie nowych władz polskich.
Delegat starał się przejąć, na poczet zaspokojenia potrzeb armii i ludności
cywilnej, majątek należący do DRK, którego struktury w wielu miejscach w 1945
roku były jeszcze na Pomorzu obecne13. Próbowano przejąć również majątki niemieckich organizacji charytatywnych i zakonu joannitów. Placówki znajdujące
się jeszcze w niemieckich rękach posiadały w wielu miejscowościach jedyne dostępne, wyposażone i obsługiwane przez fachowe siły punkty medyczne. PCK
w początkowym okresie nie dysponował dostateczną liczbą lekarzy, sióstr, położnych ani pielęgniarzy. Zgodnie z zaleceniami miano likwidować ten stan rzeczy
w jak najszybszym tempie poprzez szkolenie nowych kadr i zatrudnianie wykwalifikowanej siły medycznej, także z okresu przedwojennego14. Wiele z poniemieckich placówek okupowała i rozkradała Armia Czerwona. Narażając własne życie,
przedstawiciele PCK ratowali resztki poniemieckiego sprzętu15. W trakcie negocjacji przedstawiciele PCK powoływali się na Tymczasowy Regulamin, określając
APS, PCK OWS, Działalność PCK na Pomorzu Szczecińskim 1945–1948, sygn.19, k. 14.
Zob. Gałaj-Dempniak, Toszek, Polski Czerwony Krzyż; Kozłowska, Organizacja.
15
APS, PCK OWS, Początki działalności Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie,
1945, sygn. 5, k. 20.
13
14
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siebie jako organizację wojskową16. Taki wybieg mógł przynieść korzystne rozstrzygnięcie, zwłaszcza, że przedstawiciele PCK, podkreślając własną niezależność kładli nacisk na fakt, że część otwieranych ośrodków i wykonywanych zadań finansowana była wyłącznie ze środków własnych organizacji. Wspomagały
je finansowo, w sprzęcie i medykamentach oddziały Czerwonego Krzyża innych
państw. Działalność w tak skomplikowanym czasie wymagała od przedstawicieli
PCK dużej cierpliwości, zapobiegliwości, umiejętności negocjacji a nawet talentu
do manipulacji faktami. Dobre stosunki z wojskiem procentowały, kiedy trzeba
było szukać pomocy w temperowaniu poczynań żołnierzy, czy w wykonywaniu
zadań opiekuńczych (chociażby transport ludzi, żywności, sprzętu, leków − armia posiadała niezbędne narzędzia). Dokumentami wskazującymi na problemy
organizacyjno-dyscyplinarne są pisma domagające się powołania mężczyzny
na stanowisko pełnomocnika w szczecińskim PCK. Wrażliwość przypisywana
kobietom miała utrudniać radykalne dyscyplinowanie pracowników, czy zdecydowane przeciwstawienie się przedstawicielom wojska i administracji, którzy
nieraz posługiwali się wulgarnym językiem. Mogło to wynikać także z faktu,
że na eksponowanych stanowiskach nie było wówczas na Pomorzu Zachodnim kobiet. Do tego piętrzące się problemy z bezpieczeństwem: socjalnym, lokalowym, osobistym, konieczność współpracy z przedstawicielami obu armii,
z którymi należało porozumiewać się w trakcie wykonywania zadań nie tylko
opiekuńczych, wydawała się predestynować mężczyzn. Aby wdrożyć prace organizacyjne powoływano na Pomorzu Zachodnim tymczasowych pełnomocników
oddziałów, informując o tym ZG PCK w Warszawie. Jednocześnie pełnomocnik
ZG PCK na Okrąg Zachodniopomorski prowadził rozmowy z przedstawicielami
służb medycznych Wojska Polskiego. Jeżeli kandydatura nie budziła zastrzeżeń,
otrzymywał on oficjalną nominację17.
Początkowo na stanowisko delegata wyznaczono płk. dypl. Jana Ciałowicza.
To przedwojenny oficer, który po kapitulacji Warszawy w 1939 roku do stycznia
1945 roku przebywał w niemieckiej niewoli, udzielając się w obozowych strukturach organizowanych przez więźniów i w konspiracji (ZWZ−AK). Należał
więc do przedwojennej kadry, z zamiłowania działał na rzecz społeczeństwa.

16
„ Mamy nadzieję, że Pan Generał, który dał nam dotychczas tyle dowodów zrozumienia naszych zadań i naszego trudnego położenia nie odmówi naszej prośbie, jako organizacji o charakterze wojskowym”, tamże.
17
Tamże, k. 17.
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W mundurach chodzili też dwaj kolejni funkcyjni PCK: major Kazimierz Waygart18 i rtm. w stanie spoczynku Pulkiewicz19. Mogło to stwarzać pozory bardziej
bezpośrednich powiązań z wojskiem, gdyż wszyscy trzej związani byli z przedwojenną armią. Wskazuje to, że władze państwowe bardzo potrzebowały pomocy
PCK na tym terenie, skoro tolerowały przedwojennych oficerów i podoficerów
na stanowiskach w organizacji. Czy zdawano sobie wówczas sprawę, że niektórzy z działaczy PCK związani byli z AK, trudno na podstawie dokumentów
z 1945 roku stwierdzić. Próbowano powoływać na stanowisko delegata powstającego Oddziału w Szczecinie cywilów − z marnym skutkiem. Powołany dr Zygmunt Jakubowski, z nieznanych przyczyn nie podjął działania na rzecz PCK,
więc został odwołany20. Po nim oddelegowanodr Halinę Chmielewską, cieszącą
się opinią dobrego specjalisty i organizatora21. Z archiwaliów wynika, że zgodziła
się być p.o. pełnomocnika na Oddział Szczecin tylko czasowo. Lekarka reprezentowała szkołę przedwojennych medyków, do tego była członkiem AK, w 1939
i 1944 roku aktywnie uczestniczyła w walkach w Warszawie. Pod względem wizerunkowym na pewno „nie pasowała” nowym władzom i zapewne zdawała sobie z tego sprawę. Jej przeszłość wskazuje na mocny charakter i skrystalizowane
poglądy polityczne. Należała do starej elity, którą obecne władze odsuwały od
wpływu na ludzi. W pismach do ZG płk. Ciałowicz podkreśla kurtuazyjnie, że
pani doktor pragnie całkowicie poświecić się medycynie22. Być może z przyczyn
ideologicznych dr Chmielewska nie chciała mocniej angażować się publicznie.
Zaprzecza temu zgoda na pełnienie funkcji kierownika działu sanitarno-opiekuńczego, kierownika Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem oraz oddziału dziecięcego w przyszłym szpitalu PCK w Szczecinie. Można raczej wnosić, że nie
akceptowali jej przyszli współpracownicy Oddziału PCK w Szczecinie, którzy
„rękoma” pełnomocnika ZG postanowili powierzyć stanowisko mniej niezależnej w działaniu osobie. Nie zanegowano jej kandydatury wprost. Powołano
się na trudną sytuację gospodarczą i niemożność zapewnienia bezpieczeństwa
Kierownik Wydziału Miejskiego PCK w Szczecinie w 1946 r.
W lipcu 1945 r. rtm. Pulkiewicz z polecenia Ciałowicza zakładał punkt sanitarno-opiekuńczy
w Stargardzie. Po wykonaniu zadania złożył wypowiedzenie z pracy. Był też pełnomocnikiem
w oddziale w Myśliborzu w okresie 1945–1946.
20
Dr Zygmunt Jakubowski został powołany w maju 1945 r. na Naczelnika Miejskiego Oddziału
Zdrowia.
21
APS, PCK OWS, Początki działalności Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie,
1945, sygn. 5, k. 5.
22
Tamże, k. 19.
18
19
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(co było prawdą), która zmusza pełnomocnika ZG PCK do zwrócenia się z prośbą
do ZG w Warszawie, aby panią dr Chmielewską zastąpić na stanowisku majorem
Kazimierzem Waygartem. Zgodnie z uzasadnieniem wniosku przez płk. Ciałowicza, jako wojskowy szybciej otrzyma on pomoc i wyegzekwuje przekazanie
przyznanych budynków czy świadczeń23. Być może chodziło także o fakt, że
wojskowy łatwiej porozumie się z innym wojskowym niż z cywilem. Obaj znali
możliwości i ograniczenia wynikające ze sposobu działania armii. W pismach
Ciałowicza uderza fakt, że kiedy zwraca się on z prośbą do np. generała brygady
Mikołaja Prus-Więckowskiego, dowódcy 1 Dywizji Kawalerii, robi to z dużą pokorą, schlebia, eksponuje korzyści wynikające ze spełnienia prośby24. Zdaje sobie
sprawę z położenia organizacji i próżności niektórych decydentów. Próbuje wykorzystywać je dla dobra PCK. Panią doktor ceniono zarówno za kompetencje,
jak i zaangażowania w pracę pełnomocnika na Oddział PCK w Szczecinie. Oczekiwano, że będzie rozwijała w Szczecinie pediatrię. Wybór lekarzy na kierowników Oddziału był logicznym następstwem charakteru pracy organizacji, ale
w 1945 roku kolidowało to z polityką nowych władz. Armia i służby mundurowe
były podporządkowane rządowi, stanowiły narzędzie wpływu nowej elity rządzącej. Ostatecznie w lipcu 1945 roku funkcję tworzenia Oddziału w Szczecinie
powierzono rtm. w stanie spoczynku Pulkiewiczowi25. Sugerowano w pismach,
żeby w miejscach szczególnie oddalonych i zagrożonych, punkty sanitarne na stacjach obsadzać wyłącznie mężczyznami26. Wynikało to z rzeczywistych zagrożeń (rozboje, awantury).
PCK, podobnie jak zakłady pracy i inne instytucje, miał wówczas problemy
z całym personelem. Występowały niedobory kadrowe. Nie wszyscy przyjmowani do pracy posiadali właściwą motywację i kompetencje. W sprawozdaniu
z 1946 roku możemy przeczytać:
w związku z koniecznością stosowania akcji oszczędnościowej, idącej (...) w kierunku zastępowania sił PCK honorowymi pracownikami (...) pozostał w oddziałach
jedynie personel płatny, konieczny do normalnego funkcjonowania służbowego.
Pod względem jakościowym nadal personel ten pozostawia wiele do życzenia.
„Występuje w mundurze i doskonały organizator będzie mógł łatwiej, aniżeli kobieta, pokonać
choć część trudności, które tu na zachodzie są wprost nie do zwalczenia”, tamże, k. 19.
24
Tamże, k. 20.
25
Tamże, 5.
26
APS PCK OWS, Informacje o Organizacji i działalności PCK w Szczecinie 1945–1946,
sygn. 45, k. 25.
23
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Na ogół fachowo nie wyszkolony, traktujący raczej przejściowo swoje stanowiska.
Sił fachowych brak. Odczuwa się to zwłaszcza w personelu sanitarnym. Pielęgniarki − przeważnie bez dyplomów (....) są to raczej siły pomocnicze, z konieczności zajmują stanowiska wykwalifikowanych pielęgniarek. Małe uposażenie i ciężkie warunki bytu − nie nęcą fachowych sił do zgłaszania się na nasze posady27.

Zatrudniane osoby stawały się niekiedy przyczyną innych problemów.
Do najczęściej wymienianych należały: nadużycia finansowe, kradzieże, nadużywanie alkoholu i powiązana z tym absencja w pracy, niedbalstwo. Nagminne
upijanie przez część pracowników − członków PCK, obniżała zdaniem władz
Okręgu wiarygodność kampanii prowadzonych przez organizację, zwłaszcza
zwalczania alkoholizmu. Przez pryzmat niewielkiej liczby osób sprawiających
problemy, tworzyła się wokół organizacji niezdrowa atmosfera i rozgłos, który
skutkował formułowaniem negatywnych opinii. Te ostatnie były także pochodną
nieakceptowanych przez otoczenie działań części pracowników PCK. Takim
przykładem z września 1945 roku jest sprawa pielęgniarza, którego „niestosowne” zachowanie doprowadziło do zaognienia się stosunków pomiędzy PCK
w Stargardzie a PUR-em28. Pielęgniarza oskarżono o zawłaszczanie przestrzeni,
w której poruszali się pracownicy obu stron i zabór mienia PUR-u. Incydent był
na tyle poważny, że po trzech dniach przeniesiono go do Szczecina. Dzisiaj nie
wiemy co dokładnie legło u podstaw konfliktu. Możliwe, że wynikał on z przyczyny nie do końca określonych w tym czasie stref działalności PCK i PUR. Dopiero z czasem w specjalnej umowie podzielono strefy wpływów i działania tak,
aby sobie nie przeszkadzać i nie generować napięć29. Innym przykładem postawy,
która zbulwersowała otoczenie jest zachowanie lekarki z Wałcza. Nie przyjęła
ona rodzącej kobiety, z powodu wczesnej pory (przed 6 rano)30. Następstwem
zaistniałej sytuacji było odsunięcie pani doktor od stanowiska kierownika Działu
Sanitarno-Opiekuńczego, chociaż pozostała lekarzem w tej samej placówce.
W Nowogardzie lekarz:

APS PCK OWS, Dane Wydziału Organizacyjnego dot. Okręgu Pomorskiego PCK w Szczecinie, r. 1945–1946, k. 20–21.
28
PUR- Państwowy Urząd Repatriacyjny. APS, PCKOWS, Sprawozdania sytuacyjne z działalności oddziałów PCK 1945, syg. 44, k. 42.
29
APS, PCK OWS, APS, PCK OWS, Początki działalności Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża
w Koszalinie, 1945, sygn. 5, k. 47.
30
APS, PCKOWS, Sprawozdania sytuacyjne z działalności oddziałów PCK 1945, sygn. 44, k. 50.
27
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zamiast żeby pomóc fachowymi wskazówkami − na każdym kroku szkodził (...)
ten lekarz jedynie wyzyskuje ludzi i nawet w najcięższych wypadkach nie udzieli
pomocy o ile pacjent jest biedny [dwa wypadki śmiertelne z powodu nie udzielenia
pomocy: dziecko i poród]. Polaków potrzebujących pomocy lekarskiej, a nieposiadających pieniędzy kieruje do lekarza − Niemca31.

Były to na szczęście odosobnione przypadki. PCK potrzebowało nade
wszystko kompetentnych, oddanych pracy, silnych psychicznie pracowników
na wszystkich stanowiskach. Prowadzone placówki (domy noclegowe, punkty
medyczne, stołówki) i przebywający w nich ludzie byli najczęściej po traumatycznych przejściach, nawet w punktach medycznych i noclegowych narażeni
byli na ataki ze strony pijanych czerwonoarmistów. W archiwaliach znajdują
się skargi pisane do pełnomocników i władz lokalnych, na wybryki żołnierzy
i urzędników wobec punktów pomocy prowadzonych przez PCK i ich pracowników. Problem generowało dzielenie części punktów sanitarnych/medycznych
z innymi użytkownikami. Zakłócało to ich pracę i prowadziło do konfliktów32.
Niekiedy obwiniano o niedociągnięcia samych przedstawicieli PCK, którzy niedbale wykonywali swoją pracę lub tracili motywację do działania, nie radząc sobie z piętrzącymi się problemami33. Prowadzone przez nich placówki były brudne
(np. Lipiany, Myślibórz, Romanów). Udzielający pomocy, propagujący higienę,
na co dzień sami epatowali otoczenie brudnym fartuchem czy rękoma. Inspektorzy nadzorujący punkty medyczne cieszyli się, kiedy personel posiadał fartuchy (niekiedy własne), prał je (często samodzielnie, co drugi dzień!). Zważywszy
na brak środków higieny trzeba doceniać dbałość większości personelu o zdrowie
swoje i pacjentów.
Przyczyn indolencji było wiele: brak skutecznego wsparcia od Zarządu,
słaby charakter, strach, zniechęcenie beznadziejną sytuacją ekonomiczną, niedobór środków czystości, dezynfekcyjnych, lekarstw, odżywek, poczucie tymczasowości, zagrożenia nawet w trakcie udzielania pomocy itp. Personel medyczny,
tak jak większość ówczesnych mieszkańców Pomorza, bywał głodny, chorował,
przeżywał załamania i frustracje. Z powodu warunków pracy i bytowych także

31
APS, PCK OWS, Sprawozdania z inspekcji punktów sanitarnych oraz oddziałów PCK 1946–
1949, sygn. 68, k. 11.
32
Tamże, k. 51.
33
APS, PCK OWS, Sprawozdania z inspekcji punktów sanitarnych oraz oddziałów PCK 1946–
1949, sygn. 68, k. 7.
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wielu nauczycieli aktywistów pracujących w 1946 roku dla PCK, prowadzących
koła czerwonokrzyskie, porzuciło swoje placówki.
Światło na jeden z propagandowo-politycznych aspektów pracy PCK w tym
okresie rzuca notatka w sprawie doniesienia złożonego w siedzibie oddziału PCK
w Koszalinie (1945 r.) przez członka Polskiej Partii Robotniczej34. Sygnalizował on, że w Bublicach35 prowadzi działalność DRK, jako jedyna organizacja
lekarsko-opiekuńcza i charytatywna, co było niezgodne z wytycznymi rządu.
Przedstawiciel PCK udał się na rekonesans i stwierdził, że do 18 października
1945 roku działał na miejscu w pełnym zakresie DRK. Okazało się, że PCK
rozpoczął w Bobolicach tworzenie placówki, ale kierująca nim pielęgniarka,
po otrzymaniu od Milicji Obywatelskiej (dalej MO) dużego majątku ruchomego
(aparaty lekarskie, leki, bielizna) uciekła z nim do Warszawy. Jej zastępczyni też
zniknęła. Placówkę z powodu braku personelu zamknięto. Szybko przybywającej
ludności polskiej z konieczności udzielał pomocy DRK. Niewielkim szpitalikiem
kierował niemiecki lekarz. W ramach systemu lecznictwa otwartego pracowało
również: ambulatorium, Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem oraz przychodnia dentystyczna. Polskie władze administracyjne i bezpieczeństwa tolerowały
ten stan rzeczy, kierując się dobrem powiększającej się liczebnie społeczności.
Przedstawiciel PCK przystąpił ponownie do organizowania polskiej placówki sanitarnej, ale nawet przy wsparciu lokalnych władz nie był w stanie zaoferować
tego co DRK. Choć uznano, że działalność niemieckiej organizacji do 18 października 1945 roku jest precedensem, mogła stać się podstawą do pociągnięcia
do odpowiedzialności pełnomocnika Zarządu Głównego PCK w Koszalinie36.
Wytyczne rządu były jasno sformułowane, a osób stawiających ideologię ponad
powojenne realia nie brakowało, o czym świadczy donos. Pomimo braku polskich lekarzy, z przyczyn propagandowych, rezygnowano z niemieckiej kadry
medycznej. W sprawozdaniach z 1945 roku pojawiają się jednak nadal informacje o zatrudnianiu niemieckich sił fachowych, zwłaszcza w izbach porodowych
czy punktach farmaceutycznych (np. apteki − Bobolice, Maszewo)37. Starano
się jednak przenieść Niemców na nierzucające się w oczy stanowiska, jako tzw.
Tamże, k. 73.
Obecnie Bobolice.
36
APS, PCK OWS, Sprawozdania sytuacyjne z działalności oddziałów PCK 1945, sygn. 41, k. 74.
37
APS, PCK OWS, Początki działalności Okręgu PCK w Koszalinie, 1945, sygn. 5, k. 109; APS,
PCK OWS, Sprawozdania z inspekcji punktów sanitarnych oraz oddziałów PCK 1946–1949,
nr 68, k. 11, 24.
34
35
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personel pomocniczy, pracujący pod nadzorem. Taki wybieg zastosowano w Runowie, gdzie w latach 1945−1946 w prywatnym mieszkaniu urządzono punkt sanitarny PCK, który prowadziła Niemka (po rocznym kursie sanitarnym DRK)38.
Problem stanowił najczęściej brak znajomości języka polskiego przez pracowników DRK. W tym przypadku, z braku kompetentnej osoby z PCK, mogącej
pokierować placówką, zdecydowano się czasowo przydzielić Niemce pomoc do
założenia i prowadzenia ksiąg w języku polskim. Rozpoczęto też poszukiwania
specjalisty, który mógłby pokierować placówką. Protokoły poinspekcyjne podkreśliły czystość w punkcie, schludne ubranie kobiety (fartuszek i czepek), co nie
było w tych czasach normą w placówkach PCK. Jest to jeden z tych przykładów,
w których zdrowy rozsądek wziął górę nad potrzebami propagandowymi. Inaczej
było w Świdwinie, w którym punkt PCK pierwotnie także prowadziła lekarka
pochodzenia niemieckiego. Tutejsze władze, kierując się zaleceniami rządu, nakazały jej zwolnienie, a w dokumentach dotyczących tej placówki zapisano, że
z powodu braku personelu nie można utworzyć placówki39. Na uwagę zasługują
też spostrzeżenia pracowników PCK, że tam gdzie nie było ludności niemieckiej,
trudno było znaleźć pracowników fizycznych niezbędnych do wykonywania prostych prac porządkowych w punktach sanitarnych. Przesiedleńcy i repatrianci nie
garnęli się do takich zajęć. Jeżeli gotowi byli świadczyć pracę, żądali wygórowanego wynagrodzenia40. Może dlatego część placówek była zaniedbana. Personel
sanitarny, skupiony na kwestiach udzielania pomocy, nie chciał, a może i nie
mógł, poświęcić czas i uwagę na utrzymanie w należytej czystości otoczenia.
W udzielanie pomocy wkładano dużo siły, której po prostu nie starczało na inne
sprawy. Personel był słabo opłacany, a czasem i niedożywiony, więc nie starczało im entuzjazmu, aby pracować ponad normę. Podczas zebrań poświęconych
problematyce pracy oddziałów, ich personel zwracał uwagę, że należy zapewnić
pracownikom PCK na Pomorzu Zachodnim dodatki motywacyjne, jako rekompensatę za wyjątkowo trudne warunki pracy. Uważano, że może zachęcić to chociaż część zatrudnionych do pozostania na placówkach. Zalecano angażowanie
się w zapewnienie pracownikom posiłków w trakcie pracy, co wpłynie na jej

38
APS, PCK OWS, Sprawozdania z inspekcji punktów sanitarnych oraz oddziałów PCK 1946–
1949, sygn. 68, k. 6.
39
Tamże.
40
„Chodziło w owym czasie o to, by możliwie najszybciej stworzyć żywy wał z ludności polskiej
na granicy państwowej nad Odrą”, tamże, k. 12–13.
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jakość, efektywność i poziom zadowolenia zatrudnionych i beneficjentów41. Pracownicy nie byli regularnie opłacani, z powodu niedoborów finansowych. O skali
zaległości świadczą wielokrotnie powtarzane monity o uregulowanie należności
wobec personelu. Kiedy powstają pierwsze szpitale PCK, dostrzega się konsekwencje tych niedociągnięć− brak zaangażowania personelu, obniżenie poziomu
opieki nad chorymi i w końcu obniżenie prestiżu instytucji, którą reprezentowali
pracujący w ośrodkach pomocy medycznej ludzie42.
Zarówno ludność niemiecka, jak i napływowa była dręczona chorobami
i niedożywiona. Wymagała pomocy ambulatoryjnej i hospitalizacji. Tworzono
więc sieć placówek PCK. Za najważniejsze osiągnięcie uznano otworzony w 1947
roku szpital PCK43. Prowadzenie tak nowoczesnej placówki było sprawą prestiżową zarówno dla organizacji, jak i administracji państwowej. Władze państwowe zadecydowały wkrótce o jego przejęciu. PCK oponował, sugerował,
że spowoduje to powolny upadek instytucji z powodu niewydolności systemu.
Zdawano sobie sprawę, że wraz ze szpitalem odejdzie kadra niezbędna do pracy
w placówkach PCK, a niedobory kadrowe na rynku pracy nie wróżyły szybkiego
obsadzenia opuszczonych stanowisk. Polityka coraz bardziej dotykała służb medycznych. Widać to w podnoszonym problemie postawy moralnej i kompetencji
części osób, które otrzymywały z przydziału partyjnego posady w strukturach
PCK. Często to ich zachowanie prowadziło do różnorakich spięć z ludnością
miejscową, zarówno niemiecką, jak i osadnikami, a także obniżenie poziomu
opieki. Zarząd Oddziału zdawał sobie sprawę z istnienia negatywnych zjawisk,
których w tamtym czasie nie był w stanie wyeliminować. Dla PCK stawało się
jasne, że wskutek polityki państwa zmierzającej do upaństwowienia wszelkich
placówek medycznych i opiekuńczych, utrzymają się − zapewne czasowo − tylko
te placówki organizacji, które obsługują miejsca ideologicznie niepowiązane
z polityką rządu − czyli na terenach wiejskich. Na Pomorzu Zachodnim, państwo

41
„(…) jeszcze przez lata będzie wymagało inwestycyj w dziedzinie moralnej i materialnej”, APS,
PCK OWS, Trzyletnia działalność Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu Zachodnim 1945–
1948, sygn. 19, k. 7–8.
42
APS, PCK OWS, Przydział i Organizacja Szpitali PCK w Szczecinie, sygn. 98, k. 50.
43
„(…) w czasie swego pobytu w Szczecinie P. Wicepremier Gomułka nie oglądał niczego innego
tylko nasz szpital”, APS, PCK OWS, Trzyletnia działalność Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu Zachodnim 1945–1948, sygn. 19, k. 53. Władysław Gomułka, poza funkcją premiera pełnił
w tym czasie także funkcję Ministra Ziem Odzyskanych. Budynki i ziemia pod Okręgowy Szpital
PCK w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej znalazły się w rękach PCK w 1946 r. Był najnowocześniejsza placówką w 1940 r., kiedy zakończyła się jego budowa.
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wówczas nie było w stanie zapewnić wsi opieki medycznej. Z perspektywy czasu
uznano, że pełniący funkcje pełnomocników nie zaopiekowali się odpowiednio
wsią44. Wiejska ludność wymagała pracy indywidualnej, rozmów, specyficznego
materiału propagandowego. Zrozumiano, że pomogłoby strukturom PCK, organizowanie na wsiach stale funkcjonujących punktów ratowniczych. Działalność
na wsi wymagała jednak znalezienia źródeł finansowania. Ludność unikała bowiem płacenia za zabiegi i porady, „wolnych ofiar” za szczepionki od PCK. Ubezpieczenia zdrowotne w tym czasie przewidziano jedynie dla robotników. Niechęć
do wnoszenia opłat pogłębiało wszechobecne powojenne ubóstwo. W sprawozdawczości PCK odnotowano, że „(...) w społeczeństwie utarła się fałszywa opinia, że wszystkie świadczenia ze strony PCK powinny być bezpłatne, ponieważ
dary, które organizacja nasza otrzymuje są bezpłatne”45. Wynika jednak z tego,
że funkcjonowały jakieś mity związane z obowiązkami i działalnością PCK, czy
Czerwonego Krzyża w ogóle, których nikt nie konfrontował z rzeczywistością.
Pytanie, czy nie utrwalała ich w jakiejś formie wymierzona w organizację propaganda państwa. PCK w najtrudniejszych okresach, np. wojny, udzielał częściej darmowej pomocy, niż w okresie pokoju. Od osób, które stać było na zakup
usług, organizacja oczekiwał opłat, które pozwalały utrzymać ciągłość pracy,
magazyny, transport, placówki itp., czyli stałe elementy niezbędne w codziennej
działalności.
Od chwili utworzenia struktur PCK na Pomorzu Zachodnim kładziono
duży nacisk na tworzenie kół PCK. Ich zadania nie ograniczały się jedynie do
wykonywania zadań statutowych. Pozyskani aktywiści pracowali na rzecz nowych władz państwowych, dążących do umasowienia ruchu i nadanie mu społecznego charakteru. Członkowie PCK, pomimo istniejącego obowiązku, nie
opłacali regularnie składek. Prawdopodobnie wynikało to z sytuacji materialnej.
Próba ich zdyscyplinowania nie miała więc szans powodzenia, o czym świadczy stałe powracanie do problemu. Bywało, że do organizacji wstępowano pod
presją otoczenia, „nie czując” w sobie społecznika i nie angażując się w prace
PCK. Problem ten występował zarówno w oddziale w Szczecinie, jak i w terenie. Środków uzyskiwanych ze składek członkowskich, zbiórek, czy organizowanych zabaw nie starczało na całoroczną działalność. Te ostatnie spotkały

Tamże, k. 47.
APS, PCK OWS, Trzyletnia działalność Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu Zachodnim
1945–1948, sygn. 19, k. 13.
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się zresztą z potępieniem, bowiem towarzyszył im alkohol i bijatyki46. Proponowano w ich miejsce organizowanie imprez kulturalno-muzycznych i loterii.
Większość zebranych środków przeznaczano na pomoc potrzebującym, tylko
niewielka część przeznaczana była na akcję propagandową: artykuły, plakaty do
akcji walki z tyfusem, świerzbem, wszawicą, brudem w otoczeniu. Wszystkie
te działania podsumowano w jednym ze sprawozdań: „(…) pod względem finansowym nie przynoszą wielkich dochodów, o wiele większe pod względem
propagandowym”47. Wszelkie imprezy wymagające zaangażowania się borykały
się z brakiem chętnych do ich organizacji czy kwestowania. Jego skala była różna
w poszczególnych oddziałach PCK na Pomorzu. Alternatywną inicjatywę pozyskania środków finansowych, która zyskała zrozumienie, zaproponował Oddział
w Połczynie Zdroju. Postulował, aby organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania
nakładały za lżejsze przestępstwa opłaty na cele PCK48.
Służby mundurowe przewijają się w pracach organizacji w różnych sytuacjach. Oddział PCK w Kołobrzegu złożył w 1945 roku skargę na funkcjonariusza MO za pobicie sanitariusza i felczera w ambulatorium w Karlinie49. Napastnik
wyłamał drzwi do placówki, bił pracownika kolbą po głowie, kopał, znieważał,
a w końcu pobitego zatrzymał w areszcie. W efekcie na kilka tygodni wyłączył
go z możliwości świadczenia pracy, przez co punkt medyczny de facto przestał
działać z powodu braku personelu. Prawdopodobnie poszło o odznakę Czerwonego Krzyża, która niewłaściwie kojarzyła się milicjantowi. Świadkowie (ludność niemiecka) zeznali, że felczer, członek i działacz PCK, nie był agresywny.
Próbował się wylegitymować i uspokoić napastnika. PCK, podejmując interwencję w sprawie swojego pracownika, założyciela tamtejszej placówki, użył wydawało się mocnych argumentów. Powołał się na złamanie artykułów genewskich
chroniących osoby niosące pomoc. W konfrontacji z MO podkreślono mocno
„z punktu widzenia społeczno-politycznego gorszący i upokarzający jest fakt,
że działo się to na oczach wrogiej nam ludności niemieckiej”50. To wyraz świadomości wnoszących skargę, że funkcjonariusze MO w terenie nie należeli do
intelektualistów, raczej aktywistów działających na rzecz budowanego ustroju.
Tamże, k. 49.
APS, PCK OWS, Początki działalności Okręgu PCK w Koszalinie, 1945, sygn. 5, k. 153.
48
„(…) zwrócić się do organów bezpieczeństwa jak sąd, MO, UB, które mogłyby za lżejsze wykroczenia osobników, nałożyć karę w formie datku pieniężnego na cele PCK”, tamże, k. 43.
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APS, PCK OWS, Początki działalności Okręgu PCK w Koszalinie, 1945, sygn. 5, k. 116.
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Tamże.
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Wykorzystano więc przeciwko funkcjonariuszowi aspekt propagandowy, zgodny
z wytycznymi władz państwowych. Kara wymierzona milicjantowi mogła przywrócić autorytet działaczom PCK w Karlinie.
Od 1945 roku problemem dla działań PCK na Pomorzu Zachodnim była
obecność radzieckich żołnierzy. PCK udzielał im pomocy zarówno medycznej,
jak i w domach noclegowych. Zachowanie czerwonoarmistów było niezwykle
uciążliwe. Do najczęściej pojawiających się zarzutów należały: rekwizycje pomieszczeń przeznaczonych na działalność PCK i mieszkań personelu, niszczenie
mienia, kradzieże, podpalenia, wszczynanie po pijanemu burd, sianie niepokoju
pośród innych nocujących w domach noclegowych żołnierzy i cywilów, picie,
a po alkoholu urządzanie tańców, granie w karty, niszczenie zawartości aptek
należących do organizacji, dobijanie się do pomieszczeń pracowników Czerwonego Krzyża w poszukiwaniu kobiet, zamienianie noclegowni w zamtuz51. Proszono więc komendantów, aby na nocleg do pomieszczeń organizacji odsyłać
tylko tych żołnierzy, którzy naprawdę potrzebują pomocy medycznej. Ci na ogół
nie sprawiali tylu problemów personelowi. Prośby dotyczyły także powstrzymywania czerwonoarmistów od konfiskaty mienia pracowników PCK, zarówno
prywatnego, jak i należącego do organizacji, konfiskaty mieszkań przyznanych
pracownikom PCK i rękoczynów wobec nich. Żołnierze Armii Czerwonej nigdy
nie przyjmowali wyjaśnień czy odmowy, a wątpliwości rozstrzygali przy pomocy
siły52. Rozmowy z przedstawicielami Armii Czerwonej i żołnierzami wymagały
dużego opanowania i zręczności, co było trudne w stresującej sytuacji, zagrożenia własnego zdrowia i życia, świadomości odpowiedzialności za bezpieczeństwo
innych osób, przebywających w placówce PCK. Kontakty z Armią Czerwoną
wynikały także z konieczności przejmowania poniemieckiego majątku. Bywał
najczęściej zniszczony i rozkradziony, ale nawet w takim stanie cieszył działaczy.
Przykładem może służyć spór o sanatorium Goldwald pod Koszalinem, przyznane Okręgowi Zachodniopomorskiemu przez Tymczasowy Zarząd Państwowy
PCK, a zajęte przez wojska radzieckie53. Podobnie rzecz się miała z Połczynem
Zdrój i domami „Kajserbad” oraz „Haus Deutscher Osten”54. W Szczecinie starano się przejąć Szpital DRK przy ówczesnej ulicy Am Deutschen Berge, jako
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najnowocześniejszą tego typu placówkę w Europie. Rosjanie zdążyli już co
prawda okraść lecznicę, ale i tak dla Oddziału PCK w Szczecinie obiekt był bezcenny55. Punktem spornym w kontaktach z władzami radzieckimi były również
obozy jenieckie. PCK z racji swoich statutowych obowiązków powinien móc
wejść na ich teren, otrzymać dostęp do dokumentacji związanej z osadzonymi
w nich ludźmi, aby móc udzielić rodzinom informacji o losach przebywających
w nich osób, także tych którzy zmarli, o miejscu ich pochówku. Rosjanie utrudniali te działania, a czasami wręcz je uniemożliwiali56. Władze Polski Ludowej
także stały wówczas na stanowisku, że PCK nie powinien współpracować z DRK
w sprawach poszukiwań i ekshumacji, a ta część działań statutowych powinna
zostać zawieszona. PCK nie godził się z wysuniętą sugestią i wykonywał ciążące na nim obowiązki. Czerwonoarmiści niszczyli z premedytacją dokumentację obozową (np. Oflag 11 C Woldenberg, Oflag II D Gross Born- Westfalenhof,
Stargard, obozy pracy). Protesty przedstawicieli Zachodniopomorskiego Okręgu
PCK nie były w stanie zmienić sytuacji. W PCK odnotowano ciekawy przejaw
ówczesnej propagandy państwowej i celowej chyba dezinformacji. Prasa rozpisywała się o przejęciu obozu w Policach przez polskie władze. Na jego terenie
znajdowała się jednak fabryka benzyny syntetycznej, której Rosjanie nie zamierzali odstąpić, tym bardziej wpuścić na teren obozu przedstawicieli PCK57. Nie
było więc prawdą, że obóz znalazł się w polskich rękach. Rosjanie nie chcieli
też udostępniać żadnych akt, w tym hipotecznych majątku DRK, które znalazły
się w ich rękach. PCK nie mógł więc wykorzystać ich w staraniach o schedę
po DRK, którą chciano wykorzystać w trakcie pierwszych miesięcy działań Oddziału w Szczecinie58.
Do trudnych sytuacji dochodziło na styku PCK − władze lokalne. Przekazywane placówki, najczęściej nie były wcześniej szpitalami, nie były wyposażane w odrębną kanalizację szpitalną, brakowało im kostnic. Były to problemy,
które musiano na bieżąco rozwiązywać59. W wielu placówkach u pacjentów

„(…) zawiera jeszcze bezcenne wprost instalacje jak sale operacyjne, sterylizatory, a nawet niezupełnie zdemolowane urządzenia laboratoryjne i apteki oddziałowe. Oddział patologiczny zawiera jeszcze nietknięte preparaty. Przeglądając tylko pobieżnie ubikacje i urządzenia szpitalne,
ponieważ część szpitala zajęta jest przez wojska sowieckie”, tamże, k. 14.
56
Tamże, k. 58.
57
Tamże.
58
Tamże.
59
Tamże, k. 85, 109.
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występowały obrzęki głodowe z niedożywienia (np. w Chojnicach). Władze administracyjne, nie mogąc i nie chcąc ingerować w kwestie opieki nad chorymi,
nakazywały placówkom PCK zadbać o samowystarczalność żywieniową, jeżeli
chcą leczyć60. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w Chojnicach. Tutejszy burmistrz nie tylko nie zamierzał pomagać medykom, wręcz oświadczył, że
szpital powinien przynosić dochody z płatnych usług wprowadzonych w ambulatorium. W swojej ignorancji nie przyjmował do wiadomości, że status szpitala zakaźnego uniemożliwiał tego typu działalność, a repatriantów nie stać było
na płatną diagnostykę. Interwencje lekarskie powodowały, że w ramach represji
burmistrz odmawiał udzielania PCK tzw. karetek żywnościowych. Postulaty lekarzy np. o obligatoryjne wprowadzenie wśród mieszkańców szczepień, które
mogły zarządzić tylko władze Chojnic, były ignorowane61. W tym okresie ani
personel sanitarny, ani lekarze nie otrzymywali też wynagrodzenia, co musiało
budzić uzasadnione rozgoryczenie. Szpital ten leczył ludność polską. Postawa
burmistrza kłóciła się więc z wytycznymi do prowadzenia działań propagandowych na przejmowanych terenach.
Zarówno personel medyczny, jak i osadnicy mieszkali często w fatalnych
warunkach: „Siostry zatrudnione na punkcie wiecznie zmarznięte w pracy
i w domu (mieszkanie nie do opalania z powodu braku szyb) (…) rozsiane nieraz
w odległości 3 km (…) a w dodatku nie ubrane [właściwie RG-D] (.…) pomimo
wszystko pracują i starają się jak mogą”62. Było chłodno, ubogo i głodno. Starano się więc tworzyć dla personelu stołówki. Mając środki transportu, ściągano
z daleka tańszą żywność, co pozwalało prowadzić je na przyzwoitym poziomie.
Na Pomorzu, zwłaszcza w 1945 roku odnotowywano niedobór żywności, co windowało ceny.
PCK udzielał pomocy wszystkim potrzebującym, dlatego uwagę przykuwa
refleksja dotycząca szabrowników63. Pracownicy piszą o nich, co jest zrozumiałe,
z wyraźną niechęcią, stygmatyzując ich w ocenach, jako grupę beneficjentów.
Nie była to jedyna grupa z którą najchętniej zerwano by kontakty. W Komitetach
Tamże, k. 85.
Tamże, k. 86.
62
APS, PCK OWS, Sprawozdania z inspekcji punktów sanitarnych oraz oddziałów PCK 1946–
1949, sygn. 68, k. 3.
63
APS, UWS, PCK OWS, Kompleksowe sprawozdanie roczne Okręgu Zachodniego Pomorza
PCK, 1945–1947. Ogólne zestawienie wartości charakteru świadczeń ze strony PCK dla ludności
województwa szczecińskiego za czas od 1 VII 1945 do 1 VII 1947 r., sygn. 42, k. 2.
60
61
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Honorowych tworzonych z tzw. czynnikiem społecznym dla pozyskania środków
finansowych dla PCK, znajdowały się osoby, które przywłaszczały sobie zebrane
kwoty64. Ta grupa współpracowników, ze względu na umocowanie polityczne
i społeczne była trudna do zdyscyplinowania, a przyczyniała się do tworzenia
negatywnych skojarzeń w zakresie uczciwości w szeregach PCK.
Reasumując, powyższe przykłady stanowią tylko wyimek obrazujący problemy kadrowe i pracowników PCK pomiędzy 1945−1947 rokiem. Niezależnie
od oceny moralnej czynów poszczególnych ludzi, popełnianych przez nich błędów, starano się wypełniać misję zapisaną w Statucie. Zachować przyzwoitość,
piętnując, kiedy trzeba także własnych członków, za niewłaściwą postawę. Usiłowano pogodzić interesy państwa z interesami potrzebujących pomocy, wykorzystując elementy polityki państwowej dla wsparcia działalności statutowej.
Pracownicy PCK na Pomorzu Zachodnim tworzyli od podstaw struktury organizacji, nie mogli oprzeć się na tradycjach pracy DRK i ich majątku, bo kolidowało
to z polityką państwa. Także napływ ludności niezrośniętej z ziemią pomorską,
oswajającej się z nieznanym otoczeniem, tworzącej dopiero relacje sąsiedzkie,
nie ułatwiał pracy działaczom PCK. Organizacja bez wątpienia podejmowała
pracę o wiele trudniejszą niż jej struktury działające na dawnych ziemiach polskich, gdzie posiadała ugruntowaną pozycję. Z dokumentów wyłania się obraz
życia codziennego i ludzi zdeterminowanych, aby nieść pomoc i zachęcić innych
do pracy na rzecz potrzebujących. Ludzi, którzy, jak wynika ze źródeł, twardo
stąpali po ziemi i niekiedy wbrew wszelkiej logice i splotom wydarzeń doprowadzali swoje działania do szczęśliwego dla potrzebujących końca. Ludzi, wywodzących się z dawnych elit, którzy, zajmując eksponowane stanowiska w powojennym państwie, jak wskazują ich późniejsze dzieje, starali odnaleźć się jednak
w nowej rzeczywistości.
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Abstrakt
Pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 1945–1947 byli wsparciem dla
władz państwowych i administracji lokalnej w opiece nad ludnością i realizacji celów
państwa w zakresie przejęcia, zagospodarowania, spolonizowania terenu. Brak kadry,
finansów, trudna sytuacja polityczna i społeczna stawiała przed nimi szczególne wyzwania, wymagała opanowania i poświęcenia. Nie wszyscy wytrzymywali warunki pracy,
tempo życia i poczucie zagrożenia w tamtym czasie. Ci, którzy podjęli ten trud pracy
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i nie przelękli się trudności, odegrali pozytywną rolę w życiu mieszkańców Pomorza
Zachodniego.

Problems of the Polish Red Cross in Western Pomerania in 1945–1947
(from the perspective of human resources)
Abstract
The Polish Red Cross workers in the years 1945–1947 provided support to state authorities and local government with regard to caring of people and achieving the state goals
related to takeover, development, and Polonization of the territory. Lack of personnel and
finance, difficult political and social situation posed particular challenge, required composure and devotion. Not all the workers were able to endure hard working conditions,
fast pace of life, and the sense of threat at that time. Those who took up hard labour and
weren’t scared of difficulties played a positive role in the life of the inhabitants of Western Pomerania.
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Ograniczenia w fotografowaniu w strefie nadgranicznej
Środkowego Nadodrza w latach 1945–1956
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Prawo o ochronie granicy państwa polskiego ogłoszone w 1927 roku wprowadziło podział strefy na trzy odcinki oraz szereg zakazów dla ludności na obszarach przygranicznych. Wzdłuż linii granicznej biegł pas drogi granicznej o szerokości 15 m, także wzdłuż brzegu wód granicznych. Dalej rozciągała się strefa
nadgraniczna o szerokości 2 kilometrów, która mogła być rozszerzona do 6 kilometrów, względnie zwężona poniżej 2 kilometrów. Trzecim elementem był pas
graniczny, obejmujący cały obszar powiatów przylegających do granicy państwa,
o szerokości 30 km. Jeśli powiaty nie wypełniały pasa granicznego to włączano
do niego również gminy sąsiednich powiatów. W rozporządzeniu Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 roku o granicach Państwa nie ma zapisu omawiającego kwestie posiadana aparatu fotograficznego i robienia zdjęć.
Jedynie na podstawie artykułu 7. tego rozporządzenia minister spraw wewnętrznych mógł wydawać, w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, rozporządzenia, które okażą się konieczne dla zapewnienia ochrony granicy. Chodziło
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o szczegółowe wytyczne dotyczące różnych aspektów życia mieszkańców, głównie zakazu pewnych czynności i posiadania określonych przedmiotów1.
Sprawa fotografowania wypłynęła dopiero w momencie nowelizacji rozporządzenia Prezydenta RP z 1936 roku. Dotychczasowy artykuł 7. poszerzono,
stwierdzając, że minister spraw wewnętrznych może wydawać dla całego obszaru strefy nadgranicznej lub jej odcinków regulacje w sprawie posiadania
aparatów fotograficznych i innych urządzeń pozwalających porozumiewać się
na odległość, jak zapisano w rozporządzeniu, „dla zapewnienia ochrony granic”2.
Zapis odnośnie do posiadania i użytkowania aparatów fotograficznych w strefie
nadgranicznej znalazł się w obwieszczeniu ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
22 stycznia 1937 roku w nawiązaniu do ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 roku o granicach
Państwa3.
Kwestie fotograficzne zostały sprecyzowane w trzech punktach § 24 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie wykonania rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej o granicach Państwa z dnia 22 stycznia 1937 roku
na podstawie wyżej wspomnianego obwieszczenia. Na posiadanie wszelkiego
rodzaju aparatów fotograficznych oraz wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych na terenie strefy nadgranicznej wprowadzono wymóg posiadania zezwolenia wydanego przez powiatową władzę ogólną. Zgody takiej nie potrzebowały osoby jedynie przejeżdżające przez strefę (bez zatrzymywania się w niej).
Natomiast kwestie związane z zakresem wykonywanych zdjęć czy filmowania
pozostawiono w gestii wojewodów4.
Tuż przed wojną, 10 sierpnia 1939 roku wojewoda poznański na podstawie
powyższego aktu prawnego wydał rozporządzenie w sprawie fotografowania,
filmowania oraz przenoszenia (przewożenia) aparatów fotograficznych w strefie
1
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 23.12.1927 o granicach Państwa, Dz.U. R.P. 1927,
nr 117, poz. 996; Lech Grochowski, „Ewolucja prawa ochrony granic Polski w XX–XXI wieku”,
Zeszyty Prawnicze UKSW 11 (2011), 3: 129–132.
2
Ustawa z 9.07.1936 w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 23.12.1927
o granicach Państwa, Dz.U. R.P. 1936, nr 55, poz. 397.
3
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 22.01.1937 w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 23.12.1927 o granicach Państwa, Dz.U.
R.P. 1937, nr 11, poz. 83.
4
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 22.01.1937 wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości, Komunikacji oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie
wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o granicach Państwa, Dz.U. R.P. 1937,
nr 12, poz. 84; Grochowski, „Ewolucja”, 132–135.
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nadgranicznej5. Zostało ono ogłoszone praktycznie w przeddzień wybuchu wojny
i z tego powodu było bardziej wymierzone przeciw szpiegostwu niż stanowiło
element systemu ochrony granic6.
Na posiadanie aparatu fotograficznego w strefie nadgranicznej województwa poznańskiego zgodę wydawała powiatowa władza administracji ogólnej danego odcinka granicznego. Jeżeli zainteresowany mieszkał poza tym powiatem,
to organ wydający zasięgał opinii władz powiatowych właściwych dla miejsca
zamieszkania. Odmowa udzielenia zezwolenia nie wymaga uzasadnienia. O ile
osoba była znana władzom powiatowym, mogły one odstąpić od porozumienia
się z właściwą ze względu na zamieszkanie powiatową administracją ogólną. Zezwolenie na posiadanie aparatu fotograficznego a także zgoda na jego użycie
obejmowało okres od roku do lat trzech i było ważne tylko na terenie powiatu,
który wystawił zgodę, natomiast w przypadku dokonywania zdjęć w kilku nadgranicznych powiatach zezwolenie wydawał wojewoda. Natomiast przewożenie
aparatu fotograficznego (pozbawionego negatywu) przez strefę nadgraniczną nie
wymagało zezwolenia na jego posiadanie. W paragrafie 5. wyraźnie rozgraniczono zezwolenie na posiadanie aparatu od zezwolenia na robienie zdjęć w strefie
nadgranicznej. O to drugie trzeba było wystąpić osobno. Wyjątkiem było prawo
robienia zdjęć w obrębie własnego gospodarstwa domowego, gdzie wystarczyło
zezwolenie na posiadanie aparatu fotograficznego. Oba rodzaje pozwoleń władza
wystawiająca mogą w każdej chwili cofnąć „ze względu na interes ochrony granicy Państwa”.
Również założenie w strefie nadgranicznej zakładu fotograficznego czy też
sklepu tej branży wymagało zezwolenia powiatowej władzy administracji ogólnej. Zgoda ta oznaczała równocześnie prawo sprowadzania do strefy nadgranicznej aparatów i materiału fotograficznego w celach przemysłowych i handlowych.
Natomiast właściciele zakładów fotograficznych mogli wykonywać zdjęcia tylko
w obrębie swoich zakładów. Na fotografowanie poza nimi wymagane było zezwolenie władz powiatowych, które jednak nie dawało prawa do nieograniczonego fotografowania. Na podstawie paragrafu 9. zabraniano

Rozporządzenie Wojewody Poznańskiego z 10.08.1939 w sprawie fotografowania, filmowania
oraz przenoszenia (przewożenia) aparatów fotograficznych w strefie nadgranicznej, Poznański
Dziennik Wojewódzki (dalej: P.D.W.) 1939, nr 33, poz. 689.
6
Marcin Stefaniak, Działalność aparatu represji na zachodnim pograniczu Polski w latach 1945–
1950 (Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie, 2008), 169.
5

252

Zbigniew Zyglewski
fotografowania i filmowania w strefie nadgranicznej wszelkiego rodzaju urządzeń
obiektów wojskowych i kolejowych, fragmentów ćwiczeń, defilad, manewrów
i uroczystości wojskowych, mostów, wiaduktów, stacji wodnych, wież ciśnień,
elektrowni, gazowni, ogólnych widoków perspektywicznych i panoramicznych.

W przypadku ujawnienia zdjęć z takimi motywami, na mocy decyzji powiatowej władzy administracji ogólnej klisze i błony podlegały konfiskacie, niezależnie od sankcji karnych. Osoby, które posiadały aparat fotograficzny przed
wejściem w życie zarządzenia wojewody, musiały w ciągu miesiąca wystąpić
o zezwolenie. Ci, którym odmówiono zezwolenia, powinni pozbyć się aparatu
w terminie oznaczonym przez władzę. Mogli też starać się o prolongatę terminu,
inaczej możliwe było zajęcie aparatu przez władze administracyjne. Zajęcie
nie oznaczało konfiskaty – właściciel w ciągu trzech miesięcy mógł pozbyć się
sprzętu samodzielnie lub powierzyć jego sprzedaż przedsiębiorstwu handlującemu tego typu towarem. Jeżeli właściciel w tym czasie nie pozbył się aparatu,
władza mogła sprzedać go na publicznym przetargu a uzyskane środki przekazywała właścicielowi.
Z rygorów związanych z posiadaniem aparatu i robienia zdjęć wyłączone
zostały osoby związane z siłami zbrojnymi państwa oraz pełniące służbę publiczną, o ile było to związane z czynnościami służbowymi.
Druga wojna światowa zmieniła granice Polski. W wyniku przesunięcia
zachodniej granicy na linię Odry i Nysy Łużyckiej 7 lipca 1945 roku do województwa poznańskiego włączono Ziemię Lubuską, m.in. powiaty: gorzowski,
rzepiński z siedzibą w Słubicach, gubiński, krośnieński i sulęciński7. Chociaż
zaszły zmiany w zakresie terytorium, jednak aż do 1956 roku posługiwano się
przedwojennym ustawodawstwem dotyczącym granic państwa8.
W sprawach fotografowania odwołano się do ogólnego prawa administracyjnego, na podstawie którego wojewoda poznański już 23 czerwca 1945 roku wydał rozporządzenie o rejestracji aparatów fotograficznych. Wszyscy właściciele
zakładów fotograficznych, uprawnieni fotografowie oraz prywatni posiadacze
Hieronim Szczegóła, Przeobrażenia ustrojowo-społeczne na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–
1947 (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1971), 41–44, 69–70; Mieczysław Jaworski, Na piastowskim szlaku. Działalność Ministerstwa Ziem Odzyskanych w latach 1945–1948 (Warszawa:
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1973), 119–122; Hieronim Rybicki, Powstanie
i działalność władzy ludowej na zachodnich i północnych obszarach Polski 1945–1949 (Poznań–
Słupsk: Wydawnictwo Poznańskie, 1976), 105–107, 110; Olgierd Samoliński, „Podziały administracyjne Polski Zachodniej i Północnej w latach 1795–1950”, Rocznik Lubuski 10 (1978): 82–87.
8
Grochowski, „Ewolucja”, 136.
7
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aparatów fotograficznych winni je zarejestrować do 5 lipca 1945 roku. Rejestrację prowadziła Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej (MO) w Poznaniu tylko w ciągu dwóch dni: 4 i 5 lipca 1945 roku. W świetle rozporządzenia
chodziło o „zorientowanie się w stanie posiadania z zakresu fotografiki”9. Tym
aktem prawnym objęto całe województwo poznańskie, a nie jak przed wojną,
tylko strefę nadgraniczną. Nie było też mowy o potrzebie uzyskiwania zezwoleń
na posiadanie aparatu czy też robienie zdjęć. Nie odwołano się do rozporządzenia
z 10 sierpnia 1939 roku, a więc przedwojenne prawo o fotografii nie było stosowane przez powojenne władze administracyjne województwa10.
Wraz z powołaniem we wrześniu 1945 roku Wojsk Ochrony Pogranicza
(WOP) i opracowywaniem przez tę formację na przełomie 1945/1946 roku „Tymczasowej instrukcji służby granicznej”11, pojawiła się sprawa zezwoleń na aparaty
w strefie nadgranicznej. Pogranicznicy wzorem przedwojennych rozwiązań domagali się od mieszkańców tej strefy zezwoleń na posiadanie wszelkiego rodzaju
aparatów fotograficznych oraz na wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych12.
W sierpniu 1946 roku szef Departamentu WOP wydał zarządzenie w sprawie fotografowania. Określił w nim procedurę wydawania zezwoleń na robienie
zdjęć, decyzję miał podejmować dowódca odcinka WOP w porozumieniu z właściwymi szefami Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP).
Czas ważności zezwolenia zakreślono maksymalnie na 6 miesięcy13.
W tym czasie WOP rygorystycznie przestrzegał zakazu fotografowania,
zwłaszcza na obszarach turystycznych. W połowie lipca 1946 roku w Sudetach
dochodziło nawet do odbierania przez pograniczników aparatów fotograficznych
indywidualnym turystom, którzy nie posiadali na nie zezwoleń. Taka postawa
WOP wzbudzała zdumienie ministra komunikacji, któremu podlegała turystyka.

Rozporządzenie Wojewody Poznańskiego z 23.06.1945 o rejestracji aparatów fotograficznych,
P.D.W. 1945, nr 3, poz. 18.
10
Stefaniak, Działalność, 169–170.
11
Jan Ławski, Ochrona granic Polski Ludowej 1945–1948 (Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1974), 146–147; Jerzy R. Prochwicz, Wojska Ochrony Pograniczna
1945–1965. Wybrane problemy (Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie,
2017), 323–326, 332–333.
12
Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział Międzyzdroje, Starostwo Powiatowe Wolińskie,
sygn. 38, k. 3, [Regulamin służby granicznej część I], punkt 10.
13
Stefaniak, Działalność, 170.
9
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W 1947 roku osoby przybywające na pobyt czasowy musiały przy meldowaniu
zgłosić posiadanie aparatu fotograficznego14.
Na terenach nadgranicznych Ziemi Lubuskiej nie było tego typu problemów,
głównie z powodu braku turystów. Tym niemniej należało respektować wymogi
prawa odnoszące się do posiadania aparatu fotograficznego. Współpracownik Zachodniej Agencji Prasowej, redaktor Tadeusz Trzciński w lipcu 1947 roku zamierzał dokonać spływu kajakowego rzeką Odrą od Raciborza do Szczecina. Celem
tej podróży było zebranie materiału dającego czytelnikom możliwość poznania
Ziem Odzyskanych. Ponieważ Odra była na tym odcinku rzeką graniczną, redaktor za pośrednictwem Agencji starał się o potrzebne zezwolenia. W programie
spływu było także robienie zdjęć, gdyż w podaniu o zgodę został odnotowany
typ aparatu – Kodak Vollenda 620 Zeiss Jena (także numer seryjny). W związku
z tym, że planowana trasa obejmowała kilka powiatów, a nawet województw, to
wystąpiono o zezwolenie bezpośrednio do Ministerstwa Ziem Odzyskanych oraz
do odpowiednich władz WOP15.
Według prasy, w kwietniu 1947 roku pogranicznicy w Sudetach sugerowali,
że zostanie wprowadzony zakaz fotografowania w całym trzydziestokilometrowym pasie granicznym, a więc na obszarze całego powiatu położonego przy granicy16. Ostatecznie tak daleko się nie posunięto.
Według wewnętrznego zarządzenia Departamentu WOP dla podległych
mu jednostek z 5 sierpnia 1947 roku, decyzją kompetentnych władz została ustalona sprawa posiadania aparatów fotograficznych i dokonywania zdjęć w strefie nadgranicznej. Na podstawie tej decyzji zezwolono na uwiecznianie przede
wszystkim obiektów turystycznych, uzdrowisk i miejsc wypoczynkowych, ale
tylko na granicy południowej i północnej. Nigdzie nie wolno było fotografować
obiektów wojskowych, przemysłowych i portów. W tych ostatnich można było
dokonywać zdjęć tylko po uzyskaniu zezwolenia od Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Zarządzenie to było skierowane do użytku wewnętrznego pograniczników, więc nie wolno było go ogłaszać, publikować w gazetach,
jak też i zawiadamiać zainteresowane osoby i organizacje. Decyzją tą obszary
14
Piotr Sroka, Turystyka w polskich Sudetach w latach 1945–1956 (Wrocław: Ośrodek Pamięć
i Przyszłość. Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013), 81, 87,
90, 92.
15
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Ministerstwo Ziem Odzyskanych (dalej:
MZO), sygn. 132, k. 136.
16
„Uciążliwe zakazy hamują rozwój turystyki”, Trybuna Dolnośląska, 30.04.1947, 3.

Ogr a niczeni a w fotogr a fowa niu

255

nadgraniczne podzielono na dwie grupy. W górach i nad morzem można było
posiadać aparaty fotograficzne i robić zdjęcia dla celów turystycznych, natomiast
na granicy zachodniej i wschodniej nie przewidywano takiego udogodnienia17.
Potwierdza to pismo wojewody poznańskiego z połowy września 1947 roku
zawierające wytyczne regulujące czynności władz administracyjnych oraz zachowania się ludności zamieszkałej w strefie nadgranicznej i pasie granicznym,
rozesłane do nadgranicznych powiatów. Pojawił się tam zapis o zakazie posiadania aparatu i fotografowania w strefie nadgranicznej poszerzonej aż do 5 km,
przejęty z Tymczasowej Instrukcji WOP18.
Strefa nadgraniczna ówczesnego województwa poznańskiego o szerokości
do 6 km została ogłoszona 8 listopada 1947 roku i obejmowała: w powiecie gubińskim, miasto powiatowe Gubin a także gminy Markowice, Czarnowice, Wałowice i drobny fragment gminy Pole. W powiecie rzepińskim do strefy włączono
miasto powiatowe Słubice wraz z gminą wiejską, miasto i gminę Cybinka, gminę
Słubice, znaczną część gminy Górzyca i skrawek gminy Kowalów. Z powiatu
gorzowskiego do strefy nadgranicznej trafiło tylko miasto Kostrzyn19.
Zgodnie z zarządzeniami Ministerstwa Administracji Publicznej i Ministerstwa Ziem Odzyskanych z września 1947 roku sprawy związane z porządkowaniem zagadnień nadgranicznych spoczywały w rękach Wojewódzkich Komisji
dla Spraw Granicznych powoływanych przez wojewodów20. Komisja do wytyczenia pasa drogi granicznej, strefy nadgranicznej i pasa granicznego dla województwa poznańskiego została powołana w październiku 1947 roku21. Na posiedzeniu 9 lipca 1949 roku rozstrzygano kilka ważnych zagadnień prawnych,
jednym z nich było posiadanie w strefie nadgranicznej aparatów fotograficznych
i filmowych oraz możliwość fotografowania i filmowania. Odwołano się tutaj
do rozporządzenie wojewody poznańskiego z 10 sierpnia 1939 roku w sprawie fotografowania. Na jego mocy wojewoda wydawanie zgody na posiadanie
Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, Dowództwo WOP, sygn. 218/17, k. 3; Stefaniak,
Działalność, 170.
18
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (dalej: APZG), Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze (dalej: PWRN), sygn. 7618, k. 31.
19
Rozporządzenie Wojewody Poznańskiego z 8.10.1947 w sprawie pasa drogi i strefy nadgranicznej, P.D.W. 1947, nr 31, poz. 375.
20
AAN, MZO, sygn. 132, k. 169–170, okólnikiem nr 61/47 z dnia 1.09.1947; zarządzenie Ministerstwa Administracji Publicznej z 16.09.1947, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Urząd Wojewódzki Szczeciński, sygn. 1064, k. 37–38.
21
APZG, Ekspozytura Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (dalej: EG), sygn. 65, k. 97.
17
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i posługiwanie się sprzętem fotograficznym przekazał starostom nadgranicznym.
Tymczasem WOP dążył do zaostrzenia przedwojennych przepisów, chodziło o to
aby zezwolenia na posiadanie aparatów i prowadzenie zakładów fotograficznych
były wydawane w porozumieniu ze służbami bezpieczeństwa, czego nie wymagały wcześniejsze akty prawne. Domagano się również cofnięcia przedwojennego punktu, na podstawie którego można było swobodnie używać aparatów fotograficznych w obrębie własnego gospodarstwa. Wojsko opowiadało się także za
ściślejszym opisaniem zasad fotografowania przez różnego rodzaju urzędników
państwowych. Uważano, że takie osoby powinny również posiadać jakieś zezwolenia na fotografowanie22.
Część z tych postulatów znalazła odbicie w uchwalonym 10 lipca 1949 roku
obwieszczeniu wojewody poznańskiego skierowanym do ludności zamieszkałej
w strefie nadgranicznej. W świetle tego dokumentu posiadanie aparatu, a także
fotografowanie bez zgody powiatowej władzy administracyjnej było zakazane,
także we własnym obejściu. Zakazy te nie obejmowały osób, które z takim sprzętem przejeżdżały przez strefę nadgraniczną bez zatrzymywania się23. Projekt tego
obwieszczenia został 4 sierpnia 1949 roku przesłany do Ministerstwa Administracji Publicznej z prośbą o aprobatę i zgodę na druk w formie afiszy do rozplakatowania w ilości 200 sztuk 24. Ostatecznie owo obwieszczenie nie weszło w życie,
gdyż ministerstwo pismem z 22 października 1949 roku nakazało wstrzymanie
jego publikacji. Władze centralne projektowały wydanie własnego zarządzenia,
wprowadzającego jednolite zasady ograniczeń w strefie nadgranicznej na obszarze całego państwa25.
Obok wspomnianego obwieszczenia dla ludności w województwie, opracowano rozporządzenie w sprawie fotografowania, filmowania oraz przenoszenia
(przewożenia) aparatów fotograficznych w strefie nadgranicznej. Pierwsza wersja powstała 1 października, a kolejna 7 października 1949 roku. Zawarte tam
postanowienia nawiązują do wcześniejszych rozporządzeń. W strefie nadgranicznej województwa poznańskiego należało uzyskać pozwolenie władz powiatowych na posiadanie aparatu i robienie zdjęć. Stosowne zezwolenia wydawano
w porozumieniu z PUBP. Wcześniejszy zapis, nawiązujący do przedwojennego
22
Tamże, k. 35 = Archiwum Państwowe w Gorzowie (dalej: APG), Starostwo Powiatowe Gorzowskie (dalej: SPG), sygn. 286, k. 11.
23
APZG, EG, 65, k. 67.
24
Tamże, k. 69.
25
Tamże, k. 165: MAP do Kierownika Ekspozytury Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
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rozwiązania, o osobie znanej organowi powiatowemu (umieszczony w wersji
z 1 października), w toku dalszych prac został wykreślony. Zgodę na jednoczesne
fotografowanie w kilku powiatach wydawał kierownik Ekspozytury Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie jako zastępca wojewody. Pierwotnie miał on obowiązek konsultowania tej decyzji z wojewódzką władzą bezpieczeństwa publicznego,
ale w toku dalszych prac fragment ten usunięto. W drugiej redakcji wymazano
zapis określający ważność zezwoleń na okres od roku do trzech lat, wprowadzając termin nie dłuższy niż jeden rok. Zniknął także punkt z pierwotnej wersji dotyczący możliwości robienia zdjęć, bez zezwolenia, na terenie własnego obejścia.
W drugiej redakcji dokonano wpisu o potrzebie uzyskania zezwolenia na robienie
zdjęć nawet na terenie własnego gospodarstwa.
W niezmienionej formie, w stosunku do wcześniejszych aktów prawnych,
pozostawiono zapis odnoszący się do przewożenia aparatu fotograficznego przez
strefę nadgraniczną, uzyskaniu zgody na prowadzenie zakładu fotograficznego
czy sklepu z aparatami i materiałem fotograficznym, swobodnym fotografowaniu w zakładzie fotograficznym. Zakaz fotografowania różnych obiektów i scen
przejęto z wcześniejszych tego typu zarządzeń. Ponadto nakazano, aby w ciągu
miesiąca od ukazania się tego zarządzenia uzyskać zgodę na posiadanie aparatu,
a w przypadku jej nieotrzymania należało się go pozbyć na zasadach wcześniej
określonych. Utrzymano zasadę braku zezwolenia dla wojskowych i osób ze służby
publicznej o ile posiadanie aparatu wiązało się ze stanowiskiem służbowym. Dodano jednak zapis na podstawie którego można było fotografować tylko obiekty
czy sceny wyszczególnione w delegacji, czy innych pismach służbowych26.
Tekst projektu obwieszczenia, po ponownym zredagowaniu, zaopatrzono
w datę 1 października27. Ekspozytura Urzędu Wojewódzkiego 20 października
1949 roku przesłała do wojewody poznańskiego pismo z prośbą o ogłoszenie
w Poznańskim Dzienniku Wojewódzkim rozporządzenia w sprawie posiadania
aparatów fotograficznych i dokonywania zdjęć w strefie nadgranicznej28. Rozporządzenie wojewody datowane 1 października zostało wydrukowane 10 listopada29. W stosunku do poprzednich, nowe ustawodawstwo wprowadzało znacznie
Tamże, k. 149–151.
Tamże, k. 152–154, nowa wersja w maszynopisie.
28
Tamże, k. 148.
29
Rozporządzenie Wojewody Poznańskiego z 1.10.1949 w sprawie fotografowania, filmowania
oraz przenoszenia (przewożenia) aparatów fotograficznych w strefie nadgranicznej, P.D.W. 1949,
nr 37, poz. 857.
26
27
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ostrzejsze przepisy o posiadaniu aparatu fotograficznego i robieniu zdjęć w strefie
nadgranicznej. Rozporządzenie to stało się podstawą prawną w kwestiach związanych z fotografią, o czym przypominała Ekspozytura w Gorzowie w instrukcji przesłanej do starostw nadgranicznych 13 stycznia 1950 roku. Starostowie
w sposób miejscowo praktykowany, poprzez odprawy wójtów i sołtysów, mieli
poinformować społeczeństwo podległego powiatu o obowiązujących przepisach
odnoszących się do fotografowania.
Starostowie zostali zobowiązani do prowadzenie ewidencji wydawanych zezwoleń i zaświadczeń (w porządku alfabetycznym), w tym na posiadanie wszelkiego rodzaju aparatów fotograficznych oraz dokonywanie zdjęć fotograficznych
i filmowych w strefie nadgranicznej. Powstał specjalny wzór prowadzenia takiej
ewidencji. Osoby, które uzyskały stosowne zezwolenia wpisywano do księgi ewidencji prowadzonej w porządku alfabetycznym i chronologicznym według wydawanych zezwoleń. Osoby, którym odmówiono, należało również wpisać do ewidencji, używając jednak czerwonego atramentu. Oprócz imienia i nazwiska oraz
adresu osoby ubiegającej się o aprobatę należało podać datę i numer zezwolenia
lub decyzji odmownej, podstawę prawną decyzji, zakreślić daty skrajne ważności
zezwolenia, cel wydania a także podać miejscowości strefy nadgranicznej, w których było ważne. Cała ta ewidencja była poufna30.
Jak w praktyce były stosowane zarządzenia o fotografii na ziemiach pogranicznych środkowego Nadodrza, pokazuje przykład mieszkańca Kostrzyna.
W połowie roku 1948 pracownik Zarządu Miejskiego w Kostrzynie starał się
o zalegalizowanie swojego aparatu fotograficznego marki Bink, robiącego zdjęcia w rozmiarze 9 × 12 cm. Zwrócił się w tej sprawie do najbliższej placówki
WOP, ale ta odesłała go do starostwa. Zainteresowany złożył tam stosowny wniosek, ale starostwo najwidoczniej nie miało żadnych wytycznych, jak postępować
w takiej sytuacji31. Po sześciu tygodniach od złożenia pisma starostwo zwróciło
się do Ekspozytury Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie o określenie warunków,
na jakich dopuszczone jest posiadanie aparatu fotograficznego na terenie strefy
nadgranicznej32. Po tygodniu Ekspozytura nakazała przeprowadzić postępowanie sprawdzające, polegające na tym, że starostwo powinno uzyskać opinię o petencie z MO i Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, zaznaczając
30
31
32

APG, SPG, sygn. 286, k. 79–91.
APG, SPG, sygn. 285, k. 1.
Tamże, k. 3.
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w piśmie, dla jakich celów opinia ta jest potrzebna. Ponadto władze powiatowe
powinny przedstawić sprawę WOP z prośbą o wypowiedzenie się co do ograniczeń przy fotografowaniu. Chodziło o doprecyzowanie w jakiej porze dnia można
je robić, co jest wyłączone spod fotografowania, w jakiej odległości od linii granicznej można fotografować oraz określenia czasu ważności zezwolenia. W razie
pozytywnych wyników osobie zainteresowanej należało wydać zezwolenie, wymieniając w nim szczegółową specyfikację WOP33.
Realizując tę ścieżkę powiat 20 września wystąpił do Komendy Powiatowej MO w Gorzowie w sprawie osoby ubiegającej się o zalegalizowanie aparatu.
W piśmie pojawiła się klauzula zawierająca sformułowanie, że jeżeli nie wpłynie
sprzeciw w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma to starostwo uzna, że brak jest
jakichkolwiek zastrzeżeń do wydania zezwolenia34. Milicja wypowiedziała się
lakonicznie, ograniczając się do stwierdzenia, że obywatel nie figuruje w kartotekach35. Gorzej poszło z pogranicznikami. Na wystosowane do nich pismo o ograniczeniach w dokonywaniu zdjęć amatorskich36, odpowiedź otrzymano szybko.
Dowódca odcinka granicznego w Słońsku, major, w jasnych żołnierskich słowach
stwierdził, że
ze względu warunków służbowych po linii naszej dla dobra ochrony granicy państwowej i pewnych zastrzeżeń ze strony naszej, zezwoleń na posiadanie aparatów
fotograficznych, nie dajemy, a tym samym nie wolno wykonywać jakichkolwiek
zdjęć w strefie granicznej37.

Nie wiadomo co się działo później, ale coś musiało się wydarzyć, skoro starostwo gorzowskie odmówiło zalegalizowania aparatu dopiero pismem z 9 kwietnia 1949 roku. Zaznaczono, że od decyzji tej przysługuje odwołanie do Urzędu
Wojewódzkiego w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma38. Na tym kończy
się sprawa miłośnika fotografii w strefie nadgranicznej, nie mamy śladu, by się
odwoływał od tej decyzji.
Pod koniec 1949 roku w związku z podniesieniem zatopionego przęsła stalowego mostu na Warcie w Kostrzynie, należało wykonać stosowną dokumentację
33
34
35
36
37
38

Tamże, k. 5.
Tamże, k. 7.
Tamże, k. 9.
Tamże, k. 11: Starostwo Powiatowe w Gorzowie do Oddziału WOP w Kostrzynie, 21.09.948.
Tamże, k. 13, pismo z 25.09.1948.
Tamże, k. 14.
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techniczną. Wydział Komunikacyjny Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zalecił
wykonawcy robót ścisłe ograniczenie fotografowania tylko do samego mostu39.
Powiatowy Zarząd Drogowy, mając pismo Urzędu Wojewódzkiego, wystąpił do
starostwa powiatowego w Gorzowie z prośbą o wydanie zezwolenia na wykonywanie zdjęć fotograficznych z wydobywania elementów mostu. Wskazano także
dwie osoby, które będą wykonywać fotografie40. W momencie rozpatrywania tej
sprawy jeszcze nie zostało ogłoszone rozporządzenie wojewody z 1 października 1949 roku, istniało jednak przedwojenne, regulujące takie sytuacje, na które
można było się powołać. Na tej podstawie, w opisywanym przypadku, nie była
potrzebna zgoda starostwa na robienie zdjęć.
W styczniu 1950 roku Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kostrzynie wystąpił do starostwa gorzowskiego z prośbą o wydanie zezwolenia na wykonanie
zdjęć obiektów wytypowanych do rozbiórki. Fotografie te były potrzebne do akt
dokumentacji prawnej41. Starostwo po miesiącu dało odpowiedź, powołując się
na rozporządzenie wojewody poznańskiego z 1 października 1949 roku w sprawie fotografowania. Na podstawie paragrafu 13 możliwe było robienie zdjęć dla
celów służbowych, bez potrzeby uzyskiwania zgody, więc prośbę Zarządu Nieruchomości uznano za zbędną. Zwrócono jedynie uwagę, że może to robić tylko
jedna osoba, której należy wydać służbowe upoważnienie określające zakres fotografowania. Zalecono, aby przed każdorazowym wykonaniem zdjęć porozumieć się z miejscową władzą WOP42.
Podobna sytuacja miała miejsce w lutym 1950 roku. Państwowy Zarząd
Wodny w Kostrzynie wystąpił do starostwa o zezwolenie na wykonanie zdjęć
dwóch dźwigów w kostrzyńskim porcie rzecznym, dla potrzeb założenia ksiąg
rewizyjnych tych urządzeń43. W odpowiedzi wskazano, że zgodnie z rozporządzeniem wojewody z 1949 roku fotografie może wykonać osoba na podstawie
upoważnienia służbowego44.
APG, SPG, sygn. 287, k. 193: Urząd Wojewódzki Poznański do Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorzowie, Poznań, 13.10.1949.
40
Tamże, k. 193, z dnia 29.10.1949.
41
Tamże, k. 249: Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kostrzynie do Starostwa Powiatowego Gorzowskiego, 19.01.1950.
42
Tamże, k. 251: Starostwo Powiatowe Gorzowskie do Zarządu Nieruchomości w Kostrzynie,
15.02.1950.
43
APG, SPG, 289, k. 63: Państwowy Zarząd Wodny w Kostrzynie do Starostwa Powiatowego
w Gorzowie, 4.02.1950.
44
Tamże, k. 64: Starostwo Powiatowe Gorzowskie do Państwowego Zarządu Wodnego, 15.02.1950.
39
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Uzyskanie zezwolenia na posiadanie aparatu fotograficznego, prowadzenie
zakładu fotograficznego a także na osiedlenie się w pasie nadgranicznym były
ze sobą powiązane. Bez tego ostatniego nie można było w strefie nadgranicznej
przebywać ani pracować45. Brak któregokolwiek z nich powodował niemożność
świadczenia usług fotograficznych dla ludności. Taki przypadek odnotowano
w mieście powiatowym Gubin. W połowie 1950 roku osoba chcąca prowadzić
zakład fotograficzny nie uzyskała zgody na posiadanie aparatu fotograficznego.
W tej sytuacji władze powiatu gubińskiego zwróciły się do Izby Rzemieślniczej,
aby ta znalazła odpowiedniego kandydata do pracy w Gubinie, który może uzyskać wszystkie wymagane w strefie nadgranicznej zezwolenia. W przeciwnym
razie miasto pozostanie bez zakładu fotograficznego46.
Na podstawie ustawy z 28 czerwca 1950 roku utworzono 6 lipca tego roku
województwo zielonogórskie. Obejmowało ono 17 powiatów, do tej pory wchodzących w skład województw poznańskiego i wrocławskiego. W granicach administracyjnych nowego województwa, obok dotychczasowych powiatów nadgranicznych, znalazł się także przejęty powiat żarski47.
W 1950 roku powstał projekt rozciągnięcia przepisów obowiązujących
w strefie nadgranicznej na teren pasa granicznego obejmującego całe powiaty
żarski i gubiński. Do zarządzenia regulującego te kwestie przepisano zarządzenie wojewody z 1 października 1949 roku o fotografii, rozciągając je w całości
na dwa powiaty traktowane jako strefa nadgraniczna48. Projekt ten z lekkimi modyfikacjami stylistycznymi wszedł w życie 20 lutego 1953 roku49. W dniu tym
tereny wskazanych powiatów włączono do strefy nadgranicznej. Z części tych
jednostek 1 października 1954 roku powstał powiat Lubsko, na terenie którego
nadal obowiązywało owo zarządzenie50.
Z chwilą wydania tego dokumentu dla powiatów Żary i Gubin pojawiło się
pewne niezrozumienie w sprawie zawartych tam przepisów. Niejako rozstrzygając
te wątpliwości Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (PWRN) w Zielonej
M. Stefaniak, Działalność, 152–155.
APZG, PWRN, sygn. 7613, k. 16–17: Protokół z odbytej konferencji w dniu 3.06.1950 w PPRN
w Gubinie w sprawach granicznych.
47
Ryszard Polus, „Zmiany w podziale terytorialnym województwa zielonogórskiego od 1950 do
1977 roku”, Rocznik Lubuski 11 (1981), 199.
48
APZG, PWRN, sygn. 7614, k. 182–189.
49
APZG, PWRN, sygn. 7618, k. 99–103.
50
APZG, PWRN, sygn. 7626, k. 75: Sprawozdanie o ruchu ludności w strefie nadgranicznej i zabezpieczeniu samej granicy państwowej w powiecie Lubsko, Lubsko, 14.05.1955.
45
46
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Górze sporządziło swego rodzaju instrukcję stosowania tego rozporządzenia.
Rozesłano ją 16 listopada 1953 roku do poszczególnych powiatów. W jednym
z punktów określono, że Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (PPRN) wydaje
zezwolenia na dokonywanie zdjęć w strefie nadgranicznej na okres nie dłuższy
niż 30 dni. Zwrócono też uwagę, że w przypadku robienia zdjęć bez zezwolenia
lub fotografowania zakazanych obiektów, niezależnie od sankcji karnych, przepadały też zdjęcia, błony czy klisze fotograficzne. Ponadto dopuszczono możliwość
przepadku aparatu fotograficznego, ale, jak zaznaczono, konfiskata ta powinna
być stosowana z umiarem i rozważnie. Ustawodawca miał na myśli stosowanie
jej w przypadku kilkukrotnego ujawnienia robienia zdjęć bez zezwolenia, czy też
fotografowania obiektów o specjalnym znaczeniu.
Zdecydowanie skrócono okres pozbycia się urządzenia fotograficznego
przez osobę, która nie miała na niego zezwolenia. W takim wypadku sprzęt
zajmowany był przez stosowne organa władzy. Według owej instrukcji aparat
należało sprzedać w ciągu dwóch tygodni od jego zajęcia. Przypomniano także
o konieczności prowadzenia rejestru wydanych zezwoleń na posiadanie aparatu
fotograficznego i fotografowanie, a także o potrzebie bezpośredniego kontaktowania się i zasięgania opinii u miejscowych władz bezpieczeństwa publicznego
w tych sprawach51.
1 czerwca 1953 roku pojawiło się zarządzenie o wprowadzeniu ograniczeń
dla strefy nadgranicznej w powiecie rzepińskim, wydane przez przewodniczącego PPRN w Słubicach. Kilka punktów tego zarządzenia dotyczyło aparatów
fotograficznych. Nie wprowadzono zmian w stosunku do zarządzenia wojewody
z 1 października 1949 roku, dodając jedynie, że w związku z likwidacją starostwa
powiatowego zezwolenia będzie wydawało PPRN52. Analogiczne zarządzenie
w postaci afisza z datą 1 czerwca 1953 roku wydano dla powiatu rzepińskiego53.
W połowie lat 50. XX wieku wzrosły obostrzenia związane z fotografowaniem. Widać to po charakterze wydawanych zezwoleń. Potrzebne były nawet
w przypadku prac na rzecz rządzącej partii czy instytucji państwowych.
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze 10 lutego
1954 roku wydało zezwolenie fotografowi z Zielonej Góry na robienie zdjęć

APZG, PWRN, sygn. 7618, k. 221–223: Właściwości postępowania w sprawach posiadania aparatów fotograficznych na terenie strefy nadgranicznej, Zielona Góra, 16.11.1953.
52
Tamże, k. 20, afisz.
53
APZG, PWRN, sygn. 7626, k. 65.
51
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w strefie nadgranicznej województwa dla potrzeb Komitetu Wojewódzkiego
PZPR. Była to aprobata jednodniowa, na dzień 11 lutego 1954 roku54.
23 września 1954 roku PWRN udzieliło zgody na robienie zdjęć zielonogórskiemu fotografowi działającemu na zlecenie wojewódzkiego konserwatora
zabytków. Zezwolenie to było ważne do końca 1954 roku i obejmowało strefę
nadgraniczną powiatów Gubin, Rzepin i Żary. Fotograf ten, docierając do danej
miejscowości, zobligowany był do zgłaszania swojego przybycia stosownym władzom, w tym także placówkom WOP. Zezwolenie to po wykorzystaniu należało
zwrócić wystawcy55.
Fotograf ten z początkiem 1955 roku ponownie wystąpił o wydanie zezwolenia na robienie zdjęć restaurowanym obiektom ruchomym i nieruchomym w tych
samych powiatach oraz w powiecie Lubsko. 21 lutego uzyskał zgodę na stosunkowo długi okres – 7 miesięcy. Zezwolenie kończyło się 30 września 1955 roku,
ale 4 października zostało przedłużone do końca grudnia 1955 roku56.
Zezwolenie na fotografowanie w okresie 30 września 31 grudnia 1954 roku
uzyskał pracownik Wojewódzkiego Zarządu Rolnictwa w Zielonej Górze wykonujący zdjęcia w związku z ochroną roślin, a w szczególności zwalczaniem
stonki ziemniaczanej57. Tenże ponownie uzyskał zezwolenie, dotyczące tej samej
sprawy, 13 czerwca 1956 roku z datą ważności do 15 września 1956 roku58.
Zielonogórski zakład fotograficzny Ireny i Wacława Uchlików, istniejący od
15 września 1954 roku, w roku następnym zwrócił się do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Zielonej Górze z prośbą o zgodę na fotografowanie w obrębie
województwa. Chodziło o wykonywanie zdjęć dla ludności we wsiach i małych
miejscowościach. Władze partyjne wyraziły zgodę z wyłączeniem miasta wojewódzkiego i strefy nadgranicznej. Zakład fotograficzny 4 listopada 1955 roku złożył podanie do PWRN o zezwolenie na wykonywanie usługowych zdjęć w strefie
nadgranicznej województwa. Do podania dołączono życiorys i ankietę59. Petenta
sprawdzała Komenda Wojewódzka MO w Zielonej Górze, która nie wniosła
żadnych zastrzeżeń wobec tej osoby jak też miejscowości leżących w strefie
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Tamże, k. 12.
Tamże, k. 10.
Tamże, k. 13.
Tamże, k. 14.
Tamże, k. 128–132.
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nadgranicznej, w których miały być robione zdjęcia60. 17 grudnia 1955 roku
PWRN w Zielonej Górze wydało zezwolenie na robienie zdjęć w pierwszym
kwartale 1956 roku, ale tylko w powiecie Słubice61.
Podobną działalność prowadził pracownik Spółdzielni Pracy Fotografów
i Dekoratorów Plastyków w Zielonej Górze. W połowie listopada 1955 roku Spółdzielnia zwróciła się o zezwolenie na robienie zdjęć w powiecie Lubsko i Gubin,
gdyż w rejonach tych brakowało usług fotograficznych. Do wniosku dołączono
ankietę wypełnioną przez „prywatnego fotografa okrężnego”, jak siebie sam
określił w tym dokumencie zainteresowany. Już 19 listopada Wojewódzki Zarząd Spraw Wewnętrznych przesłał Komendzie Wojewódzkiej MO wniosek do
zaopiniowania. Po kilkunastu dniach milicja pisemnie stwierdziła, że nie widzi
żadnych przeszkód w tym względzie. Władze wojewódzkie 4 stycznia 1956 roku
wydały zezwolenie na okres pierwszego kwartału. W dniu tym sam zainteresowany pokwitował odbiór dokumentu62.
Z chwilą ustania ważności zezwolenia fotograf zwrócił się do PWRN
o jej przedłużenie, we wcześniej wymienionych powiatach, i zyskał ją do dnia
30 czerwca. Na kilka dni przed wygaśnięciem, tym razem władze Spółdzielni
wystąpiły o ponowne przedłużenie ważności zezwolenia a także o rozszerzenie
na powiat rzepiński i gorzowski z miastem Kostrzyn. I tym razem władze administracyjne przychyliły się do prośby, wydłużając je na kolejny kwartał. Adnotacje meldunkowe wskazują, że między majem a lipcem 1956 roku okrężny
fotograf odwiedził Żary, Biecz, Tuplice, Jasień, Olbrachtów, Przewozie, Łęknicę,
Gubin, Kostrzyn i Słubice63.
W lipca 1956 roku w Słubicach fotografa spotkała niemiła niespodzianka.
Milicja zabrała mu zezwolenie na robienie zdjęć, uważając, że zostało podrobione. Władze w Słubicach podejrzewały, że zainteresowany sam sobie dopisał
w zezwoleniu możliwość działania w Słubicach i Gorzowie. W związku z tym
zwrócono się do PWRN telefonicznie, a później pisemnie o informacje w tej
sprawie. Władze wojewódzkie nie doszukały się żadnych nieprawidłowości, ale
na wszelki wypadek 4 sierpnia 1956 roku wystawiły nowe zezwolenie ważne do
31 października 1956 w strefie nadgranicznej powiatów Gorzów, Gubin, Słubice
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Tamże, k. 127: KW MO w Zielonej Górze do PWRN w Zielonej Górze, 10.12.1955.
Tamże, k. 126.
Tamże, k. 150–155.
Tamże, k. 146–149.
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i Żary. Jednocześnie powiadomiły o tym PPRN w Słubicach64. Terenowy fotograf
działał dalej i zapewne z dobrym skutkiem, skoro Spółdzielnia Pracy Fotografów 30 października wystąpiła o przedłużenie tego zezwolenia dla miejscowości
wymienionych we wcześniejszym dokumencie. Władze po raz kolejny prolongowały zezwolenie, tym razem tylko o dwa miesiące, czyli do końca roku. Adnotacje meldunkowe wskazują, że dwukrotnie przebywał w mieście Cybinka, był
też w miejscowości Gorzyca, Tuplica oraz w Gubinie i Słubicach. Fotograf do
połowy następnego roku nadal działał na podstawie nieważnego już zezwolenia,
robiąc uliczne zdjęcia. Kres temu położyła interwencja milicji w Gorzowie65.
Władza ludowa w rejonach nadgranicznych Środkowego Nadodrza konsekwentnie ograniczała możliwość posiadania aparatu fotograficznego i robienia
zdjęć przez mieszkającą tam ludność. Również zawodowi fotografowie świadczący usługi dla ludności mieli podobne trudności co amatorzy fotografii. Władze, dostrzegając potrzebę robienia zdjęć dla ludności w terenie, zgadzały się
na prowadzenie działalności przez wędrownych fotografów, określając termin
ich działalność na kwartał. Po tym czasie przedłużano zezwolenia na podobny
okres. Organa władzy poprzez nakazy meldowania się u służb porządkowych
w poszczególnych miejscowościach kontrolowały trasę i zakres prac fotograficznych. Środkowe Nadodrze nie było rejonem turystycznym, więc żadne ulgi
w zakresie fotografowania nie przysługiwały. Wprost przeciwnie, był to region
nad niepewną granicą, najpierw jako strefy okupacyjnej Niemiec a później państwa niemieckiego, więc obostrzenia były rygorystycznie przestrzegane. W tym
okresie w Polsce uważano, że fotografia sprzyja szpiegom inwigilującym jednostki wojska polskiego. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa
stały na stanowisku, że pod pretekstem uchwycenia pięknego krajobrazu, obiektu
zabytkowego czy nawet zniszczeń wojennych mogło dojść do utrwalenia stanu
jednostek wojskowych czy ważnych obiektów z punktu widzenia obronności66.
Aby temu zapobiec trzeba było ograniczyć posiadanie aparatów fotograficznych
i kontrolować robienie zdjęć.

Tamże, k. 140–145.
Tamże, k. 134–139, 141.
66
Władysław Tkaczew, Organa informacji Wojska Polskiego 1943–1956. Kontrwywiad
wojskowy (Warszawa: Bellona, 2007), 338.
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Abstrakt
Rozporządzenie Prezydenta Polski z 1927 roku wprowadziło m.in. strefę nadgraniczną
szerokości 2 km od linii granicy, gdzie obowiązywał szereg zakazów dla ludności. Ograniczenia w fotografowaniu w strefie nadgranicznej województwa poznańskiego pojawiły
się tuż przed wybuchem wojny w 1939 roku. Po II wojnie światowej i przesunięciu granic
Polski do Odry powiaty położone nad środowym biegiem Odry włączono do województwa poznańskiego, a w 1950 roku przeniesiono do powołanego województwa zielonogórskiego. Po wojnie dawne prawo graniczne nadal obowiązywało do 1956 roku. Wojewoda poznański już w 1945 zarządził rejestrację aparatów fotograficznych, ale dopiero
w 1949 roku ukazało się zarządzenie w sprawie uzyskania zezwoleń na posiadanie aparatów fotograficznych i robienie zdjęć w 6-kilometrowej strefie nadgranicznej dla celów
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amatorskich i zawodowych. Z zezwoleń tych byli wyłączeni wojskowi i osoby służbowo
wykonujące zdjęcia oraz osoby przejeżdżające przez strefę nadgraniczną. Zezwolenia
wydawały władze powiatowe po uzyskaniu opinii powiatowej służby bezpieczeństwa
i Wojsk Ochrony Pogranicza. W połowie lat 50. XX wieku nastąpiło zaostrzenie zasad
wydawania tych zezwoleń. Skrócono czas ich ważności z roku do kilku miesięcy, z możliwością przedłużenia, wprowadzono zasadę uzyskiwania zgody dla fotografów pracujących na rzecz instytucji państwowych. Ograniczenia te, jak się wydaje, podyktowane
były obawą przed szpiegostwem na rzecz obcych państw.

Limitations of photographing
in the frontier area of the Central Odra Region in 1945–1956
Abstract
The Decree of President of Poland of 1927 introduced, among others, a frontier zone, 2 km
wide from the frontier line, where a number of prohibitions for people were in force. Limitations of photographing in the frontier zone of the Poznań Voivodship were announced
immediately before the outbreak of war in 1939. After the World War II and moving the
frontiers of Poland to Odra, the powiats (districts) located on the middle course of Odra
were included into Poznań Voivodship, and in 1950 they were incorporated into newly
constituted Zielona Góra Voivodship. After the war, the former State Borders Law was
in force until 1956. As early as in 1945 the Poznań voivod ordered the registration of the
photographic cameras, but not until 1949 the regulation of Poznań voivod was issued
concerning the possession of cameras and obtaining permission to make photographs
in a 6 kilometres wide frontier zone for amateur and professional purposes. Exempted
from permissions were military servicemen, photographers making photos on business,
and those who passed by the frontier zone. The permissions were issued by the powiat
authorities after obtaining the opinion of the powiat Security Service and the Border
Protection Troops. In the mid-1950s the principles of issuing permissions were tightened.
The time of their validity was shortened from a year to several months with a possibility
of prolongation, and the photographers working for the state institutions were obliged to
obtain permissions. These limitations, as it seems, followed from the fear of espionage
by the foreign states.
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Kontakty Niemców, Kaszubów i Krajniaków
z województwa koszalińskiego
z Republiką Federalną Niemiec w latach 1958–1975
Słowa kluczowe: mniejszość niemiecka, Kaszubi, Krajniacy, województwo koszalińskie
Keywords: German minority, Kashubians, Krajniaks, Koszalin Voivodship

Celem artykułu jest zbadanie kontaktów Kaszubów, Krajniaków i Niemców,
mieszkających w województwie koszalińskim, z rodzinami oraz organizacjami
charytatywnymi i ziomkowskimi w Republice Federalnej Niemiec. Cezurą początkową jest rok 1958, gdy w województwie zakończyła się akcja łączenia rodzin, a końcową – rok 1975. W rezultacie przeprowadzonej wówczas reformy
administracyjnej kraju, gminy zamieszkałe przez ludność kaszubską i dużą część
ludności niemieckiej zostały włączone do nowo powstałego województwa słupskiego, a gminy, w których mieszkali Krajniacy – do także nowo utworzonego
województwa pilskiego.
W czerwcu 1950 roku utworzono ze wschodnich powiatów województwa
szczecińskiego nowe województwo – koszalińskie. W jego skład weszły niemal wyłącznie tereny, które do 1945 roku należały do Niemiec1. Województwo
Wyjątkiem były dwie kaszubskie gromady: Nakla i Parchowo, które 1 stycznia 1955 r. zostały
wyłączone z powiatu kartuskiego województwa gdańskiego i włączone do powiatu bytowskiego
województwa koszalińskiego. Obie gromady wchodziły w skład Drugiej Rzeczypospolitej.

1
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koszalińskie, zwane też Pomorzem Środkowym, przetrwało w ówczesnych granicach do czerwca 1975 roku. Obszar ten był bardzo zróżnicowany pod względem
narodowościowym oraz pochodzenia terytorialnego ludności.
Najliczniejszą grupą etniczną byli Niemcy. Większość z nich została wysiedlona do okupowanych Niemiec, w drugiej połowie lat 40., na podstawie postanowień konferencji poczdamskiej. Na Pomorzu Środkowym pozostawiono
przeważnie tylko tych Niemców, którzy byli niezbędni jako robotnicy rolni w majątkach Państwowych Nieruchomości Ziemskich, a od 1949 roku – Państwowych
Gospodarstwach Rolnych. Ich liczebność Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie szacowało w styczniu 1953 roku na około 25 tys. osób. Największymi skupiskami Niemców były powiaty: słupski, sławieński, koszaliński
i miastecki2. Pragnieniem większości Niemców był wyjazd na stałe do Niemiec,
co stało się możliwe dopiero w ramach akcji łączenia rodzin, która w województwie koszalińskim trwała od 1956 do 1958 roku. W następnych latach Niemcy
nadal wyjeżdżali, jednak było ich niewielu, bowiem władze niechętnie udzielały
zgody na emigrację.
Na początku lat 60. władze wojewódzkie nie miały pełnego rozeznania
w sprawie liczby Niemców. Dopiero w kwietniu 1961 roku na polecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wydziały spraw wewnętrznych prezydiów powiatowych rad narodowych rozpoczęły przeprowadzanie rozmów z Niemcami o nieustalonym obywatelstwie. Akcja ta objęła wyłącznie tzw. uznanych Niemców,
czyli tych, których niemieckiej świadomości narodowej władze nie kwestionowały, i trwała do października tego roku. Ustalono, że 31 października 1961 roku
w województwie koszalińskim mieszkało 1010 Niemców o nieustalonym obywatelstwie (93% pracowało w PGR-ach), z których 243 zamierzało ubiegać się
o obywatelstwo polskie, 122 – o obywatelstwo NRD, 246 planowało wyjechać
do RFN lub NRD, a 399 było niezdecydowanych, „co ze sobą zrobić”. Niektórzy
z niezdecydowanych Niemców uzależniali przyjęcie obywatelstwa polskiego od
zwrotu gospodarstwa rolnego skonfiskowanego po wojnie3. Do liczby 1010 Niemców należy dodać 439 Niemców, którym nadano obywatelstwo polskie w latach
Archiwum Państwowe w Koszalinie (dalej: APK), Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Koszalinie (dalej: PWRN), sygn. 4577, sprawozdanie PWRN z zagadnień ludności niemieckiej
z 30.01.1953 r.
3
Maciej Hejger, „Ludność niemiecka w województwie koszalińskim w czasie kampanii rewizjonistycznej po 1960 roku”, w: Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach
1945–1989, red. Adam Dziurok, Piotr Madajczyk, Sebastian Rosenbaum (Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2016), 306.
2
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1951–1961 (były to na ogół Niemki, które wyszły za mąż za Polaków) oraz 44 obywateli NRD. Otrzymamy wówczas liczbę 1493 Niemców4. Jednak i ta liczba nie
jest precyzyjna, gdyż nie obejmuje niemieckich dzieci urodzonych w Polsce po 9
maja 1945 roku, które zgodnie z ustawą z 8 stycznia 1951 roku o obywatelstwie
polskim nabyły automatycznie obywatelstwo państwa polskiego5. Ich liczba jest
jednak bardzo trudna do oszacowania. Wielu Niemców mieszkających w województwie żyło w małżeństwach mieszanych. Według danych z 31 grudnia 1967
roku w województwie koszalińskim było 599 małżeństw mieszanych, w tym: 450
małżeństw Niemek z Polakami, 135 małżeństw Niemców z Polkami i 14 małżeństw Niemki lub Niemca z osobą narodowości nieniemieckiej i niepolskiej6.
Zapewne większość Niemców deklarujących wyjazd za Odrę emigrowała
w latach 60., gdyż według danych Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Koszalinie z 31 grudnia 1967 roku ich liczba spadła.
W województwie koszalińskim mieszkało wówczas 1371 Niemców, w tym 1292,
których oboje rodzice byli narodowości niemieckiej, 60 urodzonych w rodzinach
mieszanych, którzy jednak deklarowali narodowość niemiecką i 19, których oboje
rodzice byli Polakami, jednak deklarowali oni narodowość niemiecką (zapewne
w tym przypadku chodzi o Kaszubów i Krajniaków o labilnej świadomości narodowej). Liczba takich osób była znacznie zaniżona7.
W powiecie złotowskim mieszkało około 10 tys. Krajniaków, którzy mieli
na ogół ugruntowaną świadomość narodową polską. Bezpośrednio po zakończeniu pierwszej wojny światowej podjęli oni działania mające na celu włączenie Złotowszczyzny do Polski, jednak decyzje paryskiej konferencji pokojowej
w 1919 roku były inne. W granicach Polski znalazła się tylko wschodnia część
powiatu (40 %) z trzema miasteczkami: Sępólnem Krajeńskim, Kamieniem Krajeńskim i Więcborkiem. W Drugiej Rzeczypospolitej utworzono z tego obszaru

4
APK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koszalinie (dalej: KW
PZPR), sygn. 3142, informacja Urzędu Spraw Wewnętrznych PWRN w Koszalinie z 22.02.1962 r.
dotycząca ludności niemieckiej zamieszkującej województwo koszalińskie, sygn. 3069, informacja Wydziału Administracyjnego KW PZPR w Koszalinie z marca 1962 r. dotycząca ludności
niemieckiej zamieszkałej na terenie województwa koszalińskiego.
5
Ustawa z 8.01.1951 o obywatelstwie polskim, Dz.U. 1951, nr 4, poz. 25.
6
APK, KW PZPR, sygn. 432, protokół egzekutywy KW PZPR w Koszalinie z 1.10.1968 r. – informacja B. Szymańskiego, zastępcy komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej ds. Służby
Bezpieczeństwa.
7
Tamże.
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powiat sępoleński8. W tej części ziemi złotowskiej, która pozostała w Niemczech,
rozwinął się w latach następnych silny ruch polski, któremu przewodził proboszcz zakrzewski ks. dr Bolesław Domański, prezes Związku Polaków w Niemczech w latach 1927–1939, a zarazem prezes jego dzielnicy V w Złotowie w latach
1923–19399. Organizacja ta oddziaływała także na Kaszubów bytowskich.
Największa liczba Kaszubów mieszkała w powiecie bytowskim. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej ich liczebność szacowano na około 4 tys.
W okresie międzywojennym utrzymywali oni żywe kontakty ze swoimi pobratymcami mieszkającymi w kaszubskich powiatach województwa pomorskiego.
Wśród tej społeczności silna była świadomość regionalna – kaszubska, choć nie
brakowało Kaszubów, którzy uważali się za Polaków lub Niemców10.
Na podstawie traktatu wersalskiego do Polski przyłączono niewielką część
powiatu człuchowskiego, czyli Gochy. Obszar ten obejmował 19 gmin wiejskich
oraz 4 obszary dworskie. Mieszkało tam około 11,7 tys. osób, w tym ponad 8,9 tys.
Kaszubów. W Polsce Gochy zostały włączone do powiatu chojnickiego. W części
powiatu człuchowskiego, która pozostała w Niemczech, mieszkało około 600 Kaszubów i Polaków11.
Po 1945 roku na miejsce wysiedlanych Niemców przybyli na Pomorze Środkowe osadnicy z całego obszaru Drugiej Rzeczypospolitej. Szczególne znaczenie
w kontekście omawianego zagadnienia miało osadnictwo przygraniczne z polskich powiatów graniczących w 1939 roku z niemieckimi wówczas powiatami:
bytowskim, człuchowskim i złotowskim. W 1950 roku Kaszubi, którzy przybyli
z województwa pomorskiego, głównie z powiatów chojnickiego, kartuskiego
i kościerskiego, stanowili 40% nowych mieszkańców powiatu bytowskiego i 28%
Wojciech Wrzesiński, „Powiat złotowski w latach 1920–1939”, w: Ziemia złotowska, red. Wojciech Wrzesiński (Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1969), 117.
9
Wojciech Wrzesiński, red. Ziemia złotowska (Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1969); Zenon
Romanow, Krajniacy złotowscy w Polsce Ludowej 1945–1975 (Słupsk, Wydawnictwo Naukowe
Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2010).
10
Stanisław Gierszewski, red. Dzieje ziemi bytowskiej (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1972);
Zygmunt Szultka, red. Historia Bytowa (Bytów, 1998); Cezary Obracht-Prondzyński, Kaszubi.
Między dyskryminacją a regionalną podmiotowością (Gdańsk: Instytut Kaszubski w Gdańsku,
Uniwersytet Gdański, 2002); Wojciech Skóra, Kaszubi i słupski proces Jana Bauera w 1932 roku.
Z dziejów ruchu narodowego na Pomorzu Zachodnim (część 1) (Słupsk–Poznań: Wydawnictwo
Rys, 2016).
11
Józef Lindmajer, „Pod pruskim zaborem (1772–1939)”, w: Dzieje ziemi człuchowskiej, red. Hieronim Rybicki, Eugeniusz Zdzisław Zdrojewski (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1975), 127;
Manfred Vollack, Heinrich Lemke, Der Kreis Schlochau. Ein Buch aus preuβisch-pommerscher
Heimat (Kiel, 1974), 261.
8
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nowych mieszkańców powiatu człuchowskiego. W tym ostatnim przypadku byli
to przede wszystkim osadnicy z powiatu chojnickiego, w tym z Gochów. Podobne
procesy osadnicze dokonywały się w powiecie złotowskim. Osadnicy z województwa pomorskiego, głównie Krajniacy z powiatu sępoleńskiego, stanowili
24% nowych mieszkańców powiatu złotowskiego.
W powiecie bytowskim Kaszubi – obywatele niemieccy w 1939 roku
i Kaszubi – obywatele polscy w 1939 roku, stanowili razem 60% mieszkańców.
W powiecie złotowskim Krajniacy – obywatele polscy i Krajniacy – obywatele
niemieccy w 1939 roku, stanowili razem 40% mieszkańców tego powiatu. Kaszubi i Krajniacy, którzy, będąc obywatelami polskimi, w czasie wojny podpisali
Deutsche Volksliste, zmuszeni byli przejść proces rehabilitacji – zakończony pomyślnie, otwierał drogę do przywrócenia obywatelstwa polskiego. Natomiast ci
Kaszubi i Krajniacy, którzy byli obywatelami niemieckimi, podlegali akcji weryfikacyjnej, której pomyślne zakończenie także otwierało drogę do przyznania
obywatelstwa polskiego12.
Silne związki z niemczyzną miała kilkusetosobowa populacja potomków
ewangelickich Kaszubów mieszkających w północnej części powiatu słupskiego,
w kilku wsiach nad jeziorami Gardno i Łebsko (przede wszystkim w Klukach),
zwanych Słowińcami. W latach 40. XX wieku byli już oni całkowicie zniemczeni, a jedynie nieliczni mieli świadomość pochodzenia kaszubskiego i mogli
pochwalić się znajomością co najwyżej kilkunastu słów kaszubskich. W drugiej połowie lat 40. Słowińców wysiedlano, podobnie jak Niemców, za Odrę, ale
na skutek protestów kilku naukowców wysiedlenia zostały wstrzymane, mimo
że ludzie ci chcieli wyjechać. Nie pozwolono im na to i zatrzymano w Polsce
siłą, gdyż wyznaczono im ważną rolę w polityce historycznej Polski Ludowej
– mieli świadczyć o słowiańskiej przeszłości Pomorza Zachodniego. Eksperyment ten zakończył się całkowitym niepowodzeniem, ponieważ Słowińcy uważali się za Niemców i domagali się zgody na połączenie się ze swoimi rodzinami

Więcej na ten temat: Sylwia Bykowska, Rehabilitacja i weryfikacja narodowościowa ludności
polskiej w województwie gdańskim po II wojnie światowej (Gdańsk: Instytut Kaszubski w Gdańsku, 2012); Obracht-Prondzyński, Kaszubi, 236 i n.; Zenon Romanow, Polityka władz polskich
wobec ludności rodzimej ziem zachodnich i północnych w latach 1945–1960 (Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, 1999); Romanow, Krajniacy; tenże,
„Emigracja Kaszubów bytowskich do Niemiec w latach 1945–1979”, Przegląd Zachodniopomorski 3 (2017); Leszek Kosiński, „Pochodzenie terytorialne ludności ziem zachodnich w 1950 roku”,
Dokumentacja Geograficzna 2 (1960), tab. 1.
12
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w Niemczech. Ostatecznie w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych ostatni Słowińcy wyjechali z Polski13.
W czasie akcji łączenia rodzin w latach 1956–1958 do Niemiec wyjeżdżali
nie tylko Niemcy, ale także Kaszubi i Krajniacy, choć ich liczba nie była duża.
Wyjechało około 650 Krajniaków i około 220 Kaszubów14. Do tych liczb należy
dodać około 140 osób, które w tym czasie zbiegły do RFN oraz około 110 osób,
które wyjechały do RFN na pobyt czasowy (spośród 740 osób) i już nie wróciły15. Po zakończeniu akcji łączenia rodzin w województwie koszalińskim nadal
mieszkało około 27 tys. osób, czyli około 4% całej ludności, które miały mniej
lub bardziej ścisłe związki z niemczyzną (około 1,7 tys. Niemców i Słowińców,
około 13 tys. Krajniaków, około 12 tys. Kaszubów i około 300 Warmiaków i Mazurów, którzy na Pomorzu Środkowym znaleźli się w 1945 roku, uciekając przed
Armią Czerwoną i już tu pozostali).
W drugiej połowie lat 40. i pierwszej połowie lat 50. kontakty korespondencyjne ze strefami okupacyjnymi Niemiec, a następnie z Republiką Federalną
Niemiec zostały odbudowane. Trzeba jednak dodać, że praktycznie wszystkie
listy, paczki i inne przesyłki były perlustrowane. Zgodnie z instrukcją Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego skierowaną do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Koszalinie w lipcu 1952 roku, listy prywatne wychodzące z kraju ze środowisk autochtonicznych (zaliczano do nich także Niemców)
i kierowane do osób prywatnych za granicą „o wrogiej lub prowokacyjnej treści”
należało konfiskować, a ich nadawców rozpracowywać. Podobnie należało postępować w przypadku listów prywatnych kierowanych do urzędów lub osób prywatnych za granicą, zawierających prośby o przysłanie dokumentów, które mogłyby
być wykorzystane „dla wrogich celów politycznych” (np. poświadczenie obywatelstwa), a także wysyłane do zagranicznych redakcji prasowych, radiowych
Więcej na ten temat: Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk, „Ostatni Mohikanie Pomorza”. Ludność rodzima znad jezior Łebsko i Gardno w publicystyce polskiej lat 1945–1989 (Gdańsk–Słupsk:
Instytut Kaszubski w Gdańsku, Akademia Pomorska w Słupsku, 2019); Hieronim Rybicki, Nazywano ich Słowińcami (Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, 1995); tenże, Nazywano
ich Słowińcami. Część druga: wybór źródeł (Gdańsk–Wejherowo: Instytut Kaszubski w Gdańsku,
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 2003); tenże, Kluki. Zarys dziejów (Słupsk: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 1998).
14
Więcej na ten temat: Romanow, Krajniacy, 164; tenże, „Emigracja”, 203.
15
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie (dalej: AIPNS), Wojewódzki
Urząd Spraw Wewnętrznych w Koszalinie (dalej: WUSWK), sygn. 00103/228/22, informacja zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Koszalinie, ppłk. M. Cieślaka z 30.01.1959 roku
dla I sekretarza KW PZPR w Koszalinie M. Bodalskiego.
13
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i „innych ośrodków propagandowych”. Nie podlegały konfiskacie listy kierowane
do osób prywatnych zagranicą, w których nadawca prosił o przysłanie takich
dokumentów jak: świadectwo urodzenia, zgonu, zaświadczenia dotyczące pracy,
służby wojskowej, spraw rentowych i emerytalnych. Inaczej było w przypadku
listów prywatnych kierowanych z zagranicy do autochtonów w kraju zawierających „wrogie wydawnictwa czy ulotki”, a także zawierające prośby o nadsyłanie
różnych dokumentów, informacji dotyczących sytuacji w Polsce lub załatwienia
jakichkolwiek spraw.
Konfiskacie podlegały wszystkie pisma nadsyłane do Polski przez „różnego
rodzaju związki rewizjonistyczne”, instytucje zagraniczne w sprawie poszukiwania rodzin, kierowane do osób prywatnych (nie dotyczyło to takich pism kierowanych do polskich instytucji). Pisma wysyłane z kraju, do różnych zagranicznych
instytucji, w sprawie wsparcia materialnego podlegały konfiskacie, jednak nie
dotyczyło to listów wysyłanych przez autochtonów do swoich rodzin za granicą,
chyba, że opisywano w nich „fałszywie sytuację materialną ludności w kraju”.
Nie zatrzymywano również pism zagranicznych sądów w sprawach rodzinnych
(rozwody, sprawy majątkowe itp.), a także korespondencji między kościołami, zakonami i organizacjami religijnymi, o ile dotyczyły wyłącznie spraw religijnych
i nie zawierały „wrogich materiałów”16. W praktyce cała korespondencja kierowana w tym czasie z Polski do RFN i z RFN do Polski była otwierana, czytana
i w znacznej części konfiskowana, a osoby utrzymujące kontakty z RFN, nawet
wyłącznie rodzinne, poddawano rozpracowywaniu przez funkcjonariuszy UB.
Kontakty korespondencyjne Niemców i autochtonów z RFN nasiliły się
po śmierci Stalina i rozpoczęciu „odwilży” politycznej w Polsce, a zwłaszcza
po rozpoczęciu akcji łączenia rodzin. W 1956 roku przysłano do Polski z RFN
331,7 tys. paczek dużych (powyżej 2 kg) i 195,8 tys. paczek do 2 kg, tzw. listówek.
W roku następnym przysłano 439,8 tys. paczek dużych, 199,3 tys. paczek do 2 kg
i 189,2 tys. przesyłek z drukami, książkami i gazetami. W 1958 roku przysłano
511,8 tys. paczek dużych, 252,5 tys. paczek małych i 339,1 tys. innych przesyłek17.

Tamże, sygn. 00103/228/6, pismo naczelnika Wydz. III Dep. V MBP A. Libermana do naczelnika Wydz. V WUBP w Koszalinie z 17.07.1952 r.
17
AIPNS, WUSWK, sygn. 00103/228/18, notatka z 8.01.1959 r. dotycząca akcji ośrodków rewizjonistycznych w NRF oddziaływujących na teren Polski. Według innych danych w 1958 roku przysłano z RFN do Polski 1209 tys. paczek: Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Komitet Centralny
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej: KC PZPR), sygn. 237/VIII-718, niektóre dane
o ruchu emigracyjnym do obu państw niemieckich z 16.03.1960 r. W uchwale KC PZPR z czerwca
16
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Tak więc mimo zwiększającej się liczby osób wyjeżdżających z Polski do RFN,
rosła dość szybko liczba przesyłek docierających z tego kraju do Polski.
Większość listów i paczek pochodziła od rodzin, jednak część przesyłek,
głównie paczek i przesyłek z drukami, książkami i gazetami – od różnych organizacji ziomkowskich i charytatywnych. Należały do nich: Pommersche Landsmannschaft (Ziomkostwo Pomorskie) – w przypadku Pomorza Zachodniego,
Deutsches Rotes Kreuz (Niemiecki Czerwony Krzyż), Kirchendienst Ost (Kościelna Służba Wschodu), Evangelische Hilfswerke (Ewangelicki Ośrodek Pomocy dla Jeńców Wojennych i Internowanych) oraz mniejsze organizacje charytatywne, kościelne, oświatowe i inne. W 1958 roku organizacje te przysyłały do
Polski średnio około 15 tys. paczek miesięcznie z żywnością, odzieżą używaną
i lekarstwami18.
Szczególnie aktywny był DRK, który pomocą materialną objął znaczną
liczbę Niemców i autochtonów mieszkających w Polsce, głównie na ich prośby.
Na przykład w 1959 roku wysyłano z Polski do DRK średnio około 9 tys. próśb
miesięcznie o udzielenie takiej pomocy, załączając najróżniejsze dokumenty: akta
stanu cywilnego niemieckie i polskie, zawiadomienia o śmierci byłych żołnierzy
armii niemieckiej, zaświadczenia lekarskie, dokumenty rentowe i emerytalne,
książeczki ubezpieczeniowe, legitymacje związkowe, a nawet prawa jazdy. Wysyłano także sentencje wyroków polskich sądów skazujących za odstępstwo od
narodowości polskiej oraz działalność antypaństwową i rewizjonistyczną. Dokumenty te po skopiowaniu DRK odsyłał nadawcom, prosząc jednocześnie o przysłanie informacji o najbliższej rodzinie i rodzinie zamieszkałej w RFN, adres
własny sprzed 1939 roku oraz o charakterystykę sytuacji materialnej. Pomoc taka
była na ogół udzielana za pośrednictwem banku PKO lub przesyłana bezpośrednio na adresy osób prywatnych. Oprócz żywności, odzieży i lekarstw przysyłano
także inne dobra materialne: rowery, motorowery, ręczne maszyny dziewiarskie,
włóczkę, instrumenty muzyczne, maszyny do szycia, narzędzia i sprzęt krawiecki,
narzędzia ciesielskie, zduńskie, ślusarskie, przybory do strojenia fortepianów,
wyposażenie do zakładów fryzjerskich, przybory kreślarskie, pralki elektryczne,
automaty do prasowania, tokarenki zegarmistrzowskie, apteczki przenośne dla
pielęgniarek, walizki z wyposażeniem dla lekarzy i akuszerek, wyposażenia
1960 r. jest mowa o 187 tys. paczek przysłanych z RFN do Polski w 1957 r., ale jest to liczba z całą
pewnością zaniżona: AAN, KC PZPR, sygn. 237/VIII-718.
18
AIPNS, WUSWK, sygn. 00103/228/18, notatka z 8.01.1959 r. dotycząca akcji ośrodków rewizjonistycznych w NRF oddziałujących na teren Polski.
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warsztatów stolarskich, introligatorskich, maszyny rolnicze i ogrodnicze, tokarnie, aparaty do lutowania i spawania, narzędzia i przyrządy murarskie, maszyny
do pisania oraz różne narzędzia, przyrządy i części zamienne19.
Dużą aktywnością wykazywał się Pommersche Landsmannschaft, prowadząc Paketenaktion (akcja paczkowa). W tym celu zamieszczano na łamach organu prasowego tego ziomkostwa – Die Pommersche Zeitung – apele o wspieranie datkami tej akcji oraz wysyłanie paczek na własną rękę „naszym braciom
i siostrom po tamtej stronie Odry”. Magazyny organizacji znajdowały się w Lubece. Gromadzono tam używaną odzież i żywność i następnie wysyłano na Pomorze Zachodnie, bazując na kartotece osób, które zwróciły się o taką pomoc.
W 1957 roku ziomkostwo dysponowało adresami 3,5 tys. osób20. Oprócz żywności i odzieży do Polski wysyłano także prasę ziomkowską, literaturę, broszury,
ulotki kwestionujące powojenne zmiany granic, czy zaproszenia na zjazdy ziomkowskie. Gazety ziomkowskie i wycinki z zachodnioniemieckiej prasy przysyłane były także w paczkach od osób prywatnych, często owijano w nie produkty
żywnościowe i odzież. W ramach Paketenaktion, oprócz celów charytatywnych,
realizowano także cele polityczne. Tysiące paczek wysyłanych z RFN na Pomorze Zachodnie miały być dowodem solidarności społeczeństwa RFN z Niemcami
i proniemiecko nastawioną częścią ludności rodzimej. Chodziło także o umacnianie związków z kulturą niemiecką, pokazywanie wyższej stopy życiowej w RFN,
a także poprzez wydawnictwa kwestionujące granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej,
podtrzymywanie nastrojów niepewności i tymczasowości wśród polskiej ludności napływowej21.
Szybko wzrastała w skali całego kraju wymiana pocztowa. W 1959 roku przysłano z RFN do Polski około 1477 tys. paczek oraz około 5 mln listów (w 1957 r.
195 tys. listów)22. Przyczyniła się ona do wzrostu nastrojów proniemieckich

Tamże, sygn. 00103/228/22, notatka informacyjna dyrektora Biura „W” MSW płk. H. Palki
z 6.05.1959 r. dotycząca akcji pomocowej Niemieckiego Czerwonego Krzyża; sygn. 00103/228/18,
notatka z 8.01.1959 r. dotycząca akcji ośrodków rewizjonistycznych w NRF oddziaływujących
na teren Polski.
20
Tamże, sygn. 00103/228/6, notatka informacyjna Wydz. III Dep. III MSW z 14.05.1957 r.
dotycząca akcji paczkowej „Ziomkostwa Pomorzan”.
21
Tamże, sygn. 00103/228/18, notatka z 8.01.1959 r. dotycząca akcji ośrodków rewizjonistycznych
w NRF oddziaływujących na teren Polski.
22
AAN, KC PZPR, sygn. 237/VIII-718, niektóre dane o ruchu emigracyjnym do obu państw niemieckich z 16.03. 1960 r. W uchwale KC PZPR z czerwca 1960 r. jest mowa o 1600 tys. paczek
przysłanych z RFN do Polski w 1959 r.
19
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wśród znacznej części ludności rodzimej, zwłaszcza Ślązaków, Mazurów i Warmiaków. W tej sytuacji Sekretariat Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej przyjął w czerwcu 1960 roku uchwałę „W sprawie wzmożenia
walki z dywersyjną antypolską działalnością zachodnioniemieckich rewizjonistów”. Oskarżono w niej RFN o to, że
rewizjonistyczna akcja NRF skierowana przeciwko Polsce zmierza przede wszystkim do podważenia poczucia stabilizacji wśród ludności polskiej na ziemiach zachodnich i północnych, wstrzymania procesów zespalania się ludności rodzimej
z macierzą oraz rozwoju gospodarki i kultury polskiej na tych ziemiach. W ostatnich latach wraz z odradzaniem się odwetowych sił w NRF akcja ta przybrała
charakter szerokiej i wielostronnej działalności dywersyjnej prowadzonej przede
wszystkim wśród ludności pochodzenia miejscowego.

Ponieważ jednym z narzędzi owej działalności dywersyjnej była szeroka
wymiana pocztowa, podjęto decyzję o anulowaniu ulgowych ceł na paczki z RFN
z żywnością i używaną odzieżą oraz o konfiskacie przesyłek zawierających literaturę lub inne materiały „o treści wrogiej Polsce Ludowej” oraz mające „zewnętrzne antypolskie symbole i znaki”, a także znacznie ograniczono udzielanie
zezwoleń na wyjazdy stałe lub czasowe do tego państwa, a także przyjazdy czasowe do Polski23.
Realizując uchwałę czerwcową, SB zaostrzyła kontrolę korespondencji.
W 1960 roku zatrzymano w skali kraju ponad 178 tys. przesyłek przychodzących
i ponad 183 tys. wychodzących. Jednak tylko w 42 listach dopatrzono się treści
wrogich wobec PRL. Poza tym, na polecenie SB, Poczta Polska zwróciła nadawcom ponad 4 tys. przesyłek z niemieckimi nazwami miejscowości w Polsce,
a także z prowokacyjnymi dopiskami typu: „Polska strefa okupacyjna”, „strefa
sowiecka”, „obszary pod polską administracją”24.
Poważny wpływ na tę uchwałę miała pogarszająca się sytuacja międzynarodowa i nieuregulowane sprawy niemieckie. Rząd RFN nie uznawał Niemieckiej
Republiki Demokratycznej, występował na arenie międzynarodowej w imieniu
Tamże, uchwała Sekretariatu KC PZPR z czerwca 1960 r. „W sprawie wzmożenia walki z dywersyjną antypolską działalnością zachodnioniemieckich rewizjonistów”.
24
Arkadiusz Słabig, „Działania SB wobec „uznanych” Niemców i autochtonów jako przykłady
realizacji polityki narodowościowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1956–1989”,
w: Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie – koncepcje – realizacja do 1989 roku, red.
Magdalena Semczyszyn, Tomasz Sikorski, Adam Wątor (Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej,
2013), 601.
23
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całych Niemiec w granicach z 1937 roku, nie uznawał także polskiej granicy
zachodniej i nie utrzymywał z Polską stosunków dyplomatycznych. Wysiedleni
z Polski Niemcy tworzyli w RFN ziomkostwa, które głosiły, że każdy człowiek
ma prawo do stron ojczystych (Heimatrecht) i wzywały do nieuznawania uchwał
poczdamskich. Organizacje te wywierały duży wpływ na swój rząd25.
Jeszcze przed opublikowaniem uchwały KC PZPR Sejm znowelizował
13 kwietnia 1960 roku ustawę karno-skarbową, stwarzając prawną możliwość
konfiskaty całej przesyłki pocztowej, jeśli zawierała „przedmioty wrogiej treści”,
a Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów 21 lipca tego roku anulował z dniem
15 listopada 1960 roku ulgowe cła na przysyłane do Polski paczki z żywnością
i odzieżą używaną26.
Ustalenie liczby paczek przysyłanych z RFN do województwa koszalińskiego po 1959 roku jest zadaniem trudnym, gdyż w aktach znajdują się na ogół
informacje szacunkowe. Według Wydziału III KW MO w Koszalinie, w latach 1960–1961 przysłano około 40 tys. paczek, czyli średnio 20 tys. rocznie,
a 50% paczek pochodziło od organizacji ziomkowskich, co wydaje się szacunkiem znacznie przesadzonym27. Z kolei według II Wydziału KW MO w latach
1960–1964 przysłano 30 tys. paczek, czyli średnio 6 tys. rocznie28. Te ostatnie
szacunki wydają się precyzyjniejsze. W latach 1968–1971 przysłano 42 tys. paczek, czyli średnio 10,5 tys. paczek rocznie29. W latach 1972–1974 liczba paczek
wzrosła do około 12 tys. rocznie, co zapewne miało związek z dużą emigracją do
Antoni Czubiński, Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945–1989) (Poznań: Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1998), 335; Sebastian Rosenbaum,
„Partia i aparat bezpieczeństwa województwa katowickiego wobec proniemieckich postaw ludności rodzimej od lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych XX w.”, w: Aparat bezpieczeństwa Polski
Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców. Studia, red. Jarosław
Syrnyk (Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2009), 57.
26
AAN, KC PZPR, sygn. 237/XIV-174, informacja z lipca 1960 r. o dotychczasowym przebiegu
realizacji uchwały Sekretariatu KC PZPR z czerwca 1960 r. w sprawie rewizjonizmu.
27
AIPNS, WUSWK, sygn. 00103/228/5, informacja Wydz. III KW MO w Koszalinie z 8.10.1962 r.
dotycząca wpływu i oddziaływania organizacji ziomkowskich na ludność niemiecką i autochtoniczną zamieszkałą na terenie województwa koszalińskiego.
28
APK, KW PZPR, sygn. 4237, informacja Wydz. II KW MO w Koszalinie z 15.05.1965 r. dotycząca sytuacji w środowiskach rewizjonistycznych powiązanych z NRF w województwie koszalińskim. Do innych województw przesyłano z RFN znacznie więcej paczek. Na przykład do
województwa olsztyńskiego przysłano tylko w ciągu 1963 r. ponad 50 tys. paczek: Tomasz Browarek, Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego w latach 1945–1989 (Lublin: Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015), 312–313.
29
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku (dalej: AIPNG), Wojewódzki
Urząd Spraw Wewnętrznych w Słupsku (dalej: WUSWS), sygn. 002/4/1, pismo naczelnika Wydz. II
25
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Niemiec Zachodnich Kaszubów bytowskich30. Nie były to duże wielkości, gdyż
liczba potencjalnych odbiorców była w skali województwa koszalińskiego niewielka. Na przykład w województwie katowickim w połowie lat 60. liczbę listów
przychodzących z RFN szacowano na 1,5 mln rocznie, a liczbę paczek w latach
1962–1964 – na 300 tys. rocznie. Pod koniec lat 60. do tego województwa przysyłano rocznie około 335 tys. paczek i 2 mln listów31.
Z informacji z lat 1964–1965 wynika, że 70% paczek, które przysyłano
do województwa koszalińskiego, trafiało do czterech powiatów: złotowskiego
(25%), słupskiego (22%), bytowskiego (16%) i człuchowskiego (7%)32. W przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, najwięcej paczek przesyłano w latach 1968–1971
do powiatu złotowskiego (78), bytowskiego (76) i człuchowskiego (30)33. Liczbę
osób otrzymujących pomoc w postaci paczek szacowano w różnych latach od
3 do 7 tys.34 Niektóre środowiska, np. wsie kaszubskie w powiecie bytowskim,
otrzymywały znaczącą pomoc. W 1962 roku raportowano, że pomoc paczkowa
dociera do 90% miejscowości tego powiatu, a w wielu wsiach paczki otrzymuje
co druga rodzina35.
SB zadawała sobie wiele trudu, aby ustalić nadawców przesyłek paczkowych. Według informacji z lat 1964–1965, 70% paczek pochodziło od rodzin adresatów, 5% – od organizacji charytatywnych, a 25% od nadawców nieustalonych,

KW MO w Koszalinie, ppłk A. Pudło z 18.01.1973 r. do zastępcy komendanta powiatowego MO
ds. SB w Człuchowie.
30
AIPNS, WUSWK, sygn. 00108/61/1, informacja KW MO w Koszalinie z 16.02.1974 r. dotycząca
sytuacji społeczno-politycznej w środowisku ludności autochtonicznej i narodowości niemieckiej.
W latach 1971–1974 wyjechało na stałe do RFN około 1200 Kaszubów bytowskich (więcej na ten
temat: Romanow, „Emigracja”).
31
Rosenbaum, „Partia”, 77.
32
APK, KW PZPR, sygn. 3142, sprawozdanie USW PWRN w Koszalinie z 29.03.1967 r. z zagadnień polskiej ludności rodzimej za rok 1966.
33
AIPNG, WUSWS, sygn. 002/4/1, pismo naczelnika Wydz. II KW MO w Koszalinie, ppłk A. Pudło z 18.01.1973 r. do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Człuchowie.
34
AIPNS, WUSWK, sygn. 00108/61/1, informacja KW MO w Koszalinie z 16.02.1974 r. dotycząca
sytuacji społeczno-politycznej w środowisku ludności autochtonicznej i narodowości niemieckiej;
sygn. 00103/228/5, informacja Wydz. III KW MO w Koszalinie z 24.11.1962 r. dotycząca przejawów rewizjonistycznej działalności w okresie od stycznia 1961 do chwili obecnej; AP Koszalin,
KW PZPR, sygn. 4237, informacja Wydz. II KW MO w Koszalinie z 15.05.1965 r. dotycząca
sytuacji w środowiskach rewizjonistycznych powiązanych z NRF w województwie koszalińskim.
35
AIPNS, WUSWK, sygn. 00103/228/5, informacja Wydz. III KW MO w Koszalinie z 8.10.1962 r.
dotycząca wpływu i oddziaływania organizacji ziomkowskich na ludność niemiecką i autochtoniczną zamieszkałą na terenie województwa koszalińskiego.
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co oznacza, że władze nie miały dobrego rozeznania36. Według innego źródła,
w latach 1960–1964 przysłano z RFN około 30 tys. paczek, w tym 77% od rodzin
i 23% od organizacji charytatywnych i ziomkowskich. Podobne informacje pochodzą z lat 1968–197137.
Przeciętny „paczkowicz” dostawał od 1 do 3 paczek rocznie od rodziny lub
znajomych, na ogół z okazji świąt38. Paczki docierały także do adresatów, którzy
nie mieli krewnych w RFN. Ich adresy otrzymywały organizacje charytatywne
od osób, które wyjechały na stałe do Niemiec Zachodnich lub od Niemców albo
autochtonów mieszkających w Polsce. Często przed nadejściem paczki adresat
otrzymywał list zawiadamiający o wysłaniu paczki i jej zawartości. Większość
odbiorców paczek mieszkała na wsi i miała niską pozycję społeczną, często byli
to renciści i emeryci znajdujący się w trudnym położeniu materialnym. Niektórzy
nawet nie wiedzieli, kim byli ich „dobroczyńcy”. W przypadku tych osób wartość
paczek była niewielka, a zdarzało się także, że używana odzież była mniej warta
niż cło, które musiał zapłacić obdarowany. Bardzo często osoby, które otrzymały
paczki proszone były o zaopiekowanie się grobem kogoś bliskiego nadawcy, poinformowanie, czy jakaś osoba mieszka jeszcze w danej miejscowości, przesłanie
fotografii nieruchomości byłego właściciela, ustalenie, w jakim stanie znajduje
się nieruchomość i podanie nazwiska nowego właściciela, odwiedzenie obecnego
właściciela i przekazanie prośby byłego właściciela, aby nie niszczył zabudowań.

APK, KW PZPR, sygn. 3142, sprawozdanie USW PWRN w Koszalinie z 29.03.1967 r. z zagadnień polskiej ludności rodzimej za rok 1966.
37
Tamże, sygn. 4237, informacja Wydz. II KW MO w Koszalinie z 15.05.1965 roku dotycząca
sytuacji w środowiskach rewizjonistycznych powiązanych z NRF w województwie koszalińskim;
AIPNG, WUSWS, sygn. 002/4/1, pismo naczelnika Wydz. II KW MO w Koszalinie, ppłk A. Pudło
z 18.01.1973 r. do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Człuchowie.
38
Typowa paczka żywnościowa zawierała: 3 kg mąki, 2 kg cukru, 1 puszkę smalcu, 1 puszkę konserwowanej polędwicy, 1 puszkę śledzi w oliwie, 1 puszkę oliwy, 3 tabliczki czekolady i 1 puszkę
kawy rozpuszczalnej „Nescafe”. Taką paczkę otrzymał w marcu 1960 roku mieszkaniec Słupska
od mieszkanki Nübbel koło Rendsburga w Szlezwiku-Holsztynie. Adres obdarowanego nadawczyni otrzymała od pastora Otto Cybulli, byłego mieszkańca Słupska: AIPNS, WUSWK, sygn.
00103/228/13, list C. Bluemel do J. Dziawera z 11.03.1960 r. Pastor ewangelicko-augsburski Maksymilian Otto Cybulla wykazywał się dużą aktywnością w działalności charytatywnej. W latach
1952–1957 administrował kilkoma parafiami na Mazurach, a następnie – parafiami w Słupsku
i powiecie słupskim. W 1963 r. emigrował do RFN, w: Maciej Hejger, „Kampania antyrewizjonistyczna wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach sześćdziesiątych XX wieku (na przykładzie
województwa koszalińskiego)”, w: Między ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych – doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie,
red. Magdalena Semczyszyn, Jarosław Syrnyk (Wrocław: Instytut Pamięci Narodowej, 2014), 412.
36
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Pytano także o braki w zaopatrzeniu w artykuły codziennego użytku oraz w opał.
Niektóre listy były utrzymane w aroganckim, wyzywającym tonie39.
Odbiorcami paczek była także grupa nazywana w żargonie SB „rekinami
paczkowymi”, którą w województwie koszalińskim w 1965 roku szacowano
na około 300 osób. Osoby te otrzymywały po kilkadziesiąt cennych paczek rocznie, przeważnie od organizacji charytatywnych i ziomkowskich. Były to na ogół
niepracujące zawodowo Niemki, które wcześniej wyjeżdżały na pobyt czasowy
w RFN, a także lektorzy gmin ewangelicko-augsburskich40. W tym przypadku
paczki miały być rekompensatą za zaangażowanie się w pracach gmin ewangelickich, udzielanie informacji o sytuacji społecznej i gospodarczej Polski, nastrojach ludności rodzimej i Niemców, zbieranie danych do kartotek ziomkowskich,
opiniowanie osób ubiegających się o pomoc materialną i pielęgnowanie grobów.
Niektóre osoby z tego grona zajmowały się także rozdzielaniem paczek pomiędzy
inne osoby potrzebujące pomocy41. „Rekiny paczkowe” znajdowały się w polu
zainteresowania władz administracyjnych, partyjnych i SB w całym omawianym
okresie.
Realizując postanowienia uchwały KC PZPR z czerwca 1960 roku, Komitet
Wojewódzki PZPR w Koszalinie powołał trzy komisje dla zbadania nastrojów
Krajniaków złotowskich, Kaszubów bytowskich i Słowińców. Komisje składające się z funkcjonariuszy KW PZPR i urzędników Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej przebywały w październiku tego roku w Klukach, powiecie
bytowskim i złotowskim. W Klukach stwierdzono, że prawie wszyscy mieszkańcy utrzymują ożywione kontakty z RFN, ale mają one charakter rodzinny. Nie

AIPNS, WUSWK, sygn. 00103/228/5, informacja Wydz. III KW MO w Koszalinie z 24.11.1962 r.
dotycząca przejawów rewizjonistycznej działalności w okresie od stycznia 1961 do chwili obecnej.
40
Do najbardziej aktywnych lektorów gmin ewangelicko-augsburskich w tym zakresie można
zaliczyć Karola Hartuna z Bochowa w powiecie bytowskim i Eugena Scharbatke ze Sławna. Ten
ostatni był współpracownikiem Kirchendienst Ost i za swoją działalność uznaną przez władze za
wrogą wobec PRL został postawiony (wraz z Alfredem Kipperem ze Szczecina) przed Sądem Wojewódzkim w Szczecinie. Po procesie trwającym od 29 stycznia do 19 lutego 1968 r. Kipper został
skazany na 9 lat więzienia, a Scharbatke – na 6,5 roku więzienia, w: Arkadiusz Słabig, „Operationelle und Ermittlungsmaβnahmen und der Prozess gegen die „Agenten” das Kirchendienstes
Ost”, w: Die deutsche Minderheit In Polen und die Kommunistischen Behörden 1945–1989, red.
Adam Dziurok, Piotr Madajczyk, Sebastian Rosenbaum (Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh,
2017), 272–274.
41
APK, KW PZPR, sygn. 4237, informacja Wydz. II KW MO w Koszalinie z 15.05.1965 r. dotycząca sytuacji w środowiskach rewizjonistycznych powiązanych z NRF w województwie koszalińskim.
39
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stwierdzono wzrostu nastrojów rewizjonistycznych42. W powiecie złotowskim
zauważono, „że w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpiło pewne nasilenie tendencji
podważających poczucie stabilizacji”, jednak „sytuacja polityczna nie jest na tyle
groźna, by zachodziła potrzeba bicia na alarm”. Zwracano uwagę na niemal powszechne używanie języka niemieckiego zarówno w kontaktach rodzinnych, jak
i publicznych oraz wzrost sympatii wśród części ludności rodzimej „wobec tego
wszystkiego, co dzieje się w Niemczech Zachodnich”. Powodem miały być listy
i paczki z NRF, do których oprócz żywności i używanej odzieży wkładano także
prasę i literaturę rewizjonistyczną43. Największe zaniepokojenie budziły nastroje
panujące wśród Kaszubów bytowskich. Szacowano, że 80–85 % rodzin utrzymuje
ożywione kontakty z RFN, głównie ze swoimi rodzinami, choć notowano także
kontakty z różnymi organizacjami. Miesięcznie przysyłano do powiatu kilkaset
paczek, a np. do gromady Rokity – 12–15 dziennie44. Nie stwierdzono wprawdzie,
aby w paczkach przesyłana była literatura rewizjonistyczna, ale dowiedziano się,
że jako opakowania używano gazet, które były następnie czytane zbiorowo, podobnie jak niektóre listy. W konkluzji raportu stwierdzono, że „łączność z NRF
jest rozwinięta na szeroką skalę i propaganda rewizjonistyczna przenika na tutejszy teren. Na zewnątrz tej działalności nie widać. To, co przenika jednak drogą
sąsiedzkich kontaktów świadczy jednak, że wielu Niemców i autochtonów zajmuje postawę wyczekującą i wypowiadają się, że na ziemie te Niemcy wrócą”45.
Także w październiku 1960 roku Urząd Spraw Wewnętrznych Prezydium
WRN oraz Wydział III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Koszalinie przeprowadziły badania wśród mniejszości niemieckiej w celu ustalenia zasięgu wpływów organizacji rewizjonistycznych z RFN. Nie zauważono niczego
podejrzanego, jedynie kilka osób utrzymywało kontakty z DRK, a kilka innych

Tamże, sygn. 353, materiały i wnioski z przeprowadzonych 3–4.10.1960 roku badań we wsi
słowińskiej Kluki w powiecie słupskim w sprawie wzmożenia walki z rewizjonizmem zachodnioniemieckim.
43
Tamże, informacja z 15.10.1960 r. z przeprowadzonych badań w powiecie Złotów w związku
z uchwałą Sekretariatu KC PZPR z czerwca 1960 r. w sprawie wzmożenia walki z dywersyjną
antypolską działalnością zachodnioniemieckich rewizjonistów.
44
W paczkach znajdowała się odzież, najczęściej używana, choć przysyłano także nowe damskie
sweterki, bluzki i nylonowe pończochy oraz kawę, pieprz, czekoladę, cynamon, ryż, pomarańcze,
lekarstwa i żyletki.
45
APK, KW PZPR, sygn. 3141, notatka dotycząca życia i działalności ludności rodzimej i niemieckiej zamieszkałej na terenie powiatu bytowskiego, b.d.
42
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otrzymywało paczki w zamian za opiekę nad grobami niemieckimi46. Niemiecki
Związek Narodowy Opieki nad Grobami Wojennymi (Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge) proponował niektórym osobom spośród Niemców i autochtonów sprawowanie opieki nad grobami poległych żołnierzy niemieckich w zamian za paczki lub wynagrodzenie w innej formie, jednak Służba Bezpieczeństwa przeprowadzała z takimi osobami rozmowy ostrzegawcze, nie dopuszczając
do takiej współpracy47.
Funkcjonariusze SB przeprowadzali z osobami otrzymującymi paczki od
różnych niemieckich organizacji charytatywnych lub ziomkowskich rozmowy
ostrzegawcze, a także starali się drogą agenturalną doprowadzić do skłócenia środowisk mniejszości niemieckiej. Taką akcję przeprowadzili w 1960 roku w Białogardzie, gdzie poprzez rozgłaszanie nieprawdziwych informacji doprowadzili
do poważnych antagonizmów między Niemką, która zajmowała się rozdzielaniem paczek otrzymywanych od ewangelickich organizacji charytatywnych,
a nieliczną grupą jej rodaków. Nieświadomi inspiracji SB Niemcy zwrócili się do
nadawców paczek w RFN z prośbą o nieprzysyłanie ich na adres dotychczasowej dysponentki w Białogardzie, zarzucając jej niesprawiedliwy podział i osiąganie nienależnych korzyści materialnych. W wyniku tej operacji akcja paczkowa
w Białogardzie została zahamowana, środowisko skłócone, a dotychczasowa dyspozytorka pomocy paczkowej emigrowała do RFN48. Tego typu akcje przeciwko
mniejszości niemieckiej przeprowadzano z powodzeniem także w innych regionach Polski49.
Znacznie gorzej potraktowano Erith Spadecką, która przyjechała do Słupska w 1948 roku z Niemiec, jako Polka. W drugiej połowie lat 50. uważała się
za Niemkę i wysyłała do RFN rozpaczliwe listy z prośbą o pomoc materialną.
W sierpniu 1960 roku została zatrzymana do dyspozycji Prokuratury Wojewódzkiej pod zarzutem prowadzenia korespondencji „o wrogiej treści szkalującej
46
Tamże, sygn. 3135, sprawozdanie USW PWRN w Koszalinie z 14.01.1961 r. z zakresu zagadnień
ludności niemieckiej.
47
AIPNS, WUSWK, sygn. 00103/228/15, meldunek zastępcy komendanta powiatowego
ds. bezpieczeństwa w Bytowie, J. Sadowskiego dla naczelnika Wydz. III KW MO w Koszalinie
z 16.03.1961 r.
48
Tamże, informacja naczelnika Wydz. III KW MO w Koszalinie, mjr I. Burdzieja do naczelnika Wydz. III Dep. III MSW z 12.08.1960 r.; pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego
ds. bezpieczeństwa publicznego, ppłka M. Cieślaka do kierownika Głównego Inspektoratu MSW
z 18.05.1960 r.
49
Słabig, „Działania”, 598.
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obecny ustrój PRL” z „działaczką rewizjonistyczną” z Lubeki Gertrudą Kreitz.
Postawiono jej zarzut z art. 22 małego kodeksu karnego50. W grudniu tego roku
z inspiracji SB ukazał się w Głosie Koszalińskim – organie KW PZPR, artykuł
pt. „Paketaktion”, w którym dziennikarz starał się skompromitować oskarżoną.
Stwierdzono w nim, że „akcja paczkowa” jest „jedną z licznych form antypolskiej
działalności w NRF”, która „ma na celu infiltrację agentur zachodnioniemieckich do polskiego obszaru”. W tekście przytoczono fragmenty listów Spadeckiej
(ujawniając jej dokładny adres) do Kreitz, w których odmalowała swoją sytuację
materialną w czarnych barwach i prosiła o przysłanie paczek. W tekście poinformowano także o dwóch mieszkankach Wejherowa, które sporządzały listy osób
potrzebujących pomocy, rzekomo bez ich wiedzy, i przesyłały do RFN. Również tym osobom postawiono zarzuty. Dziennikarz poinformował czytelników
o zawartości paczek przysyłanych przez organizacje charytatywne z Niemiec
Zachodnich. Miały one zawierać wyłącznie bezwartościową używaną odzież.
Wartościowe paczki miały otrzymywać tylko organizatorki „Paketaktion” w Polsce. Celem artykułu było ostrzeżenie tych obywateli polskich, którzy zwracali
się do różnych organizacji w RFN o pomoc materialną i w ten sposób zahamowanie akcji paczkowej, bardzo niewygodnej dla władz PRL. Świadczy o tym
inny fragment artykułu: „Tylko ślepcy, albo naiwni mogą nie rozumieć, że za
plecami „działaczy charytatywnych” w rodzaju Frau Kreitz, kryje się Bundesnachrichtendienst (wywiad zachodnioniemiecki)”. Według SB, „artykuł odbił
się szerokim echem wśród społeczeństwa, które z oburzeniem potępiło żebractwo
Spadeckiej”. Władze miały nadzieję, że „artykuł w poważnym stopniu zahamuje
zapędy innych, którzy jeszcze często w różny sposób „żebrzą pomocy” u rewizjonistów niemieckich”51. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie, w grudniu 1960 roku Erith Spadecka została skazana na 2,5 roku więzienia, o czym
natychmiast poinformował Głos Koszaliński52. W grudniu 1961 roku za podobną
Art. 22 dekretu z 13.06.1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (małego kodeksu karnego) brzmiał: „Kto rozpowszechnia fałszywe wiadomości,
mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego, bądź obniżyć powagę jego naczelnych organów, podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu” (Dz.U. 1946, nr 30, poz. 192).
51
AIPNS, WUSWK, sygn. 103/228/1, pismo naczelnika Wydziału III KW MO w Koszalinie, mjr
I. Burdzieja, z 4.01.1961 r. do naczelnika Wydziału III Dep. III MSW; Stanisław Majewski, „Paketaktion”, Głos Koszaliński (dalej: GK), 7.12.1960, 292.
52
AIPNS, WUSWK, sygn. 103/228/1, pismo naczelnika Wydziału III KW MO w Koszalinie,
mjr I. Burdzieja, z 4.01.1961 r. do naczelnika Wydziału III Dep. III MSW; „Bezczelna żebraczka
za kratami”, GK, 23.12.1960, 306; Arkadiusz Słabig, „Ludność niemiecka w województwie koszalińskim w latach 1950–1970. Liczebność, rozmieszczenie, sytuacja społeczno-polityczna i nadzór
50
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działalność został aresztowany mąż Spadeckiej, a poza tym funkcjonariusze SB
przeprowadzili rozmowy ostrzegawcze z 25. Niemcami, którzy korespondowali
z Gertrudą Kreitz. Po tych rozmowach większość osób zerwała z nią kontakty53.
Podobną akcję SB przeprowadziła po raz drugi w Białogardzie jesienią
1962 roku przeciwko kilkorgu Niemcom, którzy zwracali się do organizacji
ziomkowskich i charytatywnych w RFN z prośbami o przysyłanie paczek odzieżowych i żywnościowych, przesadnie charakteryzując swoją złą sytuację materialną. List jednej z Niemek, w którym napisała ona m.in.: „żywność jest tutaj za droga, a głód boli”, został opublikowany w prasie ziomkowskiej i stał się
podstawą do wszczęcia śledztwa przeciwko autorce tych słów przez Prokuraturę
Powiatową w Białogardzie. Ponadto u dwóch Niemek przeprowadzono rewizje
domowe. Wprawdzie Prokuratura wkrótce umorzyła postępowanie z powodu
znikomego niebezpieczeństwa społecznego, jednak SB postanowiła wykorzystać
tę sprawę
w celu skompromitowania rewizjonistycznych organizacji w NRF, które przysyłają
w paczkach rzeczy stare nienadające się do użytku (…). Należałoby dokonać zdjęć
fotograficznych nadesłanych w paczkach przedmiotów oraz udostępnić niektóre
materiały śledztwa dla redakcji „Głosu Koszalińskiego”, który opracowałby odpowiedni artykuł i umieścił w prasie54.

Artykuł pt. „Żebraczy chór i parszywy dyrygent”, ukazał się w Głosie Koszalińskim 5 listopada 1962 roku. Opisano w nim kontakty trojga Niemców z Białogardu (podając ich dane personalne) z organizacjami ziomkowskimi w RFN.
Cytowano fragmenty listów skonfiskowanych przez SB w trakcie rewizji, w których ich autorzy prosili o pomoc, a adresaci – o przesłanie różnych informacji
i zrobienie zdjęć nieruchomości wcześniej do nich należących. Autor porównał
sytuację materialną bohaterów artykułu, która nie była zła (mąż jednej z nich był
właścicielem sklepu rzeźnickiego) z tą, która była opisywana w listach do RFN
aparatu bezpieczeństwa”, w: Niemcy w Polsce. Życie mniejszości niemieckiej w nowej sytuacji
w Polsce po roku 1945, red. Monika Wittek (Opole, 2015), 153; tenże, „Aparat bezpieczeństwa
w Koszalińskiem wobec problemu rewizjonizmu zachodnioniemieckiego. Zarys zagadnienia”,
w: „Po linii rewizjonizmu zachodnioniemieckiego”. Aparat bezpieczeństwa i akcja antyrewizjonistyczna wobec ludności niemieckiej i rodzimej w Polsce, red. Sebastian Rosenbaum (Katowice–
Warszawa, 2020, 58.
53
APK, KW PZPR, sygn. 3142, informacja KW MO w Koszalinie z 14.02.1962 r. o sytuacji politycznej w środowisku narodowości niemieckiej.
54
AIPNS, WUSWK, sygn. 00103/228/14, analiza materiałów z 29.10.1962 r. w sprawie przesyłania listów do NRF z terenu Białogardu zawierających fałszywe wiadomości.
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w najczarniejszych barwach. Dziennikarz zrobił wiele, aby zniechęcić obywateli
do wysyłania proszalnych listów do zachodnioniemieckich organizacji charytatywnych i ziomkowskich:
niech nikt się nie łudzi, że przesyłki z NRF mają jakąś większą wartość. Przesyłają w paczkach stare, łatane koszule, wyświechtane kuse sukienki, dziurawe buty
gumowe, które u nas walają się po śmietnikach. Żywność – to kilkanaście deka
herbaty, kilogram cukru, czy puszka soku pomidorowego.

Dla uwiarygodnienia tego opisu w artykule umieszczono zdjęcie ubłoconych
i bardzo zniszczonych gumowych butów, które rzeczywiście dostał w paczce
z RFN jeden z mieszkańców Złotowa. Konkludując, dziennikarz poinformował
czytelników, że akcja paczkowa ma na celu „stworzenie i podsycanie na tych ziemiach (w tym przypadku na Pomorzu) ogólnej psychozy tymczasowości, obaw
i wątpliwości”55.
Według SB, artykuł
wzbudził powszechne zainteresowanie i zarazem oburzenie mieszkańców Białogardu. Cały nakład został szybko wykupiony, a wiele osób do samego wieczora
czyniło starania, by móc go uzyskać, pożyczając jeden od drugiego. We wszystkich
prawie zakładach pracy (…) robotnicy zbierali się grupkami i zespołowo, zapoznawali się z treścią artykułu, a w dyskusjach wyrażali swe oburzenie z postępowania
opisanych osób, a zarazem wnosili pretensje do władz polskich, że taki stan tolerują.

Wypowiadano się również, że należy wszystkich Niemców wyrzucić z Polski i nie pozwolić im prowadzić „szpiegowskiej” działalności. Niektórzy z mieszkańców Białogardu okazywali wrogość krewnym opisanych osób, a córka jednej z nich, uczennica miejscowego liceum ogólnokształcącego, narażona była
na duże przykrości zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli, gdyż zmuszona
była do wysłuchiwania epitetów w rodzaju „hitlerówka”, „żebraczka” i „szpieg”.
Z reakcji społeczeństwa SB była zadowolona. W jednym ze sprawozdań napisano, wprost, że „przeprowadzona przez nas akcja profilaktyczna była celowa
i przyniosła pożądane rezultaty”56.
Stanisław Rams, „Żebraczy chór i parszywy dyrygent”, GK, 5.11.1962, 265.
AIPNS, WUSWK, sygn. 00103/228/14, meldunek specjalny F. Nowaka, zastępcy komendanta
powiatowego MO ds. SB w Białogardzie dla naczelnika Wydz. III KW MO w Koszalinie
z 6.11.1962 r.
55
56
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Nie dziwi fakt, że kampania prasowa kierowana była przede wszystkim
przeciwko nielicznej mniejszości niemieckiej, natomiast utrzymywanie kontaktów z RFN na masową skalę przez Kaszubów i Krajniaków pomijano milczeniem.
Trudno było bowiem czytelnikom prasy wytłumaczyć, dlaczego wizerunek ludność rodzimej, przedstawianej w oficjalnej propagandzie, jako ostoi polskości
na Pomorzu Zachodnim, tak bardzo odbiega od rzeczywistości57. Wskazuje na to
reakcja policji politycznej na artykuł Stanisława Ramsa. W zakończeniu publikacji dziennikarz zamieścił postscriptum nieuzgodnione z SB: „Autor ograniczył
się jedynie do niektórych przykładów z jednego miasta. Nie znaczy to wcale, że
tego rodzaju spraw nie ma w Złotowie, Bytowie, Słupsku, Człuchowie. Najbardziej złośliwi – staną wkrótce przed sądem”. Dopisek ten wywołał negatywną
reakcję Wydziału III Departamentu III MSW. W notatce służbowej w tej sprawie
napisano: Autor
dorzucił to od siebie sugerując masowość nadsyłania paczek z NRF i niepotrzebnie
wyolbrzymił wobec społeczeństwa poruszany problem mówiąc o istnieniu tego rodzaju spraw w innych powiatach. Twierdzenie redaktora, że złośliwi staną wkrótce
przed sądem nie powinno w ogóle mieć miejsca w artykule ze względu na to, że
nikt z osób objętych akcją przed sądem nie stanie, a społeczeństwo i samo środowisko niemieckie różnie może tę sprawę komentować.

Polecono naczelnikowi Wydziału III KW MO w Koszalinie przeprowadzić
z redaktorem Ramsem rozmowę dyscyplinującą58.
W artykułach poruszających problem kontaktów obywateli PRL z RFN,
zamieszczanych sporadycznie na łamach Głosu Koszalińskiego, starano się
przedstawiać ludność autochtoniczną, jako ofiary niemieckiej polityki rewizjonistycznej. We wrześniu 1964 roku Stanisław Rams opublikował z inspiracji SB
kolejny artykuł pt. „Jałmużna i polityka”, w którym przytoczono wypowiedzi
trojga mieszkańców powiatu bytowskiego, w tym Karola Hartuna, lektora gminy
ewangelicko-augsburskiej z Bochowa. Mieszkanka Gałąźni Małej oświadczyła,
że odbierała paczki z RFN, ponieważ nie wiedziała, że akcja paczkowa jest wymierzona przeciwko Polsce Ludowej. „Jestem oburzona – napisała – że takie
57
Podobny pogląd wyraził Arkadiusz Słabig, w: „Szafarze bońskich srebrników”. Propagandowy
obraz Niemców na łamach prasy w okresie rządów Władysława Gomułki”, w: Między ideologią,
385.
58
AIPNS, WUSWK, sygn. 00103/228/14, notatka służbowa oficera operacyjnego Wydz. III
Dep. III MSW poroku H. Pawlaka z 15.11.1962 r. dotycząca sprawy operacyjnego sprawdzenia
krypt. „Żebrak”.
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paczki do mnie przesyłają (…) nie życzę sobie, jako lojalna obywatelka polska
brać udziału w brudnych machinacjach zachodnioniemieckich ziomkostw”. Podobnie wypowiadał się mieszkaniec Rabacina, który protestował przeciwko przysyłaniu mu paczek z używaną odzieżą: „w Polsce podobnych przedmiotów jest
pod dostatkiem i to nowych, a nie starych, dlatego stare ciuchy z NRF nie są mi
potrzebne”. Karol Hartun stwierdził, że paczki przysyłane są mu wbrew jego
woli: „tego rodzaju narzucanie się w formie paczek polskim obywatelom przez
osoby znane z rewizjonistycznej działalności w NRF uważam za ubliżające godności dobrego Polaka”. Hartun poinformował dziennikarza o zawartości paczki,
którą ostatnio dostał. Miała ona zawierać: 6 torebek zup w proszku, 36 dkg grochu, 3 paczki papieru listowego, 50 dgk cukru, 25 dgk śledzi, stare majtki oraz
dwie pary starych skarpet”59. Wypowiedź Hartuna może dziwić, gdyż od wielu
lat otrzymywał znaczącą pomoc z RFN60. Zdziwienie będzie mniejsze, jeśli dowiemy się, że funkcjonariusze SB z Bytowa w maju i czerwcu 1964 roku przeprowadzili rozmowy ostrzegawcze ze wszystkimi cytowanymi w gazecie osobami61.
W omawianym artykule został skrytykowany ks. dr Jan Hinz, proboszcz
w Tuchomiu od 1940 roku Popełnił on dużą niezręczność, wystawiając pewnej parafiance, właścicielce 22. ha gospodarstwa, świadectwo ubóstwa przeznaczonego
dla organizacji charytatywnej w RFN. Na dodatek dokument ten został przez
księdza opatrzony pieczęcią parafii w języku niemieckim, którą posługiwał się
do 1945 roku. Sprawa świadczyła raczej o naiwności ks. Hinza, a nie o jego złej
woli. Mimo to redaktor Rams ostrzegł go w mocnych słowach: „czy ks. Janowi
Hinzowi nie warto przypomnieć, że żyje w Polsce Ludowej, zajada polski chleb,
a pieczątki lepsze są w ojczystym języku”62. Artykuł odbił się szerokim echem
w całym powiecie bytowskim, a więc jego cel został osiągnięty. Według SB duża
część społeczeństwa potępiła ks. Hinza, a władze wytoczyły jemu i parafiance,

Stanisław Rams, „Jałmużna i polityka”, GK, 5–6.09.1964, 215.
Karol Hartun w latach 1960–1964 otrzymał ponad 70 wartościowych paczek, jednorazowo 487
dolarów na kupno motocykla, a poza tym od 1960 r. dostawał z RFN 50 marek miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji lektora. W Bochowie miał kilkunastohektarowe gospodarstwo: AIPNG,
WUSWS, sygn. 002/8/1, opinia zastępcy komendanta powiatowego ds. SB w Bytowie kpt. J. Sadowskiego z 3.03.1965 r. na temat K. Hartuna.
61
AIPNG, WUSWS, sygn. 002/8/1, analiza przeprowadzonych rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych i sondujących przeprowadzonych w 1964 r. przez Referat SB KP MO w Bytowie
z 30.10.1964 r.
62
Rams, „Jałmużna”.
59
60
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której wydał świadectwo ubóstwa, sprawę sądową. Sąd jednak umorzył sprawę
na podstawie ustawy z 20 lipca 1964 roku o amnestii63.
Od 1960 roku SB prowadziła stałą ewidencję wszystkich osób otrzymujących paczki z RFN. W marcu 1962 roku Wydział III KW MO w Koszalinie
wytypował 146 „paczkowiczów” w całym województwie, których objęto zainteresowaniem operacyjnym. Były to osoby, które w latach 1960–1961 otrzymały
najwięcej paczek oraz utrzymujące kontakty z działaczami ziomkostw. Obywatele ci zostali objęci inwigilacją, a ich korespondencja – perlustracją. Celem
tej akcji było wytypowanie osób do przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych,
a także pozyskania do tajnej współpracy64. W następnych latach akcja była kontynuowana, a szczególnym zainteresowaniem SB „cieszyły” się osoby, które
otrzymywały paczki od „ośrodków rewizjonistycznych, ziomkostw, instytucji
kościelnych oraz od innych wrogich Polsce Ludowej ośrodków w NRF lub osób
z nimi powiązanych”, osoby pośredniczące w otrzymywaniu lub rozprowadzaniu paczek, a także trudniące się handlem artykułami pochodzącymi z paczek.
Rozmowy profilaktyczne były również przeprowadzane z osobami zajmującymi
kierownicze stanowiska w administracji państwowej, zakładach pracy, różnych
instytucjach, a także funkcjonariuszami MO, członkami PZPR, Zjednoczonego
Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Informacje dotyczące
członków PZPR, ZSL i SD były przekazywane właściwym instancjom kierowniczym tych partii65. Zasady te obowiązywały do końca omawianego okresu.
Na początku lat 70. SB wróciła do niemal powszechnej perlustracji listów
wysyłanych przez ludność rodzimą do DRK w sprawach związanych z zamiarem emigracji do RFN. Część tych listów była konfiskowana. Próbowano także
ograniczać kontakty z zachodnioniemieckimi rozgłośniami radiowymi Deutsche
Welle i Deutschlandfunk, które ożywiły się pod koniec lat 60. W latach 1967–1969
zarejestrowano ponad 4,7 tys. listów wysłanych z Polski do Deutschlandfunk.
Pewna część autochtonów i Niemców zwracała się do tych rozgłośni z prośbami
APK, PWRN, sygn. 4593, sprawozdanie USW PWRN w Koszalinie z 29.01.1965 r. z zakresu zagadnień ludności rodzimej za 1964; AIPNG, WUSWS, sygn. 002/8/1, analiza przeprowadzonych
rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych i sondujących przeprowadzonych w 1964 roku przez Referat SB KP MO w Bytowie z 30.10.1964 r.
64
AIPNS, WUSWK, sygn. 00103/228/15, notatka operacyjna kpt. W. Martelusa z Wydz. III KW
MO w Koszalinie z 6.03.1962 r.
65
AIPNG, WUSWS, sygn. 002/8/1, notatka służbowa Wydz. II KW MO w Koszalinie z 30.04.1965 r.
w sprawie prowadzenia rozmów profilaktycznych z osobami otrzymującymi paczki z ośrodków
rewizjonistycznych.
63
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o ułatwienie emigracji do Niemiec Zachodnich, prosiła o lekarstwa, płyty, fotosy
piosenkarzy i piłkarzy, druki reklamowe samochodów, przesyłała pozdrowienia
do rodzin w RFN, niektórzy brali udział w różnych konkursach organizowanych
przez te rozgłośnie. W ten sposób podtrzymywane były więzi łączące ludność
autochtoniczną, w tym części Kaszubów i Krajniaków z niemczyzną66.
Wymiana korespondencyjna była najbardziej rozpowszechnioną formą kontaktów z RFN. Kontakty osobiste nie były już tak powszechne. Na fali odwilży
politycznej po październiku 1956 roku władze częściej wydawały paszporty obywatelom polskim w celu odwiedzenia swoich rodzin w Niemczech Zachodnich.
W 1956 roku z województwa koszalińskiego wyjechało na pobyt czasowy do
RFN lub Berlina Zachodniego 435 osób, jednak w 1958 roku już tylko 196 osób,
a w latach następnych liczby te były coraz niższe. W 1959 roku wyjechało
160 osób, w 1960 roku – 79, w 1961 roku – tylko 5 osób, w 1962 roku – 23 osoby,
w 1963 roku – 40 osób, w 1964 roku – 82 osoby. Razem w latach 1957–1964 wyjechało 1020 osób, z których 160 (16%) odmówiło powrotu do Polski. Gwałtowny
spadek liczby osób wyjeżdżających na pobyt czasowy do RFN po 1960 roku był
konsekwencją realizacji uchwały KC PZPR z czerwca 1960 roku. Biuro Paszportów Zagranicznych MSW wydało dyrektywy określające kryteria udzielania zezwoleń na wyjazdy czasowe do Niemiec Zachodnich. Odtąd wydawano je
tylko w wyjątkowych wypadkach, takich jak śmierć lub ciężka choroba członka
rodziny i nie częściej niż raz na trzy lata67. W następnych latach liczba mieszkańców województwa koszalińskiego odwiedzających RFN nieznacznie rosła.
W 1965 roku wyjechało 146 osób, w 1966 roku – 153 osób, w 1967 roku nastąpił
spadek. Na wyjazd zezwolono tylko 146 osobom68. Uznanie przez RFN polskiej
granicy zachodniej w 1970 roku i nawiązanie stosunków dyplomatycznych przyczyniło się do ożywienia bezpośrednich kontaktów między obywatelami obu
państw. W 1973 roku wyjechało na pobyt czasowy do RFN 569 osób69.
Słabig, „Działania”, 602; Rosenbaum, „Partia”, 79.
AAN, KC PZPR, sygn. 237/XIV-174, informacja z lipca 1960 r. o dotychczasowym przebiegu
realizacji uchwały Sekretariatu KC PZPR z czerwca 1960 roku w sprawie rewizjonizmu.
68
APK, KW PZPR, sygn. 4237, informacja Wydz. III KW MO w Koszalinie z 15.05.1965 r. dotycząca sytuacji w środowiskach rewizjonistycznych i powiązanych z NRF w województwie koszalińskim; sygn. 3142, sprawozdanie USW PWRN w Koszalinie z 29.03.1967 r. z zagadnień polskiej
ludności rodzimej za rok 1966; sygn. 432, informacja SB KW MO w Koszalinie z września 1968 r.
o oddziaływaniu ośrodków rewizjonistycznych z NRF na teren województwa koszalińskiego.
69
AIPNS, WUSWK, sygn. 00108/61/1, informacja KW MO w Koszalinie z 16.02.1974 r. dotycząca sytuacji społeczno-politycznej w środowiskach ludności autochtonicznej i narodowości
66
67
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Nieco więcej było obywateli RFN przyjeżdżających do województwa koszalińskiego na pobyt czasowy. W 1957 roku odwiedziło Pomorze Środkowe
190 osób, w 1958 – 177 osób, w 1959 – 168 osób, 1960 – 150 osób, w 1961 – 69,
w 1962 – 128, w 1963 – 142, w 1964 – 180 osób. Razem w latach 1957–1964
przyjechały 1204 osoby. Nie jest to liczba pełna. W statystykach ujmowano
tylko osoby, które dokonały obowiązku meldunkowego. Duża część obywateli
RFN jednak tego nie robiła. Liczbę takich osób szacowano na około 800 (uczestnicy wycieczek zbiorowych, dziennikarze, handlowcy przyjeżdżający na targi
poznańskie i przy okazji odwiedzający dawne miejsca zamieszkania). W następnych latach liczba przyjeżdżających stale wzrastała. W 1965 roku – przyjechało 211 osób, w 1966 roku przyjechały 233 osoby, w 1967 roku – 242 osoby,
w 1973 roku aż 5023 osób70.
Wśród wyjeżdżających na pobyt czasowy do RFN przeważali Kaszubi bytowscy, Krajniacy złotowscy i Niemcy z powiatu słupskiego. Wśród przyjeżdżających obywateli RFN dominowali dawni mieszkańcy Pomorza Środkowego,
dla których była to podróż sentymentalna do kraju lat dziecięcych71. Dla turystów przyjeżdżających w grupach zorganizowanych władze wojewódzkie przygotowały dwie bazy hotelowe: w Kołobrzegu i Białym Borze. Chodziło przede
wszystkim o roztoczenie nad nimi ścisłego nadzoru72. Władze starały się ograniczać wyjazdy i przyjazdy czasowe, ponieważ w ten sposób do obywateli PRL
docierały informacje o znacznie wyższej stopie życiowej w Niemczech Zachodnich, o szybkim urządzeniu się niedawnych emigrantów, otrzymywanych zapomogach, pomocy ze strony władz niemieckich w przygotowaniu do zawodu, uzyskaniu pracy i mieszkania. Duże wrażenie robiło na mieszkańcach województwa
koszalińskiego przywożenie z RFN samochodów osobowych przez osoby wyjeżdżające do tego kraju tylko na urlop, przyjazd do Polski własnymi lub tylko wyniemieckiej.
70
APK, KW PZPR, sygn. 4237, informacja Wydz. III KW MO w Koszalinie z 15.05.1965 r. dotycząca sytuacji w środowiskach rewizjonistycznych i powiązanych z NRF w województwie koszalińskim; sygn. 3142, sprawozdanie USW PWRN w Koszalinie z 29.03.1967 r. z zagadnień polskiej
ludności rodzimej za rok 1966; sygn. 432, informacja SB KW MO w Koszalinie z września 1968 r.
o oddziaływaniu ośrodków rewizjonistycznych z NRF na teren województwa koszalińskiego.
71
Hejger, „Ludność”, 310.
72
Na przykład w 1973 r. w Białym Borze i Kołobrzegu przebywało około 1800 turystów z RFN.
SB w pokojach 140 osób założyła podsłuch, 23 osoby objęto obserwacją zewnętrzną, w pokojach
17 osób przeprowadziła tajne przeszukania. Do „obsługi” gości zagranicznych zaangażowano
na stałe 15 tajnych współpracowników i 16 kontaktów operacyjnych: AIPNS, WUSWK, sygn.
00108/61/1, informacja inspektora Wydz. II KW MO w Koszalinie M. Fryca z 12.02.1974 r.

Kon t a k t y Ni e mcó w, K a sz u b ó w i K r a j n i a kó w

293

pożyczonymi samochodami przez osoby, które wyjechały na stałe zaledwie przed
kilkoma miesiącami, przywożenie krewnym i znajomym wartościowych upominków i przysyłanie paczek. W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych, gdy
do Niemiec Zachodnich wyjechała na stałe duża grupa Kaszubów bytowskich,
większe grupy emigrantów były witane uroczyście na dworcach kolejowych
w niektórych miejscowościach z kwiatami i orkiestrą oraz zapraszane na specjalne spotkania. Kontakty bezpośrednie stały się łatwiejsze, gdy 1 stycznia 1972
roku została otwarta granica między Polską a NRD. Od tego czasu wielu Kaszubów i Krajniaków spotykało się w Berlinie wschodnim ze swoimi krewnymi
i znajomymi mieszkającymi w RFN lub Berlinie Zachodnim73.
Od połowy lat 60. urzędy zaopatrzenia RFN rozpoczęły wypłacanie rent
inwalidzkich obywatelom polskim, którzy odnieśli rany służąc w Wehrmachcie,
a także rent wdowich i sierocych po poległych żołnierzach. Renty były wypłacane za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a ich wysokość wynosiła od 400 zł do 2000 zł. W 1973 roku w województwie koszalińskim takie
renty pobierało około 650 osób, w tym w powiecie bytowskim około 160 osób
(w 1970 roku)74.
W latach 1958–1975 kontakty Kaszubów, Krajniaków i mniejszości niemieckiej z województwa koszalińskiego z RFN były bardzo ożywione. Na ogół były
to typowe kontakty rodzinne. Wiele rodzin miało krewnych i znajomych w Zachodnich Niemczech już w okresie międzywojennym, a kolejne fale wysiedleń
i emigracji po drugiej wojnie światowej liczbę takich osób znacznie zwiększyły.
Jednak część mieszkańców województwa (Niemcy częściej, Kaszubi i Krajniacy
rzadziej) utrzymywała także kontakty z organizacjami charytatywnymi i ziomkowskimi, co władze uważały za przejaw nielojalności wobec Polski Ludowej.
Tą drogą docierały do mieszkańców Pomorza Środkowego pomoc paczkowa,
a także informacje o poziomie życia w RFN. Wraz z paczkami i listami napływała
73
AIPNG, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Koszalinie, sygn. 527/255/11, informacja
SB KW MO w Koszalinie z sierpnia 1974 r. o niektórych aspektach sytuacji społeczno-ekonomicznej w powiecie bytowskim województwa koszalińskiego na tle tendencji emigracyjnych do
RFN.
74
APK, KW PZPR, sygn. 432, informacja SB KW MO w Koszalinie z września 1968 r. o oddziaływaniu ośrodków rewizjonistycznych z NRF na teren województwa koszalińskiego; sygn.
1041, informacja KW MO w Koszalinie z 26.06.1973 r. o sytuacji w środowisku ludności niemieckiej i rodzimej województwa koszalińskiego; AIPNS, WUSWK, sygn. 00103/228/23, informacja
KW MO w Koszalinie z 5.01.1970 r. o sytuacji w środowiskach ludności niemieckiej i rodzimej
województwa koszalińskiego; AIPNG, WUSWS, sygn. 002/15, sprawozdanie roczne Referatu SB
KP MO w Bytowie po pionie Wydz. II z 30.12.1970 r.
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propaganda rewizjonistyczna, która przecież istniała realnie i nie była wymysłem
policji politycznej. Władze prowadziły z nią bezpardonową walkę, gdyż rewizjonizm terytorialny RFN podtrzymywał nastroje niepewności i tymczasowości
polskiej ludności napływowej i osłabiał integrację ludności rodzimej. Kontakty
korespondencyjne i osobiste umacniały związki ludności rodzimej z niemczyzną
i miały wpływ na stale obecne w omawianym okresie tendencje emigracyjne,
choć należy pamiętać, że wpływ na nie miała przede wszystkim pogłębiająca
się przepaść cywilizacyjna między Polską Ludową a zasobną i demokratyczną
Republiką Federalną Niemiec.
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Abstrakt
Tematem artykułu „Kontakty Niemców, Kaszubów i Krajniaków z województwa koszalińskiego z Republiką Federalną Niemiec w latach 1958–1975” są relacje tych grup
ludności z Zachodnimi Niemcami po zakończeniu akcji łączenia rodzin. Po jej zakończeniu w Koszalińskiem mieszkało około 27 tys. osób, które miały mniej lub bardziej ścisłe
związki z kulturą niemiecką. Niemcy oraz autochtoni utrzymywali z RFN kontakty korespondencyjne ze swoimi rodzinami i znajomymi oraz otrzymywali pomoc paczkową,
także od organizacji charytatywnych i ziomkowskich. Kontakty osobiste były nieliczne
i polegały na odwiedzaniu rodzin w RFN i przyjmowaniu przyjeżdżających obywateli
Niemiec Zachodnich do Polski. Kontakty te, szczególnie z ziomkostwami, znajdowały
się pod ścisłą kontrolą policji politycznej PRL. Władze robiły wszystko, aby je przeciąć, gdyż łączyły je z działaniami rewizjonistycznymi podważającymi granicę na Odrze
i Nysie Łużyckiej. Poza tym kontakty z RFN umacniały związki Kaszubów i Krajniaków
z niemczyzną, miały wpływ na utrzymywanie się tendencji emigracyjnych oraz podtrzymywały nastroje niepewności i tymczasowości wśród polskiej ludności napływowej.

Contacts of the Germans, Kashubians, and Krajniaks
from Koszalin Voivodship with Federal Republic of Germany
in 1958–1975
Abstract
The subject of this article are relationships of the Germans, Kashubians, and Krajniaks from Koszalin Voivodship with West Germany after family reunification action was
completed. After its completion, in the Koszalin Voivodship lived around 27 thousand
people with more or less strong connections with German culture. The Germans and the
autochthons stayed in mail contact with their families and acquaintances in the Federal
Republic of Germany and received help in the form of parcels, including from the charity
organizations and the landsmannschafts. Personal contacts were scarce, they amounted
to visiting families in the Federal Republic of Germany and coming of the West Germany
citizens to Poland. These contacts, particularly with the landsmannschafts, remained under strict control of the political police of the Polish People’s Republic. The authorities
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made every effort to block them, as they linked them to the revisionist activities: questioning the border on the Odra–Nysa Łużycka line. Besides, the contacts with the Federal Republic of Germany strengthened Kashubians’ and Krajniaks’ links with German
language and culture, supported their tendency to emigrate, and maintained a sense of
uncertainty and temporariness among the Polish immigrant population.
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Sekcja Hotelowa szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa
i jej działalność na terenie miasta w latach 1973–1990
Słowa kluczowe: historia Polski po 1945 roku, Pomorze Zachodnie, Służba Bezpieczeństwa,
hotele
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Jednym z przejawów działalności szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa była kontrola zagranicznego ruchu turystycznego na terenie miasta. Zadanie to powierzono sekcji hotelowej wchodzącej w skład Wydziału „B” Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, a następnie od 1983 roku. Wojewódzkiego Urzędu
Spraw Wewnętrznych.
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o rolę, jaką pełniła Służba
Bezpieczeństwa w szczecińskich hotelach. W jaki sposób, realizując swoje zadania, wpływała na ich codzienne funkcjonowanie. Jednocześnie autor poszukuje
informacji o sposobie wywiązywania się funkcjonariuszy z powierzonych im zadań. Zwraca uwagę na metody prowadzonych działań, a także trudności w ich
realizacji. Istotą artykułu jest także zgłębienie metod i sposobów zdobywania
informacji, a także zwrócenie uwagi na materialny dowód istnienia sekcji hotelowej, czyli dokumentację operacyjną wytworzoną w minionym okresie.
Ramy czasowe artykułu zamykają się w latach 1973–1990. Data początkowa związana jest z utworzeniem sekcji hotelowej, a końcowa z likwidacją SB
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i podległego jej Wydziału „B”. Zakres terytorialny ogranicza się do Szczecina,
na terenie którego funkcjonowały kontrolowane hotele zapewniające noclegi obcokrajowcom.
Przedmiotowe opracowanie powstało na bazie materiałów zgromadzonych
w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej oraz Archiwum Państwowego w Szczecinie. W toku kwerendy prowadzonej w archiwum IPN wykorzystano informacje zawarte w aktach spraw obiektowych dotyczących zabezpieczanych hoteli, ale również akt personalnych funkcjonariuszy sekcji. Skorzystano
również z akt sprawy obiektowej o kryptonimie „Skandynawia” dotyczącej kontroli ruchu turystycznego z państw skandynawskich. Dodatkowym źródłem była
korespondencja i inne materiały dotyczące obcokrajowców, którzy zatrzymywali
się w zabezpieczanych hotelach. Kwerenda objęła także akta osób współpracujących ze Służbą Bezpieczeństwa, głównie pracowników hoteli. W Archiwum
Państwowym w Szczecinie przydatne okazały się akta Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Szczecinie, skąd pozyskano informacje o tematyce hotelowej.
Ważnym elementem były relacje przekazane autorowi przez byłych funkcjonariuszy sekcji hotelowej szczecińskiej SB. Uzupełnienie stanowi artykuł prasowy
dotyczący wpływu SB na sytuację w hotelach „Arkona” i „Continental” oraz
wybrane publikacje.
Jednym z wielu zadań realizowanych przez Urzędy Bezpieczeństwa, a następnie Służbę Bezpieczeństwa była kontrola obywateli państw obcych przebywających na terenie kraju, a także ich kontaktów z obywatelami polskimi. Szczególnym momentem, w którym służby takiej kontroli mogły dokonywać, był
pobyt cudzoziemców na terenie Polski w miejscach ich czasowego pobytu. Stąd
pojawiło się rosnące z czasem zainteresowanie uzyskaniem wpływów i kontroli
nad hotelami. Z wyżej wymienionych powodów służby interesowały się w zasadzie tzw. hotelami „orbisowskimi”, które przez wiele lat posiadały monopol
na obsługę zagranicznego ruchu turystycznego. Przez długi czas kontrola hoteli
odbywała się doraźnie przez różne jednostki Urzędu Bezpieczeństwa i Służby
Bezpieczeństwa1, aż w końcu doszło do utworzenia odrębnej komórki zajmującej
1
W Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie były to: Grupa VII Wydziału II
(do 1972 r.), Wydział Kontroli Ruchu Granicznego (w latach 1965–1972) oraz Wydział Paszportów i Dowodów Osobistych (w latach 1972–1973), który przejął z Wydziału Kontroli Ruchu Granicznego rejestrację i inwigilację cudzoziemców przebywających w Polsce, a także opiniowanie
wniosków o udzielenie wiz wjazdowych cudzoziemcom. Przejął także ewidencję obywateli PRL
przebywających za granicą, cudzoziemców przekraczających granicę PRL wraz ze składnicą akt
osobowych cudzoziemców. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie (dalej: AIPN Sz),
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się wyłącznie inwigilacją hoteli, ich gości oraz pracowników. Formalnie powstała
ona z dniem 15 listopada 1973 roku2 i umiejscowiona została w ramach Wydziału
„B” KWMO3. Otrzymała nazwę Sekcja IX, choć stosowano także nieformalne
określenie „sekcja hotelowa” lub „sekcja ds. hoteli”. Nowej komórce przyznano
9 etatów, z czego w początkowym okresie obsadzono jedynie 7. Kierownikiem
mianowano kapitana Wacława Hałaburdę, posiadającego wówczas 21 letni staż
pracy, w tym na stanowiskach wywiadowcy i kierownika sekcji obserwacyjnej
Wydziału „B”. Podlegali mu funkcjonariusze: Wiesław Gibalski, Jan Stachura,
Mieczysław Dąbrowski, Roman Morawski, Roman Podemski i Jerzy Szypulski.
Wszyscy pracowali wcześniej jako wywiadowcy w sekcjach obserwacyjnych SB
w Szczecinie. Również wszyscy, oprócz Jerzego Szypulskiego, ukończyli szkołę
obserwacji Biura „B”, a także trzytygodniowe przeszkolenie dotyczące pracy
operacyjnej w hotelach4.
W kręgu zainteresowania sekcji w pierwszej kolejności znalazło się przedsiębiorstwo „Orbis”, które posiadało w Szczecinie obiekt hotelowy o nazwie
„Continental”. Budynek, w którym funkcjonował, znajdował się na rogu ulic 3-go
Maja i Partyzantów. Został pozyskany prawdopodobnie w roku 1948 na mocy
decyzji Ministerstwa Ziem Odzyskanych. Znajdowało się w nim 69 pokoi dla 110

Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Szczecinie (dalej: WUSW Szczecin), sygn. 495/97,
Zarządzenie organizacyjne nr 0100/Org. ministra spraw wewnętrznych z 18 grudnia 1971 r., 23.
2
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 495/99, Rozkaz organizacyjny nr 035/Sz/73 komendanta wojewódzkiego MO w Szczecinie z 29 listopada 1973 r.; Zarządzenie organizacyjne nr 0100/Org.
ministra spraw wewnętrznych z 19 listopada 1973 r., 17, 22.
3
Wydział „B” KWMO, a następnie WUSW w Szczecinie pełnił pomocniczą rolę w strukturze
SB. Prowadził obserwację cudzoziemców oraz obywateli polskich na zlecenie innych jednostek resortu. Pracownicy wydziału „zbierali” o nich informacje, ustalali m.in. personalia, miejsce pracy,
powiązania rodzinne i towarzyskie, a także inne zachowania, które mogły mieć znaczenie dla
prowadzonych działań operacyjnych. Identyfikowali i zbierali informacje o osobach odwiedzających „zabezpieczone” obiekty, kontrolowali cudzoziemców i obywateli polskich przebywających
na terenie hoteli oraz personel w ramach prowadzonych spraw obiektowych. Rezerwowali pokoje
w zabezpieczonych hotelach do celów służbowych, zabezpieczali kontrwywiadowczo teren przed
penetracją dyplomatów i cudzoziemców z tzw. „państw kapitalistycznych”. Prowadzili działania
wobec pracowników placówek dyplomatycznych, konsularnych oraz cudzoziemców przebywających na terenie województwa. Jednocześnie prowadzone działania dokumentowali za pomocą
środków technicznych. AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 474/2, Zakres działania Wydziału „B”
WUSW w Szczecinie, k. 2–4; Filip Musiał, Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby
Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL
(1970–1989), wyd. 3 (Kraków–Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2018), 190.
4
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/132, Informacja dotycząca Sekcji IX Wydziału „B”
KWMO w Szczecinie, 12–13.
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osób, restauracja oraz kawiarnia5. Jednakże już w latach 60. XX wieku rozważano budowę kolejnego obiektu. Wzniesienie późniejszej „Arkony” poprzedzone
było naradami w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, a także w Komitecie Wojewódzkim PZPR. W 1965 roku rozważano koncepcje budowy wskazujące na trzy lokalizacje – na ówczesnej ulicy Wielkiej przy moście Długim, przy
al. Wyzwolenia i przy ul. Dworcowej6. Ostatecznie hotel „Arkona” posadowiony
został przy ulicy Panieńskiej 10 w Szczecinie. W 1974 roku posiadał 126 miejsc
noclegowych w 90 pokojach zlokalizowanych na 3 piętrach, na parterze zaś mieściła się restauracja, recepcja i gabinet kierownika hotelu. Zatrudniano w nim
wówczas około 100 pracowników.
Po utworzeniu sekcji hotelowej funkcjonariusze automatycznie objęli kontrolą oba wymienione obiekty należące do przedsiębiorstwa „Orbis”. Czynili to
w ramach prowadzonych spraw obiektowych o kryptonimach „Baza” i „Bulwar”. Zadania Sekcji IX podzielone zostały w taki sposób, że kierownik nadzorował swoich pracowników, utrzymywał kontakt z dyrekcją Przedsiębiorstwa
Państwowego „Orbis” oraz posiadał „na kontakcie” tajnych współpracowników7.
Za kontrolę hotelu „Continental” (obiekt o kryptonimie „Baza”) odpowiadał Wiesław Gibalski, do którego obowiązków należała m.in. praca z tajnymi współpracownikami. Natomiast inspektorzy Roman Podemski i Mieczysław Dąbrowski
na zmiany pełnili dyżury w hotelu. W czasie pracy utrzymywali kontakt z personelem i zwracali uwagę na zachowanie gości. Za kontrolę hotelu „Arkona” (obiekt
o kryptonimie „Bulwar”) odpowiedzialny był Jerzy Szypulski. Również on pracował z osobowymi źródłami informacji, a inspektorzy Jan Stachura i Roman

Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej: APS), Wojewódzka Rada Narodowa, Biuro Prezydialne w Szczecinie, sygn. 92, Pismo wicedyrektora Polskiego Biura Podróży „Orbis” z 25 marca
1948 r. do Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie, 5; AIPN Sz, WUSW
Szczecin, sygn. 0079/129, Plan operacyjnego zabezpieczenia obiektów „Continental” i „Arkona”, 16.
6
APS, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (dalej: PWRN), sygn. 12204, Pismo Głównego
Architekta Miasta z 10 listopada 1964 r. kierowane do GKKFiT, b.p.
7
Tajny współpracownik to osoba celowo pozyskana do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa,
wykonująca zadania w zakresie zapobiegania, rozpoznania i wykrywania tzw. „wrogiej” działalności. Tajnego współpracownika pozyskiwano do współpracy m.in. na podstawie materiałów
kompromitujących, dowodów przestępczej działalności, dążenia do uzyskania korzyści osobistych czy poczucia obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Najczęściej składał zobowiązanie do współpracy i był wynagradzany za pomoc udzielaną
SB. Musiał, Podręcznik, 356; Tadeusz Ruzikowski, „Osobowe źródła informacji wydziałów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa Komendy Stołecznej MO w latach 1981–1983”, Aparat represji
w Polsce Ludowej 1944–1989 1 (2006): 329–333.
5
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Morawski pełnili na zmianę dyżury w hotelu. Zakres ich zadań był taki sam jak
pracowników w „Continentalu”8.
We wskazanych hotelach funkcjonariusze interesowali się cudzoziemcami,
pochodzącymi głównie z tzw. państw zachodnich, a także całym zatrudnionym
tam personelem. Prowadzone działania miały w znacznej mierze charakter kontrwywiadowczy. Zadaniem funkcjonariuszy było „tropienie” osób mogących
prowadzić działania wywiadowcze oraz ich kontaktów z obywatelami polskimi.
Funkcjonariusze nastawiali się także na pozyskiwanie wartościowych informacji
i dokumentów o charakterze gospodarczym. Jednocześnie kontrolowali nielegalną wymianę środków płatniczych, stręczycielstwo oraz uniemożliwiali wejście do hoteli osobom trudniącym się nierządem. Dopływ informacji wymagał
od funkcjonariuszy posiadania oraz prowadzenia ciągłej rozbudowy sieci tajnych
współpracowników, kontaktów służbowych9 i operacyjnych10. Ponadto pracownicy sekcji prowadzili przeszukania pokoi hotelowych, przeglądali korespondencję wysyłaną oraz przysyłaną do hotelu11, przeszukiwali bagaże w pokojach
i przechowalniach. Obejmowali wybrane osoby obserwacją. Dodatkowo prowadzili rozmowy z personelem hoteli oraz kształtowali politykę kadrową w zakresie
obsady poszczególnych stanowisk12.
W efekcie działań operacyjnych, prowadzonych w hotelach orbisowskich,
już w pierwszej połowie 1974 roku pracownicy sekcji uzyskali 165 informacji,
8
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/132, Informacja dotycząca Sekcji IX Wydziału „B”,
13–14.
9
Kontakt służbowy to kategoria współpracy z SB nawiązywana ze względu na sprawowanie
funkcji kierowniczych w zakładach pracy, urzędach, instytucjach i organizacjach. Osoby te udzielały SB informacji z racji sprawowanego stanowiska. Musiał, Podręcznik, 343.
10
Kontakt operacyjny to kategoria współpracy z SB. Utrzymywano ją z osobami, które wyrażały
na to zgodę i zapewniały dopływ informacji. Efektem miało być rozpoznawanie, wykrywanie lub
zapobieganie działalności uznawanej za wrogą. Od osób będących kontaktami operacyjnymi nie
pobierano zobowiązania do współpracy. Jerzy Marcinkowski, „Kontakt operacyjny – przepisy
i praktyka”, w: Osobowe źródła informacji – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. Filip Musiał (Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2008), 89–90;
Musiał, Podręcznik, 343.
11
Perlustracja korespondencji odbywała się przy wsparciu funkcjonariuszy Wydziału „W”
KWMO/WUSW w Szczecinie.
12
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/128, Plan operacyjnych przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem hotelu „Arkona” – kryptonim „Bulwar”, 7–11; AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn.
0079/129, Plan operacyjnego zabezpieczenia obiektów „Continental” i „Arkona”; Plan operacyjnych przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem obiektu „Baza”, 16–27; Roman Ciepliński,
„Operacja Baza w Arkonie i Continentalu. SB w szczecińskich hotelach”, Kurier Szczeciński,
31.12.2015, 19.
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z czego 129 przekazano dalej jednostkom operacyjnym. Dokonali 4 tajnych przeszukań na zlecenie innych jednostek i 12 z własnej inicjatywy. Wykonali 38 fotokopii dokumentów, ustalili 8 kontaktów. Ponadto ustalili 37 numerów telefonicznych i 6 adresów korespondencji. Stwierdzili 10 faktów domeldowania osób
do pokoi zajmowanych przez cudzoziemców, a także zabezpieczyli operacyjnie
4 pobyty dyplomatów13.
Bardzo interesująca okazała się informacja, jakiej przed laty udzielić miał
jeden z pracowników hotelu „Arkona”, który twierdził, że widział, jak funkcjonariusze SB zabezpieczający hotel salutowali zatrudnionemu tam portierowi.
Sytuacja taka rzeczywiście mogła mieć miejsce. W latach 1976–1982 na stanowisku tym pracował były oficer Wydziału „T” KWMO w Szczecinie. Natomiast
w końcu lat 80. XX wieku na stanowisku portiera w „Arkonie” zatrudniano byłego funkcjonariusza, który jeszcze kilka lat wcześniej, w stopniu podpułkownika, piastował funkcję zastępcy naczelnika jednego z wydziałów w szczecińskiej SB. Kwerenda przeprowadzona w aktach osobowych potwierdza, że nie
były to odosobnione przypadki. Byli funkcjonariusze służby, milicji czy wojskowi byli zatrudniani na stanowiskach portierów14. Działanie takie było typowe
także w innych rejonach kraju15.
Z upływem lat rola hotelu „Continental” zaczęła maleć z powodu uruchomienia kolejnego obiektu o nazwie „Reda”. Jednakże ze względu na swoje położenie „Continental” nadal odwiedzało wielu cudzoziemców. Dopiero w okresie
stanu wojennego ich liczba drastycznie spadła. Ostatecznie „Continental” pełnił
funkcję hotelową i administracyjną tylko do trzeciego kwartału 1984 roku. Później część hotelową zlikwidowano, pozostawiając jedynie administrację i kawiarnię. Powodem decyzji było uruchomienie hotelu „Neptun”. Dotychczasowych
pracowników hotelu przeniesiono do innych obiektów – do „Neptuna” trafili

AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/132, Informacja dotycząca Sekcji IX Wydziału „B”
KWMO w Szczecinie, 13–14.
14
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0013/291 t. 1, Harmonogram pracy, 30–31; AIPN Sz, WUSW
Szczecin, sygn. 0020/1 t. 1, Kartoteka ogólnoinformacyjna KWMO/WUSW w Szczecinie, 692,
774; AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 579/1, Kartoteka funkcjonariuszy WUSW w Szczecinie,
360, 437.
15
Monika Komaniecka, Pod obserwacją i na podsłuchu. Rzeczowe środki pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 1945–1990 (Kraków: Wydawnictwo
„Dante”, 2014), 182.
13
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wówczas wszyscy tajni współpracownicy, a kontakty operacyjne do „Neptuna”
i „Arkony”16.
Poza wspomnianymi wyżej dwoma hotelami Orbisu SB zamierzała w lipcu
1974 roku objąć kontrolą, w ramach jednej sprawy obiektowej, także hotele miejskie „Piast” i „Gryf”17. Pierwszy z nich mieścił się w trzypiętrowej kamienicy
przy pl. Zwycięstwa 3. Na parterze znajdowała się kawiarnia, natomiast na piętrach budynku usytuowano 155 miejsc noclegowych zlokalizowanych w 75 pokojach. Drugi budynek zlokalizowany był przy ul. Wojska Polskiego 49. Posiadał
142 miejsca noclegowe w 66 pokojach. Znajdowała się w nim także restauracja
i kiosk PKO18. Obiekty prowadzone były od stycznia 1973 roku przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych „Pomerania”, które powstało m.in.
na bazie dawnego Przedsiębiorstwa Państwowego „Miejskie Hotele”. Przedsiębiorstwo „Miejskie Hotele” do czasu likwidacji podlegało Miejskiej Radzie
Narodowej w Szczecinie. Utworzone zostało w 1952 roku w wyniku połączenia przedsiębiorstwa Hotel Miejski „Gryf” z pensjonatami „Wielkopolanka”,
„Mewa”, „Slavia” i „Pomorski”19. W 1956 roku w skład przedsiębiorstwa „Miejskie Hotele” w Szczecinie wchodziły Hotele „Gryf”, „Wielkopolanka”, „Pomorski” i „Nadodrzański”, które posiadały łącznie 370 łóżek, mimo tego nie były
w stanie zapewnić miejsc noclegowych wszystkim chętnym. Tylko w 1956 roku
odmówiono noclegów 5740 osobom20. Sytuacja poprawiła się nieco po oddaniu
do użytku hotelu „Piast”, który uruchomiono w latach 60. XX wieku, adaptując
przedwojenny budynek 21.
Niewystarczająca w stosunku do potrzeb liczba miejsc noclegowych była
także problemem przedsiębiorstwa „Orbis”. Sytuacja zmusiła kierownictwo
do zawarcia umowy z „Miejskimi Hotelami”. Przedmiotem pierwszej umowy,
zawartej już w dniu 5 marca 1955 roku, było oddanie do dyspozycji „Orbisu”
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/129, Plan operacyjnych przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem obiektu krypt. „Baza”, 96–98.
17
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/132, Informacja dotycząca Sekcji IX Wydziału „B”
KWMO w Szczecinie, 14–15.
18
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/132, Plan operacyjnych przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem hoteli miejskich „Gryf”, i „Piast” kryptonim „Żagiel”, 7–9.
19
APS, PWRN, sygn. 4450, Sprawy organizacyjne Miejskie Hotele 1953, 1–16.
20
APS, PWRN, sygn. 4130, Sprawozdanie roczne zbiorcze o stanie liczebnym urządzeń hoteli
w dniu 31 grudnia 1956 r., 12–13.
21
APS, PWRN, sygn. 4032, Program rozwoju bazy noclegowej województwa szczecińskiego
w latach 1968–1985, 16–20.
16
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6 pokoi w hotelu „Gryf”22, w których czasowo zatrzymywali się obcokrajowcy.
Z biegiem lat przedmiotowa współpraca z pewnością uległa rozszerzeniu także
na hotel „Piast”. Fakt zatrzymywania się cudzoziemców w tych dwóch miejskich
hotelach nie uszedł uwadze SB, dlatego kontrolę hoteli „Gryf” i „Piast” rozpoczęto już we wrześniu 1974 roku, kiedy opracowano plan działań i założono
sprawę obiektową o kryptonimie „Żagiel”23.
28 września 1974 roku Sekcja IX Wydziału „B” przejęła kontrolę nad hotelem „Gryf” od dotychczas zabezpieczającego go Wydziału Paszportów i Dowodów Osobistych KWMO w Szczecinie. Zanotowano wówczas w dokumentach, że
kontrola ze strony poprzedniej jednostki była znikoma, a początkowe działania
kontrolne Sekcji IX nastręczać miały wielu trudności, ze względu na nieufną postawę personelu wobec SB. W celu „oswojenia” pracowników hotelu funkcjonariusze przeprowadzili z nimi szereg rozmów, które posłużyły do wstępnej selekcji
i typowania kandydatów do współpracy24.
Sekcja IX przejęła kontrolę także nad hotelem „Piast” (27 września 1974 r.).
Warto podkreślić, że SB nie posiadała wówczas w obiekcie żadnego osobowego
źródła informacji. Również tutaj obecność pracowników SB miała zostać przyjęta z rezerwą i nieufnością. Funkcjonariusze niezwłocznie przystąpili do prowadzenia rozmów, które w perspektywie czasu pozwoliły nakłonić część zatrudnionych do współpracy. Głównie był to personel recepcji, służby sprzątające
poszczególne piętra oraz personel gastronomiczny25. Kontrolę hoteli miejskich
Służba Bezpieczeństwa uzasadniała chęcią inwigilacji cudzoziemców. Warto
zaznaczyć, że objęto nią także personel hoteli. Wśród celów stawianych sobie
przez SB była kontrola osób kontaktujących się z cudzoziemcami lub prowadzących inną działalność, którą uważano za szkodliwą. Jednocześnie kontrolowano
pracowników wpuszczających do obiektów osoby trudniące się nierządem oraz
dokonujące nielegalnej wymiany środków płatniczych. Również w tych hotelach
W trakcie sezonu turystycznego w 1974 r. Przedsiębiorstwo „Orbis” zarezerwowało w hotelu
„Gryf” 40 miejsc noclegowych, które przeznaczono dla obywateli Niemiec Zachodnich i Danii.
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0010/46 t. 3, Notatka inspektora Wydziału Paszportów i Dowodów Osobistych KWMO w Szczecinie z dnia 20 marca 1974 r., 22.
23
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/132, Plan operacyjnych przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem hoteli miejskich „Gryf”, i „Piast” kryptonim „Żagiel”, 7–11.
24
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/132, Plan operacyjnych przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem hotelu „Gryf”, 23–25.
25
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/132, Plan operacyjnych przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem hotelu miejskiego „Piast”, 26–27.
22

Sekcja Hotelowa szczecińskiej SB

307

funkcjonariusze prowadzili rozmowy z pracownikami. Rozpoznawali i selekcjonowali cudzoziemców na zlecenie innych jednostek. Prowadzili tajne przeszukania pokoi hotelowych, pozostawionych bagaży, a także wykonywali fotografie
ważniejszych dokumentów, notatek, a także paszportów26.
W latach 1975–1977 działania operacyjne Sekcji IX skupiały się na rozbudowie sieci współpracowników. Do trudności w tym zakresie zaliczano głównie
częstą rotację pracowników, a także liczne powiązania kelnerów hotelu „Piast”
z cinkciarzami i prostytutkami. Dodatkowo w 1976 roku zanotowano wyraźny
spadek ilości cudzoziemców zamieszkujących hotele miejskie, miało to bezpośredni związek z oddaniem do użytku nowo wybudowanego hotelu „Reda”. Od
tego czasu większa ilość cudzoziemców przebywała w „Gryfie” i „Piaście” jedynie w miesiącach letnich, ewentualnie w czasie zjazdów, sympozjów czy imprez
sportowych27.
Oprócz kontroli cudzoziemców, SB wpływała na politykę kadrową w hotelach, starała się kontrolować nielegalny handel dewizami i środkami płatniczymi, a także wspólnie z Wydziałem Kryminalnym przeciwdziałać nierządowi.
W przypadku hotelu „Gryf” już w 1978 roku wskazywano na obecność cinkciarzy mających swój punkt w pobliskim barze „TO TU” lub w barze kawowym
w piwnicznej części hotelu. W celu kontrolowania tej sytuacji ustawiono punkty
obserwacyjne w letnim ogródku kawiarnianym, przy wyjściu z hotelu, a także
prowadzono obserwację z mieszkania jednego z funkcjonariuszy28. Również koło
hotelu „Piast” wskazywano na obecność osób trudniących się nielegalną wówczas wymianą walut oraz kobiet tzw. „lekkich obyczajów”29. Najwięcej informacji o sytuacji w hotelach miejskich funkcjonariusze „czerpali” od zatrudnionych
tam osobowych źródeł informacji. Odbieranie donosów i meldunków odbywało
się w mieszkaniu konspiracyjnym30 o kryptonimie „Beta” lub pokoju gościnnym
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/132, Plan operacyjnych przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem hoteli miejskich „Gryf”, i „Piast” kryptonim „Żagiel”, 10–11.
27
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/132, Plan operacyjnych przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem obiektu kryptonim „Żagiel”, 33–43.
28
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/132, Ramowy plan podejmowania i prowadzenia tajnej
obserwacji za figurantami i kontaktami zamieszkującymi w hotelu „Gryf”, 23.
29
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/132, Ramowy plan podejmowania i prowadzenia tajnej
obserwacji za figurantami i kontaktami zamieszkującymi czasowo w hotelu „Piast”, 31.
30
Mieszkanie konspiracyjne było własnością resortu i służyło wyłącznie do celów operacyjnych.
Głównie do potajemnych spotkań funkcjonariuszy z najcenniejszymi współpracownikami SB, ale
również jako pomieszczenie służbowe jednostek zajmujących się obserwacją. Łukasz Kamiński,
„Lingua securitatis”, Pamięć i Sprawiedliwość 1 (2003): 212.
26
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hotelu „Portowiec”31. Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku SB planowała założenie lokalu kontaktowego32, ponieważ jedyne mieszkanie konspiracyjne było
mocno obciążone, co narażało je na dekonspirację33. W 1981 roku sekcja korzystała z informacji pozyskiwanych od pracowników hoteli, właściciela taksówki
oraz pracownika Baru „Bolko”. Z osobami tymi spotykano się w założonych już
lokalach kontaktowych o kryptonimach „Beta”, „Dana” i „Tor”.
Jednocześnie w roku 1979 roku funkcjonariusze sekcji przeprowadzili szereg rozmów z najcenniejszymi źródłami informacji. Celem było przeniesienie ich
w przyszłości z hoteli miejskich do budowanego wówczas hotelu „Neptun” lub
innych prowadzonych przez przedsiębiorstwo „Orbis”. Po uruchomieniu hotelu
„Neptun” kontrola „Piasta” i „Gryfa” przekazana została milicji, ponieważ cudzoziemcy zatrzymywali się w nich najczęściej w okresie letnim i przyjeżdżali
na krótkie, jednodniowe lub dwudniowe, pobyty. W takiej sytuacji SB wystarczała doraźna kontrola tych obiektów34. W latach 80. XX wieku, pomimo ograniczenia kontroli, jej cele nie uległy zmianie. W 1984 roku SB określała istnienie
problemu związanego z przebywaniem w hotelach „Piast” i „Gryf” osób trudniących się nielegalnym handlem walutą, prostytucją itp., jako niewielki. Jednakże
postanowiono go nadal zwalczać, głównie poprzez rozpoznanie powiązań tych
osób z personelem obiektów. W swoich działaniach sekcja hotelowa kontynuowała współpracę z innymi jednostkami WUSW, głównie z Wydziałem Kryminalnym. Działania podejmowała głównie w okresach pobytu osób z tzw. krajów
kapitalistycznych, a także w porach wieczornych w czasie trwania dyskotek, polegało to na legitymowaniu i usuwaniu z hoteli miejskich osób niepożądanych35.
Kolejnym trzecim już obiektem „orbisowskim”, nad którym „opiekę” przejęła sekcja, była „Reda”. Hotel został wybudowany przy ulicy Cukrowej i oddany
do użytku 6 kwietnia 1976 roku – działalność rozpoczął 6 dni później. Posiadał
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/132, Plan operacyjnych przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem obiektu kryptonim „Żagiel” w 1978 r., 62.
32
Lokal kontaktowy to mieszkanie lub pomieszczenie wynajmowane przez SB, służące celom
operacyjnym. Wykorzystywane niemal wyłącznie do potajemnych spotkań funkcjonariuszy ze
współpracownikami. Kamiński, „Lingua”, 212; Musiał, Podręcznik, 343.
33
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/132, Plan operacyjnych przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem obiektu kryptonim „Żagiel” w 1980 r., 70–75.
34
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/132, Plan operacyjnych przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem obiektu kryptonim „Żagiel” w 1978, 1980 r., 65, 70–75.
35
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/132, Plan zabezpieczenia obiektu kryptonim „Żagiel”
w ramach działań kryptonim „Korynt”, 113–115.
31
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308 miejsc hotelowych w 154 pokojach rozmieszczonych na parterze oraz dwóch
piętrach. W hotelu znajdowała się restauracja na 110 miejsc, bar, klub i dyskoteka36. Obiekt został zbudowany z myślą o tzw. turystach dewizowych37, jego
kierownikiem został Mieczysław Krzymowski, dotychczasowy dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych „Pomerania” w Szczecinie.
Natomiast kontrola hotelu prowadzona była w okresie od 1976 do 1990 roku
w ramach sprawy obiektowej o kryptonimie „Przystań”.
Jeszcze przed otwarciem obiektu SB zabiegała o jego zabezpieczenie.
W tym celu wytypowała do pracy 6 dotychczasowych pracowników hoteli „Continental” i „Arkona”, którzy już z nią współpracowali. Poza nimi i kierownictwem resztę personelu stanowić miały osoby młode, zaczynające dopiero pracę
w hotelarstwie. W tej sytuacji SB niezwłocznie przystąpiła do ich rozpoznania.
Celem było pozyskanie części nowych osób do współpracy. W pierwszej kolejności położono nacisk na pozyskanie pracowników recepcji, jako mających bezpośredni kontakt z cudzoziemcami38. Z dokumentów SB wynika, że już w lipcu
1976 roku pracownik sekcji hotelowej pozyskał od kierownika obiektu tzw. klucz
uniwersalny, który umożliwiał otwarcie większości pomieszczeń w hotelu. Jednocześnie funkcjonariusz pozyskał do celów operacyjnych pokój o numerze 111.
Z dokumentów archiwalnych wynika także, że tuż po otwarciu „Redy” pojawił się problem z osobami określanymi mianem „marginesu społecznego”. Już
w 1976 roku miano grozić kierownikowi hotelu śmiercią za uniemożliwianie wejścia do obiektu. Chodziło tu głównie o grupę cinkciarzy39.
Od samego otwarcia „Redy” kontrolą objęto cudzoziemców i personel
obiektu. W pierwszym roku funkcjonowania występowała spora rotacja wśród
pracowników, co znacznie utrudniało SB prowadzenie działań operacyjnych.
Podobnie jak w innych hotelach, nacisk położono na kontrolę wybranych grup
obcokrajowców, chodziło tu głównie o dyplomatów, policjantów, wojskowych,

AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/130, Plan operacyjnych przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem hotelu „Reda” kryptonim „Przystań” na okres od 1 września do 31 grudnia 1976 r.,
4–9.
37
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0011/2116 t. 1, Notatka urzędowa inspektora Wydziału Prewencji KMMO w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 1976 r., 106.
38
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/130, Plan pracy operacyjnej na 1976 r. dotyczący zabezpieczenia hotelu „Orbis Reda”, 17–18.
39
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0010/2921, Notatka służbowa z dnia 10 sierpnia 1976 r.
z przeprowadzonej rozmowy z kandydatem na tajnego współpracownika, b.p.
36
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dziennikarzy oraz osoby „na pobycie służbowym”40. Większość cudzoziemców
mieszkających w hotelu zarówno na początku, jak i w latach późniejszych stanowiły zorganizowane grupy turystyczne, szczególnie z Niemiec Zachodnich
i Szwecji41.
Działania SB charakteryzowały się także wzmożonym naciskiem na eliminację z hotelu i jego okolic osób trudniących się nielegalną wymianą pieniędzy
czy prostytucją. Oczywiście w całym okresie prowadzono kontrolę wyselekcjonowanych cudzoziemców poprzez ich obserwację, tajne przeszukania zajmowanych przez nich pokoi, bagaży czy uzyskiwanie informacji od pracowników
hoteli. W tym też celu SB dbała o systematyczny dopływ informacji, a więc pozyskiwanie i prowadzenie informatorów wywodzących się głównie z personelu
hotelowego. Spotkania ze źródłami informacji odbywały się w kilku lokalach
kontaktowych42, mieszkaniu konspiracyjnym43, ale również w pokojach służbowych hoteli „Reda”, „Piast” i „Gryf”44.
Należy wspomnieć, że na potrzeby prowadzonych działań operacyjnych funkcjonariusze posiadali w hotelu wydzielony pokój o nr 200, w którym zlokalizowano
punkt sygnalizacyjny45. W praktyce polegało to na tym, że inspektor Sekcji IX,
na podstawie przygotowanych wcześniej tzw. dokumentów legalizacyjnych46,

40
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/130, Plan operacyjnych przedsięwzięć dotyczących zabezpieczenia obiektu kryptonim „Przystań” na rok 1977, 19–24.
41
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/130, Plan operacyjnych przedsięwzięć dotyczących zabezpieczenia obiektu kryptonim „Przystań” na rok 1978, 25–28.
42
Były to obiekty o kryptonimach „Klub”, „Skarpa”, „Oaza” (od 1980 r.), „Wars” (od 1982 r.)
i „Tor” (w latach 80. XX w.) AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/130, Plan operacyjnych przedsięwzięć dotyczących zabezpieczenia obiektu kryptonim „Przystań” na lata 1980–1981; 1983,
40–49, 52–55.
43
Obiekt o kryptonimie „Beta”. AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/130, Plan operacyjnych
przedsięwzięć dotyczących zabezpieczenia obiektu kryptonim „Przystań” na rok 1980–1981,
40–49.
44
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/130, Plan operacyjnych przedsięwzięć dotyczących zabezpieczenia obiektu kryptonim „Przystań” na rok 1986, 1987, 69–76.
45
Punkt sygnalizacyjny był miejscem, w którym funkcjonariusze mogli się ukryć, z którego prowadzili obserwację i informowali wywiadowców Wydziału „B” o pojawieniu się osoby pozostającej w zainteresowaniu operacyjnym SB. Anna Badura, „«Niewidzialni». «Tajna obserwacja»
w pracy katowickich służb specjalnych”, CzasyPismo 1 (2021): 85–86; Musiał, Podręcznik, 350.
46
Dokumenty legalizacyjne były fałszywymi dowodami tożsamości wytworzonymi przez pion
techniki SB. Miały one na celu ukrycie prawdziwej tożsamości funkcjonariusza. Umożliwiały
m.in. legitymowanie się i meldowanie w hotelach. Badura, „Niewidzialni”, 81; Musiał, Podręcznik, 188–189.
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meldował się w tym pokoju, tak jak każdy inny gość47. Warto wspomnieć także
o fakcie zabezpieczenia części pokoi urządzeniami technicznymi, które umożliwiały rejestrowanie dźwięku lub obrazu. Umieszczanie w nich wyselekcjonowanych gości realizowane było przy pomocy personelu współpracującego ze SB.
Ostatnim i jednocześnie najkrócej zabezpieczanym hotelem „orbisowskim”
był „Neptun”. Zaplanowano w nim 569 miejsc noclegowych w 8 apartamentach,
98 pokojach jednoosobowych i 185 pokojach dwuosobowych. Obiekt wyposażono w restaurację, kawiarnię, bar i klub nocny. Funkcjonować tam miał również kiosk Pewex, room service, zakład fryzjerski, kiosk „Ruchu”, kwiaciarnia
i cukiernia. Docelowo zatrudnienie znaleźć w nim miały 292 osoby. Wśród
głównych, przewidywanych tuż przed otwarciem, problemów SB wskazywała,
że hotel po oddaniu do użytku przejmie większość obsługi ruchu turystycznego
zarówno osób z tzw. krajów kapitalistycznych, jak i obywateli polskich. Zadecydować o tym miała lokalizacja w centrum miasta i wysoki jak na owe czasy
standard i zaplecze gastronomiczne. Do wad takiego rozwiązania zaliczano bardzo duże prawdopodobieństwo pojawienia się osób, które będą chciały wykorzystać pobyt cudzoziemców w „Neptunie” w celu m.in. wzbogacenia się. Głównie
chodziło o nielegalną wówczas wymianę walut, prostytucję, nielegalny handel
towarami przywożonymi z zagranicy, przywożenie i wywożenie waluty obcej
i przedmiotów objętych zakazem. SB przypuszczała, że osoby z „marginesu”
będą próbowały nawiązać kontakty, a nawet współpracować z personelem hotelu.
Według SB głównymi punktami zagrożenia miały się stać kawiarnia, restauracja, hol przy barze aperitif, a w szczególności klub nocny. W celu zwalczania
przewidywanych problemów sekcja hotelowa zamierzała ściśle współpracować
z Wydziałem Kryminalnym WUSW, Rejonowym Urzędem Spraw Wewnętrznych, Wydziałem do walki z Przestępstwami Gospodarczymi oraz Komisariatem
MO, w tym głównie w ramach prowadzonej sprawy o kryptonimie „Korynt” 48.
Już we wrześniu 1984 roku w związku z planowanym otwarciem hotelu, SB
przystąpiła do jego zabezpieczania w ramach sprawy o kryptonimie „Port”. Celem
zabezpieczenia, tak jak w innych hotelach, była kontrola pobytu cudzoziemców
w Szczecinie. Ponadto nastawiano się na ujawnianie osób poszukiwanych, trudniących się nielegalną wymianą walut, stręczycielstwem, prostytucją. Kontrolą
47
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/130, Plan operacyjnych przedsięwzięć dotyczących zabezpieczenia obiektu kryptonim „Przystań” na rok 1978, 25–28.
48
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/131, Plan operacyjnych przedsięwzięć dotyczących zabezpieczenia obiektu kryptonim „Port”, 33–37.

312

Tom a sz Bł a sz a k

zamierzano objąć także cały personel hotelu. W wyniku specjalnych działań SB
spowodowała przejście do „Neptuna” 62 osób (w tym 28 z nią współpracujących)
zatrudnionych dotychczas w hotelach „Reda”, „Arkona” i „Continental”. Z uwagi
na fakt, że Sekcja IX Wydziału „B” określała liczbę 28 współpracowników jako
niewystarczającą, planowano pozyskanie dodatkowych 25 osób, a w dalszej perspektywie kolejnych49.
Poza dopływem informacji od pracowników hotelu SB dokonywała tajnych
przeszukań bagaży i pokoi zajmowanych przez osoby, którymi się interesowała.
W ich trakcie wykorzystywano specjalistyczny sprzęt do dokumentowania ujawnionych przedmiotów, w tym tzw. kombajny fotograficzne50. Za ich pomocą
uwieczniano ważniejsze dokumenty i obiekty. Pracownicy Sekcji IX wstępnie
rozpoznawali cudzoziemców, ustalali osoby kontaktujące się z nimi, wykonywali
dokumentację filmową i fotograficzną osób znajdujących się w hotelu. Prowadzili rozmowy operacyjne z pracownikami obiektu, a także przy współudziale
kierownictwa hotelu decydowali, kto ma być w nim zatrudniony51.
Podobnie jak w innych hotelach, także w „Neptunie” SB posiadała pokój
służbowy, zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku o numerze 111. Przeznaczono go dla pracowników Sekcji IX Wydziału „B” WUSW w Szczecinie. Natomiast wywiadowcy Wydziału „B” prowadzili ciągłą obserwację wyjścia z hotelu
z tzw. punktów sygnalizacyjnych oraz utrzymywali stałą łączność z funkcjonariuszem Sekcji IX kontrolującym hotel. Po zmroku obserwacja hotelu z zewnątrz
prowadzona była z posterunków ruchomych rozstawianych i zmienianych co pół
godziny52.
Z raportów SB wynika, że do 15 stycznia 1985 roku nie notowano w „Neptunie” obecności osób z „marginesu społecznego”, ich pojawienie się po tym terminie i ciągły wzrost obecności łączono ze wzrostem frekwencji gości hotelowych. Od tego czasu informowano o obecności dużej ilości osób trudniących się
49
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/131, Plan wstępnych przedsięwzięć operacyjnych związanych z zabezpieczeniem hotelu „Neptun” w Szczecinie, 19–21.
50
Kombajn fotograficzny to urządzenie w formie walizki (dyplomatki) służące do wykonywania
fotografii. Zdjęcia były wykonywane za pomocą wyzwalacza uruchamianego nogą lub ręką. Urządzenie służyło do szybkiego i seryjnego fotografowania. Informacja uzyskana od byłego pracownika Sekcji IX Wydziału „B” KWMO/WUSW w Szczecinie.
51
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/131, Plan wstępnych przedsięwzięć operacyjnych związanych z zabezpieczeniem hotelu „Neptun” w Szczecinie, 19–21.
52
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/131, Ramowy plan prowadzenia tajnej obserwacji za
figurantami i kontaktami czasowo zamieszkującymi w hotelu „Neptun”, 29–32.
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nierządem, wymianą walut, drobnych kradzieży kieszonkowych. Stwierdzono
także stałą obecność taksówkarzy współpracujących z ww. osobami. Taksówkarze przebywali najczęściej w holu przy wejściu do restauracji i klubu nocnego
od godz. 21.00 i w miarę możliwości dokonywali wymiany waluty. Ewentualnie
czekali na swoje stałe klientki, trudniące się nierządem oraz na intratne kursy
z cudzoziemcami. Jednocześnie odmawiali przewozu obywateli polskich. Osoby
trudniące się nierządem i wymianą walut najczęściej przebywały przy barze aperitif w holu hotelu, a po godzinie 21.00 przenosiły się do klubu nocnego. Według
doniesień SB zachowanie tych osób w hotelu było aroganckie, wulgarne i lekceważące w stosunku do personelu i gości hotelowych. Z biegiem czasu osoby
z „marginesu społecznego” przebywały w hotelu coraz częściej, rosło w nich
poczucie bezkarności i pewności siebie. W związku z tym personel hotelu, jak
i goście, coraz częściej narażeni byli na przestępczą działalność53. W celu przeciwdziałania tym zjawiskom Wydział „B” informował Wydział Kryminalny
o personaliach osób prowadzących w hotelu nielegalną działalność. Jednocześnie
pracownik sekcji hotelowej przeprowadzał rozmowy z kierownikiem obiektu,
przekazując mu sugestie odnośnie do spraw organizacyjnych hotelu, polecając
również zwolnienie pracowników utrzymujących kontakty z osobami prowadzącymi nielegalną działalność54. W całym 1987 roku na około 400 pracowników
zwolniono 80 osób, w tym 12 dyscyplinarnie55. Z analizy treści dokumentów wynika, że to SB decydowała kto, i często na jakim stanowisku, pracuje w hotelu56.
Interesującym jest także fakt, że w czasie operacyjnych działań SB „ustalała”
także funkcjonariuszy wchodzących w kontakt z osobami czerpiącymi zyski
z nielegalnej działalności57.
W październiku 1987 roku Wydział „B” SB nadal informował Wydział
Kryminalny o znacznym wzroście zagrożenia w hotelu „Neptun” ze strony osób
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/131, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału „B” WUSW
w Szczecinie z 15 lutego 1985 r. kierowane do Naczelnika Wydziału Kryminalnego WUSW
w Szczecinie, 38–42.
54
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/131, Notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy
operacyjnej z kierownikiem hotelu „Neptun”, 44–45.
55
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/131, Plan operacyjnych przedsięwzięć dotyczących zabezpieczenia obiektu kryptonim „Port” na 1988 r., 71–79.
56
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/131, Plan operacyjnych przedsięwzięć dotyczących zabezpieczenia obiektu kryptonim „Port” na 1986 r., 46–51.
57
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/131, Pismo do kierownika Inspektoratu Ochrony Funkcjonariuszy WUSW w Szczecinie z 19 listopada 1986 r., 52–53.
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trudniących się nielegalną lub przestępczą działalnością. W świetle dokumentów
osoby te od wczesnych godzin porannych aż do końca działalności klubu nocnego
ciągle przebywały pod hotelem i były coraz bardziej agresywne wobec personelu
i gości hotelowych. W momencie przyjazdu grup turystycznych siłą wdzierały
się do autokarów w celu wymiany waluty lub dokonania kradzieży. Siłą lub sprytem przenikały do hotelu, a na reakcje personelu odpowiadały lekceważeniem,
groźbami pobicia lub uszkodzenia ciała. Niejednokrotnie grożono pracownikom
wracającym do domów po pracy. W okolicach hotelu stale działali cinkciarze.
Zdarzały się napady na gości hotelowych kończące się pobytem pokrzywdzonych w szpitalu oraz rabunkiem i zdemolowaniem pokoi hotelowych. Z dokumentów wynika, że kontrolę nad sytuacją zaczęła w pewnym momencie tracić
także SB, ponieważ w trakcie ich działań osoby te zachowywały się arogancko
i bezczelnie. Niejednokrotnie powoływały się na kontakty i znajomości w Wydziale Kryminalnym lub Przestępstw Gospodarczych. Według funkcjonariuszy
sekcji hotelowej bezkarność powodował fakt, że część osób z „marginesu społecznego” była współpracownikami udzielającymi informacji innym wydziałom
operacyjnym WUSW58. Z dokumentów wynika również, że odpowiednie służby
od października 1987 roku do lutego 1988 roku nie podjęły odpowiednich działań, które przeciwdziałałyby takim sytuacjom59. Dzięki pomocy personelu hoteli
udawało się zatrzymać osoby podejrzewane o działalność przestępczą, w tym
kradzieże i włamania60. Od września 1988 roku do końca 1989 roku udokumentowano również działania funkcjonariuszy sekcji hotelowej w zwalczaniu tego zjawiska. Prowadzono je w ramach akcji o kryptonimie „Korynt”, polegały głównie
na legitymowaniu i usuwaniu z hoteli osób tam niepożądanych61.
Liczba cudzoziemców z tzw. państw kapitalistycznych zamieszkujących
szczecińskie hotele zabezpieczone przez SB, zamieszczona została w tabeli 1.
Ujęto w niej także istniejącą w obiektach lub wokół nich sieć tajnych współpracowników i kontaktów operacyjnych oraz liczbę przekazanych przez nich
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/131, Notatka służbowa dotycząca zagrożenia hotelu
„Neptun” przez osoby z marginesu społecznego, 63–66; Informacja udzielona autorowi w trakcie
rozmowy przez byłego pracownika Sekcji IX Wydziału „B” WUSW w Szczecinie.
59
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/131, Notatka służbowa pracownika Sekcji IX Wydziału
„B” WUSW w Szczecinie z dnia 8 lutego 1988 r., 67.
60
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0012/409 t. 2, Notatka służbowa pracownika Sekcji IX
Wydziału „B” z dnia 8 lipca 1987 r., 187.
61
AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0012/410, Korespondencja i inne materiały dotyczące akcji
„Korynt” mającej na celu wyeliminowanie z terenu hoteli osób z marginesu społecznego, 19–64.
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4
5
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9
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775
4
5
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4
5
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6
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3
5
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b.d.
4 700
7
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6
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8
8
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6
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9
7
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7
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8
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10
107
3 827
7
12
54

12
126
7 100
9
9
127
4 837
6
13
73

8
189
6 800
10
9
285
5 140
4
19
138

7
b.d.
6 300
9
3
357
5 840
4
19
144

4
102
6 500
10
6
419
4 200
4
18
72

2

241

b.d.

7

3

b.d.

7 100

2

14

b.d.

3

235

b.d.

12

6

150

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

KO

L. informacji

L. cudzoziemców

TW

KO

L. informacji

L. cudzoziemców

TW

KO

L. informacji

b.d.
b.d.
b.d.

34
22
199

30
23
251

26
25
112

b.d.
b.d.
b.d.

TW

KO

L. informacji

b.d.

b.d

L. Informacji

15 458 18 165 27 840

b.d.

7
119

7
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3
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3
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5
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8
7
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10

b.d.

TW
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5
5
7
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5
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13
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6
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9
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L. cudzoziemców
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Źródło: AIPN Sz, WUSW Szczecin, sygn. 0079/128-132, Akta spraw obiektowych o kryptonimach „Bulwar”, „Baza”, „Przystań”, „Port”, „Żagiel”.

„Neptun”

Tabela 1. Działalność Sekcji IX Wydziału „B” KWMO/WUSW w Szczecinie w hotelach „Continental”, „Arkona”,
„Gryf”, „Piast”, „Reda” i „Neptun” w latach 1974–1988
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informacji funkcjonariuszom sekcji hotelowej. Zdecydowaną większość z nich
przekazywano dalej do wydziałów operacyjnych SB oraz innych jednostek
i służb.
Reasumując, należy zauważyć, że do roku 1973 kontrola hoteli, ich gości oraz
pracowników wykonywana była doraźnie przez funkcjonariuszy SB. Rosnąca
z czasem wymiana turystyczna zwiększała napływ obcokrajowców do miasta.
Największą grupę zatrzymujących się w Szczecinie stanowili obywatele Niemiec
i Skandynawii, wpływ na to miała m.in. bliskość granicy, a także uruchomienie
przeprawy promowej Ystadt–Świnoujście. Znaczenie miał także portowy charakter miasta. W przypadku obywateli Niemiec pojawiało się wiele zorganizowanych grup lub przyjazdów indywidualnych mających na celu odwiedzenie miasta
i okolic przez dawnych mieszkańców tych terenów. Przyjazdy obywateli państw
skandynawskich w dużej mierze miały charakter turystyczno-rozrywkowy. Nie
bez znaczenia była siła nabywcza waluty, którą dysponowali obcokrajowcy. Stało
się to czynnikiem zainteresowania osób zamierzających wzbogacić się na tej sytuacji.
Czynnikiem warunkującym powstanie sekcji były zmiany w strukturze resortu62, jednakże ww. czynniki z pewnością wpływały na działalność komórki
odpowiedzialnej za kontrolę hoteli. Funkcjonariusze sekcji sukcesywnie obejmowali nią kolejne obiekty hotelowe, w których pojawiali się obcokrajowcy. Z czasem napływ gości hotelowych stał się na tyle duży, że zaczęto obcokrajowców
selekcjonować, aby móc kontrolować tych, którzy wymagali stosownej „opieki”
ze strony lokalnych struktur bezpieki. Z biegiem lat zmieniał się poziom zainteresowania poszczególnymi obiektami hotelowymi. W pierwszym okresie priorytetem były hotele orbisowskie „Continental” i „Arkona” oraz miejskie „Piast”
i „Gryf”. Później pojawiły się nowe obiekty, czyli „Reda” i „Neptun”, gdzie
skupiały się usługi hotelowe świadczone obcokrajowcom. Nadal zabezpieczano
„Arkonę”, natomiast wycofano siły z hoteli miejskich, gdzie zadowolono się jedynie doraźną kontrolą. Miało to oczywiście związek ze zmianą zainteresowania
obcokrajowców hotelami, połączoną z ich przepływem pomiędzy obiektami.
Działania kontrolne pracowników sekcji można podzielić na zewnętrzne,
wymierzone w cudzoziemców, jak i wewnętrzne, polegające na kontroli obywateli polskich. Głównie chodziło o pracowników obiektów hotelowych, ale podjęto
Patryk Pleskot, „Inwigilacja zachodnich dyplomatów w Warszawie (1956–1989). Schemat Instytucjonalny”, w: Cudzoziemcy w Warszawie 1945–1989. Studia i materiały, red. Patryk Pleskot
(Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2012), 97.
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także próby przeniknięcia do środowiska określanego przez SB jako „margines
społeczny”. Podstawą zdobywania informacji były oczywiście osobowe źródła
informacji. Najczęściej z SB współpracowały osoby zatrudnione w hotelach,
byli wśród nich pracownicy recepcji, personel gastronomiczny, służba sprzątająca, a nawet osoby pełniące funkcje kierownicze. Do współpracy pozyskiwano
także inne osoby, m.in. kierowców taksówek, osoby trudniące się nierządem itp.
Podstawą werbunku większości osób z personelu hoteli była dobrowolna zgoda
będąca konsekwencją lojalnego stosunku do PRL63. Nie oznacza to, że pracownicy hoteli nie byli wynagradzani. W celu wytworzenia odpowiedniej więzi i ściślejszego związania ze SB, co jakiś czas wynagradzano ich materialnie. Rutyną
było wręczanie kwiatów lub drobnych upominków z okazji imienin, Dnia Kobiet,
przejścia na emeryturę itp. Natomiast osoby nieformalnie związane z hotelami
znacznie częściej pozyskiwano, proponując korzyści materialne, „nietykalność”
i swobodę działania. Stosowano również szantaż. Ponadto SB wykorzystywała
środki techniczne, stosowała obserwację wybranych gości hotelowych. Przeprowadzała osobiście lub za pośrednictwem współpracującego z nią personelu
hotelowego przeszukania bagaży gości. Dokonywała również tajnych wejść
i przeszukań pokoi hotelowych, w trakcie których fotografowano interesujące
ją materiały. Ponadto SB dysponowała w poszczególnych hotelach pomieszczeniami służbowymi. W wybranych pokojach hoteli instalowano urządzenia służące do podsłuchu, fotografowania lub filmowania mieszkańców64. Następnie
dzięki współpracownikom z obsługi umieszczano w nich wyselekcjonowanych
cudzoziemców, których chciano inwigilować. Działania te pozwalały pozyskiwać informacje, materiały obciążające, czasem także kompromitujące, również
w aspekcie moralnym. Większość z nich przekazywano następnie jednostkom
operacyjnym, głównie pionu kontrwywiadowczego. Przykładem może być m.in.
sprawa o kryptonimie „Kameleon”. Odnajdziemy tam wiele dokumentów operacyjnych wytworzonych przez funkcjonariuszy sekcji hotelowej, następnie przekazanych Wydziałowi II KWMO. Powstały one jako efekt działań prowadzonych
Musiał, Podręcznik, 106–107.
W aktach spraw obiektowych szczecińskich hoteli brak jest bezpośrednich i jednoznacznych
dowodów na założenie instalacji podsłuchowej w czasie budowy nowych obiektów („Arkona”,
„Reda” i „Neptun”). Jednakże, patrząc choćby na sąsiednie województwo koszalińskie i funkcjonujący w Kołobrzegu hotel „Skanpol” można domniemywać, że instalację założono przed ich
uruchomieniem. Natomiast faktem jest, że technika operacyjna stosowana była we wszystkich
hotelach znajdujących się pod „opieką” sekcji hotelowej. Otwarte pozostaje jedynie pytanie, czy
poszczególne pokoje „uzbrajano” w technikę doraźnie, czy też jednorazowo i na stałe.
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wobec dwóch obywateli Niemiec Zachodnich wielokrotnie zatrzymujących się
w hotelu „Arkona”. Akta sprawy są przykładem przydatności informacji pozyskiwanych w hotelach na potrzeby działań operacyjnych innych jednostek65.
W latach 80. XX wieku pojawiło się zainteresowanie funkcjonariuszy osobami
zaangażowanymi w działalność związku NSZZ „Solidarność”. W hotelach częściej pojawiali się i byli tam inwigilowani dyplomaci, dziennikarze czy osoby
uczestniczące w konferencjach i sympozjach naukowych66.
Dzięki osobowym źródłom informacji SB w pełni kontrolowała oraz kształtowała politykę kadrową w hotelach. Należy pamiętać, że wpływ na obsadę kadrową hoteli był kluczem do sprawnej inwigilacji ich gości. W postępowaniu
funkcjonariuszy w tym zakresie widać jednak pewien dualizm. W przypadku
cennych współpracowników, głównie osób na stanowiskach kierowniczych, niejednokrotnie „przymykano oko” na nieprawidłowe zachowania lub nielegalne
czerpanie korzyści materialnych. Natomiast szeregowych pracowników stanowczo usuwano z pracy za drobne lub wręcz błahe wykroczenia czy nieprawidłowości. Stąd wniosek, że priorytetem dla SB była kontrola hoteli, tego co się w nich
dzieje, a przede wszystkim inwigilacja gości i stały dopływ cennych informacji.
W końcu lat 80. XX wieku widać rosnącą rolę osób czerpiących zyski z pobytu cudzoziemców w mieście. Były to osoby określane przez funkcjonariuszy
mianem „marginesu społecznego”. Coraz częściej notowano handel walutą, prostytucję, przestępcze działania wymierzone także w cudzoziemców. Pracownicy Sekcji starali się walczyć z tym zjawiskiem, lecz powoli stawali się bezsilni
wobec faktu ich narastania, a czasem i braku odpowiednich i szybkich reakcji
ze strony innych wydziałów WUSW w Szczecinie. Osoby czerpiące nielegalne
wówczas zyski z pobytu cudzoziemców coraz częściej czuły się bezkarne. Ich
postawa niejednokrotnie wynikała z faktu współpracy z poszczególnymi jednostkami WUSW. W tej sytuacji pojawiły się także przypadki funkcjonariuszy
korzystających finansowo na nielegalnej wówczas działalności. Działalność cinkciarzy, taksówkarzy, prostytutek i innych osób w końcu lat 80. XX wieku przybierała coraz bardziej zorganizowaną formę. Przypuszczać można, że zyskiwała
także częściową opiekę ze strony wybranych funkcjonariuszy WUSW. Sytuacja
Zob. AIPN Sz 0011/1387 t. 1–3, Akta sprawy o kryptonimie „Kameleon”.
Zob. AIPN Sz 0012/408-413, Korespondencja różna oraz inne materiały dotyczące obcokrajowców zatrzymujących się z zabezpieczonych hotelach „Reda”, „Neptun”, „Piast”, „Arkona”,
„Gryf”; Robert Ciupa, „Luksusowy pobyt w hotelu «Silesia» w Katowicach (pod kontrolą SB)”,
CzasyPismo 1 (2021): 102.
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wywoływała poczucie bezkarności, hardość i bezwzględność w postępowaniu
„świata przestępczego”.
Analizując zachowany materiał archiwalny, można wysnuć wniosek, że
sekcja hotelowa szczecińskiej SB stanowiła narzędzie ówczesnej władzy chcącej
czerpać korzyści płynące z reglamentowanej zagranicznej wymiany turystycznej. Z biegiem lat dostrzegalne są coraz śmielsze próby przełamywania tego monopolu przez obywateli działających indywidualnie lub w sposób zorganizowany.
Próbują oni w sposób legalny lub naruszając ówczesne normy prawne skorzystać
na obecności cudzoziemców w mieście. Najczęściej dostrzegalny jest aspekt finansowy. Część obywateli świadczy względem zagranicznych gości usługi, pełniąc rolę kierowców, tłumaczy, przewodników. Rozwija się nielegalna wówczas
wymiana środków płatniczych, prostytucja, działalność kryminalna. Część osób
w celu polepszenia standardu życia próbuje wyjechać za granicę. W aktach niejednokrotnie pojawiły się przykłady kobiet zawierających związki małżeńskie
z obywatelami państw skandynawskich. Obecność obcokrajowców i możliwość
wzbogacenia się była także pokusą dla personelu hotelowego. W aktach znajdują
się przykłady oszukiwania czy okradania zagranicznych gości, a także wchodzenia z nimi w bliskie i zażyłe relacje.
Sekcja hotelowa, wyposażona w szeroki wachlarz możliwości operacyjnych,
stanowiła „bufor” i niejako ochronę ówczesnej władzy państwowej, która zamierzała zachować monopol w dostępie do korzyści, które płynęły z zagranicznego
ruchu turystycznego.
Bufor ten miał kontrolować i ograniczać społeczeństwo, które na drodze
szukania osobistych korzyści coraz śmielej przełamywało monopol państwa
w tym zakresie.
Obecnie spośród wszystkich obiektów zabezpieczanych przez Sekcję IX,
działalność hotelowa prowadzona jest jeszcze w budynku byłej „Redy”, choć
istnieją już plany wyburzenia obiektu. Hotel „Continental” swoje przeznaczenie
utracił jeszcze w 1984 roku, choć kamienica nadal istnieje. Wyburzeniu uległy
budynki „Arkony” i „Neptuna”. Na miejscu pierwszego zrealizowano nową zabudowę, w której pojawić się ma hotel o tej samej nazwie. Natomiast w drugim przypadku, na działce, postawiono dodatkowe skrzydło istniejącego obok
centrum handlowego. Działalność hotelowa nie jest prowadzona także w byłych
hotelach miejskich. Zlokalizowana w ścisłym centrum miasta zabytkowa kamienica „Piasta” popada w ruinę, natomiast „Gryf”, który miał więcej szczęścia,
po remoncie pełni funkcję mieszkaniową. Hoteli już nie ma, pozostała po nich
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jednak „spuścizna” w postaci materiałów archiwalnych, relacji funkcjonariuszy,
pracowników obiektów oraz nostalgicznych wspomnień starszego pokolenia
mieszkańców miasta.
Informacje dotyczące działań operacyjnych funkcjonariuszy SB odnaleźć
można w dokumentach zgromadzonych w zasobie archiwalnym IPN w Szczecinie. Są to akta spraw obiektowych prowadzonych w poszczególnych obiektach
hotelowych oraz dotyczących zabezpieczenia ruchu turystycznego z kierunku
Skandynawii. Uzupełnienie stanowi korespondencja dotycząca obcokrajowców
zatrzymujących się w zabezpieczonych hotelach, czy akta osobowe funkcjonariuszy zatrudnionych w sekcji. Uwagę warto zwrócić również na akta osobowych
źródeł informacji, które w dobrym stanie zachowały się do dziś. Można odnieść
wrażenie, że uniknęły one procesu masowego niszczenia w końcu 1989 roku.
Wynikało to prawdopodobnie z tego, że ze szczególną intensywnością niszczono
dokumenty głównych jednostek operacyjnych, do których Wydział „B” się nie
zaliczał. Dzięki temu akta, które złożono do archiwum uniknęły procesu niszczenia. Obecnie wzbogacają wiedzę o sytuacji w poszczególnych hotelach, zawierają
informacje o relacjach zachodzących pomiędzy pracownikami, a także prezentują relacje pomiędzy funkcjonariuszami, a osobowymi źródłami informacji.
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Abstrakt
Wiele osób słyszało o działaniach Służby Bezpieczeństwa w polskich hotelach, ale jak
wyglądało to w Szczecinie? Autor, poszukując odpowiedzi na to pytanie prześledził działania operacyjne prowadzone w hotelach „Arkona”, „Continental”, „Neptun” i „Reda”
podległych przedsiębiorstwu „Orbis” oraz w hotelach miejskich „Gryf” i „Piast”, prowadzonych przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych „Pomerania”.
Celem artykułu jest próba przybliżenia zasad pracy sekcji hotelowej szczecińskiej SB
oraz „wgłębienie” się tematykę hotelową okresu PRL na terenie Szczecina. Na podstawie zgromadzonego materiału źródłowego oraz informacji udzielonych przez byłych
pracowników sekcji hotelowej, autor próbuje odpowiedzieć na pytania o zakres zadań
realizowanych przez SB, wskazać metody działań funkcjonariuszy, skalę inwigilacji
środowiska oraz wpływ SB na funkcjonowanie hoteli. Istotnym elementem jest także
materialny dowód istnienia i funkcjonowania jednostki, czyli dokumentacja wytworzona
w minionym okresie, którą dziś możemy określić już mianem archiwalnej.

Hotel section of the Szczecin Security Service and its activity
in the town area in 1973–1990
Abstract
Many people have heard of the Security Service activity in the Polish hotels. How did
it look like in Szczecin? In search for answer to this question the author investigated
the operational activity conducted in the hotels “Arkona”, “Continental”, “Neptun”, and
“Reda”, managed by the company “Orbis”, and the municipal hotels “Gryf” and “Piast”
run by the Voivodship Enterprise of Tourism Services “Pomerania”. The purpose of this
article is an attempt to explain the principles of functioning of the Szczecin Security
Service hotel section and to “delve” into the subject matter of hotels operating at the time
of Polish People’s Republic in Szczecin. Based on the collected source material and the
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information provided by the former staff of the hotel section of the Security Service the
author seeks to answer the questions concerning the scope of the tasks performed by
the Security Service and to explore the methods used by the officers, the scale of invigilation of the society, and influence of the Security Service on the operation of hotels.
A significant element is also material proof of the unit’s existence and operation, i.e. the
documents produced in the time past, which today can be referred to as archival.
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Działalność społeczno-polityczna Ukraińców w Polsce
w okresie tzw. karnawału „Solidarności”
(ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego)
Słowa kluczowe: mniejszość ukraińska, tzw. karnawał „Solidarności”, Pomorze Zachodnie,
ukraiński ruch młodzieżowy, Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

Keywords: Ukrainian minority, so called “Solidarity” Carnival, Western Pomerania, Ukrainian
youth movement, Ukrainian Socio-Cultural Association

W trwających kilka dekad dziejach tzw. Polski Ludowej swoją kartę zapisała
mniejszość ukraińska, licząca po 1947 roku maksymalnie 200 tys. osób. Wespół z ogółem obywateli była świadkiem uwikłania państwa w zależność od
wschodniego, potężnego sąsiada, stopniowej przebudowy systemu politycznego,
zmian terytorium państwa, masowych procesów migracyjnych, a także rozmaitych przemian kulturowych rzutujących na oblicze życia społecznego. Kondycja
mniejszości ukraińskiej wyraźnie poprawiała się w okresach przejściowych –
przesileniach politycznych, zmuszających władze komunistyczne do znaczących
ustępstw na rzecz społeczeństwa. Pogarszała się, gdy wzmocnione, rządzące
twardą ręką ekipy sprawowały ster władzy, nie licząc się z odbiorem społecznym
swoich decyzji.
Zdecydowanie najtrudniejszym okresem dla Ukraińców w Polsce był
czas przyspieszonego upodobnienia systemu politycznego w Polsce do wzorów
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stalinowskich. W latach 1947–1952, po wyeliminowaniu rodzimych przeciwników, władza komunistyczna całkowicie rozbiła ukraińskie podziemie i równocześnie deportowała na Ziemie Zachodnie i Północne 150-tysięczną społeczność
ukraińską1, skazując ją na szybką asymilację w nowym otoczeniu. Z dokumentów urzędowych na kilka lat zniknęło nazewnictwo wskazujące na przynależność narodową Ukraińców. Przestały istnieć oficjalne struktury, które wspierały
pielęgnowanie ich tożsamości narodowej. Wraz z przesiedleniem zlikwidowano
ostatnie organizacje przedstawicielskie, szkoły z ukraińskim językiem nauczania,
a także ogniwa diecezjalne i sieć parafialną Kościoła greckokatolickiego. Pewne
korzystne zmiany nastąpiły po 1952 roku w związku z uchwałą Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR)
w sprawie ludności ukraińskiej. Niewielka modyfikacja polityki narodowościowej, która zaowocowała powstaniem zaledwie kilku zespołów artystycznych, nielicznych szkół z językiem ukraińskim i sprowadzeniem w ograniczonym zakresie
prasy i literatury z Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (USRR),
miała na celu zatrzymanie ludności ukraińskiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych2. Należy jednak pamiętać, że w tym czasie nastąpiła największa presja
ze strony aparatu bezpieczeństwa, który zastosował na masową skalę działania
inwigilacyjne, prowokacyjne i represyjne wobec całego społeczeństwa, w tym
Ukraińców3.
Działania represyjne zelżały już pod koniec 1954 roku wraz z pierwszą, częściową przebudową struktur aparatu bezpieczeństwa i redukcją jego personelu.
Było to pokłosie eliminacji Ławrientija Berii i słynnej ucieczki Józefa Światły.
Zamknięto lub przekazano ogniwom niższego szczebla większość spraw operacyjnych dotyczących Ukraińców. Do Polski przybywały grupy ukraińskich
więźniów politycznych zwalnianych z radzieckich łagrów. W tym samym czasie młodzież ukraińska studiująca w ośrodkach akademickich w Polsce podjęła

1
Na południowym wschodzie Polski pozostały osoby narodowości ukraińskiej zatrudnione w kolejach państwowych, przemyśle drzewnym, zamieszkałe na terenie miast lub posiadające dokumenty wskazujące na przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego.
2
Jarosław Syrnyk, Nadzór specjalny. Analiza historyczno-antropologiczna działań organów bezpieczeństwa w kwestii tzw. nacjonalizmu ukraińskiego na Podkarpaciu w latach 1947–1989 (Wrocław–Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, 2015), 65.
3
Arkadiusz Słabig, „Sytuacja jest w naszych rękach”. Działania aparatu bezpieczeństwa Polski
Ludowej wobec Ukraińców w latach 1944–1989 (Słupsk: Wydawnictwo Akademii Pomorskiej,
2018), 206–308.
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aktywne, lecz nieformalne działania na rzecz integracji i umocnienia tożsamości
narodowej4.
Dalszą poprawę sytuacji odnotowano w okresie bezpośrednio poprzedzającym „odwilż” polityczną. Doszło wówczas do sprzężenia kilku czynników.
Przede wszystkim osłabienie aparatu państwowego i kryzys ideowości komunistycznej przyczyniły się do powstania dwóch przeciwstawnych zjawisk (marazmu lub pewnego usamodzielnienia) w niektórych organizacjach mających być
podporą reżimu. Było to korzystne dla zmarginalizowanych środowisk. Młoda
inteligencja ukraińska mieszkająca w dużych miastach (najpierw w Krakowie,
później w Poznaniu) podjęła próbę zalegalizowania swej aktywności na niwie narodowej, wykorzystując struktury Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej5.
Jednak działania te przesłoniło powołanie w czerwcu 1956 roku Ukraińskiego
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (UTSK), które w zamyśle władz miało
być narzędziem kontroli i indoktrynacji społeczności ukraińskiej. Jednak wbrew
intencjom animatorów tego przedsięwzięcia, Towarzystwo na pewien czas stało
się autentyczną reprezentacją społeczności ukraińskiej6.
W przełomowym roku 1956 doszło do znaczącej zmiany taktyki w polityce
stosowanej wobec ludności niepolskiej. Zdaniem Jarosława Syrnyka:
Wydaje się niemal pewne, że argumentacji narodowościowej musiano używać
w rozgrywkach frakcyjnych w PZPR, i to na długo przed wystąpieniem Zenona
Nowaka na VII Plenum KC PZPR w 1956 r. (…) Może, mówiąc wprost, działaczom partyjnym związanym w przeszłości z KPP zależało na stworzeniu dla swoich działań (lub wręcz dla siebie) pewnej „osłony”, do której to roli idealnie mogły
pasować „narodowości radzieckie”?7

Syrnyk, Nadzór, 66.
W Krakowie w lutym 1956 r. powstało Koło Młodych Ukraińców przy Zarządzie Wojewódzkim TPPR. Liczyło ok. 40 osób studiujących na krakowskich wyższych uczelniach, organizowano
spotkania dyskusyjne i „małanki”, czyli ukraińskie zabawy karnawałowe. Zakończyło działalność
wraz z powołaniem krakowskiego koła UTSK. Na ten temat zob. szerzej Jaroslaw Hryckowjan,
Bez wyny wynuwati. Moje żyttja a ukrajinśkyj studentśkyj ruch u Polszczi 1955–1965 (Koszalin:
IntroDruk, 2010), 10–13.
6
Szerzej na ten temat Roman Drozd, Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944–1989 (Warszawa: Tyrsa, 2001), 75; Jarosław Syrnyk, Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956–1990) (Wrocław: Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008), 248–278.
7
Syrnyk, Nadzór, 68.
4
5
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Ogromne znaczenie dla dalszej rozwoju społeczności ukraińskiej w Polsce
miało odnowienie duszpasterstwa greckokatolickiego (przede wszystkim w nowych miejscach osiedlenia). Była to cena, którą władze partyjno-państwowe gotowe były zapłacić za zatrzymanie Ukraińców na Ziemiach Zachodnich i Północnych. W okresie kwiecień 1957 – październik 1958 roku, po uporczywych
zabiegach ukraińskich liderów, prymas Stefan Wyszyński, uzyskawszy zgodę
władz państwowych, stworzył sieć greckokatolickich punktów duszpasterskich,
które były formalnie częścią Kościoła rzymskokatolickiego. Nie odbudowano
jednak greckokatolickich struktur diecezjalnych i parafialnych ani też nie zwrócono ich kościelnego majątku. Do kolejnych ustępstw władz, które miały spowodować stabilizację społeczności Ukraińców w nowych miejscach zamieszkania,
należy zaliczyć rozbudowę szkolnictwa z ukraińskim językiem nauczania, udzielenie wsparcia finansowego na remont i zagospodarowanie, a także przyzwolenie
na rozwój działalności kulturalnej w ramach UTSK. Z niechęcią dopuszczono
też możliwość indywidualnych powrotów (bez gwarancji zwrotu utraconej własności) na tzw. ridni zemli (ziemie ojczyste) na południowym wschodzie Polski8.
Tym samym władze nieświadomie stworzyły pewien punkt odniesienia,
wzorzec, do którego będą odwoływać się ukraińscy działacze społeczni w następnych dekadach. Odtąd wszelkie próby zawężenia pola działalności stworzonego w okresie „odwilży” politycznej Ukraińcy postrzegali jako przejaw dyskryminacji na tle narodowościowym. Podobnie oceniali opór władz w sprawie
realizacji postulatów rewindykacyjnych, mających choć częściowo odbudować
ukraiński stan posiadania sprzed akcji „Wisła”.
Pierwszą, nieudaną próbę skłonienia aparatu partyjno-rządowego do rewizji
polityki wobec Ukraińców (i akcentujących swoją odrębność Łemków) podjęto
w przededniu V Zjazdu PZPR w listopadzie 1968 roku. Kolejne wysiłki, także
zakończone fiaskiem, podejmowano wielokrotnie w 1971 roku, ulegając wrażeniu odnowy życia politycznego w kraju po przejęciu władzy przez Edwarda
Gierka. W licznych pismach z żądaniami swobodnego rozwoju działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej, pełnej legalizacji Kościoła greckokatolickiego
i ochrony ukraińskiego dziedzictwa kulturowego powoływano się na rozwiązania

Drozd, Polityka, 145–147; Igor Hałagida, „Odnowienie nabożeństw greckokatolickich w Polsce
(1956–1957). Rekonstrukcja zdarzeń i próba nowego spojrzenia”, w: Polska. Ukraina. Osadczuk,
red. Bogumiła Berdychowska, Olga Hnatiuk (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2007), 258–283.
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z lat 1956–1958 oraz na warunki rozwojowe uzyskane przez Rusinów-Łemków
w Czechosłowacji9.
Działacze ukraińscy z pewną nadzieją przyjęli zapoczątkowaną w styczniu 1973 roku kilkuetapową reformę administracji. Środowiska żyjące z dala od
dużych miast liczyły, że po zlikwidowaniu gromad nowe władze, tzn. naczelnicy gmin, sprzyjać będą działalności statutowej i kulturalno-oświatowej UTSK.
Kreowanie nowych województw także przyjęto początkowo przychylnie, licząc
na powstanie nowych zarządów wojewódzkich Towarzystwa. Dopiero rozstrzygnięcia, które zapadły po kilku miesiącach, skutkujące czymś odwrotnym – likwidacją wszystkich zarządów wojewódzkich – zasiały pesymizm wśród aktywu
ukraińskiej organizacji10. W lutym 1976 roku, po jednym z ostatnich posiedzeń
Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Szczecinie, sformułowano wręcz opinię
„trzeba postawić czarny krzyżyk na dalszą działalność (…), ponieważ nikt nie
wie co dalej robić (bo nie ma) co do tego żadnych wytycznych”11.
W chwili, gdy fala strajków przelała się latem 1980 roku przez kraj, wśród
protestujących znaleźli się też obywatele narodowości ukraińskiej lub pochodzenia ukraińskiego. Głównym motywem ich zaangażowania było poczucie solidarności z kolegami z zakładów pracy. W zdecydowanej większości nie ujawniali
przynależności narodowej, nie zgłaszali postulatów odnoszących się do swego
środowiska etnicznego. Głośnym w ostatnich latach przykładem jest postać
„matki Solidarności” – Anny Walentynowicz związanej z gdańską Stocznią im.
Lenina12. Takich osób, które z wielu powodów ukrywały pochodzenie, było zapewne znacznie więcej. W zasadzie jedynym aktywnym uczestnikiem akcji strajkowych otwarcie angażującym się w ukraińską działalność społeczno-kulturalną

Drozd, Polityka, 266–271.
Arkadiusz Słabig, „«Skoroszyt» u «Krawca». Sprawa Leona Horaka, działacza Ukraińskiego
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego na tle sytuacji ludności ukraińskiej w powiecie elbląskim
w latach 1960–1975”, Rocznik Elbląski XXIV (2012): 270–271.
11
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie (dalej: AIPN Sz), Materiały sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Podróżnik”, sygn. 0011/155, Doniesienie TW ps. „Edmund”,
20 III 1976, k. 101.
12
Anna Walentynowicz opuściła rodzinny Wołyń w 1943 roku. Kontakty z najbliższą ukraińską
rodziną odnowiła dopiero w 1996 roku. Przez kilkadziesiąt lat ukrywała swoje pochodzenie przed
otoczeniem. Igor Hałagida, „Nieznane dzieciństwo Anny Walentynowicz”, Pamięć.pl 7/8 (2016):
47–50.
9
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był Bazyli Kobelak, sekretarz Zakładowego Komitetu Strajkowego w Hucie
Szczecin13.
Nie sposób określić też liczbę Ukraińców (lub osób ukraińskiego pochodzenia), które wstąpiły do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność” w całym kraju, w tym na Pomorzu Zachodnim. Próbę oszacowania podjęli w skali województw funkcjonariusze SB. Nie wiemy na ile wiarygodne były ich szacunki, a także jakie kryteria były dla nich wyznacznikiem
ukraińskości. Nie znamy wreszcie źródeł informacji. Zachowały się jedynie dane
z województwa słupskiego przytoczone przez oficera policji politycznej Andrzeja Markiewicza. Sugerował on, że na 6 tys. Ukraińców zatrudnionych w zakładach gospodarki uspołecznionej tylko 436 należało do „Solidarności”. Jakoby
„większość z nich wstąpiła do związku w celu uniknięcia represji ze strony załóg
zakładów, w których pracowali”. Nie pełnili żadnych odpowiedzialnych funkcji
ani też nie eksponowali swego pochodzenia14. Ze względu na brak podobnych
danych z pozostałych województw, w regionie zachodniopomorskim możemy
wskazać jedynie pojedyncze osoby wzmiankowane w materiałach wspomnieniowych. W województwie koszalińskim do Związku weszli znani działacze
UTSK – Władysław Serkiz, Irena Maruszeczko i Józef Horniatko15. Z dużym
prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że zdecydowana większość Ukraińców,
czy to w skali całego kraju, czy też w regionie zachodniopomorskim, zachowała
neutralność wobec ówczesnych sporów politycznych, nie angażując się po żadnej
ze stron. Obawiano się represji władz polskich (a także radzieckich), nieufnie postrzegano także związki „Solidarności” z Kościołem rzymskokatolickim16.

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie (dalej: AIPN Sz), Materiały z kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Łemek” dot. Bazylego Kobelaka, sygn. 0011/1855, Meldunek
o założeniu kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Łemek” z 30 grudnia 1985, k. 7.
14
Andrzej Markiewicz, „Ukraińska mniejszość narodowa na terenie województwa słupskiego
w latach 1945–1985” (Legionowo: Wyższa Szkoła Oficerska im. Feliksa Dzierżyńskiego, 1986),
18 (praca dostępna pod sygnaturą AIPN Gd, 06/106, t. 8).
15
Jaroslaw Hryckowjan, „Z istoriji Koszalinśkoho hurtka USKT (z 1991 roku OUP), 1956–2004”,
Ukrajinśkyj Almanach (2005): 67.
16
Arkadiusz Słabig, Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1989 (Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008), 150–151; Joanna Hytrek-Hryciuk, Jarosław Syrnyk, „Mniejszości narodowe w Polsce wobec fenomenu «Solidarności»”, w: NSZZ „Solidarność”, t. 7: Wokół
„Solidarności”, red. Łukasz Kamiński, Grzegorz Waligóra (Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010), 492.
13
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Próbą pozyskania przychylności ludności niepolskiej był dokument przyjęty
7 października 1981 roku podczas Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Podjęto wówczas uchwałę w sprawie mniejszości narodowych o treści:
Dbając o rozwój kultury polskiej, otwartej na dorobek innych narodów, wyrażamy
wolę wykazania nie mniejszej dbałości o to, by obywatele polscy należący do innych narodów i grup etnicznych – Białorusini, Cyganie, Grecy, Litwini, Łemkowie,
Niemcy, Ukraińcy, Tatarzy, Żydzi i inne narodowości, znaleźli we wspólnej z Polakami ojczyźnie warunki do swobodnego rozwijania swej kultury i przekazywania
jej następnym pokoleniom. Chcemy w ten sposób pozostać wierni tradycji Rzeczypospolitej wielu narodów. Bogactwo kultury polskiej, to również odrębności
regionalne, które winny być kultywowane. Związek nasz sprzeciwia się wszelkim
podziałom narodowościowy i walczyć będzie o zagwarantowanie pełni praw obywatelskich wszystkim Polakom, niezależnie od ich przynależności narodowej lub
pochodzenia17.

Zdaniem Stefana Dudry „Uchwała stanowiła ważny etap w «polskim widzeniu»
spraw narodowościowych. (…) Choć nie wywołała odpowiedniego rezonansu
społecznego w środowiskach mniejszości, stanowiła próbę ukazania zagadnień,
które były skrzętnie skrywane przez ówczesne władze. Polska, pomimo usilnie
lansowanej tezy, nie była państwem zamieszkiwanym tylko przez Polaków”18.
Znacznie silniej wpływ ówczesnego klimatu politycznego na środowiska
ukraińskie w Polsce uzewnętrznił się jednak w sferze oddolnej aktywności. Podjęto próby skłonienia władz do rewizji całokształtu polityki wobec Ukraińców,
a także stworzenia i zalegalizowania nowych struktur reprezentujących młodzież
ukraińską. Jak sugeruje Jarosław Syrnyk, „Powstanie «Solidarności» mogło działaczom ukraińskim nasuwać skojarzenia z roku 1956. Niektórzy z nich wyciągnęli stąd wniosek, że nadeszła pora na realizację postulatów środowiskowych”19.
Na przełomie września i października 1980 roku ukraińscy działacze społeczni, reprezentujący kilka środowisk w kraju, postanowili opracować listę dezyderatów współtworzących program kompleksowej poprawy położenia Ukraińców w Polsce.

17
Cyt. za Stefan Dudra, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w obszarze polityki wyznaniowej oraz polityki narodowościowej Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej (Warszawa: Scholar,
2019), 109.
18
Tamże, 109–110.
19
Syrnyk, Nadzór, 100.
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Jak wynika z dokumentów SB, dwaj aktywiści z Przemyśla – Jarosław
Stech i Jan Steć – w ostatnim tygodniu września 1980 roku odwiedzili środowiska ukraińskie w północnej Polsce. Prawdopodobnie wykorzystali doroczne
uroczystości odpustowe Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Białym
Borze. Spotkali się wówczas z gronem działaczy UTSK, w tym z Emilem Cylupą
(Słupsk), Władysławem Serkizem (Koszalin), Aleksandrem Hantiukiem (Gdańsk)
i Pawłem Krzemińskim (Gdańsk), z którymi omawiali sprawę zredagowania wykazu postulatów do władz centralnych. Prawdopodobnie wówczas padł pomysł,
aby z listą żądań zapoznać także kierownictwo NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
Prawdopodobnie pośrednikiem w tej sprawie mógł być wspomniany Krzemiński,
inżynier w Stoczni im. Lenina. Stech i Steć po powrocie do Przemyśla w gronie
zaufanych osób uzgodnili, że dokumenty winny być przesłane za pośrednictwem
Zarządu Głównego UTSK do KC PZPR, Urzędu Rady Ministrów i Rady Państwa.
W pierwszych dniach października opracowali dwie różniące się pod względem
treści (chodziło o różne akcentowanie lojalności wobec socjalistycznego państwa
i żądań) wersje pisma. 9 października przyjechał do Przemyśla „nieznany obywatel z Gdańska” (można podejrzewać, że był to Krzemiński), który zabrał ze sobą
10 egzemplarzy petycji, z czego 9 miało być przekazanych kołom UTSK w północnej Polsce, a ostatnia przywódcom „Solidarności”20. W ten sposób „ferment”
organizacyjny objął struktury ukraińskiego Towarzystwa w całym kraju.
Już w połowie października 1980 roku zarząd Koła UTSK w Białym Borze
w imieniu własnym, ale też zarządów kół w Koszalinie i Kołobrzegu, wysłał petycję do Urzędu Rady Ministrów zawierającą postulaty dotyczące: remontu i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 (z ukraińskim językiem nauczania) w Białym
Borze, utworzenia objazdowego ukraińskiego zespołu dramatycznego przy Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie21, zwolnienia z kontroli cenzorskiej
20
Kwestia ukraińska w działalności Służby Bezpieczeństwa PRL. Dokumenty i materiały, wstęp
i opracowanie Arkadiusz Słabig (Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016), dok. nr 113, Notatka naczelnika Wydziału II
Departamentu III MSW na temat tzw. petycji przemyskiej opracowanej przez działaczy UTSK,
18 X 1980, 495–497; tamże, dok. nr 117, Analiza materiałów operacyjnych zgromadzonych w sprawach krypt. „Czwórka” i „Sława” dotyczących ukraińskich działaczy społecznych z Przemyśla
i nieznanych kolporterów ulotek sporządzona w Wydziale III KWMO w Przemyślu, 10 I 1981,
506–508.
21
Już w lipcu 1978 r. z inicjatywy Władysława Serkiza, członka ZG UTSK i równocześnie dyrektora administracyjnego Bałtyckiego Teatru Dramatycznego (BTD) w Koszalinie, złożono
w Ministerstwie Kultury i Sztuki wniosek o utworzenie objazdowego ukraińskiego zawodowego
zespołu dramatycznego, który miał funkcjonować przy wymienionej placówce teatralnej. Celem
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dzieł wydawanych w USRR, a adaptowanych na potrzeby ukraińskiej amatorskiej działalności artystycznej, wprowadzenia do ówczesnych mass mediów informacji o aktywności społeczno-kulturalnej mniejszości ukraińskiej oraz organizowania kolonii dla dzieci ukraińskich, umożliwiających zapoznanie z ojczystą
kulturą22.
26 października 1980 roku odbyła się w Słupsku narada aktywu UTSK,
na którą przybyli delegaci z województw słupskiego, koszalińskiego, szczecińskiego, gorzowskiego i pilskiego. Postulaty tam wysunięte zmierzały w kilku kierunkach. W pierwszej kolejności zamierzano dokonać zmiany w mechanizmie
funkcjonowania ukraińskiego Towarzystwa. Wskazano na potrzeby: szybkiego
zwołania zjazdu nadzwyczajnego UTSK, który odbyłby się „na zasadach demokratycznych” (w tym z zasadą tajnego głosowania), wprowadzenia zmian w statucie „pod kątem aktualnych tendencji do demokratyzacji towarzystw i organizacji
społecznych”, reaktywowania zarządów wojewódzkich oraz zwiększenia liczby
pracowników etatowych Towarzystwa. Następnie domagano się wznowienia krajowych przeglądów ukraińskich amatorskich zespołów artystycznych, przywrócenia
na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy Ireny Snihur,
stworzenia możliwości wakacyjnej wymiany młodzieżowej z Ukrainą Radziecką
i zmiany sposobu rekrutacji na ukrainistykę przy Uniwersytecie Warszawskim
(chodziło o wprowadzenie preferencji dla osób narodowości ukraińskiej)23.
Na dalsze przejawy aktywizacji nie trzeba było długo czekać. Atmosfera społeczno-polityczna sprawiła, że w listopadzie 1980 roku działacze Koła

powyższej inicjatywy miała być: „popularyzacja ukraińskiej sztuki teatralnej, prezentacja w języku ukraińskim światowej literatury dramatycznej, w tym polskiej”. Sugerowano, że w ten sposób zaspokoi się potrzeby kulturalne mniejszości ukraińskiej, ułatwi rozpowszechnianie „mało
znanej, lecz bogatej i wartościowej kultury bratniego narodu ukraińskiego”, zwiększy rentowność BTD, udowodni „pełną realizację w Polsce słusznej leninowskiej polityki narodowościowej”
i wreszcie stworzy „ważne ogniwo wychowujące społeczeństwo w duchu braterstwa i przyjaźni
między narodami”. Inicjatywa upadła w wyniku sprzeciwu koszalińskich struktur administracji
i SB. Te informowały o „nacjonalistycznych” poglądach wielu członków koła UTSK w Koszalinie, co w ich odczuciu mogło stwarzać ryzyko wykorzystania działalności teatru do „przenoszenia wrogich treści”. Patrz Arkadiusz Słabig, „Ukraińcy na Pomorzu Środkowym w latach 1975–
1989 – liczebność, rozmieszczenie, działalność społeczno-kulturalna i wyznaniowa”, Słupskie
Studia Historyczne 19 (2013): 245.
22
Dorota Kowalewska, Magdalena Semczyszyn, Michał Siedziako, oprac., „W poszukiwaniu
przestrzeni wolności. Ukraińcy w Polsce w latach 80. XX wieku”. Niepublikowany katalog wystawy (Szczecin, 2020), Odpis pisma Zarządu Koła UTSK w Białym Borze do Urzędu Rady Ministrów z 15 X 1980, 6 (materiał udostępniony przez autorów wystawy).
23
Tamże.
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Miejskiego UTSK w Szczecinie wystosowali do najwyższych władz (Sejmu,
Rady Państwa i Rady Ministrów PRL) petycję, która rozpoczynała się od słów:
My obywatele polscy narodowości ukraińskiej wraz z całym polskim narodem
gorąco witamy proces odnowy w życiu politycznym i społecznym naszego kraju.
Wyrażamy nadzieję, iż proces ten obejmie również stosunek władz i organów administracji państwowej do kwestii mniejszości narodowych w Polsce, ich potrzeb
społecznych i kulturalnych24.

W piśmie wyraźnie stwierdzono, że wbrew zapisom Konstytucji PRL i umów
międzynarodowych (w tym Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych) ignorowano potrzeby społeczności ukraińskiej w Polsce, a jej członków otwarcie deklarujących swoją przynależność narodową traktowano nieufnie,
a nawet dyskryminowano25.
Autorzy petycji zdecydowali się, by przemawiać nie tyle w imieniu szczecińskiego UTSK, czy Ukraińców z województwa szczecińskiego, co w imieniu
całej mniejszości ukraińskiej na terenie kraju. Umiejętnie wskazali na pewien
stan wyjściowy – korzystne rozwiązania w polityce narodowościowej przyjęte
w latach 50., zwłaszcza w okresie „odwilży” politycznej. Następnie opisali regres
jaki nastąpił w kolejnych dekadach, w tym restrykcje, represje i zaniedbania, które
dotykały środowiska ukraińskie w Polsce. Wskazali na: nieprzyjazne postępowanie władz wobec Ireny Snihur, dyrektora IV LO z ukraińskim językiem nauczania w Legnicy, sztucznie piętrzone przeszkody w organizacji największych ukraińskich imprez artystycznych, próby zablokowania nabycia nieruchomości przez
Ukraińców powracających w Przemyskie i Krośnieńskie, zmianę tradycyjnego
nazewnictwa na terenach pogranicza polsko-ukraińskiego, „tworzenie sztucznych barier formalnych i (wywieranie) różnych nacisków administracyjnych”
skutkujących szybkim kurczeniem się zasięgu ukraińskiego szkolnictwa, inwigilację i szykany ze strony Służby Bezpieczeństwa i wreszcie niemal całkowite
pomijanie w środkach masowego przekazu problematyki związanej z ówczesną
sytuacją mniejszości ukraińskiej. Takie postępowanie, zdaniem autorów pisma,

24
Bolesław Stanejko, „Polityczne i administracyjne aspekty nadzoru nad działalnością Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w PRL” (Warszawa: Akademia Spraw Wewnętrznych, 1989), Aneks, Pismo Zarządu Koła Miejskiego w Szczecinie do Sejmu, Rady Państwa i Rady
Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 6 listopada 1980 r., 151–158 (praca dostępna pod
sygnaturą AIPN BU, 1510/2371).
25
Tamże.
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wywoływało u polskich Ukraińców „poczucie wyobcowania ze społeczeństwa,
rozgoryczenie z powodu traktowania ich jako obywateli drugiej kategorii”.
Powołując się na wolę współgospodarzenia krajem i podjęcia pracy na rzecz
jego rozwoju, przedstawiono listę kilkudziesięciu postulatów. Domagano się
uznania UTSK za organizację „w pełni samorządną i niezależną, reprezentującą
interesy całej ludności ukraińskiej zamieszkałej w Polsce”, dążącą do „zapewnienia tej ludności potrzeb kulturalnych i oświatowych”, a także wyjęcia jej spod
administracyjnej kurateli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i przekazania Ministerstwu Kultury i Sztuki („tak jak to jest w innych krajach demokracji ludowej”). Chciano, aby przywrócono zlikwidowane kilka lat wcześniej zarządy
wojewódzkie i rozszerzono działalność statutową „na wszystkie dziedziny życia społecznego”. Struktury terenowe Towarzystwa miały uzyskać lokale świetlicowe, fundusze na bieżącą działalność kulturalno-oświatową, organizacyjną,
zakup sprzętu, instrumentów muzycznych, środki transportowe oraz możliwość
nieodpłatnego korzystania z bazy materialnej innych instytucji kulturalnych26.
Postulowano wprowadzenie do Sejmu reprezentantów społeczności ukraińskiej, stanowiącej w odczuciu autorów pisma ponad 1 proc. ogółu mieszkańców
Polski. Apelowano o poszerzenie sieci szkolnictwa podstawowego i średniego
z ukraińskim językiem nauczania. Zdaniem autorów pisma, kolejne licea winny
powstać także w Koszalinie, Olsztynie i Przemyślu. Za nieodzowne uznano polepszenie warunków lokalowych placówek już istniejących, a także organizowanie przez władze oświatowe letnich obozów językowo-integracyjnych dla dzieci
i młodzieży ukraińskiej. W celu stworzenia młodej kadry nauczycielskiej domagano się utworzenia wydziału filologii ukraińskiej przy jednej z wyższych szkół
pedagogicznych i zwiększenie limitu przyjęć na jedyną w kraju filologię ukraińską w ramach Uniwersytetu Warszawskiego27.
Kolejny blok postulatów dotyczył sfery aktywności kulturalnej – utworzenia ukraińskiego teatru zawodowego, powołania sekcji ukraińskiej przy jednym z krajowych wydawnictw, rozwoju prasy ukraińskojęzycznej, corocznego
organizowania centralnych przeglądów zespołów artystycznych, materialnego
zabezpieczenia działalności i umożliwienia występów zagranicznych męskiemu
chórowi „Żurawli” działającemu przy UTSK, zwiększenia wymiany kulturalnej
między PRL a USRR, utworzenia Instytutu Kultury Ukraińskiej w Warszawie,
26
27

Tamże.
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wzrostu nakładu publikacji poświęconych współpracy Polaków i Ukraińców
w przeszłości i równoczesnego wycofania z kanonu lektur Łun w Bieszczadach
Jana Gerharda, a także umożliwienie korzystania przez UTSK z centralnych mediów – środków masowego przekazu, które relacjonowałyby aktualne zagadnienia z życia Ukraińców i innych mniejszości narodowych28.
Naciskano na zachowanie tradycyjnego oblicza polsko-ukraińskiego pogranicza kulturowego – przywrócenie usuniętych kilka lat wcześniej historycznych
nazw miejscowości i otoczenie opieką niszczejących zabytków kultury materialnej (w tym cerkwi i cmentarzy). Domagano się zakazania „wszelkich szykan
i utrudnień” wobec Ukraińców mających zamiar osiedlić się na stałe na dawnych
terenach, zniesienia prewencyjnej kontroli cenzorskiej wobec ukraińskich imprez
artystycznych i wreszcie zaprzestania „bezprawnej inwigilacji i szykanowania
członków i działaczy UTSK przez organa SB”. Jedno z ostatnich żądań dotyczyło
uznania i nadania „statusu prawnego Kościołowi greckokatolickiemu w Polsce”
i przywrócenia mu dawnych świątyń przejętych przez państwo i inne związki
wyznaniowe.
W podsumowaniu pisma wyrażano przekonanie, że
realizacja tych niewygórowanych postulatów wzbogaci życie społeczne i kulturalne Polski o nowe pozytywne wartości, ugruntuje jej opinię kraju demokratycznego i tolerancyjnego dla obywateli o odrębnych tradycjach kulturalnych, wzmocni
moralno-polityczną jedność polskiego społeczeństwa, którego mniejszość ukraińska jest integralną częścią29.

Na początku listopada doszło do niejasnej akcji kolportażu ulotek w języku
ukraińskim, adresowanych – zdaniem SB – do „społeczeństwa ukraińskiego”
i kilkunastu polskich instytucji. Były to fotokopie i kserokopie zawierające prócz
bliżej nieznanej warstwy tekstowej także ukraińską symbolikę narodową („Tryzub”). Z pośrednich, esbeckich źródeł wiemy, że autorzy podpisywali się w imieniu „wysiedlonych z Północy”. Apelowali o „zaniechanie szykan i dyskryminacji
Ukraińców oraz ich wiary, w tym umożliwienia im powrotu na ziemie ojców”.
Ponadto wyrażali poparcie dla tzw. postulatów przemyskich30.

Tamże.
Tamże.
30
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku (dalej: AIPN Bi), Akta sprawy obiektowej o kryptonimie „Beskid” prowadzonej przez Komendę Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej/
28
29
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Część ulotek znaleziono 7 listopada w Przemyślu w kościele oo. Franciszkanów, kolejne zaś, przechwycone przez komórki perlustracji korespondencji,
były adresowane do zarządów kół UTSK w Gdańsku, Olsztynie, Koszalinie,
Szczecinie, regionalnej rozgłośni Polskiego Radia i stacji TV w Szczecinie, kapłanów greckokatolickich i instytucji oświatowych. Tego dnia te same osoby, jak
podejrzewano, nadały w Radymnie na Podkarpaciu list „zawierający odezwę”
do redakcji Głosu Szczecińskiego. Tydzień później z Kuźmina (gmina Bircza,
k. Przemyśla) wysłano przesyłki do zarządów wojewódzkich TPPR w Słupsku
i Olsztynie. W dniach 20–21 listopada nieznani nadawcy wysłali z Koszalina,
Olsztyna i Szczecina „pisma o treści nacjonalistycznej” do wojewódzkich władz
PZPR, ZSL i SD w Przemyślu, tamtejszego komendanta wojewódzkiego MO,
Wydziału ds. Wyznań, biskupa Ignacego Tokarczuka, Związku Nauczycielstwa
Polskiego i kilku innych instytucji. Mimo wszczętych czynności operacyjnośledczych nie udało się ustalić tożsamości autorów akcji (2–3 nieznanych mężczyzn). Podejrzewano, że mogli mieć związek z osobami redagującymi wskazaną
już tzw. petycję przemyską31.
Ta niejasna sprawa stała się przyczynkiem do wystąpienia na forum Sejmu
posła Włodzimierza Oliwy, generała dywizji, dowódcy Warszawskiego Okręgu
Wojskowego, który omawiając zagadnienie „sił socjalizmowi przeciwnych,
wrogich” wskazał m.in. na tę „spod znaku nacjonalistycznego, ukraińskiego
„Tryzuba”. Dowodem dla niego były wspomniane, kolportowane w kraju ulotki
z ukraińską symboliką. Treść wystąpienia Oliwy relacjonowana w ówczesnych
mediach została krytycznie odebrana przez środowiska ukraińskie w Polsce.
W ich odbiorze była to „gruba prowokacja władz politycznych”, która wymagała
reakcji32.
25 listopada 1980 roku działacze szczecińskiego Koła UTSK przekazali do
Sejmu list protestacyjny, w którym wyrażali ubolewanie z powodu transmitowanego w telewizji i drukowanego w prasie przemówienia posła Oliwy. W dokumencie stwierdzono:
Wojewódzki Urzęd Spraw Wewnętrznych w Olsztynie, sygn. 066/515, Meldunek operacyjny
w sprawie ulotki antypaństwowej z 3 września 1981 r., k. 33–34.
31
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN), Materiały Departamentu
III MSW dotyczące mniejszości ukraińskiej (1975–1983), sygn. 003172/5/3, Analiza materiałów
operacyjnych zgromadzonych w sprawach operacyjnego sprawdzenia o kryptonimach „Czwórka”
i „Sława” charakteryzujących grupę aktywistów nacjonalistycznych z przemyskiego środowiska
mniejszości narodowej z 10 stycznia 1981 roku, k. 145–156.
32
AIPN Bi, sygn. 066/515, k. 33–34.
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Wspomniany fragment wypowiedzi posła Włodzimierza Oliwy obraża uczucia
wszystkich obywateli PRL narodowości ukraińskiej, którzy 35 lat wnoszą swój
wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny kraju. Z przykrością i wielkim żalem stwierdzamy, że w podobny sposób nie mówi się z trybuny sejmowej
o pozytywnych zjawiskach w stosunkach polsko-ukraińskich, o roli ukraińskich
chłopów i robotników PGR w zagospodarowaniu Ziem Północnych i Zachodnich,
o osiągnięciach i pełnej poświęceń pracy inżynierów, dyrektorów przedsiębiorstw,
lekarzy, nauczycieli i innych przedstawicieli inteligencji pracującej narodowości
ukraińskiej, o pracy dla wspólnego dobra wszystkich obywateli PRL. Nie wspomniano w Sejmie o problemach z jakimi boryka się Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, któremu przyświeca przecież piękna idea zbliżenia między narodami ukraińskim i polskim.
Przedstawienie stosunków polsko-ukraińskich jedynie w świetle ujemnym nie należy niestety do rzadkości, a wypowiedź posła Włodzimierza Oliwy nie stanowi
wyjątku. Tym razem wypowiedź ta jest szczególnie bolesna, gdyż padła z trybuny
najwyższego organu władzy państwowej w Polsce. Komu więc i czemu ma służyć dopuszczenie przez władze PRL do ciągłego jątrzenia wrogości w narodzie
polskim do narodu ukraińskiego. Z pewnością nie leży to w interesie narodu polskiego, gdyż jak każdy inny naród chciałby zapewne mieć dobrze ułożone stosunki
ze swoimi sąsiadami, w tym również z Ukraińcami33.

1 maja 1981 roku powołano w Szczecinie Komitet Założycielski Zrzeszenia
Studentów Ukraińskich w Polsce (KZ ZSUwP). Współtworzyli go młodzi akademicy ze Szczecina, Koszalina, Gdańska, Olsztyna, Warszawy, Łodzi, Wrocławia
i Zielonej Góry.
27 maja wydano odezwę o treści:
Nasza potrzeba aktywnego i zorganizowanego działania wynikła w głównej mierze z faktu, iż do tej pory w społeczności, w której żyjemy nie zdołano zlikwidować wzajemnych uprzedzeń i barier moralno-psychologicznych. Inicjując swoją
działalność wykorzystujemy to, iż na młodzieży obydwu stron nie ciąży brzemię
przeszłości.
Zastawszy określoną sytuację w stosunkach polsko-ukraińskich deklarujemy swą
gotowość nawiązania szczerego i partnerskiego dialogu. Uważamy, że pełne zbliżenie nie może nastąpić bez dogłębnej, obustronnie rzetelnej konfrontacji faktów
wspólnej przeszłości naszych narodów, bez względu na drażliwość i tragizm ich
wymowy.

33
Kowalewska, Semczyszyn, Siedziako, „W poszukiwaniu”, Pismo członków Koła UTSK
w Szczecinie do Sejmu z 25 listopada 1980 r., 8.
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Jesteśmy w pełni świadomi niebezpieczeństw utrwalania negatywnych procesów,
na które narażone jest młode pokolenie Ukraińców w wyniku dalszego przemilczania tych kwestii. W naszym działaniu widzimy szansę zahamowania i wyeliminowania najgroźniejszych z nich, m.in. poczucia znacznego niedowartościowania
oraz wyobcowania społecznego i kulturowego. Pragniemy uświadomić wszystkim
prawdę najbardziej oczywistą, iż jako przedstawiciele mniejszości narodowej, pracujemy w dwóch językach, czerpiąc z obydwu kultur, które wzajemnie się zazębiają i stapiają wewnątrz nas [w] jedną całość, stanowią o istocie naszej formacji
duchowej. Wierzymy, że zapoznanie społeczności mieszkających w Polsce z osiągnięciami przeszłości i teraźniejszości naszego narodu, stworzymy szansę ukazania się takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. Poznanie wartości kultur narodowych,
przybliżenie ich szerokim kręgom społeczności, przyjmujemy za jedno z podstawowych kryteriów naszego działania34.

Akcentując partnerską samodzielność i poszanowanie suwerenności zapewniano o pragnieniu utrzymania ścisłej współpracy ze wszystkimi organizacjami
studenckimi i młodzieżowymi, zwłaszcza tymi reprezentującymi mniejszości narodowe. Podobnie też deklarowano wolę współpracy z UTSK35.
27 maja 1981 roku KZ ZSUwP wystosował dwujęzyczną odezwę nawołującą studentów do wstępowania w szeregi organizacji. Tego samego dnia wysłano do ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki wniosek o rejestrację wraz listą trzydziestu członków założycieli. Byli wśród nich studenci uczelni
szczecińskich i koszalińskich: Jerzy Lewosiuk (Politechnika Szczecińska), Włodzimierz Jacyniak, Lidia Drozd, Olga Ulicka (Pomorska Akademia Medyczna
w Szczecinie), Włodzimierz Kaczor, Natalia Korolczuk, (Akademia Rolnicza),
Olga Lewosiuk, Teresa Łopuch (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie),
a także Andrzej Terefenko i Jarosław Cymbałko (Wyższa Szkoła Inżynierska
w Koszalinie). Do wniosku o rejestrację został załączony także projekt Statutu
ZSUwP36. Niniejsza inicjatywa uzyskała wsparcie Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów, która w uchwale z 4 czerwca 1981
roku przyjęła stanowisko, że działalność stowarzyszeń studentów mniejszości
powinna zostać zarejestrowana na tych samych zasadach co NZS. Potwierdzono

Tamże, Odezwa Komitetu Założycielskiego Zrzeszenia Studentów Ukraińskich w Polsce z 27
maja 1981 roku, 8.
35
Tamże.
36
Tamże.
34
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legalność funkcjonowania organizacji oraz wolę współpracy po uzgodnieniu różnic statutowych37.
W dniach 13–14 czerwca 1981 roku przedstawiciele Zrzeszenia Studentów
Ukraińskich w Polsce pojawili się w Koszalinie, gdzie podczas organizowanego
podwójnego bloku imprez (VII Centralny Przegląd Ukraińskich Zespołów Artystycznych oraz X Międzywojewódzki Przegląd Zespołów Dziecięcych UTSK)
bezskutecznie próbowali rozwiesić plakaty informujące o założeniach programowych ZSUwP. Udało im się jednak zwołać nieformalne spotkanie sympatyków
organizacji. Odbyło się ono w jednym z internatów, gdzie zakwaterowano uczestników przeglądów. Wydaje się, że był to impuls do podjęcia prób powołania bliżej
nieokreślonej struktury (prawdopodobnie lokalnej komórki ZSUwP) zrzeszającej
ukraińskich studentów Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Pewne lakoniczne wzmianki mówią o przekazaniu władzom rektorskim wniosku o rejestrację podpisanego przez grupę inicjatywną składającą się z 23 tamtejszych
studentów38.
25 czerwca w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
(MNSzWiT) miały miejsce rozmowy na temat rejestracji ZSUwP. Przedstawiciel resortu tłumaczył negatywne stanowisko chęcią uniknięcia precedensu
prawnego i politycznego. Jego zdaniem zarejestrowanie studenckich organizacji
ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej stworzyłoby „podstawę do usankcjonowania
możliwości utworzenia takiej organizacji w środowisku niemieckim” (we Wrocławiu miał już podjąć nieoficjalną działalność Związek Studentów Autochtonów Górnego i Dolnego Śląska). Delegaci studenccy przyjęli taką argumentację
ministerstwa jako wyraz „niedopuszczalnej segregacji mniejszości narodowych
Polski na lepsze i gorsze”39. Następnego dnia po niesatysfakcjonujących rozmowach z ministerstwem w kwestii rejestracji „mniejszościowych” organizacji studenckich, komitety założycielskie Zrzeszenia Studentów Ukraińskich w Polsce,
Białoruskiego Zrzeszenia Studentów (BZS) i Zrzeszenia Studentów Litwinów
(ZSL) wystosowały wspólne oświadczenie do zawiadującego szkolnictwem wyższym prof. dra hab. Jana Górskiego, w którym uzasadniały potrzebę rejestracji ogólnopolskich stowarzyszeń zrzeszających studentów mniejszości narodowych. 27 czerwca w kolejnej rezolucji zażądano dalszych rozmów nt. rejestracji
Tamże.
Słabig, „Ukraińcy na Pomorzu”, 256.
39
Visnyk. Biuletyn informacyjny Ogólnopolskiego Komitetu Koordynacyjnego Ukraińskich Organizacji Studenckich 2 (1981), 1–2 (dostępny pod sygnaturą: AIPN Bi, sygn. 066/515).
37
38
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z udziałem przedstawicieli zarządów koncesjonowanych mniejszościowych towarzystw społeczno-kulturalnych, polskich organizacji studenckich oraz przedstawicieli prasy i resortów, którym podlegają wyższe uczelnie40.
Starania studentów wywodzących się z mniejszości narodowych o rejestrację własnych zrzeszeń uzyskały aprobatę rektora Uniwersytetu Warszawskiego (UW) prof. dra hab. Henryka Samsonowicza, który w liście z dnia 23
lipca 1981 roku do władz resortu szkolnictwa wyższego zaakcentował potrzebę
stworzenia ram niezbędnych dla działalności tych organizacji na arenie ogólnopolskiej.
29 lipca odbyła się ostatnia tura rozmów z władzami MNSzWiT, które podtrzymywały swoją negatywną decyzję, uznając rejestrację nowej organizacji o zasięgu krajowym „za nieuzasadnioną”. Rozgoryczenie wnioskodawców wzmacniał
fakt, że w podobnym czasie zarejestrowano Związek Studentów Afrykańskich.
Pesymistycznie nastrajał też „przeciek”, wg którego przyczyną odmowy legalizacji było podejrzenie o inspirowanie studentów przez władze radzieckie. Tego
samego dnia komitety założycielskie BZS, ZSL i ZSUwP powołały Komisję Porozumiewawczą z zadaniem podejmowania dalszych działań zmierzających do
prawnej legalizacji wskazanych narodowościowych organizacji studenckich. Nie
powiodła się próba uzyskania wsparcia Jan Szczepańskiego, posła na Sejm41.
Ostatnim akordem aktywności było złożenie 5 października 1981 roku u rektora
UW wniosku o rejestrację Ukraińskiego Zrzeszenia Studentów, jako samodzielnej organizacji wewnątrzuczelnianej studentów ukraińskich. Wniosek ten został
pozytywnie rozpatrzony. Pełnomocnikiem Zrzeszenia został Eugeniusz Misiło42.
Splot kilku czynników, takich jak fiasko działań na rzecz rejestracji ZSUwP,
napięcia międzypokoleniowe między młodzieżowym aktywem UTSK a starszymi działaczami zasiadającymi w Zarządzie Głównym tegoż towarzystwa,
a także nienajlepsze relacje z lokalnymi ogniwami NZS, sprawił, że działacze
studenccy z Olsztyna wybrali inną strategię działania. Podobnie jak ich poprzednicy przeszło ćwierć wieku wcześniej (przypomnijmy, ukraińscy działacze młodzieżowi z Krakowa i Poznania), postanowili dla realizacji swoich celów wykorzystać koncesjonowane struktury – w tym przypadku Socjalistyczny Związek
Studentów Polskich (SZSP) – przeżywające kryzys organizacyjny w chwili
40
41
42
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politycznego przesilenia. W październiku 1981 roku studenci olsztyńskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej Miron Sycz i Władysław Kozubel utworzyli w ramach
SZSP Ukraińską Sekcję Kulturalną, która podjęła krótkotrwałą działalność zakończoną zawieszeniem i likwidacją Związku w czasie stanu wojennego43.
Zagadnieniem wymagającym osobnych badań jest aktywność studentów
narodowości ukraińskiej z Krakowa, którzy podjęli działania na rzecz integracji
i pielęgnowania rodzimej kultury, nie zakładając oficjalnych struktur organizacyjnych44.
Restrykcje i represje podjęte po 13 grudnia 1981 roku wobec środowiska
ukraińskiego były raczej ograniczone, można rzec adekwatne do skali zaangażowania w działalność opozycyjną w okresie karnawału „Solidarności”. W całym
kraju internowano zaledwie 8 Ukraińców (ponadto 1 zatrzymano na 24 godziny,
a 2 bezskutecznie poszukiwano), w tym mieszkających na Pomorzu Zachodnim:
Włodzimierza Jacyniaka, Stanisława Kołesara i Józefa Seneczkę-Hołowatego45.
Członkowie Zarządu Głównego UTSK zadeklarowali pełną lojalność wobec władz partyjno-państwowych46. Dzięki temu zawieszenie działalności organizacji wynikające z przepisów stanu wojennego trwało jedynie do 30 stycznia
1982 roku. Niemal natychmiast po wznowieniu aktywności w piśmie do generała
Jaruzelskiego wyrażono wolę uczestnictwa w „zbiorowym procesie odnowy socjalistycznego kraju”. Członków Towarzystwa zaś zobowiązywano do „przeciwstawiania się wrogiej propagandzie”, przestrzegania dyscypliny i „wzorowego
wykonywania codziennych obowiązków”.
W okresie marzec–kwiecień 1982 roku przeprowadzono akcję wyjaśniająco-dyscyplinującą wobec członków Towarzystwa, którzy włączyli się w działalność
43
Arkadiusz Słabig, „«Życie nie lubi próżni operacyjnej». Działalność Służby Bezpieczeństwa
w środowisku ukraińskim w województwie olsztyńskim w latach 1975–1979”, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4 (2014), 286: 210–212.
44
Jak wynika z dyskusji przeprowadzonej w trakcie seminarium naukowego w Przemyślu we
wrześniu 2021 r., było to środowisko skupiające głównie akademików mających za sobą kilkuletnią naukę w IV Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Działacze z Krakowa swojej nieformalnej
grupie działającej w latach 1981–1987 nadali tradycyjną nazwę Hromada. Jednym z przejawów
ich aktywności miał być lektorat języka ukraińskiego prowadzony przez Włodzimierza Mokrego.
45
Słabig, „Sytuacja”, 591–592.
46
W oficjalnych enuncjacjach padały wręcz sformułowania o treści „UTSK było, jest i nawet
w najtrudniejszych chwilach będzie zawsze z partią, władzą ludową oraz z tymi wszystkimi siłami, którym bliskie i drogie są ideały socjalizmu. Jednocześnie jesteśmy przeciwni wszelkiej
anarchii, chaosowi, bandytyzmowi i antyradzieckości (AIPN, Materiały Wydziału Spraw Społeczno-Administracyjnych Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, sygn. 299/191, t. 2, List otwarty
Prezydium ZG UTSK z 27 lutego 1982 r., k. 255).
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opozycyjną bądź też swoją postawą i wypowiedziami narazili się liderom ukraińskiej organizacji. 4 kwietnia obradowała w Szczecinie specjalna komisja z ramienia UTSK, która przeprowadziła rozmowy z Michałem Kozakiem, Bazylim Kobelakiem, Włodzimierzem Jacyniakiem i Emilem Cylupą47. Generalnie
zmuszono wezwanych, by wytłumaczyli się z krytycznych wypowiedzi, które
wygłosili w ubiegłych miesiącach pod adresem polskich władz lub „wierchuszki”
UTSK, „nielegalnej” działalności w ZSUwP (Jacyniak) i udziału w akcji strajkowej (Kobelak). Przedłożono im też do podpisania deklarację w treści uznającą Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, statut UTSK, a także obligującą do
działalności dla dobra UTSK i PRL. Wiemy, że złożenia podpisu pod tym dokumentem odmówił m.in. Bazyli Kobelak48. Podobnie postąpiło pięć kolejnych osób
w innych województwach. Za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego w ramach
UTSK wymierzono im kary dyscyplinarne (nagany lub usunięcie z szeregów Towarzystwa)49.
Dopełnieniem procesu „normalizacji” w szeregach UTSK było wydanie
we wrześniu 1982 roku oświadczenia o woli partycypacji w realizacji programu
PZPR i rządu, a także włączeniu się do działań Patriotycznego Ruchu Odrodzenia
Narodowego jako „rzecznika interesów narodu, ojczyzny”50.
Można postawić pytanie, czy udało się zrealizować choć część postulatów
zgłoszonych przez społeczność ukraińską w Polsce w okresie 1980–1981?
Otóż stopniowe znoszenie ograniczeń stanu wojennego i próba stabilizowania sytuacji podjęta przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego skłoniła aktyw ukraiński
do wznowienia działań.
Pierwsze sukcesy odnieśli działacze młodzieżowi z Olsztyna. Miron Sycz
jako delegat olsztyńskiej uczelni jesienią 1982 roku wziął udział w krajowym
zjeździe reaktywującym Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP). Tam przeforsował inicjatywę utworzenia Ogólnopolskiej Rady Kultury Studentów Mniejszości

Stefan Kłosowski nie uczestniczył w rozmowie z powodów rodzinnych.
„Kwestia ukraińska”, dok. nr 128, Relacja kontaktu operacyjnego SB ps. „Józek” z posiedzenia
komisji weryfikacyjnej Zarządu Głównego UTSK z 6 kwietnia 1982 r., s. 532–533.
49
AIPN, Materiały Departamentu Społeczno-Administracyjnego na temat Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, sygn. 1585/7112, Informacja o aktualnej sytuacji społeczno-kulturalnej w UTSK z lutego 1984 r., k. 134.
50
AIPN, 299/191, t. 2, Pismo ZG UTSK do Tymczasowej Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu
Odrodzenia Narodowego z 18 września 1982, k. 10.
47
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Narodowych (ORKSMN) przy Krajowej Radzie Kultury ZSP i z czasem dołączył
do jej kierownictwa51.
Już niebawem wzorem młodzieży ukraińskiej z Olsztyna stworzono w kilku
ośrodkach akademickich ukraińskie sekcje kulturalne, rejestrowane jako studenckie grupy aktywności, podporządkowane ORKSMN ZSP. W ich programie
znalazło się umacnianie przyjaznych stosunków między społecznością ukraińską i polską (oraz innymi grupami narodowościowymi w PRL), pogłębianie tolerancji, poszanowanie tradycji, wspieranie działalności naukowej, kulturalnej,
artystycznej i publicystycznej. Zamierzano zaprezentować polskiemu społeczeństwu bogaty dorobek ukraińskiej kultury i przełamać wzajemne uprzedzenia52.
Do 1987 roku powstało w ośrodkach akademickich 7 sekcji kultury ukraińskiej,
w tym w Szczecinie i Słupsku. W skali całego kraju ich liczebność wyniosła
łącznie 200 osób. W ten sposób powstały w pełni legalne, niezależne od UTSK,
struktury organizacyjne, które zyskały możliwość prowadzenia wszechstronnej
działalności kulturalnej. Do realnych osiągnięć koncesjonowanego ukraińskiego
ruchu młodzieżowego w Polsce należy zaliczyć: integrację, zaktywizowanie
i wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej studentów narodowości ukraińskiej, edycję ukraińskojęzycznego magazynu Zustriczi, patronowanie corocznym
obozom wędrownym (zwłaszcza rajd „Karpaty”) i przeglądom amatorskich zespołów muzycznych, teatralnych i kabaretowych (nazywano je Młodzieżowymi
Jarmarkami lub Ueskatiadami53).
Z czasem okazało się, że lojalna postawa ZG UTSK oraz długotrwałe starania działaczy terenowych w końcu zaowocowały korzystnymi dla ukraińskiego
aktywu społecznego zmianami organizacyjnymi. W rezultacie zabiegów przywrócono trzystopniową strukturę Towarzystwa. Jesienią 1983 roku w Szczecinie,
Koszalinie i Słupsku powołano nieformalne Wojewódzkie Rady Aktywu, które
w grudniu następnego roku zostały zastąpione przez Zarządy Oddziałów Wojewódzkich. Ich oficjalna rejestracja odbyła się w lutym 1985 roku. Zadaniem
Formalna rejestracja ORKSMN nastąpiła dopiero 19 października 1984 r. ORKSMN posiadała własny regulamin zgodny ze Statutem ZSP („ORKSMN ZSP. Studenci ukraińscy”, Zustriczi,
nr 1–6 (polskojęzyczny) (grudzień 1987): 8.
52
Słabig, „Sytuacja”, 103.
53
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„ueskatiada” miała miejsce w Ińsku. Syrnyk, „Ukraińskie Towarzystwo”, 401–402; tenże, „Ukraiński ruch młodzieżowy w Polsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku”, Pamięć i Sprawiedliwość 1 (2011), 17: 200.
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Zarządów była koordynacja pracy kół terenowych. W kilku miejscowościach
(w Bytowie, Koszalinie, Miastku, Słupsku i Szczecinku) pozyskano lokale świetlicowe (tzw. domiwky) ułatwiające działalność statutową. W 1983 roku, dzięki
uporowi i zgromadzeniu środków społecznych, udało się dokończyć przewlekające się prace remontowe w „ukraińskiej” Szkole Podstawowej w Białym Borze
(jedynej na Pomorzu Zachodnim), a sześć lat później oddano tam nowy budynek
internatu54. Od 1986 roku szybko rozwijały się kontakty kulturalne z Ukraińskim
Towarzystwem Przyjaźni i Łączności Kulturalnej z Zagranicą z USRR, które
w znacznym ożywiły działalność kulturalną UTSK na Pomorzu Zachodnim55.
Podsumowując, społeczność ukraińska w Polsce, pamiętając przełom w polityce narodowościowej, jaki nastąpił w latach 1956–1958, starała się wykorzystać do poprawy własnego bytu przesilenia polityczne w Polsce mające miejsce
w następnych dekadach. Trwałym osiągnięciem z okresu tzw. karnawału „Solidarności” i wymuszonej stabilizacji w okresie stanu wojennego (i po jego zniesieniu) było powstanie w pełni legalnych ukraińskich sekcji w ramach koncesjonowanych organizacji studenckich (SZSP/ZSP), a także odbudowa struktur
wojewódzkich UTSK i poprawa bazy lokalowej. Był to dla ukraińskich działaczy
społecznych dogodny punkt wyjścia do wzięcia aktywnego udziału w transformacji ustrojowej w latach 1989–1990.
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Abstrakt
Społeczność ukraińska w Polsce, pamiętając przełom w polityce narodowościowej, jaki
nastąpił w latach 1956–1958, starała się wykorzystać do poprawy własnego bytu przesilenia polityczne w Polsce mające miejsce w następnych dekadach. Działacze społeczni,
występując w imieniu swoich rodaków, starali się przekreślić skutki akcji „Wisła” poprzez: uzyskanie zgody na masowe powroty na południowy wschód kraju, rewindykację
utraconego majątku, pełną odbudowę Kościoła greckokatolickiego, ochronę ukraińskiego
dziedzictwa kulturowego i rozbudowę szkolnictwa z ukraińskim językiem nauczania.
Nieudane próby realizacji tych postulatów podejmowano już w latach 1968–1971. Lata
70., mimo początkowych pozorów odnowy życia politycznego, były postrzegane przez
Ukraińców jako czas dalszego regresu w ich położeniu. Szybko kurczyło się „ukraińskie” szkolnictwo, zlikwidowano struktury wojewódzkie Ukraińskiego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego, a także dokonano polonizacji tradycyjnego nazewnictwa miejscowości na polsko-ukraińskim pograniczu. Specyficzną atmosferę okresu 1980–1981,
sprzyjającą oddolnej aktywności społecznej, działacze ukraińscy postanowili ponownie
wykorzystać do realizacji najbardziej istotnych postulatów swego środowiska (petycje
opracowane w Przemyślu i Szczecinie). Zdecydowanie reagowali na podejmowane przez
władze komunistyczne próby wykorzystania wątków nacjonalistycznych do dyskredytacji mniejszości ukraińskiej (sprawa posła Włodzimierza Oliwy). Młodsze pokolenie podjęło próbę stworzenia własnej organizacji studenckiej wzorowanej na Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Wysiłki te, wraz z odmową władz i wprowadzeniem stanu wojennego,
zakończyły się fiaskiem. Trwałym osiągnięciem z okresu tzw. karnawału „Solidarności”
i późniejszej wymuszonej stabilizacji było powstanie w pełni legalnych ukraińskich sekcji w ramach koncesjonowanych organizacji studenckich (SZSP/ZSP), a także odbudowa
struktur wojewódzkich UTSK i poprawa bazy lokalowej. Był to dla ukraińskich działaczy społecznych dogodny punkt wyjścia do wzięcia aktywnego udziału w transformacji
ustrojowej w latach 1989–1990.

Sociopolitical activity of Ukrainians in Poland in time of “Solidarity” Carnival
(with particular attention to Western Pomerania)
Abstract
The Ukrainian community in Poland, remembering the breakthrough in the nationalities
policies that occurred in the years 1956–1958, attempted to benefit from the political
turning points that took place in the following decades. The social activists, acting on
behalf of their compatriots, sought to undo the effects of the Operation Vistula by: obtaining consent for mass returns to the South-East of the country, reclaiming the lost
property, full reconstruction of the Greek Catholic Church, protection of the Ukrainian cultural heritage, and development of education with the Ukrainian language of
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instruction. Unsuccessful attempts at implementing these postulates were already made
in the years 1968–1971. The 1970s, despite initial appearances of renewal of political life,
were perceived by the Ukrainians as a time of further regress in their position. Ukrainian system of education rapidly dwindled, the voivodship structures of the Ukrainian
Socio-Cultural Association (US-CA ) were cancelled, and the traditional place names
in the Polish-Ukrainian borderland were Polonized. Ukrainian activists decided to once
again profit from the specific atmosphere of the period 1980–1981, favourable to grassroots societal activity, and implement the most significant postulates of their community
(petitions formulated in Przemyśl and Szczecin). They firmly responded to the attempts
by the communist authorities to discredit the Ukrainian minority on the nationalistic
basis (case of the Member of Parliament Włodzimierz Oliwa). The younger generation
attempted to form their own student organization modelled on the Independent Students’
Association. These efforts failed with the authorities’ refusal and imposition of the Martial Law. A lasting achievement of the period of so called “Solidarity” Carnival were
fully legal Ukrainian Sections within the licensed student organizations (SZSP/ZSP), reconstruction of the voivodship structures of the US-CA, and improvement of their office
housing conditions. It was a convenient starting point for the Ukrainian activists to take
active part in the political transformation during the years 1989–1990.
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Wprowadzenie
Przemoc domowa stanowi jeden z rodzajów przemocy1, rozumianej, zgodnie
z ustaleniami Brunona Hołysta, jako „(…) nazwa określonej relacji zachodzącej między jednym człowiekiem a drugim, między grupą ludzi lub zespołem
1
Ewa Kruk, „Przemoc w rodzinie a ofiara i zabezpieczenie jej praw w świetle procedury «Niebieskiej Karty» i cywilnego «nakazu opuszczenia lokalu» ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius) 63 (2016), 1, dostęp
1.03.2021, https://doi.org/10.17951/g.2016.63.1.81.
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ludzkim a jednostką, bądź między jednym zespołem ludzkim a drugim. Stosowanie przemocy oznacza stosowanie siły lub groźbę zastosowania przeważającej
siły, różnego rodzaju i o różnym stopniu”2.
W istniejących ujęciach przemocy domowej, w zasadzie zawsze mianem
tym określa się konkretne działania lub zaniechanie ich podjęcia, gdy wynikają
one ze społecznych oczekiwań związanych z rolą pełnioną przez sprawcę wobec
ofiary. W sformułowaniach tych wskazuje się również, że akt przemocy skierowany jest w stronę dóbr będących w posiadaniu ofiary (zwykle chodzi o życie lub
zdrowie, w sensie fizycznym i/lub psychicznym), narusza jej prawa oraz skutkuje
krzywdą i cierpieniem. Najczęściej przemoc określa się poprzez odniesienie do
różnorodnych kryteriów związanych przeważnie z zakresem krzywd doznawanych przez ofiarę, konsekwencji przemocy w różnych sferach życia oraz łamania
prawa i naruszania norm społecznych oraz dynamiką zjawiska przemocy doświadczanej przez członków rodzin sprawców34.
W prezentowanych tu wynikach badań, podstawową wykładnię rozumienia
zjawiska stanowią zapisy polskiej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2005 roku, w której, w odniesieniu do przestrzeni „gospodarstwo domowe
– rodzina”, zdefiniowano członka rodziny jako:
(…) osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) [chodzi w tym miejscu o małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub
stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także
osobę pozostającą we wspólnym pożyciu – przyp. autorów], a także inną osobę
wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą5.

Natomiast przemoc definiowana jest jako:
(…) jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności
Brunon Hołyst, Kryminologia, wyd. IX rozszerzone (Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze
Lexis-Nexis, 2007), 826.
3
Por. Agnieszka Widera-Wysoczańska, Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie (Warszawa: Difin, 2010), 28.
4
Agnieszka Lewicka-Zelent, Ewa Trojanowska, „Rodzina z problemem przemocy. Podejście interdyscyplinarne”, w: Przemoc rodzinna. Aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne, red.
Agnieszka Lewicka-Zelent, 11–19 (Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2017).
5
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493),
art. 2, pkt 1.
2

Pr zemoc domowa

353

narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich
godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody
na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia
i krzywdy moralne6.

W literaturze wyróżnia się następujące formy przemocy domowej:
– – pr zemoc f i z ycz na – nieprzypadkowe obrażenia poniesione w wyniku
działania sprawcy pozostającego z ofiarą w relacji bliskości; stosowanie rozmaitych form przymusu, opartego na przewadze fizycznej, w celu nakłonienia
do podejmowania decyzji oraz działań niechcianych przez ofiarę i krzywdzących ją;
– – pr zemoc psych icz na – poniżanie i upokarzanie, w tym pozbawianie ofiary
samodzielności, izolacja i narzucanie własnych poglądów; pozbawianie środków niezbędnych do właściwego funkcjonowania w wymiarze psychicznym
i fizycznym;
– – pr zemoc sek su al na – nadużycia o charakterze seksualnym, w tym gwałt
(również gwałt małżeński);
– – za n iedba n ie f i z ycz ne – pozbawienie ofiary należytej opieki (w tym medycznej), odnosi się to szczególnie do osób zależnych (małoletnich dzieci,
osób starszych, niepełnosprawnych czy w stanach chorobowych, wymagających opieki);
– – za n iedba n ie psych icz ne – odrzucenie emocjonalne, chłód uczuciowy,
obojętność, unikanie okazywania pozytywnych uczuć, lekceważenie psychicznych i emocjonalnych potrzeb ofiary;
– – na dopiek u ńczość – podejmowanie przez sprawcę działań zorientowanych
na ograniczenie prawidłowego rozwoju ofiary poprzez stosowanie nadmiernej
kontroli i opieki7.
W prezentowanym badaniu poddano operacjonalizacji: przemoc psychiczną, fizyczną, ekonomiczną, seksualną oraz zaniedbania, rozumiane ogólnie jako krzywdzące w skutkach, nierealizowanie powinności wynikającej z roli
społecznej pełnionej przez sprawcę wobec ofiary.

Tamże, art. 2, pkt 2.
Jadwiga Mazur, Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość (Warszawa: Wydawnictwo Żak,
2002).

6
7
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Cel i metodologia badań
Badania, których syntetyczne wyniki prezentowane są w niniejszym artykule,
każdorazowo zorientowane były na określenie skali zjawiska wobec dzieci i młodzieży szkolnej w gminach Pomorza Zachodniego. Prezentowane analizy ujmują
całościowo perspektywę skali oraz specyfiki zjawiska w trzech typach zbiorowości terytorialnych: wiejskiej, miejsko-wiejskiej i miejskiej. Przyjęto bowiem, że
zróżnicowania typów zbiorowości8 rzutować mogą na zjawisko przemocy domowej. W związku z tym, przyjęto hipotezę o istotnych odmiennościach pod względem poziomu doświadczania przemocy ze strony bliskich przez dzieci i młodzież
szkolną w środowiskach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w mieście.
Uwzględniono pięć form przemocy (przemoc psychiczna, przemoc fizyczna,
zaniedbania, przemoc ekonomiczna, przemoc seksualna). Kwestionariusz opracowany został dla zmierzenia społecznej skali poszczególnych form przemocy domowej w dwóch wymiarach życia społecznego respondentów: 1) w ich własnym,
osobistym doświadczeniu; 2) w ich obserwacji i doświadczeniu pośrednim, kiedy
ktoś z członków ich rodzin doznawał krzywdy ze strony swoich bliskich.
Przyjęcie takiego spektrum oglądu zjawiska pozwoliło na uzyskanie wiedzy
o charakterze, z jednej strony pogłębionym (odnoszącej się nie tylko do obrazu
skali przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży szkolnej, ale również skali
złożoności problemu przemocy w rodzinach nią dotkniętych), z drugiej zaś wiedzy o charakterze kumulatywnym (ze względu na fakt, że deklaracje respondentów na temat krzywd doznawanych przez członków ich rodzin – ze strony innych
domowników czy bliższych bądź dalszych krewnych – rozszerzają niejako obraz
skali zjawiska na obszarze objętym badaniami); z trzeciej natomiast, pozwoliło
na podjęcie poszukiwań czynników ryzyka występowania przemocy domowej
wobec dzieci.
W niniejszym artykule skoncentrowano się na realizacji tzw. celu deskryptywnego badań empirycznych9, poprzez identyfikację poziomu zjawiska przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży szkolnej, uwzgledniającą zróżnicowanie skali i charakteru tych doświadczeń wg typów zbiorowości.
Por. Maria Wieruszewska, „Wieś – miasto. Opozycje, antagonizmy, splątane narracje”, Zeszyty
Wiejskie 22 (2016), dostęp 1.03.2021, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.
hdl_11089_25136.
9
Por. Luba Sołoma, Metody i techniki badań socjologicznych: wybrane zagadnienia (Olsztyn:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 1999), 8.
8
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Zastosowana koncepcja badawcza została zrealizowana techniką audytoryjnego wywiadu kwestionariuszowego, opartego na narzędziach badawczych do
pomiaru społecznej skali zjawiska przemocy domowej, której ofiarami są dzieci
oraz młodzież szkolna. Badania przeprowadzone zostały wśród uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych trzech gmin województwa zachodniopomorskiego:
–– w gminie wiejskiej (badanie 2017 r.) na reprezentatywnej próbie 380 uczniów –
wartość empiryczna testu zgodności χ2 = 1,884 do wartości krytycznej 5,991 –
dla df = 2 i α = 0,05 (w skład gminy wchodzi 45 wsi, liczba ludności ok. 8000);
–– w gminie miejsko-wiejskiej (badanie 2016 r.) na reprezentatywnej próbie
193 uczniów – wartość empiryczna testu zgodności χ2 = 1,669 do wartości
krytycznej 5,991 – dla df = 2 i α = 0,05 (w skład gminy wchodzi miasto i trzy
wsie, liczba ludności ok. 6500);
–– w gminie miejskiej (badanie 2015 r.) na reprezentatywnej próbie 779 uczniów –
wartość empiryczna testu zgodności χ2 = 3,498 do wartości krytycznej 7,815 –
dla df = 3 i α = 0,05 (gminę tworzy jedno miasto, ludność ok. 41 000).
Ze względu na wyjątkowo złożoną i trudną problematykę, a także konieczność zapewnienia uczestniczącym w badaniu poczucia bezpieczeństwa, intymności oraz anonimowości, dołożono starań (każdorazowo we współpracy z dyrekcją
oraz pracownikami szkoły), by tak zorganizować proces gromadzenia danych,
aby w trakcie audytoryjnego wywiadu: 1) w ławce siedział tylko jeden uczeń;
2) respondenci otrzymywali kwestionariusze wraz z kopertami, a następnie instruowani byli, by po odpowiedzi na pytania kwestionariusza – dla zapewnienia
całkowitej anonimowości – zakleić go w kopercie, tak by nikt prócz badaczy
nie miał dostępu do zawartych w nim treści; 3) ankieterzy informowali także,
że badanie posłuży do zaprojektowania programów pomocy rodzinom, dlatego
ważne jest, by odpowiedzi na pytania kwestionariusza były szczere i zgodne
z prawdą (przy czym w żadnym razie nie byli przymuszeni do udzielania jakichkolwiek odpowiedzi – mieli prawo włożyć do koperty niewypełniony kwestionariusz); 4) ankieterzy przekazywali uczestnikom badania informacje o tym,
gdzie w ich szkole lub okolicy należy szukać pomocy, gdyby taka konieczność
się pojawiła. Działania te podejmowane były ze względu na ryzyko tzw. wtórnej
wiktymizacji10.

10

William G. Doerner, Steven P. Lab, Victimology (Amsterdam; Boston: Elsevier/AP, 2012).
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W trakcie wywiadu audytoryjnego respondenci zostali poproszeni o wskazanie, czy i jak często w przeciągu półrocza poprzedzającego badanie oraz ewentualnie dawniej, doświadczali ze strony członków swych rodzin określonych
przykładów działań – przedstawionych w poniższym zestawieniu – reprezentujących poszczególne formy przemocy, wyrażone we wskaźnikach dobranych
na podstawie wcześniejszych badań jakościowych (indywidualne wywiady pogłębione oraz wywiady zogniskowane), a także testów ilościowych.
Tabela 1. Wskaźniki form przemocy domowej zastosowane do badań
Pr z e m o c p sy c h ic z n a
–– krzywdzące krytykowanie, poniżanie
–– wymuszanie uległości krzykiem*
–– uporczywe naigrywanie się/przykre wyśmiewanie/ośmieszanie w oczach innych
–– obwinianie za choćby drobne porażki, niepowodzenia/wielokrotne zrzucanie winy
za własne błędy
–– używanie wyzwisk, wulgarnych określeń wobec ofiary.
Pr z e m o c f i z y c z n a
–– szarpanie i/lub szturchanie czy popychanie itp., np., żeby wymusić pośpiech*
–– uderzenia albo kilka uderzeń dłonią i/lub kopniaki itp.
–– bicie jakimś narzędziem niepozostawiające wyraźnych, trwałych śladów na ciele
–– pobicie pozostawiające wyraźne sińce lub rany
Zaniedbania
–– brak zainteresowania problemami, kłopotami i/lub ignorowanie uczuć/bagatelizowanie emocji*
–– nieuzasadnione pozbawienie/ograniczenie jedzenia, picia, snu
–– lekceważenie złego samopoczucia/stanu zdrowia lub zaniedbanie opieki w chorobie
–– niezapewnienie koniecznej pomocy medycznej
Pr z e m o c e k o n o mic z n a
–– nadmierne, uporczywe kontrolowanie wydatków
–– odmowa zapłacenia/łożenia na możliwe do zaspokojenia potrzeby
–– odbieranie pieniędzy/zmuszanie do oddawania pieniędzy
Pr z e m o c se k su aln a
–– nieprzyjemne, niesmaczne uwagi seksualne wobec ofiary
–– „obmacywanie”, dotykanie miejsc na ciele, których ona/on nie powinna/nie powinien
tak dotykać
–– seksualne wykorzystanie – niewłaściwe, nieakceptowane zachowania seksualne wobec ofiary
*

Badania zrealizowane w 2015 i 2016 roku nie zawierały tego wskaźnika.

Źródło: opracowanie własne.
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Wyniki badań
Wyniki analizy zebranego materiału empirycznego pozwalają stwierdzić, że
na obszarach wiejskich 48,2%, na obszarach miejsko-wiejskich 51,8%, a w mieście 65,5% dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczących w badaniu, doznaje przemocy domowej. Najczęściej występuje tu doświadczanie jednej formy przemocy
(obszary wiejskie – 19,5%, obszary wiejsko-miejskie – 22,3%, obszary miejskie –
23,7%), a odsetek osób deklarujących, że są ofiarami większej ich ilości sukcesywnie maleje, przy czym udział deklaracji doznawania jednocześnie wszystkich
pięciu form przemocy wyniósł od 0,5% w gminie wiejskiej, przez 1,0% w gminie
miejsko-wiejskiej do 3,3% w mieście. Jeżeli przyjąć, że doświadczanie trzech lub
więcej rodzajów przemocy domowej świadczy o istnieniu w rodzinie atmosfery
skondensowanej przemocy, to sytuacja ta dotyczy, w zależności od obszaru, od
13,6% (obszar wiejski), przez 11,9% (gmina miejsko-wiejska) do 23,8% uczestników badania zamieszkałych w mieście. Ta część ofiar przemocy domowej
winna być, jak się wydaje, traktowana jako kategoria wymagająca szczególnego
zainteresowania ze strony systemu formalnej kontroli społecznej (Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz poszczególne
instytucje, których członkowie wchodzą w skład tych zespołów)11. Współwystępowanie w środowisku rodzinnym trzech i więcej form przemocy, których ofiarami są dzieci i młodzież szkolna, wydaje się posiadać skumulowane znamiona
patologii życia rodzinnego zagrażającej zdrowiu, a nawet życiu nie tylko tych
młodych ludzi – ofiar aktów przemocy – ale również innych członków rodziny.
Udziały w próbach z badań w trzech rodzajach gmin, dzieci i młodzieży
szkolnej doświadczających oraz niedoświadczających przemocy domowej, jak
również rozkłady liczby doświadczanych form przemocy, zostały zaprezentowane w poniższych wykresach.

11
Zagadnienie Zespołów Interdyscyplinarnych zostało omówione szerzej w: Albert Terelak, Bolesław Klepajczuk, Sebastian Kołodziejczak, Zintegrowane działanie wobec przemocy w rodzinie.
Poradnik tworzenia i prowadzenia Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych (Szczecin: Urząd
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 2010).
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Wykres 1. Liczba form przemocy domowej doświadczanej przez dzieci i młodzież
szkolną trzech typów gmin Pomorza Zachodniego
Cztery formy
4,7

Pięć form
0,5
Jedna forma
19,5

Trzy formy
8,4

Dwie formy
15,0

Gmina wiejska; badanie 2017

Cztery formy
5,2
Trzy formy
5,7

Pięć form
1,0
Jedna forma
22,3

Dwie formy
17,6
Gmina miejsko-wiejska; badanie 2016

Cztery formy
8,0

Pięć form
3,3

Trzy formy
12,5

Jedna forma
23,7

Dwie formy
18,0
Gmina miejska; badanie 2015

Dane wyrażone w %; n badanie 2017 = 380 = 100%; n badanie 2016 = 193 = 100%; n badanie 2015 = 779 = 100%.

Źródło: badania własne.
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Wykres 2. Doświadczający i niedoświadczający przemocy domowej wśród dzieci
i młodzieży szkolnej trzech typów gmin Pomorza Zachodniego
Gmina wiejska; badanie 2017

Gmina miejsko-wiejska; badanie 2016

Gmina miejska; badanie 2015
Doświadczający przemocy domowej

48,2

51,8

51,8

65,5

48,2

34,5

Niedoświadczający żadnej formy przemocy domowej

Dane wyrażone w %; n badanie 2017 = 380 = 100%; n badanie 2016 = 193 = 100%; n badanie 2015 = 779 = 100%.

Źródło: badania własne.

Powyższe zestawienia pobudzają do refleksji nad zagadnieniem różnic skali
występowania przemocy domowej ze względu na obszar zamieszkania. O ile
w przypadku doświadczania pojedynczych form przemocy (jednej lub dwóch)
nie ma znaczących zróżnicowań między obszarami wiejskimi i miejskimi, o tyle
akty bardziej zróżnicowanej przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży (trzy
lub więcej form), a także stosunki udziałów osób doświadczających przemocy
do niedoświadczających żadnej z jej form, budzą zastanowienie i zachęcają do
dalszych poszukiwań badawczych, zmierzających ku sprawdzeniu nasuwającej
się hipotezy o wyższej skali przemocy domowej w miastach niż na obszarach
wiejskich.
Bardziej szczegółową perspektywę oglądu struktury zjawiska przemocy domowej dostarcza poniższy wykres, obrazujący udziały doświadczających oraz
niedoświadczających każdej z badanych form przemocy.
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Wykres 3. Skala pięciu form przemocy domowej doświadczanej przez dzieci i młodzież
szkolną trzech typów gmin Pomorza Zachodniego

42,4

Gmina miejsko-wiejska;
badanie 2016

Gmina wiejska;
badanie 2017

Przemoc psychiczna
21,1

Zaniedbanie

78,9

17,1

Przemoc fizyczna

82,9

12,6

Przemoc ekonomiczna
Przemoc seksualna

87,4

3,2

96,8
51,3
48,7

Przemoc psychiczna
13,5

Zaniedbanie

86,5

20,7

Przemoc fizyczna

79,3

19,2

Przemoc ekonomiczna

Przemoc seksualna

80,8

3,6

96,4

Gmina miejska;
badanie 2015

Przemoc psychiczna
22,3

Zaniedbanie

25,4

Przemoc fizyczna

29,3

Przemoc ekonomiczna
Przemoc seksualna

57,6

8,1

39,5

60,5
77,7
74,6
70,7
91,9

Doświadczający danej formy przemocy domowej
Niedoświadczający danej formy przemocy domowej
Dane wyrażone w %; n badanie 2017 = 380 = 100%; n badanie 2016 = 193 = 100%; n badanie 2015 = 779 = 100%.

Źródło: badania własne.

W doświadczeniu uczestników wszystkich trzech badań, dominujące znaczenie mają krzywdy o charakterze przemocy psychicznej; ich doświadczanie
na obszarach wiejskich (badanie 2017) deklaruje 42,4% objętej badaniem kategorii mieszkańców. O skali znaczenia przemocy psychicznej świadczy fakt, że o ile
udziały pozostałych form przemocy domowej nie przekraczają 1/4 a nawet 1/5
dzieci i młodzieży szkolnej, o tyle udział aktów przemocy psychicznej oscyluje
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w okolicach 50%. Świadczą o tym wyniki uzyskane w badaniach realizowanych
w gminie wiejsko-miejskiej, gdzie udział ten wyniósł 51,3% (badanie 2016),
jak również w gminie miejskiej – 60,5% (badanie 2015). Mamy tu do czynienia
z godnymi uwagi, skłaniającymi do dalszych badań, różnicami w rzeczywistości
społecznej obszarów wiejskich i miejskich.
Kolejnym, wartym podkreślenia zagadnieniem struktury zjawiska przemocy
domowej występującej na opisywanych typach obszarów jest kolejność pozostałych form przemocy wg ich udziałów w zbiorowościach poddanych badaniu. O ile
na obszarach wiejskich drugą pod względem udziału formą przemocy są zaniedbania (21,1%), to na pozostałych terenach zajmuje ona czwartą pozycję (gmina
miejsko-wiejska – 13,5%, gmina miejska – 22,3%), ustępując miejsca: w gminie
miejsko-wiejskiej – w pierwszej kolejności przemocy fizycznej (20,7%), a w drugiej kolejności przemocy ekonomicznej (19,2%), natomiast w gminie miejskiej –
w pierwszej kolejności przemocy ekonomicznej (29,3%) oraz w drugiej kolejności przemocy fizycznej (25,4%). Dalsze pogłębione badania pozwolą stwierdzić,
na ile dostrzeżone zróżnicowania mają charakter prawidłowości.
Zgromadzony materiał empiryczny pozwala na jeszcze bardziej szczegółowy ogląd specyfiki zjawiska przemocy domowej w zakresie badanych jej form:
1. Przemoc psychiczna
1.1. W badanych gminach ta forma przemocy występuje stosunkowo najczęściej jako k r z y w d z ą c a k r y t y k a ze strony któregoś z członków
rodziny. W gminie wiejskiej (badanie 2017) doświadczyło tego aktu
przemocy 25,6% uczestników badania, w gminie miejsko-wiejskiej (badanie 2016) – 31,6%, w gminie miejskiej (badanie 2015) – 45,1% (łącznie
doświadczających – w tabeli poniżej). Podkreślić należy, że rodzaj obszaru różnicuje częstotliwość doświadczania tego aktu przemocy. Wynik
testu zgodności Chi-kwadrat pozwala stwierdzić, że różnice udziałów
doświadczających tego aktu przemocy psychicznej – między poszczególnymi typami obszarów – są istotne statystycznie: χ2 (2, n = 102) = 6,059;
p ≤ 0,05.
1.2. Drugim, co do częstotliwości doświadczania, typem aktów przemocy psychicznej są wy z w i s k a i w u l g a r n e o k r e ś l e n i a stosowane wobec
dzieci i młodzieży. W gminie wiejskiej doświadczyło ich 21,6% uczestników badania, w gminie miejsko-wiejskiej – 27%, a w mieście – 34,7%
(łącznie doświadczających, w tabeli poniżej). Wynik testu zgodności
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Chi-kwadrat nie pozwala stwierdzić, że zaobserwowane w badaniach różnice między poszczególnymi typami obszarów – pod względem udziałów
osób wobec których bliscy dopuszczają się wyzwisk i wulgarnych określeń – są istotne statystycznie: χ2 (2, n = 84) = 3,071; ni.
W gminie wiejskiej 19,2% respondentów czuło się w środowisku domowym n a d m i e r n i e i / l u b n i e s ł u s z n i e o b w i n i a n y m i . W gminie
miejsko-wiejskiej było to 27,0%, a w mieście – 40,0%. Wynik testu zgodności Chi-kwadrat – podobnie jak w przypadku analizy różnic udziałów
doświadczania aktów krzywdzącej krytyki w wyróżnionych typach obszarów – pozwala stwierdzić, że zauważone różnice są istotne statystycznie: χ2 (2, n = 86) = 7,837; p ≤ 0,05.
Najrzadsze były przypadki p o n i ż a n i a , u p o r c z y w e g o n a i g r y w a n i a s i ę l u b o ś m i e s z a n i a uczestniczących w badaniu uczniów przez
członków ich rodzin. Tego rodzaju aktu przemocy doświadczyło 14% respondentów z gminy wiejskiej, 14,5% w gminie miejsko-wiejskiej oraz
25,7% w gminie miejskiej. Wynik testu zgodności Chi-kwadrat świadczy
o tym, iż udziały respondentów deklarujących doświadczanie w środowisku rodzinnym poniżania, uporczywego naigrywania się lub ośmieszania
nie różnią się istotnie statystycznie ze względu na rodzaje wyróżnionych
w badaniu typów obszarów: χ2 (2, n = 55) = 4,836; ni.
W y m u s z a n i a u l e g ł o ś c i k r z y k i e m jest wskaźnikiem zastosowanym tylko w badaniu z 2017 roku. 19,7% respondentów zadeklarowało
doświadczanie tego aktu przemocy psychicznej.
W przypadku pierwszego i trzeciego typu aktów przemocy psychicznej
daje się zauważyć podobne zróżnicowanie obszarowe skali ich występowania. Najczęstsze w gminie miejskiej, a najrzadsze w gminie wiejskiej.
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Tabela 2. Skala doświadczania poszczególnych aktów przemocy psychicznej
przez dzieci i młodzież szkolną trzech typów gmin Pomorza Zachodniego
1 – krzywdzące krytykowanie, poniżanie
2 – wymuszanie uległości krzykiem
3 – uporczywe naigrywanie się/przykre wyśmiewanie/ośmieszanie w oczach innych
4 – obwinianie za choćby drobne porażki, niepowodzenia/wielokrotne zrzucanie winy za własne błędy
5 – używanie wyzwisk, wulgarnych określeń wobec ofiary
1
2
3
4
5
Gmina miejska; badanie 2015
1 Nie, nic takiego się nie wydarzyło
Nie, nic takiego się nie wyda2 rzyło, ale wcześniej były takie
sytuacje
Tak, w tym czasie coś takiego
3
wydarzyło się więcej niż raz
Łącznie doświadczający (2 + 3)
4 Braki danych
Łącznie (1 + 2 + 3 + 4)

48,0

–

63,8

52,1

49,8

11,3

–

9,5

10,7

7,6

33,8

–

16,2

29,3

27,1

45,1

–

25,7

40,0

34,7

6,9

–

10,5

8,0

15,5

100,0

–

100,0

100,0

100,0

Gmina miejsko-wiejska; badanie 2016
1 Nie, nic takiego się nie wydarzyło
Nie, nic takiego się nie wyda2 rzyło, ale wcześniej były takie
sytuacje
Tak, w tym czasie coś takiego
3
wydarzyło się więcej niż raz
Łącznie doświadczający (2 + 3)
4 Braki danych
Łącznie (1 + 2 + 3 + 4)

63,2

–

79,3

66,3

66,8

9,3

–

7,7

7,3

8,9

22,3

–

6,8

19,7

18,1

31,6

–

14,5

27,0

27,0

5,2

–

6,2

6,7

6,2

100,0

–

100,0

100,0

100,0

Gmina wiejska; badanie 2017
1 Nie, nic takiego się nie wydarzyło
Nie, nic takiego się nie wyda2 rzyło, ale wcześniej były takie
sytuacje
Tak, w tym czasie coś takiego
3
wydarzyło się więcej niż raz
Łącznie doświadczający (2 + 3)
4 Braki danych
Łącznie (1 + 2 + 3 + 4)

70,5

76,3

82,1

76,8

74,5

9,5

7,1

5,8

6,8

7,1

16,1

12,6

8,2

12,4

14,5

25,4

19,7

14,0

19,2

21,6

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Dane wyrażone w %; n badanie 2017 = 380 = 100%; n badanie 2016 = 193 = 100%; n badanie 2015 = 779 = 100%.

Źródło: badanie własne.
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2. Przemoc fizyczna
2.1. Aktów przemocy fizycznej wyrażających się u d e r z e n i e m a l b o k i l k o m a u d e r z e n i a m i d ł o n i ą i / l u b k o p n i a k a m i , i t p., doświadczyło 11,3% respondentów z gminy wiejskiej, w gminie miejsko-wiejskiej było to 19,7%, natomiast w mieście tego rodzaju aktów przemocy
fizycznej doświadczało 24,2%. Wynik testu zgodności Chi-kwadrat nie
pozwala stwierdzić, że zaobserwowane w badaniach różnice między poszczególnymi typami obszarów – pod względem udziałów osób, wobec
których bliscy dopuszczają się wymienionego rodzaju aktów przemocy –
są istotne statystycznie: χ2 (2, n = 55) = 5,382; ni.
2.2. Doświadczenie b i c i a j a k i m ś n a r z ę d z i e m , n i e p o z o s t a w i a j ą c e g o w y r a ź n y c h , t r w a ł y c h ś l a d ó w n a c i e l e było udziałem
1,8% respondentów z gminy wiejskiej, 4,6% z gminy miejsko-wiejskiej
oraz 8,4% respondentów z miasta. Niespełnione kryterium stosowania
testu Chi-kwadrat.
2.3. P o b i c i e , p o z o s t a w i a j ą c e w y r a ź n e s i ń c e l u b r a n y było doświadczeniem 2,1% dzieci i młodzieży z gminy wiejskiej, 5,7% z gminy
miejsko-wiejskiej, w mieście było to 7,4%. Niespełnione kryterium stosowania testu Chi-kwadrat.
2.4. S z a r p a n i e i / l u b s z t u r c h a n i e c z y p o p y c h a n i e , i t p., n p . ,
ż e b y w y m u s i ć p o ś p i e c h , jest wskaźnikiem zastosowanym tylko
w badaniu z 2017 roku. 9,7% respondentów zadeklarowało doświadczanie
tego aktu przemocy psychicznej.
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Tabela 3. Skala doświadczania poszczególnych aktów przemocy fizycznej przez dzieci
i młodzież szkolną trzech typów gmin Pomorza Zachodniego
1 – szarpanie i/lub szturchanie czy popychanie, itp., np. żeby wymusić pośpiech
2 – uderzenie albo kilka uderzeń dłonią i/lub kopniaki itp.
3 – bicie jakimś narzędziem niepozostawiające wyraźnych, trwałych śladów na ciele
4 – pobicie pozostawiające wyraźne sińce lub rany
1

2

3

4

Gmina miejska; badanie 2015
1 Nie, nic takiego się nie wydarzyło

–

69,2

85,1

84,9

–

11,2

4,5

3,7

–

13,0

3,9

3,7

Łącznie doświadczający (2 + 3)

–

24,2

8,4

7,4

4 Braki danych

–

6,7

6,6

7,7

Łącznie (1 + 2 + 3 + 4)

–

100,0

100,0

100,0

Nie, nic takiego się nie wydarzyło,
ale wcześniej były takie sytuacje
Tak, w tym czasie coś takiego wyda3
rzyło się więcej niż raz
2

Gmina miejsko-wiejska; badanie 2016
1 Nie, nic takiego się nie wydarzyło

–

74,1

88,6

86,5

–

10,4

3,1

4,2

–

9,3

1,5

1,5

Łącznie doświadczający (2 + 3)

–

19,7

4,6

5,7

4 Braki danych

–

6,2

6,7

7,8

Łącznie (1 + 2 + 3 + 4)

–

100,0

100,0

100,0

Nie, nic takiego się nie wydarzyło,
2
ale wcześniej były takie sytuacje
Tak, w tym czasie coś takiego wyda3
rzyło się więcej niż raz

Gmina wiejska; badanie 2017
1 Nie, nic takiego się nie wydarzyło

86,3

84,7

94,2

94,0

2,1

6,8

1,3

0,8

7,6

4,5

0,5

1,3

Łącznie doświadczający (2 + 3)

9,7

11,3

1,8

2,1

4 Braki danych

4,0

4,0

4,0

4,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Nie, nic takiego się nie wydarzyło,
2
ale wcześniej były takie sytuacje
Tak, w tym czasie coś takiego wyda3
rzyło się więcej niż raz

Łącznie (1 + 2 + 3 + 4)

Dane wyrażone w %; n badanie 2017 = 380 = 100%; n badanie 2016 = 193 = 100%; n badanie 2015 = 779 = 100%.

Źródło: badania własne.
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3. Zaniedbania
3.1. 10,2% uczestników badania w gminie wiejskiej przyznało, iż członkowie
ich rodzin l e k c e w a ż y l i i c h z ł e s a m o p o c z u c i e /s t a n z d r o w i a
l u b z a n i e d b a l i o p i e k ę w c h o r o b i e , w gminie miejsko-wiejskiej
było to 13,5%, a w gminie miejskiej – 20,1%. Wynik testu zgodności
Chi-kwadrat nie pozwala stwierdzić, że zaobserwowane w badaniach różnice między poszczególnymi typami obszarów – pod względem udziałów
osób, wobec których bliscy dopuszczają się wymienionego rodzaju aktów
zaniedbań – są istotne statystycznie: χ2 (2, n = 44) = 3,455; ni.
3.2. 1,3% dzieci i młodzieży szkolnej z obszarów wiejskich doświadczyło
n i e u z a s a d n i o n e g o p o z b a w i e n i a (o g r a n i c z e n i a) j e d z e n i a ,
p i c i a. W gminie miejsko-wiejskiej było to 2,6%, a w mieście – 4,7%.
Niespełnione kryterium stosowania testu Chi-kwadrat.
3.3. N i e z a p e w n i e n i a k o n i e c z n e j p o m o c y m e d y c z n e j doświadczyło 2,6% respondentów ze wsi, 3,1% respondentów z gminy miejsko-wiejskiej i 5,1% respondentów z miasta. Niespełnione kryterium stosowania testu Chi-kwadrat.
3.4. B r a k z a i n t e r e s o w a n i a p r o b l e m a m i , k ł o p o t a m i i / l u b
i g n o r o w a n i e u c z u ć / b a g a t e l i z o w a n i e e m o c j i jest wskaźnikiem zastosowanym tylko w badaniu miejskim. 16,3% respondentów zadeklarowało doświadczanie tego aktu zaniedbań.
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Tabela 4. Skala doświadczania poszczególnych aktów zaniedbania przez dzieci
i młodzież szkolną trzech typów gmin Pomorza Zachodniego
1 – brak zainteresowania problemami, kłopotami i/lub ignorowanie uczuć/bagatelizowanie emocji
2 – nieuzasadnione pozbawienie/ograniczenie jedzenia, picia, snu
3 – lekceważenie złego samopoczucia/stanu zdrowia lub zaniedbanie opieki w chorobie
4 – niezapewnienie koniecznej pomocy medycznej
1

2

3

4

Gmina miejska; badanie 2015
1 Nie, nic takiego się nie wydarzyło

–

87,9

72,7

86,8

–

1,0

7,6

1,5

–

3,7

12,5

3,6

Łącznie doświadczający (2 + 3)

–

4,7

20,1

5,1

4 Braki danych

–

7,3

7,3

8,1

Łącznie (1 + 2 + 3 + 4)

–

100,0

100,0

100,0

Nie, nic takiego się nie wydarzyło,
2 ale wcześniej były takie sytuacje
Tak, w tym czasie coś takiego
3 wydarzyło się więcej niż raz

Gmina miejsko-wiejska; badanie 2016
1 Nie, nic takiego się nie wydarzyło

–

90,7

79,8

90,7

–

1,6

5,7

1,0

–

1,0

7,8

2,1

Łącznie doświadczający (2 + 3)

–

2,6

13,5

3,1

4 Brak danych

–

6,7

6,7

6,2

Łącznie (1 + 2 + 3 + 4)

–

100,0

100,0

100,0

Nie, nic takiego się nie wydarzyło,
2
ale wcześniej były takie sytuacje
Tak, w tym czasie coś takiego
3
wydarzyło się więcej niż raz

Gmina wiejska; badanie 2017
1 Nie, nic takiego się nie wydarzyło
Nie, nic takiego się nie wydarzyło,
2
ale wcześniej były takie sytuacje
Tak, w tym czasie coś takiego
3
wydarzyło się więcej niż raz
Łącznie doświadczający (2 + 3)
4 Brak danych
Łącznie (1 + 2 + 3 + 4)

79,7

94,7

85,8

93,4

6,8

0,5

4,7

0,5

9,5

0,8

5,5

2,1

16,3

1,3

10,2

2,6

4,0

4,0

4,0

4,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Dane wyrażone w %; n badanie 2017 = 380 = 100%; n badanie 2016 = 193 = 100%; n badanie 2015 = 779 = 100%.

Źródło: badania własne.
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4. Przemoc ekonomiczna
4.1. 9,4% respondentów ze wsi, 14,0% z gminy miejsko-wiejskiej oraz 23,1%
z miasta skarży się na n a d m i e r n e , u p o r c z y w e k o n t r o l o w a n i e
w y d a t k ó w. Wynik testu zgodności Chi-kwadrat pozwala stwierdzić,
że różnice udziałów doświadczających tego aktu przemocy ekonomicznej
– między poszczególnymi typami obszarów – są istotne statystycznie: χ2
(2, n = 46) = 6,565; p ≤ 0,05.
4.2. O d m o w y z a p ł a c e n i a / ł o ż e n i a n a m o ż l i w e d o z a s p o k o j e n i a p o t r z e b y doświadczyło ze strony domowników 4,3% respondentów z gminy wiejskiej, 9,3% z gminy miejsko-wiejskiej i 13,6% respondentów z miasta, Wynik testu zgodności Chi-kwadrat nie pozwala
stwierdzić, że zaobserwowane w badaniach różnice między poszczególnymi typami obszarów – pod względem udziałów osób, wobec których
bliscy dopuszczają się wymienionego rodzaju aktów przemocy ekonomicznej – są istotne statystycznie: χ2 (2, n = 27) = 5,556; ni.
4.3. 1,9% dzieci i młodzieży szkolnej z gminy wiejskiej doświadczało o d b i e r a n i a p i e n i ę d z y / z m u s z a n i a d o o d d a w a n i a p i e n i ę d z y.
W gminie miejsko-wiejskiej było to 8,3%, a w mieście 6,0%. Niespełnione kryterium stosowania testu Chi-kwadrat.
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Tabela 5. Skala doświadczania poszczególnych aktów przemocy ekonomicznej
przez dzieci i młodzież szkolną trzech typów gmin Pomorza Zachodniego
1 – nadmierne, uporczywe kontrolowanie wydatków
2 – odmowa zapłacenia/łożenia na możliwe do zaspokojenia potrzeby
3 – odbieranie pieniędzy/zmuszanie do oddawania pieniędzy
1

2

3

69,5

79,0

85,5

8,3

4,0

1,8

14,8

9,6

4,2

23,1

13,6

6,0

Gmina miejska; badanie 2015
1 Nie, nic takiego się nie wydarzyło
Nie, nic takiego się nie wydarzyło,
2
ale wcześniej były takie sytuacje
Tak, w tym czasie coś takiego wyda3
rzyło się więcej niż raz
Łącznie doświadczający (2 + 3)
4 Brak danych
Łącznie (1 + 2 + 3 + 4)

7,5

7,5

8,5

100,0

100,0

100,0

Gmina miejsko-wiejska; badanie 2016
1 Nie, nic takiego się nie wydarzyło
Nie, nic takiego się nie wydarzyło,
2
ale wcześniej były takie sytuacje
Tak, w tym czasie coś takiego wyda3
rzyło się więcej niż raz
Łącznie doświadczający (2 + 3)
4 Brak danych
Łącznie (1 + 2 + 3 + 4)

79,8

84,5

85,5

6,2

2,6

2,6

7,8

6,7

5,7

14,0

9,3

4,3

6,2

6,2

6,2

100,0

100,0

100,0

86,6

91,8

94,2

3,4

1,1

1,1

6,0

3,2

0,8

9,4

4,3

1,9

Gmina wiejska; badanie 2017
1 Nie, nic takiego się nie wydarzyło
Nie, nic takiego się nie wydarzyło,
2
ale wcześniej były takie sytuacje
Tak, w tym czasie coś takiego wyda3
rzyło się więcej niż raz
Łącznie doświadczający (2 + 3)
4 Brak danych
Łącznie (1 + 2 + 3 + 4)

4,0

4,0

4,0

100,0

100,0

100,0

Dane wyrażone w %; n badanie 2017 = 380 = 100%; n badanie 2016 = 193 = 100%; n badanie 2015 = 779 = 100%.

Źródło: badania własne.
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5. Przemoc seksualna
5.1. Zgromadzony materiał empiryczny ujawnił deklaracje 2,1% uczniów z terenu gminy wiejskiej, 2,0% z gminy miejsko-wiejskiej oraz 3,1% z miasta
na temat doświadczania n i e p r z y j e m n y c h , n i e s m a c z n y c h u w a g
s e k s u a l n y c h . Niespełnione kryterium stosowania testu Chi-kwadrat.
5.2. 0,8% respondentów z gminy wiejskiej, 2,6% z gminy miejsko-wiejskiej
oraz 4,0% z miasta zdarzało się doświadczyć ze strony domowników
n i e w ł a ś c i w e g o d o t y k a n i a m i e j s c n a c i e l e . Niespełnione kryterium stosowania testu Chi-kwadrat.
5.3. Najpoważniejszy akt domowej przemocy seksualnej, czyli s e k s u a l n e
w ykor z yst a n ie – n iewłaściwe, n iea kceptowa ne zacho w a n i a s e k s u a l n e był udziałem 0,8% respondentów z gminy wiejskiej, przy czym zdeklarowano wyłącznie przypadki w okresie przed
półroczem poprzedzającym badanie, oraz 1,9% respondentów z miasta.
W badaniu na terenie gminy miejsko-wiejskiej, przypadków tego typu nie
stwierdzono. Niespełnione kryterium stosowania testu Chi-kwadrat.
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Tabela 6. Skala doświadczania poszczególnych aktów przemocy seksualnej przez dzieci
i młodzież szkolną trzech typów gmin Pomorza Zachodniego
1 – nieprzyjemne, niesmaczne uwagi seksualne wobec ofiary
2 – dotykanie miejsc na ciele, których ona/on nie powinna/nie powinien tak dotykać
3 – seksualne wykorzystanie – niewłaściwe, nieakceptowane zachowania seksualne wobec ofiary
1

2

3

84,6

88,9

89,4

1,5

0,7

0,4

1,6

3,3

1,5

3,1

4,0

1,9

Gmina miejska; badanie 2015
1
2
3

Nie, nic takiego się nie wydarzyło
Nie, nic takiego się nie wydarzyło,
ale wcześniej były takie sytuacje
Tak, w tym czasie coś takiego wydarzyło się więcej niż raz

Łącznie doświadczający (2 + 3)
Brak danych

8,4

7,2

8,8

Łącznie (1 + 2 + 3 + 4)

4

100,0

100,0

100,0

Gmina miejsko-wiejska; badanie 2016
1
2
3

Nie, nic takiego się nie wydarzyło
Nie, nic takiego się nie wydarzyło,
ale wcześniej były takie sytuacje
Tak, w tym czasie coś takiego wydarzyło się więcej niż raz

Łącznie doświadczający (2 + 3)
4

91,7

91,2

93,8

1,0

1,0

0,0

1,0

1,6

0,0

2,0

2,6

0,0

Brak danych

6,2

6,2

6,2

Łącznie (1 + 2 + 3 + 4)

100,0

100,0

100,0

94,0

95,3

95,3

0,8

0,5

0,8

1,3

0,3

0,0

2,1

0,8

0,8

Gmina wiejska; badanie 2017
1
2
3

Nie, nic takiego się nie wydarzyło
Nie, nic takiego się nie wydarzyło,
ale wcześniej były takie sytuacje
Tak, w tym czasie coś takiego wydarzyło się więcej niż raz

Łącznie doświadczający (2 + 3)
Brak danych

4,0

4,0

4,0

Łącznie (1 + 2 + 3 + 4)

4

100,0

100,0

100,0

Dane wyrażone w %; n badanie 2017 = 380 = 100%; n badanie 2016 = 193 = 100%; n badanie 2015 = 779 = 100%.

Źródło: badania własne.
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Przemoc rodzinną uznaje się za przejaw łamania norm społecznych oraz objaw
społecznej patologii, w związku z tym, problematyka ta jest w Polsce obecna w badaniach społecznych (i nie tylko) od ponad dwudziestu lat, a zainteresowanie nią rośnie. Początkowo najczęściej były to fragmenty większych przedsięwzięć badawczych,
w których przemoc domowa stanowiła jeden z eksplorowanych elementów12, później
zaczęły pojawiać się badania uwzględniające różnorodne formy przemocy rodzinnej
oraz stosowanie jej wobec (lub przez) różne kategorie społeczne (kobiety, seniorzy,
osoby zależne) w tym dzieci i młodzież. Kamieniem milowym w kwestii polskich badań skali przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży było opracowanie w 2008 roku
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej raportu pt. Krzywdzone dzieci w Polsce13. Z badań zaprezentowanych w raporcie wynika, że co piąty Polak jest przekonany,
że przemoc dotyczy połowy rodzin w kraju. 15% Polaków posiadających dzieci
w wieku poniżej lat 18 stosowało wobec nich przemoc przynajmniej raz, 12% –
więcej niż raz, a 1% wiele razy.
Istotnym przedmiotem badań w ramach przeprowadzonej w 2012 roku Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci14, było zagadnienie wiktymizacji dzieci i młodzieży; w tym przemocy w środowisku domowym. Z badań
tych wynika, iż 71% młodzieży w wieku 11−17 lat doświadcza co najmniej jednej
z form przemocy w różnych sytuacjach, w tym w środowisku domowym. Z kolei
autorzy opracowania „Dzieci się liczą”, analizując dane Komendy Głównej Policji, podają, iż liczebność przypadków przemocy domowej wobec dzieci w Polsce spada – od 56,5 tys. w 2006 roku do 14,2 tys. w 2016 roku. Maleje również
udział dzieci w ogóle ofiar przemocy domowej – 36% w 2006 roku i 15% w roku
201615. Są to jednak dane urzędowe, w świetle których skala przemocy domowej
zwykle jest niższa, niż wynika to z badań socjologicznych przeprowadzanych
12
Najczęściej wymieniane są tu badania wśród kobiet realizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS pt. „Kobiety ’93” – ogólnopolska reprezentatywna próba losowa dorosłych kobiet (N = 1087)
i „Kobiety ’96” – ogólnopolska reprezentatywna próba losowa dorosłych kobiet (N = 1101), w ramach
których eksplorowano również problematykę przemocy domowej. Istotne było także badanie dotyczące
zjawiska przemocy w rodzinie wobec dzieci. Opinie kuratorów, policjantów, pracowników socjalnych,
pracowników służby zdrowia oraz pedagogów szkolnych o występowaniu i okolicznościach występowania
przemocy w rodzinie wobec dzieci, TNS OBOP, Warszawa, lipiec 2008.
13
Krzywdzenie dzieci w Polsce. Raport (Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2008).
14
Przemoc wobec dzieci w Polsce. Diagnoza i rekomendacje (Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje, 2013), http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Zdrowie/PiRPU/Przemoc_
Diagnoza_i_rekomendacje_FDN.pdf).
15
„Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce”.
Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 16 (2017), 1.
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na danych pierwotnych. Wyraźnie wyższą skalę zjawiska ujawniają badania zrealizowane w roku 2014, w ramach projektu „Diagnoza i porównanie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz ocena efektywności działań podejmowanych
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. 47,1% respondentów sygnalizowało w nich wiedzę dotyczącą przypadków przemocy w rodzinie wobec dzieci.
Najczęściej deklarowano wiedzę o zaniedbaniach (30,6%), o przypadkach przemocy psychicznej (26,4%) i fizycznej (25,7%), natomiast o przemocy seksualnej
informowano najrzadziej – 4,2%. Do tego 32% nastolatków zna co najmniej jednego rówieśnika, który doświadcza przemocy we własnym domu16. Z tych badań
nie wynika jednak skala przemocy wobec dzieci, lecz jedynie skala wiedzy o tej
przemocy. Na podstawie deklaracji osób posiadających wiedzę o krzywdzeniu
dzieci w środowisku domowym trudno wnioskować o skali zjawiska, ze względu
na fakt, że niektóre akty przemocy są trudne do zaobserwowania (szczególnie
przemoc psychiczna). Generalnie analiza współczesnego piśmiennictwa na temat przemocy domowej wobec dzieci w Polsce, pokazuje zróżnicowanie podejść
metodologicznych oraz znaczące rozbieżności w skali zjawiska, która szacowana
jest od 2−4% do 70−90%17.
Badania stanowiące podstawę niniejszego artykułu (odwołujące się do
osobistych doświadczeń) pokazują, że skala przemocy domowej dotyczy 48,2%
dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałych na obszarach wiejskich, 51,8% dzieci
i młodzieży na obszarach miejsko-wiejskich oraz 65,5% dzieci i młodzieży w mieście, przy czym najczęstsze są przypadki przemocy psychicznej. Nie przesądza to
o wyższości jednych wyników nad drugimi, lecz o różnicy w przedmiocie ustaleń
płynących z różnych badań.
Badania nad przemocą domową wobec dzieci i młodzieży prowadzone
są w Polsce najczęściej niejako „przy okazji” badań zjawiska przemocy jako takiego (najczęściej na ogólnokrajowych próbach respondentów) lub badań przemocy wobec kobiet, a także badań opierających się na danych urzędowych,
co zwykle związane jest z wrażeniem braku właściwego obrazu zjawiska lub
jego niekontrolowanymi odkształceniami. W związku z tym zasadnym jawi się

Monika Miedzik, Justyna Godlewska-Szurkowa, Jakub Rutkowski, Badania porównawcze
oraz diagnoza skali występowania przemocy w rodzinie wśród osób dorosłych i dzieci, z podziałem na poszczególne formy przemocy wraz z opisem charakterystyki ofiar przemocy i sprawców.
Raport cząstkowy (Warszawa: WYG PSDB, 2014).
17
Iwona Gumowska, „Skala i struktura przemocy w rodzinie”, w: Przemoc w rodzinie, ujęcie
interdyscyplinarne, red. Łukasz Wirkus, Paweł Kozłowski (Kraków: Impuls, 2017), 88.
16
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pomysł prowadzenia badań, w których materiał empiryczny stanowią doświadczenia (z zachowaniem możliwie najwyższych standardów etycznych) osób należących do konkretnych, wyróżnionych kategorii społecznych (np. przemoc wobec kobiet – wśród kobiet; przemoc wobec seniorów – wśród seniorów; przemoc
wobec dzieci – wśród dzieci), ponieważ badania o charakterze przekrojowym,
nawet jeśli realizowane są na dużych – reprezentatywnych dla całych zbiorowości
– próbach, mogą zniekształcać obraz zjawiska.
Kolejnym, wartym zaakcentowania, zagadnieniem wynikającym z zaprezentowanych w artykule wyników badań są substancjalne różnice między rodzajami zbiorowości na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich, które
manifestują się różnicami w skali doświadczanej przez dzieci i młodzież szkolną
przemocy domowej. Zagadnienie to jest praktycznie niepodnoszone przez badaczy zajmujących się zjawiskiem przemocy domowej w Polsce oraz rzadko w badaniach w innych krajach, gdzie część badaczy uwzględnia dychotomię wieś –
miasto, poszukując zależności w tym zakresie. Dla przykładu, z badań Sylvii
Walby i Jonathana Allena wynika, że nawet ¼ ofiar przemocy domowej zamieszkuje obszary wiejskie, pozostała część to osoby mieszkające w miastach, w tym
w centrach miast 1/2 oraz 1/4 na obszarach zurbanizowanych. Przy czym należy
podkreślić, że badacze ci przedstawili dane odnoszące się do ogółu mieszkańców
wyszczególnionych obszarów18. Z kolei Wendy A. Walsh i Merybeth J. Mattingly,
badając zjawisko przemocy domowej wobec dzieci zauważają, że nieznacznie
częściej doświadczają jej dzieci mieszkające w miastach (45%) niż na obszarach
wiejskich (40%)19.
Zaprezentowane w artykule skale form przemocy domowej wobec dzieci
i młodzieży szkolnej: psychicznej, fizycznej i ekonomicznej, pozwalają stawiać
hipotezy do dalszych badań w zakresie zależności między skalą przemocy domowej a typem obszarów: na obszarach miejsko-wiejskich wymienione formy
18
Sylvia Walby, Jonathan Allen, Domestic Violence, Sexual Assault and Stalking: Findings from
the British Crime Survey, Home Office Research (London: Development and Statistics Directorate, marzec 2004).
19
Marybeth J. Mittingly, Wendy A. Walsh, Rural Families with a Child Abuse Report are More
Likely Headed by a Single Parent and Endure Economic and Family Stress, dostęp 8.12.2018,
http://unh.edu/ccrc/pdf/CV216.pdf; Wendy A. Walsh, Marybeth J. Mittingly, Understanding Child
Abuse in Rural and Urban America Risk Factors and Maltreatment Substantiation, 10; Walsh,
Wendy A., Marybeth J. Mittingly. „Understanding Child Abuse in Rural and Urban America:
Risk Factors and Maltreatment Substantiation. Request PDF”, dostęp 8.12.2018, https://www.researchgate.net/publication/254721677_Understanding_child_abuse_in_rural_and_urban_America_risk_factors_and_maltreatment_substantiation.; Mittingly, Walsh, Rural Families.
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przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży szkolnej występują w większej
skali niż na obszarach wiejskich oraz w mniejszej, niż w mieście.
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Abstrakt
W ramach działającego na Pomorzu Zachodnim systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, począwszy od 2015 roku realizowany jest cykl badań nad skalą zjawiska
przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży szkolnej. Artykuł przedstawia wyniki analizy występowania pięciu form tej przemocy (przemoc psychiczna, przemoc fizyczna,
zaniedbania, przemoc ekonomiczna i przemoc seksualna) na obszarach: wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich.
Koncepcja badawcza zrealizowana została przy zastosowaniu metody badań reprezentatywnych, techniką wywiadu audytoryjnego. Narzędzie badawcze (kwestionariusz) do
pomiaru społecznej skali zjawiska przemocy domowej, której doświadczają dzieci i młodzież szkolna, opracowane zostało na podstawie wielu wcześniejszych badań jakościowych oraz testów ilościowych.
W badaniu zaobserwowano, iż zjawisko przemocy domowej wobec małoletnich osiąga
poziomy: na obszarze wiejskim – 48,2%; na obszarze miejsko-wiejskim – 51,8%; na obszarze miejskim – 65,5%. Najczęściej występującą formą przemocy jest przemoc psychiczna, przy czym w zależności od typu obszaru charakteryzuje się ona innym udziałem:
gmina wiejska – 42,4%, gmina miejsko-wiejska – 51,3% oraz gmina miejska – 60,5%.
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W zakresie pozostałych, rzadziej występujących form przemocy, również ujawnia się
zróżnicowanie skali ze względu na obszar.
13,6% dzieci i młodzieży szkolnej doznaje trzech lub więcej form przemocy, co – ze
względu na fakt, iż w takiej sytuacji ofiara jest praktycznie kompleksowo krzywdzona –
każe postawić pytanie o to, czy ten udział stanowi miarę patologii życia rodzinnego.

Domestic violence against schoolchildren in the rural, rural-urban,
and urban areas of Western Pomerania
Abstract
Within Western Pomerania’s system of counteracting domestic violence a series of research studies have been carried out since 2015 into the scale of domestic violence against
schoolchildren. The article discusses the results of analysis of five forms of violence (psychological violence, physical violence, neglect, economic violence, and sexual violence)
in the rural, rural-urban, and urban areas.
The research concept was implemented with the use of a representative sampling method
by means of a questionnaire-based audit interview, and using a research tool developed to
measure the social scale of the phenomenon of domestic violence experienced by schoolchildren.
It was observed that the phenomenon of domestic violence against minors has reached the
level of 48.2 per cent in the rural area, 51.8 per cent in the urban-rural area, and 65.5 per
cent in the urban area. The most frequent form of violence is psychological violence
which, depending of the area, reaches various levels: 42.4 per cent in the rural area,
51.3 per cent in the urban-rural area, and 60.5 per cent in the urban area. The remaining,
less frequently observed forms of violence also reveal differentiation by area.
13.6 per cent of schoolchildren experience three or more forms of violence, which – because of the fact that in such a situation a victim is practically totally hurt – makes us
ask the question whether this percentage constitutes a measure of family life pathology.
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Wprowadzenie
Tematyka niniejszego artykułu koncentruje się wokół zagadnień związanych
z sektorem ekonomii społecznej (dalej: ES) rozumianej jako innowacyjny sposób
wzmacniania spójności społecznej i budowania współpracy międzyinstytucjonalnej. Zasadniczo różni się ona od gospodarki rynkowej tym, że jej podmioty
nie są nastawione na zysk, ale przede wszystkim na realizację celów społecznych, wśród których w pierwszej kolejności wymienić należy aktywizację zawodową i tworzenie miejsc pracy dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy.
Sektor ten skupia praktycznie wszystkie podmioty gospodarcze, które nie są zorientowane wyłącznie na tworzenie i dystrybucję kapitału, ich działania koncentrują się na mobilizacji kapitału społecznego, generowaniu innowacyjności oraz
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poszerzaniu rynku przez włączanie do uczestnictwa w nim osób dotychczas wykluczonych1.
W tekście tym przedstawiono rozważania teoretyczno-empiryczne, które
zorientowane są na próbie zaprezentowania działań funkcjonujących podmiotów
ES w województwie zachodniopomorskim. Z uwagi na obszerność problematyki,
analiza empiryczna ograniczyła się do podmiotów reintegracyjnych tego sektora,
według klasyfikacji podmiotów ES przyjętej w obszarze Krajowego Programu
Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Artykuł, o charakterze przeglądowym, jest rezultatem kwerendy literatury
przedmiotu, analizy danych zastanych, których źródłem są dane pochodzące ze
statystyki publicznej Głównego Urzędu Statystycznego, opracowań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie oraz opracowań naukowych z obszaru ekonomii społecznej.
Przeprowadzone analizy wykazały, że wszystkie funkcjonujące w regionie
podmioty reintegracyjne ekonomii społecznej koncentrują się na podejmowaniu
wszechstronnych działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób, które z różnych powodów nie są zdolne do samodzielnego
i efektywnego pełnienia ról społecznych oraz zawodowych.

Ekonomia społeczna miejscem wspierania reintegracji społecznej
i zawodowej
Zasygnalizowane w tytule pojęcie „ekonomia społeczna” wymaga wyjaśnienia, co nie jest łatwym zadaniem, gdyż jest ono różnorodnie objaśniane, a próba
syntetycznego uporządkowania tych definicji napotyka na liczne trudności interpretacyjne z uwagi na jego wielowymiarowość2. Ekonomia społeczna (dalej: ES) nie jest nową kategorią ekonomiczną. Literatura przedmiotu bogata jest
w różnorodne podejścia i interpretacje pojęcia tego sektora, zaś sposoby definiowania ekonomii społecznej są wciąż dyskusyjne3. Z jednej strony, to wciąż
John Pearce, Social Enterprise in Anytown (London: Calouste Gunbelkian Foundation, 2003),
190.
2
Majka Łojko, „CIS jako przykład podmiotu ekonomii społecznej oraz samorządowego zakładu
budżetowego w Polsce”, w: Ekonomia, finanse i zarządzanie: problemy teoretyczne i praktyczne,
red. Artur Borcuch, Anna Krzysztofek (Kraków: AT Wydawnictwo), 138.
3
Karolina Wielicka-Gańczarczyk, „Wielowymiarowość przedsiębiorczości w polskiej literaturze
naukowej”, Ekonomia Społeczna 2 (2020): 134.
1
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niewystarczająco rozpoznana dziedzina badawcza zajmująca się poszukiwaniem
odpowiedniej formy, która mogłaby wypełnić lukę pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym, opierając się na bazie polityki społecznej wypracowanej już
w pewnej mierze przez tzw. „trzeci sektor”4. Z drugiej strony, obejmuje szeroki
zakres praktyk, które jednoznacznie wskazują na jej istnienie i odrębność5. ES to
rozległy i zróżnicowany obszar działań prospołecznych, do którego włącza się
zarówno działania organizacji III sektora, instytucji publicznych i rynkowych
podmiotów gospodarczych. Zwyczajowo traktowana jest jako działalność organizacji, które łączą cele gospodarcze i społeczne, przy czym te drugie mają znaczenie nadrzędne6.
Według Jerzego Hausnera ES zorientowana jest przede wszystkim na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego7, które zdaniem Lucyny Frąckiewicz może być traktowane jako sytuacja uniemożliwiająca lub też znacznie
utrudniająca jednostce lub grupie pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr
publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób zgodnie z obowiązującym prawem8. Oparta na wartościach solidarności, partycypacji oraz samorządności, ES ma znaczny wpływ
na rozwój społeczny – jest obecna w życiu każdego człowieka, aktywizuje, pobudza do podejmowania działań, daje możliwości, szansę na rozpoczęcie nowego
życia, jest stworzona szczególnie dla osób zagrożonych wykluczeniem.
Warto podkreślić, że zarówno pojęcie, jak i zjawisko wykluczenia społecznego stanowi przedmiot zainteresowania i refleksji naukowej ES ze względu
na fakt, że towarzyszy ono współczesnym społeczeństwom, bez względu na system geopolityczny. Jako kategoria poznawcza pozwala analizować, opisywać
i wyjaśniać sytuację grup defaworyzowanych. Istnienie nierówności i podziałów związane jest immanentnie z istnieniem społeczeństw, z tego też powodu
Barbara Grodowska, Anna Krampus-Sepielak, Katarzyna Wiecha, (red.), Społeczny biznes. Teoria i praktyka (Kraków: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, 2008), 7.
5
Katarzyna Nagel, „Teoretyczne i definicyjne ujęcia ekonomii społecznej”, Studia Ekonomiczne
129 (2013): 68.
6
John Loxley, Transforming or Reforming Capitalism: Towards a Theory of Community Economic Development (Halifax: Fernwood Publishing, 2007), 39.
7
Jerzy Hausner, „Ekonomia społeczna jakom kategoria rozwoju”, w: Ekonomia społeczna a rozwój, red. Jerzy Hausner (Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu
Ekonomicznego, 2008), 15.
8
Lucyna Frąckiewicz, „Wykluczenie społeczne w skali makro i mikroregionalnej”, w: Wykluczenie społeczne, red. Lucyna Frąckiewicz (Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.
K. Adamieckiego w Katowicach, 2005), 11.
4
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wykluczenie społeczne jest przedmiotem zainteresowania polityk publicznych
skoncentrowanych na diagnozie i rozwiązywaniu problemów poszczególnych
kategorii podmiotów wykluczonych. Działania na rzecz przeciwdziałaniu bądź
też minimalizacji wykluczenia społecznego stanowią też przedmiot działalności
podmiotów ekonomii społecznej9.
Arkadiusz Karwacki wykluczenie społeczne definiuje jako to proces trójpolowej deprywacji w sferze zasobów (nie tylko materialnych), praw oraz uczestnictwa, gdzie deprywacje doświadczane w jednym z trzech wymiarów mają swoje
konsekwencje dla stymulowania deprywacji w pozostałych wymiarach10. Należy
podkreślić, że wykluczenie społeczne nie jest tożsame z ubóstwem, pomimo że
ubóstwo jest tym czynnikiem, który najczęściej powoduje wyłączenie jednostki
z uczestniczenia w życiu społecznym11. Wykluczenie obejmuje bowiem wszystkie te przypadki, gdy dana osoba nie może – z uwagi nie na wewnętrzne przekonanie, ale czynniki znajdujące się poza jej kontrolą – uczestniczyć w określonym
obszarze życia społecznego12. Zasadne jest więc pytanie, w jaki sposób ES może
pomóc tym, którzy napotykają trudności w codziennym funkcjonowaniu, tak aby
mogli oni uniknąć konsekwencji procesu wykluczenia społecznego.
Po wielu latach dyskusji na temat definicji sektora ES wyodrębniono grupę
podmiotów, których podstawowym celem jest reintegracja społeczna i zawodowa
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych). Segment ten nazwano ekonomią solidarną (jest to
część ES). Obecnie sektor ekonomii społecznej i solidarnej zawiera dwa zbiory – do
jednego należą podmioty, których głównym celem społecznym jest przygotowanie do
pracy i zatrudnienie osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej (ekonomia solidarna),

Agata Barczewska-Dziobek, „Prawne formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”,
w: Ekonomia społeczna. Wykluczenie społeczne, red. Irena Lipowicz, Magdalena Małecka-Łyszczek (Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020), 22.
10
Arkadiusz Karwacki, „Usługi reintegracji społecznej”, w: Arkadiusz Karwacki, Tomasz Kaźmierczak, Marek Rymsza, Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce (Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2014), 234.
11
Stanisława Golinowska, Piotr Broda-Wysocki, „Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Przegląd ujęć”, w: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki, red. Stanisława
Golinowska, Elżbieta Tarkowska, Irena Topińska (Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,
2005), 42.
12
Magdalena Małecka-Łyszczek, „Inkluzja społeczna jako wartość w stanowieniu prawa administracyjnego na szczeblu centralnym”, w: Aksjologia prawa administracyjnego. T. 1, red. Jan
Zimmermann (Warszawa: Wolters Kluwer, 2017), 411.
9
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drugi zbiór stanowią organizacje obywatelskie o szerokim spektrum działań społecznych (ekonomia społeczna)13. Solidarnościowy wymiar ekonomii społecznej
realizowany jest przez te podmioty, w szczególności przedsiębiorstwa społeczne,
które w ramach swojej działalności przyjmują funkcje tworzenia miejsc pracy
w celu aktywizacji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, świadczenia usług społecznych użyteczności publicznej oraz realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego14. Podział
ten z przypisanymi formami prawnymi przedstawiono na poniższym rysunku.

Rycina 1. Sektor ekonomii społecznej i solidarnej
Źródło: Ekonomia społeczna w Małopolsce; http://www.es.malopolska.pl/o-ekonomii-spolecznej.

Bohdan Skrzypczak uważa, że pojęcie ES obejmuje cały sektor organizacji pozarządowych, cześć sektora spółdzielczego oraz podmioty reintegracyjne.
Razem stanowi to pewną całość, która łączy obszar samoorganizującego się społeczeństwa ze sferą gospodarczą – rynkiem. Tworzące je organizacje, tzw. podmioty ekonomii społecznej, poprzez pojmowanie działalności gospodarczej i pożytku publicznego, koncentrują się na integracji osób w najtrudniejszej sytuacji
zagrożonych wykluczeniem społecznym15.
13
Ekonomia społeczna w Małopolsce, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, dostęp 01.03.2021, http://www.es.malopolska.pl/o-ekonomii-spolecznej.
14
Krajowy Program Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej, Monitor Polski z 2019, poz. 214 (Warszawa: MRPiPS, 2019).
15
Bohdan Skrzypczak, Ekonomia społeczna a solidarna – implikacje podziału – na podstawie
KPRES oraz projektu ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, 1, dostęp 3.03.2021, https://
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W dalszej części artykułu skupiono się na analizie podmiotów reintegracyjnych w województwie zachodniopomorskim, jej celem jest prezentacja działań
podejmowanych przez te podmioty, budowanie świadomości społecznej na temat
roli i znaczenia ES, jak również upowszechnienie oraz umieszczenia jej w głównym nurcie działań, szczególnie organów samorządu terytorialnego.

Podmioty reintegracyjne ES w regionie zachodniopomorskim
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego
wykazuje występowanie wielu niekorzystnych zjawisk społecznych. Społeczeństwo w regionie starzeje się, o czym świadczy malejąca liczba osób w wieku
przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym, przy rosnącej liczbie osób w wieku poprodukcyjnym. Postępujący procesie starzenia się społeczeństwa potwierdza
wzrost wskaźnika starości demograficznej (z 12,2% w 2010 r. do 18,5% w 2019 r.).
Pogłębia się ujemny przyrost naturalny. Obserwowalny jest też zmniejszający się
współczynnik aktywności zawodowej, przy jednoczesnym wzroście liczby nieaktywnych zawodowo. Przeciętne wynagrodzenie brutto w województwie zachodniopomorskim, na tle innych województw, nie osiągnęło pułapu średniej krajowej
(zachodniopomorskie w 2019 r. znalazło się na 5. miejscu)16. Niniejsze kwestie
przekładają się wprost na występowanie zjawiska wykluczenia społecznego, co
od lat jest podmiotem zainteresowania szeroko rozumianego obszaru ES17.
W województwie wśród podmiotów ES można znaleźć takie, które związane są z tradycyjnymi formami gospodarowania (spółdzielnie pracy czy inwalidów i niewidomych) oraz podmioty prowadzące działalność ukierunkowaną
na reintegrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Są to centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz
zakłady aktywności zawodowej18. Stanowią one pierwsze ogniwo procesu aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy ze
www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA_SPOLECZNA/artykuly_UW/
Ekonomia_spoleczna_a_solidarna.pdf.
16
Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego 2020 (Szczecin: Urząd Statystyczny, 2021), 9.
17
Przemysław Nosal, „Symboliczno-relacyjny wymiar wykluczenia przez ubóstwo”, Studia Socialia Cracoviensia 2 (2014), 11: 36.
18
Należy przez to rozumieć działania na rzecz zwiększenia stopnia życiowej zaradności i wzmocnienia umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych

R eintegr acja społeczno-z awodowa

385

względu na niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia czy inne
trudności życiowe19. Podmioty te nie są przedsiębiorstwami społecznymi (PS),
ale mogą przygotowywać do prowadzenia lub pracy w PS albo być prowadzone
jako usługa na rzecz społeczności lokalnej przez przedsiębiorstwa społeczne20.
Nie posiadają one odrębnej osobowości prawnej, działają jako wydzielone
pod względem organizacyjnym i finansowym jednostki prowadzone przede
wszystkim przez organizacje pozarządowe oraz lokalne samorządy21. Pomimo
że przynależą do sektora gospodarki społecznej, nie prowadzą działalności gospodarczej sensu stricto. Działalność wytwórcza, handlowa czy usługowa nie jest
ich istotą, stanowi ona niejako instrument do realizacji funkcji reintegracyjnych
bądź jest jej efektem. Ewentualne zyski z tej działalności przeznaczane są przede
wszystkim na rzecz podopiecznych (uczestników)22. W niniejszym artykule
zostały opisane kluczowe podmioty reintegracyjne działające na terenie województwa zachodniopomorskiego, dokonano również próby scharakteryzowania
zakresu ich działań.

Centra Integracji Społecznej (CIS)
Centra Integracji Społecznej (CIS) to stosunkowo nowa forma prawna podmiotów ES. Wprowadzone w Polsce w 2003 roku, stworzyły ogromną szansę profesjonalnej i wielopłaszczyznowej pomocy dla osób zagrożonym wykluczeniem
społecznym. Centra Integracji Społecznej należą do tych podmiotów sektora ES,
które w sposób kompleksowy przygotowują program reintegracji społecznej i zawodowej, a ich celem jest realizowanie pełnego zakresu programu zatrudnienia
socjalnego umożliwiającego walkę z ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem
społecznym. Są to jednostki prowadzące działalność społeczno-zawodową dla
oraz działania na rzecz nabycia i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy
na rynku pracy.
19
Anna Rychły-Mierzwa, „Usługi aktywizacji społeczno-zawodowej w małopolskich jednostkach reintegracyjnych w świetle badania ROPS w Krakowie”, Kwartalnik es.O.es 2 (2019), 18.
20
Agata Lewandowska, „Ekonomia społeczna jako skuteczny instrument reintegracji społeczno-zawodowej”, Europa Regionum 3 (2018), 36: 41.
21
Organizacją prowadzącą podmiot reintegracyjny może być również kościelna osoba prawna lub
jednostka organizacyjna czy spółdzielnia socjalna.
22
Wioletta Wilimska, Wstęp do Ukryte zasoby rynku pracy, red. Anna Rychły-Mierzwa (Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2018), 6.
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osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Centra stanowią alternatywę dla
wszystkich, którzy pozostają bez pracy i nie mają perspektyw na przyszłość,
są szansą powrotu na ścieżkę życia zawodowego i społecznego poprzez realizację zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym 23. Idea ich tworzenia oparta jest na koncepcji aktywnej polityki społecznej i stanowi ważne jej
ogniwo – tworząc nowe możliwości wsparcia staje się swoistego rodzaju pomostem między systemem pomocy społecznej a rynkiem pracy.
Centra mogą być tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, organizacje wyznaniowe oraz spółdzielnie socjalne. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi ich działalność są: ustawa o zatrudnieniu socjalnym24, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy25
oraz ustawa o finansach publicznych26.
Zgodnie z danymi GUS w 2019 roku w Polsce łącznie było 186 aktywnych
CIS, które świadczyły usługi integracji społeczno-zawodowej 11,1 tys. uczestników. Przeciętnie na jeden CIS przypadało 60 uczestników. O ile w porównaniu
do 2018 roku liczba Centrów nie uległa zmianie, o tyle liczba uczestników znacząco zmalała o 8,0% (w 2018 r. było to 12,1 tys. osób). Występuje też znaczne
zróżnicowanie liczebności w podziale na poszczególne województwa. Najwięcej
CIS zlokalizowanych było w województwach: śląskim (25), wielkopolskim (26),
pomorskim (21) i lubuskim (18). Najmniej w województwach: łódzkim (2), kujawsko-pomorskim (3) oraz mazowieckim (5)27.
Według stanu na 31 grudnia 2019 roku, w analizowanym województwie
w rejestrze wojewody wpisanych było 12 centrów integracji społecznych, z czego
8 prowadziło aktualnie działalność (tab. 1). Realizując zatrudnienie socjalne,
CIS-y łączą i prowadzą rozbudowaną działalność w obszarze społecznym (reintegracja społeczno-zawodowa) z aktywnością ekonomiczną. Są specjalistycznymi
podmiotami, które aktywizują zawodowo i społecznie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a ich główną misją jest odbudowanie i podtrzymanie u tych
23
Paweł Narodowiec (i in.), Zakładanie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (Lublin:
Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, 2010), 21.
24
Ustawa z 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. 2003, nr 122, poz. 1143.
25
Ustawa z 20.04. 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2004, nr 99,
poz. 1001.
26
Ustawa z 27.08. 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240.
27
Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej,
warsztaty terapii zajęciowej w 2019. GUS, dostęp 23.03.2021, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor.
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osób zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych, jak
również samodzielnego poruszania się na rynku pracy prowadzącego do zatrudnienia u pracodawcy, na własny rachunek lub w spółdzielniach socjalnych.
Tabela 1. Aktywne Centra Integracji Społecznej na Pomorzu Zachodnim w 2019 roku
Lp.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Nazwa
Branża wiodąca
założyciela
Stargardzki
Centrum Integracji
Caritas Archidie- usługi porządkowe, opieka nad
Społecznej
cezji Szczecińsko- osobami starszymi i chorymi,
w Stargardzie
-Kamieńskiej
produkcja ozdób okolicznościowych, usługi gastronomiczne
Białogardzki
Centrum Integracji
Stowarzyszenie usługi porządkowe, monterSpołecznej
Pomocy
sko-gospodarcze, kurierskie,
w Białogardzie
„Przytulisko”
opiekuńcze nad osobami starszymi
Łobeski
Centrum Integracji
Stowarzyszenie usługi socjalne, dom i ogród,
Społecznej „Od Nowa” „Współistnienie” usługi komunalne, gastronoŁobez
miczne
Koszaliński
Centrum Integracji
Krajowe Zrzeusługi hotelarskie, gastronoSpołecznej Mielno
szenie Ludowe miczne
Zespoły Sportowe
Centrum Integracji
Stowarzyszenie usługi ogólnobudowlane, poMiasto
Społecznej „SOS”
„SOS”
rządkowe, usługi ogrodnicze
na prawach
w Szczecinie
dla Rodziny”
gastronomiczne, hotelarskie,
powiatu
opieka nad osobami starszymi
Szczecin
i niepełnosprawnym
Gryficki
Centrum Integracji
Fundacja
usługi remontowo-porządkoSpołecznej
„Rozwójwe, gastronomiczne, usługi
w Rogozinie
-Integracja”
w zakresie opieki nad osobą
zależną
Drawski
Międzygminne
Stowarzyszenie usługi komunalne
Centrum Integracji
„Semafor”
Społecznej Złocieniec
Sławieński
Centrum Integracji
Gmina Sławno budowlanka, zagospodarowaSpołecznej
nie terenów zielonych
w Rzyszczewie
Powiat

Nazwa podmiotu

Źródło: Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2019 r.,
Szczecin, 2020.

Lista uczestników CIS w regionie od lat jest niezmienna, są to najczęściej
osoby legitymujące się wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub zawodowym (najwięcej w wieku 25–45 lat), to przede wszystkim: długotrwale
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bezrobotni; zwolnieni z zakładów karanych, mający trudności w integracji ze
środowiskiem; w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; uzależnieni od alkoholu (poddający się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu); bezdomni (realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności). Zajęcia z zakresu
reintegracji społecznej realizowane są równolegle z programem reintegracji zawodowej i stanowią integralną część procesu przywracania do życia społecznego
i zawodowego uczestników.
W zachodniopomorskich Centrach organizowane są:
–– warsztaty zawodowe w ramach działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej prowadzonej przez Centrum,
–– pomoc w przekazywaniu ofert pracy,
–– zajęcia z zakresu prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej lub
spółdzielni socjalnej,
–– inne zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej,
–– uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych,
–– uczestnictwo w grupach samopomocowych oraz w grupach wsparcia,
–– indywidualne konsultacje z psychologiem lub terapeutą,
–– grupy edukacyjne,
–– inne zajęcia z zakresu reintegracji społecznej28.
W 2017 roku w ramach projektu koordynacji ES ROPS w regionie z inicjatywy ROPS zawiązano nieformalną sieć CIS-ów:
–– CIS „Pasja”,
–– CIS „Od Nowa” z Łobza,
–– CIS w Rogozinie, CIS w Mielnie,
–– CIS w Białogardzie,
–– Stowarzyszenie SOS dla Rodziny z Polic29.

28
Zachodniopomorski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2018–2022 (Szczecin,
2017), 26–27.
29
Informacje o sieciach Klubów Integracji Społecznej (KIS) i Centrów Integracji Społecznej
(CIS), zebrane przez konsultantów regionalnych w ramach projektu Spójna integracja regionalna
ekonomii społecznej (SIRES), Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, dostęp 15.03.2021,
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Informacja,o,KIS,i,CIS,4107.html.
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Kluby Integracji Społecznej (KIS)
Kluby integracji społecznej (podobnie jak CIS) należą do podmiotów ES, których
celem jest udzielenie pomocy pojedynczym osobom oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności
lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Ich działalność ukierunkowana jest na reintegrację społeczną
i zawodową uczestników. Udzielają wszechstronnego wsparcia nie tylko osobom
do niego należącym, ale również ich rodzinom30.
Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym31 w KIS organizowane są działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy, roboty publiczne, staże, poradnictwo prawne oraz działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia.
Ponadto KIS podejmują wszechstronne działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
u pracodawców, przygotowują do podjęcia zatrudnienia lub podjęcia działalności
w formie spółdzielni socjalnej, współorganizują też prace społecznie użyteczne.
Uczestnictwo w klubach integracji społecznej jest dobrowolne, a warunkiem
uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest realizacja kontraktu socjalnego,
o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.
Wymogi formalno-prawne funkcjonowania klubów integracji społecznej
ukierunkowują te podmioty na aktywizację zawodową, co w ramach prowadzonej polityki społecznej na poziomie powiatów czy gmin jest tzw. „wkroczeniem”
na pole aktywności powiatowych urzędów pracy i może rodzić problemy w obszarze lokalnego porządku instytucjonalnego w sferze polityki socjalnej. Jednocześnie zamyka te podmioty w przestrzeni interwencji wobec klientów systemu
pomocy społecznej (objęcie kontraktem socjalnym warunkuje możliwość korzystania z usług KIS). Z badań prowadzonych w ostatnich latach wynika, że:
Kluby integracji społecznej oferują najczęściej usługi klientom jednostek systemu
pomocy społecznej kierowanych do tych placówek zgodnie z zapisami sporządzonego w OPS kontraktu socjalnego. Większość KIS tworzona jest z inicjatywy OPS

30
Uczestnictwo w klubie jest dobrowolne, a jego warunkiem jest realizacja kontraktu socjalnego,
o którym mowa w przepisach ustawy z 12.03.2004 o pomocy społecznej, Dz.U. 2020, poz. 1876,
2369.
31
Ustawa z 13.06.2003 r., rozdz. 7, art. 18.
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często w formule „projektu”, który uzależnia aktywność podmiotu od ram czasowych zapisanych właśnie w projekcie32.

Z informacji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wynika, że w roku 2019 w regionie zarejestrowanych było 21 KIS, z czego
18 prowadziło faktyczną działalność (tab. 2). Podmiotami prowadzącymi KIS-y
były ośrodki pomocy społecznej, gminy oraz organizacje pozarządowe. Niemniej
jednak większość z nich została powołana w ramach struktur ośrodków pomocy
społecznej.
W zachodniopomorskich KIS, w ramach reintegracji społecznej, najwięcej
osób korzysta z zajęć edukacyjnych, poradnictwa psychologicznego i poradnictwa prawnego. Mniej uczestników bierze udział w indywidualnych i grupowych
zajęciach terapeutycznych. Z kolei w zakresie reintegracji zawodowej najwięcej
osób korzysta z doradztwa i szkoleń w zakresie prowadzenia spółdzielni socjalnej. Po ukończeniu zajęć w KIS największa grupa uczestników zostaje skierowana do prac społecznie użytecznych, robót publicznych, a część z nich podejmuje zatrudnienie u pracodawcy33. Programy poszczególnych klubów zawierają
konkretne, zintegrowane działania zmierzające do aktywnego oddziaływania
na uczestników zarówno w zakresie wiedzy, umiejętności, jak i postaw. Dzięki
temu możliwe jest budowanie motywacji, usamodzielnienie, reintegracja społeczna i zawodowa.
KIS-y w regionie są stabilnymi podmiotami ES. Tworzą system reintegracji, służą tworzeniu i koordynacji procesu świadczenia zindywidualizowanej
oferty usług reintegracji społecznej, wykorzystując maksymalnie lokalny potencjał w zakresie tworzenia oferty tychże usług. Efekty wsparcia organizowanego
przez te podmioty przede wszystkim odnoszą się do wzrostu potencjału w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwoju umiejętności społecznych, kształtowania
funkcjonalnej samooceny i samodyscypliny (zmiany w sferze zasobów – głównie
niematerialnych, możliwości wykorzystania uprawnień, partycypacji)34.

Arkadiusz Karwacki, Tomasz Kaźmierczak, Izabela Rybka, Założenia i uwarunkowania Modelu KSR Biała księga (Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2018), 33.
33
Zachodniopomorski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, 27.
34
Arkadiusz Karwacki, „Model krajowej sieci reintegracji”, w: Sektorowe Usługi Reintegracji
Społecznej i Zawodowej (Warszawa: Instytut Pracy i Polityki Społecznej, 2018), 18.
32
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Tabela 2. Aktywne Kluby Integracji Społecznej na Pomorzu Zachodnim
(stan w 2017 r.)
Lp.

Nazwa

Siedziba i adres

1.

Gmina Miasto Koszalin/Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Koszalinie
Stowarzyszenie „Współistnienie”
w Łobzie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szczecinku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mielnie
Urząd Miejski w Bobolicach

al. Monte Casino 2;
75-412 Koszalin

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Data
rozpoczęcia
działalności
8.05.2008

ul. Drawska 6; 73-150 Łobez

1.10.2012

ul. Wiejska 4;78-400 Szczecinek

15.09.2006

ul. 6-go Marca 35; 76-032 Mielno

2.04.2007

ul. Ratuszowa 1; 76-020 Bobolice

23.07.2007

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Długa 48; 72-304 Brojce
w Brojcach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 4; 78-600 Wałcz
w Wałczu
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Generała Sikorskiego 3; 70-323
w Szczecinie
Szczecin
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
ul. Starogrodzka 12; 73-260
Społecznej w Pełczycach
Pełczyce
Gmina Recz Miejsko-Gminny
ul. Ratuszowa 7; 73-210 Recz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu
Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr
ul. Siedlecka 6a; 72-010 Police
w Policach
Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych
ul. Kościelna 3; 73-220 Drawno
w Drawnie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Okopowa 15; 78-100 Kołobrzeg
w Kołobrzegu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 9a; 73-110 Stargard
w Stargardzie Szczecińskim
Szczeciński
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Strzelecka 29; 74-320 Barlinek
w Barlinku
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12; 74-100 Gryfino
w Gryfinie
Fundacja Humanum (B)est
ul. Koński Kierat 9; Szczecin
w Szczecinie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
ul. Chełmońskiego 30;7 6-100
Powiatu Sławieńskiego
Sławno

1.06.2012
1.06.2008
5.03.2021
23.08.2013
7.05.2006
9.12.2013
1.05.2015
4.04.2007
9.06.2015
6.04.2016
1.03.2008
18.03.2016
1.05.2017

Źródło: Rejestr klubów integracji społecznej prowadzony przez wojewodę zachodniopomorskiego,
dostęp 10.03.2021, file:///C:/Users/HP%20PAVILION/Desktop/.rejestr_kis.pdf.
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Należy jednak podkreślić, że liczba KIS (18 czynnie działających) nie koresponduje z liczbą CIS (8 aktywnych), które powinny stanowić kolejny etap włączania w rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Sytuacja
taka zaburza naturalną ścieżkę reintegracji, rehabilitacji i docelowo – aktywności
ich uczestników35.

Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)
Warsztat Terapii Zajęciowej to kolejny podmiot reintegracyjny. Jest wyodrębnioną organizacyjnie oraz finansowo placówką, która stwarza osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy,
możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Realizacja działań w zakresie
pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do zatrudnienia odbywa
się przy zastosowaniu terapii zajęciowej, podczas której rozwijane są umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz podstawowe i specjalistyczne umiejętności zawodowe umożliwiające uczestnictwo w szkoleniu zawodowym przygotowującym do podjęcia pracy.
WTZ stwarzają możliwości rozwoju osobom niepełnosprawnym, które już
się nie uczą, ale jeszcze nie są w pełni przygotowane do samodzielnego radzenia
sobie w życiu i podjęcia pracy na przykład w zakładzie pracy chronionej, czy
na stanowisku chronionym, mają też wspomóc rodzinę tej osoby w jej rehabilitacji społecznej i zawodowej po zakończeniu nauki w szkole. WTZ jest „wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej
i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia”36. Według Janusza Kirenko oraz Moniki Parchomiuk, WTZ są nastawione na urzeczywistnienie poniższych funkcji:
–– fizycznych (rozwijania sprawności ruchowej i manualnej),
–– psychicznych (kształtowanie zaradności, umiejętności samoobsługowych,
sprawności życia codziennego, umiejętności współżycia w grupie),

35
Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku
(Szczecin, 2020), 39, 40.
36
Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, Dz.U. 1997, nr 123 poz. 776 z późn. zm., art. 10a ust. 1.
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–– społecznych (przekazywanie wiadomości o otaczającym środowisku społecznym, przyrodniczym, kulturalnym; wdrażanie do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa w sytuacjach życiowych, korzystania z narzędzi i urządzeń
technicznych)37.
W Polsce obserwowalny jest dynamiczny wzrost liczby WTZ. Według danych resortu rodziny, w 2018 roku w całej Polsce działało blisko 720 warsztatów terapii zajęciowej. W latach 1994–2018 nastąpił wzrost z ponad 4,3 tys. do
27,5 tys., co stanowi wyraźny dowód na zainteresowanie tą formą aktywizacji
osób niepełnosprawnych38. Na terenie województwa zachodniopomorskiego
w 2019 roku działalność prowadziło 28 WTZ, zlokalizowanych na terenie 19 powiatów. WTZ prowadzone są głównie przez fundacje i stowarzyszenia (22 WTZ)
i gminy (6 WTZ), a ich koszty współfinansowane są przede wszystkim ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych39, a także ze
środków powiatu, w którym dany warsztat funkcjonuje.
Jeśli chodzi o relację WZT w stosunku do ZAZ i w tym przypadku należy
zauważyć znaczącą dysproporcję. Liczba (28) nie pokrywa się z liczbą zakładów
aktywności zawodowej (9), co zaburza naturalną i logiczną kolejność reintegracji,
rehabilitacji i docelowo – aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych40.

Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ)
Wśród najważniejszych form realizacji reintegracji zawodowej przeznaczonej dla
osób niepełnosprawnych wymienić (obok warsztatów terapii zajęciowej) zakłady
aktywności zawodowej. ZAZ-y są ogniwem między zakładem pracy chronionej
a warsztatem terapii zajęciowej dla osób, które w warsztacie nabyły już pewne

Janusz Kirenko, Monika Parchomiuk, Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym (Lublin: Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, 2006), 67.
38
www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Blisko-492-mln-na-wsparcie-warsztatow-terapiizajeciowej-w-2019-r-z-PFRON,194091,14.html, dostęp 10.03.2021.
39
Ze środków Funduszu można dofinansować maksymalnie 70% kosztów utworzenia warsztatu
i 90% kosztów jego działalności.
40
Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku (Szczecin, 2020), 39.
37
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umiejętności zawodowe, ale jeszcze w stopniu niewystarczającym do podjęcia
pracy zarobkowej w zakładzie chronionym41.
Placówki przeznaczone są dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, a ich celem jest stworzenie możliwości realizacji niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia poprzez zatrudnienie oraz rehabilitację
społeczną i zawodową. ZAZ jest podmiotem, w którym osoby z niepełnosprawnością 42 mają dostosowane do ich potrzeb warunki pracy uwzględniające zasady
bezpieczeństwa oraz zapewniające doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną,
poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.
W województwie zachodniopomorskim do września 2018 roku funkcjonowały cztery ZAZ-y – w Dobrej, Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu oraz w Stargardzie. Zatrudniały łącznie 405 osób, w tym 298 niepełnosprawnych (173 osoby
ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 125 ze stopniem umiarkowanym)
(tab. 3).
Tabela 3. Zatrudnienie w Zakładach Aktywności Zawodowej
w województwie zachodniopomorskim, z uwzględnieniem podziału
według stopnia niepełnosprawności (stan na czerwiec 2017)
Nazwa

1

Zakład Aktywności
Zawodowej
Centralna Kuchnia
w Stargardzie

Rok
utworzenia

Zatrudnienie osób
ogółem

Osoby
niepełnosprawne

Profil działalności

2

3

4

5

2000

89

67

obsługa gastronomiczna imprez okolicznościowych

41
Ewa Skrzetuska, „Warsztaty terapii zajęciowej w rehabilitacji osób niepełnosprawnych”,
w: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji, red. Zofia Palak, Zdzisław Bartkowicz (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004), 135.
42
Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, Dz.U. 2020.426, art. 29.1, status zakładu aktywności chronionej może
uzyskać gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami, jeżeli co najmniej
70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności
skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz umiarkowanego stopnia w celu podjęcia zatrudnienia i kontynuowania rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej.
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2

3

4

5

Zakład Aktywności
Zawodowej
w Kołobrzegu

1

2003

67

48

Zakład Aktywności
Zawodowej
w Kamieniu
Pomorskim
Międzygminny
Zakład Aktywności
Zawodowej
w Dobrej

2013

44

31

zakład o charakterze produkcyjnym
i usługowym, prowadzi działalność
gospodarczą w czterech działach: gastronomicznym, ogrodniczym, krawieckim, poligrafii i sitodruku
przygotowywanie i dystrybucja posiłków

2013

205

152

działalność produkcyjno-usługowa:
montaż i demontaż, obróbka drewna, kuchnia centralna i zaopatrzenie
w żywność, pralnia, ogrodnictwo
i utrzymanie terenów zielonych, gospodarstwo domowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zachodniopomorski Program Rozwoju Ekonomii
Społecznej na lata 2018–2022.

Od września 2018 roku nastąpił dalszy dynamiczny wzrost liczby tego typu
podmiotów w regionie – tym czasie powstało pięć nowych placówek.
1. Od grudnia 2018 na terenie gospodarstwa biodynamicznego Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchnowie powstał ZAZ dla osób niepełnosprawnych. Celem jego działania jest integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez działanie na dostosowanych i odpowiednich miejscach
pracy, przygotowanie ich do w miarę samodzielnego i niezależnego życia,
ułatwienie im utrzymania zatrudnienia i awansu zawodowego oraz pomoc
w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy43.
2. Od stycznia 2019 rozpoczął działalność ZAZ w Goleniowie, który uważany
jest za najnowszy i najbardziej innowacyjny kompleks rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Oferta ZAZ-u skierowana jest
głównie do absolwentów Goleniowskiej Szkoły Specjalnej44.
3. W marcu 2019 roku w Wałczu zainicjował działalność ZAZ. W placówce
przewidziano zatrudnienie dla 60 osób z niepełnosprawnością. Specjalnością

43
44

Juchnowo. Projekt Wiejski, dostęp 22.03.2021, https://www.juchowo.org/pl/o-nas.html.
Zakład Aktywności Zawodowej Goleniów, dostęp 24.03.2021, https://zaz.goleniow.pl/o-nas.
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tej placówki są usługi gastronomiczne i krawieckie. W zakładzie tworzone
są też meble z palet45.
4. Od grudnia 2018 roku działa w Gryfinie Powiatowy ZAZ (PZAZ), który
zatrudnia 40 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. PZAZ poprzez
naukę, pracę i rehabilitację, zarówno zawodową, ruchową, jak i społeczną,
przygotowuje swoich pracowników do aktywnego funkcjonowania i znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku46.
5. Od 2018 roku działa ZAZ w Choszcznie, który zatrudnia 35 osób, w tym 25
z niepełnosprawnością. W ZAZ prowadzone są indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością, służące osiągnięciu optymalnego poziomu uczestnictwa tych osób w życiu społecznym
i zawodowym. Działalność ZAZ-u ukierunkowana jest na realizację usług
porządkowych, ogrodnictwo, montaż i demontaż47.
Powstanie nowych placówek aktywności zawodowej na Pomorzu Zachodnim to wynik konsekwentnej realizacji polityki społecznej w regionie. W roku
2016 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczął dyskusję z Konwentem Starostów Pomorza Zachodniego o powiększeniu sieci Zakładów Aktywności Zawodowej. Kolejnym etapem było włączenie zadania do priorytetów
Regionalnego Programu Operacyjnego i unijnego wsparcia.
Województwo aktualnie znajduje się na trzecim miejscu zarówno pod względem liczby tego typu placówek, jak i oferowanych miejsc pracy. We wszystkich
tego typu jednostkach przygotowano 757 stanowisk pracy, w tym 552 dla osób
z niepełnosprawnościami48.

Współpraca sektora ES z samorządem lokalnym
na rzecz reintegracji społecznej
Współpraca pomiędzy samorządem lokalnym a sektorem ekonomii społecznej jest niezwykle ważna. Lokalne samorządy dysponują różnymi, zarówno
Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, dostęp
24.03.2021, http://rpo.wzp.pl/node/3462.
46
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie, dostęp 27.03.2021, http://gryfino.pzaz.pl.
47
Zakłady Aktywności Zawodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
dostęp 24.03.2021, www.rops.wzp.pl/zaklady-aktywnosci-zawodowej.
48
Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego.
45
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finansowymi, jak i pozafinansowymi możliwościami wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. Część z tych instrumentów wsparcia jest przeznaczona dla specyficznych typów podmiotów, np. spółdzielni socjalnych, inne zaś są adresowane
szeroko, do wszystkich typów przedsiębiorstw społecznych49.
ES na Pomorzu Zachodnim zajmuje ważne miejsce w strategii rozwoju województwa. Samorząd od lat stara się silnie wspierać rozwój przedsiębiorczości
społecznej w regionie, zauważalny jest coraz silniejszy rozwój sektora pozarządowego, który w skuteczny sposób łączy cele społeczne z gospodarczymi. W województwie działa wiele lokalnych instytucji, które mają za zadanie wspomóc
potencjalnych przedsiębiorców społecznych w przejściu przez ścieżkę zakładania
PES. Ośrodki wsparcia ES, inkubatory przedsiębiorczości społecznej, to zorganizowana sieć instytucjonalna, praktycznie oplatająca region.
Ważnym narzędziem budowania pakietów oraz realizacji usług integracyjnych jest ścisła współpraca ES z samorządem terytorialnym. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest głównym dokumentem, na podstawie
którego wyznacza się kierunki tej współpracy, określa się priorytety dla rozwoju
danego pakietu usług – w zależności od natężenia problemu w danym środowisku
oraz możliwości gminy.
Kluczowym dokumentem regulującym politykę wsparcia ES w województwie jest Zachodniopomorski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (ZPRES)
na lata 2018–2022. Zamieszczone w nim zapisy są bezpośrednio związane z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej z roku 2014 – najważniejszego dokumentu regulującego plan działań w tym obszarze. ZPRES jest
spójny zarówno z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, jak
i strategiami wyższego rzędu na szczeblu krajowym i europejskim, dzięki czemu
staje się użytecznym narzędziem służącym regionalnym władzom publicznym
do koordynacji polityki w obszarze ES. Program jest fundamentalnym elementem programowania regionalnego, zgodnym z zasadami prowadzenia polityki
rozwoju. Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju, na którą składa się
m.in.:
–– tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
–– pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych,
w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,
Monika Grochalska, Majka Łojko, „Współpraca sektora ekonomii społecznej z samorządem
lokalnym na przykładzie wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego”, Zeszyty
Naukowe Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej 2 (2014), 19: 43.

49
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–– promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa,
–– wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu50.
Na terenie województwa działa Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
(OWES) dla regionu stargardzkiego, którego celem jest kompleksowe wsparcie
i wzmocnienie potencjału lokalnego sektora ekonomii społecznej oraz poszerzenie zakresu działań podmiotów ES (PES). Realizowany jest na terenie wszystkich
gmin z obszaru powiatów: choszczeńskiego, gryfińskiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i myśliborskiego. Służy wsparciem merytorycznym i finansowym
dla samorządu terytorialnego oraz lokalnych i regionalnych podmiotów w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Wsparcie OWES skierowane jest
zarówno do podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, centrów
integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych),
jak i do osób fizycznych i osób prawnych chcących założyć taki podmiot. OWES
jest częścią Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (SZOWES), który obejmuje zasięgiem cztery subregiony (tab. 4).
Tabela 4. Sieć Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
na Pomorzu Zachodnim
Subregion
Koszaliński
Stargardzki
Szczecinecki
Szczeciński

Powiaty

Partnerzy wiodący

kołobrzeski, sławieński, białogardzki,
koszaliński, miasto Koszalin
stargardzki, choszczeński, pyrzycki,
gryfiński, myśliborski

Koszalińska Agencja Rozwoju
Regionalnego SA
4C Centrum Ekonomii Społecznej”,
Sp. z o.o. w Szczecinie oraz Fundacja
pod Aniołem
Gmina Miejska Wałcz oraz Fundacja
Nauka dla Środowiska w Koszalinie
Aktywa Plus Emilia Kowalska
oraz Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES w Szczecinie

wałecki, świdwińskim drawski,
szczecinecki, łobeski
kamieński, gryficki, goleniowski,
policki, miasto Szczecin,
miasto Świnoujście

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie
zachodniopomorskim w 2019 roku, Szczecin 2020.

Celem nadrzędnym SZOWES jest wzmocnienie znaczenia ekonomii
społecznej w budowaniu zrównoważonego rozwoju lokalnego oraz samoorganizacji obywatelskiej w 21 wspólnotach samorządowych województwa
50

Zachodniopomorski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, 6.
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zachodniopomorskiego. Na terenie całego województwa SZOWES realizują takie działania jak: animacja lokalna, doradztwo, szkolenia, usługi biznesowe oraz
wsparcie finansowe.
Cele szczegółowe to:
–– wzrost zaangażowania i wsparcie aktywności liderów społeczności lokalnych
w realizację inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej we wspólnotach samorządowych województwa zachodniopomorskiego,
–– wzrost zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej na terenie województwa poprzez utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PES,
–– podniesienie konkurencyjności PES,
–– zapewnienie wysokiej jakości i efektywności wsparcia na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej w województwie zachodniopomorskim51.

Podsumowanie
Na Pomorzu Zachodnim istnieje wiele podmiotów sektora ES prowadzących
działalność nakierowaną na reintegrację społeczno-zawodową osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Są to centra i kluby integracji społecznej, warsztaty
terapii zajęciowej oraz zakłady aktywności zawodowej. Stanowią one istotny element polityki rynku pracy na drodze osób wykluczonych do zawodowej i społecznej aktywności. System wsparcia oparty na jednostkach reintegracyjnych
charakteryzuje się różnorodnym stopniem kompleksowości w skali województwa, a przedsięwzięcia podejmowane przez te jednostki w regionie mają charakter wielotorowy, dzięki czemu ich beneficjenci mają możliwość odbywania
różnych szkoleń czy warsztatów umożliwiających zdobycie lub podwyższenie
kwalifikacji zawodowych, odbywają praktyki i staże, realizują także indywidualne programy zatrudnienia socjalnego, dopasowane do ich możliwości i umiejętności. Liczne inicjatywy tego sektora ułatwiają dostęp do zatrudnienia, a także
do różnorodnych zasobów wsparcia społecznego – osobom i grupom – które mają
problemy z samodzielnym radzeniem sobie z trudnościami życiowymi.
Należy przewidywać, że w niedalekiej przyszłości, dzięki podejmowanym
inicjatywom, ES w analizowanym województwie stanie się bardziej rozpoznawalna. Tym samym wzrośnie ranga tego sektora w zakresie realizacji celów
51
Regulamin Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (załącznik
nr 1 do Zarządzenia Grupy Sterującej nr 6, 2017), 8.
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społecznych i gospodarczych (szczególnie w przypadku wzrostu zatrudnienia
i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym), co
niewątpliwie przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców Pomorza
Zachodniego. W związku z tym przed samorządem terytorialnym stoi istotne
wyzwanie – na poziomie lokalnym niezbędne jest nie tylko tworzenie dobrego
klimatu dla rozwoju ES, ale równie ważne jest budowanie odpowiedniego systemu wsparcia oraz uświadamianie lokalnych decydentów o roli ES i znaczeniu
współpracy w rozwiązywaniu problemów społecznych w regionie.
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Abstrakt
W artykule zaprezentowano działania podejmowane przez sektor ekonomii społecznej
na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
na Pomorzu Zachodnim. Przedstawiono potencjał reintegracyjnych podmiotów ES w regionie oraz wskazano ich aktywność w odniesieniu do problemu wykluczenia społecznego. Następnie przybliżono kluczowe zagadnienia określające rolę ES w województwie
zachodniopomorskim z perspektywy funkcjonujących centrów i klubów integracji społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. W ostatniej części nakreślono zakres współpracy sektora ES z samorządem lokalnym na rzecz
reintegracji społecznej i zawodowej. Niniejszy tekst jest zaproszeniem do dalszych dyskusji, których celem jest budowanie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia
idei ekonomii solidarności społecznej u progu XXI wieku.

Socio-occupational reintegration from the perspective of social economy
entities in the West Pomeranian Voivodship
Abstract
This article explores activities undertaken in the social economy (SE) sector for social
and occupational integration of people at risk of social exclusion in Western Pomerania.
It discusses the reintegration potential of SE entities in the region and describes their
activity related to the problem of social exclusion. The key issues defining the role of
SE in Western Pomerania are presented from the perspective of the centres and clubs for
social integration, occupational therapy workshops, and vocational activity institutes.
The last part outlines the scope of cooperation between the SE sector and local government intended to enhance social and occupational reintegration. The article invites further discussion aimed at building public awareness of the role and importance of the idea
of social solidarity economics at the dawn of the 21st century.
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Wprowadzenie
Opisanie rozwoju wyższego szkolnictwa ekonomicznego i nauk ekonomicznych
w Szczecinie, na przestrzeni siedemdziesięciu pięciu lat jego istnienia, graniczy
z mission impossible, tak ze względu na ograniczone ramy tych rozważań, jak
i na to, że nie są pisane przez zawodowego historyka, sine ira et studio, lecz przez
ekonomistę, związanego od ponad pół wieku z Pomorzem Zachodnim, a głównie
ze Szczecinem. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Darłowie, jesienią
1966 roku rozpocząłem studia ekonomiczne na ówczesnym Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej.
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Historia polskiego szkolnictwa wyższego w Szczecinie1, a tym samym
w naszym regionie, zaczęła się ponad dwadzieścia lat wcześniej wraz z symbolicznym przejęciem władzy przez Polaków w Szczecinie (4 maja 1945 r.), usankcjonowanym dwa miesiące później oficjalnym objęciem urzędu przez inż. Piotra
Zarembę, pierwszego polskiego prezydenta Szczecina. Początek należał do ekonomistów, 14 października 1946 roku był w dziejach polskiego Szczecina datą
szczególną. Tego dnia, przed ponad siedemdziesięciu laty, dzięki nieocenionemu
wsparciu ówczesnych poznańskich uczonych2, z prof. Józefem Górskim na czele3,
Szczecin zaczął stawać się ośrodkiem akademickiej myśli ekonomicznej i kształcenia ekonomistów. Pierwsza była Akademia Handlowa (1946–1950), następnie
Wyższa Szkoła Ekonomiczna (1950–1955), Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
Transportu Politechniki Szczecińskiej (1955–1985) i od 1985 roku Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Szczecińskiego (w latach 1990–2019 funkcjonowały dwa
wydziały: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydział Transportu

Artykuł ten, z okazji tzw. brylantowego jubileuszu, dedykuję setkom wykładowców oraz tysiącom absolwentów ekonomii w Szczecinie (AH, WSE, PS, US), w szczególności mgr. Henrykowi Defee (ur. 1924) i prof. Kazimierzowi Sawickiemu (1926–2021), należącym do pierwszych
absolwentów Akademii Handlowej z lat 1949–1950. W moim indeksie z lat 1966–1970 znajdują
się oceny wpisane m.in. przez prof. prof. Leona Babińskiego, Władysława Górskiego, Juliusza
Mikołajskiego, Alfreda Wielopolskiego, Zbigniewa Helińskiego, Przemysława Małka, Jerzego
Wolszczana, Stanisława Schwanna, Józefa Rutkowskiego, Tadeusza Madeja, Klemensa Piotrowskiego, Tadeusza Wierzbickiego, Zygmunta Zielińskiego, Waldemara Grzywacza. Dla pełni obrazu warto wspomnieć, że w rejencji szczecińskiej w roku 1900 powołano Królewską Wyższą
Szkołę Budowy Maszyn (Königliche Höhere Maschinenbauschule zu Stettin), z uprawnieniami
wyższej szkoły zawodowej (mieściła się w gmachu obecnego Wydziału Elektrycznego ZUT przy
ul. W. Sikorskiego 37). Od roku 1939 do początku roku 1945 działała pod nazwą Państwowa
Szkoła Inżynierska (Staatliche Ingenieurhochschule in Stettin); szerzej zob. Paweł Gut, „Budowa
uczelni wyższych w Szczecinie pod koniec XIX i w I połowie XX wieku”, w: Akademicki Szczecin
XVI –XXI wiek, red. Piotr Niedzielski, Waldemar Tarczyński (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015), 83 i n.
2
Kazimierz Pająk, „Wkład Wielkopolski w powstanie, rozwój i działalność szczecińskiego środowiska akademickiego”. Przegląd Zachodni 1 (1986): 60–77.
3
Rektor Józef Górski podczas inauguracji w dniu 21 listopada 1946 roku powiedział: „Jestem
ogromnie wzruszony, jestem wzruszony dlatego, że po raz pierwszy od stuleci przemawia polski
profesor, w polskim Szczecinie i do polskiego słuchacza. Jest to niewątpliwie dla nas wszystkich przełomowa chwila (…). Nie chcemy kształcić jedynie samych groszorobów. Nasi absolwenci
mają być przede wszystkim wysoko wyrobionymi obywatelami, rozumiejącymi głębokie potrzeby gospodarcze i społeczne kraju oraz szerokich warstw naszego narodu”, za: Pająk, „Wkład
Wielkopolski”, 65.
1
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i Łączności, od 1999 roku pod nazwą Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług4,
a od jesieni 2019 roku – Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania)5.
Burzliwa, nie wolna od dramaturgii oraz legend i anegdot, historia kształtowania się i rozwoju wyższego szkolnictwa ekonomicznego oraz nauk ekonomicznych w Szczecinie była przedmiotem opisów i analiz, głównie w związku
z kolejnymi, wcześniejszymi jubileuszami zarówno uczelni, jak i poszczególnych
wydziałów. W ograniczonych ramach niniejszego eseju możliwe jest skupienie
się na dwóch sferach: po pierwsze, na krótkim przeglądzie dziejów rozwoju instytucjonalnego, po drugie – co wydaje się niezwykle istotne – na ludziach.

Kalendarium
Do kamieni milowych w rozwoju szczecińskiego ośrodka nauk i edukacji ekonomicznej należy zaliczyć następujące fakty (mieszczą się na tej liście również
wydarzenia dotyczące ośrodków w Koszalinie i w Wałczu)6:
–– 4–19 maja 1945 – wizyta Grupy Operacyjnej Uniwersytetu Poznańskiego,
z mgr. Kazimierzem Flatau na czele, jej celem było utworzenie w Szczecinie
oddziału tej uczelni7,
–– 15 października 1946 – pierwszy wykład i początek funkcjonowania oddziału
poznańskiej Akademii Handlowej (wykład odbył się w świetlicy dawnego Zakładu Oczyszczania Miasta, późniejszym Klubie/Domu Kultury „Słowianin”,
przy ul. J. Korzeniowskiego 7),
Warto przypomnieć, że w tym czasie WZiEU był jedynym wydziałem posiadającym pełnię praw
akademickich – dzięki temu możliwe było nadanie w roku 2000 doktoratów honorowych Jerzemu
Giedroyciowi i Leszkowi Kołakowskiemu.
5
Odrębny, zasłużony ośrodek rozwoju kształcenia i myśli ekonomicznej w Szczecinie to Wydział
Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej AR, obecnie Wydział Ekonomiczny ZUT.
Innymi ośrodkami kształcenia ekonomicznego są uczelnie niepubliczne z Zachodniopomorską
Szkołą Biznesu i szczecińskim Wydziałem Ekonomicznym Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na czele.
6
Dodać trzeba, że ekonomiści szczecińscy przez wiele lat prowadzili zajęcia w filiach i zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych, m.in. w Koszalinie (od 1959 roku), Gorzowie Wlkp., Słupsku,
Dębnie Lubuskim, Kołobrzegu, Świnoujściu i Wałczu.
7
Na budynku przy ul. Mickiewicza 66, zajętym dla uniwersytetu w Szczecinie, zawieszona została wówczas tabliczka o treści: Uniwersytet Poznański. Oddział w Szczecinie. Wejście wzbronione (to samo po rosyjsku), zob. Encyklopedia Szczecina: wydanie jubileuszowe z okazji 70-lecia
polskiego Szczecina, red. Tadeusz Białecki (Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Kultury, 2015),
1127.
4
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–– 21 listopada 1946 – oficjalna inauguracja oddziału AH, z udziałem ówczesnej wiceminister oświaty (wykład inauguracyjny na temat „Bogactwa naturalne Ziem Odzyskanych i ich znaczenie gospodarcze dla Polski” wygłosił
prof. Florian Barciński),
–– 1948 – przekształcenie oddziału AH w Poznaniu w samodzielną Akademię
Handlową w Szczecinie,
–– 1950 – przekształcenie Akademii Handlowej w Wyższą Szkołę Ekonomiczną,
–– 1955 – utworzenie Politechniki Szczecińskiej, powołanie Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu,
–– 30 września 1985 – pierwsza inauguracja na Uniwersytecie Szczecińskim
(na mocy ustawy z 21 lipca 1984 r.),
–– 1993 – powstanie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – pierwszej na Pomorzu Zachodnim uczelni niepublicznej,
–– 1999 – powstanie Wydziału Ekonomii i Zarządzania na Politechnice Koszalińskiej (od 2012 r. funkcjonuje pod nazwą Wydziału Nauk Ekonomicznych),
–– 1999 – utworzenie Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej, Wyższej Szkoły
Zarządzania oraz Wyższej Szkoły Zawodowej Oeconomicus Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
–– 2004 – utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu,
–– 2008 – utworzenie w Szczecinie Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu.
Dla pełni obrazu odnotować należy, że procesom powstawania i rozwoju
zachodniopomorskich uczelni towarzyszyło, tak w czasach PRL, jak i po roku
1989, wsparcie regionalnych i lokalnych władz administracyjnych. Dotyczyło to
zarówno pionierskich czasów drugiej połowy lat 40. i działań ówczesnych władz
(wojewoda Leonard Borkowicz, prezydent Piotr Zaremba) na rzecz utworzenia
Akademii Handlowej, jak i lat późniejszych. Piszący te słowa miał okazję, jako
sekretarz Komisji Organizacyjnej US (od stycznia do września 1985 roku), obserwować i doceniać realne wsparcie ówczesnych włodarzy województwa (wojewoda Stanisław Malec, wicewojewoda Andrzej Głowacki) i Szczecina (prezydent
Jan Stopyra i prezydent Ryszard Rotkiewicz) dla idei powstania uniwersytetu.
Innym znanym faktem, który warto odnotowywać w annałach historii, może być
życzliwe wsparcie pod koniec lat 90. ówczesnego wojewody szczecińskiego dr.
Marka Tałasiewicza na rzecz przejęcia na potrzeby US budynków przy ul. Cukrowej i Krakowskiej. Kontynuacją takiego podejścia była m.in. już w XXI stuleciu
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aktywność ówczesnego marszałka Władysława Husejki w dziele rozbudowy
i rozwoju tamtego kompleksu.
Na marginesie, niezależnie od tej pozytywnej oceny, trzeba zauważyć, że
jak dotychczas nie udało się zbudować w Szczecinie „miasteczka uniwersyteckiego” lub chociaż wspólnego campusu poszczególnych uczelni. Rozproszenie
to można oczywiście objaśnić okolicznościami natury historycznej, jednak nie
sposób nie zauważyć, że „zbiór nigdzie gęsty” (metaforę tę usłyszałem kiedyś
od jednego z zachodniopomorskich wojewodów ze stopniem dr. inż.) raczej nie
sprzyja akademickiej integracji oraz tak ważnej we współczesnej nauce wieloi interdyscyplinarności. Ostatecznie granice między poszczególnymi subdyscyplinami ekonomicznymi są płynne, a bez uwzględniania kontekstu nie można
na ogół otrzymać wartościowych rezultatów dociekań naukowych. Rangi bezpośrednich spotkań i dyskusji – mimo substytutu w postaci kontaktów zdalnych
(postęp w tym zakresie w związku z pandemią jest wręcz widowiskowy) – nie
sposób przecenić.

Ojcowie założyciele, rektorzy, dziekani
W syntetycznym opisie dziejów wyższego szkolnictwa ekonomicznego i nauk
ekonomicznych w Szczecinie nie może oczywiście zabraknąć listy osób kierujących poszczególnymi jednostkami – organizatorów, głównie jednak rektorów
i dziekanów. Szczególnej roli wymienionych poniżej osób – na ogół profesorów
– nie sposób przecenić (chociaż nie wolno nie pamiętać o zasługach prorektorów
i prodziekanów): Akademia Handlowa – rektorzy – Józef Górski, Leon Babiński;
Wyższa Szkoła Ekonomiczna – rektorzy Leon Babiński, Czesław Pietrzyk, Eufemiusz Terebucha; Politechnika Szczecińska – Zygmunt Zieliński, Franciszek
Gronowski; Akademia Rolnicza – Edmund Dobrzycki; Uniwersytet Szczeciński – Tadeusz Wierzbicki, Hubert Bronk, Waldemar Tarczyński.
Funkcje dziekanów w okresie minionych lat pełnili: Wyższa Szkoła Ekonomiczna – Gerard Feige-Górski, Stanisław Schwann, Czesław Pietrzyk, Władysław Górski, Przemysław Małek, Józef Rutkowski, Leon Babiński, Juliusz
Mikołajski; Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Szczecińskiej – Marian Madeyski, Eufemiusz Terebucha, Stanisław Schwann, Józef
Rutkowski, Jerzy Wolszczan, Przemysław Małek, Tadeusz Waśniewski, Tadeusz Wierzbicki, Tadeusz Madej, Franciszek Gronowski, Rudolf Falkiewicz,
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Waldemar Grzywacz; Uniwersytet Szczeciński – Tadeusz Waśniewski, Lesław
Swatler, Antoni Nowakowski, Teresa Lubińska, Edward Urbańczyk, Leon Dorozik, Waldemar Tarczyński, Małgorzata Łatuszyńska oraz w latach 1990–2019
Wydział Transportu i Łączności/Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług – Hubert Bronk, Adam Szewczuk, Józef Perenc, Aleksander Panasiuk, Piotr Niedzielski, Juliusz Engelhardt. Dziekanem Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego US w Gorzowie Wlkp. był prof. Jerzy Dudziński.
Dla pełnego obrazu dodajmy, że ekonomiści byli też lub są osobami kierującymi innymi uczelniami lub wydziałami. Prof. Zdzisław Łaski był rektorem Państwowej Szkoły Morskiej/Wyższej Szkoły Morskiej; prof. Krzysztof Chwesiuk
był prorektorem Akademii Morskiej oraz dziekanem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu tej uczelni; prof. Danuta Zawadzka (związana od lat
ze szczecińskim środowiskiem ekonomicznym) pełni funkcję rektora Politechniki Koszalińskiej; dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych tej uczelni był
prof. Grzegorz Spychalski a prof. Ignacy Dziedziczak oraz prof. Jolanta Witek
piastowali godność rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu;
prof. Wojciech Olejniczak i prof. Aneta Zelek byli rektorami Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu; prof. Juliusz Engelhardt i dr Jacek Ławicki byli rektorami
Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej; prof. Waldemar Grzywacz i prof. Henryk
Babis – sprawowali urząd rektora Wyższej Szkoły Zawodowej Oeconomicus;
prof. Wojciech Bąkowski i dr Adam Rudawski byli rektorami Wyższej Szkoły
Zarządzania; natomiast prof. Marek Dylewski, prof. Magdalena Majchrzak i dr
Rafał Koczkodaj – dziekanami szczecińskiego Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Mistrzowie i szkoły naukowe
Powyższa lista osób, które pełniły lub obecnie pełnią główne funkcje administracyjne nie jest skończona. W ciągu minionych ponad siedmiu dekad wybitny
wkład w rozwój kształcenia i badań naukowych wniosło wielu innych uczonych:
profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów, wiążąc swoje życie zawodowe
ze Szczecinem i tworząc dzieła z zakresu szeroko rozumianych nauk ekonomicznych. Interesujące byłoby zaprezentowanie przebiegu osobistych karier (pełnione
funkcje, najważniejsze publikacje, otrzymane nagrody i wyróżnienia, dorobek
dydaktyczny, osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych, współpracy
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z zagranicą oraz z praktyką gospodarczą, pozyskiwanie grantów i kierowanie
projektami badawczymi, organizacja konferencji i seminariów naukowych).
W okresie ponad 70. lat uczeni, reprezentujący kolejne jednostki w zmieniającym się szczecińskim ośrodku nauk ekonomicznych (AH, WSE, PS, US przy ul.
Mickiewicza 64/66 i Cukrowej 8), wykształcili dziesiątki tysięcy absolwentów8,
którzy wyróżnili się osiągnięciami w pracy, pełniąc rozmaite funkcje w praktyce
gospodarczej i w życiu publicznym, również za granicą. Profesorowie i doktorzy
opublikowali tysiące prac – monografii profesorskich, rozpraw habilitacyjnych,
monografii i podręczników o zasięgu ogólnopolskim, artykułów naukowych,
w tym wielu – szczególnie w ostatnich latach – w językach obcych, recenzji,
ponadto ekspertyz i innych opracowań na rzecz praktyki gospodarczej. Byli
wielokrotnie nagradzani nagrodami ministra, nagrodami w rozmaitych konkursach w sferze nauki, również szczecińskimi Noblami. Szczecinianie związani
z ośrodkiem nauk ekonomicznych pełnili różne funkcje publiczne, wielokrotnie
byli wybierani do Komitetów Polskiej Akademii Nauk. Prezesami zasłużonego,
powstałego w 1956 roku Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego byli m.in. profesorowie Leon Babiński, Władysław Górski i Józef Rutkowski.
W tytule niniejszego podrozdziału znajduje się termin „szkoły naukowe” –
od czasów starożytnych bywa rozmaicie pojmowany, czasem nadużywany.
Szkoły naukowe były, są i będą fenomenem o zróżnicowanej genezie, granicach,
sposobach funkcjonowania. Jedno jest pewne – placówki edukacyjne na ogół koncentrują się wokół postaci mistrza, lidera społeczności naukowej uznającej ten
sam paradygmat i podobne podejście do kanonów uprawiania nauki. Czy i jakie
Absolwentami poza wieloma późniejszymi pracownikami naukowymi szczecińskich uczelni –
byli np. Henryk Deffe, Marian Marek Drozdowski, Lesław Skinder, Zygmunt Królak, Jacek Nieżychowski, Eugeniusz Daszkowski, Jan Stopyra, Tadeusz Żywczak, Wiesław Maniak, Andrzej
Babiński, Doland Paszkiewicz, Grzegorz Dowlasz, Stanisław Lipiński, Lech Łyczywek, Andrzej
Weber, Krzysztof Lewanowicz, Marek Piechocki, Andrzej Skowroński, Grzegorz Klonowski, Ryszard Witek, Ryszard Sielicki, Paweł Szynkaruk, Paweł Brzezicki, Bogusław Trzciński, Jan Stasiak, Adolf Wysocki, Wojciech Wardacki, Jerzy Wójtowicz, Jerzy Miśkiewicz, Marek Koćmiel,
Piotr Misiło, Wojciech Długoborski, Bogumił Rogowski, Roman Weczer, Janusz Żmurkiewicz,
Ryszard Stoltmann, Eugeniusz Kisiel, Konrad Mądry, Bogdan Kurzaj Andrzej Mickiewicz,
Wojciech Hawryszuk, Sebastian K. Świderski, Dominik Rozkrut, Wojciech Kolenda, Wojciech
Rybak, Jacek Smoliński, Marcin Kaczyński, Grzegorz Dorozik, Adam Szymko, ponadto Barbara Bartkowiak, Iwona Bobrek, Agata Doleska, Jolanta Drąszkowska, Iwona Flanc, Ewa Getka,
Hanna Hańc, Lilianna Hołowacz, Joanna Kalinowska, Ludmiła Kopycińska, Katarzyna Koroch
Mirosława Korol, Ewa Kwiatkowska, Marta Matraszek, Krystyna Pieczyńska, Ewa Sługocka,
Magdalena Szczepkowska, Magdalena Wysocka-Łazar, Beata Zielińska, Katarzyna Zwarzany.
Jedynie z braku miejsca nie sposób tu zaprezentować długiej listy absolwentów studiów podyplomowych (studiów III stopnia, z MBA na czele) oraz absolwentów studiów doktoranckich.
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szkoły naukowe powstały i są rozwijane w szczecińskim ośrodku myśli ekonomicznej?
Próbę syntetycznego przedstawienia szczecińskich uczonych związanych
z naukami i edukacją ekonomiczną warto poprzedzić sławną kiedyś, interesującą
i nadal aktualną typologią naukowców autorstwa Mariana Mazura (Historia naturalna polskiego naukowca, 1970). Na czele listy sporządzonej przed laty przez
tego badacza znajdują się naukowcy pionierzy, awanturnicy, ryzykanci, artyści,
którzy stojąc na leśnej polanie dręczą się pytaniem: „ale co jest w tym lesie?”
Łamią uznane prawa i teorie naukowe, tworząc nowe. Oni też bywają autorami
zaskakujących pomysłów. Tuż za nimi można wymienić naukowców klasyków,
mistrzów rzemiosła naukowego, kapłanów strzegących ładu w nauce, którzy nie
wyjdą poza obręb owej leśnej polany, ale postarają się wszystko na niej wykryć
w ramach istniejących praw. Klasycy, nie cierpiący pionierów jako burzycieli
umiłowanego ładu, skorzy są do nazywania ich ,,pseudouczonymi”, do czego
zresztą pionierzy dają im nierzadko powody. Pionierzy odwzajemniają się im
epitetem „wrogów postępu w nauce”, miewając często słuszność. Pomimo tego
antagonizmu, a może raczej dzięki niemu, na tych dwóch grupach naukowców
opiera się rozwój nauki. Bez pionierów groziłaby nauce stagnacja, bez klasyków
nauka mogłaby zejść na manowce i stać się szarlataństwem. Gdy pionierskie idee
w konflikcie z kanonami rzemiosła naukowego wychodzą zwycięsko, wówczas
jako nowe prawdy zostają włączone do skarbca wiedzy. Trzecią grupę – jak zauważa Marian Mazur – tworzą naukowcy stymulatorzy, naukowcy postulatorzy
i naukowcy reżyserzy, którzy sami nie podejmują rozwiązywania problemów, ale
są obdarzeni zdolnością ich wynajdywania, stawiania i podsuwania innym, a jak
wiadomo, właściwe postawienie problemu to już część jego rozwiązania. Ci nie
wyjdą z polany do lasu, ale mogą pokazać, czego brakuje na samej polanie. Mogą
pomóc w rozwiązaniu problemu przez wskazanie repertuaru metod i źródeł informacji. Tego rodzaju naukowcy, których można by też nazwać metodologami,
są przydatni do organizowania, koordynowania i przewodniczenia w zespołowej
pracy naukowej. Jako czwartą grupę można wymienić naukowców erudytów,
kompilatorów, krytyków, mających upodobanie w gromadzeniu, konfrontowaniu
i przetrawianiu cudzych idei, aby je potem podać w sposób usystematyzowany
i krytycznie oceniony. Są oni zwykle autorami wartościowych monografii naukowych, a ich umiejętności są szczególnie cenne w kształceniu młodych naukowców. Oczywiście granice między wymienionymi czterema rodzajami uczonych
są płynne.
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Czy byli lub są wśród szczecińskich uczonych uprawiających nauki ekonomiczne – stosując kategorie autorstwa Mariana Mazura – pionierzy, klasycy,
stymulatorzy, erudyci? Odpowiedź piszącego te słowa jest pozytywna W tym
miejscu wymienić należy przede wszystkim nazwiska – nieżyjących już – czołowych szczecińskich profesorów tytularnych, którzy zostawili po sobie znaczący
dorobek naukowy oraz następców, kształcąc studentów oraz młodych pracowników nauki: Ryszard Budziński, Krzysztof Chwesiuk, Edmund Dobrzycki, Rudolf
Falkiewicz, Franciszek Gronowski, Waldemar Grzywacz, Jan Karwowski, Zdzisław Łaski, Tadeusz Madej, Przemysław Małek, Antoni Nowakowski, Klemens
Piotrowski, Irena Rutkowska, Józef Rutkowski, Kazimierz Sawicki, Stanisław
Schwann, Antoni Skowroński, Lesław Swatler, Adam Szewczuk, Eufemiusz
Terebucha, Tadeusz Waśniewski, Tadeusz Wierzbicki, Jerzy Wolszczan, Paweł
Zalewski, Zygmunt Zieliński, Leon Babiński, Władysław Górski, Juliusz Mikołajski, Alfred Wielopolski.
Na kolejnej liście umieścić można emerytowanych oraz czynnych profesorów tytularnych, którzy wnieśli lub wnoszą nadal wkład do nauki i edukacji
ekonomicznej: Wojciech Bąkowski, Aurelia Bielawska, Krystyna Brzozowska,
Roman Czaplewski, Ksenia Czubakowska, Leon Dorozik, Zygmunt Drążek, Jerzy Dudziński, Marek Dutkowski, Ignacy Dziedziczak, Juliusz Engelhardt, Beata Zofia Filipiak, Stanisław Flejterski, Ewa Frąckiewicz, Waldemar Gos, Maria
Hass-Symotiuk, Józef Hozer, Jolanta Iwin-Garzyńska, Władysław Janasz, Teresa
Kiziukiewicz, Danuta Kopycińska, Kesra Nermend, Piotr Niedzielski, Aleksander Panasiuk, Józef Perenc, Grażyna Rosa, Edyta Rudawska, Iga Rudawska,
Wanda Skoczylas, Józef Stanielewicz, Agnieszka Szewczyk, Zdzisław Szyjewski, Waldemar Tarczyński, Edward Urbańczyk, Kazimiera Winiarska, Elżbieta
Załoga, Dariusz Zarzecki, Jan Zawadzki, Jolanta Zieziula.
I jeszcze jedna lista. Dobrym, subiektywnym prawem autora jest zaprezentowanie, wywodzących się z różnych generacji, wybranych nazwisk doktorów
habilitowanych, na ogół profesorów US, którzy z różnych względów zasługują
na umieszczenie w niniejszym jubileuszowym eseju. Na początek – nieżyjący już
– Bronisław Dziedziul, Mirosława Gazińska, Hanna Jabłońska-Skinder, Janusz
Jamroga, Jolanta Kondratowicz-Pozorska, Zygmunt Leśkiewicz, Tadeusz Obrębski, Tomasz Sondej, Grzegorz Spychalski. Z Alma Mater przy ul. Mickiewicza
lub przy ul.Cukrowej związani byli w różnych okresach: Henryk Babis, Iwona
Bąk, Maria Białasiewicz, Ignacy Chrzanowski, Izabela Dembińska, Marek Dylewski, Alina Gładzicka-Janowska, Zdzisław Gomółka, Marian Gruba, Stefan
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Grzesiak, Joanna Hołub-Iwan, Mariusz Jedliński, Edward Kolbusz, Janusz Korol,
Krzysztof Luks, Magdalena Majchrzak, Marian Malicki, Krzysztof Małachowski, Eugeniusz Mazur, Andrzej Mielcarek, Halina Nakonieczna-Kisiel, Krystyna
Naumowicz, Wojciech Olejniczak, Andrzej Piegat, Leonard Rozenberg, Henryk
Salmonowicz, Zygmunt Silski, Czesław Sułkowski, Piotr Szczypa, Bogusław
Walczak, Jolanta Witek, Grażyna Wolska, Jerzy Wronka, Aneta Zelek.
Obecnie w Instytutach: Ekonomii i Finansów, Zarządzania oraz Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej pracują m.in.: Adam
Adamczyk, Jacek Batóg, Anna Bera, Tomasz Bernat, Beata Bieszk-Stolorz, Izabela Bludnik, Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Mariusz Borowski, Agnieszka
Budziewicz-Guźlecka, Jacek Buko, Augustyna Burlita, Katarzyna Byrka-Kita,
Jacek Cypryjański, Maciej Czaplewski, Mariusz Doszyń, Wojciech Downar,
Anna Drab-Kurowska, Wojciech Drożdż, Iwona Foryś, Sławomir Franek, Marzena Frankowska, Katarzyna Gadomska-Lila, Małgorzata Guzowska, Stanisław
Hońko, Krzysztof Janasz, Wojciech Jarecki, Ireneusz Jaźwiński, Rafał Klóska,
Renata Knap, Sebastian Kokot, Jarosław Korpysa, Katarzyna Kozioł-Nadolna,
Ewa Krok, Barbara Kryk, Karol Kuczera, Marek Kunasz, Tomasz Kwarciński,
Christian Lis, Alberto Lozano-Platonoff, Małgorzata Łatuszyńska, Agnieszka
Majewska, Sebastian Majewski, Iwona Markowicz, Wiesław Maziarz, Ewa Mazur-Wierzbicka, Beata Meyer, Dariusz Milewski, Danuta Miłaszewicz, Radosław
Miśkiewicz, Rafał Nagaj, Adam Pawlicz, Michał Pluciński, Przemysław Pluskota,
Anna Pluta, Małgorzata Porada-Rochoń, Beata Sadowska, Adam Stecyk, Tomasz
Strąk, Jakub Swacha, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Beata Świecka, Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, Anna Tokarz-Kocik, Blanka Tundys, Anna Turczak, Jarosław Wątróbski, Joanna Wiśniewska, Tomasz Wiśniewski, Katarzyna
Włodarczyk, Magdalena Zioło, Patrycja Zwiech. Należy wyrazić życzenie i nadzieję, że wymienieni uczeni młodszej generacji będą z powodzeniem kontynuować tradycję i dorobek swoich poprzedników.
Brak miejsca nie pozwala na omówienie poważnego edukacyjnego i naukowego dorobku doktorów. Osoby ze stopniem doktora były/są autorami podręczników, monografii i artykułów. Tytułem przykładu warto wymienić: Hannę Babis-Janowską, Teresę Bal, Kazimierza Barańskiego, Tadeusza Buczkowskiego,
Marka Czajkowskiego, Andrzeja Daneckiego, Ewę Flejterską, Józefa Gontarza,
Jerzego Gracza, Leszka Gracza, Ewę Hozer, Stanisława Klukowskiego, Magdalenę Kogut-Jaworską, Edwarda Kolanko, Mieczysława Koralewskiego, Dominikę Kordelę, Teresę Kosacką, Gerarda Kowalewskiego, Teresę Królikowską,
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Ewę Kubiak, Wiesława Łukasika, Zbigniewa Miklewicza, Benedykta Niemczynowicza, Monikę Pettersen-Sobczyk, Lecha Próchnickiego, Jerzego Rozwadowskiego, Monikę Różycką, Aleksandrę Smólczyńską, Zenona Sosnowskiego,
Michała Stecyka,Elżbietę Szarugę, Agatę Wawrzyniak, Bogdana Wankiewicza,
Barbarę Wąsikowską, Mateusza Wiścickiego, Włodzimierza Zasadzkiego, Małgorzatę Zwolankowską, Marka Zwolankowskiego.

Podsumowanie
Rangi szkolnictwa wyższego i nauki nie sposób przecenić. Francis Bacon (1561–
1626) pisał przed wiekami: „tyle mamy władzy, ile mamy wiedzy”. Dokonania
naukowe oraz edukacyjne kilkuset szczecińskich ekonomistów (profesorów tytularnych, profesorów uczelnianych lub doktorów habilitowanych, także wielu
doktorów i magistrów) w latach minionego 75-lecia – bez zbędnej jubileuszowej
kurtuazji – można ocenić wysoko, a w niektórych przypadkach bardzo wysoko.
Historia i minione dokonania są ważne jako fundament rozwoju, jeszcze
ważniejsza jest przyszłość („ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”).
Czasem mawia się, że każda generacja ma swój czas i swoje zadania do wykonania. Każde pokolenie czerpie z dorobku poprzednich, każdy człowiek, także
człowiek uprawiający naukę, musi liczyć się z tym, że w gmachu, który zbudował, będą mieszkać inni. Nauka i uczeni mają do spełnienia wiele funkcji – od
poznawczych do praktycznych: opisywanie, mierzenie, porównywanie, objaśnianie, wartościowanie, przewidywanie, proponowanie. Liczba i skala wyzwań znajdujących się obecnie przed gospodarką Polski, w tym gospodarką Pomorza Zachodniego, jest nadzwyczajna. Kolejne lata i następne dekady będą wymagać od
szczecińskich uczonych, także ekonomistów, wielkiego wysiłku. Wydaje się, że
kluczową rolę przypisać należy działaniom na rzecz silniejszego umiędzynarodowienia nauki (nauka była i jest globalna albo nie ma jej wcale), a także na rzecz
inteligentnej integracji lokalnego środowiska. Wydaje się, że w tym zakresie
jest sporo do zrobienia. Dotychczasowemu rozwojowi towarzyszył – zapewne
z powodów obiektywnych, jak i subiektywnych – swoisty syndrom dekompozycji czy też atomizacji. Postulatu tego nie należy pojmować jako idei integracji
instytucjonalnej za wszelką cenę, lecz głównie jako sugestię zdynamizowania
rozwoju współpracy merytorycznej między wydziałami, instytutami, katedrami
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i zakładami, last but not least – poszczególnymi naukowcami („można maszerować osobno, byle – kiedy trzeba – uderzać razem”).
Oczywiście idei integracji instytucjonalnej nie można wykluczyć w dającej
się przewidzieć perspektywie. Pouczający, przy wszystkich wątpliwościach związanych z porównywaniem, wydaje się być przypadek niemieckiej Tybingi, miasta
powiatowego, liczącego niespełna 100 tys. mieszkańców, w którym jest ponad
25 tys. studentów. Mieszkańcy Tybingi mówią o swoim mieście: „Tybinga nie ma
uniwersytetu, Tybinga jest uniwersytetem”. Miasto i uniwersytet są nierozłączne,
na ulicach jest mnóstwo młodych ludzi, śródmieście tętni życiem. Dodać trzeba,
że tamtejszy uniwersytet powstał w roku 1477, nasze uczelnie są o wiele stuleci
młodsze.
Wydaje się, że w dającej się przewidzieć perspektywie powinno dojść do
kolejnego stadium debaty na temat integracji zachodniopomorskich uczelni
(jedną z możliwości, zapisanych w obecnej ustawie, byłaby federacja). Powstanie
wielowydziałowego Uniwersytetu Zachodniopomorskiego9 (złożonego np. z US,
ZUT, Akademii Sztuki i ewentualnie pozostałych uczelni?) byłoby oczywiście
ogromnym wyzwaniem, wymagającym wyobraźni, odwagi, kompetencji menedżerskich, realnego wsparcia władz rządowych i samorządowych.
Mimo znanych ograniczeń demograficznych i finansowych należy życzyć
zachodniopomorskim uczelniom (w tym świętującemu jubileusz Wydziałowi
Ekonomii, Finansów i Zarządzania US) i kilku tysiącom tutejszych uczonych kolejnych dokonań i sukcesów w kształceniu oraz w badaniach naukowych. Rola
tworzenia i unowocześniania infrastruktury na rzecz zachodniopomorskich
uczelni – również dzięki obecności w Unii Europejskiej – nie podlega dyskusji.
Osobną kwestią jest dążenie do poprawy wizerunku szkolnictwa wyższego i nauki na Pomorzu Zachodnim. Od wyników ewaluacji, od pozycji w rankingach
i kolejnych sukcesów zachodniopomorskich uczonych zależy, czy czołowi absolwenci szkół średnich naszego regionu będą planować studiowanie w uczelniach
zachodniopomorskich oraz zwiążą swoje życie i kariery zawodowe z Pomorzem
Zachodnim.
Rangi nauk ekonomicznych nie sposób przecenić, spotyka się nawet czasem
opinię, że są one najważniejsze, najciekawsze i najtrudniejsze. Niektórzy nieprzypadkowo twierdzą, że nauki ekonomiczne są najbardziej ścisłe wśród nieścisłych
Stanisław Flejterski, „Uwagi w sprawie rozwoju nauk ekonomicznych w latach osiemdziesiątych
(na marginesie dyskusji o powołaniu Uniwersytetu Zachodniopomorskiego)”, Przegląd Zachodniopomorski 1–2 (1982): 157–165.
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i najbardziej nieścisłe wśród ścisłych. Kwestią otwartą jest i pozostanie pytanie
o status poszczególnych środowisk i ewentualne uznanie ich za szkoły naukowe
sensu stricto, np. szczecińska szkoła ekonomiki transportu, szczecińska szkoła
ekonomiki łączności, szczecińska szkoła prawa przewozowego, szczecińska
szkoła finansów, szczecińska szkoła rachunkowości, szczecińska szkoła analizy
i wyceny, szczecińska szkoła informatyki ekonomicznej, szczecińska szkoła statystyki i ekonometrii i inne.
Szczeciński ośrodek nauk ekonomicznych ma liczącą się, uznaną – choć nie
czołową – pozycję wśród polskich centrów zajmujących się badaniami z zakresu
ekonomii, finansów i zarządzania oraz gospodarki przestrzennej i geografii społeczno-ekonomicznej. Dotyczy to również znacznej liczby profesorów i doktorów
związanych ze Szczecinem. Ten przyczynek jest skromną formą wyrażenia hołdu
tym, którzy tworzyli – ojcom założycielom – i tym, którzy nadal wnoszą swój
wkład w rozwój nauk ekonomicznych10. Jest również formą wyrażenia sympatii
wszystkim P.T. absolwentom – Koleżankom i Kolegom z lat 1949–2021. W tym
kontekście nie sposób pominąć specjalnej – obecnej i przyszłej – roli Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych przy ul. Mickiewicza 66
(z Ekonomiczną Akademią Seniora włącznie).
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Abstrakt
W roku 2021 świętuje swój jubileusz 75-lecia akademicka społeczność ekonomistów
w Szczecinie. Jesienią 1946 roku utworzona została pierwsza uczelnia wyższa w historii powojennego Szczecina – oddział poznańskiej Akademii Handlowej, przekształcony później w samodzielną szkołę wyższą. Jej kontynuacją były kolejne jednostki naukowe: Wyższa Szkoła Ekonomiczna (1950–1955), Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
Transportu Politechniki Szczecińskiej (1955–1985), a od 1985 roku wydział/wydziały
ekonomiczne funkcjonujące w ramach Uniwersytetu Szczecińskiego (od jesieni 2019,
po połączeniu, jako Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania). Tekst ten jest próbą
zaprezentowania głównych faktów związanych z rozwojem nauk ekonomicznych i wyższego szkolnictwa ekonomicznego w Szczecinie w latach 1946–2021. Intencją autora
było podkreślenie roli osób, głównie profesorów, które w tym okresie w największym
stopniu wpłynęły na kształt i pozycję szczecińskiego ośrodka nauk ekonomicznych,
między innymi przez tworzenie szkół naukowych i kształcenie następców, badania naukowe, publikacje, kontakty z ośrodkami zagranicznymi oraz z praktyką gospodarczą.

Higher economic education in Szczecin from the perspective
of 75th anniversary (1946–2021). From Academy of Commerce to Faculty
of the University of Szczecin
Abstract
In 2021 the academic community of economists in Szczecin celebrate their 75th anniversary. In autumn 1946 the first higher school in the post-war history of Szczecin was established: a Division of Academy of Commerce in Poznań, later transformed into autonomous Academy of Commerce. Its continuation were subsequent scientific units: Higher
School of Economics (1950–1955), Faculty of Engineering and Economics of Transport
of Technical University of Szczecin (1955–1985), and from 1985 faculty/faculties of economics operating within University of Szczecin (from autumn 2019 the joint faculty is
named Faculty of Economics, Finance and Management). In this article an attempt is
made to review main facts of the development of science of economy and higher economic education in Szczecin in the years 1946–2021. Particularly, the author’s intent is to
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mention names of contributors, mainly professors, who in this period mostly influenced
the shape and position of the Szczecin centre of economic sciences, by creating scientific
schools and educating successors, by their scientific research, publications, contacts with
foreign centres and with economic practice, among others.
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Wielkanocna woda

Na wiosnę po wojnie córka Cresspahla zobaczyła w lustrze o rozmiarach człowieka, obok drzwi kuchennych, chudą długonogą postać stawiającą wielkie
kroki. Wtedy przyszła jej na myśl wielkanocna woda.
Podeszła do lustra tak blisko, żeby móc je chwycić obiema rękami i skierowała swoje zatroskane spojrzenie na wysyp piegów, które przetrwały zimę na jej
nosie. Próbowała czytać jednym okiem w drugim, czy mając trzynaście lat jest
się zbyt dorosłym na wielkanocną wodę. Jej głowa przesunęła się ukośnie tak daleko, że mogła trącić długim czubkiem języka swój własny wizerunek za szkłem
tak ostrożnie jak kot, który przed chwilką zakradł się w jej myśli.
Gdy wyskakiwała przez okno, naszła ją wątpliwość. Wielkanocną wodę
trzeba było przynieść ze źródła w pierwszy świąteczny dzień przed wschodem
słońca i nie można było przy tym pisnąć ani słówka, w przeciwnym razie straciłaby ona swoją moc Działanie obiecywało piękno dla skóry, która była nią myta.
Źródła koło Jerichow jednak nie znała. Wszystkie wąskie rowy z wodą pochodziły z głębi Meklemburgii. Podniosła jedną nogę do góry, poruszała palcami
i zastanawiała się, czy również płynąca woda stawała się w czasie Wielkanocy
silna. Do swojej przyjaciółki Ingi nie chciała iść, ponieważ ostatnio, gdy babcia
Inge dała jej pajdę chleba z powidłami, obie podczas jedzenia uważnie ją obserwowały. Kiedy Gesine siedziała cicho, jak teraz na parapecie okiennym, myśli
zatrzymały się i powstrzymały bujające się nogi, czuła się pusta w środku. Przeł
knęła ślinę, kiedy usłyszała zbliżające się za domem kroki. Zeskoczyła na zewnątrz. Jej ojciec dawał pierwszeństwo drzwiom.

422

Uw e Johnson

Ale kto w dzisiejszych czasach chodził do domu Cressphala przez drzwi,
nie mógł w spokoju zastanowić się, czy Morze Bałtyckie było również źródłem.
Do drzwi trzeba było w dzisiejszych czasach zapukać, ponieważ za nimi uciekinierzy gotowali, prali, byli na pół nadzy, spali, i przemierzając kuchnię córka
gospodarzy musiała zamienić z nimi słowo, żeby nie czuli się traktowani wrogo.
Ona nie lubiła także być zagadywana ani obcych dłoni na głowie, poza matką Jakuba, która jednak dziewczyny nie dotykała. Pobiegła przed siebie przez martwy
ogród za suszarnię cegielni i wspięła się na górę, na stopnie do połowy rozebranego muru. Nad wierzchołkami czarnego bzu widziała bladą młodą roślinność
łąk spilśnioną ze starą trawą. Za płotem zagrody powietrze zamiatało bezdrzewne
trzęsawisko w jednię. Lasy zamkowe po zachodniej stronie, przecinane rowami
z wodą, sterczały niczym tyczki.
W sobotę przed świętem wrócił Jakub od chłopów i rozpakowywał powoli
w kuchni wojskową torbę medyczną. Ona weszła z koszem wiklinowym, rzuciła go na piec kuchenny i czekała schylona z na pół obróconą głową, ponieważ
chłopak był o sześć lat starszy i już dorosły. On powiedział: co i ty. Ona oparła
nogi na stołku i wspierając się na stole kołysała się na kolanach. On przyniósł
oskórowanego królika, grudę masła, nierówny kryształ czerwonego cukru dla
zwierząt, jajka. Jedno jajko kulało się bokiem do jej rogu stołu, dało się złapać
w jej szybko przystawioną dłoń, która odesłała je z powrotem. Jakub wprawił je
palcem ponownie w ruch i powiedział do niej:
–– Z cukrem, znasz to? Gesine postawiła jajko na spiczastym końcu, pozostawiła
je tak, pchnęła pięcioma palcami górną część skorupki i zapytała Jakuba, jak
w jego stronach wyprawiali się po wielkanocną wodę.
Jakub siedział zgarbiony na swoim miejscu. Szedł dwie godziny pieszo.
Miał kurz na twarzy. Był już w takim wieku, że mógł zarabiać na jedzenie dla
swojej matki i na jeszcze jedno jajko dla obcej dziewczyny. Z cukrem jeszcze nigdy żadnego nie jadła. Zamknęła oczy, odchyliła głowę do tyłu i pozwoliła jajku
wpaść do gardła, podczas gdy Jakub opowiadał, że wielkanocna woda na Pomorzu była pobierana ze źródła lub bieżącej wody. Musiano ją pić, lub myć się nią,
zanim rozjaśni się na wschodzie. Nie można było wymówić ani jednego słowa,
i dotyczyło to zdrowia i urody.
–– Mam cię obudzić? – zapytał.
Ona zaspała w ubiegłym roku, teraz przechyliła lekko głowę i patrzyła
na niego lekko rozwartymi oczami, ssała brudne jajko. On nawet nie skierował
na nią wzroku.
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–– Nie mów nic – powiedział. Zobaczył coś obok jej oczu. Potem do kuchni weszła nauczycielka z Prus Zachodnich i zapytała o Cresspahla, spoglądał wielokrotnie w dół na smugi krwi na ciele królika i na jajka. Gesine nie mogła
zrozumieć, dlaczego Jakub nic z tego nie odstąpił kobiecie i wróciła z koszem
na plac drzewny.
Gesine nie mogła zasnąć, noc była czarna, a ona liczyła uderzenia zegara
w pokoju ojca. Z otwartego okna przyszło zimno. Nagle poderwała się, ponieważ kot w nogach łóżka gwałtownie podniósł głowę. Roczne dziecko rosyjskiej
nauczycielki płakało przez sen i ściany rozmawiały niespokojnie. Po północy zerwał się wiatr i potrząsał zaczepami okiennicowymi w czopach walcowych zasuwnic okiennych. Spadająca dachówka holenderka zabrzęczała krótko, zahaczając o ścianę cegielni w szopie. Na Pomorzu wielkanocna woda służyła również
zdrowiu. Jeżeli dokuczał ci głód, zdrowie cię opuszczało. Miejmy nadzieję, że
matka Jakuba nie schowała jajek, lecz usmaży je należycie na patelni, która była
tak gorąca i zatłuszczona, a jej brzeg kroił skorupki jak nóż. Kiedy obudziła się,
na zewnątrz robiło się już szaro.
Robiła wszystko, chodząc na palcach, ponieważ Cresspahl zabronił jej wychodzić w sukience z domu. Wzięła tę w kolorze aksamitnej zieleni, w której ciocia Papenbrock przed czterdziestoma laty poszła na naukę konfirmacyjną. Zdjęła
cicho pantofle na drewnianych podeszwach. Przed lustrem podniosła obydwiema
rękoma włosy do góry, kierując swój wzrok wzdłuż twarzy na kark. Sukienka
zamknięta w piaskowej szarości opadała szerokimi fałdkami w formie dzwonu,
kołnierz zwisał niedbale, zacieniona twarz na szczupłej szyi wydała jej się obca,
niemal upiorna. Szybko pozwoliła opaść włosom, zachowała ręce wzniesione
i dała sobie znak obydwoma wyciągniętymi kciukami. Nic nie mówić. Nie bać się.
Kiedy przybyła niezauważona na drogę polną między płotem zagrody a cegielnią, zaczęła biec z brzuchatym wiadrem w ręku. Obok śladów taczki krowy
wydeptały sobie ścieżkę, która była tak szeroka jak ich kopyta, toteż mogła biec
tak, jak one, wysuwając jedną nogę przed drugą. Obrzeża ścieżki nie były jeszcze
wydeptane, mocno nasiąknięta rosą trawa zmoczyła jej nogi aż do kolan.
Nie trwało to długo, a wiadro zaczęło jej ciążyć, opadło i uderzyło ją ostrą
krawędzią w nogę. Zatrzymała się prawie w mgnieniu oka i obejrzała. Mało co
posunęła się do przodu. Miasto nie było jeszcze w zasięgu wzroku, dom Crespahla był wyraźnie zauważalny, w oknach willi stojącej za nim widać było światło.
Przy cegielni w szopie poruszało się coś długiego, co żyło, wypełzło na padok,
prześliznęło się dalej. Bardzo powoli odwróciła głowę i spojrzała przed siebie.
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Blade światło stopniowo stawało się coraz mocniejsze, odbierało barwę łąkom,
pastwiskom, dalekim lasom, niebu, jej stopom w trawie, wszystkiemu. Wschód
miała za sobą.
Słońce podążało za nią, musiała być szybsza. Przez pewien czas było wesoło wywijać w pełnym biegu wiadrem raz jedną, raz drugą ręką. Tylko przez
opłotowania padoku przechodziła powoli i dopiero przy ostatnim zrozumiała, że
wiadro należy przerzucić. Wtedy już miała grzęzawisko za sobą. Istniała wprawdzie droga wiodąca przez grzęzawisko, ale w dniu poprzedzającym wkroczenie
oddziałów rosyjskich, utopiła się tam pewna stara kobieta z trójką dzieci. Przynoszono tam również noworodki. Krótko mówiąc, mogłaby tam spotkać kogoś,
a ona przecież nie mogła nic mówić. Po upływie jednej godziny miała półtorej
godziny drogi do Jerichow i stała w na półwilgotnej sukience, i oblepionymi piaskiem stopami przed zamkowym lasem. Weszła doń na czubkach palców. Sosny
stały jak odrętwiałe. Ich korony zaciemniały cichą przestrzeń między pniami.
Ścieżka dla pieszych była wypełniona igliwiem rdzawożółtym i zielonym, szyszkami, cienkimi złamanymi gałęziami, jakby nikt tędy nie szedł. Kroki dudniły
w jej uszach. Wzięła wiadro pod ramię, a drugą ręką przytrzymywała mocno
uchwyt, żeby nie stukotał.
Topniejące śniegi i deszcze wszystkich lat wyryły głębokie muldy na drodze, która wiodła w górę i na dół, zarośla zarastały ją na bokach, i gwiazda wydawała się jej ponownie ciemna jak noc. Gwiazda była skrzyżowaniem trzech dróg
i dwóch ścieżek dla pieszych. Droga leśna wznosiła się tak wysoko, że prowadziła
do wolnego nieba. Obrała tę ukośną ścieżkę do jazu, wystające gałęzie uderzały,
krzewy popędzały ją. Później już nie wiedziała, czy dym wcześniej zobaczyła,
czy raczej poczuła. Nagle pojawił się tuż przed nią, gdy wpadła wprost do obozu
Rosjan. Wysokie kanciaste namioty kamuflażowe stały przed nią, zamaskowane
bezlistnym poszyciem leśnym. Zdyszana cofała sztywno jedną stopę za drugą.
Wartownik siedział nad nią na ambonie. Samotny żołnierz w każdej chwili mógł
dostrzec dziewczynę z olbrzymim wiadrem – wystarczyło, by lekko się pochylił. Ona tymczasem, lekko się obróciła, kontrolując wzrokiem obóz, ostrożnie
stawiała nagie stopy na połamanych gałęziach. W końcu, zdrętwiała, obróciła
się zupełnie, zaczerpnęła powietrza i pognała przed siebie. Żołnierz tymczasem
uniósł do ust niedopałek papierosa, zaciągnął się tak ciężko, jakby wzdychał. Teraz można by przejść pod nim, bez poruszenia się zwężonych oczu pod ściągniętymi brwiami.
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To spowodowało, że musiała nadłożyć trochę drogi przez leśniczówkę, a ta
zbaczała w stronę szczytu wzgórza, i w dolinie z lasem hrabiny między bukami
wpadła na ścieżkę z jagodami, która kończyła się przy trzecim rowie. Przez
pierwsze dwa mogła przeskoczyć. Tutaj można było rozpoznać odcisk kłody,
która leżała w poprzek. Woda cuchnęła zgnilizną, była stojąca. Cisnęła wiadro
w najbardziej przerzedzone miejsce zarośli na drugiej stronie, cofnęła się gwałtownie i skoczyła. Jedna stopa ugrzęzła jej na długo w błocie i kiedy się podniosła, najchętniej zostałaby tak w pozycji leżącej. I straciła tyle czasu. Myślała tak
szczerze o przekleństwie, że przez chwilę bała się, że powiedziała coś na głos.
Siedziała na ziemi, a gdy wyciągnęła jedną dłoń po wiadro, zobaczyła mężczyznę. Jego duża ręka drgnęła. Ciężkie spodnie żołnierskie stały blisko jej rąk, przy
jej ramieniu. Nad poplamioną trawą koszulą zobaczyła twardy jednodniowy zarost. Twarz była łagodna, nieruchoma, nawet niezwrócona do niej. Krzywo zgięte
palce odgarniały jej włosy z czoła, głos miękki jak kreda powiedział coś. Nawet
nie potrząsnęła głową, Szybko obróciła się na plecy, wstała cofnęła się z zaciśniętymi mocno wargami. Kiedy jej pięty poczuły brzeg rowu, próbowała spojrzeć za
siebie. Mężczyzna nie zmienił pozycji, lustrował ją spojrzeniem, jego usta opadały skrzywione.
Stał jej na drodze. Wylot tej drogi szeroki na sześć kroków pasa zieleni, nie
pozwalał jej rozpędzić się do skoku na drugą stronę. Drzewo olchowe stało za
blisko i odbiłoby ją, gdyby przeskoczyła. Zrobiła pół kroku w bok. Mężczyzna
zrobił pół kroku w bok.
Rzuciła się plecami na jego kolano, kiedy on szykował się, ale w upadku
chwycił ją, przyciągnął do siebie, położył się wygodnie pod nią i zaczął głaskać
ją po uszach, jakby nie czuł jej uderzające kolana. Powiedział:
–– Dziewczyno, dziewczyno – jak przyłapany, dziwiąc się. Ona zauważyła nagle
Jakuba wychodzącego po drugiej stronie z krzewów. Wtedy mogła uwolnić
połowę głowy z szerokodłoniowego uchwytu i kąsać. Cała nie mogła się jednak oswobodzić.
Jakub skoczył i upadł obok nich na kolana, wyprostował się, uderzył leżącego sztywną stopą w szyję, poderwał ją i rzucił jedną ręką plecami w kierunku
drzew olchowych. Pochylony do przodu z opadającymi ramionami powiedział
coś. Ona nie zrozumiała tego. Ten drugi leżał, patrzał odrętwiale, wsparł się łokciami, zwalił w podskoku Jakuba z nóg, schylił się nad nim, dostał kolanem Jakuba w podbródek, szarpnął go, upadając do przodu, dusił szyję Jakuba, jęknął
po jej kopniaku, puścił. Jakub wstał ponownie na nogi.
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Ten drugi pełzał mozolnie przy cienkich pniach, wyprostował się krzywo.
Tym razem Jakub uderzył pierwszy w podbródek, szyję, skroń, oczy, aż zataczające się odruchy tego drugiego ustały. Jakub wyciągnął jego ręce spod jego ciała,
związał je rzemieniem od bicza z kieszeni w spodniach, wyrwał wiadro z zarośli
i trzymał wszystkie palce dłoni przed wargami, kiedy Gesine chciała otworzyć
usta.
Poszedł przodem. Po kilku metrach odwrócił głowę i dał jej znak, żeby poszła przed siebie za zakrętem drogi. Doszli do wygaszonego ogniska, obok którego leżała aktówka, naczynia kuchenne, otwarte puszki konserwowe, koce wojsk
lotniczych Luftwaffe. Jakub obszedł czarno-szary popiół, wziął jedną puszkę do
ręki, postawił ją z powrotem. Odddychał ciężko. Potem zobaczył pistolet maszynowy, pochwycił go za rękojeść z karbowaniami, obrócił pytająco twarz. Gesine
zaczęła iść.
Kiedy zaczęła płakać, wziął ją za rękę i zmusił do biegu. Równomierny trucht uporządkował jej oddech, w krzakach (wydawało jej się) już nie płakała. Potem doszli do łąki trzcinowej, zobaczyli przez uskoki zakrętów płoty, wypłowiałe
łąki szare morze i szary duży pełzający rów. Jakub zatrzymał się.
Z jazu widziała go siedzącego nieruchomo na słupku ogrodzenia padoku,
z rozstawionymi nogami, jego twarz była zwrócona do krzaków, za którymi było
Jerichow. Zimno zardzewiałej żelaznej kładki szczypało jej stopy. Nad łąkami
hulał ciężki wiatr. Zdjęła z siebie przez głowę sukienkę i zsuwała się wisząc
na balustradzie kładki do samych ramion czarnej klarownej wody. Wisząc na jednym ramieniu przemyła sobie garścią wody twarz, podźwignęła się drżącymi
nogami do góry, dysząc nałożyła z powrotem na siebie sukienkę, na której bardzo
szybko przebiły się ciemnozielone plamy. Kiedy przy boku Jakuba szczęśliwie
dotarła z pustym wiadrem w ręce, ukazujący się im niewyraźnie fragment morza
był pstrokaty, ostry, jasny. Kiedy biegli koło krzaków, wieża w kształcie biskupiej
czapki dygotała już w świetle dziennym.
Dotarli do domu przed śniadaniem. Kiedy Cresspahl przez drzwi powiedział:
–– Obudź się – gderliwie dodając – ubierz spodnie – leżała już w łóżku. Jednak
ostatecznie pozwolił jej jednak spać do przyjścia Ingi.
Inga, z którą swego czasu była zaprzyjaźniona, przyszła i powiedziala jej
o uczęszczaniu do kościoła. Ona chciała również pójść po wielkanocną wodę
z trzęsawiska, ale już przed domem zaczaił się na nią Heini Lang i robił grymasy,
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aż roześmiała się. Śmianie się nie musi jeszcze niczego sugerować, ale mówienie
ma znaczenie i dlatego nakrzyczała na Heiniego Langa
W tygodniu po Wielkanocy został przywieziony do rosyjskiej komendantury, naprzeciwko domu Cresspahla, niemiecki żołnierz, którego Rosjanie schwytali na zachód od lasu hrabiny. W mieście opowiadano, że uciekł z niewoli. On był
tak wykończony przez wojnę, że nie odważył się przybyć do swojej wioski i całe
długie tygodnie biwakował w lesie. Był zdezorientowany, został wywieziony dalej, ponieważ mówił nieskładnie.
Jego zapomniała. Ale jeszcze długo później w okresach wielkanocnych
otwarte okno, przed którym było wiosenne powietrze, przyspieszało zawsze bicie
jej serca, tak szybko jak kiedyś tamtej dziewczyny, która siedziała u Cresspahla
przy stole, czytała – z jedną ręką w niesfornych włosach, w których czytała odbicie wzroku w twarzy Jakuba i dała sobie wmówić, że płacz nie znaczy nic wobec
wielkanocnej wody, która uczyni ciebie piękną i że będzie przyjemnie na ciebie
spojrzeć.
Serwowane były jajka sadzone z boczkiem i smażone ziemniaki. Była tak
najedzona, że oczy zamykały jej się same.
Tłumaczenie: Andrzej Talarczyk
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Wielkanocna woda.
Posłowie do tłumaczenia opowiadania Uwego Johnsona
na język polski

Uwego Johnsona Wielkanocna woda od teraz w języku polskim? I to jeszcze
w dodatku w tłumaczeniu kogoś, kto ma swoje ognisko domowe niedaleko okolic,
w których również rodzina Johnsona, wypędzona z Pomorza, mieszkała w okresie powojennym − w Güstrow Ernsta Barlacha, którego „słowiańsko” patrzących
drzeworytów naziści nie za bardzo lubili. Było to wtedy, zanim Johnsonowie
z kolei „zabrali sięˮ na drugą stronę, zamieniając wschodnią część okrojonych
Niemiec na zachodnią. Wszystko to jest konstytuującą częścią składową historii
życia nazwanego ongiś „ogólnoniemieckim” (określenie, które on sam w ogóle
nie lubił) powieściopisarza Uwe Johnsona. Co prawda, Meklemburczyk Johnson był mistrzem pióra, który znał obydwa państwa niemieckie, potem żył jako
wolny twórca literatury w zachodnim sektorze Berlina i dla zachodnioniemieckiego wydawnictwa pisał na tematy wschodnioniemieckie – najchętniej oczywiście w domu, który usytuowany byłby w Finlandii, w Karelii, zatem tam, gdzie
jest jeszcze więcej jezior niż w jego Meklemburgii (ale letnią porą również więcej
i większe komary). Wszystko to można przeczytać w jego biografii, do dzisiaj
istnieje tylko jedna1.
Bernd Neumann, Uwe Johnson (Berlin: Ullstein Verlag, 2000), w wielu wydaniach osiągalna,
ale najbardziej pewna jako poprawione wydanie oficyny wydawniczej Ullstein-Taschenbuch z lutego 2000 roku. Na temat Wielkanocnej wody, tamże, 525 i n.
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Zatem wielkanocna woda. Jest to zwyczaj jeszcze z pogańskich czasów,
który przede wszystkim w Europie (ale nie tylko, więcej o tym później) niemieccy
wypędzeni kultywowali, robili to także później (właśnie szczególnie później),
kiedy wojna Hitlera uczyniła ich bezdomnymi, czyli pozbawionymi małej ojczyzny2. Przykładowo „ziemia pomorska”, jakby świeżo wydobyta ze wspomnień
Johnsona i przechowywana w Archiwum Literackim w Marbach jak relikwia,
składowana pod srogim spojrzeniem idealisty Schillera, w międzyczasie (i chyba
słusznie) zdemaskowana jako „rewanżystowska”. A była przecież wspomnieniem o wymiarze ogólnoeuropejskim i o takim samym znaczeniu. Co się m.in.
uwidacznia w tym, że „przynoszenie wielkanocnej wody” również w zdominowanej katolicko Polsce stało się obyczajem przede wszystkim tam, gdzie sami
niegdyś nieustanne wypędzani ze swoich stron znaleźli „małą ojczyznę”. I kto
nie jest, również w dzisiejszej Polsce, „tak naprawdę”, patrząc przez pryzmat
historii rodzinnej, wypędzonym? Gorzka i osobliwa ironia historii: „przynosić
wielkanocną wodę” jako pierwotnie pogańsko-magiczny obyczaj, ale również
jeszcze jeden pochodzący z utraconych przez Niemców „ziem wschodnich”, ze
Śląska, Pomorza, Kraju Sudeckiego. I później ponownie tam w domu, gdzie panowanie kiedyś było niemieckie, zatem również w Szczecinie, mieście portowym
położonym przy ujściu Odry, połączonym przez Zalew Szczeciński z ukochanym
przez Johnsona Bałtykiem [Ostsee – AT], jego „Morzem Bałtyckim” [Baltisches
Meer – AT]. Tutaj dokonano tłumaczenia Wielkanocnej wody na język polski.
Ci, którzy nieustannie przez Hitlera i Stalina przepędzani między wojnami światowymi, w większości katolicy, dziedziczyli w ten sposób (jak wyjaśniono również pogański) obyczaj wielkanocny, który jak się wydaje, był bardziej charakterystyczny dla niemieckich wypędzonych po drugiej wojnie światowej. Zbratanie
szczególnego rodzaju, biorąc zwłaszcza pod uwagę stosunki między Polakami
i Niemcami, jest dostatecznym uzasadnieniem tego, że Wielkanocna woda Uwe
Johnsona została przełożona na język polski w nadbałtyckim Stettin, które dzisiaj
nosi nazwę Szczecin3.
To uwidacznia się również przy dokładniejszym przyjrzeniu się temu krótkiemu, skompresowanemu, i miejmy nadzieję, że jest to widoczne, rygorystycznie

Por. Hanns Bechtold-Sträubli, red. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens [Słownik niemieckich przesądów], cz. 1, t. 6 (Berlin: de Gruyter, 1934/1935): ust. 1357−1363.
3
Ogólnie do tej kwestii „polskiego przyjęciaˮ Holsteinischer Courier, 16.04. 2017.
2
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skomponowanemu opowiadaniu Johnsona4. Traktuje ono o tym, że ludowe przesądy dodają „wielkanocnej wodzie” szczególnych sił, kiedy dziewczyny i młode
kobiety w nocy przed świętem wielkanocnym czerpią ze strumienia lub źródła.
Oczywiście nie chodzi tu o Morze Bałtyckie. Jednak zgodnie z tęsknotą − miłością Johnsona do tych wód, Morze Bałtyckie przejmuje u niego niezbywalną
funkcję źródła. Musiało nastąpić zanurzenie lub przynajmniej zwilżenie, tylko
tak dziewczęta lub młode kobiety mogły wejść w posiadanie cudownego środka,
który obiecuje im zarówno urodę, jak i zdrowie. Ten rozpowszechniony w północno- i wschodnioniemieckim obszarze językowym mit zostaje odniesiony
przez Johnsonowskiego narratora do całej szczególnej sytuacji w roku 19465,
po zakończeniu wojny w fikcyjnym „pomorskim Jerichowˮ, gdzie Heinrich
Cresspahl mieszka ze swoją córką Gesine, w sąsiedztwie zbiegłych rodaków
volkistowskich, pod zwierzchnictwem zwycięskich Sowietów. Ojciec i córka
są w uczciwej opozycji do wszystkich dyktatorskich form rządzenia, na zasygnalizowaniu tego bardzo autorowi zależało. I ten społeczny nowy początek oznacza
również narracyjny początek o tyle, że Johnson tutaj po raz pierwszy konstytuuje
samotnie i uparcie „świadomość Gesine Cresspahl”, co m.in., później tworzyć
będzie szczególną strukturę narracyjną jego „dojrzałejˮ tetralogii Jahrestage. Jak
to wiązało się z problematyką małżeństwa Johnsona jako specyficznej dla niego
własnej problematyki życiowej, zrekonstruowano wyczerpująco we wskazanej
biografii Meklemburczyka i w tym miejscu nie ma potrzeby do tego wracać. Ale
za to, co konstytuuje rozwój Gesiny, by w końcu stać się samodzielną partnerką
narracyjną jej „towarzysza Johnsona”, a więc coś, co w tekście Wielkanocna woda
stoi przed nami w formie in statu nascendi, jako prawie książkowa demonstracja
zmieniającego się stylu narracji Johnsona. Można ten rozwój opisać jako zysk
lub stratę, jego ważność i zarys pozostają niezaprzeczalne. Od kompetentnego,
jak zawsze partnera do dyskusji, jeszcze z powieści debiutanckiej Domniemania
w sprawie Jakuba z 1959 roku, przeistacza się się Gesine – właśnie w Wielkanocnej wodzie – w (stającą się samą coraz bardziej „autorskąˮ?) partnerką narracyjną
równoprawną narratorowi Johnsonowi. Ona zyskuje w poetyckiej świadomości
autora ciągle rosnące znaczenie, żeby na końcu zaproklamować współautorstwo

Pierwsza edycja, Uwe Johnson, Karsch, und andere Prosa (Frankfurt nad Menem: Suhrkamp
Verlag), 1964 (edition suhrkamp 59), jako tekst otwierający zbiór.
5
Norbert Mecklenburg jako autor posłowia do zbioru tekstów Johnsona (Karsch, 1990), 97 przyjął
błędnie, że akcja opowiadania rozgrywa się w Wielkanoc 1945 roku.
4
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i swojego „towarzysza pisarzaˮ potraktować jako zleceniobiorcę i wręcz jako dostawcę usług6.
W każdym razie późniejsze monumentalne Jahrestage I−IV (1970 i lata następne) są nie do wyobrażenia bez wielokrotnie deklarowanego zamiaru przedstawienia już wymienionej „świadomość Gesine Cresspahlˮ (u niego ciągle
pisane bez dopełniacza „s”)7. Jednak ten proces zaczął się „całkiem prawidłowoˮ wycieczką Gesiny po wielkanocną wodę już nie w niemieckim Jerichow,
w określonych okolicznościach, których nowi polscy osiedleńcy mogli wówczas
doznać w Szczecinie, co być może u nich również wywołało skłonność do pogańskich i magicznych ćwiczeń wielkanocnych? Ten projekt, mający wyeksponować „świadomość Gesine Cresspahlˮ, posiada w związku z tym w twórczości
Meklemburczyka długą prehistorię. W powieści debiutanckiej tylko zaanonsowana, teraz wyposażona w indywidualną historię Gesine znalazła się w centrum
opowiadania Wielkanocna woda. Młoda, szczupła, trzynastoletnia dziewczynka,
jeszcze w okresie dojrzewania, stanowi punkt wyjścia rozwoju − od poliperspektywicznie ograniczonej wcześniejszej Gesine, do jej strony „autorskoˮ opowiedzianej, późniejszej, raczej dominującej Gesine z powieści Jahrestage, w jej całej
epickiej rozciągłości.
Tutaj ma miejsce w zdumiewającym, równocześnie restauracyjnym, jak i rewolucyjnym procesie nowoczesnej sztuki narracyjnej autoryzowanie wymyślonej
osoby do bycia równouprawnionym partnerem autora, narodzonego z koincydencji
gruntownie zmienionej tematyki krajobrazowej i społecznej z wzmiankowanym
radykalnym zrewolucjonizowaniem stylu narracji. „W szczególności opowiadanie Wielkanocna woda nadaje się do uwypuklenia funkcji łącznikaˮ 8. Trzymajmy
się tej wypowiedzi, wzbogaćmy ją w dalsze fakty. Johnson żył wówczas od wielu
lat w Berlinie Zachodnim, opublikował dwie powieści, które odniosły sukces, co
jemu jako pisarzowi awangardowemu z oficyny Suhrkampa dało wysokie uznanie i już wcześniej przyniosło przyjaźń wydawcy Siegfrieda Unselda. Mimo tego
ta nowa, jeszcze niezwykle młoda gwiazda literatury popadła w kryzys twórczy,
który temu dwudziestodziewięciolatkowi przysporzył kłopotów. Paradoksalnie
6
Por. Ulrich Krellner, Was ich im Gedächtnis ertrage. Untersuchungen zum Erinnerungskonzept
von Johnsons Erzählwerk (Würzburg: Königshausen und Neumann, 2003), 207 i n.
7
Por. Dieter E. Zimmer, „Eine Bewusstseinsinventurˮ, w: Michael Bengel, red., Johnsons Jahrestage (Frankfurt nad Menem: Suhrkamp Verlag, 1985), 99.
8
Ulrich Krellner, „Gesines österliche Auferstehung…ˮ, w: Deutsche Vierteljahresschrift für Geistesgeschichte 4 (2012), 86: 612.
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brakowało mu opresyjnego systemu NRD, a nowa wolność w Berlinie Zachodnim oddziaływała na niego paraliżująco. Do tego doszedł, jest to istotne, kolejny
aspekt: od roku 1961 i wzniesienia Muru Berlińskiego w małżeństwie Johnsonów
narastał kryzys, potęgowany paranoicznymi atakami zazdrości. Zamierzał rozwiązać przytłaczający go kryzys w ten sposób, że wyniósł swoją żonę, zwłaszcza
w okresie późniejszej amerykańskiej/angielskiej emigracji do roli nowej partnerki w pisaniu i przypominaniu. To „była” jednak ta Gesine, której inicjację
przeprowadził w fabule utworu Wielkanocna woda. Opowiadanie Johnsona nie
jest właśnie dlatego jednowymiarową spokojną relacją z wydarzenia, co niektórzy założyli9, lecz opowiada bardzo dobitnie o zdarzeniu, jak dorastająca osoba
w czasach bezprawia lat powojennych uczy się bronić swojej skóry, czytaj: przeciwko zgwałceniu: przy pomocy bezkompromisowego kopnięcia w zagrażająco
wyciągające się męskie czułe miejsca. To doświadczenie w znacznie większym
stopniu ukształtowało życie Gesine i było ważniejszym przeżyciem niż wszystkie wielkanocne (Morze Bałtyckie) wodne czary, jakiejkolwiek pogańskiej proweniencji, mogłyby być − stało się doświadczeniem inicjacyjnym i w związku
z tym nabrało znaczenia, które później w Jahrestage – nie bezpośrednio lecz
wielokrotnie – będzie potwierdzone. Przy tej okazji opowiadanie Wielkanocna
woda zostało stworzone bardzo szybko, Johnson nie był wówczas opieszałym dostarczycielem tekstów, nim stał się później w trakcie powstawania tetralogii Jahrestage. Wielkanocna woda została napisana jednym tchem w przeciągu dobrego
tygodnia i przesłana osobiście Siegfriedowi Unseldowi. Patrząc z perspektywy
Jahrestage − to wielkie dzieło jest dlatego jednią, ponieważ zostało wydarte
coraz bardziej rosnącemu oporowi „Gesiny” – i zostało dokończone samotnie.
Ta już wymieniona biografia Uwego Johnsona ma w tym swój udział; poddana
została werdyktowi niektórych krytyków literackich i dlatego nie mogła ukazać
się w oficynie wydawniczej Suhrkampa10.
Ponadto zgadza się w sumie to, co zauważył Ulrich Krellner, że akademicka recepcja fabuły Wody wielkanocnej zachodziła prawie wyłącznie w aspektach związków biografii z dziełem i technik narracyjnych i poprzez to zostało
Według Ulricha Krellnera („Gesinesˮ, 619 i 622) przede wszystkim Norbert Mecklenburg i również Reinhard Baumgart.
10
Również w tym przypadku centralną postacią była Gesina; przede wszystkim Reinhard
Baumgart widział w niej w rzeczy samej bliskość do „utraty środkaˮ i poprzez to przesunął Johnsona ,,na plan dalszy, w którym nie powinien znaleźć się. Por. też: Krellner, „Gesinesˮ, 622: „Przygoda Gesiny ani nie kończy się z wszystkich punktów widzenia dobrze, ani jej przeżycia nie
nadają się do kompensacji Sedelmayerowskich uczuć straty”.
9
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przeoczone, że w fabule istnieje również aranżacja centralnego bazowego doświadczenia życiowego Gesiny. Z tej racji zaleca się również zastosowanie się
do następującej konkluzji tego badacza: „Ponieważ nie tylko znaczenie Wielkanocnej wody jako historii inicjacyjnej pozostało nietematyczne, lecz poza tym
znajduje się w obiegu kilka problematycznych poglądów na temat «idyllicznej»
treści, opłaca się jeszcze raz dokładnie przeanalizować opowiadanie, które pokazuje ponowne przyswojenie centralnej figury Jahrestage Johnsonaˮ11. I ta konstatacja kończy przedłożone tutaj, zasługujące na uznanie polskie tłumaczenie tego
tekstu, które mogłoby być preludium do przekładu również Jahrestage na język
polski. To byłaby eminentna korzyść.
Tłumaczenie: Andrzej Talarczyk
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35 lat koordynowania w IFG i ILiNM interi transkulturowych projektów wymiany nad Odrą –
szczeciński model germanistyki kulturowego pogranicza∗
Słowa kluczowe: area studies, germanistyka interkulturowa, regionalizm, współpraca
transgraniczna

Keywords: area studies, transcultural German studies, regionalism, cross-border cooperation
Tekst ten powstał w konsultacji z dr. Andrzejem Talarczykiem. Przedstawiono w nim działalność mandatową dr. Talarczyka w istniejącym do 2019 r. IFG na tle ogólnego zarysu historii tej
jednostki organizacyjnej US. Działalność ta obejmuje również pierwszy rok funkcjonowania nowo
powstałego Instytutu Literaturoznawstwa i Nowych Mediów. Nieliczne publikacje na ten temat
są opracowaniami okolicznościowymi, charakteryzującymi się nolens volens dużą skrótowością.
Nie posiadają pełnej analitycznej sprawozdawczości. Celem niniejszego artykułu jest wypełnienie
tej „luki”. Dr Andrzej Talarczyk ma w swojej biografii zawodowej trwające ponad 10 lat pobyty
studyjne na uniwersytetach niemieckich (m.in. studia magisterskie i doktoranckie w Lipsku). Przyczyniło się to do pogłębienia przez niego wiedzy merytorycznej z zakresu kultury krajów niemieckojęzycznych, jak i literaturoznawstwa, co znalazło wyraz w jego nowatorskich pomysłach dydaktycznych, mających znaczenie w skali ogólnopolskiej germanistyki. Od chwili zatrudnienia w US
(1985) wspiera współpracę z zagranicą, rozwijając ją zarówno dla dobra Instytutu, jak i Uniwersytetu Szczecińskiego, często w formie prekursorskich projektów. Pełni funkcję koordynatora tej
współpracy – na początku z Wydziałem Kultury Ambasady RFN w Warszawie, a od 1992 r. z Akademią Bałtycką w Lubece, od 1994 r. (z nominacji dziekańskiej) z Uniwersytetem w Greifswaldzie.
Od 1996 (z nominacji rektorskiej) koordynując całokształt współpracy IFG z instytucjami kulturalnymi i społecznymi w Niemczech, zacieśnia i poszerza wcześniejsze kontakty o inne instytucje,
także nieakademickie. W latach 2008–2010 był koordynatorem instytutowym procesu bolońskiego
i punktacji ECTS, a od 2014 r. ponownie koordynatorem współpracy z zagranicą w Pracowni Literaturoznawstwa Porównawczego, przemianowanej w 2015 r. – w wyniku dynamiki rozwojowej tej
jednostki – na Zakład Literaturoznawstwa Porównawczego pod kierownictwem piszącej te słowa.

∗
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Część I
Od Koła Naukowego Germanistów do podróży studyjnych
Uwarunkowania nie tylko geograficzne
Od początku istnienia germanistyka szczecińska była „skazana” na współpracę
transgraniczną i międzyregionalną. Nie sprowadzało się to tylko do kwestii
położenia geograficznego i geopolitycznego. W regionalnych aspektach była
to bliskość Brandenburgii, Meklemburgii/Pomorza Przedniego i – w szerszym
zakresie: geograficzno-kulturowym – północnych Niemiec, z uwzględnieniem
Szlezwiku-Holsztynu (jednocześnie krainy geograficznej) jako pewnej historycznej całości kulturowo-polityczno-religijnej.
W perspektywie geopolitycznej możemy mówić o szczególnej (również
sensu stricto politycznej) roli, która przypada Uniwersytetowi Szczecińskiemu
jako „wysuniętej” najdalej na zachód polskiej placówce kształcenia akademickiego1. Po roku 1989 doszło do tego jeszcze zadanie „umojenia”2 całokształtu

Przed wojną taką placówką był wyłącznie Uniwersytet Poznański, gdzie świadomość takiej roli
wyrażała się m.in. w zajmowaniu się „myślą zachodnią”. Obecnie taką szczególną (również społeczną) funkcję przejęły już wszystkie ośrodki akademickie usytuowane na ziemi nadodrzańskiej.
Patrząc na rozbudowany krajobraz instytucji akademickich po drugiej stronie rzeki, istnienie
na Pomorzu Zachodnim Uniwersytetu Szczecińskiego służy powstaniu pewnego parytetu, który
w ciągu ostatnich trzydziestu lat funkcjonuje bez balastu ideologicznej determinacji. W Niemczech Zachodnich istniała przed 1989 r. tzw. Ostforschung z konkretnymi celami, nie tylko badawczymi. Nowe czasy przyniosły ze sobą nowe wyzwania, zarówno badawcze, jak i dydaktyczne, co
zaowocowało również inną jakością w stosunkach polsko-niemieckich.
2
Twórca tego terminu opisuje jego rozumienie tak: „Inny proces – nazywam go «procesem umojenia» – rozpoczął się z początkiem lat siedemdziesiątych, nie bez problemów. Związany był on
z coraz powszechniejszym i intensywniejszym rozwojem świadomości regionalnej, szczególnie
po roku 1989. Coraz istotniejsza stawała się sprawa «mojego miejsca na ziemi», małej ojczyzny, aury czasu minionego, intymności i indywidualności miejsca, domu, ulicy, miasta, okolicy.
«Umojone» zostaje to, co dotychczasowa propaganda odrzucała jako zdecydowanie negatywne,
bo obce – bo pruskie lub niemieckie. Dziedzictwo obcego, innego, staje się «moim», które przekazać muszę dalej – współczesnym oraz tym, którzy przyjdą po nas. Bo «umojenie» to droga do
stworzenia uniwersum łączącego cztery elementy: krajobraz, emocje, czas i człowieka. Thomas
Schulz, „ Niemieckie dziedzictwo kultury w Polsce – wspólne dziedzictwo?”, w: 50/20: szkice
i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury, red. Teresa Leśniak, Małgorzata
Poźniak (Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2011), 141. Por. też: Jan Józef Lipski, Powiedzieć sobie wszystko/Wir müssen uns alles sagen (Gliwice–Warszawa: Wydawnictwo „Wokół
nas” i Wydawnictwo Polsko-Niemieckie, 1996).
1
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schedy kulturowej byłego niemieckiego Pomorza (Hinterpomern) z częściami
byłej Nowej Marchii (Neumark), które zostały w 1945 roku przyłączone do niego.
Przypomniane wcześniej fakty miały wpływ na powstanie nowych relacji
w stosunkach z sąsiadami zza Odry, których jedną z form wyrazu stawało się
z biegiem czasu wspólne dążenie do opieki nad schedą kulturową całych naszych
ziem zachodnich, jako czynnika łączącego, a nie – jak dotychczas – dzielącego
oba państwa, czego konsekwencją było wytworzenie się szczególnego klimatu,
który okazał się pomocny w działaniach, mających na celu zainicjowanie, a następnie rozwój współpracy polsko-niemieckiej i niemiecko-polskiej.
Takie zadanie próbowała realizować germanistyka szczecińska (jako pierwsza w Polsce), podejmując się badania literatury „małych ojczyzn”, tzn. twórczości pisarzy pochodzących z Pomorza, byłych Prus Wschodnich i Śląska, piszących
o tych krainach historyczno-kulturowych. Zatem IFG podjęło próbę „wstąpienia”
na tematycznie niezbadany obszar, na swego rodzaju terra incognita.

Koło Naukowe Germanistów, Uniwersytet w Rostocku,
Akademia Sankelmark
Pierwszą funkcją powierzoną dr. Andrzejowi Talarczykowi w roku akademickim 1985/86 była opieka nad Kołem Naukowym Germanistów. Sprawując ją, nawiązał kontakt z Wydziałem Kultury Ambasady Republiki Federalnej Niemiec.
W ramach tej współpracy, którą koordynował do początku lat 90., sprowadzał
filmy niemieckie, będące ekranizacją wybitnych dzieł literackich i włączał je
do programu zajęć literaturoznawczych. Umożliwiło to studentom doskonały
kontakt z „żywym” językiem w sytuacji, kiedy granice były jeszcze zamknięte,
a media nie znajdowały się na takim etapie rozwoju i zasięgu społecznego, jak
w późniejszej dobie internetowej3.
Literaturoznawstwo miało w omawianej fazie rozwojowej Katedry Filologii Germańskiej (KFG, późniejszy Instytut Filologii Germańskiej – IFG) silną
obsadę kadrową (istniały dwa Zakłady: Literatury Powszechnej, pod kierownictwem doc. dr. Karola Koczego i Literatury Niemieckiej, zawiadywanym przez
Od roku akademickiego 1987/88 do roku 1994 (?) Koło Naukowe Germanistów, pod kierownictwem mgr. Haralda Kabsy (nie ma żadnego oficjalnego dokumentu sprawozdawczego z tej
działalności). Z inicjatywy doc. Karola Koczego przyznawany był w Kole Naukowym przez kilka
lat przez studentów tzw. Mały Nobel Literacki.

3
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doc. dr. hab. Jana Watraka)4. Pierwszym zrealizowanym projektem naukowym
była konferencja „Problematyka wojny w literaturze niemieckojęzycznej XX
wieku” (Die Kriegsproblematik in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts), przeprowadzona we współpracy z Instytutem Germanistyki Uniwersytetu Rostockiego (1988)5.
W 1987 roku podjęto także współpracę z Akademią Sankelmark koło Flensburga, leżącego przy granicy niemiecko-duńskiej. Jej formą realizacyjną były
polsko-niemieckie warsztaty ze studentami w ramach organizowanej corocznie
(w drugiej połowie sierpnia) tzw. niemiecko-polskiej szkoły letniej (Sommerschule). Było ich dziesięć, z czego ostatnie cztery jako spotkania polsko-niemiecko-rosyjskie koordynował dr Andrzej Talarczyk. W zasadzie były, patrząc
z polskiej perspektywy, zasługą doc. Karola Koczego, który przyjął propozycję,
wysuniętą przez stronę niemiecką, współpracy w tym zakresie6. Podjęta inicjatywa – jak zostało to ujęte w sprawozdaniu okolicznościowym z okazji 30-lecia
powstania szczecińskiej placówki dydaktyczno-naukowej – dała możliwość
naszym germanistom „uczestniczenia w wakacyjnych podróżach studyjnych
z atrakcyjnym programem kulturoznawczym i licznymi wykładami o tematyce
społeczno-politycznej7. W tym miejscu należy również wspomnieć o interesujących wykładach o literaturze niemieckiej przeprowadzanych przez prof. Jürgena
Wolffa, przewodniczącego Niemieckiego Związku Nauczycieli (Deutscher Lehrerverband). Współpraca z nim przyjmie na dalszym etapie rozwoju IFG dodatkowe formy i treści8.

Magdalena Czop-Lisiecka, „Instytut Filologii Germańskiej”, w: Uniwersytet Szczeciński na przełomie wieków i czasów 1985–2010, red. Włodzimierz Stępiński, Waldemar Tarczyński (Szczecin:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010), 439–456.
5
Organizatorami konferencji był doc. dr Karol Koczy we współpracy z prof. Joachimem Bernhardem, a dr Andrzej Talarczyk był jej sekretarzem i współautorem programu. Materiały pokonferencyjne ukazały się w Wydawnictwie Naukowym US: Karol Koczy, red., Colloquia Germanica
Stetinensia 2 (1989).
6
Z inicjatywą wystąpił dr Dietmar Albrecht, ówczesny kierownik programowy tej instytucji, późniejszy (od 1992 r.) kierownik Akademii Bałtyckiej (Ostsee-Akademie) w Lubece-Travemünde.
Współpraca z nim została później rozszerzona przez dr. Andrzeja Talarczyka na cały US, Pomorze
Zachodnie, a nawet na Pomorze Gdańskie, o czym więcej w dalszej części tego szkicu.
7
Czop-Lisiecka, „Instytutˮ, 451.
8
Por. z akapitem Znaczenie wykładów „profesorów wizytujących” w drugiej części tego tekstu,
który ukaże się w kolejnym numerze Przeglądu Zachodniopomorskiego.
4
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Kilonia i Lipsk
10 XI 1988 roku IFG podpisuje umowę o współpracę z germanistyką Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii. Funkcjonowanie tej umowy na przestrzeni
kilku lat ogranicza się w zasadzie tylko do realizacji programu stypendialnego,
w ramach którego pracownicy IFG US uczestniczą w miesięcznych wyjazdach
do tamtejszych bibliotek uniwersyteckich. Kiloński uniwersytet okazał pomoc
w przeprowadzeniu w 1995 roku studenckiej podróży studyjnej, zorganizowanej przez dr. Talarczyka, o czym więcej w dalszej części niniejszego szkicu. Nie
istnieje jednak jakakolwiek medialna dokumentacja, potwierdzająca znaczenie
wspomnianej współpracy, poza sprawozdaniem z tej studenckiej wyprawy, ale
do tego jeszcze powrócę.
W owym czasie współpraca z Lipskiem (istnieje jeszcze NRD) jest realizacją umowy – zawartej w drugiej połowie lat 80. – dotyczącej wymiany akademickiej pracowników i studentów US z tamtejszą Wyższą Szkołą Pedagogiczną.
W związku z tym, że nie ma ogólnodostępnego dokumentu sprawozdawczego
z tej współpracy, trzeba ograniczyć się do stwierdzenia, że w jej zapisach był
przewidziany semestralny pobyt całego rocznika studentów w tamtejszej uczelni.
Choć trwało to stosunkowo krótko (dwa do trzech lat), to dla wyjeżdżających
studentów neofilologii był to pobyt o znaczeniu fundamentalnym ze względu
na rangę historyczną tego miasta w kulturze Niemiec, w tym ulokowanie tam
Biblioteki Narodowej (Deutsche Bücherei). Współpraca z tym miastem została
później podjęta ponownie, ale już w innych warunkach społeczno-politycznych,
tylko z Uniwersytetem Lipskim, mającym tradycje porównywalne z Uniwersytetem Jagiellońskim, ten temat będzie jeszcze sygnalizowany w dalszej części
wywodu.

Powstanie Instytutu i reforma programu nauczania
W 1989 roku Katedra została przekształcona w Instytut Filologii Germańskiej,
a w 1993 podjęto modyfikację programu nauczania i wprowadzono nowe treści
kształcenia9. Dało to nie tylko ważny impuls do rozwoju językoznawstwa (m.in.
Autorem tej reformy był trzeci dyrektor IFG, autor pierwszej i jedynej dotychczas próby spojrzenia z szerszej perspektywy na historię instytutu, która jest jednocześnie formą podsumowania wprowadzanej przez niego reformy programu nauczania. Por. Ryszard Lipczuk, „Kilka słów
9
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w wyniku wprowadzenia programu współpracy Tempus/Phare)10, ale stworzyło
również bardzo korzystne warunki ramowe dla intensyfikacji już podjętych aktywności. Reforma ta – przez przypisanie proseminariom wyjątkowej roli w procesie dydaktycznym – stała się zarówno siłą napędową wzmożonej koncentracji nauczycieli akademickich i studentów na długofalowym przygotowywaniu
do pisania prac magisterskich, jak i dalszego rozwoju krajoznawczych i literaturoznawczych aktywności „pozaseminaryjnych”, pozwalających jeszcze szerzej rozwijać kreatywne formy zdobywania wiedzy i umiejętności. Łączy się to
z wcześniej zasygnalizowanym prekursorskim zajęciem się problematyką „małej
ojczyzny” w literaturze byłego Wschodu niemieckiego (obecnie naszych ziem
zachodnich). Jest to zadanie podjęte przez prof. Jana Watraka i jego Zakład Literatury Niemieckiej.

Uniwersytet im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie
Współpraca szczecińskiej germanistyki z jej odpowiednikiem na Uniwersytecie
w Greifswaldzie istniała de facto od czasu powstania Katedry Filologii Germańskiej. W roku akademickim 1986/87 dr Gisela Ros prowadziła w IFG US zajęcia
z językoznawstwa. Była to jednak jednostkowa inicjatywa w kontekście doraźnej potrzeby. Powstały w 1993 roku trzyletni program Fundacji DAAD z Bonn
umożliwił strukturalne usystematyzowanie tej wycinkowej współpracy z germanistyką na uniwersytecie w Greifswaldzie.
Realizację tego programu (na podstawie otrzymanej w 1993 roku nominacji
dziekańskiej) koordynowali: dr Marian Szczodrowski (językoznawca) i dr Andrzej Talarczyk (literaturoznawca). Uwieńczeniem tej współpracy była zorganizowana w 1994 roku przez prof. Jana Watraka – przy współudziale prof. Rolfa
Bräuera – polsko-niemiecka konferencja „Johann Gottfied Herder – życie i twórczość” (Johann Gottfried Herder – Leben und Wirkung)11, którą umiejscowiono
o germanistyce szczecińskiej (na tle ogólnych celów neofilologii i filologii germańskiej w Polsceˮ), Europa Regionum 1 (1996): 131–140.
10
Jest to również zasługa prof. Lipczuka. Program dotyczył współpracy z Uniwersytetami
w Gießen i Antwerpii. Został podpisany w grudniu 1997 r. i był realizowany do czerwca 2001 r.
11
Por. Jan Watrak, Rolf Bräuer, wyd., Herders Idee der Humanität Grundkategorie menschlichen Denkens, Dichtens und Seins. Materialien des Internationalen Symposiums zum Thema
Johann Gottfried Herder – Leben und Wirkung in Kołobrzeg/Szczecin (Kolberg/Stettin). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1995. O ważności podjętej wówczas
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Rycina 1. Rektorat US (1993). Od lewej: H. Golombek, dyrektor biura DAAD
(Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) w Warszawie,
dr A. Talarczyk, koordynator współpracy z zagranicą w IFG US
i prof. A. Bałaban, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą w US
(z archiwum A. Talarczyka)

w dwóch miastach: Kołobrzegu i Szczecinie. Umowa ta zapoczątkowała również
zintensyfikowanie wymiany profesorów wizytujących, czego następstwem były
dwa długotrwałe pobyty – prof. Ulricha Drechsela w Zakładzie Języka Niemieckiego i prof. Reginy Hartmann, kierowniczki nowo powołanego Zakładu Współczesnej Literatury Niemieckiej. Głównym jej osiągnięciem było zorganizowanie
z przez nią, we współpracy z Instytutem Filologii Obcych (Institut für Fremdsprachliche Philologien) w Uniwersytecie w Greifswaldzie, dwóch konferencji
regionalistycznych (2004 i 2008)12.
problematyki świadczą również następujące opracowania: Karol Koczy, Johannes Bobrowski: ein
Deutscher und der Osten (Sankelmark: Akademie Sankelmark, 1989); Jan Watrak, Antoni Hodak,
Politische Landschaften (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1995);
Ewa Hendryk, Hinterpommern als Weltmodell in der deutschen Literatur nach 1945 (Frankfurt
nad Menem: Peter Lang Verlag, 1998) i Andrzej Talarczyk, wyd., „Provinz als (geistige) Lebensform: Kulturlandschaften der südlichen Ostseeregion im Wandel der Zeitˮ,, Collogia Germanica
Stettinensia 6 (1998): 197.
12
Materiały pokonferencyjne ukazały się w publikacjach, których tytuły są jednocześnie tytułami
konferencji: Regina Hartmann, red. Literatur des Ostseeraumes in interkulturellen Prozessen:
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W tym kierunku podąża dr Andrzej Talarczyk, obierając drogę prowadzącą
do ulepszania procesu dydaktycznego. Wiążą się z tym interdyscyplinarne aktywności, które mocą nominacji rektorskiej z 1996 roku zostają rozszerzone
na całokształt współpracy IFG z instytucjami akademickimi i organizacjami
kulturalnymi oraz politycznymi w Niemczech. W ramach rozszerzenia nawiązanej już wcześniej współpracy z Akademią Sankelmark, podejmuje wspólnie
z dr. Dietmarem Albrechtem realizację projektu majowych wypraw studyjnych
po Pomorzu Zachodnim z udziałem byłych przedwojennych mieszkańców Pomorza i szczecińskich studentów germanistyki, które będą realizowane pod auspicjami Akademii Bałtyckiej w Lubece13.
Dwutygodniowe wyprawy studyjne stają się formą „uniwersytetu na wolnym
powietrzu” (Universität im Grünen). Umożliwiają penetracje „historii w miejscu
jej dziania się” (Geschichte vor Ort)14. Wspomniane projekty zostały przez niego
włączone w zajęcia z historii literatury niemieckojęzycznej i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, np. cykliczne wykłady niemieckich profesorów
wizytujących, uzupełniające i pogłębiające ramowe programy zajęć dydaktycznych. Niewątpliwie były pomocne w tworzeniu nowej spójnej struktury, która
nadała germanistyce szczecińskiej w jej geopolitycznym (i kulturowo-historycznym) usytuowaniu znamiona unikatowości. Zdaniem studentów, którzy uczestniczyli w realizacji tych projektów, podobne struktury w pracy dydaktycznej
innych instytutów germanistycznych w Polsce wówczas jeszcze nie istniały, co
pozwala sądzić, że opisane tutaj aktywności, trwające trzydzieści pięć lat, stanowią pewien wzorzec, dający się określić jako model szczeciński15.
deutsch-polnisch-skandinavische Konferenz Külz/Kulice vom 7. – 10. Oktober 2004 (Bielefeld:
Aisthesis Verlag, 2005) i Regina Hartmann, red., Grenzen auf der Landkarte – Grenzen im Kopf:
Kulturräume der östlichen Ostsee in der Literatur vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart (Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2010).
13
Pierwsza wyprawa w maju 1992 roku odbywa się pod auspicjami Pomorskiego Towarzystwa
Niemcoznawczego jako współorganizatora, które reprezentował dr Andrzej Talarczyk jako jego
pierwszy wiceprzewodniczący. PTN powstało w 1990 r. przy Książnicy Pomorskiej. Organizacji kolejnych wypraw patronowały już IFG US i Akademia Bałtycka w Travemünde, w której
dr D. Albrecht przejął funkcję dyrektora. Więcej na ten temat por. akapity Akademia Bałtycka
i Polsko-niemiecko-skandynawskie regionalistyczne konferencje naukowe.
14
Jacqueline Nießer, Juliane, Tomann, red., Angewandte Geschichte. Neue Perspektiven auf Geschichte in der Öffentlichkeit (Ferdinand Schöningh, 2014).
15
Andrzej Talarczyk, „Współpraca IFG z zagranicą”, Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego, 10–12 (1998): 75–77. Por. też hasło „Talarczyk Andrzej”, w: Encyklopedia
Szczecina. Wydanie jubileuszowe z okazji 70-lecia polskiego Szczecina (Szczecin: Szczecińskie
Towarzystwo Kultury, 2015), 1066. W Encyklopedii również znajduje się informacja, że w 1992 r.
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Dr Talarczyk otrzymuje za tę działalność nagrodę rektorską (1996) i zostaje
włączony do Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą oraz do Rady Programowej czasopisma (rocznika) wydawanego na US – Europa Regionum.
Naukową kwintesencją tych działań w obszarze polsko-niemieckiej współpracy jest wydanie przez niego zeszytu Colloquia Germanica Stetinensia poświęconego problematyce regionalnej16. Oprócz prac szczecińskich germanistów,
opublikowano w nim również teksty filologów i historyków z Niemiec, którzy
specjalizują się m.in. w problematyce pomorskiej, a ich opracowania do pewnego
stopnia są podstawą odczytów w naszym Instytucie, a także w Czytelni Niemieckiej Instytutu Goethego w Książnicy Pomorskiej, czy też w Szczecińskim
Towarzystwie Naukowym.
W ten kontekst tematyczny wpisuje się nowa, podjęta w 1999 roku przez dr
Dorotę Sośnicką inicjatywa kooperacji z Fundacją Hansa Wernera Richtera, owocująca przeprowadzeniem jesienią tego roku w Kulicach konferencji naukowej
na temat współpracy polsko-niemieckiej oraz historii i literatury obu państw17.
Fundacja ta zorganizowała w latach 2000–2003 w Greifswaldzie spotkania literackie „Młoda literatura w Europie” („Junge Literatur in Europa”), w których
uczestniczyli również studenci IFG)18. Dr Sośnicka należała także do grupy inicjatorów odsłonięcia tablicy (11.10.2003) upamiętniającej szczecińskie pochodzenie znanego pisarza niemieckiego Alfreda Döblina (mieszkał w Szczecinie do 10.
roku życia)19.

Akademia Bałtycka w Lubece-Travemünde
Współpraca z wieloma instytucjami tego typu trwała kilka lat i po spełnieniu
swojej „misji” kończyła się. Jedyny wyjątek stanowiło partnerstwo z Akademią

dr Talarczyk pełnił funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego Pomorskiego Towarzystwa Niemcoznawczego, a zarazem przewodniczącego Sekcji Humanistycznej. Zainicjował – przy wsparciu
profesora wizytującego w IFG Uniwersytetu Szczecińskiego, Gerharda Schmidta-Henkla z Uniwersytetu w Saarbrücken – powstanie Czytelni Niemieckiej monachijskiego Instytutu Goethego
w Książnicy Pomorskiej.
16
Talarczyk, „Provinzˮ, przyp. 13.
17
Czop-Lisiecka, „Instytut”, 453.
18
Tamże.
19
Tamże, 454.
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Bałtycką, która rozpoczęła się, jak już stwierdziliśmy, w 1992 roku i trwa już
prawie trzydzieści lat20.
W ciągu tego czasu formy i treści tej współpracy zmieniły się. Dzięki licznym zaproszeniom do udziału w ciekawych projektach, przeprowadzanych przez
wspomnianą instytucję, uczestniczyli w nich zarówno studenci, jak i pracownicy
naukowi naszego Instytutu i Instytutu Historii oraz innych jednostek organizacyjnych US. Było to możliwe dzięki statusowi stałych współpracowników dr.
Andrzeja Talarczyka i zaproszonego przez niego do tej współpracy prof. Włodzimierza Stępińskiego z Instytutu Historii.

Rycina 2. Uczestnicy podróży studyjnej „Z Pommern do Pomorza” w 1994 roku
przed wejściem do Pałacu w Maciejewie.
W trzecim rzędzie z lewej strony: prof. W. Stępiński i dr. A. Talarczyk
(z archiwum A. Talarczyka)

Wszyscy zapraszani członkowie naszej Alma Mater Stetinensis mogli przez
długie lata uczestniczyć w seminariach weekendowych z różnymi literackimi,
politologicznymi i historycznymi tematami, a pracownicy naukowi US (samodzielni i niesamodzielni) również uczestniczyli w omawianym projekcie jako
Od 2001 r. po wewnętrznym rozłamie we współpracy z Pomorskim Związkiem Wypędzonych (Pommersche Landsmannschaft der Vertriebenen) jej progresywna część przekształciła się
w strukturę organizacyjną o nazwie Academia Baltica.

20
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referenci. Te możliwości istnieją de facto nadal i są wykorzystywane wprawdzie
rzadziej, ale w pewnym zakresie kontynuowane21. A jeden z ówczesnych pracowników etatowych Akademii, Jörg Hackmann, został profesorem najpierw na Uniwersytecie Greifswaldzkim, a obecnie w IH US.
Wyżej wspomniane, wspólne niemiecko-polskie podróże studyjne „Z Pommern do Pomorza” („Von Pommern nach Pomorze”), które przeprowadzane były
wyłącznie na koszt strony zapraszającej, odbywały się do 1997 roku. W drugiej
podróży uczestniczył już prof. Włodzimierz Stępiński i regionalista Ryszard Kotla jako naukowi komentatorzy, a od 1993 roku kierownictwo organizacyjne zostało przejęte przez dr. Talarczyka. Oznaczało to, że z dużym zaufaniem przekazano pracownikom naukowym US przedstawienie historii Pomorza Zachodniego
(byłego niemieckiego Hinterpommern) przedwojennym niemieckim mieszkańcom. Był to prekursorski projekt w stosunkach polsko-niemieckich – odniósł nie
tylko polityczny sukces, czego wyrazem były bardzo pozytywne oceny i komentarze, motywujące do jego kontynuacji w następnych latach. Struktura programowa kolejnych wypraw także była układana przez stronę polską. Dla studentów
szczecińskiej germanistyki było to często pierwsze zapoznanie się z historią ich
małej ojczyzny, co w wielu wypadkach skutkowało – na kanwie doświadczeń
i przeżyć doznawanych przez nich w tej podróży – podejmowaniem sygnalizowanej problematyki w pisanych przez nich pracach magisterskich. Najczęściej
podejmowali się zadania opracowania literackiej recepcji tematu „doświadczenia
stron ojczystych” (Heimaterfahrung) w przedwojennej i powojennej literaturze
niemieckiej22.
Następną wspólną, niewątpliwie pionierską inicjatywą o ponadregionalnym
znaczeniu w stosunkach polsko-niemieckich, podjętą przez dr. Andrzeja Talarczyka i dr. Dietmara Albrechta, do realizacji której w 1993 roku zostały zaproszone Instytut Historii US oraz Pomorski Związek Ziomkowstwa (Pommersche
Z inicjatywy dr. Andrzeja Talarczyka profesor wizytujący w ZLP Hannelore Scholz-Lübbering
nawiązała kontakt i przeprowadziła tam w dniach 9–11. 06. 2017 konferencję popularnonaukową
na temat „Nowa obca mała ojczyzna. Niemcy i Polacy. Niemcy i Polska 1945 i późniejˮ („Die
neue fremde Heimat. Deutsche und Polen 1945 und danachˮ). Z ZLP uczestniczył w niej dr Bartosz Wójcik, wygłaszając referat na temat „Obchodzenie się z przestrzenią publiczną w polskim
Szczecinie 1945 i później”(„Umgang mit dem öffentlichen Raum im polnisch gewordenen Stettin
1945 und danachˮ) Por. jego sprawozdanie (tytuł identyczny z nazwą konferencji) opublikowane
w Studiach Niemcoznawczych – Studien zur Deutschkunde 61a (2018): 1187–1190.
22
Pod kierunkiem dr. Andrzeja Talarczyka powstało około 20 prac dyplomowych, w tym na temat twórczości „pomorskiego” Uwego Johnsona, „kaszubskiego” Güntera Grassa i „nowomarchijskiejˮ Christy Wolf.
21
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Landsmannschaft), był projekt wspólnego opracowania historii Szczecina w latach 1945–194623. W naukowym (i politycznym) wymiarze publikacja ta była
najważniejszym wydarzeniem we współpracy naszego uniwersytetu z tą instytucją. Edycja dwujęzycznego tomu zbiorowego – część źródeł historycznych dotyczących dziejów naszego miasta opublikowano po raz pierwszy – była w tym
momencie zarysem historycznym stosunków polsko-niemieckich, „wędrówką
po kruchym lodzie”, a współdziałanie organizacji ziomkowskiej pewnym novum
i ważnym krokiem w stosunkach między naszymi narodami.

Rycina 3. Okładka drugiego wydania książki z 1995 roku

Następnym ważnym projektem, w którym występowała Akademia Bałtycka – na zaproszenie dr. Andrzeja Talarczyka – były naukowe polsko-niemiecko-skandynawskie konferencje na temat literatur obszarów nadbałtyckich, przeprowadzane po 2000 roku, o czym więcej w kolejnych partiach szkicu.
23
Tadeusz Białecki, Jörg Hackmann, red., Stettin/Szczecin. 1945–46. Dokumente-Erinnerungen.
Dokumenty – wspomnienia (Rostock: Hinstorff Verlag, 1994). Inicjatorem tego projektu byli:
dr A. Talarczyk, reprezentujący Pomorskie Towarzystwo Niemcoznawcze i dr Dietmar Albrecht,
dyrektor Akademii Bałtyckiej.
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Szkoła jesienna w Europejskiej Akademii Meklemburgii/
Pomorza Przedniego
Według wcześniej charakteryzowanego wzorca podróży studyjnych zainicjowany
został przez dr. Andrzeja Talarczyka, kolejny projekt interkulturowy, który choć
trwał tylko dwa lata (1995–1996), cieszył się również dużym zainteresowaniem.
Został, w nawiązaniu do opisanej wyżej szkoły letniej w Sankelmark, nazwany
szkołą jesienną (Herbstschule). Jego cel określało motto „Spotkania młodych Polaków i Niemców” („Begegnungen junger Polen und Deutscher”). Miejscem ich
przeprowadzania była Europejska Akademia Meklemburgii/Pomorza Przedniego
(Europäische Akademie Mecklenburg/Vorpommern) w Waren, a partnerem organizacyjnym tej współpracy został Andreas Handy, kierownik tej instytucji. Był to
projekt, w którym niemiecka młodzież ze „starych” i „nowych” krajów związkowych (Landów) wymieniała doświadczenia ze studentami IFG US. Realizowany
przy współpracy z takimi partnerami instytucjonalnymi, jak Międzynarodowe
Forum Młodzieży (Internationales Jugendforum) w Bonn i Chrześcijańska Młodzież Niemiec Akademia Arnolda Dannemanna (CJD Arnold Dannemann-Akademie) w Eppingen. Wspomniany projekt przyjął kształt wykładów i dyskusji
dotyczących polsko-niemieckich stosunków, integracji europejskiej, a także transganicznej, ze szczególnym uwzględnieniem projektu Euroregionu Pomerania.
Należy jeszcze wspomnieć o takich formach aktywności, jak praca studentów
w grupach czy też wyjazdy do teatrów (przedstawienia dotyczące problemów
młodzieży), a także krajoznawcze wyprawy studyjne na terenach Meklemburgii
i do Szczecina24.

Współpraca z Fundacją Konrada Adenauera, filia w Rostoku,
i Euroregionem Pomerania z siedzibą w Szczecinie
W ramach kontynuacji sygnalizowanych spotkań młodzieży została zainicjowana przez dr. Talarczyka współpraca z Fundacją Konrada Adenauera, z filią
w Rostoku (Konrad-Adenauer-Stiftung, Bildungswerk Rostock), reprezentowaną przez jej kierownika Wolfganga Ahnera-Tönnisa i Euroregion Pomerania

Andrzej Talarczyk, „II polsko-niemiecka szkoła jesienna w Waren”, Przegląd Uniwersytecki.
Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 11–12 (1996): 51–53.

24
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z siedzibą w Szczecinie. Ta współpraca trwała od 1995 do 2004 roku i dotyczyła dwóch tematycznych kompleksów, które były realizowane również w formie seminariów weekendowych. Tematy wiodące brzmiały: 1) „Co nas łączy
– co nas dzieli? Społeczeństwo i polityka w obydwu częściach Pomorza (Was
verbindet – was trennt uns? Gesellschaft und Politik in beiden Teilen Pommerns);
2) „Polacy – Niemcy wczoraj, dzisiaj i jutro (Polen – Deutsche gestern, heute
und morgen). Projekty te były przeprowadzane na przemian: raz w Niemczech,
innym razem w Polsce. Ich częścią składową były spotkania z wybitnymi przedstawicielami nauki i kultury obydwu krajów w połączeniu ze studyjnymi wyprawami krajoznawczymi. Do najbardziej prominentnych referentów należeli
np. czołowy niemiecki politolog prof. Arnulf Baring z Wolnego Uniwersytetu
w Berlinie, reżyser filmowy Konrad Weiß, a z polskiej stronie najlepsi znawcy
dziejów Pomorza i (historycznej) Nowej Marchii: prof. Włodzimierz Stępiński
i prof. Edward Rymar. Spotkania te stworzyły okazję do zapoznania się w miejscach naznaczonych historią, jak np. w siedzibie rodu von Bismarków w Kulicach
(Külz), w domu pisarza Gerharda Hauptmanna na wyspie Hiddensee i miejscu
urodzin wybitnego pisarza regionalnego Ernsta Moritza Arndta w Groß Schoritz na wyspie Rugii, z historią regionalną, kulturą i literaturą w formie wykładów. Główna siedziba Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie i Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie również były miejscami
ożywionych dyskusji. Tematami, które wówczas podejmowano, były m.in. twórczość takich pisarzy, jak Gerhart Hauptmann i Tomasz Mann oraz ich pobyty
na wyspie Hiddensee, czy życie i twórczość rugiańskiego pisarza regionalnego
Ludwiga Gottharda Kosegartena (słowiańskie legendy Rugii). Zagadnieniami podejmowanymi w referatach były także: rozszerzenie Unii Europejskiej z polskiej
perspektywy i rola mediów w polsko-niemieckim dialogu, a także postrzeganie
Niemców przez Polaków (i odwrotnie) oraz nadal istniejące stereotypy czy też
rola środków masowego przekazu w Niemczech. W Pobierowie, prof. Edward
Włodarczyk, wówczas dyrektor Instytutu Historii referował temat „Od podziału
do współpracy. Pomorze na przełomie czasów”. Innymi prelegentami byli naukowcy z Uniwersytetu w Rostoku, przedstawiciele Euroregionu Pomerania oraz
polscy i niemieccy dziennikarze. Do uczestników tych spotkań należeli – poza
germanistami – również studenci historii, prawa i geografii25.

Przemysław Jackowski, Andrzej Talarczyk, „Rozmowy polsko-niemieckie”, Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 10–12 (2004): 147–149.

25
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Niemiecki Parlament Deutscher Bundestag w Bonn (i Berlinie)
Ważną częścią składową wspomnianego „modelu szczecińskiego” były seminaria
parlamentarne, wprowadzające do dydaktyki interdyscyplinarne elementy suplementarne – seminaria, które w latach 1995–2000 zawsze odbywały się w maju,
na zaproszenie kierownika Biura Obsługi Bundestagu (Besucherbüro des Bundestages), radcę ministerialnego parlamentu niemieckiego Jörga Allkämpera
(w tym dwa razy w Berlinie26). Głównym celem tych podróży, które dr Talarczyk
rozszerzył o kwestie dotyczące krajoznawstwa, było przede wszystkim poznanie pracy niemieckiego parlamentu, a także próba wniknięcia w przeżycia tych,
którzy pośrednio uczestniczyli w debatach parlamentarnych: zazwyczaj w roli
obserwatora. W tym celu również przeprowadzono m.in. rozmowy z przedstawicielami frakcji reprezentowanych w parlamencie partii i udano się do urzędu
kanclerskiego. Zgodnie z własnym pomysłem dr Talarczyk realizował zadania,

Rycina 4. Studenci i pracownicy IFG w parlamencie zachodnioniemieckim w Bonn
(maj 1996). Od lewej: dr A. Talarczyk, kierownik Biura Obsługi Bundestagu
J. Allkämper i dr I. Zaciewska (z archiwum A. Talarczyka)

26
Prekursorskim w tym wypadku był wyjazd w 1994 r. na polityczne seminarium do Bundestagu,
zorganizowany przez mgr. Haralda Kabsę.
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ujęte w kolejnych punktach programu: przejazdy statkiem po Renie (m.in. koło
sławnej, opisywanej często, zwłaszcza przez poetów romantycznych i Młodych
Niemiec, skale Loreley pod St. Goarshausen), pobyty studyjne w takich miastach,
jak: Kolonia (miasto pisarza Heinricha Bölla), Frankfurt nad Menem (ze zwiedzaniem domu, będącego miejscem urodzenia Johanna Wolfganga von Goethego
i poznanie biblioteki narodowej – Deutsche Bibliothek), Moguncja, miasto wynalazcy druku Johannesa Gutenberga, Lipsk ze słynną z Fausta Goethego „Piwnicą Auerbacha” („Auerbachs Keller”) i biblioteką (Deutsche Bücherei). W wyprawach tych uczestniczyli, oprócz studentów germanistyki, również studenci
prawa, socjologii i historii naszego Uniwersytetu27.

Teatry w Berlinie i brandenburskim Schwedt
W latach 1995–2007 dr Talarczyk jako koordynator współpracy z zagranicą w IFG
organizował grupowe wyjazdy do teatrów niemieckich (w Berlinie i Schwedt).
Udało mu się załatwić bezpłatne bilety wstępu28 na interesujące spektakle, co
było ułatwieniem dla – zwłaszcza niezamożnych – studentów, dążących do wzbogacenia wiedzy o kulturze poznawanego przez nich kraju.
Wyjazdy do Berlina, które odbywały się w latach 1995–1997 i w roku 2007,
ograniczały się do sceny Grips Theater, która wywodzi się ze studenckiego ruchu
protestu lat 60. XX wieku i nawiązuje do jego schedy kulturowej. W wyniku
rozwinięcia sloganu programowego generacji 68. roku („długiego marszu przez
instytucje”) powstał w tym teatrze m.in. musical (tekst Volker Ludwig, muzyka
Birger Heymann), będący rewią berlińską, zatytułowaną (w nawiązaniu do linii
metra łączącej dzielnicę subkultury Kreuzberg z dzielnicą uniwersytecką Dahlem) Linie 1. Z czasem stał się światowym szlagierem, granym (sic!) do dzisiaj.
Uczestnictwo w tym i podobnych spektaklach wpisywało się w „ducha reformy”
programu nauczania i uzupełniało doskonale np. zajęcia seminaryjne na temat
upolitycznienia literatury niemieckiej po 1968 roku, w szczególności w aspekcie
krytyki społecznej. Muzyczne doznania były właściwym kluczem do zrozumienia „ducha” ówczesnej epoki (i szczególnej sytuacji podzielonego wtedy miasta),
Por. Andrzej Talarczyk, „Seminarium krajoznawstwa politycznego w parlamencie niemieckim
w Bonn”, Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 11–12 (1996): 51–53; Sylwia Dudek, „Historia, polityka i reńskie wino”, Kurier Szczeciński, 24.06.1997, 18.
28
Pierwsze wyjazdy do Schwedt nastąpiły z inicjatywy mgr. Haralda Kabsy.
27
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poznanie której, bez zmysłowego i wielowymiarowego postrzegania tego rodzaju
fenomenu, nawet dziś sprawia trudności. Z rozszerzeniem i głębszym rozumieniem tej problematyki mamy do czynienia także na instytutowych seminariach
z cyklu tematycznego „Polityka, historia i świadomość historyczna w (zachodnio)
niemieckiej literaturze lat czterdziestych, pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dwudziestego wieku”29.
Wyjazdy do teatru Uckermärkische Bühnen w Schwedt nad Odrą na spektakle będące adaptacjami literatury niemieckiej, i nie tylko, weszły do długoletniego „programu działania” IFG, co w pewnym stopniu zachęciło władze US
do zawarcia w 1988 roku umowy o współpracę z tą placówką kulturalną, która
ważna jest do dzisiaj i umożliwia naszym studentom odbywanie tam praktyk
zawodowych30. Wspomniany program gwarantuje dalsze, regularne i bezpłatne
oglądanie inscenizacji sztuk teatralnych, które korelują z realizowanym w IFG
programem nauczania, np. sztuki teatralne literatury niemieckiej, austriackiej,
angielskiej i irlandzkiej – Johanna Wolfganga Goethego, Friedricha Schillera,
Heinricha von Kleista, a także Ulricha von Plenzdorfa, Thomasa Brussiga, Seana
O Caseya, Franza i Paula Schönthana, Georga Orwella i Williama Shakespeare.
Wymienione nazwiska jeszcze nie wyczerpują pełnej listy. Szczególnym wydarzeniem i w pewnym sensie ukoronowaniem tej współpracy, torującym drogę do
podpisania wzmiankowanej umowy, było w 1997 roku nasze uczestnictwo w festiwalu „Teatr bez granic” jako to się tłumaczy w przygotowaniach do wspólnej
polsko-niemieckiej inscenizacji Romea i Julii W. Szekspira. Zdobyte podczas tej
pracy doświadczenia zostały określone przez studentów jako efektywna praktyka
zawodowa, umożliwiająca pogłębienie wiedzy o teatrze niemieckim, a także zapoznanie się z tym, co dzieje się za kulisami sceny. Dodajmy tylko, że inscenizacja ta była eksperymentalną koprodukcją polsko-niemiecką tego teatru z aktorami
z Gdyni, z uwspółcześnioną fabułą, dotyczącą stosunków polsko-niemieckich.

Andrzej Talarczyk, „Czyż nie mamy prawa marzyć o lepszym świecie? Seminarium wyjazdowe
grupy proseminaryjnej III roku filologii germańskiej”, Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 4–5 (1995): 33–35; tenże, „Historia jako przeżycie estetyczne. Wyjazdowe
seminarium grupy proseminaryjnej III roku filologii germańskiej”, Przegląd Zachodniopomorski
2 (1996): 215–219; tenże, „Lepszy świat?”, Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego, 4–6 (2007): 173–175.
30
Andrzej Talarczyk, „Współpraca z teatrem Uckermärkischen Bühnen”, Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 10–12 (1997): 63–65 oraz tenże, „Jest umowa”, Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 10–12 (1998): 75–77.
29
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O tym spektaklu informował nawet, jak zapewniał intendent tego teatru, czołowy
dziennik niemiecki Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Nowymi, zagwarantowanymi w umowie, formami współpracy są: spotkania studentów z reżyserami, aktorami czy też wykłady profesorów wizytujących,
a przed teatrem i chórem US otworzyły się drzwi do występów po drugiej stronie
Odry31.

Krajoznawcze Muzeum im. Ehma Welka
i Wkrzańskie Towarzystwo Literackie w Angermünde
W założeniach programowych umowy z teatrem w Schwedt przewidziane było
nawiązanie kontaktów z innymi instytucjami kultury i stowarzyszeniami literackimi regionu, np. z Krajoznawczym Muzeum im. Ehma Welka (Ehm Welk- und
Heimatmuseum) i Wkrzańskim Towarzystwem Literackim (Uckermärkische Literaturgesellschaft) w Angermünde. Wiosną 1998 roku dr. Talarczyk zainicjował
wyjazdy studyjne do Muzeum Krajoznawczego im. Ehma Welka, które trwały do
maja 2000 roku. Ich celem było zwiedzenie wystawy poświęconej temu, urodzonemu pod Angermünde, pisarzowi, mającemu w swojej biografii związki i z samym Szczecinem, i położonymi nieopodal Dołujami, połączonej z obejrzeniem
ekranizacji jego powieści regionalnej Die Heiden von Kummerow (Poganie z Kumerowa). Utwór ten został przetłumaczony na język polski, co zachęciło grupę
studentów IFG do wzięcia udziału w 5. Angemündzkim sympozjum „U schyłku
stulecia” – za i przeciw literaturze zaangażowanej” („An des Jahrhunderts Neige”
– für und wider engagierte Literatur – wrzesień 1998). Podczas tej sesji dr Andrzej
Talarczyk wygłosił referat „Recepcja polskiej literatury w Niemczech po 1945
roku” („Zur Rezeption der polnischen Literatur in Deutschland nach 1945”).
W 1999 roku dr Andrzej Talarczyk zorganizował w Angermünde – wspólnie z Wkrzańskim Towarzystwem Literackim (Ueckermärkische Literaturgesellschaft) seminarium „Problemy tłumaczenia literackiego na język polski na przykładzie powieści Ehma Welka Poganie z Kummerowa (Die Heiden
von Kommerow)”, podczas którego zostały poddane dyskusji – zauważone
przez studentów germanistyki – błędy i nieścisłości w istniejącym tłumaczeniu

31
Andrzej Talarczyk, „Umowa o współpracę z teatrem w Schwedt... i co dalej?”, Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 5–7 (1999): 82–84.
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analizowanej powieści. Było to nowe i ważkie poznawczo doświadczenie „uniwersytetu na wolnym powietrzu”.

Studenckie podróże studyjne do północnych Niemiec
Bezpośredni związek z treściami programowymi zajęć dydaktycznych miały
dwie wyprawy studyjne: 1) „Literatura regionalna Niemiec Północnych – Fritz
Reuter, Siegfried Lenz i inni” do Meklemburgii, Szlezwiku-Holsztynu i... Danii; 2) „Śladami Uwego Johnsona i Christy Wolf do Meklemburgii”. Obie miały
bardzo bogaty program, realizowany w czasie dwutygodniowych wyjazdów, co
wiązało się zarówno z dużym wysiłkiem intelektualnym, jak i fizycznym.
Pierwsza z nich odbyła się w kwietniu 1995 roku. Jej uczestnikami byli –
oprócz studentów germanistyki – studenci historii i geografii. Zorganizowano ją
wykorzystując istniejące kontakty instytucjonalne IFG z Uniwersytetem Ernsta
-Moritza-Arndta w Greifswaldzie, Akademią Bałtycką w Lubece-Travemünde,
Uniwersytetem Christiana Albrechta w Kilonii, Akademią Sankelmark koło
Flensburga i Europejską Akademią Meklemburgii/Pomorza Przedniego w Waren. Tematyka badawcza obejmowała swym zasięgiem następujące zagadnienia,
przygotowane w formie referatów na zajęcia dydaktyczne: 1) Słowiańska przeszłość tych ziem; 2) Ich rozwój historyczny od średniowiecza do współczesności; 3) Współczesne problemy Niemiec Północnych; 4) Najpiękniejsze pomniki
przyrody; 5) Regionalne aspekty literackie. Dr Andrzej Talarczyk zaprosił prof.
Tadeusza Białeckiego, kierownika Zakładu Historii Pomorza w Instytucie Historii naszego uniwersytetu do współtworzenia programu i współorganizacji konferencji. Trasa wyprawy miała łącznie ponad 2500 km i prowadziła przez Anklam,
Greifswald, Rostock aż do Husum nad Morzem Północnym, Seebüll do duńskiej
Aberny i Hadersle32.
Druga z nich odbyła się w maju 2008 roku. Była częścią składową seminarium „Twórczość Uwego Johnsona i Christy Wolf jako dwie formy artykulacji
literackiej”. Wiodła przez Kamień Pomorski, który jest miejscem urodzenia pisarza, Darzowice na wyspie Wolin, gdzie w okresie dzieciństwa spędzał wiele
32
Andrzej Talarczyk, „Podróż studyjna studentów germanistyki, historii i geografii”, Przegląd
Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 10–12 (1995): 39–41 i tenże: „Mare nostrum.
Podróż studyjna studentów germanistyki, historii i geografii do północnych Niemiec (2129 IV
1995)”, Przegląd Zachodniopomorski 1 (1996): 203–209.
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letnich pór roku u swoich dziadków. W Świnoujściu szukano śladów pobytu
Theodora Fontanne i znajdującej się w tym mieście tablicy pamiątkowej, świadczącej o związku pisarza z tym miastem, a która u jego dzisiejszych mieszkańców
nie wywołuje jakichkolwiek skojarzeń z przywołanym twórcą. Nieznany również
współczesnym mieszkańcom miasteczka Bad Bansin jest – pochowany na tamtejszym cmentarzu – Hans Werner Richter, znany pisarz, założyciel Grupy 47.
Podobnie było z pamięcią o Uwe Johnsonie w Anklam.
Kolejnymi celami podróży były: Greifswald, wyspa Rugia, nadbałtycki kurort Ahrenshoop, gdzie przebiega historyczna granica między Pomorzem Przednim a Meklemburgią, Rostock, Klütz pod Lubeką oraz Güstrow, będący miejscem akcji wspomnianej powieści a także miejscem, gdzie zamieszkał Johnson,
gdy wraz z rodziną uciekł z Pomorza Przedniego (1945). Nie starczyłoby miejsca w tym szkicu na wyliczenie wszystkich muzeów, teatrów i bibliotek, które
uczestnicy wyprawy zwiedzili w tym mieście. Dotyczy to także systematycznego śledzenia przez nich informacji o historii regionalnej przy wykorzystaniu
przekazów multimedialnych. Na szczególne wyróżnienie zasługują przypadkowe
spotkania uczestników wyprawy z ludźmi, którzy byli świadkami wydarzeń historycznych, co pozwoliło na poszerzenie ich wiedzy o przeszłości związanej
z obszarem o który pytali. Było to penetrowanie artefaktów historii w miejscu
jej dziania się, co niewątpliwie dostarczyło studentom więcej korzyści niż np.
abstrakcyjny wywód teoretyczny33.
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Abstrakt
Tekst ten jest pierwszą częścią sprawozdania z działalności mandatowej dr. Andrzeja
Talarczyka, koordynatora w Instytucie Filologii Germańskiej US w zakresie współpracy
z instytucjami akademickimi i nieakademickimi w Niemczech. Obejmuje ono cały okres
istnienia tej placówki organizacyjnej, to znaczy lata 1985–2019 oraz pierwszy rok akademicki działaności nowopowstałego Instytutu Literaturoznawstwa i Nowych Mediów.
Opis tej części dotyczy następujących instytucji: 1) Ambasada RFN w Warszawie; 2) Uniwersytet w Rostoku; 3) Akademia Sankelmark w Oeversee; 4) Uniwersytet im. Christiana
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Albrechta w Kilonii; 5) Uniwersytet Lipski w Lipsku; 6) Uniwersytet im. Ernsta Moritza
Arndta w Greifswaldzie; 7) Akademia Bałtycka w Lubece-Travemünde; 8) Europejska
Akademia Meklemburgii/Pomorza Przedniego; 9) Fundacja Konrada Adenauera, filia
w Rostoku, Niemiecki Parlament Deutscher Bundestag w Bonn i Berlinie; 10) Teatr
Gripstheater w Berlinie, Teatr Uckermärkische Bühnen Schwedt; 11) Muzeum Krajoznawcze im. Ehma Welka w Angermünde; 12) Wkrzańskie Towarzystwo Literackie w Angermünde; 13) Biuro Obsługi Bundestagu w Bonn i Berlinie; 14) Euroregion Pomerania;
15) Academia Baltica. Opisane są również wyprawy studyjne do Niemiec Północnych
śladami pisarzy niemieckich. Te wszystkie aktywności ujęte są w szerszym kontekście
rozwoju Instytutu, który jest tłem tych opisów i analiz. Swoją systemowością rozszerzyły
one regionalistyczne spektrum oddziaływania nie tylko na całą Alma Mater Stetinensis,
Euroregion Pomerania, ale również na dalszych zaodrzańskich partnerów z Meklemburgii/Pomorza Przedniego, Meklemburgii oraz Szlezwiku-Holsztynu. Poczynania te były
nowatorskie nie tylko w odniesieniu do transgranicznych kontaktów, ale również w skali
ogólnopolskiej germanistyki.

In search of a good neighbourhood during 35 years of managing Intercultural
and transcultural exchange projects in IFG and ILiUM: Szczecin model
of cultural borderland German studies
Abstract
This text is the first part of the report on the mandate activities of Dr. Andrzej Talarczyk,
the coordinator at the Institute of German Philology at the University of Szczecin in the
field of cooperation with academic and non-academic institutions in Germany. It covers
the entire period of the existence of this organisational unit, i.e. the years 1985–2019 and
the first academic year of the work of the newly established Institute of Literature and
New Media. The description of this part concerns the following institutions: (1) German
Embassy in Warsaw, (2) University of Rostock, (3) Sankelmark Academy in Oeversee,
(4) Christian Albrechts University in Kiel, (5) University of Leipzig, (6) University of
Greifswald, (7) Ostsee Academy in Lübeck-Travemünde, (8) European Academy Mecklenburg/Vorpommern in Waren, (9) Konrad Adenauer Foundation, branch in Rostock,
(10) Grips-Theatre in Berlin, (11) Theatre Uckermärkische Bühnen in Schwedt, (12) Ehm
Welk and Local History Museum in Angermünde, (13) Uckermärkische Literaturgesellschaft in Angermünde, (14) Academia Baltica in Oeversee, (15) Visitor Service of
the German Bundestag in Bonn and Berlin (16), Euroregion in Szczecin. Study trips to
northern Germany in the footsteps of German writers are also described. All these activities are presented in a wider context of the Institute’s development which forms a background to these descriptions and analyses. With their systemic nature, they extended the
regionalist spectrum of impact not only to the whole Alma Mater Stetinensis, Euroregion
Pomerania, but also to the other partners beyond the Oder – from Mecklenburg/Western
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Pomerania and Schleswig-Holstein. These projects were innovative not only in terms of
cross-border contacts, but also in terms of German studies in Poland as a whole.
Translated by Monika Elisabeth Pultar
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Joachim Zdrenka, Złotów 1370–2020. 650-lecie miasta,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, ss. 574

Nie tylko jako historyk, ale również jako redaktor Encyklopedii Gdańska i internetowej Gedanopedii z wielkim zadowoleniem przyjąłem fakt ukazania się pracy
Złotów 1370–2020. 650-lecie miasta w opracowaniu Joachima Zdrenki. Nie sposób Złotów porównywać z Gdańskiem, którego Encyklopedia liczy 1176 stron,
zawiera ponad 1600 ilustracji i ciągle internetowo jest rozbudowywana. Jednak
jak na średnie miasto powiatowe Złotów doczekał się należytego i solidnego
opracowania.
W pierwszej części pracy autor przedstawił rys historyczny miasta, nie zanudzając czytelnika zbędnymi szczegółami, co wynika głównie z faktu, że baza
źródłowa do dziejów miasta Złotowa jest więcej niż skromna. Ponieważ większość informacji o mieście z okresu staropolskiego pochodzi z krótkich regestów, które wykonał Włodzimierz Dworzaczek, autor pozostawił czytelnikowi
ich zawartość do oceny. Nie tylko archiwum miasta okresu staropolskiego uległo
zniszczeniu, ale również część archiwum i aktualne akta miejskie, ewakuowane
do Angermünde za Odrą, zostały zbombardowane w 1945 roku. Stąd każdy zachowany materiał archiwalny ma ogromną wartość historyczną i naukową. Przykładowo zachował się jeden jedyny dokument miasta na pergaminie, wykazujący tradycyjną średniowieczną formę. Wymowny jest tu fakt, że rada polskiego
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miasta wystawiła ten dokument w roku 1735 w języku niemieckim! Stąd też
uzasadniona jest jego publikacja na okładce, gdyż świadczy najlepiej o zgodnej
koegzystencji dwóch nacji, polskiej i niemieckiej, w tamtych czasach. Inne przytoczone w tej części źródła informują o bardzo wysokim udziale procentowym
mieszkańców Złotowa wyznania mojżeszowego. Słusznie podkreślił też autor,
że to Polacy, Działyńscy, sprowadzali masowo osadników niemieckich na ziemię złotowską, spodziewając się większej wydajność roboczej, a co za tym idzie,
większych dochodów. Tę pokojową koegzystencję trzech narodów zakłóciły późniejsze XIX i XX-wieczne działania polityczne, które wszystkim są znane. Ich
skutki odczuwamy do dzisiaj.
Część druga, nosząca charakter haseł encyklopedycznych, wprowadza czytelnika w zaprzeszłe dzieje miasta. Tym samym praca ta doskonale wpisuje się
w ciąg opracowań historycznych od Schmitta, Goerkego i Hoffmanna, stanowiąc
ich godną kontynuację. Ukazanie historii, tu przede wszystkim okresu międzywojennego, wojennego i najbliższego czasu po 1945 roku, było możliwe z tego
powodu, że coraz więcej materiału archiwalnego, a przede wszystkim akt urzędu
stanu cywilnego stało się w międzyczasie dostępnych nauce. Tu trzeba wysoko
docenić umiejętności paleograficzne, neograficzne autora oraz jego znajomość języka niemieckiego. Bez tego źródła materiały nie byłyby tak wymowne. W przypadku średniego miasta powiatowego zebranie ponad 700 ilustracji w postaci
zdjęć, widokówek, reklam, tabel, wykazów, planów i innych artefaktów, wzbudza
podziw i może przyprawić wiele równorzędnych miejscowości o zazdrość.
Autor, ograniczony bazą źródłową, wykorzystał wszystkie dostępne zachowane materiały, które przepięknie ilustrują historię miasta. Za to należy się mu
największa pochwała. Część druga pracy została świadomie zaplanowana w taki
sposób, żeby w przyszłości łatwiej ją można było uzupełniać i rozbudowywać.
Stąd już we wstępie znalazł się apel autora przywołujący wszystkich zainteresowanych do współpracy. Jest zupełnie zrozumiałe, że ilość zachowanego materiału
źródłowego decydowała o szerokości hasła. Innymi słowy praca ta stanowi kopalnię informacji o mieszkańcach Złotowa bez względu na narodowość, bowiem
wszyscy byli jego obywatelami. Wystarczy tylko wspomnieć o adwokatach, aptekarzach, lekarzach, stomatologach, weterynarzach, rzemieślnikach, policjantach,
bankowcach, urzędnikach itd. Praca ta informuje także o osobach zasłużonych,
które odegrały znaczącą rolę w życiu miasta. Dotychczas ich prawie nie znaliśmy – w tym opracowaniu ujęto wszystkie osoby, które zapisały się bardziej lub
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mniej chlubnie w dziejach miasta. Na pochwałę zasługują także hasła o gminie
żydowskiej i ewangelickiej, które przynoszą nowe ustalenia.
Wielką zaletą tej publikacji są również uwagi na temat konfliktów zbrojnych, przede wszystkim pierwszej i drugiej wojny światowej, w których złotowianie uczestniczyli. Dzięki autorowi poznaliśmy uczestników i ofiary wojen,
ofiary cywilne, holokaustu i bezprawia powojennego, które skrupulatnie zostały
zebrane w innych Jego pracach. Takimi danymi nie dysponuje żadne inne miasto
w Polsce i nie tylko. Gdyby nie Autor nie dowidzielibyśmy się o wielu innych
aspektach z dziejów miasta, poczynając od koszarów wojskowych, obozie przesiedleńców, lotnisku, o dacie spalenia zamku złotowskiego, pomnikach, historii
ulic, budynkach itd. Nie poznalibyśmy również najstarszego planu miasta Złotowa z 1805 roku.
Przez przywołanie źródeł statystycznych autor uświadamia czytelnikowi
jak daleko była już posunięta germanizacja miasta Złotowa. Ostoją polskości
pozostało jedynie pięć parafii katolickich na ziemi złotowskiej (Buczek Wielki,
Głubczyn, Wiśniewka, Sławianowo i Zakrzewo). Tu można poprzeć stwierdzenia autora danymi statystycznymi. Przykładowo w 1905 roku (4164 mieszkańców) wśród 1672 katolików w Złotowie język niemiecki był dla 608 osób (36,4%)
językiem ojczystym, a język polski dla 987 osób (59%). Nietrudno ustalić, że
katolicy, dla których językiem ojczystym był język polski, stanowili 23,7%
mieszkańców Złotowa1. Pięć lat później w 1910 roku (4282 mieszkańców) wśród
1570 katolików język niemiecki był dla 655 osób (41,7%) językiem ojczystym,
język polski dla 915 osób (58,2%). W tym przypadku katolicy, dla których językiem ojczystym był język polski stanowili już tylko 21,3% mieszkańców Złotowa2. Oznacza to spadek w ciągu 5 lat o 2,4%. Po 1920 roku spadek procentowy
Polaków w Złotowie był przerażający, bowiem wielu mieszkańców pochodzenia
polskiego optowało za Polską, w zamian za to przybywali tutaj Niemcy z terenów przypadłych Polsce. Nie ma więc co się dziwić, że ks. dr Bolesław Domański
występował z głośnymi nawoływaniami o pozostanie Polaków w ziemi złotowskiej. Z perspektywy historycznej zabrało 1–2 pokoleń, aby ziemia złotowska
1

Gemeindelexikon für die Provinz Westpreußen. Auf Grund der Materialien der Volkszählung
vom 1. Dezember 1905 und anderer amtlicher Quellen bearbeitet vom Königlich Preußischen Statistischen Landesamte. Heft II. Provinz Westpreußen (Berlin, 1908), 44–45.
2
Gemeindelexikon für die Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln. Auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und anderer
amtlicher Quellen bearbeitet vom Königlich Preußischen Statistischen Landesamte. Heft III. Regierungsbezirk Marienwerder (Berlin, 1912), 18–21.
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uległa całkowitej germanizacji. Historia potoczyła się jednak inaczej. Powyższa
statystyka tłumaczy też procentowy udział polskiego materiału w opracowaniu.
Nie sposób wymienić wszystkich pochwał pod adresem pracy i autora, co
też nie było moim zamiarem. Jestem przekonany, że sprawiedliwej oceny dokona
sama historia.
Ze swojej strony jako historyk mogę stwierdzić, że miasto Złotów otrzymało
wspaniałe opracowanie swoich dziejów. Mało które miasto tej kategorii może się
taką monografią poszczycić, zapewne też nie w takiej formie. Nic bardziej godnego nie mogło się miastu z okazji jubileuszu 650-lecia przydarzyć. I to wszystko
Złotów zawdzięcza autorowi, będącemu jego honorowym obywatelem.
Cytowanie
Błażej Śliwiński, „Joachim Zdrenka, Złotów 1370–2020. 650-lecie miasta, Wydawnictwo Adam
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Eckhard Jäger, Robert Geissler (1819–1893). Ein Zeichner von
2000 Veduten. Biographie und Ouvrekatalog, Verlag Rockstuhl,
Bad Lagensalza 2021, ss. 192, 74 ilustr.

Eckhard Jäger znany jest polskiemu czytelnikowi przede wszystkim jako autor
prac dotyczących dawnej kartografii Prus Królewskich i Książęcych oraz Rugii1.
W ostatnich latach jednak coraz więcej uwagi poświęca nie syntezom poszczególnych krain historycznych, ale osobom – kartografom i wydawcom. Jego ostatnie prace dotyczyły kartografa i rytownika Karla Kolbego2 oraz miedziorytnika
i wydawcy Georga Schreibera3. To bardzo ważny dorobek, popularyzujący zarówno postacie najbardziej znanych, jak i niemal zupełnie niefunkcjonujących
w obiegu naukowym kartografów. Tym razem mamy jednak do czynienia z monografią poświęconą innemu aspektowi zainteresowań E. Jägera – ikonografii.

Echard Jäger. Prussia-Karten 1542-1810. A.H. Konrad. Weiβenhorn 1982; tenże: Die Insel Rügen auf alten Karten. Vier Jahrhunderte Kartografiegeschichte 1532-1885. Husum Druck- und
Verlagsgesellschaft. Husum 2014.
2
Tenże, Der Kupferstecher Karl Kolbe (1777-1842) und seine Rundkarten. Ein Berliner Künstlerleben im Biedermeier zwischen Goldmedaille und Pistolenkugel. Verlag Rockstuhl. Bad Lagensalza 2018.
3
Tenże, Johann George Schreiber (1676 – 1750). Kupferstecher und Atlasverleger in Leipzig. Verlag Rockstuhl. Bad Lagensalza 2019.
1

464

R a dosł aw Sk ryck i

Postać Roberta Geisslera (1819–1893) to przykład niezwykle utalentowanego i płodnego dokumentalisty, którego prace – przede wszystkim w formie
drzeworytów sztorcowych i litografii – publikowane były w periodykach oraz
w albumach tematycznych w drugiej połowie XIX wieku. Część z nich dotyczyła
ziem polskich, historycznych i współczesnych.
Geissler urodził się 7 lutego 1819 roku w Getyndze, zmarł 7 października
1893 roku w Gross Schneen k. Getyngi. Tutaj skończył gimnazjum, a następnie studiował w Akademii Sztuki w Kassel, potem w Getyndze i Heidelbergu.
Początkowo zajmował się malowaniem na porcelanie. W 1858 roku na litografii
przedstawiającej rynek w rodzinnym mieście po raz pierwszy sygnował się stopniem doktora. W 1846 roku ożenił się, miał czwórkę dzieci. Wiele podróżował
z rodziną, głównie po północnych Niemczech (Hanower, Brema, Hamburg) i innych regionach ówczesnych Niemiec. Efektem tych podróży, jak wylicza E. Jäger,
było ok. 2000 grafik publikowanych w różnych technikach graficznych, ale także
dzieł malarskich i portretów.
Omawiana monografia wydana została w sposób pozwalający dobrze zorientować się w jakości i rozmachu twórczości Geisslera. Format książki i liczne,
czytelne, częściowo barwne ilustracje dają dobry wgląd w twórczość artysty, specjalizującego się głównie w wedutach, czyli widokach miast i ich fragmentów
(choć był autorem także winiet prasowych czy scen rodzajowych).
Książka składa się z dwóch głównych części zamkniętych wykazem skrótów, zestawieniem najważniejszych dat, bibliografią, wykazem ilustracji i, niezwykle cennymi wykazami: artystów, drukarzy i wydawców oraz miejscowości,
które Geissler sportretował (niestety, w tym ostatnim przypadku bez odniesienia
do pozycji katalogowej, co może utrudnić identyfikację).
Pierwsza część (Biographische Daten) poświęcona jest biografii artysty,
przedstawionej na szerokim tle ówczesnego życia artystycznego w Niemczech.
Autor omawia kolejne etapy twórczości bohatera, jego podróże oraz ikonograficzne efekty tychże. Ta część zakończona jest dodatkiem zawierającym 49 listów
Geisslera (ostatni, 50, z 1893 r. adresowany jest do wdowy po nim, nadawcą był
niejaki J.F. Bruns, a korespondencja dotyczyła przyznania wdowie stałej pensji),
wysyłanych w latach 1856–1891, głównie do redakcji rozmaitych czasopism oraz
ludzi nauki. Znakomicie oddaje to krąg towarzyski artysty oraz charakteryzuje
jego kontakty zawodowe.
Druga część to ułożony alfabetycznie katalog dzieł (wg nazwy miejscowości: Städtealben, Handzeichnungen, Litographien, Holzstiche) oraz „pozostałych”
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prac graficznych (Weitere graphische Arbeiten von Robert Geissler). Autor wyodrębnia 505 numerowanych pozycji (przy czym część z nich obejmuje po kilka
widoków – albumy) oraz 6 nienumerowanych w części dotyczącej prac „pozostałych” (obszerniejszych dzieł, w których Geissler był współtwórcą ilustracji).
Każda z owych 505 pozycji opisana jest pełnym tytułem, miejscem, czasem wydania i nazwiskiem wydawcy oraz techniką wykonania. Jeżeli dany widok miał
różne warianty (np. zmieniony tytuł lub sygnaturę), również zostało to przez autora odnotowane. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja poszczególnych prac
a także ich zależność od pierwowzoru. Dla zainteresowanych technikami graficznymi i historią druku ilustracyjnego ciekawym uzupełnieniem jest pokazanie, w jaki sposób wyglądał rysunek a następnie wykonany na jego podstawie
drzeworyt (poz. 212 i 213).
Wielką wartością pracy jest oparcie jej na szerokiej kwerendzie archiwalnej,
przy czym dotyczy to zarówno części biograficznej (same listy pochodzą z instytucji aż w 8 miejscowościach: Berlinie, Dortmundzie, Getyndze, Kilonii, Lipsku,
Marbach, Monachium i Weimarze) jak i katalogu. W tym drugim przypadku zapewne dużym ułatwieniem dla autora była jego wieloletnia praca w antykwariacie w Lüneburgu, który specjalizował się w kartografii i grafice dotyczącej
dawnych niemieckich ziem na wschodzie.
Spośród owych 505 pozycji część dotyczy także miejscowości znajdujących
się obecnie w granicach Polski. Warto je tu wymienić, bowiem nie wszystkie
mogą być znane polskiemu odbiorcy. Część z nich została w książce zreprodukowana:
–– Brzeg (poz. 91) – album litograficzny z ok. 1875 roku, zawiera 8 tablic (zawiera: most na Odrze z zamkiem, ogólny widok promenady, ratusz, rynek
(Paradeplatz) z teatrem, rynek (Paradeplatz) z hotelem Deutsches Haus,
ul. Poczdamska (Bahnhofstrasse), kościół jezuitów i gimnazjum katolickie,
kościół ewangelicki, kolegiata, koszary artyleryjskie, gimnazjum ewangelickie, część nowomiejska),
–– Głogów (poz. 158) – album litograficzny z ok. 1872 roku, zawiera 12 tablic,
–– Głogów (poz. 159) – litografia z ok. 1870 roku,
–– Gubin (poz. 180) – album z ok. 1870 roku; autor zna go jedynie z literatury, nie
podaje liczby tablic i techniki wykonania,
–– Kostrzyn (poz. 299) – album litograficzny z okresu po 1869 roku; zawiera
10 tablic (brak danych co do zawartości),
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–– Krosno Odrzańskie (poz. 107 i 108) – dwa drzeworyty, przedstawiające skutki
burzy (w tym zawalenie się wieży kościelnej), 1886,
–– Nysa (poz. 341 i 342) – dwa albumy litograficzne z ok. 1870 i ok. 1872 roku,
zawierające 8 i 15 tablic, częściowo wspólnych (album wcześniejszy: widok
ogólny, rynek, gimnazjum i kościół jezuitów, odwach, kościół parafialny, budynek władz rejencji i komendantura wojskowa, szkoła dla kadetów (Kriegsschule), szkoła realna i dawny kościół bożogrobowców (Kreuzkirche);
w albumie późniejszym dodatkowo: kościół św. Michała (? Michaeliskirche),
nowy most odrzański, sąd, teatr (Lobetheater), nowe koszary piechoty, szpital,
budynek stanów śląskich (? Staendehaus),
–– Poznań (poz. 380 i 381) – album litograficzny z ok. 1872 roku, zawierający
18 tablic, wydany w dwóch wersjach językowych (polskiej i niemieckiej) (ratusz, stary rynek, budynek rejencji, katedra, kościół św. Pawła, kościół garnizonowy, szkoła realna, ulica „Wilhelmowska”, arsenał artyleryjski, pl. Bernardyński, Hotel Rzym, Biblioteka Raczyńskich, komendantura i pomnik
bitwy pod Nachodem, kościół św. Marii Magdaleny, kościół karmelitów, bazar
i ul. Nowa, most chwaliszewski i kościół św. Krzyża, sąd apelacyjny),
–– Szczecin (poz. 439) – album litograficzny z lat 1869 i 1872, dwie różne serie po 12 tablic (pierwsza seria: dziedziniec zamku, teatr, most kolejowy, nabrzeże, widok z mostu Długiego, ul. Zbożowa, katedra, Rynek Sienny, piwnica
w ratuszu, giełda, dzisiejsza ul. Wyszyńskiego, nieistniejąca ul. Kohlmarkt;
druga seria: Brama Królewska, pomnik Fryderyka II, gimnazjum, dzisiejszy
pl. Batorego, dzisiejsza ul. Niepodległości, odwach z Bramą Berlińską, ogrody
loży, nowe kasyno, szkoła Fryderyka Wilhelma, koszary artyleryjskie, dzisiejszy pl. Orła Białego, dzisiejsza al. 3 Maja),
–– Szczecin (poz. 440) – drzeworyt przedstawiający stocznię „Vulcan” z 1882
roku,
–– Wrocław (poz. 90) – album litograficzny z ok. 1870 roku, zawiera 30 tablic
(katedra (dwukrotnie), ratusz (dwukrotnie), kościół św. Michała, kościół św.
Krzyża, kościół św. Marii Magdaleny, kościół św. Elżbiety, kościół na Piasku, dzisiejszy pl. Kościuszki, budynek rady miasta (? Stadthaus), sąd, pałac
Henckla, ul. Świdnicka, synagoga, dworzec kolejowy, Wzgórze Partyzantów
(dwukrotnie), budynek rejencji, Plac Solny, uniwersytet, pałac królewski, teatr
miejski, teatr Lobego, giełda, budynek Stanów Śląskich, szpital, koszary kirasjerów, nowe koszary piechoty, nowy most na Odrze),
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–– Zgorzelec (poz. 160) – album z ok. 1870 roku, zawierający 8 tablic (w tym
wypadku autor nie podaje techniki wykonania, można założyć, że jest to litografia).
Cytowanie
Radosław Skrycki, „Eckhard Jäger, «Robert Geissler (1819–1893). Ein Zeichner von 2000 Veduten. Biographie und Ouvrekatalog», Verlag Rockstuhl, Bad Lagensalza 2021”, Przegląd Zachodniopomorski 36 (2021), 65: 463–467, DOI: 10.18276/pz.2021.36-20. #1#
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Katarzyna Rembacka, Komunista na peryferiach władzy.
Historia Leonarda Borkowicza 1912–1989,
Warszawa–Szczecin 2020

Leonarda Borkowicza nie trzeba przedstawiać żadnemu historykowi zajmującemu się powojennymi dziejami Pomorza Zachodniego i pierwszymi latami budowy polskości tych ziem. Gwoli sprawiedliwości dodajmy jednak od razu, że
dla tych, którzy badawczo skupiali się raczej na wydarzeniach w politycznym
centrum komunistycznej Polski, Borkowicz może być postacią najzupełniej anonimową. I to mimo że przez wiele lat – tak przed II wojną światową, w jej trakcie,
jak i w epoce PRL – znajdował się blisko wydarzeń o pierwszorzędnej randze
dla politycznych dziejów Polski. Już samo to napięcie w życiorysie powoduje, że
Borkowicz jest bohaterem barwnym i interesującym. Lektura książki Katarzyny
Rembackiej potwierdza tę obserwację. Autorka, wiosną 2021 roku uhonorowana
za swoje dzieło prestiżową Nagrodą Historyczną tygodnika Polityka, oddała do
rąk czytelników książkę przemyślaną i dojrzałą, stanowiącą duże osiągnięcie intelektualne. Bezdyskusyjnie wartą lektury, ale i skłaniającą do refleksji.
Mamy do czynienia z biografią pretekstową, przez pryzmat której możemy
śledzić różne światy, których częścią był bohater. Leonard – do lata 1944 roku
Berkowicz, a po tej dacie Borkowicz – wyrastał w zasymilowanej do polskości
rodzinie żydowskiej. Daje to okazję autorce do ukazania szerszego tła. Nie tylko
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rodzinnego, ale idącego dalej, dającego pojęcie o obyczajowości, horyzontach intelektualnych, formacyjnych doświadczeniach środowiska, w którym wyrastał
i kształtował się bohater. Dużo tu biograficznego szczegółu, momentami być
może nawet szczególarstwa, co musi robić wrażenie, zważywszy na to jak trudne
do źródłowego uchwycenia były losy przodków Borkowicza. Laura i Emil Berkowiczowie nie byli chyba najlepiej dobranym małżeństwem, ale jednocześnie ich
dzieci – obok najstarszego Leonarda, siostra Maryla i najmłodszy brat Zbigniew
– nasiąknęły liberalną atmosferą domu, nieodległego na dodatek od sympatii prosocjalistycznych.
Chyba przypadek – choć tego Rembacka nie przesądza – spowodował że
w rodzinnym Lwowie młody Borkowicz związał się z ruchem komunistycznym.
Dzięki temu kolejnym światem przedstawionym w książce okazuje się świat
KPP, radykalnej prosowieckiej lewicy polskiej, codzienne życie konspiratorów
i więźniów, ukazane na tle ideologicznych burz epoki, na czele z dramatycznym
końcem funkcjonowania tej partii w latach 1937–1938. Znajdziemy tu fragmenty
skoncentrowane stricte na bohaterze, jak jego peregrynacje zagraniczne do Niemiec i Czechosłowacji, czy też dość nieporadne próby konspirowania (w 1932 r.
Borkowicz doprowadził do ogromnej wsypy, która ściągnęła na niego środowiskowy ostracyzm i podejrzenia o współpracę z „defensywą”).
Ale w szerszym planie, jest to droga radykała, wchodzącego na drogę działalności antypaństwowej, decydującego się na ogromne wyrzeczenia, na podporządkowanie się dyscyplinie, na przyjęcie dogmatów. Było to chyba tym prostsze,
że formalna edukacja Borkowicza skończyła się bardzo szybko. Czyżby zatem
„osobowość autorytarna”? Z dzisiejszego punktu widzenia skala F, o ile w ogóle
uznamy ją za użyteczną poznawczo, może posłużyć także do mierzenia postaw
ludzi radykalnej lewicy – od tego jednak Rembacka stroni. To dobry przykład,
ilustrujący ważną cechę pisarstwa autorki – jest bardzo wstrzemięźliwe. Równowaga pomiędzy tym co jest w opowieści wyjątkowe, a tym co typowe, pozostaje
bardzo konsekwentnie zachowana, w efekcie, czytając niektóre fragmenty trudno
nie odczuwać pewnego niedosytu. Nie chodzi nawet o to, że autorka nie stawia
kropki nad i – to bowiem działanie zamierzone – ale raczej o to, że momentami
zdaje się wręcz za wszelką cenę powstrzymać od oceny. Z punktu widzenia konstrukcyjnego widać to może najbardziej w tym, że niejedna partia tekstu kończy
się cytatem. Te zaś, z natury rzeczy, są wieloznaczne.
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Jaff Schatz w swojej fundamentalnej książce sprzed trzech dekad1 – która
dopiero niedawno doczekała się polskiego przekładu!2 – pisał o „pokoleniu” żydowskich komunistów w Polsce, którzy na różne sposoby tworzyli podwaliny
systemu, a następnie zostali z niego wyrugowani. Borkowicz jest przedstawicielem tej kohorty i tej grupy, choć też wymykającym się oczywistym ocenom.
Gdy spojrzeć na niego w kategoriach stricte etnicznych, był komunistą żydowskim. Jednocześnie pozbawiony socjalizacji do świata hebrajskiego, nieznający
szteli, co pewnie jego samego prowadziłoby do autoidentyfikacji jako komunistę
– zupełnie bezprzymiotnikowego. Dość powiedzieć, że losy Borkowicza, jego
funkcjonowanie polityczne przed 1939 rokiem prezentują się zupełnie inaczej –
choć przecież nie mniej pasjonująco! – niż losy Romana Zambrowskiego, którego
ważną biografię zaprezentował parę lat temu Mirosław Szumiło3. Podkreślmy
jednocześnie, że Borkowicz pozostawał postacią z politycznego drugiego szeregu
– nie odebrał nauk w sowieckich szkołach dla funków, choć przecież od początku
lat 30. był zawodowym rewolucjonistą. Z punktu widzenia źródłowego oznacza
to jednak, że trzeba było włożyć wiele energii w rekonstrukcję faktów prostych,
co choćby w wypadku wspomnianego Zambrowskiego było mniej problematyczne. Ta uwaga, wyjąwszy szczeciński okres w życiu Borkowicza, odnosi się
zresztą do całości narracji. Autorce należy się uznanie za benedyktyńską pracę,
nawet jeżeli jej rezultaty nie w każdym miejscu są spektakularne.
Choć okres międzywojenny zajmuje w książce raptem nieco ponad siedemdziesiąt stron, to stanowi wdzięczny punkt wyjścia do wielu problemów, do których później Rembacka sukcesywnie powraca lub do których nawiązuje. Myślę
zresztą nie tyle, i chyba nie przede wszystkim, o ustaleniach faktograficznych,
ale raczej obserwacjach, które prowadzą czytelnika do odkrycia klucza do Borkowicza. Ten święty Graal każdego biografisty jest w moim przekonaniu wyłożony
bardzo klarownie, w czym bardzo pomaga także systematyczne wskazywanie
przez autorkę na cechy osobowościowe bohatera. W niemniejszym stopniu niż
jego świadome wybory ideowe, to właśnie jego predyspozycje psychiczne zdeterminowały bowiem jego losy.
Jaff Schatz, The Generation. The Rise and Fall of the Jewish Communists of Poland (Berkeley
and Los Angeles: University of California Press, 1991).
2
Jaff Schatz, Pokolenie. Wzlot i upadek polskich Żydów komunistów, tłum. Sergiusz Kowalski,
przedmowa Piotr Osęka (Warszawa, Żydowski Instytut Historyczny, 2020).
3
Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej
w Polsce (Warszawa: IPN, 2014).
1
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A zatem z jednej strony: dyspozycyjność, zaangażowanie, gotowość do poświęcenia życia osobistego i rodzinnego. Te cechy otworzyły Borkowiczowi drogę
do partyjnej działalności i spowodowały, że zafunkcjonował w partyjnej hierarchii. Można odnaleźć w jego życiorysie elementy toposu „narodzonego na nowo”.
Przy całym, wspomnianym wcześniej, liberalizmie jego domu rodzinnego, porzucił przecież wartości, do których pragnęli socjalizować go rodzice, wybrał własną
drogę, która wymagając zerwania z dotychczasowym życiem, obyczajami, ambicjami w zamian nadawała sens działaniom jednostkowym i zbiorowym. Wzmacniając je jeszcze istotnie milenarystycznym przesłaniem ziemskiego raju, który
zostanie osiągnięty pod sztandarami partii komunistycznej.
Z drugiej strony natomiast odnajdziemy cechy, które czynią z Borkowicza
wdzięcznego bohatera anegdot (dyskusyjne czy pomagały mu w karierze). Był
pełen fantazji, momentami nonszalancki, gwałtowny. Miał problemy z podporządkowaniem się partyjnym wytycznym, a jego nieszablonowość zyskiwała
mu tylu przyjaciół (i przyjaciółek, bo u kobiet miał ogromne powodzenie), ilu
wrogów. Gdy doszło do wspomnianej wcześniej ogromnej wsypy we Lwowie,
jedną ze współtowarzyszek, które najbardziej konsekwentnie zarzucały mu „zachowanie niegodne konspiratora” była Julia Brystygierowa. Błędy młodości jak
bumerang wróciły w sowieckim Lwowie AD 1939, gdzie jego antagonistka odgrywała ważną rolę w Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom,
a następnie raz jeszcze w początku lat 50., gdy Luna była wpływową postacią
z mrocznego panteonu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
Pobyt w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej stanowił kolejny
z filarów życiorysu politycznego Borkowicza. Bez większych problemów odnalazł się w kręgach polskich komunistów w sowieckim Lwowie, gdzie ustabilizował się materialnie i poszerzył krąg znajomych. Z pewnością to ostatnie miasto,
odżywające pod piórem Rembackiej, jest przestrzenią mniej poetycką, ale i bliższą twardym – niekiedy dramatycznym – realiom, aniżeli to odmalowane przez
Marci Shore w Kawiorze i popiele4. I prawdę rzekłszy także tę uwagę można
ekstrapolować na całość biografii Borkowicza. Niczego autorka nie upiększa, niczego nie upupia, nie próbuje też zohydzać. Chłodny reporterski, czy może bardziej kronikarski, styl powoduje, że faktycznie to czytelnik musi (lub w każdym
razie: może) dokonać ostatecznej oceny działań bohatera. Przychodzą jednak

Marci Shore, Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych
marksizmem, tłum. Marcin Szuster (Warszawa: Świat Książki, 2012).
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i tak momenty, gdy o obiektywizm jest wyjątkowo trudno. Przykładem może
tu być śmierć Zygmunta, najmłodszego z trójki rodzeństwa Borkowiczów, który
poległ w bitwie pod Lenino, stanowiącej chrzest bojowy 1 Dywizji Piechoty im.
Tadeusza Kościuszki. To cios, z którego bohater książki nigdy do końca się nie
podniósł. I co do tego czytelnik nie będzie miał żadnych wątpliwości.
Zanim jeszcze Borkowicz trafił do Szczecina, gdzie jego kariera polityczna
osiągnęła apogeum, zaliczył ważny okres terminowania w centralnych instytucjach powstającego państwa, budowanego pod dyktando Moskwy. Jak na bohatera z peryferii – tym razem jest Borkowicz chyba najbliżej centrum. Elita władzy tego okresu jest bardzo wąska, grono zaufanych towarzyszy jest szalenie
nieliczne. Nic dziwnego że przedwojenny więzień Berezy i doświadczony kapepowiec staje się postacią istotną – choć przecież nie pierwszoplanową – w instalowaniu władzy PKWN, a następnie w rodzącej się Milicji Obywatelskiej.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na inny cenny walor książki – Rembacka
bardzo zręcznie wplata w opowieść o jednostkowych losach, szersze fenomeny
historyczne. Wyjątkowo udanie wypada to choćby wtedy, gdy obserwuje rozwój
kariery Edwarda Ochaba, który w ciągu kilkunastu miesięcy II wojny światowej
dorównuje i przewyższa Borkowicza w hierarchii: najpierw wojskowej, a w końcu
i partyjnej. Padają przy tej okazji ważne pytania – cóż z tego, że nie na wszystkie
można odpowiedzieć – o przyczyny, dla których tak a nie inaczej potoczyły się
losy obu tych działaczy, pars pro toto możemy śledzić wydarzenia z szeroko rozumianej historii politycznej. Konkretne działania podejmowane przez Borkowicza można bowiem odczytać i udanie skontekstualizować. Tak jest w przypadku
„zwrotu październikowego” z 1944 roku, który w książce Rembackiej obserwujemy z poziomu mikro, widząc jak na dłoni jak wyglądała implementacja założeń, które sformułowano na Kremlu.
Z punktu widzenia źródłowego bardzo wiele faktów możliwych jest do ustalenia jedynie na podstawie osobistych zapisków Borkowicza. Ich źródłem jest
spuścizna pozostawiona przez bohatera w szczecińskiej Książnicy Pomorskiej,
którą to w miarę możliwości autorka konfrontuje z dokumentami z archiwów
postsowieckich i krajowych. Okres 1945–1949 jest w tym względzie wyjątkowy.
Borkowicz, sprawujący funkcję wojewody szczecińskiego, był w pewnym sensie na peryferiach – bo daleko od stolicy, bo na terenach gdzie polskość była
słaba, a których przyszłość pozostawała niepewna – ale też i w centrum. Wszak
możliwość kształtowania rzeczywistości politycznej Pomorza Zachodniego,
zwłaszcza do momentu okrzepnięcia aparatu partyjnego PPR po pokonaniu
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mikołajczykowskiego PSL w oszukańczych wyborach ze stycznia 1947 roku,
była bardzo poważna.
Jednym z centralnych problemów pozostają w tym kontekście granice politycznej sprawczości bohatera. Rembacka robi co może, by odpowiedzieć na stawiane przez siebie pytania, próbuje dekonstruować, dociekać prawdy, z okruchów
dokumentów rekonstruować fakty. Trzeba przyznać, że nie zawsze jej starania
kończą się sukcesem. Jako przykład podałbym jej, skądinąd niezmiernie interesujące, wywody na temat roli Borkowicza w tzw. osadnictwie literackim, fenomenie, dzięki któremu w Szczecinie zamieszkali m.in. Wirpsza, Woroszylski,
Gałczyński. Autorka gromadzi argumenty na tak i na nie, wskazując ostatecznie
chyba raczej na decydującą rolę Witolda Wirpszy. A mimo to wywody pointuje,
stwierdzając „wsparcie udzielane przez Borkowicza pisarzom miało duże znaczenie” (s. 301). Czkawką odbija się tu chyba niechęć do stawiania kropek nad i –
w tym konkretnym przypadku sęk przecież w tym jak bardzo decydujące było
znaczenie Borkowicza.
Z punktu widzenia badacza spoza Pomorza Zachodniego – a takim jest piszący te słowa – w obszernym fragmencie poświęconym latom spędzonym w roli
wojewody szczecińskiego odnaleźć można wiele bardzo interesujących kontekstów. Wspomnijmy o szczecińskich historiach związanych z referendum ludowym z lipca 1946 roku, czy walką z PSL. Interwencje samego Borkowicza, jego
polityczne umiejętności, „uwodzenie”, sypanie jak z rękawa obietnicami – to pozwala momentami na połączenie bliskie ideałowi. Oto bowiem oczom czytelnika
ukazuje się człowiek z krwi i kości (nadto jeszcze energiczny i krewki), w czasach
niespokojnych i trudnych – by odwołać się do fundamentalnej pozycji Marcina
Zaremby – czasach Wielkiej Trwogi5.
A jednocześnie, gdy idzie o charakterystykę administracyjnych osiągnięć
Borkowicza – trudno nie mieć niedosytu. Ile Szczecin rzeczywiście mu zawdzięcza? Jakie były realnie granice jego sprawczości? Za co na tym terenie odpowiedzialny był Bierut, za co Gomułka, za co Wiktor Kłosiewicz, a za co Borkowicz?
Nierzadko zabraknie przekonującej odpowiedzi. Nieuczciwością byłoby obarczać odpowiedzialnością za ten mankament samą autorkę. Mam przekonanie –
oparte także i na własnych doświadczeniach badawczych – że niekiedy dokumenty po prostu takiej odpowiedzi nie dają, lub też jest ona trudna do odkrycia,

Marcin Zaremba, Wielka trwoga Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys (Kraków: Znak,
2012).
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wymagając kwerend przekraczających możliwości percepcyjne jednego badacza.
Tytułem przykładu, w biografii słynnej łódzkiej prządki, a zarazem partyjnego
lidera, Michaliny Tatarkówny-Majkowskiej pióra Piotra Ossowskiego, autor poniósł ewidentną porażkę – rezygnując ze stawiania pytań, pogubił się w niezwykle obszernym materialne źródłowym6. Tymczasem Rembacka z materiałem radzi sobie świetnie: strukturyzuje, problematyzuje, nie unika chronologicznych
przeskoków. Gdyby puścić wodze fantazji, można by zaryzykować, że w wachlarzu posiadanych źródeł najbardziej brakuje jej intymnych dzienników na bieżąco
prowadzonych przez Borkowicza, które umożliwiłyby spojrzenie z zupełnie innej
perspektywy, a w konsekwencji bardziej precyzyjne odwzorowanie ciągów przyczynowo-skutkowych, które nie wynikają wprost z dokumentów urzędowych.
To już jednak rozważania sytuujące się poza dyskursem naukowym.
Jak wspomniałem, uważam że autorka w znakomitej większości wypadków
stawia wartościowe pytania, stanowiące kościec całej narracji. Bywają jednak
momenty – i najwięcej wskazałbym ich we fragmentach poświęconych przełomowi lat 40. i 50., gdzie Rembacka chyba nieco zbyt prostolinijnie podchodzi
do źródeł. Oto np. za dobrą monetę bierze deklarację Borkowicza odnośnie jego
intencji wyjazdu ze Szczecina na placówkę do Pragi, nie wgłębiając się poważniej w to, że w świecie komunistycznej nomenklatury wyjazd zagranicę był zawsze degradacją, bo oznaczał odsunięcie od centrum wydarzeń, a tym zawsze
był kraj. Nie jestem też przekonany, czy dobrym konstrukcyjnie pomysłem są tak
obfite cytaty z dokumentów partyjnych odnoszące się właśnie do sfery intencji
bohatera. Mam wątpliwości, czy w pismach do władz PZPR Borkowicz mógł
sobie pozwolić na pełną ekspiację. Nie wiem tego, i wiedzieć nie mogę, ale mam
wątpliwości. Tym większe jeszcze, że już długo później, w latach 80. Borkowicz
sugerował, że nawet w zapiskach sporządzanych na własny użytek nie był w pełni
szczery.
Tym bardziej jeszcze trudno o szczerość, gdy Czechosłowacja okazała się
nie przystankiem na krętej drodze kariery, ale dramatycznym punktem zwrotnym. Incydent z rezydentem UB w ambasadzie, a następnie odwołanie do kraju,
zwłaszcza zaś przerażający rytuał porzucenia żony w geście pełnego zaufania
partii – to rzeczy prawdziwie szokujące. To oczywiście prawda, że „sprawa Borkowicza” mogła skończyć się gorzej, dopiero co w Budapeszcie jesienią 1949 roku
Michał Przeperski, „Piotr Ossowski, Czerwona Michalina. Michalina Tatarkówna-Majkowska.
Prządka – działaczka – łodzianka”, Łódź: Dom Wydawniczy „Księży Młyn”, 2017 (Zakręty Historii), ss. 300, Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały 16 (2018), 299–302.
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zawisł na szubienicy László Rajk, jedna z pierwszych w Europie Środkowej ofiar
zaostrzenia kursu w Moskwie. Ale czy to zmienia tragizm losów Borkowicza?
To z pewnością następna z zalet Komunisty na peryferiach władzy – efektem
wyważonego, zdystansowanego stylu jest i to, że wydarzenia ze sfery życia emocjonalnego przemawiają do czytelnika w dyskretny, lecz i dobitny sposób. To powoduje, że bohater jest więcej niż tylko politykiem.
Rzecz charakterystyczna, że ostatni rozdział przedstawia losy Borkowicza
od roku 1950, aż po samobójczą śmierć w październiku 1989 roku, jego odejście
na boczny tor odbywało się stopniowo, ale – jak się wydaje – konsekwentnie.
Stanowiska w urzędach centralnych, kierowanie urzędem kinematografii, przelotny romans z tygodnikiem Polityka, a wreszcie posada redaktora i tłumacza
w państwowym wydawnictwie – to rzeczywiście niewiele jak na człowieka o takim życiorysie i takiej energii witalnej. A jednak te blisko cztery dziesięciolecia
to jednocześnie kronika klęski. Uświadamianej na raty, po części może nawet
oswojonej, ale niewątpliwej. Jej istotnymi punktami będzie Marzec 1968 i pomarcowe represje, które z człowieka w kwiecie wieku uczyniły rencistę oraz
13 grudnia 1981 roku, który definitywnie położył kres związkom Borkowicza
z komunizmem. Gdy podsumowywał swoje życie na chwilę przed jego końcem,
autodefiniował się jako antykomunista. Trudno chyba o bardziej sugestywny obraz porażki.
Trzeba podkreślić, że całe opracowanie jest dalekie od apologetyki czy
jednostronności. Autorka z równym chłodem punktuje niegodziwości swojego
bohatera: czy to w sowieckim Lwowie, czy później, na wysokich stanowiskach
w strukturze rodzącego się i krzepnącego reżimu komunistycznego. Dlatego też
nie mam wątpliwości, że biografia Borkowicza to książka cenna i to w wielu
wymiarach. Pokazuje historię polskiego komunizmu sensu largo w kilku nieoczywistych perspektywach. W barwny i dynamiczny sposób opowiada o losach
człowieka, który choć nie wyrósł nigdy na lidera – może zresztą faktycznie nie
miał takich ambicji? – był inspirujący i wyjątkowy. To spora sztuka, jeżeli pamiętać, że mowa o działaczu z politycznego drugiego rzędu.
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