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Uniwersytet Szczeciński
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Profesor Zdzisław Chmielewski.  
80 lat życia i ponad 55 lat pracy naukowej

Jak każda powstająca od podstaw społeczność, tak i nowo rodzące się po II wojnie 
światowej polskie społeczeństwo Szczecina i Pomorza Zachodniego potrzebowało 
swoich humanistów, ludzi światłych, utalentowanych, wszechstronnie uzdolnio-
nych, posiadających rozległą wiedzę. A tych w pierwszym powojennym pokoleniu 
była tu zaledwie garstka, skupiona wokół miejscowego archiwum, biblioteki, 
muzeum, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Szczecińskiego Towarzystwa 
Naukowego. W 1966 roku dołączył do nich Zdzisław Chmielewski, młody absol-
went archiwistyki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Chmielewski urodził się 4 października 1942 roku 
w leżącej 3 kilometry od Brześcia Kujawskiego miejscowości Falborz. Wybór 
studiów historycznych na toruńskim uniwersytecie w dużej mierze naznaczył 
Jego przyszłość. Tam pod okiem prof. Andrzeja Tomczaka, polskiego archiwisty 
o europejskim wymiarze, a wcześniej żołnierza Armii Krajowej, poznawał warsztat 
badawczy i etyczny naukowca.

Po studiach wybrał Szczecin i pracę w najważniejszej wówczas instytucji 
humanistycznej w tym mieście – Wojewódzkim Archiwum Państwowym. W ciągu 
ponad 20 lat przeszedł tam drogę od kierownika Pracowni Naukowej, przez Dział 
Udostępniania i Informacji Naukowej, aż po funkcję wicedyrektora placówki.

Dość szybko wyszedł z roli jedynie pracownika archiwum, stając się coraz 
ważniejszą postacią szczecińskiego środowiska humanistycznego. W 1975 roku, 

###

Przegląd Zachodniopomorski
t. 37 (66) 2022 | 9–12
DOI: 10.18276/pz.2022.37-01
ISSN (print): 0552-4245 | ISSN (online): 2353-3021
www.wnus.edu.pl/pzp

T E K S T Y  D E D Y K O W A N E  
P R O F E S O R O W I  Z D Z I S Ł A W O W I  C H M I E L E W S K I E M U



10 A d a m  M a k o w s k i

pod okiem prof. Tomczaka, w UMK, uzyskał stopień doktora na podstawie roz-
prawy poświęconej kancelarii miejskiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych 
w pierwszym powojennym pięcioleciu1. Tam też, 10 lat później, przeprowadzono 
kolokwium habilitacyjne Zdzisława Chmielewskiego. Będąca jego podstawą mono-
grafia omawiająca procesy aktotwórcze w kancelariach miejskich2 została uznana 
za jedno z ważniejszych osiągnięć powojennej polskiej teorii archiwalnej.

Po latach starań w 1985 roku w Szczecinie powstał uniwersytet z ważną pozy-
cją historii. Nowa uczelnia szybko przyciągnęła znanego już w Polsce teoretyka 
archiwistyki. Przechodząc na uniwersytet w 1988 roku, Zdzisław Chmielewski 
otworzył nowy rozdział swojego życia, początkowo zostając kierownikiem Zakładu 
Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii, a w 1990 roku obejmując funk-
cję dziekana Wydziału Humanistycznego. W wyniku dalszych intensywnych prac 
badawczych opublikował kolejną monografię zwracającą uwagę na pozakancela-
ryjne uwarunkowania procesu aktotwórczego, stanowiącą kamień milowy polskiej 
teorii archiwalnej3. W 1995 roku na jej podstawie uzyskał tytuł naukowy profesora.

Pozycja naukowa i talenty organizacyjne wykazane na stanowisku dzie-
kana spowodowały, że w 1996 roku ówczesny rektor prof. Hubert Bronk powierzył 
mu funkcję prorektora uniwersytetu ds. kształcenia. Społeczność akademicka 
na tyle wysoko oceniła tę trzyletnią kadencję, że w 1999 roku powierzyła Zdzisła-
wowi Chmielewskiemu godność Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Kolejne 
dwie kadencje (1999–2005) to okres niezwykle intensywnego rozwoju szczeciń-
skiej Alma Mater.

Uczelnia wzmacniała się kadrowo, uruchamiano kolejne kierunki studiów, 
lawinowo wzrastała liczba studentów (rekordowe wówczas 35 tys.), rozwijała 
się baza materialna. Wydział Humanistyczny zyskał nową siedzibę, biolodzy – 
wyremontowany z funduszy Unii Europejskiej pałac w Małkocinie, a papież 
Jan Paweł II patronował powstaniu Wydziału Teologicznego. Dzięki wzrostowi 
statusu naukowego, uzyskiwaniu kolejnych uprawnień habilitacyjnych i doktor-
skich w 2001 roku Uniwersytet Szczeciński otrzymał kategorię A, co stawiało go  
 

1 Zdzisław Chmielewski, Kancelaria miejska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 
1945–1950 (Szczecin: Wojewódzkie Archiwum Państwowe, 1982).
2 Zdzisław Chmielewski, Procesy aktotwórcze w polskich urzędach miejskich w latach 1918–1939 
(Szczecin: Wojewódzkie Archiwum Państwowe, 1983).
3 Zdzisław Chmielewski, Pozakancelaryjne uwarunkowania procesu aktotwórczego w urzędach 
administracji 1807–1980 (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1992).
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w jednym szeregu z najważniejszymi uczelniami w Polsce. Spektakularnymi 
potwierdzeniami tych awansów były głośne doktoraty honorowe nadane między 
innymi: Jerzemu Giedroyciowi, Leszkowi Kołakowskiemu, Hansowi-Dietrichowi 
Genscherowi, Gerardowi Labudzie czy Chrisowi Pattenowi.

Uniwersytet Szczeciński stawał się jedną z najważniejszych instytucji Szcze-
cina i Pomorza Zachodniego. Nie mogło więc dziwić, że w 2004 roku, w pierwszych 
wyborach do Parlamentu Europejskiego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, 
mieszkańcy województw zachodniopomorskiego i lubuskiego obdarzyli zaufaniem 
Rektora Zdzisława Chmielewskiego. We wspomnianych wyborach uzyskał on 
najlepszy wynik w okręgu – ponad 40 tys. głosów.

Przez rok Zdzisław Chmielewski łączył funkcje rektorską i poselską, później, 
do 2009 roku, koncentrował się na tej drugiej. W Brukseli i Strasburgu wchodził 
w skład Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Rybołówstwa. 
Tę drugą upodobał sobie w szczególności, angażując się w kreowanie prawa euro-
pejskiego w tym zakresie oraz inspirowanie polskich i europejskich badań nauko-
wych. Często organizował wizyty młodzieży szkolnej i studenckiej, naukowców, 
samorządowców i rybaków w murach parlamentu.

Przez cały okres pełnienia funkcji publicznych Profesor kontynuował swoją 
aktywność naukową – publikował, uczestniczył i organizował konferencje nau - 
kowe, wykładał. Zajmował się archiwistyką, historią najnowszą Pomorza Zachod-
niego, a po zakończeniu misji parlamentarnej poszerzył swoje dotychczasowe spek-
trum badawcze o problematykę europejską. Jej sprzężenie z ukochaną archiwistyką 
zaowocowało dwiema najnowszymi monografiami poświęconymi najważniejszym 
problemom XX-wiecznej archiwistki europejskiej4.

Profesor Zdzisław Chmielewski to z pewnością postać nietuzinkowa. Przez 
ponad pół wieku odciskał swój ślad na szczecińskim środowisku naukowym, 
humanistycznym, a po części także na europejskiej polityce. Istotnie przyczynił 
się do rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego. Stworzył podstawy polskiej teorii 
archiwalnej i usystematyzował jej europejski wymiar. Przyczynił się do lepszego 
poznania najnowszych dziejów Pomorza Zachodniego, jego miast, funkcjonowania 
społeczności lokalnych. Dziś na jego dorobek badawczy i wychowawczy składa się  
 

4 Zdzisław Chmielewski, Problemy archiwistyki podzielonej Europy: selekcja i opracowanie 
dokumentacji 1918–1991 (Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2017) oraz 
tenże, Z archiwistyką po Europie w XX wieku (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, 2017).
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ponad 160 publikacji, w tym 17 książek, wypromowanie ponad 100 magistrów, 
trzech doktorów, wśród których już dwoje odebrało szlify profesorskie. Stosu-
nek uczniów i współpracowników do Mistrza oddają dwie księgi pamiątkowe 
zawierające między innymi pełen przegląd jego dorobku naukowego5.

Cytowanie

Adam Makowski, „Profesor Zdzisław Chmielewski. 80 lat życia i ponad 55 lat pracy naukowej”, 
Przegląd Zachodniopomorski 37 (2022), 66: 9–12, DOI: 10.18275/pz.2022.37-01.

5 Radosław Gaziński, Agnieszka Gut, red., Historia lux veritatis. Księga pamiątkowa dedykowana 
profesorowi Zdzisławowi Chmielewskiemu z okazji 60. rocznicy urodzin (Szczecin: Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002); Radosław Gaziński, Adam Makowski, red., Tantum 
possumus, quantum scimus. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi Chmie-
lewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, 2012).

###



Wł a d y s ł aw  S t ę p n i a k
ORCID: 0000-0001-6487-2607

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
wstepniak@archiwa.gov.pl

Archiwa i archiwiści  
łącznikiem teraźniejszości z przeszłością i przyszłością

Słowa kluczowe: archiwa, archiwiści, funkcje archiwów, wiarygodność źródeł, interpretacja 
źródeł, polityczne wykorzystywanie archiwaliów, prawo konstytucyjne w Polsce a archiwa,  
etos zawodu archiwisty, UNESCO a archiwa 

Keywords: archives, archivists, functions of archives, reliability of sources, interpretation of 
sources, political use of archives, constitutional law in Poland vs. archives, ethos of the archival 
profession, UNESCO vs. archives

Wprowadzenie

W roku 2001 na listę światowego dziedzictwa kulturowego, w jego dziale doku-
mentacyjnym obejmującym archiwalia, wpisano Archiwum Państwa Hetytów, 
pochodzące z drugiego tysiąclecia przed naszą erą i wytwarzane – jak przyjęto 
w UNESCO – od roku 17001. Wpis ten nie dotyczy pojedynczych inskrypcji czy 
dokumentów. UNESCO poprzez ten wpis zdecydowało się przedstawić światowej 
opinii publicznej obszerny zbiór, liczący 25 tysięcy tablic glinianych, na których 
pismem klinowym powstawały dokumenty i materiały związane z funkcjonowa-
niem posiadającego pozycję mocarstwa Królestwa Hetytów. Proces poznawania 
tego języka, a jak się okazało z czasem, jeszcze kilku innych narodów sąsiednich, 

1 Memory of the World. The Treasures that Record Our History from 1700 BC to the Present Day 
(Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO, 2012), 24–25.
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trwał stosunkowo krótko po odkryciu tych skarbów w XX wieku w czasie wyko-
palisk archeologicznych w Boğazköy w tureckiej Anatolii. Zbiór ten dokumentuje 
organizację polityczną państwa, prawodawstwo i sądownictwo, funkcjonowanie 
sił zbrojnych, życie religijne. Występują w tym archiwum także dzieła literackie. 
Obszerny jest dział dotyczący stosunków międzynarodowych dzięki zachowaniu 
się korespondencji dyplomatycznej i traktatów. Najbardziej znanym dokumentem 
jest traktat zawarty z Egiptem w Quadesh, którego wizerunek upowszechnia 
Orga nizacja Narodów Zjednoczonych w swej siedzibie w Nowym Jorku jako 
symbol proklamacji wieczystego pokoju, gwarantującego współpracę i bezpie-
czeństwo między zawierającymi ten traktat państwami. Zbiory te prezentowane 
są w Muzeum Archeologicznym w Stambule oraz Anatolijskim Muzeum Cywili-
zacji w Ankarze. Część kopii tych tablic dostępna jest w postaci cyfrowej. 

Wiedza na temat archiwów w starożytności nie ogranicza się oczywiście do 
archiwum królestwa Hetytów. Wraz z wynalazkiem pisma około roku 3000 p.n.e. 
w Mezopotamii, co towarzyszyło powstawaniu organizmów państwowych, a tym 
samym wydawaniu aktów prawnych i administracyjnych, sądowych, dokumen-
tacji gospodarczej, upowszechniło się zjawisko archiwów. Zachwyty współcze-
snych archiwistów wywołuje zarządzanie dokumentacją i prowadzenie archiwów 
przez Sumerów, uznawanych za twórców najstarszej cywilizacji – liczne tablice 
gliniane wypełniane pismem klinowym dotrwały do naszych czasów. Przykła-
dów wymieniać można znacznie więcej, np. w odniesieniu do Babilonu, Asyrii 
czy Egiptu. Natomiast mimo rozwiniętych systemów zarządzania sprawami archi-
wów w starożytnej Grecji i Rzymie nie zachowały się do naszych dni obszerne 
zbiory doku mentacyjne porównywalne z tymi, które wcześniej – czy też w tym 
samym czasie – wytwarzano na Środkowym Wschodzie2.

Źródła archiwalne podstawą obiektywnych badań  
historii państw i narodów 

Można oczywiście kontynuować ten wątek, opisując tradycje archiwalne w różnych 
częściach świata i w różnych okresach; analogie czy nawet odległe dość od siebie 
podobieństwa wszędzie będą dostrzegalne. Czy upoważnia to jednak do stwierdze-
nia, że zjawisko archiwów towarzyszy ludziom i różnym formom ich społecznego 
współżycia od zarania dziejów? Nie możemy udzielić na to pytanie jednoznacznej 

2 Mieczysław Rokosz, „Archiwa w państwach starożytnych”, Archeion 53 (1970): 59–82. 
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odpowiedzi. Odwołać się w tym wypadku można do podstawowej tezy Jacqu-
es’a Derridy zawartej w stwierdzeniu, że problem archiwum łączy się ściśle z rolą 
pisma w życiu społeczeństw3. Jest to zgodne z dużo wcześniejszą opinią jednego 
z najwybitniejszych historyków i historiozofów wszechczasów, Arnolda Toynbee: 

Wynalezienie technik zapisywania i upamiętniania faktów było jednym z czynników 
towarzyszących niedawnym narodzinom cywilizacji w ciągu ostatnich 6000 lat 
z całego liczącego 600 000 lub 1 000 000 lat4 okresu ludzkiego istnienia na ziemi. 
Człowiek pierwotny nie ma środków mentalnego wywoływania przeszłości wcze-
śniejszej niż znana mu tradycja. Wprawdzie przed wynalezieniem świadectw pisa-
nych władza pamięci rozwija taką moc, która później zanika, ale jej zasięg – nawet 
w pierwotnej ludzkiej psychice – jest stosunkowo krótki… Za tym ściśle wytyczo-
nym horyzontem mentalnym cała przeszłość jest przemieszana w niezróżnicowanej 
i mglistej „epoce przodków”5. 

Spoglądając jednak na problem dokumentowania przeszłości z perspektywy całych 
dziejów ludzkości, sformułowania powyższe wydają się nawet zbyt optymistyczne. 
W niczym nie pomniejszając zasług współczesnej antropologii i innych nauk zaj-
mujących się prehistorią, stwierdzić musimy, że historia rodzaju ludzkiego znana 
jest tylko w odniesieniu do niewielkiego wycinka czasowego jego istnienia. 

W tym momencie rozważań należy dodać, że jeszcze kilka tysięcy lat po poja-
wieniu się umiejętności zapisywania informacji przy użyciu pisma w kilku rejo-
nach świata utrzymywał się stan rzeczy przypominający z perspektywy cywili-
zacji sytuację z prehistorii rodzaju ludzkiego. Przytoczmy tu interesującą uwagę 
na temat roli przekazu ustnego w odniesieniu do licznych krajów afrykańskich, 
sformułowaną przez wnikliwego obserwatora życia na tym kontynencie, Ryszarda 
Kapuścińskiego: 

Mówiąc, czują się odpowiedzialni za historię swego ludu. Muszą ją przechowywać 
i rozwijać. Nikt nie może powiedzieć, przeczytajcie naszą historię w książkach. 
Bowiem takich książek nikt nie napisał, nie ma ich. Nie istnieje ona poza tą, którą 
potrafią teraz tu opowiedzieć. Nigdy nie powstanie ich historia zwana w Europie 
naukową i obiektywną, ponieważ ta, afrykańska, nie zna dokumentów i zapisów, 

3 Jacques Derrida, Gorączka archiwum: impresja freudowska, tłum. Jakub Momro (Warszawa: 
Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2016).
4 Datacja ta ulega ciągłym zmianom, podobnie jak i w ogóle wiedza na temat genezy rodzaju 
ludzkiego.
5 Arnold Toynbee, O stosunku historyka do religii, tłum. Józef Marzęcki (Kęty: Wydawnictwo 
Marek Derewiecki, 2007), 15.
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a każde pokolenie, słuchając przekazywanej mu wersji, zmieniało ją i zmienia, prze-
kształca, modyfikuje i ubarwia. Ale przez to, wolna od ciężaru archiwów, od rygoru 
danych i dat, historia osiąga tu swoją najczystszą, krystaliczną postać – postać mitu6.

Dotykamy w tym momencie jednego z kilku istotnych aspektów roli i zna-
czenia archiwów w funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw. Mówimy 
bowiem o sytuacji, w której w wielu państwach na świecie pomija się znaczenie 
badań naukowych i roli źródeł historycznych w prezentacji problematyki histo-
rycznej. To problem szczególnie ważny w okresach znaczących, czasami wręcz 
rewolucyjnych, zmian historycznych. Pojawia się wtedy wiele pytań dotyczących 
ocen przeszłości, co łączy się z poszukiwaniem dróg i sposobów funkcjonowania 
w nowych warunkach. Jest to zarazem problem wywołujący najżywsze zainte-
resowanie przedstawicieli ugrupowań politycznych reprezentujących różne nurty 
ideologiczne. Działaniom w tym zakresie nadaje się dość niefortunną nazwę poli-
tyki historycznej, sugerującą pewną dowolność w doborze faktów historycznych 
mających odpowiadać żywotnym potrzebom państwa i jego obywateli w danym 
momencie dziejowym i najczęściej z perspektywy interesów danego ugrupowania 
politycznego. Nie przejęto się bowiem u nas światłą uwagą ważnego przedstawi-
ciela dojrzałej myśli konserwatywnej, Tomasza Merty, który przed laty stwierdził: 

„Polityczność” stosunku do swej przeszłości wyraża się w konieczności dokonywa-
nia trudnych nierzadko i jedynie częściowo uświadamianych wyborów. Z wielkiej 
ilości przeszłych zdarzeń wybieramy to, co wydaje się szczególne i konstytutywne 
dla naszej tożsamości. Selekcja i hierarchizacja elementów tradycji nie jest równo-
znaczna z możliwością swobodnego jej konstruowania. PRL-owski projekt stworze-
nia alternatywnej wersji przeszłości nie powiódł się, niezależnie od tego, jak wiele 
spustoszenia posiał w wielu umysłach7.

Sformułowania Tomasza Merty zawierają uwagi dotyczące zarówno działań 
praktycznych związanych z operowaniem pamięcią, jak i poważne ostrzeżenie 
przed dowolnością w doborze faktów historycznych, kwalifikowanych do kategorii 
najważniejszych wydarzeń w dziejach kraju, co dzieje się zazwyczaj w połącze-
niu z abstrahowaniem od rzeczywistej treści i znaczenia zbiorów archiwalnych. 

6 Ryszard Kapuściński, Heban (Warszawa: Czytelnik, 2008), 249–250.
7 Tomasz Merta, „Pamięć i nadzieja”, w: Pamięć i odpowiedzialność, red. Robert Kostro, Tomasz 
Merta (Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2005), 71. Warto zwrócić uwagę na to wydawnictwo, 
gdyż zawarto w nim rozważania dziewięciu autorów angażujących się w dyskusję publiczną doty-
czącą interesującego nas tu problemu.
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Przytoczmy w tym miejscu opinię wybitnego znawcy problemu, której fragment 
pochodzi z dzieła uchodzącego za klasyczne w literaturze przedmiotu: „Zawład-
nięcie pamięcią i zapomnieniem jest jednym z głównych celów klas, grup czy jed-
nostek, które rządzą lub rządziły społeczeństwami historycznymi. Zapomnienia 
i przemilczenia historii ujawniają takie właśnie mechanizmy manipulowania zbio-
rową pamięcią”8. Jest to, jak widzimy, sytuacja, w której archiwa i ich zbiory winny 
zaznaczać swoją rolę w badaniach naukowych i działalności popularyzacyjnej oraz 
edukacyjnej w społeczeństwie. Relacja między bieżącą polityką a rzeczywistą 
treścią zbiorów archiwalnych i wynikami badań historycznych nie jest faktem 
obojętnym dla etosu zawodu archiwisty i historycznej misji zatrudniającej go 
instytucji. Nie powinniśmy więc unikać sytuacji, w których przeciwstawiać się 
należy dominacji celów politycznych państwa, sprzecznych z wiedzą bazującą 
na zasobach archiwów i ustaleniach naukowych9.

Jest to problem o wielkim znaczeniu wewnętrznym zarówno dla poszczegól-
nych państw, jak i w odniesieniu do ich relacji z innymi krajami. Mnożyć można 
przykłady nawet głębokich konfliktów na tle odmiennych ocen wydarzeń histo-
rycznych w stosunkach międzynarodowych. Jakże często problemy te rzutowały 
i czynią to nadal na całokształt relacji międzypaństwowych, obciążając przy tym 
działalność organizacji międzynarodowych, w tym UNESCO10. Dyskusja na temat 
rejestru światowego dziedzictwa dokumentacyjnego, prowadzona w ramach pro-
gramu Pamięci Świata, zatacza coraz szersze kręgi, skłaniając sceptyków do 
zadawania pytania o to, czy możliwe jest przyjęcie przez całą społeczność między-
narodową o ile nie jednolitych, to zbliżonych chociaż kryteriów kwalifikowania 
na listy programu elementów tego dziedzictwa. Dziedzictwa ważnego i wartościo-
wego z perspektywy mieszkańców całego globu.

8 Jacques Le Goff, Historia i pamięć (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
2007), 104.
9 Oddajmy raz jeszcze głos Jacques’owi Le Goff: „Historia była, a w niektórych częściach świata 
nadal jest poddawana świadomym manipulacjom (…). Nacjonalizm, wszelkiego rodzaju uprze-
dzenia odciskają piętno na sposobie uprawiania historii i przeżywająca rozkwit dziedzina historia  
his torii (…) po części opiera się na uświadomieniu i badaniu związków łączących twórczość histo-
ryczną z kontekstem danej epoki i epok następnych, które zmieniają jej znaczenie. Jednak dyscyplina 
historyczna, która dostrzega te odmiany historiografii, powinna mimo to dążyć do obiektywności 
i nadal opierać się na wierze w prawdę historyczną. Pamięć jest pierwiastkiem budującym historię” 
(Le Goff, Historia, 26).
10 Władysław Stępniak, „Postęp, lecz i utrudnienia w działaniach UNESCO na rzecz ochrony 
i dostępności dziedzictwa archiwalnego”, Archiwista Polski 1 (2020), 2: 23–35.
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Mimo tych problemów decyzje dotyczące wpisów na listy dziedzictwa oraz 
oceny znaczenia zgłaszanych propozycji podlegać winny określonym kryteriom, 
na podstawie których prowadzona jest przez UNESCO działalność w tym zakre-
sie. Jest oczywiste, że tego rodzaju sformułowanie spotykać się może z różnymi 
komentarzami. Wyłania się bowiem pytanie, czy możliwa jest jednakowa ocena 
wydarzeń historycznych przez wszystkich i wszędzie. Oczywiście nie, i dlatego 
propozycje wpisów na listy UNESCO przyjmowane są większością głosów człon-
ków międzynarodowego komitetu, rekrutowanych spośród darzonych wysokim 
autorytetem naukowym i moralnym niezależnych ekspertów. Jedynie ingerencja 
czynnika politycznego zakłócić może w tych warunkach realizację tak ważnej 
idei, jak Pamięć Świata.

Kolejnym problemem jest kwestia tzw. trudnej historii i złych dokumentów. 
W tym wypadku odwoływać się musimy do założeń metodologii historii i opiera-
nia wydawanych ocen i opinii na podstawie wyników badań naukowych. Trudno 
jednak myśleć o jednomyślności partnerów w dyskusjach na te tematy. Stwierdzić 
nawet należy, że nie jest to możliwe. Znajduje to potwierdzenie w metodologii nauk 
humanistycznych, na których rozwój istotny wpływ wywarł żyjący i działający 
w wieku XIX Wilhelm Dithley. Jego teoria typów światopoglądów do dziś zasłu-
guje na wnikliwą uwagę11. Wpływa ona na metodologię nauk humanistycznych, 
zakładając na wstępie istnienie różnych sposobów myślenia i rozumienia rzeczy-
wistości historycznej, co spowodowane jest różnorodnością jednostek i wielością 
stron opisywanej rzeczywistości, a tym samym różnorodnością światopoglą-
dów ujmujących świat z punktu widzenia odmiennych perspektyw, a pretendu-
jących zazwyczaj do ważności powszechnej. Przypomnienie tych tez Diltheya12 
wydaje się szczególnie na miejscu, gdy podejmuje się tak złożoną problematykę. 
Odmienność interpretacji tych samych wydarzeń czy procesów jest zazwyczaj 
duża, jakby potwierdzając koncepcje tego filozofa dotyczące świadomości histo-
rycznej, umożliwiającej przedstawienie poglądów w różnych perspektywicznych 
ujęciach, w uzależnieniu od cech ludzkiej natury. Uznanie w tych warunkach, 
że na uwagę zasługują liczne, pretendujące do prawdy stanowiska, co zmuszać 
nas powinno do ciągłej aktywności intelektualnej, prowadzić musi do wniosku, 
że osiągnięcie prawdy absolutnej w ocenie procesów i faktów historycznych jest 

11 Wilhelm Dilthey, O istocie filozofii i inne pisma (Warszawa: PWN, 1987), 113–175.
12 Zob. Leszek Brogowski, Świadomość i historia. Studium o filozofii Wilhelma Diltheya (Gdańsk: 
słowo/obraz terytoria, 2004); Janusz Topolski, Rozumienie historii (Warszawa: Państwowy Instytut 
Wydawniczy, 1978).
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przedsięwzięciem niezwykle trudnym do zrealizowania. W odniesieniu do pro-
blematyki międzynarodowej przekonanie, że skala dokonań i osiągnięć własnych 
oraz uznanie odpowiedzialności innych za doznane przez dane państwo krzywdy 
wpływać powinny na politykę międzynarodową, a nawet ją – w skrajnych inter-
pretacjach – determinować, stało się zjawiskiem dość powszechnym na świecie 
i występującym na wszystkich kontynentach.

Szczególne miejsce w odniesieniu do problematyki trudnych spraw w historii 
zajmują przypadki świadomego zakłamywania wydarzeń historycznych, podej-
mowane w pierwszej kolejności w celu unikania odpowiedzialności politycznej, 
moralnej i materialnej za popełnione w przeszłości czyny. Przykładem takiej sytu-
acji jest zbrodnia katyńska z roku 1940, w wyniku której w sowieckich obozach 
jenieckich oraz więzieniach zamordowanych zostało ponad 22 tysiące obywateli 
polskich13. Ukrywanie prawdy o tej tragedii przez dziesięciolecia kładło się cieniem 
na relacjach między Polakami i Rosjanami. Jak stwierdzili Adam Daniel Rotfeld 
oraz Anatolij W. Torkunow, współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do 
Spraw Trudnych14, „[p]amięć historyczna wpływa w istotny sposób na nasze 
postrzeganie świata, na autopercepcję – na postrzeganie samych siebie w ota-
czającym świecie. Rzecz w tym, by pamięć ta nie była przedmiotem manipulacji 
i świadomego fałszowania przeszłości – zacierania śladów tego, co było haniebne 
i godne napiętnowania. (…) Rację mają ci, którzy uważają, że to nie zbrodnia 
katyńska podzieliła Polaków i Rosjan. Dzieliło nas kłamstwo o tej zbrodni”15.

Sytuacje tego rodzaju siłą rzeczy stają się wyzwaniami dla historyków i archi-
wistów, od których politycy, a także społeczeństwo, oczekiwać mogą aktywnej 
postawy w wyjaśnianiu zawiłości historycznych16. Profesjonalne potraktowanie 

13 Problem ten posiada bardzo obszerną literaturę (zob. Izabela Kowalska, Elżbieta Pawińska, red., 
Zbrodnia katyńska: bibliografia 1940–2010 (Warszawa: Centralna Biblioteka Wojskowa im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej, 2010). 
Z perspektywy naszych rozważań szczególnie interesująca jest następująca monografia: Wojciech 
Materski, Mord katyński: siedemdziesiąt lat drogi do prawdy (Warszawa: Naczelna Dyrekcja 
Archiwów Państwowych. Departament Edukacji i Współpracy z Zagranicą, 2010).
14 Zob. Władysław Stępniak, „Archiwa polskie i rosyjskie wobec szczególnego problemu trudnej 
historii”, Archiwista Polski 2 (2016): 97–105.
15 Adam Daniel Rotfeld, Anatolij W. Torkunow, red., Białe plamy – czarne plamy: sprawy trudne 
w relacjach polsko-rosyjskich 1918–2008 (Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 
2010), 11.
16 Przykładem podejmowanych działań niech tu będzie praca: Anna Moroz, Między pamięcią 
a historią: konflikt pamięci zbiorowych Polaków i Białorusinów na przykładzie postaci Romualda 
Rajsa „Burego”, przedm. Paweł Machcewicz (Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2016).
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tego wyzwania wymaga nie tylko zapewnienia pełnego dostępu do istniejących 
materiałów archiwalnych oraz stosowania naukowych metod badawczych, lecz 
także gotowości do podjęcia współpracy z innymi przedstawicielami tych samych 
dziedzin życia naukowego. Jak określił to polski historyk, politolog i kulturoznawca 
prof. Robert Traba, historia jest przestrzenią dialogu17. Archiwom i archiwistom 
przypada w tym dialogu rola wręcz fundamentalna, dążyć bowiem powinni, 
wręcz muszą, do pełnego rozpoznawania źródeł historycznych i gwarantowa-
nia pełnej ich dostępności dla wszystkich stron toczonych waśni i sporów na tle  
wydarzeń z przeszłości.

Archiwa w bieżącym funkcjonowaniu państwa i życiu społeczeństwa

Ta sama idea towarzyszyć musi archiwistom w trakcie ich bieżącej działalności. 
W naszej dotychczasowej tutaj wypowiedzi dominował problem traktowania 
historycznie narosłych zbiorów o charakterze archiwalnym, co dotyczy wszystkich 
instytucji pamięci, w tym archiwów. Rola i funkcja archiwów obejmuje jeszcze 
kolejne płaszczyzny aktywności, w tym przede wszystkim problemy pozyskiwa-
nia nowych zbiorów powstających w wyniku bieżącego funkcjonowania organów 
państwa, rozlicznych organizacji zobowiązanych na mocy prawa lub wyrażających 
gotowość współpracy z archiwami, która ma na celu pomnażanie zasobu archi-
walnego. Wielkie znaczenie historyczne mają dokumenty wytwarzane lub będące 
w posiadaniu osób fizycznych, także wymagające zabezpieczenia i umożliwiania 
badaczom dostępu do nich. To archiwa i archiwiści, ich profesjonalizm i zaanga-
żowanie wpływać mają na procesy zarządzania wytworzonymi18 i wytwarzanymi 
dokumentami archiwalnymi i być tym samym łącznikami między przeszłością, 
teraźniejszością i przyszłością. Od nich bowiem zależą w wielkim stopniu możli-
wości prowadzenia obiektywnych badań historycznych przez przyszłe pokolenia. 
Jest to możliwe pod warunkiem dokonywania wyboru wszystkich najważniejszych 
wytwórców archiwaliów, a spośród efektów ich dokumentacyjnej działalności 

17 Robert Traba, Historia – przestrzeń dialogu (Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej 
Akademii Nauk, 2006).
18 Archiwiści i społeczeństwo musza być świadomi, że archiwalia, ze względu na ich cechy fizyczne, 
nie zawsze będą zachowane idealnie w postaci oryginalnej. Uzasadnione jest tylko stwierdzenie, 
że są one jedynie zachowywane, co pociąga za sobą stałą troskę i jakże często skomplikowane 
działania, by ten proces zachowywania trwać mógł w czasie. Czy jednak w nieskończoność?
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przejmowanie tych, które odpowiadają profesjonalnie sformułowanym kryteriom 
kwalifikowania do tej kategorii.

Archiwa każdego państwa funkcjonują w warunkach ustrojowych, właści-
wych dla danego społeczeństwa. Ustroje polityczne charakteryzują się szere-
giem cech nieobojętnych z perspektywy działalności archiwalnej, wskazujących 
na wiele istotnych z punktu widzenia archiwisty elementów. Wymieńmy ideologię 
leżącą u podstaw świadomości wytwórców archiwaliów, tradycje historyczne róż-
nych państw czy nawet regionów, zmieniające się struktury władz państwowych 
i publicznych, występujące instytucje polityczne, przyjęty system gospodarczy, 
a także zmienny w czasie, bo ewoluujący czy też dostosowywany do bieżących 
potrzeb wiodących sił politycznych, system prawny. On to informuje nas o zakresie 
i formach działalności władz oraz prawach, wolnościach i obowiązkach obywateli. 
W dziejach odrodzonej w roku 1918 Rzeczypospolitej Polskiej u podstaw budowy 
jej państwowości legły od początku rozstrzygnięcia organizacyjne i merytoryczne 
odpowiadające wymogom ustroju państwa demokratycznego, co miało decydu-
jący wpływ na charakter archiwów polskich w ogóle, nie tylko państwowych.

Ustawa z dnia 17 marca 1921 roku – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej19 
jest aktem prawnym w dziejach naszej państwowości wprowadzającym demo-
kratyczne podstawy ustroju państwa, działania władz i form życia obywateli. 
Zwracamy uwagę na ten akt konstytucyjny, stawiając zarazem tezę, że leży on 
u podstaw ustroju, w którym dzisiaj żyjemy. W prezentacji tej konstytucji posłu-
żymy się wskazaniem zasad przyjętych w trakcie jej opracowywania, będących 
wzorcem w zakresie tworzenia, stosowania i kontroli prawa20. Na pierwszym 
miejscu postawiono zasadę ciągłości państwa polskiego, stwierdzającą trwanie 
tradycji narodowo-państwowej mimo epoki porozbiorowej. Zawarta ona została 
w preambule. W tym wypadku archiwom polskim przypadała w procesie przywra-
cania państwowości rola wręcz fundamentalna. Jednym z warunków niepodległego 
bytu państwowego była bowiem organizacja archiwów i zapewnienie dostępu do 
dokumentów dotyczących nie tylko przeszłości, lecz także związanych z bieżącym 
funkcjonowaniem przejmowanej właśnie administracji, działalnością instytucji 
i organizacji życia publicznego, systemem finansowym, w tym ubezpieczeniami 
społecznymi, czy też obronnością. Jakże zasadnie stwierdził Antoni Rybarski, 

19 Dz.U. 1921, nr 44, poz. 267.
20 Jerzy Kuciński, Waldemar J. Wołpiuk, Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z roku 1997 (Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012), 90–98.



22 W ł a d y s ł a w  S t ę p n i a k

formułując opinię, że nic bardziej niż dzieje archiwów nie jest związane z historią 
państwa i wszystkimi formami jego organizacji21. W odniesieniu do materiałów 
archiwalnych i dokumentacji kierowano się zrozumieniem, że są one ważnymi 
instrumentami sprawowania władzy na terytorium państwowym, zawierają tytuły 
i wywody służące do ochrony prawnej państwa i jego obywateli, stanowiąc rów-
nocześnie istotną część dziedzictwa narodowego22. 

Nie mniejsza lub niewiele mniejsza rola przypadała archiwom w realizacji 
następnych zasad prawnych Konstytucji. Kolejną po omówionej powyżej była 
republikańska forma ustroju państwowego (Państwo Polskie jest Rzeczą pospolitą), 
a następną zasada zwierzchnictwa narodu, traktowana jako teoretyczna podstawa 
ustroju politycznego państwa, pozwalająca na udział w życiu politycznym wszyst-
kich obywateli oraz tworzenie partii politycznych. Zasada demokracji repre-
zentacyjnej dotyczyła tylko organów ustawodawczych, co zapewniało sejmowi 
i senatowi zajęcie dominującej pozycji wśród najwyższych organów państwowych. 
Stanowiła niejako wprowadzenie do zasady podziału władzy, obejmującej także 
władze wykonawcze (prezydent i rząd) oraz wymiar sprawiedliwości, czyli nieza-
wisłe sądy. Ze sposobem funkcjonowania władz państwowych połączono system 
rządów parlamentarnych. W warunkach polskich niezwykle ważnym faktem było 
przyjęcie zasady jednolitości państwa (z ustępstwem na rzecz autonomii Śląska, 
realizowanej przez Sejm Śląski), co wpłynęło bezpośrednio na organizację sieci 
archiwalnej. Brzemienną w konsekwencje dla funkcjonowania dziedziny archiwal-
nej była również zasada państwa liberalnego. Określała ona cele i zadania państwa 
oraz pozycję w nim obywateli. W generalnym założeniu państwo tworzone było 
w imię ochrony interesów indywidualnych. Katalog praw i swobód obywatelskich 
obejmował działalność gospodarczą, polityczną, społeczną i kulturalną obywateli23.

Z przedstawionych zasad wypływał cały szereg rozstrzygnięć, wyrażanych 
w artykułach konstytucji. I tak w artykule 3 czytamy m.in.: „Rzeczpospolita 
Polska, opierając swój ustrój na zasadzie szerokiego samorządu terytorialnego, 
przekaże przedstawicielom tego samorządu właściwy zakres ustawodawstwa, 
zwłaszcza z dziedziny administracji, kultury i gospodarstwa”24. Dodajmy do 

21 Antoni Rybarski, „Centralny zarząd archiwalny w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej”, 
Archeion 1 (1927): 1–14.
22 Władysław Stępniak, Sukcesja państw dotycząca archiwaliów (Warszawa–Łódź: PWN, 1989), 5.
23 Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego 
(Warszawa: LexisNexis Polska, 2009), 510–512.
24 Dz.U. 1921, nr 44, poz. 267, s. 634.
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tego zapisy dotyczące decentralizacji administracji państwowej (art. 66), system 
samorządów gospodarczych (izby rolnicze, handlowe, przemysłowe, rzemieślnicze, 
pracy najemnej i wiele innych, połączone w Naczelną Izbę Gospodarczą posia-
dającą kompetencje na mocy oddzielnych uregulowań prawnych do współpracy 
z władzami państwowymi (art. 68). Wymienić też należy obszernie sformułowane 
artykuły 95 i 99 zawierające uznanie przez państwo wszelkiej własności indy-
widualnej i zbiorowej za „jedną z najważniejszych podstaw ustroju społecznego 
i porządku prawnego” oraz stwierdzenie, że ustrój rolny ma się opierać na gospo-
darstwach „zdolnych do prawidłowej wytwórczości i stanowiących osobistą wła-
sność”. Lakoniczne są natomiast zapisy dotyczące wolności badań naukowych 
i sposobów prowadzenia szkolnictwa (art. 117). Wymienić można by jeszcze wiele 
praw dotyczących równości sobie obywateli, jak i ich obowiązków wobec państwa 
i Ojczyzny. Przedstawiony powyżej prawny porządek ustrojowy zniekształciła 
znacznie dalsza działalność legislacyjna, głównie w postaci Ustawy Konstytucyj-
nej z dnia 23 kwietnia 1935 roku25. Był to akt prawny zbliżający ustrój państwa 
polskiego do krajów autorytarnych, niewpływający bezpośrednio jednak, m.in. ze 
względu na krótki okres praktycznego obowiązywania na terenie kraju oraz zakres 
wprowadzonych zmian, na formy działalności archiwalnej.

Uchwalenie Konstytucji poprzedziło w Polsce przyjęcie Dekretu o organiza-
cji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami w dniu 7 lutego 1919 roku. 
Nie ulega wątpliwości, że jego autorzy opracowywali ten projekt, przewidując 
wprowadzenie w Polsce ustroju demokratycznego. Cechą wiodącą Dekretu była 
rezygnacja z etatystycznego traktowania dziedziny archiwalnej i koncentrowa-
nia uwagi na dokumentacji i materiałach archiwalnych będących w posiadaniu 
i wytwarzanych przez organa władzy czy też najważniejsze instytucje życia 
publicznego. Istniała już wtedy silna świadomość potrzeby ochrony narodowego 
dziedzictwa kulturowego, wychodzącego swym zakresem poza zbiory państwowe. 
Treść tego normatywu, który po zaakceptowaniu przez Sejm Ustawodawczy otrzy-
mał moc prawną równą ustawie, dowodzi więc szerokiego spojrzenia na wszystko, 
co w wytworzonej i powstającej na bieżąco dokumentacji dotyczy nie tylko życia 
państwowego, ale obejmuje także osiągnięcia i problemy mniejszych grup społecz-
nych i jednostek. Zasadne jest stwierdzenie, że mimo braku oficjalnego terminu 
prawnego w praktyce funkcjonowała w Polsce instytucja narodowego zasobu 
archiwalnego. Pozwalała ona na w miarę pełne wypełnianie zadań archiwów 

25 Dz.U. 1935, nr 30, poz. 227.
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polskich w zakresie ochrony wytworzonego w przeszłości dziedzictwa archi-
walnego, jak i bieżącego jego wzbogacania z myślą o potrzebach badawczych 
przyszłych pokoleń.

Ten stan rzeczy w istotnym stopniu ulegał zmianie w okresie PRL, jakkolwiek 
archiwistom towarzyszyła świadomość przejściowości przyjmowanych w tym 
okresie rozwiązań prawnych i organizacyjnych determinujących funkcjonowanie 
dziedziny archiwalnej. Obowiązująca do dzisiaj, po kilkudziesięciu nowelizacjach, 
ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach26, 
jest wyrazem powrotu do zasad i podstaw prawnych działalności archiwalnej 
w II Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa wprowadza instytucję prawną narodo-
wego zasobu archiwalnego, dzielącego się na państwowy i niepaństwowy zasób 
archiwalny, przy kolejnym podziale tego ostatniego na zasób ewidencjonowany 
(wytwarzany przez organizacje pozarządowe, partie polityczne, związki zawodowe, 
stowarzyszenia, jednostki życia gospodarczego itp.) oraz nieewidencjonowany 
(własność jednostek fizycznych). Utrzymanie, a z czasem rozbudowywanie systemu 
archiwów wydzielonych jest jednak pozostałością po okresie minionym. Ustawa 
archiwalna z roku 1983 wprowadzała mimo to istotne ograniczenie wszechmocy 
państwa w dziedzinie archiwalnej27. Oparcie tej ustawy na zasadach zawartych 
w dekrecie z 1921 roku nadało temu aktowi prawnemu wręcz ponadczasowy cha-
rakter. Liczne nowelizacje ustawy nie naruszyły dotąd jej podstawowych zasad 
wynikających z ustroju państwa demokratycznego. 

Występuje pewna analogia między sytuacją prawną działalności archiwalnej 
w Polsce po odzyskaniu niepodległości, kiedy to przyjęcie konstytucji państwa 
poprzedziło wprowadzenie w życie dekretu z 1919 roku, a stanem obecnym, 
w którym ustawa z roku 1983 poprzedziła o lat kilkanaście przyjęcie nowej kon-
stytucji w roku 1997. Czas byłby więc na postawienie pytania o to, jak w świetle 
konstytucji z 1997 roku przedstawiają się przepisy prawa archiwalnego. I w tym 
wypadku, jak i w odniesieniu do konstytucji marcowej z 1921 roku, ograniczymy 
się do wskazania zasad ustrojowych państwa, na których opiera się obowiązująca 
konstytucja. Punktem wyjścia w konstrukcji całego systemu prawnego państwa 
jest w jej przypadku zasada zwierzchniej władzy narodu, czyli wszystkich oby-
wateli. Oznacza to, że naród traktowany jest jako społeczeństwo obywatelskie.  

26 Treść tego aktu prawnego wraz z komentarzami: Marek Konstankiewicz, Adrian Niewęgłowski, 
Narodowy zasób archiwalny i archiwa: komentarz (Warszawa: Wolters Kluwer, 2016).
27 Opracowano ją bowiem odwołując się do przeszłości i posiłkując się zaleceniami UNESCO i wzo-
rami aktów prawnych stosowanych w państwach o najwyższym poziomie działalności archiwów. 
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Następną generalną przesłanką konstytucji jest zasada demokratycznego państwa 
prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej28. Działalność 
archiwalna instytucji państwowych winna w całej rozciągłości być zgodna z jej 
wymogami. Zasada łączenia przedstawicielskich i bezpośrednich form sprawowa-
nia władzy także nie może uchodzić uwadze archiwistów. Przypomnijmy w tym 
momencie komplikacje po wyborach samorządowych w roku 2014, powodujące, 
że archiwa państwowe zmuszone były do podjęcia niestosowanych wcześniej 
metod działania29. Nie powinna nam być także, z obywatelskiego punktu widzenia, 
obojętna zasada podziału władzy i równowagi władz. Natomiast pełnego profesjo-
nalnego zaangażowania wymagają od nas idee zasady pluralizmu politycznego. 
Zarówno w polityce gromadzenia zasobu archiwalnego i jego udostępniania, 
jak i we współpracy z wytwórcami dokumentacji powstającej w wyniku aktywno-
ści organizacji pozarządowych i osób fizycznych starać się powinniśmy o zapew-
nienie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa archiwalnego w całej jego złożonej 
postaci. Jednym słowem, nie powinna wystarczać uwaga skupiona na problematyce 
partii politycznych, aktualnie działających i zlikwidowanych, której bezpośrednio 
dotyczą przepisy konstytucji. Kolejnym filarem naszej konstytucji jest zasada 
uczestnictwa samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej. Dotyczy 
ona problemu istotnego także z punktu widzenia działalności archiwalnej. Winna 
nas uwrażliwiać na prawa i zakres działania władz i instytucji samorządowych, 
które na mocy obecnej ustawy archiwalnej są wytwórcami państwowego zasobu 
archiwalnego.

Czas więc postawić tezę, że archiwa państwowe w swej działalności winny 
kierować się zasadami konstytucyjnymi. Normatywy archiwalne ulegają ciągłym 
zmianom i modyfikacjom. W celu utrzymywania integralnego charakteru naro-
dowego zasobu archiwalnego winniśmy w tych warunkach odwoływać się także 
do obowiązującej Konstytucji. Jej zasady powinny być nam znane i przez nas 
rozumiane, są to bowiem ogólne warunki ustrojowe, w których funkcjonujemy 
na płaszczyźnie zawodowej i w życiu publicznym. 

28 Jej szczegółowy zakres i różnice interpretacyjne w doktrynie prawnej omawiają Kuciński, 
Wołpiuk, Zasady, 209–223. W tym miejscu stwierdzimy jedynie, że jest to zgodne z wyrokiem 
Trybunału Konstytucyjnego na temat zbiorczego stosowania szeregu reguł i zasad wynikających 
nie tylko z treści Konstytucji, ale także z jej aksjologii oraz z samej istoty demokracji.
29 Bliżej: Władysław Stępniak, „Losy dokumentacji wyborczej: uwagi na marginesie raportu 
Nieważne głosy, ważny problem: wyniki badań kart do głosowania z wyborów do sejmików woje-
wódzkich 2014”, Archeion 118 (2017): 499–505.
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Etos zawodu archiwisty kolejną gwarancją integralności  
zasobu archiwalnego i właściwego funkcjonowania państwa

Przedstawiony powyżej zakres problemów (ich szczegółowa prezentacja wymaga-
łaby opracowania monografii) wskazuje wyraziście na szeroki zakres działalności 
archiwów i zatrudnianych przez nie pracowników. Łączy się to z wymogiem wyso-
kiego profesjonalizmu oraz szerokiej wiedzy, obejmującej kilka dziedzin życia 
i płaszczyzn funkcjonowania państwa. Skłoniło to światowe środowisko archiwi-
stów skupione wokół Międzynarodowej Rady Archiwów do podjęcia problemów 
własnej etyki zawodowej. Zostały one ujęte w postaci kodeksu międzynarodowego, 
nad którym MRA rozpoczęła prace w roku 1990. Kodeks ten przyjęty został 
6 września 1996 roku przez Zgromadzenie Ogólne tej organizacji, którego posie-
dzenie towarzyszyło obradom XIII Międzynarodowego Kongresu Archiwów30. 
Działo się to z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, 
starającymi się nawet wpływać na wytworzenie sprzyjającej atmosfery wokół tej 
międzynarodowej inicjatywy31. 

Twórcy kodeksu przyjęli założenie, że ma on na celu „stworzenie generalnych 
ram etyki dla przedstawicieli tego zawodu, nie zaś wskazywanie specyficznych 
rozwiązań konkretnych problemów”32 oraz ustalenie wysokich norm zachowań, 
co powoduje konieczność podejmowania działań obejmujących przeprowadzanie 
szkoleń, tworzenie mechanizmów przydatnych przy rozwiązywaniu wątpliwości, 
a także – w razie potrzeby – stosowanie sankcji. 

Nie było rzeczą łatwą dokonanie wyboru 10 zasad, spośród bardzo wielu 
nasuwających się propozycji i rozwiązań. Dla sprawnego przedstawienia kodeksu 
właściwe będzie rozpoczęcie rozpatrywania jego postanowień od punktu drugiego, 
dotyczącego potrzeby stosowania zasady proweniencji w trakcie oceny warto-
ści, opracowywania i przechowywania archiwaliów. Wezwanie do „bezstronnej 
oceny materiałów archiwalnych oraz ich nienabywania (pozyskiwania) w sposób 
sprzeczny z zasadami archiwistyki i prawem”, wydają się najbardziej odpowiadać 

30 Prace przygotowawcze do przyjęcia Kodeksu omawia Tadeusz Walczak, „Etyka zawodowa 
archiwistów”, Archeion 107 (2004): 482–483.
31 Władysław Stępniak, „The ICA Code of Ethics”, w: Proceedings of the 13th International Congress 
on Archives (Beijng, 2–7 September 1996) (München: K.G. Saur, 1997), 273–275.
32 Conseil International des Archives. International Council on Archives. Code of Ethics. Dokument 
ten został także opublikowany w polskiej wersji językowej: „Kodeks Etyczny Archiwisty uchwalony 
na XIII Międzynarodowym Kongresie Archiwów w Pekinie”, Archiwista Polski 1 (1997): 10–14. 
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pojęciu kodeksu etycznego. Dla MRA, organizacji grupującej w większości państwa 
postkolonialne i te, które utraciły znaczny procent swego dziedzictwa archiwalnego 
na skutek przemieszczeń i grabieży w okresie braku niepodległości, wezwanie do  
współpracy w dziedzinie odzyskania przemieszczonych archiwaliów było kwestią 
utrzymania wiarygodności33.

Zalecenie, że „archiwiści powinni chronić autentyczność dokumentów pod-
czas ich opracowywania, zabezpieczania i użytkowania” wprowadza nas z jednej 
strony w problematykę źródeł elektronicznych, w odniesieniu do których nie 
posługujemy się pojęciem oryginału, a z drugiej mówi o obowiązku informowania 
czytelnika o sytuacjach, gdy z uzasadnionych powodów nie otrzymuje on dostępu 
do danego dokumentu. Z tego punktu widzenia istotne znaczenie ma kolejne zale-
cenie (zasada piąta), mówiące o potrzebie profesjonalnego postępowania archiwisty 
przez cały cykl życia dokumentów, z podkreśleniem wagi należytej współpracy 
z wytwórcami dokumentacji, a następnie dokumentowania wszelkich działań 
podejmowanych wobec archiwaliów w archiwum historycznym. 

Kodeks wymienia trzy zasady dotyczące problematyki dostępności do zbiorów 
archiwalnych. Stwierdza bowiem (zasada czwarta), że „archiwiści powinni zapew-
niać stały dostęp do materiałów archiwalnych i ich zrozumiałość” oraz (zasada 
szósta) „powinni popierać jak najszerszy dostęp do materiałów archiwalnych 
i zapewniać bezstronne obsługiwanie wszystkich użytkowników”. Uczyniono jed-
nak zastrzeżenie (zasada siódma), że należy „szanować zasadę dostępu, a zarazem 
tajemnicy oraz działać w granicach określonych norm prawnych”. 

Zasada czwarta zawiera wskazówki postępowania w trakcie wartościowania 
dokumentacji i wydzielania z niej materiałów archiwalnych, które mają na celu 
zapewnienie, że zachowane zostaną podstawowe świadectwa „działalności osób lub 
instytucji, które wytworzyły i zgromadziły dokumenty, pamiętając jednocześnie 
o zmieniających się potrzebach badań”. W tym miejscu Kodeksu pomieszczono 
sformułowanie, dotyczące zapobiegania nielegalnemu handlowi i kradzieży archi-
waliów. Zasada ta to nakaz dbałości o profesjonalne zarządzanie dokumentacją 
i jej należyta ochrona.

33 Nie oznacza to jednak konsekwentnie prowadzonej polityki w tym zakresie, zob. Władysław 
Stępniak, „Kontrowersje wokół podstaw prawnych rozstrzygania międzynarodowych sporów archi-
walnych”, w: Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego: pamiętnik IV Powszech-
nego Zjazdu Archiwistów Polskich, Szczecin 12–13 września 2002, red. Daria Nałęcz (Toruń: SAP, 
2002), 45–54.
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W odniesieniu do zasady szóstej mamy do czynienia przede wszystkim 
z nakazem tworzenia środków ewidencyjno-informacyjnych, dotyczących podle-
gającej kompetencji danego archiwum czy archiwisty części zasobu archiwalnego  
oraz kompetentnej i kulturalnej obsługi użytkowników. Ważne jest zwrócenie 
uwagi na potrzebę dbałości o eliminowanie nieuzasadnionych ograniczeń w dostę-
pie do archiwaliów.

W sumie więc te zasady zdają się trafnie oddawać znaczenie postawy etycznej 
archiwistów w trakcie gromadzenia, opracowywania i udostępniania archiwaliów. 
Łączą się one, co oczywiste, z wieloma problemami prawnymi i profesjonalnymi. 
Wynika stąd zatem wniosek, że do kategorii etycznych włączyć należy także 
przygotowanie zawodowe archiwistów. I rzeczywiście, sprawie tej poświęcona 
została zasada dziewiąta: „Archiwiści powinni dążyć do doskonalenia swych umie-
jętności zawodowych poprzez systematyczne i konsekwentne pogłębianie wiedzy 
archiwalnej i dzielenie się wynikami swoich badań i doświadczeń”. Jest to więc 
nakaz moralny posiadania odpowiedniego poziomu kwalifikacji i podejmowania 
decyzji tylko w obrębie własnych kompetencji, wynikających z poziomu wiedzy 
i doświadczenia zawodowego.

Spełnienie wymagań należytego przygotowania zawodowego i stałe podno-
szenie (aktualizowanie) poziomu wiedzy i umiejętności jawi się jako szczegól-
nie ważne także z powodu zaufania, którym nasz zawód jest darzony ze strony 
społeczeństwa. I na ten problem zwrócili uwagę autorzy Kodeksu, formułując 
zasadę ósmą: „Archiwiści powinni wykorzystywać okazane im szczególne zau - 
fanie w interesach ogółu i unikać czerpania korzyści dla siebie i innych z tytułu 
swego stanowiska”. Komentarz do tej zasady zawiera m.in. stwierdzenie, że „archi-
wiści nie powinni pozwalać osobom innych zawodów ingerować w ich pracę 
i obowiązki”. 

Zanim przejdziemy do pierwszej zasady tego wyznania sytemu wartości 
etycznych międzynarodowej społeczności archiwistów, zatrzymajmy się jeszcze 
przez chwilę przy ostatniej z nich, dziesiątej: „Archiwiści powinni działać na rzecz 
zabezpieczenia i wykorzystania światowej spuścizny archiwalnej poprzez współ-
pracę z ludźmi swojego własnego zawodu i innych zawodów”. Nie wymaga ona 
jakiegoś specjalnego wyjaśnienia. Szeroka współpraca, w tym w skali międzyna-
rodowej, ułatwia rozwiązywanie trudnych problemów. 

Nie jest dziełem przypadku, że omawianie zapisów Kodeksu Etycznego Archi-
wisty postanowiliśmy zakończyć na zasadzie, którą MRA postawiła na jego czele: 
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„Archiwiści powinni bronić nienaruszalności materiału archiwalnego, gwarantując 
w ten sposób, iż pozostanie on godnym świadectwem przeszłości”. Zgodnie z nią 
archiwiści mają obowiązek zagwarantowania nienaruszalności powierzonych ich 
opiece materiałów oraz przeciwstawiania się próbom manipulowania nimi w celu 
ukrywania lub zniekształcania faktów. To rzeczywiście piękna zasada, godna 
najszerszego propagowania. Bez niej etos zawodu archiwisty istnieć nie będzie! 
Musi być on gwarantem bezpieczeństwa powierzonych mu archiwaliów oraz ich 
autentyczności. Bez tego istnienie i funkcjonowanie archiwów traci po prostu sens!

Kolejnym krokiem MRA, nawiązującym do Kodeksu, było opublikowanie 
Powszechnej Deklaracji o Archiwach34. W tekście dokumentu znajdujemy wiele 
stwierdzeń podkreślających rolę i znaczenie archiwów dla funkcjonowania państw 
i społeczeństw, z należytym uwzględnieniem pozycji archiwisty. Przed deklaracją 
jednak jako cel podstawowy postawiono konieczność zwrócenia uwagi rządów 
i społeczeństw na pilną potrzebę wspierania działalności archiwów i takie zarzą-
dzanie dokumentacją, które w warunkach współczesnych odpowiadać będzie 
wszystkim pojawiającym się wyzwaniom. Wtedy archiwa będą mogły być pomocne 
w rozumieniu przeszłości, dokumentując czasy nam współczesne oraz dając wska-
zówki dla działalności w przyszłości35.

Warto obecnie podjąć ponownie w naszym kraju problematykę aspektów 
etycznych pracy archiwistów, co jest w tej chwili ułatwione. Zawdzięczamy tę 
sytuację środowiskom akademickim, przede wszystkim Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu36 oraz Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich (Sekcji Edukacji 
Archiwalnej), dzięki którym powstał model kompetencji zawodowych archiwistów 
i zarządców dokumentacji37. Potwierdza on, że mówiąc o etycznych wymogach 
zawodu archiwisty, mamy na myśli profesjonalistę. Odpowie dnio wykształco-
nego i przygotowanego od strony teoretycznej i praktycznej do wykonywania  
tego zawodu.

34 „Draft Universal Declaration on Archives”, w: International Council on Archives. Section for 
Professional Associations. Newsletter. November 2008, 3–4. Ostateczna wersja dokumentu dostępna 
na stronach UNESCO, MRA i w polskiej wersji językowej na stronie Stowarzyszenia Archiwistów 
Polskich.
35 Oto odnośny zapis w dokumencie: The vital necessity of archives for … understanding the past, 
and for documenting the present to guide future actions.
36 Wielkie zasługi ponieśli kol. kol. Wiesława Kwiatkowska i Waldemar Chorążyczewski.
37 Opublikowanych na łamach Archiwisty Polskiego 4 (2010): 13–19.
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Podsumowanie

Przechowywanie i udostępnianie dziedzictwa archiwalnego zgromadzonego przez 
łańcuch pokoleń, którego obecnie jesteśmy kolejnym ogniwem, wymaga wielu 
profesjonalnych działań. To właśnie zawodowi archiwiści zapewniają trwanie tego 
dziedzictwa i możliwość wykorzystywania go do celów naukowych i zaspokajania 
potrzeb kulturalnych i prawnych społeczeństwa. Wypełniać mogą te zadania dzięki 
wysokiemu profesjonalizmowi.

Równie wysoki poziom kwalifikacji łączy się z zarządzaniem wytwarzaną 
na bieżąco dokumentacją38, wymagającym pełnej orientacji w otaczającej archiwa 
rzeczywistości, w tym znajomości prawa, organizacji państwa i form życia społe-
czeństwa. Konieczna jest wiedza na temat istotnych problemów, leżąca u podstaw 
podejmowanych decyzji w sprawie kwalifikowania do kategorii dalszych elemen-
tów narodowego dziedzictwa archiwalnego. Teza mówiąca o pozycji archiwów 
i archiwistów jako łącznika między teraźniejszością a przeszłością i przyszłością 
wydaje się zatem uzasadniona. 
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Abstrakt

Działalność archiwalna od zarania dziejów związana była z poziomem rozwoju cywiliza-
cyjnego danych społeczeństw oraz ich cech kulturowych. Archiwa tworzono wraz z roz-
wojem instytucji państwa. Możliwość swego trwania przez wieki zawdzięczały rodzajom 
nośników, na których powstawały oraz sprzyjającym okolicznościom. Dokumentując 
przeszłość, stawały się jednym z najważniejszych elementów bazy źródłowej, leżącym 
u podstaw profesjonalnych badań historycznych. Często jednak, o ile nie zazwyczaj, sku-
piały na sobie uwagę czynników politycznych zainteresowanych interpretacją przeszłości 
odpowiadającą ich celom. 
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Powinnością archiwów i archiwistów jest jednak dążenie do budowania obiektywnego 
obrazu przeszłości, podobnie jak w bieżącej działalności takie zarządzanie wytwarzaną 
na bieżąco dokumentacją, by odzwierciedlała całokształt problemów politycznych, spo-
łecznych, kulturalnych oraz działalność wszystkich organów władz, instytucji politycznych 
i podmiotów życia gospodarczego i społecznego. Na tej drodze właśnie powstaje baza źró-
dłowa przyszłych badań historycznych. W ten sposób, i to jest tezą podstawową artykułu, 
archiwiści (i archiwa) stają się łącznikiem teraźniejszości z przeszłością oraz przyszłością, 
której wymogi badawcze i potrzeby kulturowe zobowiązani są zaspokajać w prowadzonej 
przez siebie polityce gromadzenia zbiorów. By te działania w pełni były możliwe, archi-
wiści – jako grupa zawodowa – wykazywać się muszą wysokim profesjonalizmem oraz 
starać się sprostać przyjętym przez społeczność międzynarodową wymogom etycznym.

Archives and archivists as a link between the present, the past and the future

Abstract

Since the dawn of history, archival activities have been associated with the level of cultural 
and civilizational development of the societies concerned and their cultural characteristics. 
These were established along with the development of state institutions. For centuries 
they owed their existence to the types of media in which they were created, and favora-
ble circumstances. By documenting the past, they became one of the most important 
components of the primary source base, underpinning professional historical research. 
However, they often, if not usually, attracted the attention of political agents interested 
in interpreting the past to suit their own ends. The duty of archives and archivists, how-
ever, is to strive to build an objective picture of the past, just as it is in day-to-day oper-
ations to manage the documentation produced on an ongoing basis in such a way that 
it reflects the totality of political, social, cultural problems and the activities of all author-
ities, political institutions and subjects of economic and social life. It is on this basis that 
the primary source base for future historical research is created. In this way, and this is 
the basic thesis of the article, archives and archivists become a link between the present 
and both the past and the future, whose research requirements and cultural needs they are 
obliged to satisfy in their record-keeping policies. For these activities to be fully possible, 
archivists as a professional group must demonstrate a high degree of professionalism 
and strive to meet the ethical requirements adopted by the international community.
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O potrzebie badań nad dziejami, współczesnością 
i perspektywami rozwoju Odry i Nadodrza
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Na wstępie należy postawić pytanie, czy Odra warta jest głębszych badań, a w ich 
rezultacie powstania własnej monografii. Spośród dużych rzek europejskich jest 
wszak rzeką specyficzną – nie tworzyły się i nie konsolidowały wokół niej organi-
zmy państwowe. Daleko jej do roli Wołgi w dziejach Wielkiego Księstwa Moskiew-
skiego, Wisły w historii państwa polsko-litewskiego czy też znaczenia Renu dla 
zachodniej części Rzeszy Niemieckiej i europejskiego handlu międzynarodowego1.

1 Gerard Labuda, „Rzeki w dziejach narodów (ze szczególnym uwzględnieniem Wisły)”, Rzeki 1 
(1992): 15–36; zob. także Witold Hensel, Aleksander Geysztor, Jan Małecki, Wacław Odyniec, 
Andrzej Jezierski, Aleksander Tuszko, „Wisła w dziejach Polski”, w: Wisła. Monografia rzeki, 
red. Andrzej Piskozub (Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1982), 11–82. 
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Przez cały okres osadnictwa nad Odrą jej wykorzystanie ekonomiczne 
warunkowane było sprzyjającymi okolicznościami politycznymi, szczególnie 
przynależ nością do jednego organizmu państwowego oraz skalą zapotrzebowa-
nia na wykorzystanie jej funkcji transportowych, zależnego od poziomu rozwoju  
cywilizacyjnego społeczeństwa. Biorąc pod uwagę zmienność uwarunkowań  
politycznych i społeczno-gospodarczych Odry i Nadodrza w ich dziejach, z dzisiej-
szego punktu widzenia, wyraźnie ujawniają się cztery odmienne okresy: od śre-
dniowiecza do przejęcia całego biegu rzeki przez państwo pruskie, następnie 
do końca II wojny światowej, kolejny to II połowa XX wieku i wreszcie czasy 
współczesne (wiek XXI).

Już sama wyraźnie narzucająca się periodyzacja dziejów Odry wskazuje, 
że należy ona do rzek nietypowych. Jest doskonałym przykładem zmienności 
znaczenia rzeki w życiu społeczeństw zamieszkujących jej dorzecze. Rola rzeki 
zależna była od czynników politycznych oraz zmieniających się warunków cywi-
lizacyjnych. W miarę poszerzania się zakresu stosunków handlowych rozwijanych 
wzdłuż jej biegu oraz przynależności do jednego organizmu państwowego (Króle-
stwa Pruskiego), pozwalającej na prowadzenie racjonalnej polityki ekonomicznej, 
następował wzrost znaczenia transportowego rzeki2. Po przeniesieniu rdzenia 
gospodarczego Prus na zachód, w ramach zjednoczonej w 1871 roku Rzeszy, 
a następnie, po 1945 roku, po włączeniu do Polski jako częściowo rzeki granicznej, 
stopniowo następowała marginalizacja znaczenia Odry. Poza tym zmiany techno-
logiczne, polegające na upowszechnieniu nowocześniejszych środków transportu 
kolejowego i kołowego, przyczyniły się do stopniowej, trwającej po dziś, redukcji 
jej roli gospodarczej.

Celem głównym naukowych peregrynacji po przeszłości Odry i Nadodrza 
winno być zatem znalezienie cech specyficznych/wspólnych dla rozwoju społe-
czeństw nadodrzańskich w długim okresie trwania (XII–XXI w.)3. Przy takim 
założeniu nawet pobieżna obserwacja wskazuje na znaczną nietypowość Odry, 
wzdłuż biegu której rozwijało się kilka organizmów państwowych. Podstawowe 
pytanie, a zarazem i problem badawczy, zatem brzmi: W jakim stopniu podział 
Odry determinował jej gospodarcze wykorzystanie, udział we wspólnym rynku 

2 Zygmunt Szultka, „Polityka gospodarcza państwa i rozwój ekonomiczny Prus”, w: Prusy w okresie 
monarchii absolutnej (1701–1806), red. Bogdan Wachowiak, oprac. Zygmunt Szultka i in. (Poznań: 
Wydawnictwo Poznańskie, 2010), 509–511, 514–517.
3 Porównaj tezy: Andrzej Piskozub, „Monografia rzeki w ujęciu geograficznym”, Rzeki 11 (2002): 
215–233.
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wymiany oraz kształtowanie dobrostanu społeczności zamieszkujących w jej dorze-
czu? Odpowiedź na to pytanie może stać się istotnym głosem w dyskusji nie tylko 
o historycznym bilansie dziejów Odry i krain nadodrzańskich, ale i o potrzebach 
i możliwościach ich dalszego rozwoju.

* * *

Jeszcze w okresie swobodnego osadnictwa przedpaństwowego, a później we wcze-
snym średniowieczu, środkowy i górny bieg Odry stanowiły cel ekspansji pań-
stwa Polan, ukształtowanego w dorzeczu Warty (czyli w zlewni Odry). Z czasem 
zainteresowanie państwa piastowskiego rozszerzyło się także na dolny bieg rzeki. 
Właśnie nad dolną Odrą doszło do starć z prowadzącymi ekspansję na ziemie 
słowiańskie i ich chrystianizację feudałami niemieckimi realizującymi politykę 
cesarzy Rzeszy Niemieckiej4. Z drugiej strony ujście Odry z emporium wolińskim 
na czele było w tym czasie (między X a XII wiekiem) jednym z najlepiej rozwi-
niętych gospodarczo obszarów nad wodami Bałtyku. To tu krzyżowały się drogi 
handlowe i wpływy Skandynawów (głównie Duńczyków), Niemców i państwa 
polskiego5. W ciągu XIII wieku ukształtowała się ostatecznie nadodrzańska strefa 
gospodarcza, co było związane z lokacjami miast i wsi na prawie niemieckim 
oraz z kolonizacją niemiecką. To wówczas nad Odrą powstały trzy organizmy 
państwowe, które na całe stulecia podzieliły jej bieg. Nad górną Odrą rozwijały 
się księstwa śląskie, które w XIV wieku znalazły się w orbicie wpływów politycz-
nych i gospodarczych Królestwa Czeskiego, krótko Jagiellonów, Luksemburgów, 
a potem Habsburgów. Środkowy bieg rzeki na trwałe kontrolowała Brandenburgia, 
do której należała Nowa Marchia (przejściowo w rękach Krzyżaków), zaś dolny 
odcinek opanowało Księstwo Szczecińskie6.

Pod względem ekonomicznym dorzecze Odry, wyraźnie zwrócone na wschód, 
stanowiło dość zróżnicowany obszar gospodarczy. Księstwa śląskie były ekono-
micznie związane z Czechami, a potem krajami habsburskimi, stąd też główne 

4 Bogdan Dopierała, „Zarys dziejów Odry”, w: Odra i Nadodrze, red. Gerard Labuda, Władysław Ma-
gie ra, Eugeniusz Perycz (Warszawa: Książka i Wiedza, 1976), 18–28 oraz por. Władysław Filipowiak,  
„Z najstarszych dziejów Odry jako szlaku komunikacyjnego i handlowego”, Rzeki 1 (1996): 65–80.
5 Michel North, Historia Bałtyku (Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2018), 30–52.
6 Por. Edward Rymar, Historia polityczna i społeczna Nowej Marchii w średniowieczu (do roku 1535) 
(Gorzów Wlkp.: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 2015), 212–222 oraz Jan M. Piskorski, 
„Epoka wielkich przemian (do 1368 r.)”, w: Pomorze Zachodnie poprzez wieki, red. Jan M. Piskorski 
(Szczecin: Zamek Książąt Pomorskich, 1999), 73–92.
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kierunki śląskiej wymiany handlowej prowadziły na południe, zachód i wschód. 
Sztandarowym przykładem wynikającej z tego koniunktury był Wrocław zawie-
szony między Krakowem, Pragą a Lipskiem. W związku z tym Śląsk w niewiel-
kim stopniu uczestniczył w wymianie odrzańskiej. Handlem wzdłuż Odry były 
natomiast zainteresowane Brandenburgia, Pomorze i – poprzez Wartę – Polska, 
a właściwe szlachta wielkopolska. Jednak wymiana warciańsko-odrzańska budziła 
wiele napięć, szczególnie między Brandenburgią a Pomorzem. Próba ustabilizo-
wania tej sytuacji układem w Trzebiszewie (1618 r.) nigdy tak naprawdę się nie 
powiodła ze względu na wojnę trzydziestoletnią (1618–1648)7. Realia polityczne 
ograniczały możliwości wykorzystania transportowego Odry w okresach, gdy inne 
rzeki europejskie, przynależne każda do jednego organizmu państwowego, prze-
żywały okresy silnego zainteresowania i zaangażowania inwestycyjnego rządów.

Nad Odrą nowe otwarcie nastąpiło dopiero w latach 1720–1740. Pierwsza 
z tych dat to objęcie Szczecina i ujścia Odry przez Królestwo Pruskie, druga 
to zajęcie przez nie Śląska. Od tej pory Odra stała się główną arterią komuni-
kacyjną monarchii pruskiej Fryderyka II. Wówczas to wykorzystanie ekono-
miczne rzeki w całym jej biegu stało się jednym z priorytetów wzrastającej 
w siłę potęgi Hohenzollernów. Odra, pogłębiona i uregulowana przez Prusaków, 
połączona kanałami z metropolią berlińsko-poczdamską oraz ze świeżo naby-
tym wschodem (rozbiory Polski 1772, 1793 i 1795), stanowiła rdzeń komuni-
kacyjny państwa pruskiego. Pozwoliła na zjednoczenie i zrośnięcie gospodar-
cze zróżnicowanych prowincji monarchii Hohenzollernów. Procesy te stanowią 
jedno znaczne potwierdzenie tezy o zależności rozwoju stosunków gospodarczo- 
społecznych wokół rzeki od jej przynależności do jednego organizmu politycznego8.

Podobna sytuacja nad Odrą widoczna była również w I połowie XIX wieku, 
chociaż rozwój kolei stopniowo ograniczał znaczenie komunikacyjne i gospodarcze 
rzeki. W drugiej połowie tego stulecia widać jednak stopniowe słabnięcie gospodar-
czej roli Odry. Przyczyniły się do tego wspomniany rozwój kolejnictwa oraz zjed-
noczenie Niemiec9. Od tego czasu Odra stała się rzeką łączącą wschodnie prowincje 

7 Kazimiera Chojnacka, Handel na Warcie i Odrze w XVI i I połowie XVII wieku (Poznań: Wydaw-
nictwo Poznańskie, 2007), 23–305.
8 Zygmunt Szultka, „Polityka”, 514–517 oraz Radosław Gaziński, Handel morski Szczecina w latach 
1720–1805 (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000), 99–117. Por. 
także: Christopher Clark, Prusy. Powstanie i upadek 1600–1947 (Warszawa: Bellona, 2009), 173–179.
9 Grzegorz Kucharczyk, „Kształtowanie się kapitalizmu w rzemiośle, przemyśle i handlu”, 
w: Prusy w dobie kształtowania się kapitalizmu (1806–1871), red. Grzegorz Kucharczyk (Poznań: 
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nowego państwa – II Rzeszy Niemieckiej, potem Republiki Weimarskiej, wreszcie 
III Rzeszy. Straciła wówczas swoje znaczenie na rzecz rzek zachodnioniemieckich.

Zmiana granic i powstanie państwa polskiego w 1918 roku jeszcze bardziej 
zmieniło sytuację nad Odrą. Zerwanie części dotychczasowych powiazań komuni-
kacyjnych (włączenie do Polski części Śląska i Wielkopolski) spowodowało dalsze 
osłabienie tętna gospodarczego nad rzeką. Zaradzić temu miały nowe inwestycje, 
w tym budowa Kanału Gliwickiego (1935–1939).

Przeobrażenia terytorialne wynikłe z II wojny światowej przyniosły kolejne 
zmiany w funkcjonowaniu rzeki jako środowiska społeczno-gospodarczego, 
a w niemałym stopniu także jej warunków hydrograficznych. Niemal cały bieg 
Odry, także dorzecze, znalazł się ponownie w granicach jednego organizmu pań-
stwowego, tym razem polskiego. Odmienne jednak były funkcje jej poszcze-
gólnych odcinków. W południowym biegu od źródeł do ujścia Nysy Łużyckiej 
Odra, płynąc centralnie przez Śląsk, stała się osią rozwojową tego regionu z pełną 
decyzyjnością po stronie polskiej co do zakresu jej wykorzystania i regulacji. 
W biegu dolnym, przez blisko 180 km, jest rzeką graniczną, co w ogromnym 
stopniu wpływa na jej funkcję10. Odmienność ta determinowała zarówno zróż-
nicowanie postaw ludzi mieszkających w dorzeczu Odry, jak i polityki państwa.

W pierwszej dekadzie po II wojnie światowej w południowym biegu Odry 
następowało w zasadzie uzupełnianie przestrzeni osadniczej zwolnionej przez 
wysiedlaną ludność niemiecką oraz odtwarzanie istniejących wcześniej obiek-
tów i urządzeń wodnych, przemysłowych, komunalnych, hydroenergetycznych 
i melioracyjnych zniszczonych nie tyle wskutek działań wojennych, co powojennej 
dewastacyjnej działalności wojsk radzieckich. Procesy te sprzyjały integracji Śląska 
z pozostałymi dzielnicami Polski, także tą częścią dorzecza Odry, która jeszcze 
przed rokiem 1939 wchodziła w skład terytorium Polski.

Inaczej wyglądała sytuacja na północnym Nadodrzu. Niepewność co do 
trwałości rozstrzygnięć poczdamskich i przebiegu granicy przełożyła się zarówno 
na politykę państwa, jak i postawy jego obywateli. Tereny nad Odrą graniczną 
uznane zostały za niebezpieczne, mało atrakcyjne dla osadnictwa i inwestycji 
państwowych. W pierwszych latach utrzymywała się zatem stosunkowo niska 
gęstość zaludnienia terenów nadodrzańskich, a postępujące ograniczenia swobody 

Wydawnictwo Poznańskie 2014), 322–337 oraz tenże, „Rozwój przemysłu i handlu w Prusach 
w dobie rewolucji przemysłowej”, w: tamże, 631–641.
10 Stefan Kałuski, „Rzeki a granice polityczne”, Rzeki 3 (1994): 67–81.
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w ruchu ludności w pasie nadgranicznym potęgowały ten stan. Znikomy był też 
zakres inwestycji rządowych, skupiających się w zasadzie na odtworzeniu najlepiej 
zachowanych instalacji przedwojennych oraz zapewnieniu minimalnej choćby 
przepustowości dla transportu towarów masowych ze Śląska do Szczecina i dalej 
na eksport. Okres zimnej wojny spotęgował te tendencje. Tereny nadodrzańskie 
traktowane były jako obszar zagrożony ewentualnym konfliktem wojennym, a co 
za tym idzie, postępowała ich degradacja.

Brak działań regulacyjnych i racjonalnej polityki ekonomicznej na Odrze 
i terenach do niej przyległych przyczyniały się do ruiny infrastruktury prze-
ciwpowodziowej, nadbrzeżnej oraz szybko narastającego jej zanieczyszczenia. 
Ten ostatni aspekt został wprawdzie dostrzeżony przez władze państw nadod-
rzańskich, co skutkowało odpowiednimi umowami międzynarodowymi podpi-
sanymi przez Polskę z Czechosłowacją w 194711 i 1956 roku12, a z NRD w 195213 
i 1954 roku14. Nie wpłynęły one jednak znacząco na ograniczenie zakresu znisz-
czeń. Opracowywane w tym okresie plany zagospodarowania rzeki miały charakter 
doraźny i nie przybrały formy programu kompleksowego.

Stosunek państwa polskiego do wykorzystania Odry zmienił się dość rady-
kalnie po roku 1956. Osłabienie napięcia międzynarodowego, zmiany polityczne 
w kraju oraz znaczący wzrost aktywności społecznej spowodowały sformuło-
wanie nowych programów zagospodarowania rzeki. Znalazły się one między 
innymi w uchwałach III zjazdu PZPR i kolejnych narodowych planach gospodar-
czych. Problemem przezwyciężenia zaniedbań zajmowały się gremia naukowe 
i organizacje społeczne. W efekcie podjęto decyzje o częściowym przywróceniu 
drożności morfologicznej, pozwalającej na swobodny ruch fauny rzecznej, odbu-
dowie infrastruktury nadbrzeżnej, budowie floty rzecznej15. Zasoby wodne zostały 

11 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o zapewnieniu współ-
pracy gospodarczej, podpisana w Pradze dnia 4 lipca 1947 r., Dz.U. 1950, nr 8, poz. 85.
12 Układ komunikacyjny między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką 
podpisany w  Pradze dnia 13 stycznia 1956 r., Dz.U. 1957, nr 9, poz. 35.
13 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Niemieckiej Republiki Demo-
kratycznej w sprawie żeglugi na wodach granicznych oraz w sprawie eksploatacji i utrzyma-
nia wód granicznych, podpisana w Berlinie dnia 6 lutego 1952 r., Dz.U. 1952, nr 40, poz. 276.
14 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej w sprawie wzajemnego korzystania z dróg wodnych śródlądowych dla przewozu 
towarów między obu państwami 27 V 1954, Zbiór Umów Międzynarodowych Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej (1954): 16 i nast.
15 Szerzej por. Marek Zawadka, Komisje zagospodarowania Odry. Odrzańska praca u podstaw 
1956–1970 (Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski, 2003); Adam Makowski, Między iluzją a realiami. 
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wykorzystane dla potrzeb przemysłu, chętniej niż wcześniej lokalizowanego nad 
brzegami Odry zarówno na odcinku śląskim (co było kontynuacją uprzednich 
trendów), jak i granicznym (co stanowiło całkowite novum). Zmiany technolo-
giczne w żegludze przyczyniły się do istotnego przekształcenia infrastruktury 
portowej i znacznego wzrostu rozmiarów przewozów. Towary drobnicowe ustąpiły 
miejsca masowym, głównie węglowi i kruszywom budowlanym. Dostrzeżono też 
problem zagrożenia powodziowego i zanieczyszczenia rzeki, choć więcej uwagi 
poświęcono powstrzymaniu degradujących środowisko działań krajów sąsied-
nich. Odpowiednie umowy z Czechosłowacją podpisano w roku 195816, a z NRD 
w 1965 i 196917. Sformułowane na przełomie lat 50. i 60. postulaty zostały tylko 
częściowo zrealizowane. Ponowne trudności gospodarcze spowodowały odstąpienie 
od ich realizacji i dalszą degradację rzeki.

Kolejna zmiana polityczna w Polsce przyniosła nowe próby gospodarczego 
wykorzystania Odry i powstrzymania jej degradacji hydrologicznej. W połowie 
lat siedemdziesiątych powstało kilka programów zwiększenia spławności rzeki, 
poprawy stanu instalacji brzegowych, budowy zabezpieczeń antypowodziowych 
oraz poprawy kondycji biologicznej. Decyzjom tym początkowo sprzyjało znaczne 
zwiększenie wymiany gospodarczej Polski ze światem, co potęgowało zapotrze-
bowanie na transport wodny między Śląskiem a Szczecinem. Niestety decyzje te 
zapadły w okresie pogarszającej się koniunktury w Polsce oraz poważnych zmian 
na światowym rynku transportowym. Szybkie upowszechnienie komunikacji dro-
gowej i kolejowej spowodowało zmniejszenie atrakcyjności przewozów rzecznych. 
Mimo poważnych prac studyjnych fiaskiem zakończyły się również ponowne próby 
połączenia dorzeczy Łaby, Odry i Dunaju, a w wymiarze krajowym Odry i Wisły.

Zaniedbania z ostatnich lat ujawniły się bardzo silnie w kolejnej dekadzie. 
Próby intensyfikacji produkcji przemysłowej przy niskich standardach ekolo-
gicznych w szybkim tempie przyspieszały zanieczyszczenie Odry, a zaniedbania 

Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich w latach 1957–1970 (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019).
16 Úmluva mezi vládou Československé Republiky a Vládou Polské Lidové Republiky o vodním 
hospodářství na hraničnich vodách podepsaná dne 21. března 1958, Sbírka mezinárodních smluv 
94 (2009): 4467–4476.
17 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych podpi-
sana w Berlinie dnia 11 marca 1965 r., Dz.U. 1965, nr 49, poz. 303; Umowa między Rządem Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy 
w zakresie Żeglugi na wodach granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 15 maja 1969, Dz.U. 
1970, nr 8, poz. 66.



40 J a c e k  B u k o ,  R a d o s ł a w  G a z i ń s k i ,  A d a m  M a k o w s k i

infrastruktury rzecznej powodowały zmniejszanie znaczenia transportowego 
rzeki. Doraźne tylko efekty przyniosła przebudowa 18 śluz. O ile w rekordowym 
okresie I połowy lat 80. wolumen przewozów sięgał około 15–16 mln ton rocznie, 
to na początku kolejnej dekady zmniejszył się niemal trzykrotnie18.

Symbolem degradacji rzeki była największa w dwudziestym stuleciu powódź 
w 1997 roku. W okres transformacji ustrojowej Polska wkraczała w obliczu koniecz-
ności natychmiastowego ratowania substancji biologicznej zanieczyszczonej Odry, 
odbudowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz odpowiedzi na pytanie o per-
spektywy ekonomicznego wykorzystania rzeki.

Na kwestie związane z konsekwencjami zaniedbań w gospodarowaniu na  
Odrze z kilku ostatnich dziesięcioleci nakładają się dylematy wynikające z zacho-
dzących aktualnie istotnych zmian w zakresie życia gospodarczego i społecz-
nego. Z jednej strony maleje znaczenie przemysłu bazującego na zasobach rzeki, 
a żegluga śródlądowa jest wypierana przez inne środki transportu. Z drugiej strony 
Odra wciąż taktowana jest w Polsce jako zlewnia zanieczyszczeń przemysłowych 
i komunalnych, co stoi w oczywistym konflikcie w rozwojem funkcji turystycznych 
i poszanowaniem wartości przyrodniczych rzeki. Wyraźnie dostrzegalna jest zatem 
potrzeba opracowania nowych perspektyw wykorzystania Odry, przełamujących 
dotychczasowe praktyki i odpowiadających na wyzwania najbliższej oraz dalszej 
przyszłości. Dramatycznym potwierdzeniem tej tezy była katastrofa ekologiczna 
latem 2022 roku.

Możliwość aktywizacji działalności żeglugi śródlądowej na Odrze uzależ-
niona jest od zmiany parametrów eksploatacyjnych tej drogi wodnej. Historyczne 
doświadczenia wykazują, że tylko zasadnicza poprawa żeglowności może przy-
czynić się do przełamania dotychczasowych tendencji wykazujących spadek 
popytu na przewozy tą gałęzią transportu i ponownego przejęcia części zadań 
przewozowych z transportu lądowego. Nadal przecież do zalet transportu wodnego 
śródlądowego zaliczyć należy kilkukrotnie mniejsze zużycie energii potrzebnej do 
przewozu ładunku w porównaniu z innymi środkami transportu19, większe bez-
pieczeństwo przewozów, niewielką terenochłonność infrastruktury w porównaniu 

18 Jan Kulczyk, Emilia Skupień, „Śródlądowy transport wodny w Polsce – stan obecny i perspek-
tywy rozwoju”, Problemy Transportu i Logistyki 4 (2016): 61.
19 Transport śródlądowy potrzebuje 0,48 MJ/tkm, transport kolejowy 0,59 MJ/tkm, a transport 
samochodowy 1,4 MJ/tkm. Inland Shipping an Outstanding Choice. The Power of Inland Navi-
gation. The Future of Freight Transport and Inland Shipping in Europe 2010–2011 (Rotterdam: 
Dutch Inland Shipping Agency, b.r.w.), 57.
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z transportem lądowym oraz niskie koszty zewnętrzne, zarówno w wymiarze 
kosztów związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury liniowej (drogi kole-
jowe, kołowe, wodne), jak i kosztów zewnętrznych wynikających z realizacji zadań 
transportowych. Nie bez znaczenia jest również ważne współcześnie dążenie do 
odchodzenia od eksploatacji dominujących cały czas źródeł energii i zmniejsze-
nia ich emisyjności. W dokumentach strategicznych na poziomie europejskim 
do najważniejszych celów równoważenia systemu transportowego zalicza się 
zmniejszenie degradującego wpływu transportu na środowisko naturalne, które 
osiągnąć można poprzez wspieranie przyjaznych dla środowiska technologii i gałęzi 
transportowych, w tym właśnie żeglugi śródlądowej20.

Coraz silniej do świadomości społecznej, a za tym także decydentów, prze-
bija się fakt, że inwestycje w infrastrukturę wodną przynoszą korzyści nie tylko 
w wymiarze transportowym. Śródlądowe drogi wodne pełnią ważne funkcje 
związane z ochroną przeciwpowodziową, retencją wód, energetyką, turystyką, 
rekreacją, gospodarką komunalną itp. Wśród kluczowych zadań należy wskazać 
zapewnienie regulacji stosunków wodnych na obszarach przyległych, zarówno wód 
powierzchniowych, jak i podziemnych, poprawę ochrony przeciwpowodziowej, 
stymulację w zakresie tworzenia ośrodków rekreacyjnych wzdłuż biegu rzeki, 
kanału i ich turystyczne wykorzystanie (sporty wodne), stworzenie dogodnych 
warunków do aktywizacji gospodarczej tych obszarów, umożliwienie produkcji 
ekologicznej energii elektrycznej w elektrowniach wodnych, budowę dróg komu-
nikacyjnych i przepraw mostowych.

Zgodnie z dotychczas opracowanymi projektami, programami i studiami, 
uzyskanie w większości koryta Odry drogi wodnej o zagwarantowanym utrzy-
maniu minimalnych parametrów eksploatacyjnych i klasyfikacyjnych przez okres 
minimum 240 dni w roku może być osiągnięte jedynie poprzez częściową kanali-
zację stopniami wodnymi21. W przypadku rzeki granicznej podjęcie takich decyzji, 
a następnie budowa stopni wodnych, wymaga współpracy krajów dzielących drogę 
wodną. W obliczu koniecznych do wykonania zadań i nakładów finansowych oraz 
ingerencji w sferę ochrony środowiska naturalnego i ochrony przeciwpowodzio-
wej odpowiednie decyzje muszą być podjęte na szczeblu rządowym, a następnie 
kontynuowane na poziomie eksperckim przez administracje wodne i żeglugowe 

20 Ekspertyza w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z per-
spektywą do roku 2030 (Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 
2016), 63.
21 Tamże, 8.
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co najmniej Polski i Niemiec, a w przypadku rozważania idei budowy kanału 
Odra–Dunaj także kolejnych krajów. Uzyskanie konsensusu w zakresie działań 
niezbędnych do regulacji Odry należy rozpatrywać w wieloletniej perspektywie 
czasowej, zapewne w drodze negocjacji, popartych dokładnymi badaniami i stu-
diami wpływu kanalizacji na przepływ wód, na obszary położone wzdłuż rzeki, 
stosunki wodne, ochronę przeciwpowodziową, ochronę środowiska itp. Wszelkie 
bowiem działania w tym zakresie wiążą się z ponoszeniem nakładów inwesty-
cyjnych i prowadzeniem robót na obu brzegach rzeki, czyli na terytorium obu 
państw, a zapewne także z zaangażowaniem funduszy europejskich. Ten ostatni 
postulat ściśle wiąże się z polityką spójności i polityką regionalną Unii Europejskiej.

Wymagającym uwzględnienia zagadnieniem jest również nasilający się 
w ostatnich latach problem z malejącą ilością wody w Odrze. Z dużym prawdo-
podobieństwem kwestia ta może okazać się kluczowa nie tylko dla podejmowania 
nowych zamierzeń inwestycyjnych, ale również kontynuowania obecnych działań 
w tym zakresie.

* * *

Powyższe spostrzeżenia skłaniają do podjęcia szeroko zakrojonych badań nad dzie-
jami Odry i Nadodrza w długim trwaniu z dostrzeżeniem długofalowych tendencji 
rozwojowych i konsekwencji ludzkich decyzji. Czynią one postulowane badania 
wysoce użytecznymi nie tylko z historycznego, ale także cywilizacyjnego punktu 
widzenia. Nie można przy tym abstrahować od istniejących dziś uwarunkowań 
i dokonujących się na naszych oczach przeobrażeń, do których należą: utrata dużych 
i wciąż stosunkowo zbliżonych do naturalnych krajobrazów rzecznych i równin 
zalewowych, potrzeba dokonywania inwestycji raczej w już istniejącą i funkcjonu-
jącą infrastrukturę aniżeli w nowe drogi wodne oraz kryzys klimatyczny i związane 
z nim kurczenie się bioróżnorodności. Należy przy tym podkreślić, że współcześnie 
w Europie nie występuje kryzys komunikacyjny, który determinowałby koniecz-
ność odtwarzania wcześniej istniejących bądź tworzenie nowych dróg wodnych.

Prowadzona dzisiaj dyskusja wskazuje, że bez dokładnej analizy nie można 
obecnie z dużym prawdopodobieństwem określić koniecznego zakresu prac do 
wykonania i ich kosztów. W grę wchodzą również argumenty pozafinansowe. 
W dokumentach strategicznych na poziomie europejskim do najważniejszych celów 
równoważenia systemu transportowego zalicza się zmniejszenie degradującego 
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wpływu transportu na środowisko naturalne, które osiągnąć można poprzez wspie-
ranie przyjaznych środowisku technologii i gałęzi transportowych, w tym żeglugi 
śródlądowej22.

* * *

Dotychczasowy stan wiedzy na temat roli Odry w dziejach przyległych regio-
nów nie odpowiada nowoczesnym potrzebom. Istniejące kompleksowe badania 
w tym zakresie są przestarzałe i postrzegają rzekę niemal wyłącznie jako arte-
rię komunikacyjną, a w projekcjach przyszłości we wspomnianych publikacjach 
dominują postulaty pełnego przywrócenia jej żeglowności. Studia nad rolą Odry 
w przeszłości, uchwycenie charakterystyki zachodzących tu zmian oraz cechująca 
wspomniane dzieje zmienność mogą stać się kluczem do zdefiniowania na nowo 
roli rzeki we współczesnej Polsce. Odra, która prawie w całości utraciła funkcję 
komunikacyjną, może w nowych warunkach stać się łącznikiem z sąsiednimi 
krajami związkowymi Republiki Federalnej Niemiec, obszarem wykorzystywa-
nym intensywnie turystycznie, miejscem ochrony przyrody (rezerwaty przyrody). 
Z kolei mniejsze miasta nadodrzańskie mogłyby w takiej rzeczywistości realizować 
koncepcję rozwojową slow city23. Rozważania o Odrze i jej dziejach mogą stać się 
zaczynem nowego spojrzenia na znaczenie i funkcję rzeki w dniu dzisiejszym, 
istnieje więc pilna potrzeba powstania nowatorskiej, obszernej monografii reje-
strującej w długim okresie czasu losy nadodrzańskich społeczeństw.

Przyjęte założenia i idąca za nimi koncepcja badań powinna zakładać odejście 
od dominującego w ostatnich latach w Polsce paradygmatu prymatu politycznego 
punktu widzenia przeszłości. Głównym aktorem dziejów należy uczynić rzekę, 
opisać sposoby jej wpływania na losy państw, przez teren których płynęła lub 
tylko tych, które znajdowały się w zasięgu jej oddziaływania, oraz społeczeństw, 
których życie warunkowała. Planowana monografia przynależeć więc powinna do 
kategorii studiów nad dziejami cywilizacji, czym bliska będzie francuskiej szkole 
Annales. Pozwoli na prezentację dziejów Odry w „długim trwaniu” i określenie 
perspektyw na przyszłość, uwzględniając współczesne tendencje rozwojowe.

22 European Parliament resolution of 14 September 2021 towards future-proof inland waterway 
transport in Europe, dostęp 31.03.2022, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
TA-9-2021-0367_EN.html.
23 Ewa Zadęcka, „Slow city as a Local Development Model”, Economic and Regional Studies (Studia 
Ekonomiczne i Regionalne) 11 (2018), 3: 84–106.
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Główne postulaty badawcze

Przy tak sformułowanych celach badawczych kluczowymi zagadnieniami, których 
szczegółowa analiza jest niezbędna dla sformułowania ostatecznych wniosków, 
wydają się być odpowiedzi na zasadnicze pytania:

1. Jaka była w rzeczywistości rola gospodarcza i polityczna Odry od średnio-
wiecza po 1740 rok? Czy w tym czasie możemy mówić o Odrze jako o zworniku 
i czynniku unifikującym obszar nadodrzański? 

Weryfikacji wymaga teza, że wymiana handlowa oraz kontakty gospodarcze 
wzdłuż Odry i jej dopływów ulegały znacznym fluktuacjom, ale nigdy do końca 
nie zanikły. Przykładem niech będzie Jan Kostrzyński, który w latach 1536–1571 
panował niepodzielnie w Nowej Marchii. Dokonał on przebudowy gospodarczej 
swego państwa i dość szybko uzyskał pełną niezależność finansową, a to w dużej 
mierze dzięki cłom kostrzyńskim.

2. Jaki wpływ na sytuację nad Odrą miała prawie całkowita jej luteranizacja? 
I dalej – czy rekatolizacja Śląska przez Habsburgów po 1618 roku nie pogłębiła 
odrębności tej nadodrzańskiej prowincji od pozostałych (luterańskich) ziem nado-
drzańskich? Jaki wpływ na gospodarczą rolę Odry miało usadowienie się w jej 
górnym biegu Szwecji? 

Przez prawie 100 lat nad całym biegiem Odry panował protestantyzm, głównie 
w wydaniu luterańskim. Objął Pomorze (po 1534 r.), Nową Marchię (po 1536 r.), 
Brandenburgię (po 1539 r.) oraz Śląsk (gdzie już w XV w. były silne wpływy husyc-
kie). Wydaje się, że przyczyniło się to do wyraźnej (choć ograniczonej) integracji 
społeczności mieszkających nad Odrą. Natomiast rekatolicyzacja Śląska przez 
Habsburgów po wojnie trzydziestoletniej wpłynęła na znaczną separację gospo-
darczą i kulturalną tej dzielnicy od reszty obszaru nadodrzańskiego. Niekorzystne 
dla wymiany odrzańskiej było także zajęcie przez Szwecję ujścia Odry (1630 r. 
lądowanie Szwedów na Pomorzu, 1637 r. wymarcie dynastii Gryfitów, 1648–53 
podział Pomorza między Szwecję i Brandenburgię).

3. Jaką rolę odegrała Odra w unifikacji państwa pruskiego, a potem wschod-
niej części II Rzeszy Niemieckiej? I dalej – czy roli unifikacyjnej Odry sprzyjała, 
prowadzona przez Hohenzollernów, polityka wspierania protestantyzmu na Śląsku? 

Dotychczasowa literatura niemiecka wskazuje na kluczowa rolę Odry dla 
unifikacji zróżnicowanych dotąd ziem wchodzących w skład Królestwa Pruskiego, 
zwłaszcza w XVIII wieku. Była to wówczas główna arteria komunikacyjna Prus. 
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Udana polityka zjednoczenia Niemiec pod egidą Prus (po 1870 r.) spowodowała 
degradację Odry, która z głównego szlaku Królestwa Pruskiego stała się rzeką 
łączącą wschodnie prowincje nowego państwa (II Rzeszy Niemieckiej).

4. Jak kształtowało się znaczenie gospodarcze Odry w dobie rozwoju prze-
mysłu ciężkiego i wydobywczego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Wałbrzyskim 
oraz upowszechnienia wykorzystania kolei?

Ponownej oceny wymaga teza, że zjednoczenie Niemiec po 1870 roku i rozwój 
sieci kolejowej zdecydowanie osłabił znaczenie Odry w tej materii. Najbardziej 
rzucającymi się w oczy przykładami zmiany sytuacji były: wyjątkowe znaczenie 
komunikacyjne Odry w czasach wojen śląskich (1740–1742, 1744–1745) i podczas 
wojny siedmioletniej (1756–1763) oraz prawie żadne podczas koncentracji armii 
pruskiej wzdłuż linii kolejowych przed wojną z Austrią (1866 r.). Wydaje się, że tej 
sytuacji nie mogły już zmienić inwestycje z lat 30. XX wieku, w tym budowa 
Kanału Gliwickiego (1935–1939).

5. Jak zmieniała się rola i stan Odry w zależności od zmian sytuacji między-
narodowej i polityki wewnętrznej państwa polskiego po II wojnie światowej?

Po 1945 roku górny i środkowy odcinek rzeki stanowiły oś rozwojową Ślą-
ska. Inaczej było w przypadku Ziemi Lubuskiej i Pomorza Zachodniego, gdzie 
była ona rzeką graniczną. Różnice te implikowały zarówno politykę państwa 
polskiego, porozumienia z Niemcami i Czechosłowacją, a także postawy samych 
mieszkańców regionów nadodrzańskich. Kwestie te dotychczas nie podlegały 
badaniom naukowym.

6. Jaki był i jest wpływ zmian technologicznych na kierunki wykorzystania 
Odry w XXI wieku? Jakie perspektywy przed Odrą otwiera integracja europejska?

Od 1989 roku Polska podlega przyspieszonym zmianom cywilizacyjnym 
polegającym na implementacji najnowszych światowych standardów w zakresie 
technologii, organizacji społeczeństwa i ekologii. Upowszechnienie alternatywnych 
wobec żeglugi śródlądowej środków transportu i komunikacji, wzrost znaczenia 
regionów i polityki regionalnej, zmiana świadomości ekologicznej społeczeństwa 
powodują rewizję poglądów na temat możliwych sfer wykorzystania rzek, w tym 
tak szczególnej arterii, jaką jest Odra. Polska stoi przed pytaniem o te perspektywy 
zarówno w kontekście własnej polityki gospodarczej, jak i polityki regionalnej 
Unii Europejskiej.

* * *
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Tak postawione zadania badawcze muszą zostać skonfrontowane z dotychczaso-
wym zainteresowaniem naukowców różnych specjalności i istniejącym stanem 
wiedzy. Literatura dotycząca różnych, najczęściej cząstkowych problemów odno-
szących się do historii Odry, w tym do dziejów nadodrzańskich miast, Pomorza, 
Brandenburgii czy Śląska w istocie jest dość bogata. Podobnej tezy nie da się 
postawić w odniesieniu do syntetycznych monografii Odry. Jest ich wprawdzie 
kilka, ale z dzisiejszego punktu widzenia straciły one sporo na aktualności. Ponadto 
w wielu przypadkach ujmują one mimo wszystko fragmentarycznie dzieje Odry 
lub jej losy na tle innych rzek. W literaturze niemieckiej pionierską i nietracącą 
jeszcze do końca wartości informacyjnej pracą jest ośmiotomowa monografia 
Karla Friedricha Klödena24 poświęcona w całości analizie dziejów odrzańskiego 
handlu. Nie wychodzi ona jednak poza tytułowa problematykę i nie daje przez to 
pełnego obrazu losów społeczności mieszkających nad Odrą. Obok innych rzek 
niemieckich Odra znalazła się w zbiorowym dziele redagowanym przez Otto 
Mosta25. Fragmentarycznie, bo w odniesieniu do średniowiecza, odrzański han-
del przedstawił Wolfgang Kehn26. Syntetycznie problemy żeglugi rzecznej ujął 
również Oskar Teubert27, a jeszcze syntetyczniej żeglugę i handel rzeczny (w tym 
na rzekach niemieckich) opisali w dużej mierze w sposób popularno-naukowy 
Rolf Schonknecht i Armin Gewiese28.

Literatura polska reprezentowana jest przez dwie syntetyczne monografie 
oraz dwie kolejne podejmujące wprawdzie problematykę odrzańską, ale w sposób 
nieco poboczny wobec zarysowanych powyżej potrzeb. Pierwsza praca była jednym 
z niewielu materialnych rezultatów zainteresowania państwa polskiego tematyką 
odrzańską w pierwszych latach po II wojnie światowej. Opracowana w poznańskim 
środowisku naukowym monografia opierała się na wcześniejszych badaniach pro-
wadzonych przez środowisko przedwojennej myśli zachodniej29. Korespondowała 

24 Karl Friedrich Klöden, Beiträge zur Geschichte des Oderhandels, Bd. 1–8 (Berlin: A.W. Heyn, 
1845–1852).
25 Otto Most, red., Die deutsche Binnenschiffahrt. Eine Gemainschaftarbeit (Bad Godesberg: 
Kirschbaum, 1964).
26 Wolfgang Kehn, Der Handel im Oderraum im 13 und 14. Jh (Köln–Graz: Böhlau Verlag, 1968).
27 Oskar Teubert, Die Binnenschiffarth. Ein Handbuch für alle Beteiligten (Leipzig: Verlag von 
Wilhelm Engelmann, 1918).
28 Rolf Schonknecht, Armin Gewiese, Auf Flussen und Kanalen. Die Binnenschiffahrt der Welt 
(Berlin: Transpress, 1988).
29 Andrzej Grodek, Maria Kiełczewska-Zalewska, August Zierhoffer, red., Monografia Odry 
(Poznań: Instytut Zachodni, 1948).
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ona z falą euforii po przejęciu przez Polskę większej części dorzecza Odry. Mimo 
że w środkowym i dolnym biegu Odra stała się rzeką graniczną, to przypisy-
wano jej dużą rolę w odbudowie życia gospodarczego i scaleniu nowo nabytych 
ziem północnych i zachodnich z resztą kraju. Druga z monografii, opracowana  
przez zespół kierowany przez prof. Gerarda Labudę30, stanowiła pokłosie planów 
modernizacji rzeki sformułowanych w szczytowym okresie rządów Edwarda  
Gierka, gdy wydawało się, że realizowane przyspieszenie gospodarcze przełoży 
się również na tereny nadodrzańskie. Planowane inwestycje (nigdy niezrealizo-
wane) miały uczynić z Odry arterię komunikacyjną będącą rdzeniem wszech-
stronnego rozwoju zachodniej części Polski, a poprzez urzeczywistnienie idei 
Łaba–Odra–Dunaj także ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Przełom, który nastąpił po 1989 roku, przyniósł niewiele zmian w stanie badań 
nad Odrą i Nadodrzem. Poświęcona rzece i leżącym nad nią regionom bydgoska 
publikacja z 2001 ma raczej popularny charakter31, a dwie najnowsze monografie 
z 2005 i 2008 roku poruszają w większym stopniu kulturowe niż cywilizacyjno-
-historyczne wątki przeszłości rzeki32.

Niezbędny zatem wydaje się powrót do badań podstawowych – archiwal-
nych. Kluczowego znaczenia nabierają kwerendy w podstawowych dla tematu 
archiwach: Tajnym Pruskim Archiwum w Berlinie-Dahlem, Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie oraz Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Zawierają 
one materiały obrazujące politykę organów centralnych państw zarządzających 
obszarami nadodrzańskimi w przekroju historycznym oraz zmieniające się realia 
społeczno-gospodarcze.

W Tajnym Archiwum Pruskim w Berlinie-Dahlem głównym zespołem archi - 
walnym dla intersującego nas tematu jest Rep. 19 Strom-, Schiffahrts- und Zoll-
sachen z lat 1487–1808. Zespół dotyczy – najogólniej rzecz ujmując – żeglugi, 
handlu, ceł na rzekach, rybołówstwa, regulacji rzek, budowy grobli, wałów i kana-
łów (znajdują się tam m.in. materiały z lat 1721–1754 odnoszące się do połącze-
nia Odry z Dunajem). Z kolei w Rep. 109 Seehandlung. Preussische Staatsbank 

30 Gerard Labuda, Władysław Magiera, Eugeniusz Perycz, red., Odra i Nadodrze (Warszawa: 
Książka i Wiedza 1976).
31 Joanna Przybyszewska, Ryszard Karpiński, Marek Sznajder, red., Odra. Przyszłość regionów 
(Bydgoszcz: Wydawnictwo Unitex, 2001).
32 Uwe Rada, Die Oder – Lebenslauf eines Flusses (Berlin: Gustav Kiepenheuer Verlag, 2005); Karl 
Schlögel, Beata Halicka, red., Odra–Oder. Panorama europejskiej rzeki (Skórzyn: Wydawnictwo 
Instytutowe, 2008).
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z lat 1772–1944 znajduje się grupa rzeczowa Oderkurs, zawierająca m.in. materiały 
dotyczące handlu na Odrze i wykorzystania gospodarczego rzeki. 

W drugim z archiwów, Archiwum Państwowym we Wrocławiu, do kluczo-
wych dla tematu należy zespół Naczelne Prezydium Prowincji Śląskiej we Wro-
cławiu, gdzie znajdują się akta dotyczące Odry z lat 1834–1927. Wydaje się jednak, 
że najważniejsze archiwalia odnośnie do Odry tworzą zespół Zarząd Regulacji 
Rzeki Odry z lat 1706–1945. Na uwagę zasługują również akta Rejencji Opolskiej 
i Rejencji Wrocławskiej. W obu zespołach znajdują się grupy rzeczowe doty-
czące gospo darki wodnej czy też powodzi. Tworzące je akta pochodzą głównie  
z XIX wieku.

Dla okresu „polskiego” we wrocławskim archiwum kluczową rolę odgrywają 
zespoły Centrum Badawczo-Projektowego Żeglugi Śródlądowej „Navicentrum”, 
Państwowej Żeglugi na Odrze, Państwowej Żeglugi Śródlądowej, Przedsiębiorstwa 
Państwowego Żegluga na Odrze, Zarządu Okręgowego Dróg Wodnych we Wro-
cławiu i Zjednoczenia Żeglugi Śródlądowej. Akta w nich zdeponowane pozwalają 
odtworzyć stan handlu drogą odrzańską w całym okresie powojennym, politykę 
wobec rzeki władz państwowych oraz lokalnych, a także – częściowo – relacji 
z NRD i Czechosłowacją.

W Archiwum Akt Nowych znaczące materiały zgromadzono w zespołach 
Komitetu Centralnego PZPR, Urzędu Rady Ministrów oraz wybranych ministerstw 
i zarządów centralnych. Pomocniczy charakter wobec wcześniejszych będą miały 
dokumenty sejmowe oraz wybranych organizacji społecznych (np. Ligi Morskiej, 
Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich).

Kwerenda archiwalna winna także objąć archiwa mające bardziej regionalny 
zasób. W tym wypadku poszukiwania należy przeprowadzić w: Pomorskim Archi-
wum Krajowym w Greifswaldzie, Archiwach Państwowych w Opolu, Katowi-
cach, Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze i Szczecinie oraz w Głównym Archiwum 
Brandenburskim w Poczdamie. Przykładowe omówienie zbiorów znajdujących się 
w archiwum szczecińskim zawiera inne, zawarte w niniejszym numerze, opra-
cowanie dotyczące dostępnych tam źródeł dotyczących dziejów Odry w okresie 
przed II wojną światową33.

33 Radosław Gaziński, „Źródła do dziejów Odry w Archiwum Państwowym w Szczecinie  
(do 1945 roku)”, Przegląd Zachodniopomorski 37 (2022): 53–63.
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Abstrakt

Duże rzeki odgrywały i nadal odgrywają bardzo istotną rolę w rozwoju społeczeństw 
i państw. O specyfice Odry w przeszłości decydowała zmienność przynależności państwo-
wej i funkcji, jakie jej wyznaczano. W rywalizacji o panowanie nad całym biegiem rzeki 
lub nad wybranymi jej odcinkami w różnych okresach ścierały się wpływy czeskie, polskie, 
niemieckie i skandynawskie. Współcześnie pilną potrzebą jest nowe zdefiniowanie roli  
Odry w warunkach integrującej się Europy i ewolucji znaczenia granic państwowych. 
Dotychczasowe badania w tym zakresie są dalece niewystarczające. Opracowania powstałe 
zarówno w niemieckim, jak i w polskim środowisku naukowym należy uznać za niepełne 
merytorycznie i przestarzałe metodologicznie. W związku z tym autorzy proponują nowy 
program studiów nad dziejami, współczesnością i perspektywami rozwoju Odry i Nado-
drza. Bazą tych badań powinny być szczegółowe kwerendy archiwalne prowadzone 
w Polsce i w Niemczech oraz analiza współczesnych koncepcji wykorzystania rzeki dla 
nadodrzańskich państw i społeczeństw. W artykule zawarto główne tezy takich badań 
oraz ich koncepcję.

On the need for research on the history, present day and prospects  
for the development of the Oder and Oder River region

Abstract

Large rivers have played and continue to play a highly significant role in the development 
of societies and countries. The specific nature of the Oder River in the past was determined 
by the variability of state affiliations and the functions assigned to it. In the competition 
for dominion over the entire course of the river or over selected sections of it, Czech, 
Polish, German and Scandinavian influences clashed at different times. Today, a new 
definition of the role played by the Oder in the context of an increasingly integrated 
Europe and the evolution of the relevance of national borders is urgently needed. Previ-
ous research in this area is seriously inadequate. Studies written in German, as well as in 
Polish academic circles, should be considered factually incomplete and methodologically 
outdated. The authors propose a new program of research on the history, present day 
and prospects for the development of the Oder and the Oder River region. Their starting 
point should be detailed archival searches conducted in Poland and Germany, as well as 
an analysis of contemporary concepts of river use for the nations and communities along 
the Oder River. The article contains the main tenets of such research and its concept.

Cytowanie

Jacek Buko, Radosław Gaziński, Adam Makowski, „O potrzebie badań nad dziejami, współcze-
snością i perspektywami rozwoju Odry i Nadodrza”, Przegląd Zachodniopomorski 37 (2022), 66: 
33–52, DOI: 10.18276/pz.2022.37-03.
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Odra jako jedna z dużych europejskich rzek spajała w przeszłości i spaja do dzi-
siaj kilka regionów znaczących w dziejach zarówno Polski, jak i Niemiec (Śląsk, 
Wielkopolska, Brandenburgia, Pomorze)1. Biorąc pod uwagę znaczenie historyczne 
wymienionych krain, warto płynącej przez nie Odrze (oczywiście wraz z dorze-
czem) poświęcić nowoczesną monografię na nowo definiującą jej dziejowe znacze-
nie. Odra, podobnie jak inne rzeki, służyła nie tylko przewożeniu różnorodnych 
towarów, ułatwiała kontakty czy też rozprzestrzenianie się idei, ale także spajała 
nadrzeczne społeczności2. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że Odra, może 
z wyjątkiem Wielkopolski, nie odgrywała w dziejach państwa polskiego istotnej 
roli. Rzeka ta miała w dużej części charakter graniczny, a od XIV wieku znala-
zła się właściwie poza granicami prowadzącego ekspansję na wschód Królestwa 

1 Porównaj chociażby: Gerard Labuda, „Rzeki w dziejach narodów (ze szczególnym uwzględnie-
niem narodu polskiego)”, Rzeki 1 (1992): 15–38 czy też Andrzej Piskozub, „Wielkie cywilizacje 
rzeczne”, Rzeki 2 (1993): 11–35.
2 Z punktu widzenia Polski taką rolę pełniła Wisła, patrz: Andrzej Piskozub, red., Wisła. Mono-
grafia rzeki (Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1982), 11–82 oraz Aleksander 
Posern-Zieliński, „Rzeka jako element tożsamości kulturowej”, Rzeki 9 (2000): 20–22.

###

Przegląd Zachodniopomorski
t. 37 (66) 2022 | 53–63
DOI: 10.18276/pz.2022.37-04
ISSN (print): 0552-4245 | ISSN (online): 2353-3021
www.wnus.edu.pl/pzp

T E K S T Y  D E D Y K O W A N E  
P R O F E S O R O W I  Z D Z I S Ł A W O W I  C H M I E L E W S K I E M U



54 R a d o s ł a w  G a z i ń s k i

Polskiego3. W tej sytuacji głębsze zainteresowanie dziejami Odry nastąpiło w Pol-
sce właściwie po 1945 roku wraz z przejęciem przez państwo polskie zdecydo-
wanej większości odrzańskiej zlewni. Od tego momentu historiografia polska 
wzbogaciła się o cztery monografie próbujące z różnym skutkiem uchwycić jej 
specyficzną historię4. Wydaje się zatem, że obecnie przyszedł czas na nowe spoj-
rzenie na Odrę i przyległe do niej tereny, ponieważ wcześniejsze monografie 
są już dzisiaj albo przestarzałe, albo też ujmują odrzańskie problemy w sposób 
popularny bądź cząstkowy5. Nowa monografia rzeki powinna być oparta na sze-
rokiej kwerendzie bibliotecznej i archiwalnej6. Jednym z archiwów, w którym 
należałoby ją przeprowadzić, jest oczywiście Archiwum Państwowe w Szczecinie.

W niniejszym artykule postarano się ocenić wartości akt dotyczących Odry 
zgromadzonych w magazynach szczecińskiego archiwum. Nim do tego przej-
dziemy, trzeba zdać sobie sprawę z dwóch zasadniczych rzeczy. Po pierwsze 
archiwalia szczecińskie (do 1945 r.) ukazują pomorski, pruski, a potem niemiecki 
punkt widzenia na rzekę, a po drugie – dotyczą głównie dolnego biegu Odry. 
Próżno tu szukać materiałów omawiających w sposób całościowy odrzańską 
problematykę. Znając zatem ograniczenia szczecińskich archiwaliów zarówno 
pod względem zawartości treściowej, jak i zakresu terytorialnego przejdźmy do 
omówienia samych akt.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że z punktu widzenia wartości histo-
rycznej do najcenniejszych zespołów archiwalnych przechowywanych w Szcze-
cinie należą: Archiwum Książąt Szczecińskich (9142 j.a., 213 m.b. akt z lat  
[1209] 1440–1808 [1828]) i Archiwum Książąt Wołogoskich (1934 j.a., 54,3 m.b. akt

3 Tadeusz Zipser, „Rzeki a kształtowanie się regionów”, Rzeki 6 (1997): 111–116.
4 Szersze omówienie literatury dotyczącej Odry wskazano we wcześniejszym materiale. Tu wymie-
niam tylko cztery podstawowe monografie: Andrzej Grodek, Maria Kiełczewska-Zalewska, August 
Zierhoffer, red., Monografia Odry (Poznań: Instytut Zachodni, 1948); Gerard Labuda, Władysław 
Magiera, Eugeniusz Perycz, red., Odra i Nadodrze (Warszawa: Książka i Wiedza, 1976); Joanna 
Przybyszewska, Ryszard Karpiński, Marek Sznajder, red., Odra – przyszłość regionów (Bydgoszcz: 
Wydawnictwo Unitex, 2001) oraz Karl Schlögel, Beata Halicka, red., Odra – Oder. Panorama 
europejskiej rzeki (Skórzyn: Wydawnictwo Instytutowe, 2008).
5 Warto podać tu na przykład opracowanie Archiwum Państwowego w Opolu odnoszące się do 
wybranych zagadnień z dziejów Opola i górnej Odry: Mirosław Lenart, Aleksandra Starczewska-
-Wojnar, red., Odra – rzeka wspomnień, cz. 1: Ocalone dla przeszłości. Odrzańska droga wodna: 
studia i materiały (Opole: Archiwum Państwowe w Opolu, 2018). 
6 Por. również: Radosław Gaziński, „Rzeki Polski w archiwaliach”, Rzeki 10 (2002): 61–69.
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z lat [1175] 1456–1722)7. W przypadku Archiwum Książąt Szczecińskich archiwalia 
dotyczące Odry koncentrują się w kilku grupach rzeczowych (Titulusach). Pierwsza 
z nich zawiera materiały odnoszące się do problemów żeglugi warciańsko-odrzań-
skiej (Tit. 10, 18 j.a. z lat 1511–1750). Głównym wątkiem tematycznym jest tu współ-
praca Polski z Pomorzem skierowana przeciwko Brandenburgii, mająca na celu 
utrzymanie wolnego handlu między obu krajami. Znajdziemy tu zatem ogólne 
informacje o żegludze i handlu na Warcie, Noteci i Odrze oraz o wymianie na dro-
gach lądowych łączących Wielkopolskę z Pomorzem (I/524, I/525, I/528, I/535, lata 
1511–1561, 1606)8. Wiele archiwaliów odnotowuje wysokość ceł odrzańskich pobie-
ranych zwłaszcza przez Jana Kostrzyńskiego na nowomarchijskim odcinku Odry 
(archiwalia jak wyżej). Zachowały się także akta rokowań z Branden burczykami 
w sprawie obniżenia ceł na Warcie i Odrze oraz materiały odnotowujące kontro-
wersje wokół szczecińskiego prawa składu (I/526 z lat 1558–1560). Warto przy 
okazji zauważyć, że wspomniany Jan Kostrzyński objął w 1535 roku w wyniku 
podziału Brandenburgii władzę w Nowej Marchii, w której panował do 1571 roku. 
W krótkim czasie, dzięki konsekwentnej polityce celnej, w tym dochodom z ceł 
odrzańskich, uzyskał samodzielność finansową. Pozwoliło mu to nie tylko na prze-
niesienie stolicy Nowej Marchii do Kostrzyna, ale także na budowę w tym ostat-
nim okazałej rezydencji9. Wracając do przerwanego opisu akt omawianej grupy 
rzeczowej (Tit. 10), należy wskazać, że zachowały się tu także dokumenty poka-
zujące bezpośrednie kontakty (w tym poselstwa) dworu polskiego z pomorskim  
(np. Zygmunta Augusta z Barnimem IX i Filipem I) w sprawach handlu war-
ciańsko-odrzańskiego (I/530, I/532, I/539 z lat 1550–1569, 1607). Z pewnością 
do bardzo ciekawych trzeba zaliczyć materiały ukazujące umacnianie brze-
gów i pogłębianie koryta polskiego odcinka Warty (I/531, 1601 r., I/536, gdzie 
dokumenty z XIV–XVI w.). Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć o dwóch  
 

7 Radosław Gaziński, Paweł Gut, Maciej Szukała, oprac., Archiwum Państwowe w Szczecinie. 
Przewodnik po zasobie archiwalnym. Akta do 1945 r. (Warszawa–Szczecin: Naczelna Dyrekcja 
Archiwów Państwowych, 2002), 19–39.
8 Poza uwagami z przewodnika po zasobie szczecińskiego archiwum (do 1945 r.) dokładniejsze dane 
o zawartości treściowej poszczególnych j.a. uzyskano na podstawie analizy inwentarzy książko-
wych wybranych zespołów archiwalnych oraz zapoznając się z treścią niektórych/wybranych akt.
9 Bogdan Wachowiak, Andrzej Kamieński, oprac., Dzieje Brandenburgii-Prus na progu czasów 
nowożytnych (1500–1701) (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2001), 153–163; Edward Rymar, 
Historia polityczna i społeczna Nowej Marchii w średniowieczu (do roku 1535) (Gorzów Wlkp.: 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 2015), 857–863.
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poszytach (I/540, I/541 z lat 1749–1750) opisujących próby uruchomienia przez 
Prusaków konkurencyjnego wobec Gdańska handlu zbożem i drewnem Wartą 
i Odrą do Szczecina10. W tym miejscu należy podkreślić, że zagadnienie handlu 
warciańsko-odrzańskiego jako jedno z nielicznych z szeroko rozumianej pro-
blematyki odrzańskiej zostało już opracowane w literaturze polskiej. Zrobiła to 
Kazimiera Chojnacka, poświęcając temu zagadnieniu cztery artykuły11, a następnie 
podsumowującą monografię12.

Druga bardzo ważna z naszego punktu widzenia grupa rzeczowa obej-
muje akta dotyczące ceł odrzańskich oraz handlu i żeglugi między Pomorzem 
a Brandenburgią (Tit. 28, 43 j.a. z lat 1531–1632). Najważniejsze wydają się tu 
być poszyty opisujące wymianę między Szczecinem a Frankfurtem nad Odrą 
(I/1071 z lat 1531–1557, I/1092–I/1094, I/1098–I/1099 z lat 1554–1597). Znajdujemy 
w nich przede wszystkim informacje o rodzajach przewożonych towarów oraz 
niestety wyrywkowe dane o wielkości wspomnianych przewozów. Zachowały się 
także zezwolenia uprawniające do przewozu Odrą: siana, zboża, wina czy też ryb 
morskich, zwłaszcza śledzi (I/1105–I/1107 z lat 1584–1585) oraz akta opisujące 
kontrowersje wokół wwozu do Brandenburgii przez Szczecin soli luneburskiej 
i baiskiej (I/1108–I/1109, l. 1584–1588, I/1112, l. 1614–1632). Kluczową sprawą dla 
zrozumienia złożoności wymiany na dolnej i środkowej Odrze były prawa składu 
obu wymienionych wyżej miast. Mieszczanie Frankfurtu nad Odrą domagali się 
zatem wolnego wywozu własnych towarów na morze, co rozumieli jako możliwość 
bezpośredniego kontaktu z kupcami przybywającymi do Szczecina z zewnątrz, 
głównie niderlandzkimi. Oznaczałoby to uchylenie wobec frankfurtczyków szcze-
cińskiego prawa składu. Oczywiście nie godzili się na to szczecinianie, którzy 
jednocześnie żądali zawieszania frankfurckiego prawa składu dla towarów idących 

10 Próby te, zakończone ostatecznie niepowodzeniem, poprzedzają pruską politykę w stosunku 
do Gdańska, prowadzoną konsekwentnie po pierwszym rozbiorze Polski, faworyzowania handlu 
do Elbląga: Edmund Cieślak, „Pruska agresja ekonomiczna i polityczna wobec Gdańska w okresie 
rozbiorowym”, w: Historia Gdańska, t. 3, cz. 1, red. Edmund Cieślak (Gdańsk: Instytut Historii 
Polskiej Akademii Nauk, 1993), 579–595.
11 Kazimiera Chojnacka, „Walka o wolny handel i żeglugę na Warcie i Odrze w I połowie XVI w.”, 
Przegląd Zachodni 3–4 (1952): 627–674; tejże „Podstawy techniczne handlu szczecińskiego na War-
cie i Odrze w XVI i XVII w.”, Zapiski Historyczne 22 (1956), 1–3: 80–118 oraz „Polsko-pomorskie 
zabiegi dyplomatyczne o wolną żeglugę na Warcie i Odrze w II połowie XVI w.”, Przegląd Zachod-
niopomorski 1 (1972): 21–45, wreszcie „Polsko-brandenburski układ o żegludze na Warcie i Odrze 
w Trzebiszewie w 1618 r.”, Roczniki Historyczne 28 (1972): 1–59.
12 Kazimiera Chojnacka, Handel na Warcie i Odrze w XVI i I połowie XVII wieku (Poznań: 
Wydawnictwo Poznańskie, 2007).
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Odrą lub Wartą do Szczecina13. Dysponujemy zatem w analizowanej grupie rze-
czowej wieloma archiwaliami omawiającymi wspomniany długoletni spór o handel 
między Szczecinem a Frankfurtem nad Odrą (I/1088 z lat 1562–1563, I/1100–I/1101 
z lat 1563–1608). Sporo zachowanych akt dotyczy ceł odrzańskich pobieranych 
przez Brandenburczyków od Pomorzan (zwłaszcza przez wspomnianego już wyżej 
Jana Kostrzyńskiego) w komorach celnych w Kostrzynie i Schwedt. Cła te dzia-
łały bardzo niekorzystnie na handel i żeglugę na Odrze, które czasami całkowicie 
zamierały. Oliwy do ognia dolewali także Pomorzanie, pobierając prawem odwetu 
opłaty celne od kupców frankfurckich, a potem brandenburskich między innymi 
w Gardźcu nad Odrą. Wzajemne represje, wysokie cła, aresztowania towarów, 
a czasami i kupców stanowiły trwałe elementy towarzyszące wymianie na dolnej 
i środkowej Odrze (I/1073, z lat 1522–1538, I/1074, 1541 r., I/1076, 1550 r., I/1078, 
z lat 1553–1567, I/1080, z lat 1559–1592, I/1084, z lat 1558–1559, I/1089 z lat 
1567–1571, I/1104, z lat 1582–1583). Nic zatem dziwnego, że w Berlinie pojawiły 
się koncepcje przeniesienia handlu odrzańskiego ze Szczecina do Hamburga.  
Najważniejszą częścią nowej drogi wodnej miał być kanał łączący Odrę ze Sprewą14. 
Według tego planu towary idące Odrą miano kierować na kanał, a następnie miały 
one spływać Sprewą, Hawelą i Łabą do Hamburga (I/1081, 1556 r.).

Konsekwencją walki ekonomicznej między Brandenburgią a Pomorzem 
o handel na Odrze było odcięcie szczecińskiego portu od śląskiego zaplecza. 
Nic zatem dziwnego, że w grupie rzeczowej dotyczącej Śląska (Tit. 38, 14 j.a. 
z lat 1573–1776) nie ma z czasów Gryfitów archiwaliów odnoszących się do handlu 
odrzańskiego. Dopiero po zajęciu Śląska przez Prusy (1740 r.) i przekształceniu 
Odry w rdzeń komunikacyjny Królestwa Pruskiego także w Archiwum Książąt 
Szczecińskich pojawiły się poszyty odnotowujące na początku potwierdzenie 
Wrocławowi wszystkich przywilejów, w tym prawa składu, a następnie zniesienie 
uprawnień, które hamowały wolną wymianę na Odrze (I/1419, z lat 1742–1743, 
I/1425, z lat 1761–1766).

13 Według żądań Frankfurtu nad Odrą statki z towarami płynące Wartą miały zawracać w górę 
rzeki do frankfurckiego portu. Następnie wiezione przez nie towary miały być wyładowywane 
i wystawiane na frankfurckim rynku. Jedynie to, czego nie wykupili frankfurccy kupcy, miało 
prawo dalej podążać do Szczecina. Zob. Martin Wehrmann, Geschichte der Stadt Stettin (Stettin: 
Verlag von Leon Sauniers Buchhandlung, 1911), 210–215; Bogdan Wachowiak, „Szczecin w okre-
sie przewagi państwa feudalnego 1478–1713”, w: Dzieje Szczecina wiek X–1805, t. 2, red. Gerard 
Labuda (Warszawa–Poznań: PWN, 1985), 221–223, 311–319, Tadeusz Białecki, Historia Szczecina 
(Wrocław: Ossolineum, 1992), 122–124.
14 Andrzej Grodek, „Handel odrzański w rozwoju historycznym”, w: Monografia Odry, red. Andrzej 
Grodek, Maria Kiełczewska-Zalewska, August Zierhoffer (Poznań: Instytut Zachodni, 1948), 391.
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Dla analizy sytuacji na pomorskim odcinku Odry oraz w jej ujściu przydatne 
są również dwie niewielkie grupy rzeczowe dotyczące ceł i rybołówstwa (Tit. 54, 
8 j.a. z lat 1424–1795 oraz Tit. 55, 14 j.a. z lat 1435–1625). Zachowały się tu m.in. 
materiały pokazujące wysokość ceł pobieranych w Szczecinie i Gardźcu nad Odrą 
(I/2102, z lat 1551–1626), a także wiele archiwaliów omawiających odrzańskie rybo-
łówstwo. Mamy w tym wypadku do dyspozycji m.in.: ordynki rybackie opisujące 
rybołówstwo na Domiąży, Zalewie Szczecińskim i Świnie, książęce zarządzenia 
o ochronie ryb oraz o rodzajach wykorzystywanych do połowów łodzi i sieci. 
Kataklizmy dziejowe przetrwały wreszcie manuskrypty o wielkości samych poło-
wów i dochodowości rybołówstwa u ujścia Odry (I/2109–I/2110, z lat 1535–1628, 
I/2120 z lat 1613–1626).

Warto wreszcie zwrócić uwagę na grupy rzeczowe zawierające archiwalia 
szczecińskie (Tit. 122, 14 j.a. z lat 1506–1608, Tit. 125, 9 j.a. z lat 1491–1678 
i Tit. 126, 19 j.a. z lat 1571–1641). W pierwszej z nich (Tit. 122) znajduje się cho-
ciażby poszyt odnotowujący eksport zboża, taksy zbożowe oraz wielkość dostaw 
ziarna Odrą z bliższego lub dalszego zaplecza do miejskich magazynów (I/6309, 
z lat 1562–1595). Druga ze szczecińskich grup (Tit. 125) zawiera między innymi 
sprawy żeglugi na dolnej Odrze i Zalewie Szczecińskim (I/6332, 1598 r.) oraz 
na Regalicy i jeziorze Dąbie (I/6336, 1587 r.). Sporo miejsca poświęcono tu rów-
nież rybołówstwu na wodach otaczających Szczecin (I/6333, 1578–1678), wreszcie 
zachowały się dokumenty licznych sporów o uprawnienia rybołówcze toczonych 
między Szczecinem a nadodrzańskimi wsiami (I/6337, 1592–1611). W ostatniej 
z omawianych grup (Tit. 126) mamy materiały o szczecińskim prawie składu 
(I/6341– I/6345 z lat 1572–1636), wywozie zboża morzem ze Szczecina za gra-
nicę (I/6346–I/6347, 1571–1636) oraz o utrudnieniach stawianych szczecińskiemu 
kupiectwu przez Brandenburczyków między innymi na Odrze (I/6348–I/6350, 
1596–1632). Kolejny z poszytów odnosi się do połowów śledzi, a następnie ich pako-
wania w beczki w Szczecinie i wysyłania Odrą w głąb Pomorza oraz do Branden-
burgii (I/I/6357, 1624–1633).

W porównaniu z Archiwum Książąt Szczecińskich Archiwum Książąt Woło-
goskich zawiera niewiele akt dotyczących Odry i w dodatku są one wtórne wobec 
tych wytworzonych w kancelarii książąt szczecińskich. Właściwie w tylko jednej 
grupie rzeczowej (Tit. 30, 17 j.a. z lat [1503] 1532–1625) zachowały się dwie jed-
nostki archiwalne (sygn. 362–363, z lat 1557–1577) omawiające szczegółowo spór 
Szczecina z Frankfurtem nad Odrą o żeglugę na Odrze.
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Natomiast dla XIX i pierwszej połowy XX wieku w zasobie szczecińskiego 
archiwum najważniejszymi zespołami są niewątpliwie Naczelne Prezydium Pro-
wincji Pomorskiej w Szczecinie (7285 j.a., 163,5 m.b. akt z lat 1632–1945) oraz 
Rejencja Szczecińska (33 374 j.a., 722,3 m.b. akt z lat [1377] 1684, 1692–1945)15. 
W pierwszym z wymienionych wyżej zespołów akta dotyczące Odry skoncen-
trowały się w grupie rzeczowej Handel (sygn. 1804–1929, z lat 1815–1935) oraz 
Melioracje i powodzie (sygn. 5121–5286, z lat 1818–1942). Do najistotniejszych 
poszytów w grupie Handel należy dokument omawiający żeglugę i wymianę 
na Odrze i Łabie (sygn. 1808, z lat 1824–1880), zaś w grupie Melioracje i powodzie 
kluczowe znaczenie mają archiwalia opisujące działalność dyrekcji ds. regulacji 
rzek (sygn. 5239–5342, z lat 1921–1934, tzw. Wasserbaudirektion) oraz rejestrujące 
stany wód Odry i opisujące szkody wyrządzane przez rzekę w trakcie powodzi 
(sygn. 5271, 5276–5278, z lat 1825–1887).

Natomiast w Rejencji Szczecińskiej materiały przydatne do badania dziejów 
Odry skupiły się w grupach rzeczowych: Żegluga i handel (sygn. 3740–4233, 
z lat 1801–1935) oraz Rybołówstwo (sygn. 8641–8843, z lat 1815–1931). W pierw-
szej dominują akta dotyczące handlu i żeglugi na Odrze oraz budowy jednostek 
parowych, w tym holowników przeznaczonych do poruszania się po rzekach 
(sygn. 3761–3762, 3961, 4196, z lat 1817–1868, 1870). Ponadto znajdują się tu archi-
walia opisujące pogłębianie Odry, meliorację Międzyodrza czy też prace pogłę-
biarskie prowadzone na Domiąży i Zalewie Szczecińskim (sygn. 3764–3774, 3782, 
z lat 1840–1864, 1889). W drugiej z grup – Rybołówstwie – zachowały się m.in. 
projekty i zarządzenia dotyczące rybołówstwa na Odrze, Zalewie Szcze cińskim 
i przyległych rzekach (sygn. 8651, 8671–8672, z lat 1847–1870), akta omawia-
jące podział wspomnianych wód na rewiry rybackie (sygn. 8677, 8681–8682, 
z lat 1809–1916) czy też wskazujące na czasowe wyłączanie z eksploatacji prze-
łowionych akwenów na Odrze i Zalewie (sygn. 8790, z 1817 r.). Osobne materiały 
dotyczą cechów rybackich w Gryfinie i Gardźcu nad Odrą (sygn. 8691, 8693, 
z lat 1881, 1904–1905), handlu rybami w Gryfinie i Widuchowej (sygn. 8791, 
z 1830 r.) oraz problemów rybołówstwa w okolicach Schwedt (sygn. 8831–8835, 
8840–8843, z lat 1901–1923). Interesujące są również archiwalia mówiące o utrud-
nieniach, na jakie napotykało odrzańskie rybołówstwo z powodu wzmożonego 
ruchu statków na Odrze (sygn. 8700, z lat 1881–1905).

15 Gaziński, Gut, Szukała, Archiwum, 46–59.
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Analizując pruską administrację prowincjonalną pod kątem dziejów Odry, 
należy jeszcze zwrócić uwagę na zespół Starostwo Powiatowe w Szczecinie 
(1770 j.a., 44,1 m.b. akt z lat 1702–1939)16. W znajdującej się tu grupie rzeczowej 
Żegluga morska i przybrzeżna (16 j.a. z lat 1814–1939) zachowały się bowiem 
interesujące syntetyczne materiały o żegludze śródlądowej na rzekach wschod-
nich Niemiec, w tym i na Odrze (sygn. 981, z lat 1887–1905) oraz o wypadkach 
w żegludze rzecznej (sygn. 994, z lat 1872–1909). Natomiast w grupie Melioracje 
i powodzie (78 j.a. z lat 1772–1936) mamy m.in. informacje o wysokich stanach 
wody na Odrze (sygn. 1514, z lat 1884–1911), stratach, jakie niosły ze sobą odrzań-
skie powodzie (sygn. 1515–1519, z lat 1897–1904, 1913–1915, 1926–1927), budowie 
umocnień w okolicach Gardźca nad Odrą (sygn. 1532, z lat 1819–1840) czy wreszcie 
o regulacji samej rzeki (sygn. 1533–1535, z lat 1881–1938).

Warto także zwrócić uwagę na niektóre zespoły archiwalne pozostałe po funk-
cjonującej na pruskim Pomorzu administracji specjalnej. Wśród wspomnianych 
instytucji na czoło wybijają się zwłaszcza dwa urzędy: Dyrekcja Budownictwa 
Wodnego w Szczecinie (211 j.a., 3,3 m.b. akt z lat 1896–1941) oraz dla ujściowego 
fragmentu rzeki: Urząd Budownictwa Portowego w Świnoujściu (248 j.a., 3,9 m.b. 
akt z lat 1767–1942)17. W pierwszym z wymienionych zespołów prawie 90% akt 
dotyczy Odry i związanych z nią problemów (łącznie 174 j.a.). Trzeba w tym miej-
scu zaznaczyć, że Dyrekcja Budownictwa Wodnego w Szczecinie jako osobny byt 
powstała w 1922 roku i była urzędem funkcjonującym przy Naczelnym Prezydencie 
Prowincji Pomorskiej. Jej głównym zadaniem był nadzór nad Odrą od 680. km 
biegu rzeki, jej regulacja oraz dbanie o ustawione nad nią znaki ułatwiające żeglugę. 
Ponadto Dyrekcja opiekowała się wybrzeżem morskim, nadzorowała budownic-
two portowe, w tym w portach Świnoujście i Szczecin, oraz zarządzała portami 
morskimi. Wspominane 174 j.a. można podzielić na osiem grup rzeczowych róż-
nej wielkości. Pierwsza opisuje organizację regulacji Odry i nadzór Dyrekcji nad 
wspomnianymi pracami (m.in. podróże inspekcyjne urzędników, sygn. 1–8, z lat 
1905–1934), druga omawia sprawy powstałe w trakcie robót regulacyjnych, w tym 
problemy prawne i stosunki własnościowe na nadrzecznych gruntach, oraz pokazuje 
przygotowywanie terenów pozyskanych w trakcie regulacji rzeki dla celów rolni-
czych (sygn. 9–52, z lat 1899–1934). Trzecia grupa zawiera materiały poruszające 
problemy techniczne regulacji Odry (sygn. 53–110, z lat 1899–1931), zaś czwarta 

16 Tamże, 78–80.
17 Tamże, 89–92.
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pokazuje proces nabywania gruntów na potrzeby regulacji rzeki i wysokość przy-
znawanych za nie odszkodowań (sygn. 111–131, z lat 1907–1936). Kolejna, piąta, 
składa się z akt odnoszących się do odrzańskiego rybołówstwa (sygn. 132–145, 
z lat 1900–1931), a szósta dotyczy nadzoru nad eksploatacją rzeki (sygn. 146–150, 
z lat 1908–1923). Przedostatnia, siódma grupa rzeczowa obejmuje akta proce-
sów toczonych wokół regulacji Odry, głównie z powodu zbyt niskich – zdaniem 
właścicieli – odszkodowań za utracone grunty (sygn. 151–171, z lat 1909–1932). 
Ostatnią, ósmą grupę tworzą trzy jednostki opisujące działalność pruskich urzędów 
budownictwa wodnego w Schwedt i Gryfinie (sygn. 172–174 z lat 1910–1928).

Drugą z wymienionych instytucji specjalnych – Urząd Budownictwa Por-
towego w Świnoujściu – utworzono w 1924 roku na bazie Urzędu Dyrektora 
Żeglugi, który działał w porcie u ujścia Świny od 1855 roku. Głównym zadaniem 
podporządkowanego szczecińskiej dyrekcji budownictwa wodnego świnoujskiego 
urzędu portowego były sprawy rozbudowy portu, utrzymania urządzeń portowych 
oraz nadzoru nad ruchem statków w porcie. Z rzeczy nas intersujących mamy tu 
jedynie zagadnienia odnoszące się do utrzymania w żeglowności drogi wodnej 
między Świnoujściem a Szczecinem. Składały się na to nadzór nad Kanałem 
Cesarskim (obecnie Kanał Piastowski), pogłębianie rynny żeglugowej na Zalewie 
Szczecińskim oraz pogłębianie Domiąży. W sumie poszyty dotyczące wymienio-
nych wyżej problemów połączono w dwie grupy rzeczowe: Utrzymanie i budowa 
torów wodnych (22 j.a. z lat 1820–1926) oraz Bezpieczeństwo żeglugi (21 j.a. z lat 
1822–1922). O ile w pierwszej grupie znajdowały się przede wszystkim materiały 
o pracach pogłębiarskich na drodze wodnej do Szczecina (np. sygn. 72–73, 83 prace 
na torze wodnym z lat 1900–1907, 1911–1926, sygn. 78 walka ze zjawiskami lodo-
wymi z lat 1882–1907 czy też sygn. 79 dziennik budowy Kanału Cesarskiego z lat 
1875–1885), to w drugiej dotyczyły one głównie utrzymania znaków wodnych, 
świateł sygnalizacyjnych, latarni morskiej w Świnoujściu, wreszcie pomiarów 
głębokości torów wodnych.

Powyższy przegląd archiwaliów dotyczących Odry znajdujących się w Archi-
wum Państwowym w Szczecinie nie obejmuje wszystkich informacji, jakie na temat 
rzeki można znaleźć w szczecińskich aktach. Bardzo często mamy bowiem do czy-
nienia z poszytami mającymi tytuły nieodnoszące się do wszystkich zawartych 
w nich spraw. To powoduje, że badając wybrane problemy, możemy natknąć się 
na całkowicie inne informacje, np. dotyczące Odry. Mimo to opisane w artykule 
akta dają pogląd na temat bogactwa materiałów, jakie przechowywane są w maga-
zynach szczecińskiego archiwum. Ich analiza, w moim przekonaniu, pozwoli 
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na opisanie w planowanej monografii wszystkich najważniejszych problemów 
narosłych w ciągu mijających stuleci wokół dolnej Odry i to zarówno w wymiarze 
politycznym, jak i gospodarczym. Należy również mieć nadzieję, że postulowana 
kolejna odrzańska monografia przyniesie inne, nowocześniejsze spojrzenie na dzie-
jowe znaczenie Odry, rzeki, którą historia dość mocno zmarginalizowała.

Bibliografia

Białecki, Tadeusz. Historia Szczecina. Wrocław: Ossolineum, 1992.
Cieślak, Edmund. „Pruska agresja ekonomiczna i polityczna wobec Gdańska w okresie 

rozbiorowym”. W: Historia Gdańska, red. Edmund Cieślak, 579–595. T. 3, cz. 1. 
Gdańsk: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 1993.

Gaziński, Radosław. „Rzeki Polski w archiwaliach”. Rzeki 10 (2002): 59–86.
Gaziński, Radosław, Paweł Gut, Maciej Szukała, oprac. Archiwum Państwowe w Szcze-

cinie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Akta do 1945 r. Warszawa–Szczecin: 
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2002.

Grodek, Andrzej. „Handel odrzański w rozwoju historycznym”. W: Monografia Odry, 
red. Andrzej Grodek, Maria Kiełczewska-Zalewska, August Zierhoffer, 384–418. 
Poznań: Instytut Zachodni, 1948.

Rymar, Edward. Historia polityczna i społeczna Nowej Marchii w średniowieczu  
(do roku 1535). Gorzów Wlkp.: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 2015.

Wachowiak, Bogdan. „Szczecin w okresie przewagi państwa feudalnego 1478–1713”. 
W: Dzieje Szczecina wiek X–1805, red. Gerard Labuda, 197–443. T. 2. Warszawa– 
Poznań: PWN, 1985.

Wachowiak, Bogdan, Andrzej Kamieński, oprac. Dzieje Brandenburgii-Prus na progu 
czasów nowożytnych (1500–1701). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2001.

Wehrmann, Martin. Geschichte der Stadt Stettin. Stettin: Verlag von Leon Sauniers 
Buchhandlung, 1911.

Zipser, Tadeusz. „Rzeki a kształtowanie się regionów”. Rzeki 6 (1997): 107–123.

Abstrakt

Odra jako jedna z głównych polskich rzek wymaga napisania kolejnej monografii, która 
pozwoliłaby na nowe spojrzenie na odrzańskie dzieje. W części historycznej (do 1945 r.) 
wspomniana praca powinna zostać oparta na gruntownej kwerendzie bibliotecznej i archi-
walnej. Wśród archiwów zawierających najwięcej materiałów odnoszących się do prze-
szłości rzeki należy wymienić także Archiwum Państwowe w Szczecinie. W niniejszym 
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artykule omówiono zasób archiwum szczecińskiego pod kątem badań nad historią dolnej 
Odry. Dla czasów książęcych najbardziej interesującym zespołem zawierającym akta doty-
czące rzeki jest bez wątpienia Archiwum Książąt Szczecińskich. Zachowały się tu między 
innymi materiały omawiające żeglugę warciańsko-odrzańską czy też problemy handlu mię-
dzy Szczecinem a Frankfurtem nad Odrą. Z kolei dla XIX i pierwszej połowy XX wieku 
z punktu widzenia Odry najważniejsze są zespoły Naczelnego Prezydium Prowincji Pomor-
skiej i Rejencji Szczecińskiej. Znajdujemy tu wiele poszytów omawiających żeglugę i rybo-
łówstwo na dolnej Odrze, prace regulacyjne na rzece czy też skutki odrzańskich powodzi. 
Warto także zwrócić uwagę na akta Dyrekcji Budownictwa Wodnego w Szczecinie, 
w których zarejestrowano wszelkie prace hydrotechniczne wykonywane na Odrze. Wymie-
nione zespoły stanowią w Archiwum Państwowym w Szczecinie trzon, który winien być 
poddany wnikliwej kwerendzie gdyby zapadła decyzja pracy nad nową monografią Odry.

Sources for the history of the Oder River  
in the State Archives in Szczecin (to 1945)

Abstract

As one of Poland’s major rivers, the Oder requires the writing of an updated monograph 
to provide a new perspective on its history. In the historical portion (up to 1945), this work 
should be based on a thorough search of libraries and archives. Among those archives 
containing the most material relating to the river’s past, the State Archive in Szczecin 
should also be included. This article discusses the resources of the Szczecin archive 
in terms of research on the history of the lower Oder River. For the Ducal period, the most 
interesting collection featuring records pertaining to the river is undoubtedly the Archives 
of the Dukes of Szczecin. Among the materials preserved here are those on the navigation 
of the Warta-Oder or trade issues between Szczecin and Frankfurt on the Oder. On the other 
hand, for the 19th and first half of the 20th centuries, the most valuable archives, from the 
Oder’s perspective, are the collections of the Chief Presidium of the Pomeranian Province 
and the Szczecin Governmental District (Regierungsbezirk). Here we can find many 
folios discussing: navigation and fishing on the lower Oder, regulatory work on the river 
and finally the effects of the Oder floods. Also noteworthy are the files of the Directorate 
of Water Construction in Szczecin, which record all hydrological works carried out on 
the Oder. The above-mentioned groups constitute the core of the State Archive in Szczecin, 
which should be subjected to a thorough search if a decision is made to work on a new 
monograph of the Oder.
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Wprowadzenie

W marcu–kwietniu 1945 roku w trakcie działań wojennych lub też w pierwszych 
miesiącach po ich ustaniu depozyt akt miejskich Szczecina, wycofany z zasobu 
Archiwum Państwowego w Szczecinie w 1942 roku i zabezpieczony przez wła-
dze miejskie Szczecina najpewniej w piwnicach szpitala w Zdunowie (obecnie 
Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego), utracony został w nie-
wyjaśnionych okolicznościach1. Podobny los spotkał również inne archiwalia 
miejskie z terenu współczesnego Pomorza Zachodniego, np. nowomarchijskiej  

1 Maciej Szukała, Archiwum Państwowe w Szczecinie w latach 1914–1945. Ludzie i działalność 
(Szczecin: Archiwum Państwowe w Szczecinie, 2019), 197; Mieczysław Stelmach, „Losy archiwa-
liów szczecińskich w okresie II wojny światowej”, Szczeciński Informator Archiwalny 9 (1995): 24; 
Dirk Schleinert, „Das Staatsarchiv Stettin von 1930 bis 1945”, Baltische Studien NF 99 (2013): 123;  
Radosław Gaziński, Jerzy Grzelak, Jerzy Podralski, wstęp do Regesty dokumentów miasta Szczecina 
z lat 1243–1856, oprac. Radosław Gaziński, Jerzy Grzelak, Jerzy Podralski (Szczecin: Archiwum 
Państwowe w Szczecinie, 1993), IV–V.
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Chojny (Königsberg in Neumark)2. Ze szczecińskiego archiwum historycznego 
ocalał jeden dokument pergaminowy – potwierdzenie lokacji miast przez księcia 
pomorskiego Bogusława IV z 1293 roku. Ten ostatni odnaleziony został w okoli-
cach wspomnianego już Zdunowa.

Do strat wojennych archiwaliów szczecińskich należy również dołączyć bie-
żące akta administracyjne będące w bieżącej registraturze w Czerwonym Ratuszu, 
siedzibie władz miejskich, który w pierwszych dniach maja 1945 roku został 
spalony. Zachowały się fragmenty bieżącej registratury będące w użytkowaniu 
wydziałów nadzoru budowlanego, kanalizacji oraz dróg i mostów, przechowywane 
poza centralną siedzibą władz miejskich3. 

Zaginione historyczne archiwum Szczecina stanowiło bezcenne dziedzictwo 
kulturowe Pomorza, a także jedno z istotnych skarbnic źródeł do dziejów nie tylko 
miasta, ale także Pomorza oraz krain nadbałtyckich od XIII do ostatnich dziesię-
cioleci XIX wieku. 

Jednak dotąd nie podjęto faktycznego oszacowania wielkości utraconego 
zasobu oraz ukazania jego struktury. Celem studium jest wypełnienie tej luki, 
przedstawienie wielkości zaginionego archiwum miejskiego (depozytu szczeciń-
skiego) oraz przeanalizowanie jego struktury, a tym samym rzeczywistej oceny 
jego wartości historycznej.

Podstawą źródłową są akta Pruskiego Archiwum Państwowego w Szcze-
cinie, będące w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie, a także akty 
normatywne oraz literatura przedmiotu, w tym opracowania Rodgero Prümersa4, 
Martina Wehrmanna5, Otto Grotefenda6, Lucyny Turek-Kwiatkowskiej7, 

2 Ewa Syska, „Źródła do dziejów Nowej Marchii z okresu panowania Askańczyków i Wittelsba-
chów (do 1373 r.)”, Studia Źródłoznawcze 43 (2005): 64; Klaus Neitmann, Winfried Schicht, red., 
Joachim Stephan, oprac., Städtebuch Historisches Ostbrandenburg (Berlin: Berliner Wissenschafts- 
Verlag, 2022), 212.
3 Gaziński, Grzelak, Podralski, wstęp do Regesty, V.
4 Rodgero Prümers, „Die Städtischen Archive der Provinz Pommern links der Oder”, Baltische 
Studien 32 (1882): 73–99; tenże, „Privilegien-Bücher, Matrikeln, Copiarien etc.”, w: Pommersches 
Urkundenbuch, t. 2, cz. 2, red. Rodgero Prümers (Stettin: Staatsarchiv Stettin, 1885), VIII–XX.
5 Martin Wehrmann, wstęp do Das älteste Stettiner Stadtbuch, red. Martin Wehrmann (Stettin: 
Herrcke und Lebeling, 1921), 3–16.
6 Otto Grotefend, „Das älteste Stettiner Bürgerbuch”, Monatsblätter der Gesellschaft für Pommer-
sche Geschichte und Altertumskunde 1–2 (1923): 2–6.
7 Lucyna Turek-Kwiatkowska, Z dziejów służby archiwalnej. Archiwa na Pomorzu Zachodnim 
w latach 1808–1914 (Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1968).
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Macieja Szukały8, a także Radosława Gazińskiego, Jerzego Grzelaka i Jerzego  
Podralskiego9.

Kształtowanie się archiwum miejskiego

Początki archiwum miejskiego Szczecina wiążą się z procesem formowania się mia-
sta na prawie magdeburskim w połowie XIII wieku i uzyskaniem przez kształtujące 
się władze miejskie dyplomu lokacyjnego10. Stał się on podwaliną archiwum Rady 
Miejskiej (Rathsarchiv) w Szczecinie. Do początku XIV wieku władze miejskie 
posiadały nie mniej niż 35 dokumentów, w większości nadań i przywilejów lub 
kolejnych ich potwierdzeń czy transumptów11. W ciągu kolejnych stuleci zbiór 
dokumentów rozrósł się do ponad 800 dyplomów pergaminowych i papierowych, 
których odbiorcą były władze miejskie Szczecina12. Dla porównania archiwum 
miejskie w Greifswaldzie w 1879 roku posiadało 1461, a w Stralsundzie ponad 
2000 dokumentów13. 

Od początku XIV wieku registratura miejska zaczęła wzbogacać się o nową 
formę kancelaryjną – księgi14. Początkowo były to księgi sądu ławniczego, z czasem 
też księgi protokołów rady, a także przyjęć do prawa miejskiego15. Wyodrębniły 

8 Szukała, Archiwum.
9 Gaziński, Grzelak, Podralski, wstęp do Regesty, I–VIII.
10 O procesie lokacji na Pomorzu: Jan Maria Piskorski, Miasta księstwa szczecińskiego do połowy 
XIV wieku (Poznań–Szczecin: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2005), 49–75, 87–99.
11 Gaziński, Grzelak, Podralski, Regesty, 1–19.
12 W 1882 roku w wydrukowanym w Baltische Studien sprawozdaniu o wizytacji registratury 
miejskiej Szczecina w 1879 roku Rodgero Prümers podał liczbę 858 dokumentów, tenże, „Die Städ-
tischen”, 84.
13 Tamże, 79, 89–93; Hermann Hoogeweg, „Die Entstehung des Stralsunder Stadtarchivs”, Baltische 
Studien NF 30 (1928): 97. 
14 Powstanie ksiąg jako nowej formy kancelaryjnej miast było sygnałem rozwoju samorządowej 
gminy, która potrzebowała doskonalszej formy utrwalania swej działalności, a także wychodziła 
naprzeciw potrzebom społeczności miejskiej. Krzysztof Skupieński, „Biurokracja w średniowiecznej 
kancelarii”, w: Drogą historii. Studia ofiarowane profesorowi Józefowi Szymańskiemu w siedem-
dziesiątą rocznicę urodzin, red. Piotr Dymmel, Krzysztof Skupieński, Barbara Trelińska (Lublin: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001), 206–212; Randolph C. Head, Making 
Archives in Early Modern Europe: Proof, Information, and Political Record Keeping, 1400–1700 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 41–133.
15 Martin Wehrmann, wydawca najstarszej księgi miejskiej Szczecina z lat 1305–1352, zachowanej 
współcześnie w depozycie miejskim w Archiwum Państwowym w Szczecinie, nie wykluczył, 
iż mogły istnieć wcześniejsze archiwalia tego typu dla pomorskiej stolicy, Wehrmann, wstęp do 
Das älteste, 7; Martin Wehrmann, Ferdinand Fabricius, Theodor Pyl, Paul Manke, „Die erhaltenen 
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się również księgi rachunkowe, portowe, a także innych instytucji miejskich. 
Urzędnicy miejscy tworzyli dla potrzeb zarządu nad miastem księgi zawierające 
zbiory przywilejów, opisy granic, spisy umów itd. Z tych ostatnich w szczecińskim 
archiwum były: biała księga (Weisses Buch), będąca miejskim kodeksem dyplo-
matycznym, matrykuła własności miejskiej (Matrikel darin alle der Stadt Alten 
Stettin zwgehorige Eigenthumblige Stadt und Landgueter) opracowana przez Eliasa 
Schlekera w II połowie XVI wieku, a także drugi zbiór dokumentów miejskich, 
zwany czerwoną księgą (Rothes Buch) opracowany przez Paula Friedeborna16.

W średniowieczu dokumenty, księgi, a także potem luźne akta znajdowały 
się pod opieką pisarza miejskiego. W 1282 roku stanowisko to pełnił Godekinus17. 
W XVI wieku ten ostatni urzędnik, nazywany często już sekretarzem miejskim 
(Stadtsecretarius), kierując kancelarią miejską, nadal sprawował nadzór nad archi-
wum miejskim18. Źródłowe informacje o archiwum miejskim pochodzą z Regula-
minu Ratuszowego z 18 marca 1723 roku, stanowiącego swego rodzaju konstytucję 
fryderycjańskiego Szczecina w XVIII wieku. Archiwum mieściło się na ratuszu, 
a jego opiekunem był nadsekretarz (Obersectetarius; RR II §37–38–39) wspoma-
gany przez drugiego sekretarza. Do bezpośredniej pracy z aktami wyznaczony 
był specjalny urzędnik – registrator19.

Nie zachowały się informacje o strukturze układu archiwum miejskiego 
w średniowieczu i czasach książęcych. Z dostępnych informacji wiadomo, 
że nowy porządek registraturze miejskiej nadał w 1752 roku nadsekretarz Schul-
tze20. Według nowego układu, prócz zbioru dokumentów, akta dzieliły się na  
18 działów/titulusów (Titulus), a te na sekcje (Sectio). Dalej sekcje dzieliły się 

mittelalterlichen Stadtbücher Pommerns”, Baltische Studien 46 (1896): 45–102 (księgi miejskie 
Szczecina, 75–81); Fritz Morré, „Quellen zur Bevölkerungsgeschichte der pommersche Städte im 
Stettiner Staatsarchiv”, Monatsblätter der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertums
kunde 52 (1938), 4: 97–99.
16 Prümers, „Die Städtischen”, 85–89; tenże, „Privilegien-Bücher”, XV–XVI; Wehrmann, Fabricius, 
Pyl, Manke, „Die erhaltenen”, 77–81.
17 W 1295 roku pisarzem miejskim był Godefridus. M. Wehrmann uważał, iż Godekinus i Gode-
fridus to ta sama osoba pisarza miejskiego, Wehrmann, Das älteste, 11.
18 Radosław Gaziński, „Administracja Szczecina w czasach Paula Friedeborna”, w: Paul Friedeborn 
i jego dzieło, red. Paweł Gut (Szczecin: Zamek Książąt Pomorskich, 2021), 40. Wykaz sekretarzy 
z lat 1454–1597 opublikował Paul Friedeborn w II księdze opisu miasta: Paul Friedeborn, Histori-
sche Beschreibung der Stadt Alten Stettin, ks. 2 (Alten Stettin: gedruckt durch unnd in Verlegung 
S. Joachim Rheten Erben, 1613), k. Zz4. 
19 Registrator został zatrudniony po raz pierwszy w 1740 roku. Friedrich Thiede, Chronik der Stadt 
Stettin (Stettin: Verlag von Ferdinand Müller, 1849), 808.
20 Prümers, „Die Städtischen”, 86.
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niekiedy na mniejsze jeszcze części, np. grupy akt według nazw wsi miejskich, 
a następnie na numery21. Te ostatnie stanowiły dokumenty, księgi miejskie lub 
akta spraw. Księgi i akta spraw dzieliły się na woluminy. Układ ten obowiązywał 
na pewno jeszcze w 2. połowie XIX wieku.

Akta w archiwum miejskim były w ciągu XVIII i XIX wieku brakowane. 
Niestety nie zachowały się materiały dotyczące tych działań. Wiadomo, iż po  
1879 roku seria akt „Bractwo Kurkowe” w titulusie VIII (Tit. VIII Sect. 83 
Schützen-Compagnie) składała się jedynie z 1 j.a. o sygnaturze Tit. VIII 83 nr 4 Pri-
vilegien der Schtutzengildie in Stettin. Z kolei z opracowania Heinricha Berghausa 
wiadomo, iż w grupie archiwaliów dotyczącej Bractwa Kurkowego było nie mniej 
niż 46 pozycji inwentarzowych22. Potwierdza to również analiza sygnatur w inwen-
tarzu sporządzonym w 1889–1890 już w Archiwum Państwowym w Szczecinie23. 
Z kolei Rodgero Prümers w 1882 roku wskazał, że w szczecińskim archiwum miej-
skim wybrakowano w przeszłości poważne ilości dokumentacji, w tym 154 księgi 
posiedzeń Rady Miejskiej (Protocolla senatus) z lat 1491–1741 z działu Spraw Ogól-
nych (Tit. I. Generalia et Miscellanea), czy też większość dokumentacji z działu 
Militaria (Tit. X. Militaria) oraz Kredytów (Tit. XIV. Kredit-Sachen), a także 
całość ksiąg ugód (Urfehdebücher) z działu Kriminalia (Tit. XVI. Criminialia oder 
Inquisitionalia)24. Ponadto przed 1752 rokiem wybrakowano również dwa tomy 
Begriffungen und donationes reciproce 1318–1453, a także siedem tomów Klagen 
z lat 1329–1500 i księgę ławniczą Scheppenbuk z 1389 roku25.

Część brakowanego materiału z registratury miejskiej była przejmowana przez 
kolekcjonerów i historyków. Około 1834 roku do zbioru rękopisów Towarzystwa 
Pomorskiej Historii i Starożytności (Gesellschaft der Pommersche Geschichte und 
Altertumskunde) trafiła księga ławnicza Szczecina z XVI wieku, którą wpisano 

21 Tamże, 86–89.
22 Heinrich Berghaus, Geschichte der Stadt Stettin, der Hauptstadt von Pommern: topographisch-
statistisch beschrieben nach allen Richtungen ihre politischen, bürgerlichen, merkantilischen und 
kirchlichen Lebens, t. 2 (Berlin: Verlag von. J. Riemschneider, 1876), 138.
23 Według sygnatur akt z inwentarza depozytu szczecińskiego w Archiwum Państwowym w Szcze-
cinie każdy z działów (Titulusów) posiadał liczne luki w dokumentacji, np. na 654 sygnatury akt 
z działu III (Tit. III Landes-Landtags- und Lanskasten-Sachen) zabezpieczonych było w placówce 
462 j.i. (patrz niżej: Charakterystyka zawartości ksiąg i akt depozytu miasta Szczecina zaginionego 
w 1945 roku). Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej: AP Szczecin), Archiwum Państwowe 
w Szczecinie do 1945 roku (dalej: APS), sygn. 65/78/0/3.51/1879.
24 Prümers, „Die Städtischen”, 86–89.
25 Wehrmann, Fabricius, Pyl, Manke, „Die erhaltenen”, 75–76.
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do inwentarza jako księgę hipoteczną miasta26. Niewielkie ilości archiwaliów 
przejęło w drodze zakupu, darowizny czy przejęcia od innych instytucji samo 
Archiwum Państwowe w Szczecinie. W ciągu 100 lat było to 296 j.a., które stano-
wiły w przeszłości registraturę miejską Szczecina.

W 1811 roku w związku z utworzeniem Królewskiego Sądu Miejskiego 
w Szczecinie i zgodnie z przepisami ordynacji miejskiej z 1808 roku pozbawieniem 
władz komunalnych kompetencji sądowniczych z archiwum miejskiego wyłączono 
księgi i akta sądowe, które przejął nowo powołany wspominany urząd. Były to 
m.in. księgi hipoteczne dla Szczecina założone w pierwszej połowie XVIII wieku. 
Część z tych dokumentów zachowała się i obecnie wchodzą one w skład zespołu 
Sąd Obwodowy w Szczecinie (Amtsgericht Stettin)27. 

Jednocześnie w tym okresie reform ustrojowych registratura miejska wzbo-
gaciła się o XVIII-wieczne akta wytworzone przez radcę podatkowego miast 
Pomorza Przedniego, a dotyczące bezpośrednio Szczecina28.

W XIX wieku rozbudowywane kompetencje władz komunalnych Szczecina 
powodowały rozrost registratury miejskiej. Tworzono odrębne registratury dla 
deputacji magistratu, a także wydzielonych instytucji miejskich. Proces ten pogłębił 
się w momencie gwałtowanego rozwoju miasta po 1873 roku. W okresie międzywo-
jennym w XX wieku odrębne registratury posiadał nadzór budowalny (Baupolizei), 
urząd budownictwa podziemnego (Tiefbauamt), miejski urząd mierniczy (Stad-
tvermessungamt) i inne29. Jedynie część tej dokumentacji bieżącej przetrwała 
II wojnę światową.

26 Die Überreste eines oder mehrerer Hypothekenbücher der Stadt Stettin aus den Jahren 1523–1554. 
Obecnie księga (dawna sygn. Rep. 38f Hs. Ia Fol. nr 3), stanowiąca już w momencie przejęcia przez 
towarzystwo historyczne rozsyp i uważana za zbiór kart kilku ksiąg hipotecznych, jest częścią zbioru 
Rękopisy i Spuścizny w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie (sygn. 65/16/0/61/1327). 
Daty skrajne księgi obejmują okres od 1523 do 1579 roku.
27 AP Szczecin, Sąd Obwodowy w Szczecinie, sygn. 65/162/0/4, lp. 8007–8039. Są to księgi hipo-
teczne jurydyk miejskich, kolejnych kwartałów miasta, w tym Łasztowni, Sądu Kolonii Francuskiej, 
a także wsi miejskich Szczecina z lat 1728–1840.
28 Wraz z reformą miejską z 1808 roku zniesiono urząd radcy podatkowego, pełniącego w XVIII 
wieku bezpośredni nadzór nad miastami w imieniu władz prowincjonalnych. Narosłe w toku dzia-
łania tych nadzorców miast registratury w latach 1809–1810 były dzielone między rejencje oraz 
magistraty. Te ostatnie otrzymały akta spraw bezpośrednio ich dotyczących, czyli tzw. specjalia. 
Paweł Gut, „Urząd Radcy Podatkowego w Choszcznie dla miast powiatów tylnych Nowej Marchii”, 
Nadwarciański Rocznik HistorycznoArchiwalny 10 (2003): 123–133. O przejęciu akt radców podat-
kowych przez miasta: AP Szczecin, Rejencja Szczecińska (dalej: RS), sygn. 65/92/0/1.61/I/2558.
29 Radosław Gaziński, Paweł Gut, Maciej Szukała, Archiwum Państwowe w Szczecinie. Przewodnik 
po zasobie archiwalnym. Akta do 1945 roku (Warszawa–Szczecin: Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych, 2002), 275–276.
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Powstanie depozytu akt historycznych miasta Szczecina  
w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Pod wpływem idei oświeceniowych (wiek XVIII), a następnie romantycznych 
(I połowa XIX wieku) nastąpił proces zainteresowania historyków archiwaliami 
i archiwami. Od początku XIX wieku powstawały archiwa publiczne, najczęściej 
o charakterze państwowym, będące miejscem badań i udostępniania źródeł archi-
walnych30. W wielu krajach, również w państwach niemieckich, proces tworzenia 
placówek archiwalnych w XIX wieku objął także miasta. Jeszcze w trakcie wojny 
1813 roku Rejencja Wschodniopruska w Królewcu (Ostpreussische Regierung 
in Königsberg) wydała zarządzenie o zbieraniu przez władze komunalne materia-
łów historycznych i tworzeniu kronik miejskich (Stadtchronik), aby zapisać w nich 
dzieje minione, zarówno te regionalne, jak i te związane z wielkimi europejskimi 
wydarzeniami (wojny napoleońskie)31. Rejencja Pomorska w Stargardzie w zarzą-
dzeniu z 26 sierpnia 1813 roku wspomnianą odezwę wydała dla miast prowincji32.

Pod wpływem rozwijającego się ruchu badań historycznych w 1832 roku  
Mini sterstwo Spraw Wewnętrznych w Berlinie wydało zarządzenie o zabezpiecze-
niu dokumentów i akt władz komunalnych miast. Władze centralne w dokumencie 
tym stwierdziły, że archiwalia stanowią jedną ze składowych majątku komunalnego 
i magistraty muszą o nie dbać, podobnie jak o inne części własności miejskiej. 
Ponadto w cyrkularzu tym wskazano, że dokumenty i akta są nie tylko ważne 
dla władz komunalnych, ale też dla badaczy historyków (Geschichtsforscher). 
Według ministerstwa miasta miały chronić akta i dokumenty przed zniszcze-
niem, spaleniem, zalaniem, ale także kradzieżą czy sprzedażą ich na makulaturę.  
W tym celu miały zakładać m.in. archiwa miejskie lub też mogły przekazy-
wać akta do archiwów prowincjonalnych jako depozyty33. Na Pomorzu archiwa  
miejskie zorganizowały w XIX wieku m.in. Greifswald (1835) i Stralsund (1870) 
oraz Barth34.

30 Turek-Kwiatkowska, Z dziejów, 27–64.
31 AP Szczecin, RS, sygn. 65/92/0/1.61/I/2599, 1–4.
32 Amtsblatt der Pommersche Regierung (1813): 412–413.
33 Cirkular-Rescript des Mnisteriums des Innern und der Polizei, an sämmtliche Königl. Oberpräsi-
dien, die sichere Aufbewahrung städtischer Akten und Urkunden betreffend, vom 3. März 1832, 
Annalen der Preussischen innern Staatsverwaltung 16 (1832): 666–667.
34 Turek-Kwiatkowska, Z dziejów, 120–122.
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Stanowisko z 1832 roku podtrzymał resort spraw wewnętrznych w decyzji 
z 5 listopada 1854 roku o utrzymaniu murów miejskich, wież, wałów i innych 
obiektów35. Kilka lat później, na podstawie doniesień o antykwarycznym handlu 
dokumentami miejskimi, minister spraw wewnętrznych Eduard Heinrich Flottwell 
w zarządzeniu z 17 lutego 1859 roku, odwołując się do przepisów z 1832 roku, 
przestrzegł przed nieodpowiedzialnym wyzbywaniem się archiwaliów przez magi-
straty, zwłaszcza przed sprzedażą dawnych dyplomów za granicę (handel zabyt-
kami, w tym dawnymi dokumentami). Wskazał on, że zgodnie z §50 Ordynacji 
Miejskiej z 1853 roku miasta mają obowiązek zabezpieczać dokumentację i nie 
mają prawa jej sprzedawać. Poza tym magistraty powinny utrzymywać archiwalia 
w należytym porządku (wydzielić i uporządkować), a pomocy w tych działaniach 
udzielać miały królewskie archiwa prowincjonalne36.

Na Pomorzu zainteresowanie archiwaliami miejskimi wiązało się z pracami 
nad drugą już próbą wydania kodeksu dyplomatycznego dla dawnego władz-
twa Gryfitów (Pommersches Urkundenbuch)37. Prace nad nim rozpoczęli Gustav 
Kratz i Robert Klempin, pracownicy Królewskiego Archiwum Prowincjonalnego 
w Szczecinie (Königliches Provinzial Archiv zu Stettin). W sprawozdaniu z prac 
nad pierwszym tomem, złożonym profesorowi Carlowi Wilhelmowi von Deleuze 
de Lancizolle, Gustaw Kratz 6 kwietnia 1864 roku opisał wizyty w miastach 
pomorskich, w tym w Szczecinie, i posiadane przez te miasta zasoby archiwalne 
(dokumenty średniowieczne oraz kopiariusze)38.

Kolejne działania dotyczące archiwów miejskich podjęte zostały w połowie 
lat 70. XIX wieku. Impulsem do tego były: nowa obsada szczecińskiego archiwum 
(po śmierci Roberta Klempina placówkę objął Gottfried von Bülow), kontynuacja 
prac nad drugim tomem Pommersches Urkundenbuch, a także zalecenia Dyre ktora 
Archiwów Państwowych w Prusach, profesora Heinricha von Sybela39. Ten ostatni 

35 Cirkular-Verfügung, Massregeln zur Erhaltung der Stadtmauern, Thürme, Wälle usw. betreffend, 
vom 5. November 1854, Ministerialblatt der innere Verwaltung 16 (1855): 2–3.
36 Cirkular Erlass an sämmtliche Königliche Oberpräsidenten, die sichere Aufbewahrung und Erhal-
tung städtischer Akten und Urkunden betreffend, vom 17. Februar 1859, Ministerialblatt der innere 
Verwaltung 20 (1859): 89–90; Turek-Kwiatkowska, Z dziejów, 123.
37 W latach 40. XIX wieku pod auspicjami Pomorskiego Towarzystwa Historyczno-Archeologicz-
nego podjęto się opracowania, wzorem innych krajów niemieckich i prowincji pruskich, kodeksu 
dyplomatycznego dla Pomorza. Prace te prowadzili Karl Hasselbach, Ludwig von Medem oraz 
Ludwig Kosegarten. Opublikowany został jednak tylko jeden tom (Codex Pomeraniae Diplomati-
cus). Turek-Kwiatkowska, Z dziejów, 89–93, 121.
38 AP Szczecin, APS, sygn. 65/78/0/1.4/704, 1–15.
39 Georg Winter, „Aus pommerschen Stadtarchiven”, Deutsche Geschichtsblätter 3 (1902): 250.
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wskazał na dotychczas wydane przepisy (omówione wcześniej), a także na inicja-
tywę archiwistów w Nadrenii-Westfalii, którzy prowadzili od 1872 roku kontrolę 
stanu zachowania archiwaliów w miejskich registraturach i archiwach40. 

Stało się to podstawą do podjęcia podobnych działań wobec miast pomorskich 
przez dyrektora von Bülowa na dwóch polach. Po pierwsze, na posiedzeniu Sejmiku 
Miast Pomorskich (Pommerscher Städtetag) w 1876 roku zebrani reprezentanci 
władz komunalnych podęli na wniosek szczecińskiego archiwisty uchwałę zaleca-
jąca deponowanie w szczecińskiej placówce miejskich dokumentów, ksiąg i akt41. 
Drugim działaniem było podjęcie się przez doktora Gottfrieda von Bülowa oraz 
jego współpracownika doktora Rodgero Prümersa, wzorem westfalskim, inspekcji 
registratur miejskich celem oceny ich stanu, a także dalszej rejestracji potrzebnych 
do opracowania kodeksu dyplomatycznego źródeł, będących w posiadaniu władz 
pomorskich komun. Obaj archiwiści przeprowadzili kontrolę w 50 z 73 miast 
położonych w prowincji pomorskiej42. 

W ramach tych działań przeprowadzono również inspekcję registratury władz 
miejskich Szczecina, akt złożonych na strychu ratusza staromiejskiego. W sprawoz-
daniu wskazano, że archiwalia miejskie stolicy Pomorza stanowią bezcenne źródło 
wiedzy o mieście i regionie, ale też i innych krajach. Zalecono też magistratowi, 
aby najcenniejsze archiwalia oddał do depozytu Archiwum Państwowego w Szcze-
cinie, gdyż nie zorganizował on dotąd własnego archiwum43.

Nowy nadburmistrz Hermann Haken odniósł się przychylnie do propo-
zycji archiwum i zgodził się na przekazanie szczecińskich archiwaliów w for-
mie depozytu do zasobu Archiwum Państwowego na przełomie 1878/1879 
roku. Wydarzeniem sprzyjającym tej decyzji było również oddanie do użytku 
nowej siedziby magistratu na dzisiejszym placu Batorego (Czerwony Ratusz) 

40 AP Szczecin, APS, sygn. 65/78/0/1.4/704, 16–21; Roger Wilmans, „Aus einigen Stadtarchiven 
Westfalens. Ergebnisse amtlicher Inspectionen, auf höhere Veranlassung veröffentlicht”, Rheinisch 
Westphälische Geschichtsforschung und Alterthumskunde 2 (1876): 61–84.
41 Erich Randt, „Hundert Jahre Archivpflege in Pommern in Überblick”, Monatsblätter der 
Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde 52 (1938), 4: 67; Hans Branig, 
„Das Staats archiv Stettin und die Pflege des nichtstaatlichen Archivgutes in Pommern”, Monats-
blätter der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde 52 (1938), 4: 84–85; Turek- 
-Kwiatkowska, Z dziejów, 123–124.
42 AP Szczecin, APS, sygn. 65/78/0/1.4/704, 27–90, 92–118, 122–141 (sprawozdania z wizytacji 
archiwów i registratur miejskich); Prümers, „Die Städtischen”, 73–99; Turek-Kwiatkowska, Z dzie-
jów, 121–122; Szukała, Archiwum, 34.
43 Prümers, „Die Städtischen”, 84.
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i związane z tym „porządki” w dokumentacji miejskiej w trakcie przeprowadzki do  
nowej siedziby44.

W dniu 28 lutego 1879 roku została podpisana umowa depozytowa przez 
dyrektora Gottfrieda von Bülowa oraz nadburmistrza Hermanna Hakena i syn-
dyka Felixa Leonharda Giesebrechta. Dokument ten został potwierdzony również 
przez profesora Heinricha von Sybela, generalnego dyrektora pruskich archiwów. 
Szczecińscy archiwiści w trakcie inspekcji oraz na podstawie dwóch spisów akt 
wytypowali 1336 i 783 jednostki inwentarzowe (j.i.), czyli łącznie 2119 pozycji. 
Część z nich obejmowała nawet po kilkanaście woluminów (jednostek archiwal-
nych – j.a.). Według G. von Bülowa depozyt szczeciński przejęty wiosną i latem 
1879 roku składał się łącznie z 3000 j.a. Archiwalia te po sprawdzeniu zostały 
ostatecznie wpisane do księgi nabytków 2 lipca 1880 roku (Acc. 9/1880)45.

W kolejnych latach Archiwum Państwowe w Szczecinie przejmowało 
kolej ne mniejsze i większe akcesje akt, ale także ksiąg i dokumentów miejskich. 
Już w 1881 roku przejęto grupę 1000 j.a. od XIV do XIX wieku, kolejne akcesje miały 
też miejsce w latach 1911–1925. Tylko w tym ostatnim roku przejęto do depozytu 
dwa samochody starych ksiąg rachunkowych46. Archiwum Państwowe nie przejęło 
jednak w pierwszym okresie zabezpieczania depozytu miejskiego zbioru doku-
mentów pergaminowych i papierowych. Ten ostatni był przechowywany w depo-
zycie w bibliotece Pomorskiego Towarzystwa Historyczno-Archeologicznego 
(Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthumskunde), a następ-
nie w Bibliotece Miejskiej w Szczecinie (Stadtbücherei Stettin)47. Dopiero 
w 1924 roku magistrat szczeciński zdecydował się przekazać 515 dokumentów 
pergaminowych i papierowych do zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie48.  

44 AP Szczecin, APS, sygn. 65/78/0/1.4/469, 15; Bogdana Kozińska, Rozwój przestrzenny Szcze-
cina od początku XIX wieku do II wojny światowej (Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie,  
2015), 101.
45 AP Szczecin, APS, sygn. 65/78/0/1.4/469, 16–25; sygn. 65/78/0/1.3/445c, 7. Radosław Gaziński, 
Paweł Gut, Depozyt miasta Szczecina w zasobie szczecińskiego Archiwum Państwowego (w druku).
46 Szerzej o przejęciach akt miejskich Szczecina do depozytu Archiwum Państwowego w Szczecinie: 
Gaziński, Gut, Depozyt (w druku).
47 Prümers, „Die Städtischen”, 84; Winter, „Aus pommerschen”, 254; Jerzy Grzelak, Bogdan 
Frankiewicz, wstęp do Otto Grotefend, Regestenbuch der Urkundensammlung der Stadt Stettin 
1243–1856, oprac. Jerzy Grzelak, Bogdan Frankiewicz (Szczecin: Archiwum Państwowe w Szcze-
cinie, 1996), XII–XIII; Szukała, Archiwum, 74. 
48 Gaziński, Grzelak, Podralski, wstęp do Regesty, IV.
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Wraz z dokumentami pergaminowymi archiwum objęło depozytem też najstarsze 
typariusze pieczęci miejskich (pieczęć wielka, pieczęć mniejsza, pieczęć sekretna)49.

W końcu lat 30. XX wieku depozyt miejskich archiwaliów w zasobie Archi-
wum Państwowego w Szczecinie składał się z dwóch części – zbioru dokumentów 
pergaminowych i papierowych lat 1243–1858 oraz ksiąg i akt miejskich od XIV 
do XX wieku. Dyplomy pergaminowe i papierowe stanowiły część repozytury 2, 
grupującej dokumenty książęce i innych wystawców świeckich z okresu średnio-
wiecza i czasów nowożytnych (Rep. 2 Ducalia, Weltliche Urkunden). Było to 
516 dyplomów (Rep. 2 Urkunden Stettin)50. Księgi i akta składające się na główną 
część depozytu przechowywane były w ramach repozytury 38b, obejmującej akta 
miast pomorskich (Rep. 38b Stettin). Zespół ten obejmował 3901 j.i., na które 
składało się 5869 j.a. liczących ponad 300 m.b. akt51. W trzecim dziesięcioleciu 
XX wieku pracownicy archiwum dokonali pewnych przemieszczeń w zespole. 
Wyłączyli mianowicie z niego 30 rękopiśmiennych ksiąg (z titulusów I, XII i XIII), 
a następnie włączyli je do Zbioru Manuskryptów Miejskich (w 1933 roku otrzymał 
on oznaczenie Rep. 38 Handschriften), jako grupę Rękopisów Szczecina (Rep. 38 
HS Stettin).

Depozyt miejski Szczecina nie obejmował dokumentacji kartograficznej. 
Znajdowała się ona od 1920 roku w gestii Miejskiego Urzędu Pomiarów (Stadt-
vermessungsamt) i nie została przekazana do zasobu Archiwum Państwowego 
w Szczecinie aż do 1945 roku52.

Archiwalia miejskie Szczecina złożone w depozycie Archiwum Państwowego 
w Szczecinie były udostępniane użytkownikom. Korzystali z nich badacze zajmujący 
się historią Pomorza i Szczecina, a także placówki – m.in. Towarzystwo Teatralne 
w Berlinie wypożyczyło akta o teatrze miejskim na wystawę w hali Zoologischen 

49 Paweł Gut, „Kolekcja tłoków pieczętnych w zbiorze sfragistycznym Archiwum Państwowego 
w Szczecinie (1580–1950)”, Szczeciński Informator Archiwalny 18 (2004): 57–58.
50 Gaziński, Grzelak, Podralski, wstęp do Regesty, IV. Adolf Diestelkamp w artykule z 1938 roku 
podał, że Archiwum Państwowe w Szczecinie w 1924 roku przejęło 514 dokumentów miejskich 
Szczecina, tenże „Das Staatsarchiv Stettin seit dem Weltkriege”, Monatsblätter der Gesellschaft 
für Pommersche Geschichte und Altertumskunde 52 (1938), 4: 76.
51 Gaziński, Gut, Depozyt (w druku).
52 O mapach, m.in. separacyjnych (Separationskarte), w Archiwum Rady (Raths-Archiv) Szcze-
cina w XIX wieku wspomina m.in. Heinrich Berghaus w drugim tomie pomorskiego landbucha 
o Szczecinie, tenże, Geschichte, 192.
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Garten. Poza tym na bieżąco z depozytu korzystał magistrat szczeciński, wypo-
życzając do ratusza niekiedy dość duże grupy archiwaliów53.

Inwentarz akt depozytu Szczecina  
w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Archiwalia miejskie do zasobu Królewskiego Pruskiego Archiwum Państwowego 
w Szczecinie przekazano w latach 1879–1880 na podstawie dwóch spisów wyko-
nanych przez pracowników magistratu pod nadzorem szczecińskich archiwistów: 
dra Gottfrieda von Bülowa oraz dra Rodgero Prümersa54. Stanowiły one podstawę 
do ewidencji otrzymanych archiwaliów oraz do udostępniania dla zainteresowanych 
badaczy i bieżącej pracy administracji miejskiej.

W 1889 roku, po włączeniu do depozytu szczecińskiego kolejnej grupy archi-
waliów, dyrektor archiwum dr Gottfried von Bülow oraz archiwista dr Max Bär 
przystąpili do opracowania kompleksowego inwentarza dla tego zespołu. Prace 
inwentaryzacyjne trwały kilkanaście miesięcy, zakończone zostały najpewniej 
w końcu 1890 lub dopiero w 1891 roku55. W trakcie porządkowania akt i tworze-
nia pomocy archiwalnej szczecińscy archiwiści odtworzyli układ akt registratury 
miejskiej, z podziałem na 16 titulusów (Titulus), dzielących się na sekcje (Sectio). 
Te ostatnie dzieliły się również na mniejsze grupy rzeczowe lub topograficzne 
(miejscowościami), a następnie na jednostki inwentarzowe.

Inwentarz zdeponowanych akt Szczecina (Repertorium der deponirten Acten 
der Stadt Stettin) stał się główną pomocą archiwalną dla zespołu w okresie jego 
przechowywania w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie. W następnych 
latach, także w XX wieku, był on sukcesywnie uzupełniany o kolejne akcesje 
szczecińskich archiwaliów56. Część akcesji wpisywano bezpośrednio do istnieją-
cych już grup rzeczowych, część umieszczano na końcu inwentarza.

53 Szerzej: Gaziński, Gut, Depozyt (w druku).
54 AP Szczecin, APS, sygn. 65/78/0/1.4/469, 15. Wspomniane dwa spisy połączono w archiwum 
w jeden tom inwentarza, który oprawiono i zatytułowano Repertorium über die von dem Magistrat 
der Stadt Stettin deponirten Akten, AP Szczecin, APS, sygn. 65/78/0/3.51/1805.
55 Wiosną 1890 roku nadburmistrz Hermann Haken został poinformowany przez dra G. Bülowa, 
że magistrat szczeciński musi wstrzymać się z przydzieleniem kancelisty do wykonania kopii 
inwentarza akt miejskich, gdyż prace nad porządkowaniem zespołu jeszcze trwały. AP Szczecin, 
APS sygn. 65/78/0/1.4/469, 75–76.
56 AP Szczecin, APS, sygn. 65/78/0/3.51/1879.
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Inwentarz stanowi księgę oprawną57. Pierwotnie składała się z 436 kart oraz 
3 kart nieliczbowanych. Obecnie inwentarz po paginacji zawiera 633 strony zapi-
sane. Strony inwentarza stanowią drukowane karty w linie poziome (do pisania) 
wraz z tabelą tworzącą układ opisu: Titulus, Sectio, Nummer, Jahr, Volumen, Inhlat. 
Opis każdej jednostki archiwalnej, prócz wskazania miejsca w zespole (registra-
turze), zawiera datę oraz tytuł. Ten ostatni niekiedy jest uzupełniony o dodatkowe 
informacje. Opis archiwalny wyjątkowo zawiera informację o formie zewnętrznej 
dokumentacji (pergamin, księga). Również chronologia akt ograniczona jest jedy-
nie do daty początkowej, rzadko występuje wskazanie daty końcowej, np. księga 
Tit. I Sect. 1 nr 1b Verlassungen 1495–1523; Tit. I Sect. 1 nr 1d Magistratsverord-
nungen und Erlasse 1464–1771.

Pierwotnie zapisy prowadzono na stronie lewej (verso), a strona prawa (recto) 
pozostawała niezapisana. Strona recto służyła dla wprowadzenia opisów archiwal-
nych dla jednostek z kolejnych akcesji, które zostały przypisane do właściwych 
grup rzeczowych opisanych na stronie lewej.

W inwentarzu zachowały się trzy rodzaje wpisów. Pierwsze, granatowym atra-
mentem, to opisy ksiąg i akt będących depozytem miejskim Szczecina. Wpisy doty-
czą akt przejętych przed powstaniem inwentarza, jak też przejętych po 1891 roku. 
Te ostatnie są opisane na stronach prawych inwentarza. Prócz standardowych 
danych, opatrzone są one również informacją o akcesji, z której pochodzą. Szczegól-
nym przypadkiem w tym względzie są akta miasta Grabowo (Stadt Grabow), które 
w 1902 roku stało się dzielnicą Szczecina. Akta tego miasta, po ich przejęciu przez 
Szczecin i przekazaniu w depozyt do archiwum państwowego (akcesja 4 z 1911 r.), 
nie tworzyły odrębnego zamkniętego zespołu, lecz zostały podzielone i włączone 
do titulusów i sekcji już istniejącego inwentarza archiwaliów miejskich Szczecina. 
Było to łącznie 9 j.i.

Drugą grupę wpisów, czerwonym atramentem, stanowią opisy jednostek 
aktowych będących w przeszłości częścią registratury Szczecina, lecz w wyniku 
sprzedaży akt na makulaturę lub przejęcia ich przez inną instytucję zostały utracone  
przez władze miejskie, a w wyniku zakupów, darów lub też urzędowych przejęć 
stały się częścią zasobu archiwum państwowego. Pracownicy archiwum włą-
czyli te nabyte archiwalia do depozytu na zasadzie scalenia informacji w jednym  
 

57 Okładkę stanowią dwie okładziny z płyty pilśniowej obłożone tkaniną i wzmocnione na rogach 
skórą (półskórek). Grzbiet księgi wykonany jest ze skóry tłoczonej. Na grzbiecie znajduje się naklejka 
ze skóry z tytułem inwentarza, a także druga, papierowa, z sygnaturą archiwalną Rep. 40 V 296.
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inwentarzu, a według informacji na obwolucie inwentarza akta te pozostawały 
na końcu zespołu. Łącznie było to 269 j.i., obejmujących 296 j.a. Zapisy te znajdują 
się również na stronach prawych.

Poza tym na prawych stronach niebieskim atramentem archiwiści umieścili 
również kolejne opisy jednostek archiwalnych dotyczących spraw miast Szcze-
cina, ale będących częścią zespołów Archiwum Książąt Szczecińskich (Stettiner 
Archiv) oraz Archiwum Szwedzkiego (Schwedisches Archiv). Wpisów tych było 
dla pierwszego zespołu 17 j.i., a dla szwedzkich władz 14 j.i.

Po wykonaniu inwentarza magistrat przysłał do archiwum kancelistę, który 
wykonał kopię inwentarza zespołu (Repertorium der beim Königlichen Staatsarchiv 
zu Stettin h[…]gten Magistrats Acten). W kopii tej wpisywano również kolejne 
akcesje z registratury miejskiej do archiwum państwowego58. W egzemplarzu 
tym nie było jednak opisów akt utraconych przez władze miejskie, a które nabyło 
archiwum państwowe w drodze darów, zakupów czy przejęć i włączyło do zde-
ponowanego w jego zasobie zespołu59. 

Jak już wspomniano, zespół Archiwum miasta Szczecina podzielono 
na 16 titulusów (I–X, Xa, XI–XIV, XVI), z których część dzieliła się na sekcje 
i mniejsze serie. W każdej z podgrup było od jednej do nawet kilkuset jednostek 
inwentarzowych i jednostek archiwalnych. Ponadto w inwentarzu na końcu umiesz-
czono akcesje, które nie zostały podzielone między grupy rzeczowe.

Układ inwentarza Archiwum miasta Szczecina w zasobie Archiwum Pań-
stwowego w Szczecinie60:
Titel I. Generalia et Miscelanea
Titel II. Von Kirchen, Schulen, Klöstern, Stiftungen und Pia corpora angehenden 
Sachen
Titel III. Landes- Landtags- und Landkasten-Sachen
Titel IV. Huldigungs- und Fürstliche Familiensachen
Titel V. Commercien. Hanseatische und Navigationssachen
Titel VI. Polizei-Sachen
Titel VII. Manufaktur Sachen

58 Przy braku miejsca w inwentarzu opisy dodatkowych akt umieszczano na doklejanych kartkach.
59 AP Szczecin, APS, sygn. 65/78/0/3.51/1887.
60 Porównaj: Prümers, „Die Städtischen“, 86–89.
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Titel VIII. Privilegien-Handwerks-Professions- und Concessions-Sachen
Titel IX. Contributions- und Accise Sachen
Titel X. Militaria
Titel Xa. Militaria Specialia
Titel XI. Bestallungs-Sachen
Titel XII. Justiz-Generalia, Jurisdictions- und Grenzsachen
Titel XIII. Von den Stadtgütern, Eigentum, Gebäuden, Gefällen und übrigen 
die Kämmerei angehenden Sachen
Titel XIV. Kredit- Sachen
Titel XV. – brak
Titel XVI. Generalia von Kriminal oder Inquisitorial Sachen
Akten der Servis Kommission des Stadt Stettin Tit. I-V Gen
Kassabücher und Beläge
Akten der Sicherungs-Deputation
Nachweisung der im Archiv der Kämmereikasse befindlichen alten Kassenbücher 
bis 1815.

Poza tym w zespole Archiwum miasta Szczecina zdeponowany był komplet 
roczników gazety „Berliner Intelligenzblatt” z lat 1756–1843. Kolekcja ta obej-
mowała 16 pozycji w inwentarzu, a łączna objętość wynosiła 210 woluminów 
wspomnianego periodyku wraz z dodatkami („Beilage zur Berliner Intelligenz-
blatt”, „Gemeinnütziger Anzeiger zur Berliner Intelligenzblatt”). Po utworzeniu 
Biblioteki Miejskiej w Szczecinie (Stadtbücherei Stettin) w 1905 roku 210 tomów 
gazety z zasobu archiwum przekazano do jej zbiorów.

W latach 1927–1928 dyrektor szczecińskiego archiwum dr Otto Grotefend 
opracował z kolei dla przejętych do depozytu w 1924 roku dyplomów pergamino-
wych i papierowych inwentarz w formie księgi regestowej. Stanowiła ona podstawę 
do udostępniania dokumentów, a po ich zaginięciu w 1945 roku stanowi jedno 
ze źródeł o ich treści61.

61 Szukała, Archiwum, 79. W 1993 r. księga regestowa dokumentów szczecińskich została wydana 
drukiem w języku polskim przez Radosława Gazińskiego, Jerzego Grzelaka i Jerzego Podralskiego, 
a w 1996 r. w języku niemieckim przez Jerzego Grzelaka i Bogdana Frankiewicza (patrz przypis 47).
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Charakterystyka zawartości ksiąg i akt depozytu miasta Szczecina  
zaginionego w 1945 roku62

Titel I. Generalia et Miscelanea (Sprawy ogólne i różnej treści)
Grupa tych archiwaliów dzieliła się na trzy sekcje obejmujące łącznie 149 j.i., 

łącznie 195 j.a. w oryginale od XIV wieku (w odpisach od 1243 r.) do 1844 roku. 
W pierwszej sekcji (Sect. 1. Fundationes Privilegia, Statuta und Resolutiones, auch 
andere, die Stadt Stettin überhaupt angehende Urkunden), składającej się jedynie 
z 9 j.a. (9 j.i.), przechowywane były najstarsze księgi miejskie, w tym kopiariusz 
przywilejów miejskich, tzw. Biała Księga (Weissbuch; Tit. I Sect. 1 nr 1), prowa-
dzony do XVI wieku, a także Kopiariusz Czerwony (Rotes Kopialbuch; Tit. I Sect. 1 
nr 2), zawierające przywileje miejskie od 1243 roku aż po XVII wiek. Autorem tego 
ostatniego dzieła był sekretarz miejski Paul Friedeborn63. Ponadto w podserii tej 
przechowywane były również trzy księgi prawa miejskiego do końca XVIII wieku 
(Stadtbuch; Tit. I Sect. 1 nr 1a; Verlassungen von 1495–1523; Tit. I Sect. 1 nr 1b; 
Bürgersprache [Civiloquia] von 1411–1481; Tit. I Sect. 1 nr 1c), zarządzenia Rady 
Miejskiej (Magistratsverordnungen und Erlasse von 1464–1771; Tit. I Sect. 1 
nr 1d) oraz wydane przez władze pruskie w XVIII wieku przepisy dla miasta 
(Stadtordnungen und Statuten, so von die Orig. Regierung zu Stettin sein, 1721; 
Tit. I Sect. 1 nr 1e). Zbiór ten uzupełniały dwa dokumenty pergaminowe, będące 
pierwotnie okładkami jednej z ksiąg64.

Z kolei w sekcji drugiej (Sect. 2. die Differentien, so in verschiedenen Punk-
ten mit der Landesherrschaft vorgekommen) przechowywane były pouczenia 
prawne i wyroki przesyłane do Szczecina przez uniwersytety i ławy miejskie, 

62 W tej części artykułu omówiona zostanie zawartość inwentarza opracowanego przez Maxa Bära 
i Gottfrieda Bülowa, zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych Szczecina doczekał się 
bowiem już publikacji.
63 Prümers, „Privilegien-Bücher”, XV.
64 Tit. I Sect. 1 Ad nr 1: Der Pyritzer Archidiacon und Vicar des Camminer Bischofs Magnus 
bestätigt und transumirt eine Urkunde von 18. Mai, in welcher Prokuratoren des Jageteuffelschen 
Collegiums, der Stadt Syndicus und die Aldermänner der Fleischer, Bäcker und Schuster zu Stettin, 
einen Altar in einer neuem Capelle der St.Marien Kirche mit eines ewigen Vicarien und miy jähr-
lichen Einkunften von 34 Mark ausstatten. 21. Mai 1423; Tit. I Sect. 1 Ad nr 1: Albrecht Hogenholt 
(zu Stettin?) stellte in Erbschafts Sachen eine Antrage an den Magdeburges Schöffenstuhl, das seine 
Entscheidung unter die Urkunde gesetzt hat. 15 Jahrh. gegen Ende. Dokument ten stanowił okładkę 
księgi Bürgersprache i w trakcie jej konserwacji w 1889 roku został z niej wyodrębniony i włączony 
do zespołu jako samodzielna jednostka archiwalna. Prümers, „Privilegien-Bücher”, XVI; Gaziński, 
Gut, Depozyt (w druku).
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m.in. z Lipska i Frankfurtu nad Odrą. Poza tym w grupie tej znajdowała się księga 
protokołów Rady Miejskiej z 1569 roku (Protokollbuch, was täglich beu Hofe pas-
siert; Tit. I Sect. 2 nr 24), a także dokumentacja negocjacji układu między miastem 
a księciem Filipem II z 1612 roku (Tit. I Sect. 2 nr 45). Łącznie w sekcji tej było 
29 j.i. (j.a.) z lat 1535–1612. 

Pierwszy dział archiwum miejskiego zamykała sekcja trzecia (Sect. 3. Gene ra lia 
et Miscelanea, hiebei auch die Deputationes Legationes und Korrespondenz-Acten) 
zawierająca 114 j.i., łącznie 157 j.a. z lat 1564–1844, dotyczących głównie zarządzeń 
i przepisów, praw i decyzji władz książęcych, a następnie szwedzkich i pruskich 
wobec Szczecina. W grupie tej przechowywano także indeksy do ksiąg miejskich 
i protokołów od 1564 roku (Tit. I Sect. 3 nr 11), a także tabele historyczne (4 tomy), 
czyli statystki miejskie opracowywane przez magistrat od 1740 roku dla władz 
prowincjonalnych (Verfertigung einer historischen Tabelle worn der Zustand einer 
jeden Vorpommerschen Stadt enthalten; Tit. I Sect. 3 nr 109)65. Poza tym była tu 
dokumentacja komisji ratuszowej i opracowany przez nią regulamin ratuszowy 
z 1723 roku, będący podstawą ustroju miasta na kolejne prawie 100 lat66.

Titel II. Von Kirchen, Schulen, Klöstern, Stiftungen und Pia corpora angehen-
den Sachen (O kościołach, szkołach, klasztorach, fundacjach i sprawach dobro- 
 czynności)

Dział ten składał się z 25 sekcji obejmujących 429 j.i., dzielących się na 506 j.a., 
w tym generaliów oraz specjaliów dotyczących kościołów i parafii w Szczecinie 
(w tym kościoła zamkowego św. Ottona) oraz wsi i dóbr należących do miasta 
(Police, Podjuchy, Bystra, Lubczyna, Smolęcin, Osów, Wołczkowo, Krzekowo, 
Gumieńce, Pomorzany, Świerczewo, Mścięcino)67. Z zakresu szkolnictwa archi-
walia w tej grupie poświęcone były szkole miejskiej (Sect. 5 Von Stadtschule), 
Kolegium Jageteufla (Sect. 10. Vom Jageteufelschen Collegio), a także Książęcemu 

65 Statystyki te stanowiły podstawę do tworzenia przez Pomorską Kamerę Wojenno-Skarbową 
w Szczecinie Książeczek Historycznych (Historisches Büchlein), będących formą poufnych spra-
wozdań statystycznych dla króla i władz centralnych o stanie prowincji, szczególnie miast. Szerzej: 
Radosław Gaziński, Paweł Gut, „Historische Büchlein i Geheime Finanz Bücher jako przykłady 
źródeł do dziejów społeczeństwa miejskiego na Pomorzu Pruskim w II połowie XVIII wieku”, 
Przeszłość Demograficzna Polski 36 (2014): 151–164.
66 Jan Wiśniewski, „Początki układu kapitalistycznego 1713–1805”, w: Dzieje Szczecina, t. 2, 
red. Gerard Labuda (Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985), 509–516.
67 W inwentarzu były również oznaczone serie dla spraw kościelnych we wsiach miejskich Kiełpnica, 
Niemierzyn i Jedliny (Sect. 4p Schwamkenhein, Sect. 4q Nemitz, Sect. 4r Wolfshorst), lecz nie zawie-
rały one żadnych opisów archiwaliów (nie przypisano do nich żadnych jednostek archiwalnych).
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Pedagogium i Gimnazjum Akademickiemu (Sect. 16. Vom Gymnasio zu Stettin)68 
oraz Uniwersytetowi Greifswaldzkiemu (Sect. 17. Von der Universität zu Greifs-
wald). Ponadto w dziale tym przechowywano akta fundacji opiekuńczych i dobro-
czynnych, w tym klasztoru św. Jana, szpitala św. Gertrudy, legatów i funda-
cji mieszczańskich na rzecz ubogich i potrzebujących. Archiwalia tego titulusu 
pochodzić miały przede wszystkim z XVI–XIX wieku, jedynie w seriach akt 
ogólnych oraz dotyczących kościołów św. Jakuba i św. Mikołaja (Sect. 3a. St. Jacobi 
und Nicolai) miały być zachowane materiały średniowieczne (1187, 1373–1430, 
1436–1522, 1450)69.

Titel III. Landes- Landtags- und Landkasten-Sachen (Sprawy Krajowe, Sejmy 
Krajowe i Skarb Krajowy)

Ta część zespołu obejmowała dokumentację dotyczącą udziału Szczecina 
w sprawach krajowych, zarówno w okresie książęcym, jak i szwedzkim i pruskim. 
Obejmowała ona łącznie 462 j.i., czyli 485 j.a. z lat 1526–181570. Były to akta 
dotyczące landtagów pomorskich oraz innych zgromadzeń stanowych (konwenty) 
i stanowiska zajmowanego na nich przez Szczecin w dyskutowanych sprawach. 
Poza tym w grupie tej miał być również testament Jana Fryderyka z 1600 roku 
i akta z jego wykonania (Tit. III nr 54 vol. 1–2) oraz Szczeciński Reces Graniczny 
z 1653 roku (Tit. III nr 245 Grenz Rezess vom Jahre 1653). Podobnie jak w innych 
działach czy sekcjach, również w titulusie III część akt nie stanowiła depozytu 
miejskiego, lecz była własnością archiwum państwowego (nr 25, 73, 83, 99, 100, 
112–116, 121, 127, 135, 187, 405, 630, 646).

Titel IV. Huldigungs- und Fürstliche Familiensachen (Hołdy i rodzina książęca)
Archiwalia w tym dziale, obejmującym jedynie 64 j.i. (66 j.a.), podzielone były 

między 4 sekcje: dziedziczenie i hołdy (Sect. 1. Erbvereinigung und Huldigungs-
sachen), książęce prezenty i wyprawy małżeńskie (Sect. 2. Fürstlichen Beiläger 
und Aussteuerungen), książęce pogrzeby i krajowe żałoby (Sect. 4. Fürstliche 

68 Sekcji o pedagogium i gimnazjum miało być 5 j.i. (5 woluminów) z lat 1543–1744. Według 
zachowanych sygnatur registraturalnych (nr 3, 5, 6, 19) seria ta pierwotnie zawierała nie mniej 
niż 19 j.i. Ponadto w serii tej aż 4 j.i. (nr 13, 5, 6, 19) nie były depozytem miejskim, lecz stanowiły 
własność archiwum państwowego. 
69 Tit. II Sect. 1 nr 1 vol. 1–2: Geistliche Verlassungen von 1373–1430 und 1436-1522; Tit. II Sect. 3a 
nr 1 vol. 1–2: Priorat und St. Jacobi Kirche Güter belangend, so von Bamberg erholet, 1187; Tit. II 
Sect. 3a nr 2: Verlassung von St. Jacoby und Nicolay Kirchen, aus dem geistlichen Buche ausgezo-
gen, über jährliche Renten und Hebungen.
70 Pierwotnie w dziale tym było nie mniej niż 654 j.i.
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Begräbnisse und Landestrauerei) oraz przejazdy i przyjęcia obcych książąt (Sect. 5. 
Anderer Füstliche Personen Durchreisen und Einholungen). Akta tych serii pocho-
dziły przede wszystkim z XVI i XVII wieku, choć archiwalia dotyczące podróży 
przez Szczecin obcych książąt wywodziły się również z XVIII wieku, a prezentów 
dla monarchów również z pierwszej połowy XIX wieku. W dziale tym były m.in. 
rachunki za uroczystości hołdownicze, np. z 1608 roku (Tit. IV Sect. 1 nr 20), 
pokwitowanie z 1621 roku na 15 300 talarów prezentu dla obejmującego szczeciń-
ski tron Bogusława XIV (Tit. IV Sect. 1 nr 23), pismo elektora brandenburskiego 
Fryderyka II do Rady w Szczecinie w sprawie wdowieństwa księżnej Elżbiety 
Pomorskiej z 5 marca 1454 roku (Tit. IV Sect. 2 nr 1a)71, dokumentacja z pogrzebu 
ostatniego księcia pomorskiego Bogusława XIV z 1654 roku (Tit. IV Sect. 4 nr 16) 
czy też pobytu dworu polskiej królowej Anny, żony Stanisława Leszczyńskiego, 
dla której Szczecin był przez kilka lat główną rezydencją monarszą (Tit. IV Sect. 5 
nr 9–12).

Titel V. Commercien. Hanseatische und Navigationssachen (Handel. Sprawy Hanzy 
i żeglugi)

Dział ten podzielony był na 3 sekcje, składające się z 521 j.i., obejmują-
cych 541 j.a. W pierwszej, dotyczącej handlu (Sect. 1. Commercien Sachen), 
przechowywanych było aż 216 j.i., czyli 227 j.a. z lat 1456–1828. Archiwalia te 
dotyczyły m.in. żeglugi na Odrze i Warcie w kontekście sporu o prawo składu 
między Szczecinem a Frankfurtem (Tit. V Sect. 1 nr 3–66) z lat 1463–1652, kon-
taktów handlowych Szczecina z innymi miastami pomorskimi, pobieranych ceł 
w komorach celnych, żeglugi na mniejszych rzekach, np. Wkrze, a także handlu 
z Danią i Szwecją w XVI i XVII wieku, a następnie również miejsca Szczecina 
w handlowej polityce królestwa pruskiego od początku XVIII wieku aż po pierwsze 
dziesięciolecia XIX wieku (np. handel z Rosją, Austrią, Polską, Danią, Portuga-
lią, z nowymi prowincjami monarchii Hohenzollernów, zniesienie prawa składu 
i komór celnych na Odrze). 

Z kolei sekcja druga poświęcona była udziałowi Szczecina w Hanzie 
(Sect. 2. Hanseatica) i zawierała dokumentację z lat 1370–1668. Obejmowała 
ona 156 j.i. (162 j.a.), w tym protokoły posiedzeń zjazdów Hanzy oraz wydane 
na nich recesy, układy zawierane przez związek (od Układu Stralsundzkiego 
z 1370 r.) z monarchami Danii i Szwecji, dotyczyła także działalności szczecińskich  

71 Pierwotnie akta te stanowiły część zbioru dokumentów (Urkunden nr 169).
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kompanii kupców Dracker, Falserbo i Ellbogen. W dokumentacji tej znajdowały 
się również materiały dotyczące ostatnich dziesięcioleci działania związku oraz 
prób odbudowy jego znaczenia w końcowej fazie wojny trzydziestoletniej, w trakcie 
rozmów pokojowych toczących się w Hamburgu, a następnie Münster i Osanbrück.

Ponadto w sekcji tej znajdowały się trzy konwoluty bez sygnatur. Na pierwszą 
składały się dokumenty wydane przez Lubekę i króla duńskiego z lat 1462, 1478 
i 152372. Druga wiązka zawierała przywilej Jana, króla Danii, Szwecji i Norwegii 
dla Szczecina na wolną żeglugę i prawo do połowu śledzi z 1481 roku73. Ostatnia 
konwoluta obejmowała siedem dokumentów (23 folio) z lat 1407–1540 stanowią-
cych decyzje Hanzy, króla duńskiego, miast należących do związku kupieckiego, 
a także przywileje udzielone przez monarchów francuskich kupcom Hanzy oraz 
dokumenty dotyczące pokoju między Danią i Szwecją74. 

Trzecia z serii poświęcona była problemom żeglugi na akwenach morskich 
i śródlądowych, zarówno technicznym, jak i prawnym, politycznym i celno- 
-podatkowym (Sect. 3. Navigationssachen, wobei auch Pässe und Atteste [in dieser 
Section ist auch was wegen der Oderzölle und Licent vorgekommen, desgleich vom 
Wettgericht einige Protokolle]). Najstarsze archiwalia w tej grupie pochodzić miały 
z 1312 roku, ale przeważały materiały wczesnonowożytne (1508–1800). Według 
inwentarza było to 146 j.i. (149 j.a.)75. Wśród nich były sprawy dotyczące żeglugi 
i ceł na Odrze i Warcie, jeziorze Dąbie, Zalewie Szczecińskim, a także w innych 
krajach, dalej działalności portu w Szczecnie i innych przystani, np. w Lubczynie 
nad Dąbiem (Tit. V Sect. 3 nr 23), budowy kanałów Odra–Łaba przez elektorów 
brandenburskich (nr 24) czy Domu Żeglarza w Szczecinie, sporów z innymi mia-
stami o żeglugę, a także Packhofu oraz stoczni na Łasztowni w XVIII wieku, 
żeglugi przez Świnę i budowy portu w Świnoujściu oraz organizacji żeglugi han-
dlowej w państwie pruskim w XVIII wieku76.

72 Konvolut Hanseaitsche Sachen so theils in des Koenigs von Dännemark anderen theils in der Stadt 
Lübeck Schreiben bestehen. Enhaltend Urkunden von 1462, 1523,1478 usw.
73 Tit. V Sect. 2: Johann, Wahlkönig in Dännemark, Schweden, Erbkönig in Norwegen usw. gewährt 
den Stettinern für die diesmalige Schonenreise und Heringsfang Freiheit und Sichhereit, 1481.
74 a) Hanse Städter Punkte, b) König von Dännemark Punkte, c) Aufgerichtete Punktation der Hanse 
Städte, d) Summarische Erzählung wegen etlicher Freiheiten Prärogation, darin der Hanse Städte 
Streit, e) Frankreichs Privileg und Transsumt, f) Punte zur Dänischen und Schwedischen Friedens-
handlung, g) Relation Articenlorum Hanseaticorum.
75 Pierwotnie sekcja ta obejmowała nie mniej niż 218 j.i.
76 Ponadto w serii tej szczeciński archiwista dodał również odniesienie, że nr 34 stanowił część 
Archiwum Książąt Szczecińskich (P. I Tit. 129 nr 94). Obecnie to jednostka archiwalna o sygnaturze: 
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Titel VI. Polzei-Sachen (Sprawy policyjne)
Jest to dość obszerna grupa archiwaliów, dzieląca się na 26 sekcji, obej-

mujących tylko 265 j.i., dzielących się na 332 j.a. z lat 1476–1832. Obejmowała 
problematykę administracji i nadzoru policyjnego władz miejskich w zakresie 
bezpieczeństwa sanitarnego i medycznego, pożarowego, budowalnego (w tym 
urządzeń – studnie, oświetlenie ulic) i przemysłowego (browary, gorzelnie), także 
bezpieczeństwa publicznego i obyczajowego, drogowego (groble, mosty, drogi) czy 
organizacji i kontroli handlu miejskiego, w tym żywnością (Tax und Victualienord-
nung), prowadzenia karczm i szynków, mennictwa, miar i wag, a także rzemiosła. 
W dziale tym były również sekcje dotyczące ludności żydowskiej (Sect. 11. Juden), 
poczty (Tit. VI Sect. 19. Postwesen), domu poprawczego (Sect. 31. Zucht und Spin-
nhaus), ale też przestępstw kryminalnych – morderstw czy podpaleń i nadzoru 
nad włóczęgostwem i Cyganami (Sect. 21. Räuber, Mordbrenner, Brandstifter, 
Bettler und Zigeuner). W tej ostatniej, prócz zarządzeń o włóczęgostwie z XVI 
i XVIII wieku, znajdowały się akta dotyczące rozbójników w Puszczy Goleniow-
skiej w 1600 roku (Tit. VI Sect. 21 nr 2: Rauber und Mörder in der Golnowschen 
Heide auszulauffen)77.

Titel VII. Manufactur Sachen (Manufaktury)
Dział ten dzielił się na 8 sekcji obejmujących 59 j.i., obejmujących 72 j.a. z lat 

1721–1823. Archiwalia te zawierały dokumentację na temat tworzenia w Szczecinie 
manufaktur opartych na koncesjach i dotacjach udzielanych przez państwo pruskie, 
a także polityki regulującej handel hurtowy i detaliczny. Prócz dokumentacji ogól-
nej w grupie tych archiwaliów znajdowała się dokumentacja o tworzeniu zakładów 
metalowych, w tym huty w Torgelow, manufaktury kotwic, rusznikarni, dalej 
zakładów wyrobów skórzanych, tkalni lnu i koronek, a także sukna czy papieru. 
W dziale tym przechowywano również archiwalia dotyczące udzielania przywi-
lejów dla przedsiębiorców chcących zainwestować kapitał w rozwój manufaktur 
i rzemiosła w Szczecinie. W osobnej sekcji było 11 j.a. dotyczących inwestycji 
francuskich kolonistów przybywających do miasta od 1721 roku.

AP Szczecin, Archiwum Książąt Szczecińskich (dalej: AKS), sygn. 65/2/0/1.131/I/6427, Der Sal-
z-Handel in Stettin, 1574–1628.
77 Napady na podróżnych (rabunki i morderstwa), a następnie złapanie, osądzenie i skazanie winnych 
rozbójników opisał Paul Friedeborn w kronice miejskiej, Friedeborn, Historische Beschreibung, 195.
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Titel VIII. Privilegien-Handwerks-Professions- und Concessions-Sachen (Przy-
wileje i koncesje cechowe)

Dział ten obejmował dwie części składające się łącznie z 471 j.i., czyli 
554 j.a. z lat 1384–1887. Pierwsza część to akta ogólne (Generalia) z lat 1549–1897 
(37 j.i., 88 j.a.), m.in. kopiariusze przywilejów cechowych z XVI wieku, rozstrzy-
gnięcia spraw spornych między cechami, przepisy państwowe z XVIII wieku 
ingerujące w organizację rzemiosła, proces kształcenia i zatrudniania, a także naby-
wania mistrzowskich patentów, a także akta komisji egzaminacyjnych i kształcenia 
rzemieślników w XIX wieku (Acc. 21/1914, 12/1914)78. Część dokumentacji w tej 
grupie stanowiły archiwalia z Grabowa (2 j.a.) dotyczące organizacji rzemiosła 
w tym mieście z 1887 roku (Acc. 4/1911). 

Z kolei druga cześć dzieliła się aż na 80 sekcji zawierających dokumenta-
cję dotyczącą kolejnych branż wytwórczości i handlu, poczynając od antykwa-
riuszy/handlarzy starzyzną (Altflicker und Althändler) i aptekarzy (Apotheker) 
aż po wytwórców cukru (Zuckersiederei). W sekcjach tych zgromadzonych było 
434 j.i., dzielących się na 466 j.a. z lat 1536–1884. Jedynie w sekcji dotyczącej 
kramarzy (Sect. 18 Cramer Compagnie) przechowywany miał być przywilej gildii 
z 1384 roku (Tit. VIII Sect. 18 nr 1: Acta wegen der Cramergildie der Stadt Stettin, 
wobei deren Privilegien). Archiwalia te obejmowały przede wszystkim przywileje 
cechowe, statuty i ich kolejne konfirmacje czy potwierdzenia, nadania konkretnym 
rzemieślnikom koncesji na działalność, spory między rzemieślnikami, organizację 
produkcji i sprzedaży itd. Z kolei archiwalia z XIX wieku pochodziły głównie 
z akcesji nr 21 z 1911 roku oraz 13 z 1914 roku (Acc. 21/1911, 13/1914)79 i zawie-
rały materiały komisji egzaminacyjnych na mistrzów rzemieślniczych, a także 
z dopływu nr 4 z 1911 (Acc. 4/1911) z aktami cechów z Grabowa80.

Titel IX. Contributions- und Accise Sachen (Konstrybucje i akcyzy)
Dział ten, dotyczący problematyki podatkowej, dzielił się na 6 części, czyli 

114 j.i. dzielących się na 121 j.a. W pierwszej sekcji, obejmującej sprawy ogólne 
(Sect. 1. Generalia von Contributionen, welche sowohl von Städten als vom platten 
Lande aufgebracht werden), przechowywano 56 j.a. z lat 1542–1817. Było to 51 j.i. 

78 Archiwaliów z lat 1813–1884 było w tej grupie aż 32 j.a.
79 AP Szczecin, APS, sygn. 65/78/0/1.4/469, 282–285 (spis akt akcesji 21 z 1911 roku), 336 (spis 
akt akcesji 13 z 1914 roku).
80 Np. w sekcji cechu szklarzy (Sect. 27 Glaser) była jednostka Glaser Innung – Akten des ehema-
ligen Magistrats Grabow, Titel X Sect. 5.
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dotyczących m.in. podatku na wojnę z Turcją z lat 1542–1544 (Tit. IX Sect. 1. 
Gen. nr 3, 4), podatków składanych pomorskim książętom (pogłówne, kontry-
bucja, setnego feniga, daniny na kwaterunki wojskowe), władzom szwedzkim 
(pogłówne, kontrybucja, daniny na fortyfikacje miejskie), a następnie władzom 
pruskim (kontrybucja, podatek włókowy, składki na utrzymanie garnizonu i prze-
marsze wojsk, podatek osobisty i gruntowy według ordynacji miejskiej z 1808 r.)81. 
Kolejna podseria (Sect. 2 Specialia von Stettin) obejmowała jedynie 3 j.i., ale tylko 
2 j.a. z lat 1628–167882. Akta te dotyczyły zobowiązań podatkowych Holendrów 
(Höllender), czyli obcych kupców mieszkających w Szczecinie. Sekcja 3, dotycząca 
akcyzy w Szczecinie i Policach (Sect. 3 Specialia von der Accise in Stettin und 
Pölitz), obejmowała już 30 j.i., dzielących się na 33 j.a. z lat 1690–1811. Ponadto 
z sekcją tą autorzy inwentarza powiązali jeden tom archiwaliów z AKS dotyczący 
koncesji na produkcję i sprzedaż piwa i wódki83.

Zobowiązania w zakresie kontrybucji z dóbr ziemskich Szczecina i z Polic 
opisane w sekcji 4 (Sect. 4. Specialia contributionis von dem Stadt-Eigenthum 
incl. Pölitz) zawarte były w 10 tomach archiwaliów z lat 1667–1821 składających się 
na 9 j.i. Wśród tych materiałów przechowywane były opisy wsi miejskich Szczecina, 
a także wykazy włók podatkowych oraz zmian prawno-skarbowych we wsiach 
podszczecińskich na początku XIX wieku. Z kolei w sekcji 5 (Sect. 5. Controversien 
mit Exemptis und Einwohnern auf der Herrn- und Kirchenfreiheit) przechowy-
wano archiwalia lat 1551–1715 dotyczące nieruchomości wyłączonych z miejskiego 
systemu podatkowego, czyli budynków w jurydykach zamkowej i kościelnej. 
Na grupę tę składało się 17 j.i., ale tylko 16 woluminów, gdyż jeden z tomów (Tit. IX 
Sect. 5 nr 15) stanowił część zespołu Schwedisches Archiv (Tit. 103 nr 980a)84.  

81 Wśród tych archiwaliów 6 j.i. stanowiły akta będące własnością Archiwum Państwowego: Tit. IX 
Sect. 1 Gen. nr 9a, 12, 15, 18, 130, 131. Szczególne znaczenie dla poznania miasta miał rejestr podat-
kowy z lat 1580–1645, który obejmował aż 22 tomy (nr 9a). Ponadto autorzy inwentarza wskazali, 
że 3 j.a. stanowiły część zespołu Szwedzkie Archiwum (Schwedisches Archiv) Tit. 103 nr 706a, 
980c (Tit. IX Sect. 1 Gen. nr 87, 118, 120).
82 Jeden tom archiwaliów – Tit. IX Sect. 2 nr 38 z 1678 roku – wchodził w skład zespołu Schwe-
disches Archiv Tit. 103 nr 980c.
83 Tit. IX Sect. 3 nr 95 – Stett. Arch. P. I, Tit. 132 nr 36a Allerlei Nachrichten, Gesuche, Konzessionen 
über die Bierbrauung und Brantweinbrauung und der Schankgerechtigkeit, 1586–1626. AP Szczecin, 
AKS, sygn. 65/2/0/1.134/I/6474.
84 W sekcji tej przechowywana była m.in. prośba Daniela Cramera o zwolnienie jego zięcia ze 
składania przysięgi o wysokości kontrybucji z 1628 roku (Tit. IX Sect. 5 nr 5 Dr. Cramer wegen 
Erlassung des Eides, den sein Schwieger unter Ratione der Corntribution ablegen soll, 1628). Ten tom 
akt nie stanowił jednak depozytu miejskiego, lecz został nabyty przez archiwum i włączony do 
zespołu jako część państwowego zasobu archiwalnego.
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Ostatnia grupa, sekcja nr 6 (Sect. 6. Stempelpapier, Charten, Musikanten-Nahrungs-  
und Rekrutengelder), obejmowała jedynie 4 j.i. (4 woluminy) i dotyczyła proble-
matyki dochodów z opłat stemplowych i za karty, a także z opłat rekrutacyjnych 
wpłacanych przez nowo zatrudnionych urzędników i pracowników oraz przyzna-
wania diet dla muzyków. Archiwalia te pochodziły z lat 1690–1733.

Titel X. Militaria Generalia (Militaria, sprawy ogólne)
Dział ten dzielił się na 7 sekcji, obejmujący łącznie 70 j.i., dzielących się 

na 74 j.a. z lat 1542–1810. Wśród tych archiwaliów znajdowały się akta doty-
czące musterungów w czasach książęcych, werbunków do szwedzkiego wojska 
w XVII wieku, a także poboru do pruskiej armii w XVIII wieku, organizacji 
milicji krajowej w trakcie wojny trzydziestoletniej, kwaterunków wojsk w XVII 
i XVIII wieku, a także budowy twierdzy w Szczecinie przez Szwedów. Całość tego 
działu szczecińscy archiwiści utworzyli z archiwaliów nabytych przez Archiwum 
Państwowe w drodze zakupu lub darowizny, jest to kolejny dowód na ustawiczny 
proces brakowania akt w registraturze miejskiej i sprzedaży akt na makulaturę.

Titel Xa. Militaria Specialia (Militaria, sprawy szczegółowe)
Dział ten składał się 6 grup rzeczowych (Sect. 1–5, 7) obejmujących łącznie 

109 j.i., czyli 148 j.a. Pierwsza z nich, dotycząca rekrutacji do wojska (Sect. 1 
Rekrutirung, Musterung), obejmowała 5 j.i. składających się z 7 woluminów z lat 
1788–1815. Sekcja 2 (Sect. 2. Einquartirung, Verpflegung) dotyczyła kwaterunków 
i zaopatrzenia wojska w Szczecinie z lat 1627–1815. Składało się na nią 25 j.i., łącz-
nie 37 j.a. Kolejna grupa akt (Sect. 3. Marsch-Transport- und Vorspann- Sachen) 
poświęcona była przemarszom wojsk przez Szczecin i dostawom podwodów dla 
wojska. Były to tylko 2 j.i. (2 j.a.) z okresu okupacji francuskiej (1809 r.)85. Sekcja 4, 
zawierająca dokumentację o sprawach gubernatora, garnizonu i twierdzy (Sect. 4. 
Gouvernements-Garnion-Festungs-Sachen), obejmowała 55 j.i. dzielących się 
na 72 j.a. z lat 1525–182286. Archiwalia te zawierały m.in. umowę z 1525 roku Rady 
Miejskiej Szczecina z kapitułami św. Ottona i Najświętszej Marii Panny na budowę 
wału miejskiego (Tit. Xa Sect. 4 nr 2), dotyczyły wejścia wojsk cesarskich, a następ-
nie szwedzkich na Pomorze w 1627 i 1630 roku, budowy twierdzy i organizacji 
garnizonu szwedzkiego w Szczecinie, zajęcia miasta w grudniu 1677 roku przez 
Wielkiego Elektora, budowy twierdzy w XVIII wieku, organizacji milicji miejskiej 

85 Pierwotnie akta z tej podserii obejmowały nie mniej niż 14 j.a.
86 Pierwotnie w sekcji tej było 81 j.i.
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w trakcie wojen napoleońskich itd. Z kolei niewielką grupą akt (Sect. 5. Invaliden-
-Sachen) były sprawy opieki i zaopatrzenia inwalidów wojennych (kombatantów). 
Grupa ta składała się tylko z dwóch pozycji inwentarzowych (2 j.a.) z lat 1659–1737. 
Ostatnia sekcja – nr 7 (Sect. 7) – obejmowała tylko 20 j.i. dzielących się na 28 j.a. 
z lat 1806–1825 i zawierała materiały o wojskach francuskich w Szczecinie – 
dostawach, rekwizycjach i kontyngentach oraz kontrybucji na ich rzecz, a także 
o procesie rozliczenia tego i procesie odszkodowawczym dla mieszczan. 

Titel XI. Bestallungs-Sachen (Nominacje urzędników i pracowników miejskich)
Dział ten dzieli się na dwie części, akta ogólne (Generalia) i szczegółowe 

(Specialia), podzielone na 6 sekcji. Łącznie archiwalia te obejmowały 60 j.i., 
czyli 57 j.a. z lat 1539–181487. W generaliach były m.in. księgi wyborów człon-
ków Rady Miejskiej (Tit. XI Generalia vom Magistrat Collegio nr 5), ławników 
Sądu Ławniczego (Tit. XI Generalia vom Stadtgericht nr 1 vol. 1–3), a także spo-
rów o ważność wyborów czy nominacji. Z kolei w sekcjach akt szczegółowych 
zachowały się materiały o wyborach członków Rady Miejskiej i Magistratu do 
początku XIX wieku (Sect. 1. Von denen mebris senatus), urzędników miejskich 
(Sect. 2. Von denen rathhäuslichen und Stadtofficianten), sądu miejskiego (Sect. 3. 
Von des Stadt gerichts membris und Bedienten) i Łasztowni (Sect. 4. Lastadisch 
Gericht), a także wetowego (Sect. 6. Wettgericht). Ponadto w dziale tym znajdo-
wała się grupa archiwaliów dotycząca powoływania urzędników królewskich, 
głównie w czasach pruskich w XVIII wieku (Sect. 7. Bestallungen ausserhalb 
des Magistrats und dessen Inspection). W dokumentacji tej znajdowały się m.in. 
materiały o nominacji na kanclerza Philippa Ottona von Grumbkowa w 1721 roku 
(Tit. XI Sect. 7 nr 4) czy na prezydenta Kamery Wojenno-Skarbowej w Szczecinie, 
Georga Wilhelma von Aschenleben (nr 7).

Titel XII. Justiz-Generalia, Jurisdictions- und Grenzsachen (Sądownictwo, jurys-
dykcja, sprawy granic)

Dział ten obejmował sekcję akt ogólnych (Tit. XII. Generalia) oraz 8 sekcji 
akt szczegółowych z lat 1305–1844. Składało się na nie 203 j.i., dzielących się 

87 Różnica w liczbie j.i. i j.a. wynikała z tego, że część z nich nie stanowiła akt archiwum miej-
skiego, lecz należała do innych zespołów archiwalnych, np. Stettiner Archiv P. I Tit. 128 nr 13; 
P. I Tit. 132 nr 3 (dziś AP Szczecin, AKS, sygn. 65/2/0/1.130/I/6391, 65/2/0/1.134/I//6453, 6454) 
oraz Schwedisches Archiv (Tit. 103 nr 9c).
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na 237 j.a.88. W generaliach przechowywane były m.in. materiały dotyczące nie-
prawidłowości w funkcjonowaniu sądownictwa książęcego, a także opracowa-
nia ordynacji sądowej w 1566 roku (Gerichtsordnung)89, działalności Trybunału 
Szwedzkiego w Wismarze (Königliches Tribunal in Wismar) w latach 1656–1692, 
a przede wszystkim organizacji i funkcjonowania sądownictwa w państwie 
pruskim w XVIII wieku.

Z kolei w sekcji pierwszej (Specialia Sect. 1 Von des Magistrats-Jurisdiction), 
dotyczącej jurysdykcji magistratu, przechowywane były m.in. niedatowane orze-
czenie Ławy w Magdeburgu w sprawie dziedziczności zasiadania w Radzie 
Miejskiej w Szczecinie (nr 1a), spory rady miejskiej z urzędnikami miejskim, 
mieszczanami, reprezentantami szlachty, akta o organizacji jurysdykcji miejskiej 
w czasach książęcych, szwedzkich i pruskich. Ponadto w tej grupie znajdowały 
się odwołania do akt w AKS (P I Tit. 122 nr 13 oraz P I, Tit. 126 nr 4, nr 45)90, 
a także w Archiwum Szwedzkim (Tit. 103 nr 12a i 12b)91.

W sekcji drugiej, dotyczącej sądu miejskiego i ławniczego (Sect. 2. Von des 
Stadtgerichts oder Scabinats Fundation und Jurisdiction), zgromadzone były m.in. 
czternastowieczne księgi miejskie, w tym księga ławnicza z lat 1305–1352 wydana 
drukiem w 1921 roku przez Martina Wehrmanna (Tit. XII Sect. 2 nr 1c: Verlassung 
auf Häuser und sonsten)92, a także dokumenty dotyczące działalności wójtów- 
-sędziów z rodziny von Wussow w Sądzie Ławniczym w Szczecinie z lat 1334–1592 
(Tit. XII Sect. 2 nr 2 Bd. 1: Vergleiche, Confirmationen, Verpfändungen des Stadt-
gerichts mit dem von Wussow) czy liczne opinie, wyroki Sądu Ławniczego 
w Magdeburgu (Tit. XII Sect. 2 nr 1a, 5, 6) i Uniwersytetu w Helmstädt (Tit. XII 
Sect. 2 nr 2 Bd. 2). W kolejnych sekcjach znajdowały się archiwalia dotyczące 
Sądu Łasztowni (Sect. 3 Von der Lastadischen Gerichts- Jurisdiction), organizacji 

88 Podobnie jak w innych działach część j.i. fizycznie nie stanowiła akt archiwum miejskiego, lecz 
była częścią zespołów AKS i Archiwum Szwedzkiego. 
89 Titel XII Generalia nr 1: Bericht gemeiner Mängel, so in den Hofgerichten Stettin und Wolgast 
täglich geschüret und wie derselben abzuhelfen, hierbei Gerichtsordnung.
90 AP Szczecin, AKS 65/2/0/1.124/I/6315 (P I Tit. 122 nr 13), Stettinsche Handlungen de Anno 1561, 
darauf der Vortrag Anno 1570 erfolgt ist; 65/2/0/1.128/I/6351 (P I, Tit. 126 nr 4), Allerlei Nachrichten, 
Gesuche, Beschwerden betreffend den Holzhandel zu Stettin; 65/2/0/1.128/I/6359 (P I, Tit. 126 nr 45), 
Schreiben an die Stadt Alten Stettin wegen der Kämmereien bei jetzigen Zeiten.
91 Ponadto, jak w innych grupach, część archiwaliów nie stanowiła depozytu, lecz nabyło je archi-
wum i włączyło do zespołu.
92 Księga składała się z 72 kart pergaminowych (szerokość 20–21,5 cm; wysokość 27–29 cm); 
okładka była również wykonana z pergaminu. Zapisy w księdze prowadzono w dwóch kolumnach 
od 26 lipca 1305 do 2 lipca 1352 r., łącznie 2757 wpisów. Wehrmann, wstęp do Das älteste, 3–4.
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kompetencji sądowych Domu Żeglarza w sprawie katastrof morskich (Sect. 4. 
Von Seglerhauses- Jurisdiction), Sądu Wetowego (Sect. 5. Von des Wettgerichts- 
Jurisdiction), jurysdykcji Urzędu Budowlanego w XVIII wieku (Sect. 5a Von 
des Bauamts jurisdiction), Sądu Zamkowego i Sądu Fundacji Mariackiej (Sect. 6. 
Von der Jurisdiction des Burggerichts oder Herrn- Freiheit, item des St. Marienkri-
chen Gerichts) oraz orzecznictwa w sprawach granicznych (Sect. 7. Grenzsachen)93.

Titel XIII. Von den Stadtgütern, Eigenthum, Gebäuden, Gefällen und übrigen 
die Kämmerei angehenden Sachen (Dobra miejskie, własności, budynki, spadki 
i inne sprawy kamery miejskiej)

Dział ten obejmował 602 j.i., na które składało się 738 j.a. z lat 1422–1857. 
Archiwalia dzieliły się na Akta ogólne (Generalia von Kämmereisachen, worunter 
die Acta von denen Kornpächten in denen Stadteigenthumsdörfern befindlich sind) 
oraz na trzy sekcje. Pierwsza z sekcji (Sect. 1. Specialia zur Einnahme) z kolei dzie-
liła się na mniejsze grupy rzeczowe oznaczone numerami alfabetu (od a do Cc; np.: 
a. Von den Stadteigenthumsdörfern und Vorwerken). W ramach podgrupy dotyczą-
cej wsi i folwarków miejskich zastosowano jeszcze kolejny podział – według nazw 
miejscowości według alfabetu, z wyjątkiem miasta Police (Pölitz), które umiesz-
czone było w inwentarzu na początku tych podserii. W sekcji pierwszej w podgru-
pie l. (Sect. 1 l. Bürgerrecht von Einheimischen und Fremden) przechowywane były 
cztery księgi przyjęcia do prawa miejskiego od 1422 do 1854 roku94. Z kolei sekcja 
nr 2 obejmowała archiwalia dotyczące obiektów publicznych w mieście, w tym 
ratusza (Sect. 2. Von denen Stadtgebäuden, Plätzen, Bauten usw. und was im Rath-
hause an Geräthschaft befindlich), a trzecia dotyczyła wydatków władz miejskich 
(Sect. 3. Von Stadtausgaben). Jednakże w grupie tej, mimo że dzieliła się na trzy 
podserie, było przechowywanych jedynie 8 j.a. z lat 1491–1566 oraz z roku 1791.

93 W grupie tych archiwaliów znajdowała się m.in. (Tit. XII Sect. 7 nr 20) Księga Granic Miasta 
Szczecina (Grenzbuch der Stadt Stettin). Księga ta składała się z 219 kart papierowych oprawionych 
w zieloną skórę. Prócz opisów granic własności miejskiej były w niej również zawarte plany i mapy. 
Prümers, „Privilegien-Bücher”, XVI.
94 Tit. XIII Sect. 1l nr 1 Bürgerbuch von 1422–1603; nr Ad 2 Bürgerbuch von 1603–1810; oraz dwie 
nieoznaczone sygnaturami archiwalnymi: Bürgerbuch von 1686–1810; Bürgerbuch von 1810–1854. 
Pierwszą z ksiąg opisał Otto Grotefend w 1923 roku. Zawierała ona 324 strony, wpisy o 11 tysiącach 
osób przyjętych do prawa miejskiego. W księdze tej wpisy prowadzone były w cyklu rocznym, przy 
czym koniec roku i początek nowego, aż do roku 1569/1570, był wyznaczony na Wigilię Bożego 
Narodzenia. Dopiero od tego momentu pisarz miejski przeniósł początek roku na 1 stycznia. Grote-
fend, „Das älteste”, 2.
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Titel XIV. Kredit- Sachen (Sprawy kredytów)
Dział obejmował jedynie 23 j.i., łącznie 43 j.a., i dzielił się na dwie sekcje. 

Pierwsza (Sect. 1. Nomina active) zawierała archiwalia z lat 1584–1757 dotyczące 
kapitałów miejskich, aktywów i pasywów będących przedmiotem obrotu finanso-
wego, żądań miasta wobec dłużników, ale także dochodów osiąganych z inwestycji.  
Z kolei w drugiej sekcji (Sect. 2. Nomina passiva) miały być przechowywane 
archiwalia dotyczące powierzonych miastu kapitałów, a także zwrotu długów 
i odsetek z lat 1599–1723. 

Titel XVI. Gen. Von Kriminal oder Inquisitorial Sachen (Sprawy ogólne dotyczące 
spraw kryminalnych i inkwizycji)

W dziale tym, obejmującym jedną sekcję (Sect. 1) bez określenia jej nazwy, 
przechowywanych było 14 j.i. z lat 1717–1750, choć pierwotnie było ich nie mniej 
niż 26 pozycji inwentarzowych. Dotyczyły one wprowadzenia pruskich przepisów 
kryminalnych na Pomorze, m.in. edyktu o zakazie pojedynków, ordynacji krymi-
nalnej, o karaniu samobójców, postępowaniach karnych i kryminalnych.

Poza układem 16 działów w inwentarzu (Titel I–X, Xa, XI–XIV, XVI) znaj-
dowały się kolejne grupy akt, będące późniejszymi dopływami, które nie zostały 
włączone bezpośrednio do określonych grup rzeczowych.

Pierwszą taką serię archiwaliów stanowiły materiały Komisji Zaopatrzenia 
Wojska (Servis Kommission der Stadt Stettin). Archiwalia te dzieliły się generalnie 
na 5 titulusów i 38 j.i., obejmujących łącznie 49 j.a. z lat 1730–1811. Akta te zawie-
rały materiały dotyczące kwaterunku wojskowych, a także zaopatrzenia w żyw-
ność stacjonujących w Szczecinie oddziałów. Wśród akt tych część dokumentacji 
dotyczyła objęcia miasta przez wojska napoleońskie 30 października 1806 roku.

Największą akcesję archiwaliów stanowiły księgi rachunkowe i pokwito-
wania (Kassabücher und Beläge). Archiwalia te pochodziły z okresu od XVI 
do XIX wieku, obejmowały łącznie 53 j.i. dzielące się na 1439 j.a., a zostały włą-
czone do depozytu w 1911 roku (Acc. 4/1911).

W 1917 roku do inwentarza włączono akcesję archiwaliów powstałych  
w Deputacji Bezpieczeństwa (Sicherungs-Deputation) władz miejskich. Obejmo-
wała ona łącznie 39 j.i. z lat 1814–1858 dotyczących zabezpieczenia przeciwpoża-
rowego miasta, w tym działalności straży pożarnej w tym okresie.

Kolejną grupą archiwaliów były również księgi kasowe (Kassenbücher) 
z Archi wum Kamery Miejskiej (Archiv der Kämmereikasse). Archiwum Państwowe 
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w Szczecinie przejęło je do depozytu 22 maja 1925 roku (Acc. 8/1925)95. Archiwalia 
te obejmowały 166 woluminów ksiąg kasowych z lat 1462–1815, a także księgę 
długów (Schuldbuch) z 1808 roku oraz Kriegskostenrechung.

Na podstawie analizy zawartości inwentarza depozytu archiwaliów miasta 
Szczecina stwierdzić należy, że archiwum władz miejskich było niekompletne. 
Brakowało nie tylko wspomnianych już, a wybrakowanych ksiąg protokołów 
posiedzeń Rady Miejskiej, ale również tego typu dokumentacji innych kolegialnych 
organów, np. Sądu Ławniczego w Szczecinie. Niestety nie jesteśmy współcześnie 
w stanie stwierdzić, czy dokumentacja ta nie została przekazana przez Magistrat 
w latach 1879–1942 do zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie i nie zagi-
nęła wraz z bieżącą dokumentacją władz komunalnych w 1945 roku. Mogła też 
w nieznanych okolicznościach zostać utracona przez Magistrat w trakcie XVIII- 
czy XIX-wiecznych brakowań registratury miejskiej.

Tabela 1. Wykaz ksiąg rachunkowych i załączników do nich z akcesji nr 4 z 1911 roku

Lp. Tytuł Daty skrajne Liczba j.i. Liczba j.a.
1 2 3 4 5

1 Hauptbuch 1667–1668 1 1
2 Stadtkassabücher 1684–1722 6 35
3 Kassabucher der Stadtziegelei 1677–1819 1 3

4 Einnahme und Ausgabe  
von der Fortifikationsteuer 1631–1638 1 2

5 Memorialbücher Einnahme und Ausgabe 1681–1682, 1702 2 3
6 Malzbuch von 1624 anfangend 1626, 1646–1722 9 38
7 Zulagswaarenbücher 1682–1722 4 16
8 Zinsbücher 1624–1659 4 10
9 Schossregister und 1 Bürger Schossbuch 1667, 1810 1 1

10 Zulagsquittungen Ein Band 1682–1700 1 1

11 Manualia (Kämmerei Bücher betitelt 1722 
duplo) 1683–1864 8 137

12 Belaege 1628–1862 1 889

13

General Designation und Belaege von ein-
gegangenen Schiffen, sowie von Bier und 
Branntweinschank zur Justificirung  
der Stadtzulagsrechungen

1780–1795 2 15

14 Krediktbuch 1806–1820 1 1

95 Szukała, Archiwum, 74.
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cd. tabeli 1

1 2 3 4 5

15 Depositalbuch 1810–1829 1 1
16 Kämmereibücher 1689–1703 1 3
17 Kladde 1580–1582, 1592 2 2
18 Kreditbücher (31 Häfte) 1807 1 31
19 Weinbuch 1688 1 1
20 Servisrollen resp. Anlagen 1726–1872 1 147
21 Waageregister 1580–1680 1 30
22 Missgelder – Special-Register 1681–1688 1 2
23 Zollregister 1578–1678 1 59

24 Accise – Extracte der Bier und Branntwein 
Steuer 1794–1804 1 11

SUMA 53 1439

W trzecim dziesięcioleciu XX wieku w ramach inwentarza depozytu archi-
waliów szczecińskich pracownicy Archiwum Państwowego w Szczecinie dokonali 
przemieszczenia. Wyłączyli z niego 30 rękopiśmiennych ksiąg z działu I oraz 
XII i XIII. Fizycznie zostały one włączone do Zbioru Manuskryptów Miejskich 
(w 1933 r. otrzymał on oznaczenie Rep. 38 Handschriften). W jego ramach utwo-
rzono grupę Rękopisów Szczecina (Rep. 38 HS Stettin). 

Tabela 2. Wykaz rękopisów miasta Szczecina wyłączonych z inwentarza depozytu 
i przeniesionych do Zbioru Rękopisów Miejskich (Rep. 38 HS Stettin)

Lp. Sygnatura Tytuł Daty skrajne
1 2 3 4

1 nr 1 Copialbuch der Stadt Stettin Privilegien 1243–1589
2 nr 1a Copialbuch der Stadt Stettin Privilegien 1243–1509

3 nr 1b Copeiliche Privilegia und Urkunden der Stadt Stettin, 
copiert 1750 1272–1552

4 nr 1c Copialbuch, geschrieben von Friedeborn 1602 1243–1669
5 nr 2 Stettiner Stadtbuch (Aufschrift: Copialbuch de 1243) 1407–1590
6 nr 3 Copial der Stettinschen Privilegien 1249–1544
7 nr 4 Civilaquia 1411–1481

8 nr 4a Eines edlen Rats zu Altenstettin Gesetze und Ordnunge, 
wobei auch der Ratspersoneneid 1455–1683
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cd. tabeli 2

1 2 3 4

9 nr 5 Verlassungen auf Häuser und sonsten96 1305–1352
10 nr 6 Verlassungen 1495–1523
11 nr 6a I Geistliche Verlassungen auf Häuser 1373–1436
12 nr 6a II Geistliche Verlassungen auf Häuser 1436–1525
13 nr 7 Lastadisches Gericht wegen Verlassung von Häusern 1541–1570
14 nr 8 Bürgerbuch 1422–1603
15 nr 9 Bürgerbuch 1570–1685
16 nr 10 Bürgerbuch 1603–1810
17 nr 10a Bürgerbuch 1686–1810
18 nr 10b Bürgerbuch 1809–1854

19 nr 11 Manual über die Etatsmässigen Einnahmen der Kämmerei 
zu Altenstettin 1825

20 nr 11a

Matrikel, darin alle der Stadt Altenstettin zugehörige, 
eigentümliche Stadt- und Landgüter, jetzige Einkünfte,  
Pächte und Hebungen zu ewiger Nachrichtung 
beschrieben per Secretarium Elias Schleker  
und Paulus Friedeborn

1187–1585

21 nr 11b

Extrakt der Matrikel: Designation der Einnahmen  
und Hebung von Kornpächtern, Geldpacht, Wiesen- und 
Holzzinsen per Secretarium Elias Schleker mit Anhang 
von 1625–1627

1564–1594

22 nr 11c Matricul. Privilege und Ordnungen 1243–1616

23 nr 11d

Stadt-Matrikel über die Hebungen und Bauten  
der Kämmerei, aus den alten Matrikeln von 1564  
und 1603 zusammengetragen 1703 von Jeremias Hopffern  
mit Listen der Einwohner der Stadteigentumsdörfer

1703

24 nr 12 Steuerlisten der Stadt Stettin 1576–1601

25 nr 13 Die Hanseatischen Privilegien, extrahiert von Elias 
Schleker 1370–1571

26 nr 14 Kämmerei-Ausgaberegister 1462–1473
27 nr 15 Kämmerei-Ausgaberegister 1563–1577
28 nr 16 Holzregister der Stadtkämmerei 1566–1578
29 nr 17 Einnahmebuch der Stadtkämmerei 1578–1591

30 nr 18 Verleihungen, Konfirmation, Verpfändung des Gerichts  
zu Altenstettin, den Wussow und dem Rat zu Altenstettin 1334–1592

96 Księga wydana przez Martina Wehrmanna.
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Podsumowanie

Archiwum historyczne miasta Szczecina, choć niekompletne (brak m.in. proto-
kołów rady miejskiej), utracone najpewniej bezpowrotnie w 1945 roku, stanowiło 
jeden z najważniejszych zasobów źródeł do dziejów przede wszystkim samego 
Szczecina oraz miejscowości z nim związanych (własność miejska), a dziś często 
stanowiących jego dzielnice (Turzyn, Krzekowo, Niemierzyn, Osów, Pomorzany, 
Gumieńce i in.). Brak tych archiwaliów to dla współczesnych badaczy bardzo 
poważne utrudnienie w badaniach nad dziejami miasta praktycznie w każdym 
wymiarze – dziejach ustrojowych, politycznych, społecznych czy gospodarczych. 
Część tych strat rekompensują archiwalia zgromadzone w Archiwum Państwowym 
w Szczecinie (choćby zespół Archiwum Książąt Szczecińskich), Landesarchiv 
Greifswald czy Geheimes Staatsarchiv PK Berlin-Dahlem. Jednak wielu badań, 
np. z zakresu socjotopografii, struktur społecznych czy zawodowych lub też mar-
ginesu społecznego, możliwych dla takich ośrodków, jak Greifswald, Stralsund, 
Kołobrzeg czy Gdańsk, Toruń lub Elbląg, badacze przeszłości stolicy Pomorza 
Zachodniego nie będą już mogli przeprowadzić.

Brak dostępności tego archiwum dla historyków stanowi także ograniczenie 
w rozwoju badań nad przeszłością Pomorza, szczególnie w kontekście roli Szcze-
cina w dziejach politycznych, społecznych czy gospodarczych tego regionu jako 
księstwa i stanu Rzeszy, ważnego czynnika w Związku Hanzeatyckim, a następnie 
prowincji państwa szwedzkiego czy pruskiego. Ponadto ograniczone są możliwości 
badań nad rolą Szczecina jako czynnika politycznego czy społeczno-gospodarczego 
w dziejach krajów nadbałtyckich.
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###

Abstrakt

Artykuł dotyczy zaginionych w 1945 roku historycznych archiwaliów miasta Szczecina. 
Autor przedstawia proces narastania archiwum miejskiego Szczecina, przekazania jego 
zasobu do depozytu archiwum państwowego, następnie uformowania z niego zespołu 
archiwalnego. Ta część narracji prowadzona jest na tle rozwoju pruskich archiwów miej-
skich i państwowych, a także dyskusji o uznaniu akt miejskich za wartościowe źródło 
historyczne. Następnie autor omawia strukturę wewnętrzną zespołu oraz charaktery-
zuje zawartość kolejnych grup rzeczowych historycznego archiwum stolicy Pomorza.

On the resources of the lost historical archive of the city of Szczecin

Abstract

The article deals with the historical archival records for the city of Szczecin, which were 
lost in 1945. The author outlines the process of compiling the Szczecin municipal archive, 
transferring its contents to the State Archive and then forming an archival collection from it. 
This section of the narrative is conducted against the backdrop of the development of Prus-
sian municipal and state archives, as well as discussions on the recognition of municipal 
records as a valuable historical source. Then the author discusses the internal structure of 
the collection and describes the contents of the consecutive subject groups in the historical 
archive of the Pomeranian capital.

Cytowanie

Paweł Gut, „O zasobie zaginionego historycznego archiwum miasta Szczecina”, Przegląd  
Zachodnio pomorski 37 (2022), 66: 65–99, DOI: 10.18275/pz.2022.37-05.
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Obecny na Pomorzu od końca XII wieku zakon joannicki zbudował rozległą sieć 
placówek, z których w 1382 roku oficjalnie wykrystalizował się baliwat branden-
burski, obejmujący komandorie brandenburskie, meklemburskie i pomorskie1. 
Pełniły one zróżnicowane funkcje – od militarnej, poprzez administracyjne, 
repre zentacyjne, sakralne, po gospodarcze. Najmniej rozpoznaną grupę stanowią 
założenia wypełniające tylko ostatnią funkcję. Były to podporządkowane poszcze-
gólnym siedzibom zakonnym2 rolno-hodowlane gospodarstwa zakonne – folwarki 
przyzamkowe i domenalne, stanowiące istotne zaplecze dla dworów i zamków: 
generowały dobra naturalne, ale i zajmowały się ich przetwórstwem, produkcją 
i składowaniem. Wobec niewielkiej skali poszczególnych joannickich konwentów, 
funkcja tych obiektów była znacznie bardziej ograniczona i skoncentrowana na roli 

1 Christian Gahlbeck, „Strukturreform um der Wirtschaftlichkeit willen? Die Ballei Branden-
burgder Johanniter unter Herman von Warberg nach 1350”, Jahrbuch für die Geschichte Mittel- 
und Ostdeutschlands 62 (2016): 104; Maria Starnawska, „Mnisi, rycerze, szlachta. Templariusze 
na pograniczu wielkopolsko-brandenbursko-pomorskim”, Kwartalnik Historyczny 99 (1992), 1: 9–10.
2 Zarówno siedzibom konwentów, jak i dostojników zakonnych.
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gospodarczej niż w przypadku analogicznych założeń krzyżackich, które często 
pełniły także rolę siedzib urzędników3. Również i charakter zlokalizowanej w ich 
obrębie zabudowy był adekwatnie ograniczony. 

Gospodarstwa te określano w źródłach najczęściej mianem dworów (Hof ) lub 
folwarków (Vorwerk)4, choć termin Hof bywa mylący i mógł odnosić się zarówno 
do budynku dworu, jak i całego zamkniętego zespołu dworskiego: gospodarczego 
oraz siedziby administracyjnej i rezydencjonalnej5, w tym i siedziby konwentu. 
Terminologia ta z czasem ulegała jeszcze większemu rozmyciu, czego przykła-
dem było określanie w XVI wieku obronnego przedzamcza zamku w Swobnicy 

3 Adam Chęć, „Dwór to czy zamek? Rozważania na temat niewielkich założeń obronnych na terenie 
państwa zakonnego w Prusach”, Studia Zamkowe 4 (2012): 21, 23–24; Jan Gancewski, „Początki 
gospodarki folwarcznej w kompleksie zamkowym w Malborku i na terenie komturstwa malbor-
skiego”, Echa Przeszłości 14 (2013): 37.
4 Przykłady tej terminologii publikowane w edycjach źródłowych i monografiach komandorii 
joannickich: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin, fol. 1v-3, cyt. za: Bernhart 
Jähnig, „Ein Tausch der Balleien Brandenburg und Apulien? Zur Geschichte der Verhandlungen 
zwischen dem Deutschen Orden und dem Johanniterorden an der Römischen Kurie um 1450”, 
w: Regionalität und Transfergeschichte. Ritterordenskommenden der Templer und Johanniter 
im nordöstlichen Deutschland und in Polen, red. Christian Gahlbeck, Heinz-Dieter Heimann, 
Dirk Schumann (Berlin: Lukas Verlag, 2014), 350; Adolf F.J. Riedel, wyd., Codex diplomaticus 
Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen für 
die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten (dalej: CDB), Bd. A, XIX (Berlin: 
G. Reimer 1838–1869), 135, 342, 348; CDB A, XXIII, 45; CDB A, XXIV, 174; CDB B, V, 430–431; 
CDB SB, 238; Georg Ch. Lisch, „Geschichte der Comthurei Kraak und der Priorei Eixen, Johanniter- 
Ordens”, Jahrbücher des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde 1 (1836), 
1: 43; tenże, „Urkunden der Comthurei Kraak und der Priorei Eixen”, Jahrbücher des Vereins für 
mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde 1 (1836): 221, 225; Ch. Gahlbeck, „Grueneberg 
(Golice)” w: Brandenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis 
zur Mitte des 16. Jahrhunderts, Bd. 1, red. Heinz-Dieter Heimann, Klaus Neitmann, Winfried 
Schich (Berlin−Brandenburg: be.bra wissenschaft verlag, 2007) (dalej: BK), 551; tenże, „Lietzen”  
w: BK, 802; tenże, „Quartschen (Chwarszczany)”, w: BK, 991; tenże, „Zielenzig (Sulęcin)” w: BK, 
1338; Wolfgang Huschner, Rainer Szczesiak, Christian Gahlbeck, „Nemerow – Kommende 
S. Johannes der Täufer (Ordo Fratrum Hospitalis S. Johannis Hierosolymitani / Ordo Melitensis /  
Johanniter”, w: Mecklenburgisches Klosterbuch – Handbuch der Klöster, Stifte, Kommanden 
und Prioreien (10./11. – 16. Jahrhundert), Bd. 1, red. Wolfgang Huschner, Ernst Münch, Cornelia 
Neustadt, Wolfgang-Eric Wagner (Rostock: Hinstorff, 2016), 544.
5 Janina Kamińska, „Grodziska stożkowate śladem posiadłości rycerskich XIII–XIV wieku”, Prace 
i Materiały Muzeum Archeologiczne i Etnograficznego w Łodzi 13 (1966): 64; Przemysław Koło-
sowski, „Z badań nad siedzibami templariuszy na ziemiach pogranicza wielkopolsko-pomorsko- 
-lubusko-brandenburskiego”, w: Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie. Mate-
riały z sesji naukowych organizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzo-
wie Wlkp. wspólnie z Stiftung Brandenburg w Fürstenwalde od czerwca 2006 r. do lutego 2007 r., 
red. Edward Jaworski, Grażyna Kostkiewicz-Górska (Gorzów Wlkp.: Wojewódzka i Miejska Biblio-
teka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., 2007), 40. Gancewski, „Początki”, 29–30.
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(Wildenbruch) jako hoff 6  lub forschlosse7. Podobnie nieściśle kwestia terminologii 
wygląda w przypadku folwarków krzyżackich8.

Do przykładów zespołów gospodarczych zalicza się położona na dawnym 
pograniczu Księstwa Pomorskiego i Nowej Marchii komandoria w pomorskiej 
Swobnicy, której centrum administracyjne stanowił tamtejszy zamek. Bezpo-
średnie zaplecze gospodarcze tworzyło umocnione przedzamcze, a uzupełniały je 
trzy folwarki (w tym jeden przyzamkowy), wszystkie z owczarniami. W pierwszej 
połowie XVI wieku (po 1521 r.?) komendantowi Swobnicy została podporządko-
wana również dawna komandoria w Kolinie, przekształcona w folwark zakonny9, 
jednak nie była ona włączona w strukturę komandorii swobnickiej. 

Nikły stan wiedzy na temat joannickich folwarków wynika zarówno z małej 
bazy źródłowej, jak i braku czytelnych śladów architektury, która uległa destruk-
cji w wyniku intensywnego użytkowania przestrzeni gospodarstw aż do czasów 
współczesnych. Poza skromnym materiałem kartograficznym i ikonograficznym 
z XVIII i XIX wieku10, głównym źródłem dotyczącym zabudowań folwarków 
podległych komandorii Swobnicy są znajdujące się w zbiorach Archi wum Pań-
stwowego w Szczecinie inwentarze obejmujące okres między 1547 a 1576 rokiem11. 
Niektóre z nich stanowią część inwentarzy zamku, inne zostały sporządzone w celu 

6 Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej: APS), Archiwum Książąt Wołogoskich (dalej: AKW), 
sygn. 65/3/0/70/2040. Termin hof w źródłach wczesnonowożytnych pojawia się również w odnie-
sieniu do przedzamczy innych zamków, jak Łagów czy Słońsk; w Łagowie w 1533 r. rozległe, 
obronne przedzamcze przyległe do zamku określono mianem folwarku. Brandenburgisches Landes-
hauptarchiv Potsdam (dalej: BLHA), Rep. 9B Johanniterorden, 1660, k5r, 5v; BLHA Rep 9B, 5384.
7 Tamże.
8 Chęć, „Dwór”, 22. 
9 Edward Rymar, „Kolińska komturia na tle dawnych dziejów joannitów”, Stargardia. Rocznik 
Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza 3 (2003): 65–67.
10 Przedstawienie zamku w Swobnicy autorstwa E. Sanne w: Pomerania: Geschichte und Beschrei-
bung des Pommerlandes zur Förderung der pommerschen Vaterlandskunde, Buch 4–6 (Stettin: 
E. Sanne & Comp., 1846); Schmettausches Kartenwerk 1 : 50.000 (1767–1787) w: APS, Zbiór 
atlasów Archiwum Państwowego w Szczecinie (dalej: ZA). sygn. 65/1597/0/2.3/118 oraz w: Landes-
vermessung und Geobasisinformation Brandenburg, dostęp 9.09.21, https://bb-viewer.geobasis-bb.de.  
Rzut poziomy założenia w Kolinie, rzut pionowy i poziomy domu zarządcy oraz rzut poziomy 
browaru z 1808 i 1810 r. w APS Zarząd Domeny Zakonnej w Kolinie (dalej: APS ZDK), sygn. 
65/1199/0/3/27.
11 APS AKW, sygn. 65/3/0/70/1999; APS AKW, sygn. 65/3/0/70/2040. Uzupełniają je nowożytne 
inwentarze Kolina: APS ZDK, sygn. 65/1199/0/1/2; APS ZDK, sygn. 65/1199/0/3/27. Dwa inwen-
tarze (z 1547 i 1560 r.) zostały opublikowane w Gottfried Bülow, „Inventarium der S. Johanniter-
ordenscomthurei Wildenbruch aus den Jahren 1547 und 1560”, Baltische Studien AF 29 (1879): 1–32; 
fragmenty inwentarzy cytował Albrecht Breitsprecher, Die Komturei Rörchen-Wildenbruch:  
Geschichte d. Landes Bahn u. Wildenbruch (Stettin: Saunier, 1940).
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spisania majątku wyłącznie na folwarkach. Informacje o zabudowie gospodar-
czej są skromne, pozwalają jednak w pewnym stopniu naświetlić ten dotychczas 
wyłącznie marginalnie poruszany temat12. W kwestii chronologii zdecydowano się 
skoncentrować na połowie XVI wieku, z naciskiem na rok 1547, który to stanowi 
datę sporządzenia najwcześniejszego z inwentarzy. Był to okres po przyjęciu 
nauk reformacyjnych na Pomorzu (1534 r.), gdy w 1544 roku rozgorzał między 
księciem pomorskim a joannitami konflikt o Swobnicę, którego finałem było 
połowiczne zwycięstwo szpitalników – komandoria nie została zsekularyzowana, 
lecz musieli oni uznać prawo książąt do decydowania o wyborze przełożonych 
komandorii w Swobnicy. Tym samym została ona praktycznie przekształcona 
w domenę książęcą, z ograniczoną władzą baliwatu. W 1547 roku komendantem 
został doradca księcia Filipa I, Andreas von Blumenthal, niebędący dotychczas 
członkiem zakonu13. 

Swobnica

Pierwszy z omawianych folwarków stanowił w istocie część samego założenia 
zamkowego. Był to kompleks na rzucie wieloboku o wymiarach ok. 80 × 85 m, 
położony bezpośrednio przed zachodnią fosą ufortyfikowanego przedzamcza 
(ryc. 1). Od stałego lądu być może odcinały go przekopy, lecz inwentarze milczą 
o obecności innych elementów obronnych; dom bramny (?) widoczny na litografii 
z 1846 roku14 (ryc. 2) jest zapewne dziełem nowożytnym. Analogiczne, położone 
folwarki przyzamkowe poświadczone są źródłowo i w innych zamkach joannickich, 
jak Łagów (Lagow), Słońsk (Sonnenburg) i Suchań (Zachan)15. 

12 Breitsprecher, Die Komturei, 178–179; Przemysław Kołosowski, „Późnoromańska kaplica w Rurce 
na Pomorzu Zachodnim w świetle badań dziejów założenia zakonnego templariuszy”, w: Archi-
tektura romańska w Polsce: nowe odkrycia i interpretacje. Materiały z sesji naukowej w Muzeum 
Początków Państwa Polskiego, Gniezno, 9–11 kwietnia 2008 roku, red. Tomasz Janiak (Gniezno: 
Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2009), 565–566.
13 Ernest Opgenoorth, Die Ballei Brandenburg des Johanniterordens im Zeitalter der Reformation 
und Gegenreformation (Würzburg: Holzner-Verlag, 1963), 89–96; Edward Rymar, „Pod władzą 
zakonu joannitów”, w: Banie nad Tywą: z dziejów Ziemi Bańsko-Swobnickiej, red. Edward Rymar 
(Pyrzyce: Gazeta Ziemi Pyrzyckiej, 1999), 138–143.
14 Pomerania.
15 BLHA Rep. 9B, 5384; CDB B, V, 430–431; Jähnig, „Ein Tausch”, 349, 351.
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Folwark swobnicki przypuszczalnie powstał równocześnie z budową samego 
zamku, pod koniec XIV wieku. W rękach joannickich pozostał do końca wojny 
trzydziestoletniej, kiedy to komandoria została zsekularyzowana. Jego teren użyt-
kowany był do czasów współczesnych, lecz zabudowa sprzed 1945 roku nie zacho-
wała się. 

Rycina 1. Położenie założenia gospodarczego w Swobnicy.  
Linią przerywaną zaznaczono teren folwarku (1 – folwark właściwy, 2 – owczarnia,  

3 – kulminacja wzniesienia i możliwa lokalizacja Sanct Georg)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Meßtischblatt 2953, APS ZA, sygn. 65/1597/0/2.3/118.

Sama zabudowa folwarku uzupełniała skromne zaplecze gospodarcze 
znajdujące się w obrębie zamku i przedzamcza16. W 1547 roku w jego skład 

16 Przedzamcze pierwotnie zajmowało teren położony na zachód od zamku w kształcie regular-
nego czworoboku o wymiarach ok. 45 × 57 m. W połowie XVI w. w jego skład wchodził dom 
bramny (w którym między 1560 a 1576 r. ulokowano pomieszczenia mieszkalne dla komendanta), 
pomieszczenia lub budynki mieszkalne jednego z kapelanów oraz urzędnika rybickiego, a zabu-
dowa gospodarcza składała się ze stajni (z wozownią i oborą), a być może już wówczas istniał 
tam podpiwniczony budynek słodowni z kuchnią i piekarnią. Na południe od zamku lub prze-
dzamcza już w 1545 r. istniała strefa ogrodowa. Poza tym wozownia i słodownia przypuszczalnie 
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(vorbergke, ackerwergk)17 wchodziły obora (lub ich zespół)18 z poddaszem 
magazynowym (w 1547 r. składowano tu zboża i słód19, a w 1575 r. był to strych 
serowy20), w 1560 roku wspomina się stajnię komendanta21. W 1575 roku przy 
oborach działała mleczarnia22. Przed folwarkiem (vor den vorbergke), zapewne 
przy drodze prowadzącej ku wsi, znajdowała się jeszcze jedna stodoła23. Zabu-
dowa folwarku była przynajmniej częściowo podpiwniczona i niezależnie od 
zapasów zamkowych24 składowano w tamtejszych piwnicach beczki z piwem25. 
Tylko w 1575 roku wspomina się salę (dorntze26) wraz z położoną ufm Bohnen 
(Boden?) izbą, niepełniącą jednak funkcji mieszkalnej, a magazynową – składo-
wano tam sprzęty mleczarskie i do produkcji miodu27. Być może folwark ze względu 
na swoją lokalizację przy zamku i przedzamczu nie posiadał oddzielnego zarządcy.

W pobliżu zamku znajdowała się również owczarnia28 (ryc. 2), funkcjonująca 
przynajmniej od połowy XV w. (scheperie vor deme slote)29, położona przypusz-
czalnie w miejscu, w którym ta znajdowała się jeszcze w 1. połowie XX wieku, 

znajdowały się w obrębie dziedzińca zamkowego. APS AKW, sygn. 65/3/0/70/1999; APS AKW, 
sygn. 65/3/0/70/2040, k. 9–13, 22–25, 31–34, 50–54, 148.
17 APS AKW, sygn. 65/3/0/70/2040, k. 56, 57.
18 W 1547 r. zbiorczo określone jako viehehofe: 69 sztuk bydła, 26 cieląt, 131 świń, 120 gęsi – 
tamże, k. 54–55.
19 Ufm viehe hofe: 2 ½ wispla jęczmienia, 1 wispel i 3 szefle żyta, ½ wispla grochu – tamże, k. 55–56.
20 Tamże, k. 198.
21 Tamże, k. 89, 99, 149. W inwentarzu budowlanym z 1780 r. wspomina się o masztalni znajdującej 
się w obrębie Viehhof – Breitsprecher, Die Komturei, 60. Brak innych obiektów tego typu na fol-
warku wynika z bezpośredniego sąsiedztwa zamku i przedzamcza, gdzie znajdowały się stajnie 
i wozownie – APS AKW, sygn. 65/3/0/70/1999.
22 1547 r.: 14 szefli słodu – tamże, k. 54, 197. W 1576 r. znajdowała się tam izba mleczarska oraz jeszcze 
jedno pomieszczenie dzienne z ławami, a na piętrze izba ze sprzętem serowarskim – tamże, k. 282–283.
23 W połowie wypełniona owsem – APS AKW, sygn. 65/3/0/70/2040, k. 54–56, 199.
24 Tamże, k. 212.
25 133 beczki – tamże, k. 100. Być może funkcjonował tam drugi, po zamkowym, browar. Na fol-
warku browar z piwnicą wymienia późniejszy inwentarz budowlany z 1780 r. – Breitsprecher, 
Die Komturei, 160.
26 Niem. dorntze (dornitze, dornse) – ogrzewana izba lub sala – Karl Schiller, August Lübben, 
Mittelniederdeutsches Wörterbuch, Bd. 1: A–E (Bremen: Verlag von J. Küthmanns Buchhandlung, 
1875), 552.
27 APS AKW, sygn. 65/3/0/70/2040, k. 158, 197–198.
28 W 1547 r. w owczarni znajdowały się 304 owce, przechowywano tam również masło i sery. Brak 
informacji z 1547 r., lecz w 1575 r. strychy nad scheferhofe pełniły funkcje spichrzowe; wówczas 
też wymienia się jeszcze jedną stodołę położoną w obrębie owczarni – tamże, k. 156, 200, 201. 
29 Jähnig, „Ein Tausch”, 350.
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na skraju wysoczyzny przed zamkiem30. Budynek owczarni pełnił przynajmniej 
od 1560 roku także funkcje spichrzowe, a zabudowę uzupełniał bliżej nieokreo-
ślony wonhause31.

Rycina 2. Widok zamku w Swobnicy wraz z przedzamczem i folwarkiem  
na litografii E. Sanne z 1846 r.

Źródło: Pomerania.

Ufm berge bei Sanct Georgen 

Nie jest znane dokładne położenie niewielkiego kompleksu gospodarczego, 
w inwentarzach określanego jako „leżący przy świętym Jerzym”. Nie był to osobny 
folwark, a przynajmniej taka terminologia nie występuje w źródłach – tam obiekt 
ten był najczęściej omawiany w sąsiedztwie spisu majątku folwarku w Swobnicy. 

30 APS AKW, sygn. 65/3/0/70/2040, k. 58; Ludwig W. Brüggemann, Ausführliche Beschreibung 
des gegenwärtigen Zustandes des Königl. Preussischen Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern 
(Stettin: H.G. Effenbart, 1784), 75.
31 APS AKW, sygn. 65/3/0/70/2040, k. 158.
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Określenie sugeruje lokalizację w pobliżu kaplicy pod tym wezwaniem32, a niejako 
potwierdzeniem obecności obiektu sakralnego jest wzmianka o zaprowiantowaniu 
„domu bożego”33. W 1547 roku kompleks składał się z dużej stodoły na wzgórzu 
bei sanct Georg (w 1560 i 1575 r. określono precyzyjniej, że obiekt ten, nazywany 
„czerwoną stodołą” na wzgórzu, obejmował dwa budynki)34 oraz dwóch stodół 
najczęściej określanych jako bei der clause, Claushofe35, a w 1575 roku jako leżące 
na Wildenhofe, der Claushof genandt36. W 1560 roku stodoły na Claushof zostały 
opisane jako leżące przy świętym Jerzym37. Zespół „przy świętym Jerzym” mógł 
znajdować się w pobliżu owczarni w Swobnicy, skoro wspomina się, że jedna 
ze stodół leżących przy clause jest położona nieopodal niej38. Tam też, na zachód 
od owczarni, znajduje się kulminacja wyniesienia terenowego mogąca być poten-
cjalną lokalizacją kaplicy świętego Jerzego (ryc. 1).

Rurka

Komandorię, a następnie folwark w Rurce, położony 10 km od Swobnicy, 
zlokalizowano niecałe 500 m na północ od obecnego centrum wsi (ryc. 3). Jako 
folwark Rurka pozostawała niemal nieufortyfikowanym zespołem dworskim, 
a umowna obronność opierała się od strony wschodniej i południowej o rzekę 
Rurzy cę, a od zachodu jej rozlewisko oraz torfowiska; joannici uzupełnili te 
naturalne zapory przekopując rów od strony północnej39. Kanał ten w okresie 

32 Nie jest to obiekt tożsamy z kaplicą szpitalną świętego Jerzego przed bramą Bani, będącą fundacją 
mieszczańską – Breitsprecher, Die Komturei, 136; Rymar, „Pod władzą”, 132, 146.
33 APS AKW, sygn. 65/3/0/70/2040, k. 56.
34 W 1547 r. składowano w niej 5 ½ kwart jęczmienia, 1 kwartę owsa oraz ½ kwarty żyta, jęczmienia 
i owsa na utrzymanie gote hausse – kaplicy (?). Tamże, k. 56. W 1560 r. przy „czerwonej stodole” 
znajdowała się też kolejna stodoła, którą określono jako położoną przed oborą. Tamże, k. 99, 158–159.
35 W pierwszej z nich w 1547 r. składowano 2 ½ kwarty żyta i 1 kwartę owsa, natomiast w drugiej 3 
½ kwarty i 1 wispel żyta. Wspomniane tam 6 dobrych kwart (gutte viertel) żyta miało się natomiast 
znajdować w stodole przy owczarni – tamże, k. 56–57. Pierwsza ze stodół mogła być w 1575 r. 
pusta lub już nie istnieć, gdyż precyzyjny inwentarz z tego roku, porównujący majątek ze stanem 
z 1547 r., już jej nie wymienia – tamże, k. 99, 199. Nazwa clause jest niejasna – może pochodzić 
od nieokreślonej klauzury (pustelni?) przy kaplicy.
36 Tamże, k. 199. 
37 Tamże, k. 99. 
38 Tamże, k. 56–57.
39 Kołosowski, „Późnoromańska kaplica”, 554, 563; tenże, „Z badań”, 49.
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nowożytnym (XVII–XVIII w.) uległ likwidacji40. W ten sposób wytyczony obszar 
miał przybliżone wymiary 70 × 80 m.

Rycina 3. Położenie założenia gospodarczego w Rurce.  
Linią przerywaną zaznaczono teren folwarku  

(1 – folwark właściwy, 2 – przypuszczalna lokalizacja owczarni)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Meßtischblatt 2952, 3052, Schmettausches 

Kartenwerk w: Landesvermessung und Geobasisinformation.

Założenie powstało w pierwszej połowie XIII w. jako komandoria templariu-
szy41. Rurka znalazła się przed 1329 rokiem w rękach joannitów42, którzy konty-
nuowali działalność komandorii. Najazd i zniszczenie Rurki, jakie miały miejsce 
w 1373 roku, poskutkowały przeniesieniem siedziby do nieodległej Swobnicy. 
Rurka zaczęła odtąd pełnić funkcje gospodarcze43, choć jeszcze przypuszczalnie 

40 Kołosowski, „Z badań”, 48–49.
41 Starnawska, „Mnisi”, 7.
42 Grzegorz J. Brzustowicz, „Likwidacja zakonu templariuszy w Nowej Marchii i na Pomorzu 
Zachodnim”, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 16 (2009): 56.
43 Dokument z 22.11.1377 r., cyt. za Breitpsrecher, Die Komturei, 99.
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do 1490 roku tamtejsza późnoromańska kaplica44 (ryc. 4) pozostawała w użytku45, 
a w 1472 świątynia była miejscem pertraktacji między posłami brandenburskimi 
i pomorskimi46. Pierwsza wzmianka o gospodarczej zabudowie Rurki pochodzi 
z 1451/1452 roku, gdy mowa jest o hove tum Rorikin i tamtejszej owczarni47. 
Do roku 1487 pozostawała jedynym folwarkiem położonym poza bezpośrednim 
sąsiedztwem zamku48. Folwark został utracony przez joannitów w 1648 roku, lecz 
rozbudowywany, funkcjonował tu dalej, aż do czasów współczesnych. Zachował 
się budynek średniowiecznej kaplicy oraz część zabudowy mieszkalnej i gospo-
darczej z XIX/XX wieku.

Rycina 4. Widok kaplicy w Rurce od strony północno-zachodniej
Fot. K. Wroński.

44 Kołosowski, „Późnoromańska kaplica”, 546–551; tenże, „Z badań”, 42.
45 Robert Klempin, Diplomatische Beiträge zur Geschichte Pommerns aus der Zeit Bogislafs X. 
(Berlin: Mittler‘s Sortimentsbuchhandlung, 1859), 32.
46 Edward Rymar, Historia polityczna i społeczna Nowej Marchii w średniowieczu (do roku 1535)  
(Gorzów Wlkp.: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzo - 
wie Wlkp., 2015), 787.
47 Jähnig, „Ein Tausch”, 350.
48 CDB B, V, 430–31. 
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Na rekonstrukcję zabudowy pozwalają uzupełniające się treścią inwentarze 
z lat 1547, 1560 i 1576. W 1547 roku na terenie folwarku znajdował się nieokre-
ślony budynek mieszkalny, w którym wymienia się salę dzienną (dornze) i sypial-
nię, chyba potraktowaną zbiorczo, bo mieszczącą, zależnie od inwentarza, 7 lub 
17 łóżek. Więcej danych przynosi inwentarz z 1560 roku, gdzie jest mowa o izbie 
komendanta (her comptors camer) z 4 łóżkami, następne 7 mogło być rozdzielone 
na kolejne izby – 3 łóżka miały przynależeć do Weichemsdorffa, joannity i zapewne 
zarządcy folwarku49, a 4 dla służby50. W budynku znajdowała się przypuszczalnie 
i kuchnia51; w 1576 roku wspomina się o kuchni, domu i komnacie52. Obiekt ten 
można łączyć z odkrytymi na zachód od kaplicy reliktami murowanego dworu 
zakonnego z przełomu XIII/XIV wieku53, który uległ ostatecznemu zniszczeniu 
dopiero w końcu wieku XVIII54.

Zabudowa gospodarcza obejmowała w 1547 roku oborę lub obory wraz 
z wydzielonymi chlewami i stajniami (znajdowała się tam również mleczarnia, 
kuchnia, spiżarnia oraz browar)55, słodownię56, dużą i mała stodołę57, a w 1560 roku 
jedną stodołę określa się jako położoną przy domu; poza nią wymienia się wówczas 
jeszcze dwie kolejne58. Poddasza pełniły funkcje spichrzową59. Obiekty te zapewne 

49 Przypuszczalnie był to jeden z członków protestanckiego konwentu w Swobnicy, wspomniany 
w 1545 r. w inwentarzu zamkowym jako posiadający tam swój gemach, a w 1560 r. jego nazwisko 
pojawia się na liście długów zaciągniętych przez komendanta swobnickiego Andreasa Blumenthala 
(1547–1560) – APS AKW, sygn. 65/3/0/70/2040, k. 4, 5, 177; Breitsprecher, Die Komturei, 173–174. 
Wcześniej, w 1413 r., zatem już po zdegradowaniu funkcji Rurki do folwarku zakonnego, rządcą 
był tam również joannita – houemeister broder Wulff – CDB A XIX, 313.
50 APS AKW, sygn. 65/3/0/70/2040, k. 103.
51 Tamże, k. 103–104.
52 Tamże, k. 261.
53 Kołosowski, „Z badań”, 49.
54 Kołosowski, „Późnoromańska kaplica”, 566.
55 W 1547 r. 29 sztuk bydła, 33 świnie, 8 koni, 62 gęsi – APS AKW, sygn. 65/3/0/70/2040, k. 40, 
60–61. W 1576 r. wspomniana jest bezpośrednio obora – kuh stalle – tamże, k. 261.
56 W 1547 r. przechowywano na nim 3 wisple jęczmienia, 22 szefle grochu, 5 ½ wispli słodu, 
3 wisple i 16 szefli owsa, 6 szefli żyta i 1 wispel chmielu – tamże, k. 63. Browar funkcjonował tu 
przed 1373 r., można założyć że istniał i w okresie późniejszym – Kołosowski, „Późnoromańska 
kaplica”, 564.
57 W 1547 r. przechowywano w nich odpowiednio w dużej 2 ½ kwatry żyta, 1 kwatrę jęczmienia, 
1 ½ kwatry żyta, ½ kwatry jęczmienia, a w małej 1 dobrą kwatrę owsa, 3 lager (Lägel?) żyta, 
½ kwatry grochu – APS AKW, sygn. 65/3/0/70/2040, k. 60–65.
58 Tamże, k. 160.
59 Tamże, k. 101.
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zajmowały obszar po północno-zachodniej stronie kaplicy, gdzie już w średnio-
wieczu przypuszczalnie istniała zabudowa gospodarcza60. Kaplica, po utracie 
funkcji sakralnej, jako najtrwalszy z obiektów na terenie dworu, została naj-
pewniej włączona w zabudowę gospodarczą. Przynajmniej od 1784 roku pełniła 
rolę spichlerza61, lecz nie można wykluczyć, że to w jej murach znajdowała się 
wspomniana w 1547 roku słodownia62. W źródłach szesnastowiecznych brak 
wzmianek o istnieniu młyna, jaki w okresie średniowiecza zlokalizowany był 
w północno-wschodniej części założenia63.

Poza właściwym folwarkiem w jego skład wchodziła owczarnia, pierwszy raz 
wzmiankowana w 1547 roku64. Jeszcze w końcu XVIII wieku owczarnia znajdowała 
się w miejscu położonym ok. 600 m na północ od folwarku, przy drodze Strzel-
czyn (Jädersdorf ) – Nawodna (Nahausen)65 (ryc. 3) i być może jest to lokalizacja 
wcześniejszej owczarni zakonnej.

Grzybno

Grzybno znajduje się w odległości 4,5 km od Swobnicy. Folwark wraz z owczar-
nią66 przypuszczalnie zajmował trapezowaty obszar o wymiarach ok. 130 × 200 m, 
położony na południowym skraju wsi, naprzeciwko romańskiego kościoła z końca 
XIII wieku67 (ryc. 5). Tę lokalizację dokumentuje Schmettausches Kartenwerk68.

Grzybno znajdowało się w rękach joannitów od czasu przejęcia komando-
rii templariuszy w Rurce, co nastąpiło przed rokiem 1329. Jako wieś wymienia 
się je wśród majątków komandorii w Swobnicy w 1451/1452 i w 1487 roku, lecz 
w tym czasie najwyraźniej nie istniał tam jeszcze folwark zakonny69. Folwark ten,  

60 Kołosowski, „Z badań”, 49–50.
61 Brüggemann, Ausführliche Beschreibung, 79; Kołosowski, „Z badań”, 44.
62 W meklemburskiej komandorii w Nemerow już w 1552 r. część tamtejszej kaplicy była zamieniona 
na stodołę – BLHA Rep 9B, 1966.
63 Kołosowski, „Późnoromańska kaplica”, 560.
64 W 1547 r. było tam 367 owiec, w owczarni przechowywano również sery i masło – APS AKW, 
65/3/0/70/2040, k. 65.
65 Landesvermessung und Geobasisinformation, 79.
66 Patrz niżej. 
67 Józef Pilch, Stanisław Kowalski, Leksykon zabytków architektury Pomorza Zachodniego i ziemi 
lubuskiej (Warszawa: Arkady 2012), 67.
68 Landesvermessung und Geobasisinformation.
69 CDB 2, 5, 430; Jähnig, „Ein Tausch”, 350.
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podobnie jak Swobnica i Rurka, został przez joannitów utracony w wyniku wojny 
trzydziestoletniej. Jego obszar pozostawał w użytkowaniu do czasów współcze-
snych (choć owczarnia przypuszczalnie przed 1784 r. już nie funkcjonowała70); 
obecnie wciąż jest zabudowany zdewastowanymi budynkami gospodarczymi 
i pałacem z XIX/XX wieku. 

Rycina 5. Położenie założenia gospodarczego w Grzybnie.  
Linią przerywaną zaznaczono obszar folwarku z owczarnią

Źródło: opracowanie własne na podstawie Meßtischblatt 2953 Schmettausches Kartenwerk  
w: Landesvermessung und Geobasisinformation.

Z inwentarzy wynika, że najpóźniej do 1575 roku Grzybno było przede 
wszystkim owczarnią, wyraźnie większą od tych zlokalizowanych przy folwarkach 
w Rurce i Swobnicy71. Opis z 1547 roku wskazuje, że na terenie folwarku stał dom 
(heussen [?]), w którym to w 1575 roku (budynek już określony mianem wonhaus) 
przypuszczalnie znajdował się browar, spiżarnia i magazyn sprzętów kuchennych. 

70 W 1784 r. wzmiankuje się tylko folwark – Brüggemann, Ausführliche Beschreibung, 78.
71 APS AKW, sygn. 65/3/0/70/2040, k. 39–40.
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Poza pomieszczeniami gospodarczymi znajdowała się tam komnata dzienna (stube) 
oraz izby sypialne (z 5 łóżkami, w tym 3 dla służby)72. 

Na zabudowę gospodarczą składały się budynek lub budynki owczarni73, 
przy wzmiankowanym domu znajdowała się stodoła74, a poza nimi znajdowały się 
tam budynki o funkcjach przede wszystkim magazynowych: „wysoka stodoła” 
(hohe scheune)75, mały spichlerz (kleine spieker) z poddaszem lub piętrem spichrzo-
wym76 oraz dom bramny, również z poddaszem lub piętrem (uffm thorhausse)77,  
natomiast „długą stodołę”78 oraz oborę wspomina się dopiero w 1575 roku79.  
Folwark uzupełniała zabudowa położona poza jego obrębem: jeszcze jedna stodoła 
znajdowała się na północnym (?) skraju wsi80, a w 1560 roku wspomina się również 
o stodole koło kościoła81.

Kolin

Kolin znajduje się 12 km na południe od Stargardu. Tamtejsze założenie zaj-
mowało wyniesienie o wymiarach ok. 350 × 125 m położone na południe od zabu-
dowy wsi, przy lewym brzegu Małej Iny, której przypuszczalnie zmieniony bieg 
odciął obszar komandorii. Otaczały je podmokłe łąki. W początkach XIX wieku 
teren wyniesienia był dodatkowo otoczony kanałem, mogącym być świadectwem 
pierwotnych, skromnych umocnień. Po drugiej stronie rzeki znajduje się kościół 
parafialny z ok. 1600 roku82, powstały zapewne w miejscu starszego (ryc. 6).

72 Tamże, k. 205, 286.
73 W samej owczarni znajdowało się 777 owiec (w tym baranów), składowano tam również masło 
i sery wraz z osprzętem serowarskim – tamże, k. 39–40, 66, 202. 
74 Według inwentarza zbiorczego z 1575 r. przechowywano w niej 2 kwarty żyta i ½ kwarty grochu; 
jednak inwentarz z 1547 r. określa ją mianem stodoły na owczarni; dopiero kolejna stodoła jest 
określona jako leżąca hinden dem heussen; składowano tam 3 kwatry żyta – tamże, k. 66–67, 158. 
75 W 1547 r. składowano w niej 2 ½ kwatry żyta i sprzęt serowarski – tamże, k. 203. 
76 W spichlerzu w 1547 r. składowano tylko 6 szefli żyta, poddasze wspomina się dopiero w 1575 r.; 
wówczas w samym spichlerzu były 3 wisple i 22 szefle jęczmienia, a na jego poddaszu dalsze 
22 szefle żyta – tamże, 40, 67, 91, 204.
77 Tamże.
78 Tamże.
79 Tamże, k. 203–204.
80 Przechowywano tam 2 ½ kwatry żyta – tamże, k. 66–67. 
81 W 1560 r. znajdowały się tam 4 kwatry żyta – tamże, k. 159.
82 Marcin Majewski, red., Katalog zabytków powiatu stargardzkiego, t. 1 (Stargard: Muzeum 
w Stargardzie, 2010), 336, 338.
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Rycina 6. Położenie założenia gospodarczego w Kolinie.  
Linią przerywaną zaznaczono teren folwarku (1 – folwark właściwy, 2 – owczarnia)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Meßtischblatt 2756, APS ZA, sygn. 65/1597/0/2.3/118.

Kolin, o statusie pośledniejszym względem pozostałych siedzib zakonnych 
baliwatu, często pozostawał w zależności od innych komandorii83. Tutejsza pla-
cówka powstała przypuszczalnie już przed 1345 rokiem84, a najstarsza, szczegó-
łowa wzmianka (1451/1452 r.) wskazuje, że już wówczas rola Kolina była przede 
wszystkim gospodarcza – nie mówi się o dworze zakonnym (hove), jak w przy-
padku wymienionych w tym samym dokumencie Chwarszczan, Leśnicy, Nemerow 
czy choćby zdegradowanej już wówczas Rurki, a zaledwie o eyne vorwerck, przy 
którym znajdowała się owczarnia85. Zgadza się to z rolą Kolina jako założenia 
zapewniającego dochody utrzymujące najwyższych urzędników zakonnych. Mię-
dzy 1521 a 1547 rokiem komandoria uległa degradacji – wówczas wspomniany 
jest już nie komendant, a houetmann Kolina86. Dwór był zależny od komendantów 

83 Edward Rymar, „Kolińska komturia”, 63–64. 
84 Dariusz Wybranowski, „Działalność i skład osobowy domów zakonu joannitów”, Studia z Dziejów 
Średniowiecza 20 (2016): 342–344.
85 Jähnig, „Ein Tausch”, 350.
86 Majewski, Katalog, 336.
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w Swobnicy, choć jak wskazują inwentarze majątków komandorii, Kolin nie został 
do niej włączony. Dlatego też, w przeciwieństwie do komandorii w Swobnicy, 
w 1653 roku krótkotrwale utracony w wyniku wojny trzydziestoletniej folwark 
został zwrócony joannitom, w których rękach pozostał do 1810 roku87. Zabudowa 
dworska, będąca świadectwem intensywnego użytkowania folwarku, a stanowiąca 
w dużym stopniu dzieło dziewiętnastowieczne88, nie zachowała się do dzisiaj.

Rycina 7. Rzut poziomy folwarku w Kolinie według stanu z 1808 r.  
Widoczna lokalizacja dworu z nałożonym obrysem planowanego  

nowego budynku dworskiego; na lewo od niego mleczarnia i browar
Źródło: APS ZDK, sygn. 65/1199/0/3/27.

87 Tamże.
88 APS, ZDK, sygn. 65/1199/0/1/2.



117A c k e r w e r k  t u m  s l o t e

Rycina 8. Dokumentacja fasady i rzutów poziomych przyziemia i piętra  
ryglowego domu zarządcy w Kolinie z 1726 r. według stanu z 1808 r.

Źródło: APS ZDK, sygn. 65/1199/0/3/27.
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Najstarsze źródła opisujące zabudowę pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku, 
gdy folwark znajdował się jeszcze w rękach zakonnych. Już wówczas zabudowa 
w dużym stopniu była dziełem nowożytnym, choć lokalizacja i funkcja obiek-
tów może mieć znacznie wcześniejszą genezę. Ryglowy Amts und Wohn-Hauss, 
będący mieszkaniem zarządcy, został wzniesiony, lub w dużym stopniu odno-
wiony, w 1726 roku89 (ryc. 7, 8). Przed nim znajdował się dziedziniec w kształcie 
litery L, którego południowy skraj stanowiła zabudowa gospodarcza90, natomiast od 
wschodu położony był kompleks mleczarni oraz browaru ze słodownią (ryc. 7, 9). 

Rycina 9. Rzut poziomy budynku browaru w Kolinie według stanu z 1810 r.  
Widoczna murowana, centralna część budynku

Źródło: APS ZDK, sygn. 65/1199/0/3/27.

Przed rokiem 1754 znajdujący się tam dwuskrzydłowy, murowany budynek suszarni 
słodu został rozbudowany o ryglową zabudowę. Jedno ze skrzydeł suszarni było 
orientowane na osi wschód–zachód, a rzut tego budynku odpowiada swoimi pro-
porcjami kaplicom zakonnym. Niewykluczone, że jest to relikt dawnej kaplicy, 

89 Budynek posiadał położoną w narożniku północno-wschodnim piwnicę o wymiarach  
ok. 9,2 × 6,0 m – APS, ZDK, sygn. 65/1199/0/1/2; APS ZDK, sygn. 65/1199/0/3/27.
90 APS ZDK, sygn. 65/1199/0/3/27. 
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jednak odpowiedź na pytanie, czy podobnie jak w Rurce czy Nemerow91 była to zde-
gradowana do roli gospodarczej świątynia, mogłyby przynieść wyłącznie badania 
archeologiczne. Na niekorzyść tej teorii przemawia odległość między budynkiem 
dworu a potencjalną lokalizacją kaplicy (ryc. 7) oraz niski status tutejszej koman-
dorii; już w pierwszej połowie XIV wieku istniała w Kolinie parafia wiejska92, 
mogąca wypełniać funkcje sakralne dla rezydujących tu braci. Jedyna wzmianka 
o starszej zabudowie to informacja z 1754 roku o istnieniu bliżej nieokreślonego, 
ryglowego alte Gebaude93, natomiast owczarnia w końcu XVIII wieku leżała 
300 m na wschód od założenia94 (ryc. 6) i mogła to być jej pierwotna lokalizacja. 

Podsumowanie

Niestety szesnastowieczne, joannickie opisy zabudowy folwarków nie cechują 
się dokładnością. W sposób precyzyjny sporządzano inwentarze siedzib koman-
dorii (jak zamek w Swobnicy)95, co wynikało z jednej strony z większej, złożonej 
skali poszczególnych założeń, ale również z większej wartości przechowywanych 
tam mobiliów (m.in. wyposażenia wnętrz czy uzbrojenia). Tym, co najcenniej-
sze w folwarkach, pełniących funkcję wyłącznie utylitarną, był inwentarz żywy, 
zgromadzone zbiory i narzędzia zapewniające podstawę gospodarczą do skutecz-
nego funkcjonowania komandorii. Stąd też charakter źródeł ograniczający się 
w dużym stopniu do wzmiankowania tylko tych kategorii – zwierząt hodowlanych, 
magazynowanych plonów, produktów spożywczych wytwarzanych w folwarkach 
oraz sprzętów gospodarskich – kuchennych, browarniczych czy mleczarskich. 

Lokalizacja omówionych tu gospodarstw zdaje się być wypadkową przyczyn 
powstania poszczególnych folwarków – od dawnych komandorii, jak w Kolinie czy 
Rurce, umiejscowionych w oddaleniu od istniejącego osadnictwa, poprzez kom-
pleks przyzamkowy w Swobnicy i umiejscowiony na skraju wsi folwark w Grzyb-
nie, założony przy samej drodze prowadzącej z Chojny (Königsberg), przez Banie 
(Bahn) ku Pyrzycom (Pyritz). Przypuszczalnie tylko poza Grzybnem owczarnie 
ulokowano w pewnym oddaleniu od właściwych folwarków, co mogło wynikać 

91 BLHA Rep. 9B, 1966.
92 Majewski, Katalog, 338.
93 APS ZDK, sygn. 65/1199/0/1/2.
94 Tamże.
95 Por. dwa opublikowane inwentarze zamkowe z 1547 i 1560 r. – Bülow, „Inventarium”.
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z braku odpowiedniej przestrzeni przy folwarkach powstałych na obszarach ogra-
niczonych warunkami naturalnymi (cieki i zbiorniki wodne, tereny podmokłe).

W źródłach niemal zupełnie brak informacji o sposobie wydzielania terenu 
folwarków z otaczającej przestrzeni; przybliżone ich granice są jednak wciąż 
widoczne w terenie. W Swobnicy, stanowiącej w istocie drugie, zewnętrzne prze-
dzamcze96, oraz w Rurce czy Kolinie, dawnych komandoriach, nie licząc w dużej 
mierze naturalnych warunków obronnych, w XVI wieku wciąż funkcjonowały 
wcześniejsze umocnienia w postaci rowów czy fos, których obecność została 
stwierdzona archeologicznie (lub w pewnym stopniu jest czytelna nawet obecnie). 
Lokalizacja folwarku w Grzybnie nie zapewniała żadnych warunków obronnych, 
choć jego teren był przypuszczalnie w jakiś sposób ogrodzony, skoro wspomina 
się istnienie domu bramnego. Skala „umocnień” była zatem zbliżona do tych 
zarejestrowanych w inwentarzach z XVI–XVII wieku komandorii (wiejskich dwo-
rów obronnych) w Kraak i Nemerow czy folwarku przyzamkowego w Słońsku, 
gdzie skromne fortyfikacje otaczające luźną zabudowę gospodarczą ograniczały 
się do ogrodzeń i częstokołów oraz bram lub domów bramnych; uzupełniały je 
przekopy, naturalne cieki, zbiorniki wodne i podmokły teren97. Jednak należy 
podkreślić, że mimo omówienia w tym miejscu elementów obronnych, folwarki 
joannickie w oczywisty sposób nie miały żadnych realnych walorów militarnych, 
gdyż nie taka była ich rola, a odgrodzenie przestrzeni pełniło tu raczej funkcję 
graniczną. Jak wynika z inwentarza części gospodarczej dworu w Nemerow, prze-
strzeń ta mogła być dodatkowo podzielona wewnętrznymi płotami czy murami 
wydzielającymi poszczególne strefy użytkowe (zagrody, miejsca produkcyjne)98. 

W dwóch omawianych przypadkach folwarki pełniły wcześniej rolę komando-
rii. Jednak konwersja z siedziby zakonnej na folwark nie wpływała w istotny sposób 
na późniejszy kształt czy funkcję zabudowy; kaplica w Rurce przypuszczalnie już 
na przełomie XV/XVI wieku przestała pełnić rolę sakralną; w Kolinie, jeśli w obrę-
bie założenia istniała kaplica, również uległa likwidacji, a budynki zaczęły pełnić 
funkcję gospodarczą. Nawet obecność zarządców będących członkami zakonu  
 

96 Analogicznie do wspomnianych już przykładów zamków w Łagowie, Słońsku czy Suchaniu.
97 BLHA Rep. 9B, 1966; BLHA Rep. 9B, 5384; Lisch, „Geschichte”, 45; Georg Krüger, red., Kunst- 
und Geschichts-Denkmäler des Freistaates Mecklenburg-Strelitz / im Auftr. des Ministeriums 
hrsg. von der dafür eingesetzen Kommission, Bd. 1: Das Land Stargard, Abt. 1 (Neubrandenburg: 
Kommissionsverlag der Brünslowischen Verlagsbuchhandlung, 1921), 182–184.
98 BLHA Rep. 9B, 1966.
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najwyraźniej nie wpływała na obecność kaplic, a funkcje religijne wypełniały 
poszczególne kościoły parafialne. Reszta zabudowy gospodarstw joannickich 
nie różniła się od tej, jaką ówcześnie wznoszono w folwarkach, książęcych99 czy 
rycerskich100. Obejmowała ona dom mieszkalny, w którym mieszkał zarządca oraz 
najbliższa służba (w Rurce był to dawny dom konwentu, bez wątpienia taka sytuacja 
miała też miejsce w Kolinie), a w dwóch wypadkach stwierdzono obecność jakichś 
osobnych, ogrzewanych sal (dorntze), pełniących funkcje stołowe izb dworskich, 
na co wskazuje ich wyposażenie. W domu lub przy nim znajdowała się kuchnia. 
Pozostałą zabudowę tworzyły obiekty stricte gospodarcze: w dużym stopniu były 
to obory z mleczarniami i stodoły posadowione wokół dziedzińca lub dziedzińców 
gospodarczych. Wśród nich znajdowały się też i inne, niewymieniane obiekty – 
poza stajniami, chlewami, kuchniami czy browarami, których obecność wynika 
pośrednio ze źródeł, były to piekarnie, domy służby, szopy czy budy101, których 
wartość była na tyle nikła, że nie pojawiały się w inwentarzach. Plony, przede 
wszystkim w postaci zbóż, ale i produktów (jak sery czy mięsa), były przechowy-
wane zarówno w stodołach, jak i na strychach i poddaszach w obrębie folwarków 
właściwych i owczarni – zarówno w budynkach gospodarczych, jak i mieszkal-
nych. Budulec, z którego powstawały zabudowania, nie jest znany, zapewne były 
to jednak budynki w dużym stopniu drewniane (ryglowe); do wyjątków należały 
dawne obiekty komandorii w Rurce – dwór i kaplica, być może również słodownia 
w Kolinie. W jednym przypadku stodołę określono jako „czerwoną” – zapewne 
wynikało to zastosowania budulca ceglanego lub przykrycia ceramicznym dachem. 
Ze względu na koszt tych materiałów, większość budynków była wznoszona jednak 
w technikach ryglowych, kryta trzciną lub słomą102. Przyzamkowe i domenalne 
folwarki joannickie nawiązywały zatem do formy cysterskich grangii (których 
echem były komandorie templariuszy w  Chwarszczanach i w Rurce103); odpowia-
dały też niektórym nieobronnym folwarkom krzyżackim, choć jak już zaznaczono 

99 Bogdan Wachowiak, Gospodarka folwarczna w domenach Księstwa Pomorskiego w XVI 
i na początku XVII w. (Warszawa: Neriton, Instytut Historii PAN, 2005), 60.
100 Przykładowo folwarki należące do majątku Schwantesa Tessena ze Smołdzina (Schmolsin) 
udokumentowane przez komisję książęcą w 1608 r. – APS Archiwum Książąt Szczecińskich (dalej: 
AKS), sygn. 65/2/0/2.32/II/1618, k. 206–227, 366–367, 369, 448. 
101 Wachowiak, Gospodarka, 60; APS AKS, sygn. 65/2/0/2.32/II/1618, k. 206–227, 366–367, 369, 448.
102 Wachowiak, Gospodarka folwarczna, 59; APS AKS, tamże.
103 Kołosowski, „Z badań”, 57.
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we wstępie – w mniejszej skali, bez kaplic, co wynikało choćby z braku roli rezy-
dencjonalnej dla urzędników niższego szczebla104.

Możliwość dalszego pogłębienia tematu i ewentualnych badań terenowych 
ogranicza lakoniczność źródeł, nietrwałość budulca, w większości drewnianego, 
a także stopień przekształceń, jakim ulegał teren użytkowanych aż do czasów 
współczesnych folwarków. Spośród wszystkich przeanalizowanych tu założeń 
w ani jednym wypadku nie zachowały się zabudowania datujące się wcześniej niż 
na XIX lub XX wiek; wyjątkiem jest Rurka i jej pamiętająca czasy komandorii 
templariuszy kaplica.
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Historyczne Oddział w Olsztynie, 2012), 40–56.
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Abstrakt

Folwarki stanowiły dla joannitów istotne zaplecze gospodarcze produkujące dobra natu-
ralne i zapewniające utrzymanie poszczególnych komandorii oraz urzędów wyższych 
dostojników zakonnych baliwatu brandenburskiego, jaki stanowiły placówki zakonne 
obszaru Brandenburgii, Meklemburgii i Pomorza. Przykład stanowią trzy folwarki przy-
zamkowe i domenalne podległe pomorskiej komandorii w Swobnicy; w gestii tamtejszych 
komendantów w połowie XVI w. znalazła się również dawna komandoria w Kolinie, której 
status już od okresu średniowiecza oscylował między siedzibą zakonną, a folwarkiem. 
W wyniku intensywnego użytkowania do czasów współczesnych pierwotna joannicka 
zabudowa tych gospodarstw nie zachowała się, jednakże wgląd w nią dają szesnastowieczne 
inwentarze dokumentujące folwarki w dobie wczesnonowożytnej (przede wszystkim 
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ok. połowy XVI w.). Był to moment, gdy komandoria w Swobnicy została podporządko-
wana książętom pomorskim, pozostając jednak częścią protestanckiego odłamu zakonu, 
jakim stał się wówczas baliwat brandenburski. Źródła inwentarzowe z tego okresu, choć 
nad wyraz skąpe, to skonfrontowane z innymi tekstami źródłowymi, obserwacjami tere-
nowymi i wynikami badań archeologicznych, pozwalają wstępnie zarysować tę dotychczas 
marginalnie poruszaną problematykę. Daje to możliwość omówienia charakteru i funkcji 
obiektów znajdujących się na terenie gospodarstw oraz ocenić, w jakim stopniu przyna-
leżność zakonna wpływała na kształt obecnej tam zabudowy.

Ackerwerk tum slote.  
Farm buildings of Johannite granges  

based on the example of the commandery in Swobnica

Abstract

Granges were an important economic resource for the Johanniter Order, producing nat-
ural goods and providing sustenance for the individual commanderies and the offices of 
the higher monastic dignitaries of the Brandenburg Bailiwick, which were the monastic 
establishments of the Brandenburg, Mecklenburg and Pomerania areas. An example is 
the three bailey and estate granges under the Pomeranian commandery at Swobnica; 
the former commandery at Kolin, whose status had oscillated between monastic seat and 
grange since the medieval period, was also under the authority of the commanders there 
in the mid-16th century. 
As a result of intensive use, the original Joannite buildings on these farms have not sur-
vived to the present day, but insight is provided by 16th-century inventories documenting 
the granges in the early modern era (primarily around the middle of the 16th century). 
This was when the commandery in Swobnica was subordinated to the Pomeranian Dukes, 
but remained part of the Protestant faction of the order which the Brandenburg Bailiwick 
then became. Inventory sources from this period, although scarce, when compared with 
other source texts, field observations and the results of archaeological research, allow us 
to initially outline this hitherto marginally addressed issue. This gives an opportunity 
to discuss the nature and function of the buildings located on the farms, and to assess to 
what extent the monastic affiliation influenced the shape of the buildings present there.
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Krzysztof Wroński, „Ackerwerk tum slote. Zabudowa gospodarcza joannickich folwarków na przy-
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Badania nad dziejami ludności żydowskiej zamieszkującej prowincję pomorską 
są stosunkowo młode. Do 1945 roku badaniami dziejów Żydów na Pomorzu zajmo-
wało się niewielu niemieckich historyków. Prace, które powstawały na ten temat, 
były na ogół tendencyjne z uwagi na poglądy autorów, którzy analizowali zjawiska 
z perspektywy nacjonalizmu i antysemityzmu. Po 1945 roku pojawiło się niewiel-
kie grono badaczy niemieckich i polskich. Jednak i oni borykali się z rozmaitymi 
ograniczeniami1. W okresie powojennym historia Żydów w Niemczech zajmowała 
marginalne miejsce i nie doczekała się rozwinięcia. W latach 80. XX wieku Ernst 
Lowenthal (1904–1994), niemiecki historyk, wskazywał na znaczne zaniedbania 
niemieckiej historiografii względem Żydów2. Po przyłączeniu większej części 

1 Georg L. Mosse, Kryzys ideologii niemieckiej. Rodowód intelektualny Trzeciej Rzeszy (Warszawa: 
Czytelnik, 1972), 168–196; Henryk Olszewski, Nauka historii w upadku. Studium o historiografii 
i ideologii historycznej w imperialistycznych Niemczech (Warszawa–Poznań: Państwowe Wydaw-
nictwo Naukowe, 1982).
2 Ernst G. Lowenthal, Die historische Lücke. Betrachtungen zur neueren deutsch-jüdischen  
Historiographie (Tübingen: Mohr Siebeck, 1987), 2–4.
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prowincji pomorskiej do powojennej Polski w 1945 roku, badania krajowe również 
funkcjonowały pod znakiem nacjonalizmu – tym razem polskiego. Dodatkowo, 
jak podkreślał Włodzimierz Stępiński, zapóźnienie polskiego pomorzoznawstwa 
w badaniach nad żydowskimi wspólnotami w Prusach i Niemczech było odbiciem 
ogólnej sytuacji w polskim niemcoznawstwie po II wojnie światowej. Rozproszenie 
bibliotek oraz źródeł archiwalnych, szczupłość kadr naukowych, były dotkliwymi 
problemami3. Polityka władz PRL dodatkowo utrudniała badania nad historią 
Żydów, gdyż po Holokauście tematyka ta stała się „trudna”, a zainteresowania 
naukowe szły w innych kierunkach. Po roku 1968 i nagonce antysyjonistycznej 
problematyka żydowska stała się swego rodzaju tematem tabu. Dopiero przemiany 
demokratyczne pod koniec lat 80. XX wieku spowodowały wzrost zainteresowania 
dziejami ludności żydowskiej4.

Na temat historii Żydów w prowincji pomorskiej powstały prace syntetyczne5, 
niewielką rolę odgrywały badania regionalne (najczęściej przyczynkarskie)6. 
Na bada czy czeka wiele zagadnień, m.in. działalność gmin żydowskich prowin-
cji pomorskiej w XIX i XX wieku, wpływ haskali, rozwój judaizmu reformowa-
nego, relacje z chrześcijańskim otoczeniem w warunkach akulturacji i asymilacji 
do kultury niemieckiej.

3 Włodzimierz Stępiński, „Dzieje Żydów w pruskiej prowincji Pomorze i na Pomorzu Zachodnim 
w XIX i XX wieku w polskiej historiografii”, w: Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim 
w XIX i XX wieku, red. Mieczysław Jaroszewicz, Włodzimierz Stępiński (Warszawa: Wydaw-
nictwo DiG, 2007), 118–119; Anke Hilbrenner, „Die doppelte Nische. Historiographie der Juden 
Osteuropas in Deutschland”, Osteuropa 63 (2013), 2/3: 147. Zob. historiografia żydowska dotycząca 
okresu haskali oraz Wissenschaft des Judentums: Paul Mendes-Flohr, Rachel Livneh-Freudenthal, 
Guy Miron, red., Jewish Historiography between Past and Future. 200 Years of Wissenschaft 
des Judentums (Berlin–Boston: De Gruyter, 2019).
4 Mateusz Pielka, „Ekscesy antyżydowskie na Pomorzu w latach 80. XX wieku”, Midrasz 1 (2013), 
171: 38–39.
5 Wymieniam podstawowe: Ulrich Grotefend, Geschichte und rechtliche Stellung der Juden in Pom-
mern von den Anfängen bis zu Tode Friedrich des Großen (Marburg, 1930); Wolfgang Wilhel-
mus, Geschichte der Juden im Pommern (Rostock: Ingo Koch Verlag, 2004); tenże, Geschichte 
der Juden in Greifswald und Umgebung: von Anfängen bis zum Holocaust (Berlin: Scheunen Verlag, 
1999); Margaret Heitmann, Julius Schoeps, Bernhard Vogt, red., Halte fern dem ganzen Lande 
jedes Verderben. Geschichte und Kultur der juden im Pommern: ein Sammelband (Olms, 1995).
6 Z opracowań regionalnych: Władysław Fijałkowski, „Z historii gminy żydowskiej”, Szczecinec-
kie Zapiski Historyczne 2 (1987); Mateusz Pielka, „Żydzi w prowincji pomorskiej w XIX wieku. 
Gmina żydowska w Szczecinku (Neustettin)”, Słupskie Studia Historyczne 20 (2014); Justyna 
Żukowska-Łyko, „Żydzi w Stargardzie powiatu szadzkiego w XIX i XX wieku – uchwycenie 
już nieobecnych”, Studia z historii społeczno-gospodarczej 15 (2015); Eryk Krasucki, Historia 
kręci drejdlem. Z dziejów (nie tylko) szczecińskich Żydów (Łódź: Księży Młyn, 2018); Waltraud 
Kroll, Erinnerungen an jüdisches Leben in Stargard in Pommern (Berlin: Waldmann, 1998).
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Niniejszy szkic historyczny poświęcony został problematyce aktywności 
intelektualnej ludności żydowskiej zamieszkałej w Szczecinku (Neustettin), w pro-
wincji pomorskiej. Chronologicznie narracja rozpoczyna się w 1871 roku, kończy 
zaś na wybuchu II wojny światowej w roku 1939. Przyjęte tu cezury czasowe 
są jasne – początek lat 70. XIX wieku to czas zjednoczenia Rzeszy oraz zakończenie 
prawnej emancypacji Żydów niemieckich, zaś wybuch wojny oznaczał zniszcze-
nie pomorskiej7 wspólnoty żydowskiej. Autor, używając określenia „aktywność 
intelektualna”, rozumie przez to ogół praktyk naukowych, popularnonaukowych, 
edukacyjnych, religijnych, politycznych i filozoficznych, które podejmowali człon-
kowie gminy żydowskiej w Szczecinku.

Prezentowany artykuł powstał na podstawie niemieckiej i polskiej literatury 
przedmiotu, współczesnych oraz pochodzących z epoki zestawień statystycznych, 
prasy w języku niemieckim i angielskim, a także źródeł archiwalnych. 

Na wstępie warto zwrócić uwagę na otoczenie gospodarczo-społeczne oraz 
intelektualne aktywnych8 członków gminy żydowskiej w Szczecinku w XIX 
i XX wieku. Pod względem gospodarczym prowincja pomorska miała charakter 
agrarny. W XIX wieku powstały niewielkie ośrodki przemysłowe skupione głów-
nie w Szczecinie i Stargardzie9. Niechętni reformie administracji i przekształce-
niom gospodarczym byli junkrzy pomorscy, którzy swoje majątki oraz znaczenie 
opierali na wielkich latyfundiach ziemskich. Nadbałtycka prowincja składała 
się w większej części z majątków ziemskich, niewielkich miasteczek oraz wsi. 
Szlachcie pruskiej nie zależało na rozwoju miast i przemysłu, gdyż zagroziłoby to 
ich dominującej pozycji w regionalnym systemie gospodarczym (rolnictwo i eks-
port). W 1890 roku konserwatyści pomorscy atakowali liberalną politykę handlową 
kanclerza Leo von Caprivi, wielkiego zwolennika rozwoju przemysłu na wscho-
dzie Niemiec. W logice politycznej junkrów rozbudowa produkcji przemysłowej 
miała doprowadzić do upadku rolnictwa, podstawy ich bytu10. Nieugięta postawa 

7 Używając w niniejszym artykule terminu „pomorska”, mam na myśli obszar współczesnego 
województwa zachodniopomorskiego znajdującego się w granicach państwa polskiego. Pomijam 
część prowincji pomorskiej, która znajduje się obecnie w Niemczech i wchodzi w skład landu 
Meklemburgia-Pomorze Przednie.
8 Pisząc „aktywni” mam na myśli tych ludzi, którzy brali udział w życiu społeczno-intelektual-
nym wspólnoty, np. byli członkami różnych stowarzyszeń, organizacji politycznych oraz kręgów 
religijnych (rabini). 
9 Dietmar Lucht, Pommern. Geschichte, Kultur und Wirtschaft bis Beginn des Zweiten Weltkrieges 
(Köln: Verlag Wissenschaft und Politik, 1996), 155.
10 Shelley Baranowski, The Sanctity of Rural Life. Nobility, Protestantism, and Nazism in Weimar 
Prussia (Oxford: Oxford University Press, 1995), 7.
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konserwatystów doprowadziła do kompromisu z państwem. Rząd zrezygnował 
z radykalnej modernizacji wschodnich regionów kraju, przyjął też prawa zgodne 
z interesem junkrów. 14 kwietnia 1856 roku uchwalono ustawę, będącą de facto 
nowelą do przepisów Landrechtu Pruskiego z 1794 roku o ustroju wsi. Ustawa 
ta utrzymała w prowincjach wschodnich uprzywilejowaną rolę właścicieli ziem-
skich w życiu gminy, wyraźnie oddzielając tereny gromad wiejskich od obsza-
rów dworskich, co do których obowiązywały odrębne przepisy zapewniające 
właścicielom ziemskim pełnię władzy administracyjnej, jak i policyjnej. Pewne 
ograniczenie władzy junkrów przyniosła nowa Ordynacja Powiatowa z 13 grud-
nia 1872 roku, która zniosła władzę policyjną właścicieli ziemskich wobec gminy 
oraz dziedzicznych i mianowanych sołtysów. Kolejne zmiany w ordynacji gminnej 
nastąpiły w 1891 roku. Od tamtego momentu, reprezentantów gminy wybierali jej 
mieszkańcy. Obszarów dworskich nie zlikwidowano, pozostawiono je ze względów 
podatkowych. Formalnie stanowiły rejony administracyjne, które realizowały 
zlecone przez państwo zadania wykonywane przez właściciela jako zwierzchnika 
dóbr (w 1910 roku w prowincji pomorskiej istniały 2382 obszary dworskie)11. 

Postawa polityczna pomorskich konserwatystów przyczyniała się do pogłę-
biania zacofania gospodarczego prowincji. Lata 1850–1878 były czasem rozkwitu 
przemysłu w Prusach, jednak na obszarach nadbałtyckich był on wyraźnie ogra-
niczany12. Przychylnie odnoszono się jedynie do rozwoju rolnictwa i hodowli 
zwierząt. Większą część regionu pokrywały tereny uprawne, pastwiska oraz lasy. 
Na przykład, od początku XIX wieku posiadacze ziemscy chętnie zajmowali się 
hodowlą owiec (prowincja pomorska była przez wiele dekad liderem w tej branży). 
Junkrzy, którzy posiadali niezbędny kapitał inwestycyjny nie interesowali się 
rozwojem miast i nowoczesnych form produkcji. Swoją uwagę skupiali na wsiach 
i obszarach dworskich. Pod tym względem sama prowincja pomorska nie była 
jednolita. Uprzemysłowienie znalazło odpowiedni grunt w części nadodrzańskiej 
ze Szczecinem, zaś tendencja przeciwna utrzymywała się w części środkowej 
i wschodniej regionu. Na przykład w 1860 roku w rejencji szczecińskiej istniało 
85 miast i 1150 wsi, natomiast w rejencji koszalińskiej już tylko 23 miasta i 1140 wsi 

11 Stanisław Salmonowicz, red., Historia Pomorza, t. 4, (Toruń: Wydawnictwo Towarzystwa Nauko-
wego w Toruniu, 2000), 56–57.
12 James M. Brophy, „Eisenbahnbau als Modernisierungsstrategie? Staatliche Wirtschaftspolitik 
in der Ersten Industrialisierung”, w: Pommern im 19. Jahrhundert. Staatliche und gesellschaftliche 
entwicklung in vergleichender perspective, red. Thomas Stamm-Kuhlmann (Köln–Weimar–Wien: 
Böhlau Verlag, 2007), 263.
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(dane bez obszarów dworskich)13. Ponadto, rozwój miast pomorskich był nierów-
nomierny, wyrastały nieliczne duże ośrodki miejskie, które dominowały nad 
rolniczą okolicą. Wyprzedzały one znacznie mniejsze miasteczka, które szybko 
traciły szansę na rozwój, notowały tendencje stagnacyjne, czasami wręcz recesyjne, 
ulegając stopniowej agraryzacji. Jednym z czynników dodatnio wpływających 
na rangę małych miast był rozwój sieci kolejowej, który gwarantował szybką 
wymianę towarów oraz ludzi, co było niemożliwe w epoce przedindustrialnej14.

W opisanej przestrzeni gospodarczej funkcjonowali Żydzi zamieszkujący pro-
wincję pomorską. Od czasów średniowiecza trudnili się różnego rodzaju handlem. 
Pod koniec XVIII wieku rozpoczął się okres ich stopniowej akulturacji i eman-
cypacji, jednak ich status prawny zależał od kraju, w jakim przebywali. Liczba 
Żydów w dużych miastach nie wzrastała, w wielu przypadkach wręcz malała. 
Jednocześnie zwiększało się rozproszenie ludności żydowskiej oraz osadnictwo 
wiejskie. Było ono ugruntowane w takich rejonach jak Frankonia i Hesja15. Odmien-
nie sytuacja przedstawiała się w prowincji pomorskiej, gdzie Żydzi byli nieliczni 
i również rozproszeni, przy czym we wsiach ich odsetek był bardzo niski. Większe 
społeczności zamieszkiwały miasta i niewielkie miasteczka. Należy zauważyć, 
że ludność żydowska praktycznie nie występowała na obszarach dworskich, nale-
żących do junkrów. W rolnictwie zdominowanym przez konserwatystów z klasy 
wielkich posiadaczy ziemskich, nie występowali. Warto podkreślić, iż handel 
w krajobrazie pomorskim nie przybierał spektakularnych form, tak jak w wielkich 
ośrodkach miejskich (Berlin, Hamburg, Brema, Kolonia, Monachium). W miastecz-
kach działały małe sklepy profilowane lub wielobranżowe. Żydzi nie dominowali 
w tym sektorze gospodarki, dzielili go z chrześcijańskimi współobywatelami. 
Cechą charakterystyczną działalności gospodarczej Żydów był handel detaliczny, 
w którym osiągnęli wysoki poziom. Na przykład ze Stralsundu pochodzili m.in. 
Leonhard Tietz, Oskar Tietz oraz Abraham Wertheim, którzy w latach 70. i 80. 
XIX wieku otworzyli w Berlinie nowoczesne domy handlowe. Zastosowali oni 
rewolucyjne metody – wyeliminowali system pośrednictwa handlowego, towary 

13 Alexander Padberg, Die ländliche Verfassung in der Provinz Pommern (Stettin: Verlag der Nicolai-
schen Buchhandlung, 1861), 51.
14 Edward Włodarczyk, „Tło rozwoju gospodarczego miast pruskich prowincji nadbałtyckich 
w latach 1850–1914”, w: Monumenta manet. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tade-
uszowi Białeckiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Adam Makowski, Edward Włodarczyk (Szczecin: 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003), 162–163. 
15 Jonathan I. Israel, Żydzi europejscy w dobie merkantylizmu (1550–1750) (Warszawa: Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, 2009), 293.
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nabywali bezpośrednio od producentów oraz wprowadzili politykę niskich zysków 
przy zachowaniu znacznych obrotów16. Aktywność gospodarcza była ściśle powią-
zana z rzeczywistością prawną i społeczną, w której żyli Żydzi pruscy.

Ludność żydowska na ziemiach niemieckich od czasów średniowiecza pozo-
stawała grupą zmarginalizowaną – upośledzoną społecznie oraz prawnie. Dopiero 
przemiany modernizacyjne końca XVIII wieku uruchomiły proces emancypacji 
tej społeczności, który po roku 1871 uczynił Żydów pełnoprawnymi obywate-
lami Niemiec. Był to proces ewolucyjny i odgórny, który pozwolił im „wejść” 
do społeczeństwa niemieckiego. Kolejne lata pokazały jednak, że emancypacja 
była projektem idealistycznym i nieodpornym na reakcję chrześcijańskiej więk-
szości w obliczu nacjonalistycznego i rasistowskiego fermentu drugiej połowy 
XIX i początku XX wieku17.

Pisząc o procesie emancypacji, mamy na myśli serię aktów prawnych, które 
zrównały Żydów z pozostałymi obywatelami Niemiec. Aktem prawnym, który 
zapoczątkował równouprawnienie ludności żydowskiej w Prusach, był edykt kró-
lewski z 11 marca 1812 roku18, który przyznawał Żydom obywatelstwo pruskie pod 
warunkiem przyjęcia imion i nazwisk w duchu niemieckim oraz zobowiązania do 
posługiwania się językiem niemieckim (lub łaciną) w piśmie. Edykt emancypacyjny 
znosił wszystkie obowiązujące ograniczenia dotyczące Żydów w Prusach. Zgodnie 
z nowym prawem mogli oni swobodnie osiedlać się w dowolnych miejscowo-
ściach, wybierać zawód, nabywać nieruchomości (również dobra ziemskie), znie-
siono również specjalne opłaty i podatki (pozostawiono jedynie składki na rzecz 
gmin żydowskich), umożliwiono im także służbę wojskową. Żydzi nie uzyskali 
jednak pełni praw politycznych, w wielu miejscach (m.in. Nadrenia), blokowano 
im dostęp do służby publicznej. Mogli jedynie, przy odpowiednich kwalifika-
cjach, podejmować pracę w uniwersytetach i innych jednostkach oświatowych19.  

16 Werner E. Mosse, „Die Juden in Wirtschaft und Gesellschaft”, w: Juden im Wilhelminischen 
Deutschland 1890–1914, red. Werner Mosse, Arnold Paucker (London–Tübingen: Mohr Siebeck, 
1998), 76.
17 Zob. Werner Jochmann, Kryzys społeczny. Antysemityzm. Narodowy socjalizm (Poznań: 
Wydawnictwo Poznańskie, 2007); Amos Elon, Bez wzajemności. Żydzi – Niemcy 1743–1933 (War-
szawa: Wydawnictwo Nisza, 2012); Shulamit Volkov, Pomysł na nowoczesność. Żydzi niemieccy 
w XIX wieku i na początku XX wieku (Warszawa: Wiedza Powszechna, 2006).
18 O genezie edyktu emancypacyjnego zob. Ismar Freund, Die Emanzipation der Juden in Preußen 
unter besonderer Berücklichtigung des Gesetzes vom 11. März 1812 (Berlin: Verlag von M. Poppe-
lauer, 1912).
19 Artur Eisenbach, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785–1870 na tle europejskim  
(Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988), 134–135; Gerard Labuda, red., Historia 
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Warto zwrócić uwagę, że Żydzi urodzeni w Prusach w pierwszej ćwierci XIX wieku 
podlegali już niemieckojęzycznemu systemowi szkolnemu. W latach 40. tegoż 
stulecia większość niemieckich Żydów posługiwała się w mowie językiem nie-
mieckim. Na polu edukacji ujawniali znaczny zapał, co wywarło wpływ na chrze-
ścijańskie otoczenie. Stereotyp zacofanych oraz niezdolnych do komunikacji 
Żydów zastąpił nowy – nadmiernie wykształconych żydowskich intelektualistów20.

Emancypacja polityczna i likwidacja ostatnich ograniczeń na tym polu doko-
nywała się stopniowo w latach 50. i 60 XIX wieku. Miało to związek z rozwojem 
liberalizmu w krajach niemieckich po okresie reakcji konserwatystów wywoła-
nej wybuchem wiosny ludów. W latach 1859–1869 kolejne ośrodki polityczne 
wśród krajów niemieckich likwidowały ostatnie ograniczenia względem Żydów 
(m.in. Hamburg, Frankfurt nad Menem, Wielkie Księstwo Badenii, Wirtember-
gii, Bawarii). Proces emancypacyjny ludności żydowskiej został sfinalizowany 
po powstaniu Zjednoczonego Cesarstwa Niemieckiego 18 stycznia 1871 roku oraz 
uchwaleniu nowej konstytucji dnia 22 kwietnia tego samego roku21.

Omówione powyżej procesy prawne oraz emancypacyjne dotyczyły także 
Żydów zamieszkałych lub osiedlających się w pomorskim Szczecinku. Miasto 
w momencie zjednoczenia Niemiec w 1871 roku było siedzibą powiatu, który 
wchodził w skład rejencji koszalińskiej, ta zaś, obok dwóch pozostałych – szcze-
cińskiej i strzałkowskiej – składała się na prowincję pomorską, której stolicą był 
Szczecin22. Społeczność szczecineckich Żydów nie była duża, jednak w skali 

Pomorza, t. 3 (Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1996), 106; 
Eugen von Bergmann, Zur Geschichte der Entwickelung deutscher, polnischer und jüdischer 
Bevölkerung in der Provinz Posen (Tübingen: Verlag der H. Laupp’schen Buchhandlung, 1883), 
49–50; Emancypacja Żydów w krajach niemieckich sięga swymi korzeniami do lat 40. XVIII w. 
i rozważań oświeconych literatów, filozofów oraz polityków. Zob. David Sorkin, The Transforma-
tion of German Jewry, 1780–1840 (Oxford: Oxford University Press, 1987), 21–25. W pierwszej 
fazie emancypacji w latach 1812–1846 wielu pruskich Żydów dokonało konwersji na ewangelicyzm 
(ok. 3500 odnotowanych przypadków). Prawdopodobnie do pełnej emancypacji nie wystarczała 
zmiana stroju i języka komunikacji. Dla chrześcijańskiej większości przeszkodą był również judaizm 
oraz żydowska, tradycyjna obyczajowość. Odejście od niej mogło dawać szansę na awans społeczny 
zwłaszcza w epoce niezdominowanej jeszcze przez myślenie w kategoriach rasowych. Zob. Enzo 
Traverso, The Jews & Germany. From the Judeo-German Symbiosis to the Memory of Auschwitz 
(Lincoln: University of Nebraska Press, 1995), 13–14.
20 Marion A. Kaplan, Jewish Daily Life in Germany, 1618–1945 (Oxford: Oxford University Press, 
2005), 129.
21 Eisenbach, Emancypacja, 553–556.
22 Historia Pomorza, t. 4, cz. 1, 40; Martin Wehrmann, red., Landeskunde der Provinz Pommern 
Zunächst zur Ergänzung der Ausgaben A und B der Schulgeographie von E. von Seydlitz (Breslau, 
1890), 1–2.
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powiatu plasowała się na pierwszym miejscu. Poniżej przedstawiono dwa zesta-
wienia statystyczne dla roku 1871.

Tabela 1. Struktura wyznaniowa miast w powiecie szczecineckim w 1871 roku

Miasta Chrześcijanie Żydzi Razem
Odsetek Żydów 

wśród ogółu 
mieszkańców

Szczecinek (Neustettin) 6 568 409 6 977 5,8
Barwice (Bärwalde) 2 212 152 2 364 6,4
Okonek (Ratzebuhr) 2 174 101 2 275 4,4
Czaplinek (Tempelburg) 4 444 175 4 619 3,7
Łącznie 15 398 837 16 235 5,1

Źródło: Die Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Pommern und ihre Bevölkerung (Berlin: 
Verlag des Königlichen Statistischen Bureaus, 1874), 94–95.

W powiecie szczecineckim znajdowały się cztery miasta zamieszkałe przez 
ludność żydowską, z czego najliczniej występowała ona w Szczecinku. Wpływ 
na sytuację demograficzną społeczności mojżeszowej miało wiele czynników, m.in. 
położenie miasta na węźle kolejowym, wypoczynkowy charakter miejscowości 
(praca w zapleczu turystycznym, m.in. hotele), bliskość większych ośrodków miej-
skich, co wiązało się z działalnością zawodową – Koszalin, Kołobrzeg, Piła – oraz 
rozwijająca się gospodarka leśna. Sytuacja demograficzna Żydów szczecineckich 
w drugiej połowie XIX wieku była stabilna23. Ich liczba do roku 1910 niemal nie 
uległa zmianie (405)24. Odmiennie przedstawiała się sytuacja w Barwicach, gdzie 
tendencja była spadkowa. Jeszcze w 1861 roku mieszkało tam 180 Żydów, zaś 
w 1871 roku – już 15225. Spadek liczebności nastąpił dopiero na początku XX wieku 
i skutkował trudnościami ekonomicznymi mieszkańców małych miasteczek, któ-
rzy poprawy swego bytu szukali, migrując do dużych ośrodków miejskich, gdzie 
rynki pracy dawały większe możliwości (Szczecin, Berlin).

23 W rejencji koszalińskiej w 1880 r. w Szczecinku mieszkało 455 Żydów, większa społeczność 
znajdowała się tylko w Słupsku – 958 osób. Zob. Salomon Neumann, Zur Statistik der Juden  
in Preussen von 1816 bis 1880 (Berlin: Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, 1884), 43.
24 Pielka, „Żydzi”, 46.
25 Gustav Kratz, Die Städte der Provinz Pommern. Abriß ihrer Geschichte, zumeist nach Urkunden 
(Berlin: Mittler’s Sortiments Buchhandlung, 1865), 19. Zob. też: Max Sering, red., Die Verer-
bung des ländlichen Grundbesitzes im Königreich Preussen. Im Auftrage des Kgl: Ministeriums  
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, t. 10 (Berlin: Vero Verlag, 1900).
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Tabela 2. Struktura wyznaniowa wsi w powiecie szczecineckim w 1871* roku

Wsie Chrześcijanie Żydzi Razem
Odsetek Żydów 

wśród ogółu 
mieszkańców

Barkniewko (Barkenbrügge) 347 5 352 1,4
Borucino (Burzen) 152 2 154 1,2
Kluczewo (Klaushagen) 810 13 823 1,5
Kiełpino (Cölpin) 222 2 224 0,8
Krosino (Crössin) 1 037 5 1 042 0,4
Dalęcino (Dallenthin) 236 7 243 2,8
Dieck 125 1 126 0,7
Dolberitz 39 2 41 4,8
Przeradz (Eschenriege) 701 6 707 0,8
Podgaje (Flederborn) 734 5 739 0,6
Sitno (Gellin) 652 3 655 0,4
Glinki (Glienke) 76 6 82 7,3
Mieszałki (Grünewald) 1 116 14 1 130 1,2
Drogoradz (Hammer) 72 4 76 5,2
Sitno (Hütten) 394 12 406 2,9
Gwda Wielka (Küdde) 1 327 10 1 337 0,7
Lotyń (Lottin) 626 9 635 1,4
Łubowo (Lubow) 806 10 816 1,2
Lubogoszcz (Lübgust) 158 3 161 1,8
Łomczewo (Lümzow) 326 7 333 2,1
Parsęcko (Persanzig) 1 235 5 1 240 0,4
Piława (Pielburg) 494 19 513 3,7
Pniewo (Pinnow) 578 3 581 0,5
Polne (Pöhlen) 674 4 678 0,5
Raków (Rackow) 640 2 642 0,3
Żółtnica (Soltnitz) 780 8 788 1,0
Brodzice (Steinforth) 367 4 371 1,8
Chwalim (Wallachsee) 514 2 516 0,3
Wierzchowo (Wurchow) 513 5 518 0,9
Ostrowąsy (Wusterhanse) 305 3 308 0,9
Sulikowo (Zülkenhagen) 785 7 792 0,8
Łącznie 16 980 188 17 168 1,0

* Uwzględniono wsie, w których w 1871 roku mieszkali Żydzi, pominięto zaś te, gdzie nie zarejestrowano 
ich obecności.

Źródło: Die Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Pommern, 95–106.
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Wyjeżdżano również za granicę (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, kraje Ame-
ryki Południowej). Największy kryzys dotknął lokalne gminy żydowskie po I wojnie 
światowej (zapaść ekonomiczna, hiperinflacja). W 1928 roku w Szczecinku miesz-
kało 128 Żydów na 16 000 wszystkich mieszkańców26. W maju 1939 roku, w oko-
licznościach terroru nazistowskiego, w mieście przebywały 52 osoby pochodzenia 
żydowskiego27. Żydzi z regionu zostali na przełomie 1940/1941 roku deportowani 
w okolice Lublina na terenie Generalnego Gubernatorstwa, Niemcy zamordowali ich  
najprawdopodobniej w obozie koncentracyjnym na Majdanku lub w czasie maso-
wych egzekucji prowadzonych w okolicach miasta28. Niektóre osoby pochodzące ze 
Szczecinka zginęły również w Auschwitz, m.in. Meta Khan (z domu Michaelis)29.

W przeciwieństwie do miast powiatu szczecineckiego, na terenach wiejskich 
liczba Żydów była niewielka. Często odchodzili od handlu w drugim lub trzecim 
pokoleniu, zajmując się takimi pracami, jakie wykonywali ich chrześcijańscy sąsie-
dzi. Mogły to być: rolnictwo, mechanika, medycyna, oświata, zajęcia administra-
cyjne, zarządzanie gospodarstwem lub dzierżawa gruntu. W tabeli 2. przedstawiono 
zestawienie wsi powiatu szczecineckiego z 1871 roku, w których mieszkali Żydzi.

Jak już wspomniano, w prowincji pomorskiej niewielu Żydów mieszkało 
na wsi. Skupiali się głównie w miastach – nie tylko dużych, takich jak Szczecin, 
ale także niewielkich, w środkowej i wschodniej części regionu. Zamieszkiwali 
również wsie, które nie były już własnością szlachty, oraz w miastach30. Wydaje 
się, że nietolerowanie Żydów przez wielkich właścicieli ziemskich o szlacheckim 
rodowodzie było uwarunkowane tradycjami zakorzenionymi w zwyczaju niedo-
puszczania ludności żydowskiej do wielu obszarów działalności gospodarczej. 
W pewnym sensie przypominało to zwyczaj miast, które powoływały się na dawny 
przywilej „De non tolerandis Judaeis”31.

26 Georg Salinger, Zur Erinnerung und zum Gedenken. Die einstigen jüdischen Gemeinden  
in Pommern (New York: Salinger, 2006), 566–595.
27 Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, dostęp 25.08.2021, 
https://www.jüdische-gemeinden.de/index.php/gemeinden/m-o/1429-neustettin-hinterpommern. 
28 Georg Salinger, „Aspekte zur Geschichte der Juden in Pommern”, w: Żydzi oraz ich sąsiedzi 
na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, red. Mieczysław Jaroszewicz, Włodzimierz Stępiński 
(Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2007), 83.
29 Meta Kahn (born Michaelis), Stolpersteine in Berlin, dostęp 25.08.2021, https://www.stolperste-
ine-berlin.de/en/biografie/3542.
30 Die Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Pommern und ihre Bevölkerung (Berlin: Verlag 
des Königlichen Statistischen Bureaus, 1874), 94–106.
31 Manfred Laubert, Die letzten städtischen Privilegien de non tolerandis judaeis in der Provinz 
Posen (Berlin, 1906); Judith Kalik, Scepter of Judah. The Jewish Autonomy in the Eighteenth- 
-Century Crown Poland (Leiden–Boston: Brill, 2009), 49–50.
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Należy też powiedzieć, że oprócz nieprzychylnego stosunku junkrów do 
Żydów już od lat 80. XIX wieku dał się zauważyć wyraźny spadek tej ludności 
w prowincji pomorskiej. Opuszczali oni wsie – gdzie i tak byli ledwo dostrzegalni, 
przenosili się z miasteczek do większych ośrodków miejskich32. Rolnictwo prowin-
cji pomorskiej w XIX wieku charakteryzowało się słabością, szczególnie dotyczyło 
to samodzielnych rolników, którzy zamieszkiwali wsie w środkowej i wschod-
niej części regionu. Zła jakość gleb oraz niesprzyjające warunki klimatyczne 
wymuszały wysokie nakłady finansowe na utrzymanie upraw33. Jednak niezbędny 
kapitał posiadali głównie junkrzy. Należy też dodać, że w latach 80. XIX wieku 
wiele gospodarstw rolnych, np. w powiecie szczecineckim, było zadłużonych34.

Sytuacja w rolnictwie na wschodzie Niemiec powodowała, że tamtejsi Żydzi 
byli aktywni w handlu detalicznym, prowadzili sklepy, podobnie jak niemieccy 
współobywatele zakładali pierwsze domy handlowe, prowadzili niewielkie przed-
siębiorstwa produkcyjne, np. cegielnie35, fabryki butów itp. Ich położenie w prowin-
cji pomorskiej można porównać z innymi prowincjami wschodnimi, m.in.: Prusami 
Zachodnimi. Nieliczni żydowscy przedsiębiorcy, którzy osiągnęli wysoką pozycję 
w przemyśle niemieckim, wchodzili w skład towarzystwa Verband Ostdeutscher 
Industrieller (Stowarzyszenie Wschodnioniemieckich Przemysłowców, założone 
10 grudnia 1898 r.), którego siedziba mieściła się w Gdańsku. Należeli do niego m.in. 
Arie Goldfarb, właściciel fabryki tytoniu w Starogardzie Gdańskim (Preussisch  
Stargard), Joseph Herzfeld i Carl Victorius, założyciele odlewni żelaza w Grudzią-
dzu (Graudenz), Levy, doradca do spraw handlu i radny miasta Inowrocław oraz 
Herman Priester, właściciel fabryki brykietu węglowego36.

32 Statistik der Juden. Eine Sammelschrift. Herausgegeben vom Bureau für Statistik der Juden 
(Berlin, 1918), 64.
33 Włodzimierz Stępiński, „Na drodze ku modernizacji: zjednoczenie Pomorza w państwie pruskim 
(do 1871 r.)”, w: Pomorze Zachodnie poprzez wieki, red. Jan Maria Piskorski (Szczecin: Zamek 
Książąt Pomorskich, 1999), 235.
34 Sering, Die Vererbung, 83. Zob. szerzej: Walter Altrock, Der landwirtschaftliche Kredit  
in Preußen (Berlin: Verlag Berlin Parey, 1915).
35 W drugiej połowie XIX w. w powiecie toruńskim działała cegielnia i fabryka rur, której właści-
cielem był Salo Bry (1855–1935).
36 Archiwum Państwowe w Toruniu (dalej: APT), Starostwo Powiatowe w Toruniu 1818–1920 (dalej: 
SPT), sygn. 69/81/0/2.22/642, 955, 405, 179, 743, 745; Salo Bry, Geni, dostęp 29.08.2021, https://
www.geni.com/people/Salo-Bry/6000000061204645888; J. Goldfarb, Stargardzkie pamiątki, dostęp 
29.08.2021, http://www.stargard.porcelanki.net/?p=776; „German Foreign-Trade Organization 
with Supplementary Statistical Material and Extracts from Official Raports on German Methods” 
(Washington, 1917), 74–75.
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Znaczna większość Żydów w prowincjach wschodnich prowadziła małe sklepy 
i zakłady produkcyjne (buty, ubrania, narzędzia itp.). Taki model działalności 
gospodarczej był charakterystyczny zarówno dla prowincji pomorskiej, jak i Prus 
Zachodnich. Tradycja żydowskiego handlu detalicznego w regionie pomorskim 
sięga końca XVIII wieku. Wtedy władze wydawały pozwolenia konkretnym kup-
com na rozprowadzanie swoich towarów, m.in. cukru, farby, drewna, wyrobów 
z metalu, ubrań, ozdób itp.37. W pierwszej połowie XIX wieku władze pruskie 
w Berlinie otrzymywały raporty z prowincji o działalności handlowej Żydów. 
Wskazywano w nich na przydatność żydowskich handlarzy, którzy odgrywali 
istotną rolę w zaopatrywaniu niższych klas oraz stymulowali rozwój gospodarczy 
i inicjatywę własną całego społeczeństwa (wzrost przedsiębiorczości indywidual-
nej). Władze nie były zainteresowane utrudnianiem im aktywności handlowej38. 
W latach 60. XIX wieku handlowali m.in. olejem rzepakowym39, ziemniakami40, 
nieruchomościami (jako przedstawiciele agencji)41, warzywami, zbożem itp.42. 
Tak wypracowane podejście państwa pruskiego do działalności gospodarczej 
Żydów pozostało niezmienne do 1914 roku. Należy podkreślić, że stanowisko to 
utrzymało się mimo narastającego w sferze społecznej i politycznej antysemity-
zmu, szczególnie od przełomu lat 70. i 80. XIX wieku. Ludność żydowska żyjąca 
w kręgu kultury niemieckiej szybko ulegała akulturacji oraz asymilacji. Odcho-
dzono od tradycyjnych form życia religijnego na rzecz haskali oraz modernizacji.

Pod względem religijnym Żydzi niemieccy przyjmowali reformowaną wersję 
judaizmu, która kształtowała się pod wpływem oświecenia żydowskiego i prądów 
postępowych zapoczątkowanych w drugiej połowie XVIII wieku43. Luminarze 

37 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, II. HA GD, Abt. 12, Polizeiverwaltung, Juden-
sachen Nr. 4 Bd. 1, Erteilung und Versagung von Konzessionen für einzelne Juden, 1756–1795 
(brak paginacji).
38 Tanja Rückert, Produktivierungsbemühungen im Rahmen der jüdischen Emanzipationsbewe-
gung (1780–1871): Preußen, Frankfurt am Main und Hamburg im Vergleich (Münster: Lit Verlag, 
2005), 85. W latach 80. XIX w. w Prusach Zachodnich powstawały zakłady produkcyjne, których 
właścicielami byli Żydzi. Zob. APT, SPT, sygn. 69/81/0/2.22/642, 134, 170, 492.
39 Kreis Blatt des Königlich Preußischen Landraths Amts zu Thorn 27, 5.07.1861: 2.
40 Kreis Blatt des Königlich Preußischen Landraths Amts zu Thorn 13, 28.03.1862: 62.
41 Kreis Blatt des Königlich Preußischen Landraths Amts zu Thorn 40, 26.09.1862: 236.
42 Thorner Kreis Blatt 33, 26.04.1865: 135.
43 Na temat genezy haskali i roli jej ojca, Mojżesza Mendelssohna, zob. Salomon Łastik, Z dziejów 
oświecenia żydowskiego. Ludzie i fakty (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961), 24–31; 
Allan Arkush, Moses Mendelssohn and the Enlightenment (New York: State University of New York,  
1994). Mendelssohn był stale obecny w świadomości Żydów postępowych, liczni intelektualiści 
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żydowskiego oświecenia i zwolennicy reformy kultu skupiali się początkowo 
w Berlinie (Leopold Zunz, Edward Gans, Michael Sachs, Zachariasz Frankl). 
Na początku stulecia ruch haskalowy silnie umocnił się we Wrocławiu, Hamburgu, 
Frankfurcie nad Menem oraz w Królewcu. W tamtejszych ośrodkach w duchu 
postępowym kształcili się żydowscy duchowni, rabini. Wykształcił się w ten 
sposób nowy typ rabinów, studiujących zarówno nauki świeckie, jak i religijne. 
Duży nacisk kładziono na dyscypliny humanistyczne, szczególnie studia filo-
zoficzne oraz historię myśli antycznej. W berlińskim środowisku zwolenników 
haskali wykształciła się praktyka naukowego podejścia do badań żydowskich 
tekstów religijnych i filozoficznych z minionych stuleci. W analizach hebrajskich 
i greckich pism zaczęto stosować racjonalistyczną i krytyczną metodę badawczą. 
Jak pisała Agata Rybińska, 

badania nad literaturą biblijną i rabiniczną, analizy filologiczne (egzegetyczne) 
i językoznawcze, badanie historii, religii i zwyczajów żydowskich nowoczesnymi 
metodami, także z wykorzystaniem nauk przyrodniczych i ścisłych, jak wcześniej 
filozoficznych (a więc w nurcie Wissenschaft des Judentums) miały na celu opi-
sać judaizm, żydowską tradycję i ukazać przemiany, jakim ulegały na przestrzeni 
wieków44.

Rabini oraz nauczyciele zatrudniani przez gminy żydowskie w XIX wieku 
na terenie prowincji pomorskiej byli zwolennikami haskali oraz reformowanego 
judaizmu45. W drugiej połowie stulecia zatrudnienie w szkolnictwie otrzymy-
wali również nauczyciele pochodzący z zaboru rosyjskiego, m.in. Wilna. Musieli 
jednak spełniać postawione im wymogi – wykształcenie świeckie i religijne 
w duchu postępowym oraz nieodróżnianie się pod względem ubioru (tradycyjne, 

zdawali sobie sprawę z wpływu, jaki wywarł na modernizację judaizmu rabinicznego. Prace o cha-
rakterze naukowym na jego temat powstawały już w połowie XIX w., zob. m.in. Meyer Kayserling, 
Moses Mendelssohn. Seine Leben und Seine Werke (Leipzig: Hermann Mendesohn Verlag, 1862).
44 Agata Rybińska, Manuel Joël (1826–1890). Biografia kulturowa wrocławskiego rabina z kręgu 
Wissenschaft des Judentums (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
2020), 119, 123; David Sorkin, What Was the Wissenschaft des Judentums?, dostęp 5.01.2022, 
https://www.lbi.org/de/news/what-was-wissenschaft-des-judentums/; Stefan Schorch, „Philology 
of the Jewish Spirit. Wissenschaft des Judentums and Jewish Scholarship on the Sacred Texts of 
Judaism, Christianity, and Islam”, w: Wissenschaft des Judentums Beyond Tradition. Jewish Scho-
larship on the Sacred Texts of Judaism, Christianity, and Islam, red. Dorothea M. Salzer, Chanan 
Gafni, Hanan Harif (Berlin–Boston: De Gruyter, 2019), 3–7.
45 Na temat postępowców i zwolenników haskali w Galicji zob. Alicja Maślak-Maciejewska, 
Modlili się w Templu. Krakowscy Żydzi postępowi w XIX wieku. Studium społeczno-religijne 
(Kraków: Wydaw nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018).
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wschodnie stroje żydowskie były wykluczone)46. Nie tylko rabini i nauczyciele 
zajmowali się promowaniem i rozwojem życia intelektualnego wśród pomorskich 
gmin wyznaniowych. Sami jej członkowie, osoby wykształcone, angażowały się 
społecznie i edukacyjnie. Nawet wśród niewielkich wspólnot żydowskich prowincji 
pomorskiej kwitło życie intelektualne. Warto też dodać, że wiele osób pod koniec 
XIX wieku zaczęło aktywizować się pod względem politycznym. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszył się ruch asymilacyjny (obywatele niemieccy wyzna-
nia mojżeszowego) oraz po 1897 roku – syjonizm. Przykładem niewielkiej, lecz 
aktywnej intelektualnie społeczności byli Żydzi szczecineccy. Odzwierciedlali 
oni aktywność organizacyjną prowincjonalnych wspólnot mojżeszowych, które 
rozsiane były we wschodnich regionach Niemiec. Były to ziemie pogranicza kul-
turowego, gdzie spotykali się Żydzi wschodni oraz zasymilowani Żydzi niemieccy. 
Niektórzy emigranci z Królestwa Polskiego, Rosji i Galicji osiedlali się w Prusach, 
na Pomorzu czy w Poznańskiem. Archiwalia z drugiej połowy XIX wieku pełne 
są nazwisk o wschodniej, nie niemieckiej konotacji. Proces ten szczególnie nasilił 
się w ostatnich dekadach stulecia47.

W gminie żydowskiej w Szczecinku działalność intelektualną prowadzili 
rozmaici członkowie wspólnoty, bez względu na pełnione funkcje zawodowe czy 
religijne. Na potrzeby niniejszego opracowania wprowadzono podział na dwie 
grupy: rabinów i nauczycieli gminnych oraz pozostałych członków społeczności.

Niewiele wiadomo o początkach instytucji rabina w gminie żydowskiej 
w Szczecinku. Wspólnota do początków XIX wieku pozostawała niewielka, a jej 
skład często ulegał zmianie. Było to więc środowisko zbyt nietrwałe, aby utwo-
rzyć i utrzymywać dobrze zorganizowaną gminę pod względem obsady jej funk-
cjonariuszy (administracja i duchowni)48. Słuszne wydaje się ustalenie Izabeli 
Lewandowskiej, która konstatowała, że wyraźny rozwój wspólnot żydowskich 

46 Helena Datner, Ta i tamta strona. Żydowska inteligencja Warszawy drugiej połowy XIX wieku 
(Warszawa: Wydawnictwo Żydowskiego Instytutu Historycznego, 2007), 54–55.
47 David Sorkin, Jewish Emancipation. A History Across Five Centuries (Princeton: Princeton 
University Press, 2019), 202–209; Johnathan Frankel, „Assimilation and the Jews in Nineteenth- 
Century Europe: Towards a New Historiography?”, w: Assimilation and Community. The Jews  
in Nineteenth-Century Europe, red. Johnathan Frankel, Steven J. Zipperstein (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1992), 14–15.
48 Do funkcjonariuszy gminnych w XIX w. zaliczali się na ogół: rabin (duchowny), daszan (pomoc-
nik rabina), chazan (kantor), szames (wykonywał zlecone przez zarząd gminy polecenia), szochet 
(zajmował się rytualnym ubojem zwierząt) oraz mełamed (nauczyciel). Zob. Tomasz Kawski, 
Żydowskie gminy wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-administracyjne (Byd-
goszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014), 41.
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stał się widoczny po wspomnianym już edykcie emancypacyjnym z 1812 roku. 
Autorka poczyniła takie ustalenie dla Prus Wschodnich, jednak analogiczne pro-
cesy zachodziły również w pozostałych pruskich prowincjach nadbałtyckich49.

W 1846 roku w archiwaliach pojawia się postać Hermanna Victora, który 
ubiegał się o stanowisko rabina w szczecineckiej gminie wyznaniowej. Był Żydem 
naturalizowanym, pochodził z Bawarii, z Augsburga. Tam w 1838 roku ukończył 
gimnazjum św. Anny, a w życiorysie wskazano również na jego akademickie 
wykształcenie w zakresie filozofii. Nie podano jednak miejsca ani formy, w jakiej 
studiował – nie wiadomo, czy był to uniwersytet, czy też może nauki pobierał 
u prywatnego nauczyciela. Z korespondencji urzędniczej wynika, że miał objąć 
funkcję rabina oraz „krzewiciela kultury” wśród szczecineckich Żydów. Nie wiemy 
nic na temat jego działalności jako kaznodziei czy nauczyciela50. Stwierdzenie 
o „krzewieniu kultury” może sugerować, że w pierwszej połowie XIX wieku Żydzi 
szczecineccy byli jeszcze zbiorowością częściowo tradycyjną. Procesy moderni-
zacyjne zachodziły powoli i nie były jeszcze zupełnie ugruntowane. Potrzebne 
były zmiany pokoleniowe widoczne dopiero w latach 60. i 70. tegoż stulecia.

W 1866 roku funkcje religijne i edukacyjne w gminie szczecineckiej miał 
sprawować Konrad Lejbowicz Kamiński, który mieszkał w Tucholi (od 1863 r.). 
Zarząd gminny uzyskał informacje na temat kandydata za pośrednictwem poli-
cji. Proces trwał długo, ponieważ jeszcze w 1867 roku uzyskano dane na temat 
Kamińskiego od władz pruskich ze wspomnianej Tucholi. Kamiński faktycznie 
pochodził z Wilna (ówcześnie zabór rosyjski). Władze szczecineckie wystąpiły 
do wileńskiej policji rosyjskiej o przesłanie jego świadectwa moralności. W archi-
wum w Szczecinku zachowały się pisma wystawione przez Rosjan. Stwierdzono, 
że nazywał się Kopel Lejbowicz Kamiński, posługiwał się jednak chrześcijańskim 
imieniem Konrad. Wileńska gmina żydowska oświadczyła, że nie podlegał służbie 

49 Izabela Lewandowska, „Społeczność żydowska na ziemiach pruskich (Warmii i Mazurach) 
na przestrzeni dziejów: zarys problematyki”, w: Żydzi wschodniej Polski, seria 5: W kręgu judaizmu, 
red. Jarosław Ławski, Iwona E. Rusek (Białystok: Wydawnictwo Prymat, 2017), 358–361. Ustale-
nia te potwierdzają także statystyki obejmujące m.in. prowincje nadbałtyckie od 1816 do 1880 r. 
Od 1812 r. notowano liczebny wzrost ludności żydowskiej i powiększanie się tym samym gmin 
wyznaniowych. Zwiększało to możliwości finansowe, dzięki czemu nawet niewielkie wspól-
noty mojżeszowe mogły pozwolić sobie na zatrudnienie rabina lub dodatkowego nauczyciela.  
Zob. Salomon Neumann, Zur Statistik der Juden in Preussen von 1816 bis 1880 (Berlin: Louis Ger-
schel Verlagsbuchhandlung, 1884); Albert A. Bruer, Geschichte der Juden in Preußen (1750–1820) 
(Frankfurt am Main – New York: Campus Verlag, 1991), 346–357.
50 Archiwum Państwowe w Koszalinie oddział w Szczecinku (dalej: APKoSz), Akta miasta Szcze-
cinka, sygn. 28/358/0/2.3/480, 8–11.
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wojskowej, zaś jego ojciec, Lejba Kamiński, zezwolił synowi na zamieszkanie 
za granicą51. Źródła milczą na temat dalszych losów Konrada Kamińskiego i jego 
relacji z gminą żydowską w Szczecinku.

W 1871 roku gmina zatrudniła na stanowisku kaznodziei oraz nauczyciela 
religii Raphaela Freundlicha (1826–1901) urodzonego w Debrznie, w pow. człu-
chowskim (Preussisch Friedland). Rodzina Freundlich była znana wśród Żydów 
szczecineckich, bowiem jej członkowie przez długie lata zasiadali w zarządzie 
gminnym52. W 1863 roku w Szczecinku przyszedł na świat syn Raphaela, Siegfried 
Freundlich, który w 1942 roku został deportowany przez Niemców do obozu kon-
centracyjnego Theresienstadt, w którym zmarł 16 lutego 1943 roku53. W 1900 roku 
Raphael Freundlich mieszkał w Szczecinku przy ulicy Bismarckstraße 2 (dziś 
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), był właścicielem gorzelni. W tym czasie 
pozostali członkowie rodziny Freundlich skupieni byli przy ulicy Preußische Straße 
(dziś ul. Władysława Bartoszewskiego): Benjamin (kupiec), Julius (właściciel 
młyna parowego), Leo (kupiec) oraz Moses (kupiec)54. Raphael Freundlich przez 
30 lat pracował na rzecz gminy. Pełnił wiele funkcji, gdyż nie zawsze wspólnota 
żydowska zatrudniała rabina i nauczyciela. Swoją aktywnością zapewnił sobie 
szacunek ludności Szczecinka bez względu na wyznanie. Jego ceremonia pogrze-
bowa odbyła się w miejskiej synagodze, trumna ustawiona w centralnym miejscu 
została nakryta ozdobnymi materiałami. Do świątyni przybyło wielu mieszkań-
ców miasta, zarówno Żydów, jak i chrześcijan. Freundlich został pochowany 
na miejscowym cmentarzu żydowskim przy dzisiejszej ulicy Wodociągowej55.

Pierwszym rabinem szczecineckim, który przez dłuższy czas pełnił swoje 
obowiązki, był dr Nathan Hoffmann. Zajmował się kultem religijnym od 1879/80 
do 1894/5 roku. Urodził się na Słowacji, w Trnavskym kraju, w 1846 roku (ówcze-
śnie zachodni region górnych Węgier położony ok. 150 km od Wiednia), zmarł  
w Szczecinku w 1894/95 roku56. Ukończył gimnazjum w miejscowości Sopron 

51 Tamże, 40–41.
52 Raphael Freundlich, Geni, dostęp 10.01.2022, https://www.geni.com/people/Raphael-Freun-
dlich/6000000146588431823. W 1870 r. szczecinecka gmina żydowska zatrudniała też kantora 
i rzezaka, zob. Der Israelit 1, 15.12.1869: 969.
53 Siegfried Freundlich * 1863, dostęp 10.01.2022, https://www.stolpersteine-hamburg.de/en. 
php?&LANGUAGE=EN&MAIN_ID=7&BIO_ID=2727.
54 Neustettiner Adressbuch (Neustettin, 1900), 10.
55 Israelitisches Familienblatt 30, 22.07.1901: 4.
56 Rabbiner Nathan Hoffman, Geni, dostęp 10.01.2022, https://www.geni.com/people/Nathan- 
%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%9E%D7%9F/6000000013090566022.
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na Węgrzech, następnie kontynuował edukację na uniwersytecie w Budapeszcie. 
Wskazuje to na jego pełną akulturację z chrześcijańskim otoczeniem, opanowanie 
języka niemieckiego (prawdopodobnie znał też węgierski). Po zakończeniu studiów 
przeniósł się do Niemiec. Karierę zawodową rozpoczął od nauczania w szkole 
żydowskiej w Rawiczu. Wkrótce przeniósł się do Berlina, gdzie przyjęto go na sta-
nowisko rabina w tzw. małej synagodze „Ahawas Shalom” (Auguststraße 10). 
W 1879/80 roku przeniósł się do Szczecinka, gdzie został rabinem i nauczycielem 
religii mojżeszowej57. Niewiele wiadomo o jego działalności, nie zachowały się 
opisy ani wspomnienia na jego temat.

Hoffman pochodził z rodziny o religijnych tradycjach. Jego ojciec, Moshe Yehuda 
Hoffmann (1781–1848) był przez wiele lat Dajanem w gminie żydowskiej w Vrbové 
(w Trnavskym kraju)58. Nathan Hoffmann był młodszym bratem znanego rabi-  
na i badacza religijnych pism żydowskich, dr. Davida Zvi Hoffmanna (1843–1921).  
Studiował u szacownych, ortodoksyjnych rabinów Moshe Schicka (1807–1879) 
i Azriela Hildesheimera (1820–1899), znanych na Węgrzech i w Niemczech. Zgłę-
biał zagadnienia judaizmu, stosując świeckie akademickie metody badawcze, 
wpisując się w kontekst wspominanego już ruchu Wissenschaft des Judentums59. 
Można zatem powiedzieć, że synowie Moshe Yehudy Hoffmanna, Nathan i David, 
pochodzili z ortodoksyjnego środowiska, jednak w czasie studiów poznali nauki 
świeckie oraz założenia oświecenia żydowskiego. W czasie swojej działalności rabi-
nackiej i naukowej postępowali już w duchu judaizmu liberalnego, co było efektem 
kulturowej modernizacji, a także wpływu współczesnych nauk humanistycznych.

Od 1895 do początku 1897 roku w szczecineckiej gminie żydowskiej pozosta-
wał nieobsadzony wakat rabina. Prawdopodobnie funkcje religijne w zastępstwie  
 

57 Michael Brocke i in., red., Die Rabbiner im Deutsche Reich, 1871–1945 (Berlin: De Gruy-
ter, 2009), 290; Jewish Histories Berlin: Kleine Synagoge in Auguststraße, Think Now, dostęp 
10.01.2022, https://thinknow-thinknow.blogspot.com/2016/07/jewish-histories-beriin-kleine-sy-
nagoge.html?m=1.
58 Moshe Yehuda Hoffmann (Hoffman), Geni, dostęp 10.01.2022, https://www.geni.com/people/R-
-Moshe-Yehuda-Hoffman-A-B-D-Vrbove/353294927100007585. Na temat Żydów na Węgrzech 
w XIX w. i dotyczących ich przemian społeczno-kulturowych zob. Victor Karady, „The Ashkenaz 
of the South: Hungarian Jewry in the Long Nineteenth Century”, w: Polin. Studies in Polish Jewry, 
vol. 31: Poland and Ungary Jewish Realities Compared, red. Francois Guesnet, Howard Lupovitch, 
Antony Polonsky (London: The Littman Library of Jewish Civilization, 2019), 83–120.
59 Michael Chernick, The Modern Study of Mischna: Rabbi Dr. David Zvi Hoffmann’s Approach, 
dostęp 10.01.2022, https://thegemara.com/article/the-modern-study-of-mishna-rabbi-dr-david-zvi- 
hoffmanns-approach/.
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spełniał wspomniany Raphael Freundlich, długoletni pracownik gminny i osoba 
kompetentna w zakresie kultu. W 1897 roku rabinem w Szczecinku został 
dr Joseph Norden60. Przyszedł na świat w Hamburgu, w 1870 roku, w rodzinie 
zasymilowanych, lecz pod względem religijnym ortodoksyjnych Żydów. Jako 
dziecko uczęszczał do religijnej szkoły Talmud Tora, następnie został zapisany 
do gimnazjum. W 1890 roku ukończył w Hamburgu prestiżowe Johanneum61, 
kolejnym krokiem było podjęcie studiów filozoficznych na Uniwersytecie Ber-
lińskim. Należy dodać, że równolegle uczęszczał do ortodoksyjnego seminarium 
rabinackiego w Berlinie. W tym czasie uczestniczył również w wykładach w pro-
gresywnie zorientowanym instytucie studiów judaistycznych. Doktorat uzyskał 
na uniwersytecie w Halle w 1895 roku, a w 1896 roku zdał egzamin rabinacki.

Swoje pierwsze stanowisko kaznodziei objął w 1897 roku w Szczecinku. 
W jego karierze było to epizodyczne wydarzenie, gdyż już dwa lata później został 
rabinem w Mysłowicach na Górnym Śląsku. Jego relacje z tamtejszymi Żydami 
były trudne, ponieważ większość charakteryzowała się ortodoksyjnością poglądów 
religijnych, Norden zaś występował jako orędownik liberalnego judaizmu, przez 
co z trudem wcielał w życie swoje postępowe idee. Warto podkreślić, że był aktyw-
nym członkiem Światowej Unii na rzecz Judaizmu Postępowego. W 1907 roku 
przeniósł się ze śląskiej gminy do Elberfeld (dziś dzielnica miasta Wuppertal 
w Nadrenii Północnej-Westfalii). Do 1935 roku pełnił tam funkcję rabina. Niedługo 
po tym przeprowadził się do Hamburga, swojego rodzinnego miasta, w którym 
postanowił spędzić ostatnie lata swego życia. W 1938 roku stanął na czele refor-
mowanej gminy żydowskiej, która działała w warunkach nazistowskiego terroru. 
Sugerowano, aby rabin wyjechał do Anglii podobnie jak m.in. rabin Bruno Italiener, 
jednak on postanowił zostać ze swą wspólnotą. W 1942 roku został aresztowany 
przez Niemców i niebawem deportowany do obozu koncentracyjnego w There-
sienstadt, gdzie zmarł w 1943 roku62.

60 Löw Andrea, red., German Reich and Protectorate of Bohemia and Moravia September 1939 – 
September 1941 (Berlin–Boston: De Gruyter, 2020), 513.
61 Gelehrtenschule des Johanneums, dostęp 10.01.2022, https://johanneum-hamburg.de/.
62 Norden, Joseph, Das Jüdische Hamburg, dostęp 10.01.2022, http://www.dasjuedischehamburg.
de/inhalt/norden-joseph; Miriam Gillis-Carlebach, Jewish Everyday Life as Human Resistance, 
1939–1941. Chief Rabbi Dr. Joseph Zvi Carlebach and the Hamburg-Altona Jewish Commu-
nities. Documents of Chief Rabbi Joseph Zvi Carlebach. 1939–1941 (Frankfurt am Main: Peter 
Lang, 2009), 148; Emily Leah Silverman, Edith Stein and Regina Jonas. Religious Visionaries 
in the Time of the Death Camps (New York: Routledge 2014), 283.
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Joseph Norden pod względem poglądów politycznych był liberalnym monar-
chistą. Popierał jednak monarchię konstytucyjną, w której władza cesarza była 
ograniczona, obowiązywała konstytucja, a ludność posiadała powszechne oraz 
równe prawo wyborcze. Był zwolennikiem oświecenia oraz tolerancji, walki z anty-
semityzmem a także ograniczenia wpływów szlachty pruskiej. Wpływ na jego 
światopogląd miały felietony społeczno-polityczne Theodora Wolffa, który publi-
kował na łamach Berliner Tageblatt, gazety uchodzącej ówcześnie za lewicową63.

Jego stosunek do judaizmu i tradycji wskazuje, że był postępowcem. Tłuma-
czył na język niemiecki książki Claude’a Montefiore (1858–1938), jednego z przy-
wódców judaizmu reformowanego w Anglii. Ponadto interesował się i studiował 
pisma chrześcijańskie, w czym uzyskał wysokie znawstwo. Krytykował ortodoksję 
żydowską za zamknięcie na świeckie nauki oraz współczesne metody badawcze 
żydowskiej spuścizny kulturowej64.

Wypracował również własne stanowisko wobec syjonizmu, który na początku 
XX wieku był stale rozwijającą się siłą polityczną wśród Żydów. Swoje poglądy 
w tej materii wyłożył w pracy Grundlagen und Ziele des religiös-liberalen Juden-
tums wydanej w 1918 roku. Norden zestawiał ze sobą liberalizm i syjonizm jako 
dwie osobne koncepcje społeczno-polityczne. Twierdził, że były one dwiema 
osobnymi rzeczywistościami, które jednak mogą egzystować obok siebie, nie 
tylko intelektualnie, ale i emocjonalnie. W jednym ze swoich artykułów prasowych 
napisał, że „afirmuje oba bieguny, liberalizm i syjonizm”. Jego zdaniem liberalizm 
był formą interpretacji religii żydowskiej, a jej przeciwnikiem była ortodoksja, zaś 
syjonizm miał oblicze ściśle polityczne. Liberalizm realizował wyłącznie cele reli-
gijne, nie miał zamiaru wpływać na politykę. Jednak żadna z tych idei nie powinna 
sobie rościć prawa do całkowitego wypełnienia i projektowania życia Żydów. 
Sądził, że na syjonizmie ciążyła już pewna przewina, mianowicie że wtłoczył on 
siłą judaizm w ramy narodowe65.

W Niemczech, już przed I wojną światową, liberalizm Żydów narodowo-
-niemieckich stał w opozycji do syjonizmu, który podważał koncepcję asy-
milacji w łonie narodu oraz kultury niemieckiej. Zdaniem Nordena liberalny 

63 Dr Joseph Norden * 1870, Stolpersteine Hamburg, dostęp 10.01.2022, https://www.stolperste-
ine-hamburg.de/en.php?MAIN_ID=7&BIO_ID=1798.
64 Tamże. 
65 Michael A. Meyer, „Liberal Judaism and Zionism in Germany”, w: Zionism and Religion, red. 
Shmuel Almong, Jehuda Reinharz, Anita Shapira (Waltham: Brandeis University Press, 1998), 103.
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judaizm nie miał prawa odpowiadać na pytanie, czy syjonista może być dobrym 
Niemcem. Pisał: „Jak moglibyśmy udawać sędziów miłości ojczyzny innych?”. 
Jego postawa była mniej radykalna niż wielu liderów asymilacji żydowsko- 
-niemieckiej, którzy pod względem religijnym popierali liberalny judaizm. Z ruchu 
syjonistycznego nie należało czynić kozła ofiarnego za postępowanie jego zwo-
lenników. Ruch narodowo-żydowski miejscami „spotykał” się z liberalnym juda-
izmem, gdyż wielu syjonistów uznawało tę formę religii mojżeszowej za swoją 
własną. Norden dodawał, że syjonizm nie interesował się życiem religijnym i jego 
treścią, dawał jednak wielu Żydom pewność siebie, poczucie wartości. Obudzono 
w nich świadomość narodową, a nie odnowiono miłości do judaizmu. Liberalizm 
religijny ma zatem wspólny punkt z ortodoksją – obawę o zachowanie religii, 
o którą syjonizm się nie troszczy. Norden postrzegał żydowski ruch narodowy 
wyłącznie jako twór polityczny i świecki66. Było to uproszczenie, w syjonizmie 
pojawiało się wiele dyskusji na temat roli religii mojżeszowej. W tym kontek-
ście dobrym przykładem jest Achad Haam (1856–1927), myśliciel, który skupiał 
się na połączeniu syjonizmu z duchowością żydowską. Jego poglądy nie stały 
się centralnym elementem żydowskiego ruchu narodowego, jednak były obecne 
w świadomości wielu zainteresowanych intelektualistów67.

Teoretycznie liberalizm religijny miał wspólne, zmodernizowane podejście 
do tradycji żydowskiej. Dotyczyło to zwłaszcza kwestii odejścia od idei mesja-
nistycznej. Dla postępowego judaizmu najważniejsze było zachowanie religii dla 
przyszłych pokoleń. Syjonizm otwarcie głosił potrzebę pracy oraz samodoskona-
lenia, aby Żydzi mogli wrócić do swojej ojczyzny – Erec Israel. To między innymi 
decydowało o wrogości ortodoksji wobec liberalizmu i syjonizmu68.

Joseph Norden był zatem typem rabina postępowego, który charakteryzował 
się poczuciem misji edukacyjnej. Swoje poglądy filozoficzno-religijne wykładał 
w publikacjach książkowych i artykułach prasowych69. Jego wykładnia judaizmu 
zapewne wywarła wpływ na szczecineckich Żydów, z którymi obcował przez 
dwa lata jako rabin. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia dla Żydowskiej 

66 Joseph Norden, Grundlagen und Ziele des religiös-liberalen Judentums (Frankfurt am Main: 
Voigt & Gleiber, 1918), 42–44.
67 Zob. Daria Boniecka-Stępień, Charakterystyka i rola religii w myśli syjonistycznej. Na podsta-
wie tekstów Achad Ha-Ama i Josefa Chaima Brennera (Warszawa: Wydawnictwo Żydowskiego 
Instytutu Historycznego, 2020).
68 Norden, Grundlagen, 45.
69 Katalog der Deutschen Nationalbibliothek, Deutsche Nationalbibliothek, dostęp 11.01.2022, 
https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=143114921.
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Historii i Literatury, zapraszano go również jako prelegenta, m.in. do Słupska i Piły 
(referaty dotyczyły głównie zagadnień z antycznej historii Izraelitów)70.

Pod koniec 1899 roku nowym rabinem w Szczecinku został dr Moses Worms. 
Urodził się w miejscowości Saarwellingen, w 1864 roku. Pochodził z rodziny postę-
powej, w której kładziono nacisk na edukację. W 1886 roku ukończył Żydowskie 
Seminarium Teologiczne we Wrocławiu71 oraz Królewski Uniwersytet we Wro-
cławiu72. W latach 1888–1890 kontynuował studia na Uniwersytecie Berlińskim. 
W tamtym też czasie wykładał już w Żydowskim Seminarium Nauczycielskim. 
Po wyjeździe ze stolicy Niemiec otrzymał stanowisko nauczyciela w szczeci-
neckiej gminie żydowskiej. W literaturze podaje się, że w latach 1893–1900 był 
jednocześnie nauczycielem i rabinem73. Musiałby pełnić te funkcje jednocześnie 
z Josephem Nordenem, co wydaje się mało prawdopodobne. Ten ostatni pełnił obo-
wiązki kaznodziei do 1899 roku, Worms mógł być więc początkowo nauczycielem. 
Ponadto źródła wskazują, że był on obecny jako rabin w Szczecinku do 1903 roku. 
Prowadził także lekcje religii mojżeszowej dla młodzieży żydowskiej w miejsco-
wym gimnazjum Księżnej Elżbiety (Königlichen Fürstin Hedwig Gymnasiums)74.

Z nielicznych zachowanych źródeł wyłania się obraz człowieka aktywnego, 
zaangażowanego w życie gminy oraz problemy Żydów w Niemczech. W 1901 roku 
wygłosił uroczystą mowę w czasie uroczystości pogrzebowej wspominanego już 
Raphaela Freundlicha75.

W 1902 roku udał się do Stargardu Szczecińskiego, aby wziąć udział w obra-
dach Związku Żydowskich Nauczycieli Prowincji Pomorskiej. Towarzyszył mu, 
znany jedynie z nazwiska, Kochanowsky. Obok przedstawicieli gminy żydowskiej 
w Szczecinku obecni byli również inni znani nauczyciele z regionu pomorskiego: 
dr Silberstein oraz Hoffmann (Stargard Szczeciński), Finkelstein (Połczyn Zdrój), 

70 Mitteilungen aus dem Verband der Vereine für Judische Geschichte und Literatur in Deutschland, 
4 (1897): 24.
71 Na temat Żydowskiego Seminarium Teologicznego zob. Gabor Lengyel, Moderne Rabbineraus-
bildung in Deutschland und Ungarn. Ungarische Hörer an Bildungsinstitutionen des deutsche 
Judentums (1854–1938) (Berlin: Lit Verlag, 2012), 137–140.
72 Na temat Żydów wrocławskich w XIX wieku zob. Agata Rybińska, Granice integracji. Religij-
ność Żydów wrocławskich w drugiej połowie XIX wieku (1854–1890) (Wrocław: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017).
73 Brocke, Die Rabbiner, 667.
74 Jahresbericht des Königlichen Fürstin Hedwig Gymnasiums zu Neustettin über das Schuljahr 
1901, 262 der Anstalt (Neustettin: R.G. Hertzbergische Buchdruckerei, 1902), 53.
75 Israelitisches Familienblatt 30, 22.08.1901: 4; Im Deutschen Reich 7, 2.08.1901: 422.
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dr Goldschmidt i Dobrowolski (Kołobrzeg), dr Vogelstein oraz Sarasohn (Szcze-
cin), Frank (Bytów), Freudenthal (Złocieniec), Saul (Świdwin), Bauer (Koszalin), 
Heidenfeld (Sławno), Jacob (Pyrzyce), Wolfram (Łobez), dr Finkel (Pasewalk), 
Altmann (Choszczno) oraz Wolf (Chociwel)76.

Zgromadzeni wygłaszali referaty poświęcone organizacji oraz nowym meto-
dom nauczania młodzieży żydowskiej na różnych szczeblach edukacji szkolnej 
(z pominięciem studiów wyższych). Omawiano zagadnienia religijne, które przed-
stawiane były na lekcjach, rozważano także stopień zaawansowania studiów nad 
ogólnymi problemami w judaizmie77. W konferencji uczestniczyło środowisko 
nauczycieli oraz rabinów związanych z ruchem liberalnym i postępowym. Toczące 
się dyskusje wiązały się ściśle z zagadnieniem reformy kultu i modernizacją żydow-
skiego systemu nauczania religijnego w Niemczech78.

Rabin Moses Worms rozwijał swoje zainteresowania naukowe, skupiał się 
szczególnie na historii filozofii w okresie antycznym oraz średniowiecznym. 
W 1899 roku obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie w Erlangen (Bawaria). 
Dysertacja nosiła tytuł Doktryna o początku świata u średniowiecznych arabskich 
filozofów wschodu oraz zwalczanie jej przez arabskich teologów (ukazała się dru-
kiem w 1900 r. w Münster)79. Dzięki swoim badaniom wzbogacał też lekcje, które 
prowadził dla żydowskiej młodzieży w Szczecinku, m.in.: historię biblijną, dzieje 
starożytne Żydów itp.80. Dodatkowo działał oraz dawał wykłady w szczecineckim 
oddziale Stowarzyszenia dla Żydowskiej Historii i Literatury81. Był też zapraszany 
na gościnne wystąpienia m.in. do Świdwina i Słupska82.

W 1903 roku Moses Worms zakończył swój pobyt w Szczecinku i przeniósł 
się do Drezna, gdzie uzyskał stanowisko zastępcy rabina i gminnego nauczyciela 
religii83. Jednak już w 1904 roku przeprowadził się do Szczecina, w którym pełnił 

76 Israelitisches Familienblatt 41, 25.09.1902: 11.
77 Tamże, 11.
78 Szerzej: Michael Meyer, Response to Modernity: A History of the Reform Movement in Judaism 
(Oxford: Oxford University Press, 1988).
79 Worms, Moses, Dr., Biographisches Portal der Rabbiner, dostęp 12.01.2022, http://steinheim-insti-
tut.de:50580/cgi-bin/bhr?id=2689; Die Lehre von der Anfangslosigkeit der Welt bei den mittelalter-
lichen arabischen Philosophen des Orients und ihre Bekämpfung durch die arabischen Theologen 
(Mutakallimûn) (Münster: Aschendorff, 1900).
80 Jahresbericht, 53.
81 Die Deborah 33, 15.02.1900: 7.
82 Zob. przypis 70.
83 Israelitisches Familienblatt 6, 5.02.1903: 9; The Jewish Voice 34, 6.03.1903: 8.
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te same funkcje, co w gminie drezdeńskiej. Przez 16 lat był związany ze szczecińską 
gminą żydowską. Przez wiele lat był aktywnym członkiem Stowarzyszenia dla 
Żydowskiej Historii i Literatury w Szczecinie oraz wspomnianego już Związku 
Żydowskich Nauczycieli Prowincji Pomorskiej. Zmarł w czasie wypoczynku 
w Bawarii w miejscowości Reichenhall, pochowano go na cmentarzu żydowskim 
w Szczecinie w 1920 roku84.

Po rezygnacji dr Mosesa Wormsa z funkcji rabina w 1903 roku stanowisko 
obsadzone zostało przez dr Wilhelma Lewy’ego, postać nietuzinkową, zaangażo-
waną zarówno społecznie, jak i politycznie.

Wilhelm Ephraim Lewy przyszedł na świat w Berlinie w 1876 roku w rodzi-
nie, która kultywowała żydowskie tradycje religijne. W latach 1898–1899 uczył 
się w szkole religijnej w Krakowie. Po roku jednak wrócił do stolicy Niemiec, 
aby podjąć studia w seminarium rabinackim oraz na Uniwersytecie Berlińskim 
(ekonomia). W 1901 roku z powodzeniem zdał egzamin rabinacki. Kontynuował 
jednak naukę, w 1902 roku obronił rozprawę doktorską w Hanowerze, co dało 
mu pełne wykształcenie, typowe dla postępowych kaznodziei. Pierwsze stanowi-
sko rabina objął w Lęborku zaraz po uzyskaniu stopnia doktora. Przebywał tam 
krótko, gdyż już w 1903 roku podjął starania o wakat rabina w gminie żydowskiej 
w Szczecinku85.

31 marca 1903 roku dr Wilhelm Lewy wystąpił przed zarządem gminy oraz 
jej członkami z wykładem Istota syjonizmu. Wystąpienie zostało przyjęte bardzo 
dobrze, co wpłynęło na decyzję o jego zatrudnieniu86. Należy dodać, że Lewy 
był w tym czasie znanym i cenionym członkiem Zionistische Vereinigung für 
Deutschland (dalej: ZVfD)87. Znał osobiście Teodora Herzla (1860–1904) i uczest-
niczył w Kongresach Syjonistycznych. Na potrzeby niniejszego artykułu najpierw 

84 Bad Reichenhall, Alemannia Judaica, dostęp 12.01.2022, http://www.alemannia-judaica.de/
bad_reichenhall_ juedgeschichte.htm; Stosunek do żydowskich śladów na polsko-niemieckim 
pograniczu, dostęp 12.01.2022, http://transodra-online.net/pl/book/export/html/1655; Handbuch 
der jüdischen Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege. Statistisches Jahrbuch, 1911 (Berlin: 
Bureau für Statistik der Juden, 1911), 32.
85 Brocke, Die Rabbiner, 402.
86 Jüdische Rundschau 14, 3.04.1903: 131; tamże 67, 10.04.1903: 4.
87 Na temat ZVfD patrz: Jehuda Reinharz, Fatherland or Promised Land. The Dilemma of the 
German Jews, 1893–1914 (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1975); Jehuda Reinharz, 
„Ideology and Structure in German Zionism, 1882–1933”, Jewish Social Studies. Articles Devoted 
to Zionism and Israel 2 (1980), 119–146; Christina Lindemann, Die Geschichte des deutschen 
Zionismus. Von ihre Anfängen bis zum I Weltkrieg (München: Grin Verlag, 2017). 
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omówimy aktywność Lewy’ego jako rabina w Szczecinku, następnie zaś jako 
syjonisty i organizatora żydowskiego życia narodowego.

Działalność Lewy’ego, doktora filozofii oraz syjonisty w szczecineckiej 
wspólnocie żydowskiej różniła się od jego poprzedników88. Obok wypełniania 
obowiązków rabina, silnie angażował się w politykę. Związał się z syjonizmem 
już w latach 90. XIX wieku. W 1898 roku z jego inicjatywy w Berlinie powo-
łano do życia pierwsze żydowskie towarzystwo sportowe Bar Kochba89. Mimo 
aktywności na polu świeckiej polityki stale interesował się zagadnieniami juda-
istycznymi, co rodziło w nim wiele dylematów. Po 1902 roku znalazł dla siebie 
wyjście, bowiem wtedy to działalność rozpoczął religijny odłam żydowskiego ruchu 
narodowego, który łączył w sobie wiarę mojżeszową z syjonizmem – Mizrachi90.

Religijność Lewy’ego jako członka frakcji Mizrachi w Niemczech była mniej 
ostentacyjna i tradycjonalistyczna niż jej zwolenników m.in. w Królestwie Pol-
skim. Miała ona charakter liberalny i postępowy, dzięki czemu Lewy szybko 
zdobył poparcie w Szczecinku, dla siebie i ruchu syjonistycznego. Krótki czas 
po objęciu funkcji kaznodziei, w mieście rozpoczęto prowadzenie zbiórek środ-
ków finansowych dla poszkodowanych w pogromie kiszyniowskim (1903 rok)91. 
Ponadto zbierano pieniądze na rzecz syjonistycznego Funduszu Narodowego. 
Jednymi z pierwszych wspierających byli Louis Caminer Shöne i Moses Freundlich 
(syn zmarłego w 1901 r. Raphaela Freundlicha, osoba znana i szanowana w gminie 
wyznaniowej). Źródła wskazują, że liczba sympatyków syjonizmu w Szczecinku 

88 Georg Herlitz, Bruno Kirschner, red., Jüdisches Lexikon. Ein enzyklopädisches and buch des jüdi-
schen Wissens in vier Bänden Mit über 2000 Illustrationen, Beilagen, Karten und Tabellen (Berlin: 
Jüdischer Verlag im Athenäum Verlag, 1927), 36.
89 Jehuda Reinharz, Dokumente zur Geschichte des deutsche Zionismus 1882–1933 (Tübingen: Mohr 
Siebeck, 1981), 54; Todd Samuel Presner, The Aestetics of Regeneration. The Zionist Invention of 
the Muscle Jew and the Visual of the Fin-de-siecle (Berkeley: Routledge, 2003), 147.
90 Partia Mizrachi powstała w 1902 r. w Wilnie, jej założycielem był rabin Icchak Jakub Reines.  
Ugrupo wanie pozostawało w opozycji do ortodoksów. Twórcami organizacji byli głównie sympatycy 
ruchu Miłośników Syjonu z epoki poprzedzającej wystąpienie Teodora Herzla w 1897 r. w Bazylei. 
Początkowo partia działała jako autonomiczna część Ogólnoświatowej Organizacji Syjonistycznej, 
z czasem jednak zaczęła funkcjonować jako samodzielna, zorganizowana formacja polityczna. 
Zob. Jacek Walicki, Ruch syjonistyczny w Polsce w latach 1926–1930 (Łódź: Wydawnictwo Ibidem, 
2005), 291; Daniel Mahla, Orthodox Judaism and the Politics of Religion. From Prewar Europe to 
the State of Israel (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 39–40.
91 Pogrom w Kiszyniowie w Imperium Rosyjskim miał miejsce 19 kwietnia 1903 r. Był wynikiem 
wieloletniej propagandy antyżydowskiej popieranej przez władze carskie. Zob. szerzej: Steven 
J. Zipperstein, Pogrom. Kishinev and the Tilt of History (New York – London: Taylor & Francis, 
2018). Na temat antysemityzmu i kontekstów pogromowych epoki zob. Ali Götz, Europa przeciwko 
Żydom 1880–1945 (Warszawa: Wydawnictwo Filtry, 2021).
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stopniowo wzrastała, co przejawiało się stałymi wpłatami na rzecz żydowskiego 
ruchu narodowego92.

1903 rok był dla Wilhelma Lewy’ego znaczący, gdyż wtedy wybrano go 
na członka zarządu ogólnokrajowego ZVfD, mającego siedzibę w Berlinie. Jedno-
cześnie pełnił obowiązki rabina w Szczecinku, przez co często przemieszczał 
się między prowincją pomorską a stolicą Niemiec93. Jego silna pozycja działacza 
politycznego zaowocowała niebawem dodatkowym wyróżnieniem. Pod koniec 
czerwca tegoż roku wybrano go na delegata na VI Kongres Syjonistyczny w Bazylei 
(23–28 sierpnia 1903 roku)94. W przyszłości uczestniczył w XI Kongresie, który 
odbywał się w Wiedniu, zasiadał w komisji kultury (wraz ze znanym i wpływo-
wym Leo Motzkinem)95.

W szczecineckiej żydowskiej gminie wyznaniowej utrzymywało się poparcie 
dla syjonizmu (najprawdopodobniej za sprawą wzmagającego się antysemityzmu 
ze strony niemieckich nacjonalistów). Akcje zbiórkowe na Fundusz Narodowy 
wspierali również chrześcijanie, m.in. Gustaw Heidemann, właściciel hotelu, który 
pozwolił, aby w holu wystawiono księgę datków wraz z biało-błękitną puszką96. 
W 1906 roku oficjalnie wpłaty dokonywane były przez gminę wyznaniową. Świad-
czy to o skali poparcia dla idei syjonistycznej, gdyż zabieg taki wymagał zgody 
zarządu gminy97.

W 1906 roku w Szczecinku organizowano większe wydarzenia o charakterze 
żydowsko-narodowym. Do miasta pod koniec listopada przybył z Berlina znany 
i ceniony działacz syjonistyczny, dr Moses, z wykładem Żargon i poezja żargo-
nowa98. W grudniu zaś odbyła się Makabiada – święto Machabejskie99, w czasie 
którego przemawiali dr Joseph ze Słupska i dr Wilhelm Lewy. Sama Makabiada 

92 Jüdische Rundschau 23, 5.06.1903: 230.
93 Tamże 25, 19.06.1903: 248.
94 Tamże 26, 26.06.1903: 258.
95 Bericht des Actions Comites des Zionistischen Organisation an den XI. Zionisten Kongress Wien: 
2. bis 9. September 1913 (Berlin–Schöneberg : Scholem, 1913), 39.
96 Jüdische Rundschau 11, 11.03.1904: 108.
97 Tamże 10, 9.03.1906: 150; tamże 18, 4.05.1906: 265.
98 Pojęcie „żargon” odnosiło się do języka jidysz, którym posługiwali się Żydzi w Europie Środ-
kowej i Wschodniej. 
99 Machabeusze byli rodem kapłańskim w II w. p.n.e., od 140 r. p.n.e. panowali w starożytnej Judei. 
W 167 r. p.n.e. wzniecili powstanie przeciw panowaniu Seleucydów. Wyzwolili oni większą część 
Judei i ogłosili się jej władcami. Zob. Machabeusze, Wirtualny Sztetl, dostęp 25.01.2022, https://
sztetl.org.pl/pl/slownik/machabeusze.
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polegała na przeprowadzeniu serii konkurencji sportowych dla dzieci oraz mło-
dzieży żydowskiej ze Szczecinka oraz okolicznych miejscowości100. Organizowa-
nie specjalnych wydarzeń związane było z faktem, że w tym czasie Szczecinek 
uznawany był za centralę ruchu syjonistycznego w całej prowincji pomorskiej. 
Tam drukowano i kolportowano materiały propagujące żydowski ruch narodowy 
oraz ideę palestyńską. Warto dodać, że za akcję informacyjną odpowiadała Rosa 
Freundlich, członkini szanowanej rodziny szczecineckich Żydów101. 

 Rabin Wilhelm Lewy koordynował działalność syjonistyczną w Szczecinku. 
W 1906 roku zaręczył się z Betty Samuel i krótko po tym zostali małżeństwem. 
Żona włączyła się w akcję propagowania żydowskiego ruchu narodowego, szcze-
gólnie agitację wśród kobiet. Rabin pozostawał aktywny społeczno-politycznie 
do 1909 roku, gdy wraz z rodziną postanowił wyjechać do Berlina102. Tam objął 
stanowisko nauczyciela religii mojżeszowej, okresowo pełnił również obowiązki 
rabina, związał się z synagogą przy Kaiserstrasse (Berlin Mitte)103. W Szczecinku 
zaś pozostało środowisko popierające syjonizm, wielu sympatyków było członkami 
zarządu gminy wyznaniowej, przez co w kolejnych latach notowano wpłaty na Fun-
dusz Narodowy104. W latach dwudziestych XX wieku do aktywistów ruchu należał 
m.in. Heinz Freundlich. Cyklicznie organizowano zebrania i wystąpienia związane 
z „nową tradycją” syjonistyczną, np. dzień Teodora Herzla i Chaima Nachmana 
Bialika (1873–1934). We wrześniu 1935 roku oddział Organizacji Syjonistycznej ze 
Szczecinka zainaugurował w synagodze uroczystość Herzl-Bialik, a przemówienie 
wygłosił rabin okręgowy Karl Richter105 ze Świdwina106. Powoli jednak działalność 
społeczno-polityczna Żydów w Niemczech zamierała ze względu na skrajnie anty-
żydowskie działania nazistów. W samym Szczecinku zwolennicy Adolfa Hitlera 

100 Jüdische Rundschau 6, 2.02.1906: 89.
101 Tamże 20, 18.05.1906: 302.
102 Tamże 44, 2.11.1906: 664; tamże 16, 19.04.1907: 66; tamże 28, 15.08.1904: 306; tamże 49, 
8.12.1905: 658; tamże 6, 2.02.1906: 90; tamże 27, 6.07.1906: 412. Do końca pełnienia funkcji rabina 
w Szczecinku Lewy interesował się rozwojem judaizmu postępowego w Niemczech. W 1909 r. 
uczestniczył jako delegat w konferencji rabinów postępowych w Marburgu. Zob. Neue jüdische 
Presse, 8.01.1909, 1: 2.
103 Israelitisches Familienblatt 17, 29.04.1909: 5.
104 Jüdische Rundschau 10, 9.03.1906: 150; tamże 43, 25.10.1907: 176; Die Welt 51, 20.12. 1907: 21.
105 Rabin Karl Richter został zamordowany w Świdwinie w czasie zamieszek związanych z tzw.  
Nocą Kryształową w 1938 roku.
106 Jüdische Rundschau 74, 13.09.1935: 7; tamże 102/103, 30.12.1925: 849; tamże 2, 8.01.1926: 17; 
tamże 28, 8.04.1927: 209; tamże 3, 10.01.1928: 21.
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rozwieszali na ulicach plakaty antysemickie, wśród ludności rozdawano także 
ulotki propagandowe107.

Poza działalnością rabinów w Szczecinku aktywnych było wielu członków 
społeczności żydowskiej. Szczególnie wiele inicjatyw podejmowano w ramach 
Stowarzyszenia dla Żydowskiej Historii i Literatury. Wygłaszano referaty, m.in.: 
Król Dawid, Salomon Gabriel czy Jehuda Halevi108.

Aktywne pozostawało również stowarzyszenie literackie Literaturvereine, 
założone 8 listopada 1903 roku. Należeli do niego też szczecineccy rabini, m.in. 
dr Moses Worms109. Referat inauguracyjny pod tytułem Cel i znaczenie studiów 
nad żydowską historią i literaturą wygłosił dr Levin. Stowarzyszenie skupiało się 
głównie na propagowaniu wiedzy z zakresu historii literatury oraz kultury żydow-
skiej. Poruszano także zagadnienia judaizmu w kontekście nurtu postępowego oraz 
modernizacji życia religijnego Żydów w Niemczech.

W 1904 roku stowarzyszenie literackie liczyło 36 członków. Przewodni-
czącym był dr medycyny B. Will, członkami zarządu: Markus Wolffberg, rabin 
dr Wilhelm Lewy, sekretarzem: Georg Behrend, skarbnikiem zaś Louis Caminner. 
Działała też biblioteka, w której dostępnych było 80 woluminów.

Szczególnie aktywny był dr Wilhelm Lewy, który występował gościnnie 
w wielu ośrodkach, m.in. w Grodzisku Wielkopolskim (referat Żydowskość i chrze-
ścijaństwo), Lęborku (referat Heinrich Heine i jego stosunek do żydowskości), 
Ostrowie (referat Obrona żydowskości), Sławnie (referat O syjonizmie) oraz Tucholi 
(referat Żydzi i chrześcijanie)110.

W Szczecinku, w latach 1919/20–1938, działał Centralny Związek Niemiec-
kich Obywateli Wyznania Mojżeszowego (Central-Verein Deutscher Staatsbürger 
Jüdischen Glaubens). W ramach jego działalności odbywały się odczyty i konfe-
rencje dotyczące zagadnień życia społeczno-politycznego ludności żydowskiej 
w państwie niemieckim. W 1922 roku w Szczecinku referat na temat polityki 
państwa wobec Żydów wygłosił rabin dr Salomonski z Frankfurtu nad Odrą. 
Związek był opozycyjnie nastawiony do syjonistów, którzy podważali związek 

107 Israelitisches Familienblatt 22, 30.05.1935: 3.
108 Mittelungen aus dem Verband der Vereine für Judische Geschichte und Literatur in Deutschland 
6 (1898): 26; tamże 8 (1900): 38; tamże 9 (1901): 37.
109 Tamże 8 (1900): 46. 
110 Tamże 15 (1907): 31; tamże 17 (1909): 51.
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Niemiec z Żydami. Pod względem politycznym organizacja związana była z ruchem 
asymilacyjnym111.

Warto też wspomnieć, że w Szczecinku od końca XIX wieku do 1938 roku dzia-
łał oddział Związku Nauczycieli Żydowskich w Niemczech, który po 1918/1919 roku 
reprezentował Carl Voß112. Ze względu na braki źródłowe, niewiele wiadomo 
na jego temat.

Po I wojnie światowej życie sportowe wspólnoty żydowskiej skupiało się 
w Żydowskim Związku Sportowym, np. w 1925 roku zorganizowano zawody 
gimnastyczne113.

Życie intelektualne Żydów szczecineckich ewoluowało w pierwszej połowie 
XIX wieku w kierunku postępowym i świeckim. Zmiany te związane były z ogólną 
modernizacją społeczeństwa mojżeszowego w krajach niemieckich między 1814 
a 1848 rokiem. W drugiej połowie stulecia wspólnota żydowska w Szczecinku 
szybko uległa akulturacji i zasymilowała się z niemieckim kręgiem kulturowym. 
Gmina żydowska rozwijała się najlepiej od lat 70. XIX wieku do wybuchu I wojny 
światowej w 1914 roku. W dwudziestoleciu międzywojennym liczba Żydów zaczęła 
szybko maleć. Już na początku XX wieku wielu członków gminy wyjechało ze 
Szczecinka i samych Niemiec. Wpływ na to miał pogarszający się stan gospo-
darczy regionu pomorskiego, radykalizacja antysemityzmu, rozwój ruchu nazi-
stowskiego oraz propaganda syjonistyczna, promująca wyjazdy do Palestyny. 
W takich okolicznościach gmina żydowska powoli ubożała. Być może z tego 
względu po 1909 roku nie zatrudniano już rabinów, lecz decydowano o utrzymaniu 
jedynie nauczycieli religii. O stopniowej utracie sił gmin żydowskich w prowincji 
pomorskiej świadczyła również decyzja Związku Gmin Żydowskich w Prusach. 
Ustanowiono rabinat okręgowy (Karl Richter) z siedzibą w Świdwinie, któremu 
podlegać miały wspólnoty: Węgorzewo, Resko, Drawsko Pomorskie, Połczyn 
Zdrój, Białogard, Kołobrzeg, Koszalin, Bobolice, Polanów, Szczecinek, Barwice, 
Złocieniec oraz Czaplinek. Szacowano, że w regionie do 1934 roku nie zostało 
więcej niż ok. 1000 dorosłych Żydów, członków gmin wyznaniowych114.

111 Central-Verein Zeitung 2, 11.05.1922: 33.
112 Israelitisches Familienblatt 27, 2.07.1925: 20. Związek założono w 1881 r. (działał do 1938 r.). Zob. 
Führer durch die jüdische gemeindeverwaltung und Wolfahrtspflege in Deutschland 1932–1933, 70.
113 Israelitisches Familienblatt 48, 26.11.1925: 13. W Szczecinku w 1905 r. działały ponadto: 
Chewra Kadischa, Chewra Bikkur Cholim, Israelitisches Frauen Verein oraz Freundlichsches 
Legat. Zob. Statistisches Jahrbuch deutscher Juden 17 (1905): 159.
114 Der Israelit 49, 6.12.1934: 13; Gemeindeblatt für die Jüdischen Gemeinden Preussens 3,  
1.03.1935: 14.
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Dalszych badań wymagają gminy żydowskie w prowincji pomorskiej do 
1918 roku, ich życie religijne, społeczne i polityczne. Szczególnie interesujące 
wydaje się zbadanie życia małych wspólnot żydowskich na szczeblu regionalnym. 
Należy także zwrócić uwagę na ewolucję judaizmu postępowego oraz rabinów 
w regionie pomorskim. W przyszłości należałoby też porównać liberalny judaizm 
w Niemczech i na ziemiach polskich115 do 1914 roku. 
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Abstrakt

Prezentowany artykuł omawia problematykę życia intelektualnego ludności żydowskiej 
zamieszkującej miasto Szczecinek w XIX i XX wieku. Jej aktywność religijną, społeczną 
i polityczną osadzono na tle szerokich przemian zachodzących w Prusach, a od 1871 roku 
Niemiec. W tym kontekście szczególnie zwrócono uwagę na prowincję pomorską, której 
większa część należy współcześnie do Polski. Niewielką gminę żydowską w Szczecinku 
tworzyło wielu ludzi, którzy udzielali się na szerszym forum społecznym. Tworzono 
i animowano aktywność różnych organizacji i towarzystw o charakterze naukowym oraz 
religijnym. Autor ustalił i przeanalizował także sylwetki szczecineckich rabinów, którzy 
nadawali kształt lokalnej wspólnocie mojżeszowej. Każda z tych postaci charakteryzowała 
się nieco odmiennymi poglądami na bieżące sprawy Niemiec i Żydów. Łączyło ich zaś 
uznanie dla liberalnego judaizmu oraz przekonanie o potrzebie reformy kultu. Zwrócono 
też uwagę na życie polityczne ludności żydowskiej w Szczecinku, zaangażowanie jej 
liderów i poszczególnych osób.
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The intellectual life of the Jewish population in Szczecinek  
in the 19th and 20th centuries in the context of the socio-economic situation 

in the province of Pomerania

Abstract

This article examines the intellectual life of the Jewish population living in the city of 
Szczecinek in the 19th and 20th centuries. Its religious, social and political activity is set 
against the backdrop of the broad changes taking place in Prussia and, from 1871, Germany. 
In this context, particular attention was paid to the Pomeranian province, the greater part  
of which belongs to modern Poland. The small Jewish community in Szczecinek consisted 
of many people who were active in the wider social community. They created and organ-
ized the activities of various educational and religious groups and associations.The author 
also identified and analyzed the profiles of the Szczecinek rabbis who shaped the local 
Jewish community. Each of these figures was characterized by slightly different views 
on day-to-day German and Jewish affairs. What they had in common, however, was 
an appreciation of liberal Judaism and a belief in the need for religious reform. Focus was 
also given to the political life of the Jewish population in Szczecinek, the involvement of 
its leaders and individuals.
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Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Woodrow Wilson wydał 24 lutego 
1919 roku dekret powołujący American Relief Administration (dalej: ARA). Pod-
stawowym zadaniem tej instytucji było wsparcie ludności państw Europy Środko-
wo-Wschodniej. Dla odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej zaopatrzenie przede 
wszystkim w żywność było bardzo istotne1. W styczniu 1919 roku, podczas wizyty 
w Polsce, amerykańcy inspektorzy stwierdzili znaczne niedożywienie ludności, 
zwłaszcza dzieci2, co było głównym powodem wprowadzenia przez USA akcji 
aprowizacyjnej w tej części Europy3. 

1 W odradzającym się państwie polskim brakowało nie tylko żywności, ale dosłownie wszystkiego. 
Nowo powstałe Ministerstwo Aprowizacji w Warszawie prosiło np. swojego delegata na miasto 
Gdańsk o zakup w mieście maszyn do pisania, których brakowało w Warszawie – Archiwum Pań-
stwowe w Gdańsku (dalej: APG), Korespondencja z Ministerstwem Aprowizacji – Państwowym 
Urzędem Zakupu Artykułów Pierwszej Potrzeby (PUZAPP), Misją Angielską i Amerykańską 
w sprawie transportów gdańskich, część 1 (dalej: Korespondencja część 1), sygn. 10/259/0/1/21, 41.
2 American Relief Administration European Children’s Fund Mission to Poland = Polsko-Amery-
kański Komitet Pomocy Dzieciom 1919–1922 (Warsaw: Galewski and Dau, 1922), 8; Amerykański 
Wydział Ratunkowy, Fundacja dla Dzieci Europy, Misja dla Polski. Polsko-Amerykański Komitet 
Pomocy Dzieciom 1919–1922 (Warszawa: Polsko-Amerykański Komitet Pomocy Dzieciom, 1922), 8.
3 Magdalena Sochala, „Wielka akcja ratownicza – działalność Polsko-Amerykańskiego Komitetu 
Pomocy Dzieciom (1919–1922)”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 85 (2010): 187,  
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Kluczowe znaczenie dla wdrożenia w Polsce amerykańskiej pomocy żywno-
ściowej miała kwestia dostępu do jednego z bałtyckich portów. Wybór nabrzeża 
docelowego dla dostaw był zatem bardzo pilny. Dostęp do wybrzeża Bałtyku 
był również postulowany przez zwolenników niepodległości RP4. Organizowana 
pomoc napotykała jednak wiele trudności, których opisanie jest ważne dla ukaza-
nia doniosłości udzielonego Polsce wsparcia. W burzliwym okresie lat 1919–1922 
dostarczono społeczeństwu polskiemu, głównie dzieciom, ponad 120 mln ton 
żywności.

W dotychczasowej polskiej historiografii działalność ARA została opisana 
w głównej mierze na podstawie wspomnień Mieczysława Jałowieckiego5. Spra-
wował on funkcję Generalnego Delegata Ministerstwa Aprowizacji na miasto 
Gdańsk (dalej: delegat MA) oraz Delegata Rządu Polskiego w Gdańsku. Był on 
odpowiedzialny za sprawną organizację wyładunku statków oraz transportów 
z amerykańską żywnością z portu gdańskiego na terytorium RP6. 

Artykuł stanowi próbę scharakteryzowania kwestii wyboru portu docelo-
wego dla amerykańskich dostaw. Opisane zostały również problemy transportowe 

za: Marian Balcerek, Rozwój opieki nad dzieckiem w Polsce w latach 1918–1939 (Warszawa: PWN, 
1978), 80.
4 Polacy wiązali wielkie nadzieje z orędziem prezydenta Wilsona z dnia 8.01.1918 r., w którym 
podkreślił on konieczność powstania państwa polskiego z dostępem do Bałtyku.
5 Mieczysław Jałowiecki, Wolne Miasto (Warszawa: Czytelnik, 2002); Mieczysław Jałowiecki, 
Wspomnienia, raporty i sprawozdania z Gdańska (1919–1920), wstęp i oprac. Zbigniew Machaliński 
(Gdańsk: Marpress, 1995).
6 Szerzej o działalności delegata MA Jałowieckiego, ARA w Polsce i Gdańsku oraz innych amery-
kańskich organizacjach humanitarnych i filantropijnych udzielających pomocy ludności w Polsce: 
Balcerek, Rozwój; Andrzej Cylwik, „Amerykański Wydział Ratunkowy w latach 1919–1922 na tere-
nie Rzeczypospolitej Polskiej i Gdańska (na podstawie raportów końcowych)”, Studia Gdańskie. 
Wizje i rzeczywistość 18 (2021): 127–144; Tadeusz Głuszko, „Zapomniana misja amerykańska”, 
30 dni 1, (2005): 16–27; Sylwia Kuźma-Markowska, Dziecko, rodzina i płeć w amerykańskich 
inicjatywach humanitarnych i filantropijnych w II Rzeczypospolitej (Warszawa: Wydawnictwa Uni-
wersytetu Warszawskiego, 2018); Sylwia Kuźma-Markowska, „Służba, kapitalizm i kosmopolityczny 
patriotyzm: amerykański Czerwony Krzyż Młodzieży w II RP”, Dzieje Najnowsze 3 (2017): 5–26; 
Zbigniew Landau, „O kilku spornych zagadnieniach stosunków polsko-amerykańskich w latach 
1918–1920”, Kwartalnik Historyczny 65 (1958), 4: 1093–1109; Zbigniew Machaliński, „Mieczysław 
Jałowiecki – Delegat Rządu Polskiego w Gdańsku i jego ludzie 1919–1920”, Komunikaty Instytutu 
Bałtyckiego 44 (1998): 38–49; Zbigniew Machaliński, „Mieczysław Jałowiecki – Delegat Rządu 
Polskiego w Gdańsku w latach 1919–1920. Forma i sposób działalności konspiracyjnej Delegacji 
Rządu Polskiego w Gdańsku na tle nowego układu sił w Europie”, Studia Gdańskie 5 (2008): 9–23; 
Stanisław Mikos, Działalność Komisariatu Generalnego RP w WMG 1920–1939 (Warszawa: PWN, 
1971); Stanisław Mikos, Wolne Miasto Gdańsk a Liga Narodów 1920–1939 (Gdańsk: Wydawnic-
two Morskie, 1979); Sochala, „Wielka akcja”; Józef Wójcicki, Wolne Miasto Gdańsk 1920–1939 
(Warszawa: Wydawnictwo Mini sterstwa Obrony Narodowej, 1976).
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amerykańskiej żywności. W tym celu wykorzystano dokumenty zawarte w zespole 
Komisarza Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum Państwowego 
w Gdańsku (dalej: APG) oraz w zespole Komitetu Narodowego Polski w Paryżu 
z Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Posłużono się również cennymi raportami 
końcowymi ARA wydanymi w 1922 roku, lecz bardzo rzadko wykorzystywa-
nymi w literaturze przedmiotu. Wykorzystano także dostępną literaturę naukową, 
zwłaszcza historyczną, dotyczącą opisywanego tematu.

Przygotowując wsparcie udzielane przez ARA społeczności polskiej, należało 
szczegółowo opracować logistykę transportu i dystrybucji otrzymanych dostaw. 
W styczniu 1919 roku nie było jeszcze ustalone, dokąd mają przypływać statki 
z amerykańską pomocą żywnościową. Brano pod uwagę dwa punkty docelowe 
transportów – Gdańsk i Szczecin. Oba nie znajdowały się jednak pod kontrolą 
państwa polskiego, dlatego też z rozważań nie wyłączano również innych portów 
bałtyckich, w tym nawet fińskich7. Ostateczny wybór nie zależał tylko od decyzji 
strony polskiej, ale również, głównie ze względów logistycznych, od zgody Amery-
kanów. 2 stycznia 1919 roku na spotkaniu w Warszawie z ministrem aprowizacji 
Antonim Minkiewiczem, delegat MA Jałowiecki poproszony został o towarzysze-
nie ministrowi i amerykańskiej delegacji w podróży, mającej na celu zapoznanie 
się z warunkami aprowizacyjnymi kraju. Minister doceniał Jałowieckiego m.in. 
za wcześniejszą organizację transportu materiałów wojennych do Rosji przez 
Szwecję. W swoich wspomnieniach delegat MA Jałowiecki tak zrelacjonował 
wypowiedź ministra Minkiewicza dotyczącą kwestii amerykańskich dostaw: 

Dzięki [Ignacemu – A.C.] Paderewskiemu mamy od Amerykanów obietnice jak naj-
dalej idącej pomocy w dostawach dla Polski zboża, mąki, konserw, nawozów sztucz-
nych, odzieży, materiałów sanitarnych (…) ale zanim te transporty nadejdą, trzeba 
przygotować ich wyładunek i dystrybucję. Niech Pan mi dopomoże (…) w zapoznaniu 
Amerykanów z potrzebami Kraju. Pojedzie Pan z nimi do Zagłębia Dąbrowskiego, 
Krakowa i Lwowa. (…) Sprawa odbioru ładunków nie jest jeszcze zdecydowana. 

7 Robotnicy wyładowujący towar w Gdańsku żądali poprawy warunków pracy. Podstawą ich 
wymagań było m.in. to, że „Polska potrzebuje żywności i bezwzględnie musi ją niezwłocznie otrzy-
mać. Jedynym portem, przez który tę żywność można dostarczyć, jest Gdańsk. (…) Przeciwstawić 
powyższemu można (…) wysłanie wszystkich statków (…) niezależnie czy są wyładowane, czy 
nie do innych portów finlandzkich, czy bałtyckich. Władze portowe amerykańskie uważają to za 
możliwe i celowe” [zachowano oryginalną pisownię]. [Należy tu mieć na uwadze rozpatrywaną przez 
polską i amerykańską delegację możliwość wyładunku towarów w porcie szczecińskim – A.C.] – 
APG, Korespondencja z Ministerstwem Aprowizacji – Państwowym Urzędem Zakupu Artykułów 
Pierwszej Potrzeby (PUZAPP), Misją Angielską i Amerykańską w sprawie transportów gdańskich, 
część 2 (dalej: Korespondencja część 2), sygn. 10/259/0/1/22, 12–13.
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Moim zamiarem jest powierzenie Panu tej trudnej funkcji przyjęcia towarów i wysy-
łania ich w głąb kraju. Miejscem odbioru ma być Szczecin albo Gdańsk. Ja osobiście 
wolałbym Gdańsk8. 

Po zakończeniu objazdu po kraju delegat MA Jałowiecki potwierdził, że płk Wil-
liam Grove z amerykańskiej delegacji „całkowicie podziela opinię polską w wybo-
rze tego portu [Gdańska – A.C.]9.

Zarówno strona polska, jak i amerykańska zdawała sobie sprawę, że trzeba 
było działać na tyle sprawnie, aby pierwsze dostawy pomocy żywnościowej jak 
najszybciej dotarły do najbardziej potrzebujących. W styczniu 1919 roku delegat 
MA Jałowiecki odnotował: „Tymczasem czas naglił, sytuacja aprowizacyjna w Pol-
sce coraz się komplikowała i sprawa dostarczenia mąki i żywności amerykańskiej 
była sprawą zachowania spokoju w kraju i niedopuszczenia bolszewizmu. Statki 
amerykańskie miały lada dzień opuścić Amerykę”10. 

Na początku 1919 roku przynależność wybrzeża gdańskiego do państwa 
polskiego nie była sprawą przesądzoną. Polska, w świetle postanowień traktatu 
wersalskiego, uzyskała zaledwie 140-kilometrowy pas nadmorski, bez większego  
portu morskiego. W skład obszaru RP nie wchodziły duże porty bałtyckie, jak np.  
Królewiec i Szczecin. Dlatego też bardzo istotny stał się dostęp do historycznie 
związanego z polskim zapleczem Gdańska11. 

W celu przyjęcia amerykańskich dostaw należało wykonać liczne prace 
przygotowawcze, w tym dokonać inspekcji warunków w porcie oraz niezbęd-
nych ustaleń z lokalnymi władzami. Trzeba było również przygotować procedury, 
dokumentację transportów oraz magazyny w Polsce. Ważna była także rekrutacja 
urzędników w punktach granicznych, robotników wyładowujących transporty oraz 
całego niezbędnego personelu.

Ostatecznie to Gdańsk został wybrany jako punkt docelowy dla amery - 
kańskich dostaw z żywnością. O motywach tej decyzji w dalszej części artykułu. 
Większość realizowanych w latach 1919–1922 transportów odbywała się koleją 

8 Jałowiecki, Wolne Miasto, 13.
9 Tamże, 32.
10 Jałowiecki, Wspomnienia, 38.
11 Władze RP wierzyły, że Gdańsk zostanie zwrócony Polsce, należało zatem przygotować warunki 
do przejęcia władzy, na co nie było ówcześnie szans w przypadku Królewca czy Szczecina. Przed-
stawicielstwo polskie zaczęło działać w Gdańsku w ramach ARA na podstawie umowy polsko-
-amerykańskiej – APG, Korespondencja część 1, sygn. 10/259/0/1/21, 199–211; zob. też: Mikos, 
Wolne Miasto, 27–28.
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z Gdańska do granicznej stacji Iłowo. Żywność transportowana była również Wisłą 
w głąb kraju12. Wsparcie obejmowało przede wszystkim wschodnie rubieże RP. 
Przykładowo pomoc żywnościowa w maju 1921 roku obejmowała w powiecie  
Białowieża 29,3% dożywianych dzieci, w powiecie Prużana 21,6% czy w powie-
cie Włodawa 18,5%, podczas gdy w zachodniej Polsce w powiecie Gniezno 
zaledwie 0,2%13. 

Rycina 1. Mapa ukazująca natężenie akcji odżywiania dzieci  
w poszczególnych powiatach w maju 1921 roku. Ciemniejszy kolor oznacza  

większą intensywność dożywiania dzieci w stosunku do liczby ludności.

12 Trasa wodna wiodła Wisłą w górę rzeki z Gdańska, przez Toruń, do Nieszawy.
13 Amerykański Wydział Ratunkowy, 77; American Relief Administration, 77 (patrz ryc. 1).
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Źródło: Amerykański Wydział Ratunkowy, 77; American Relief Administration, 77.

W Gdańsku, poza ścisłym zarządem delegacji polskiej działającej w ramach 
ARA, nie zatrudniano jednak w porcie Polaków do wyładunku towarów z głębi 
kraju. Nie chciano dawać Niemcom pretekstu do protestów. W celu szybkiego 
uruchomienia wyładunków rozważano zatrudnienie nawet Duńczyków, których 
chciano zaangażować tylko po to, by nie zatrudniać Niemców14. Dzięki zakonspi-
rowanej pomocy Józefa Wybickiego i Franciszka Kręckiego – lokalnych polskich 
działaczy – zatrudniono Kaszubów. Mimo ich znajomości języka niemieckiego 
przejawiali oni z reguły propolskie nastawienie. 

Na początku XX wieku władze niemieckie traktowały port gdański jako ośro-
dek drugorzędny, niewyróżniający się na obszarze Bałtyku. Uwaga Niemiec sku-
piała się na nabrzeżach w Królewcu, Kłajpedzie i Szczecinie15, nie wspominając już 
o innych umiejscowionych dalej na zachód, np. w Kilonii. Skutkowało to brakiem 
pełnego wykorzystania warunków geograficznych i technicznych portu gdańskiego. 
W świetle wspomnień delegata MA Jałowieckiego wynikało to z zemsty za dawne 
związki Gdańska z RP16. W okresie, gdy nie była jeszcze ustalona przynależność 
nabrzeża gdańskiego, Niemcy wywozili z Gdańska najcenniejszy sprzęt wojskowy 
i stoczniowy do Szczecina17. „Port gdański – wspominał delegat MA Jałowiecki – 
należał do upośledzonych [podkr. A.C.] portów bałtyckich. Rząd Rzeszy z niewia-
domych względów trzymał Gdańsk w cieniu. Kosztem Gdańska rozrosły się inne 
porty bałtyckie, przede wszystkim Szczecin. Nawet Memel [Kłajpeda – A.C.] był 

14 Jak podał delegat MA w swoim sprawozdaniu: „Zapełnienie miejsc przez urzędników Niemców 
mogło pociągnąć za sobą nieobliczalne i fatalne w skutkach następstwa, mogło doprowadzić całą 
akcję transportu do ruiny, mogło wreszcie zdyskredytować działalność Delegacji i wobec społeczeń-
stwa Polskiego” [zachowano oryginalną pisownię] – APG, Sprawozdanie nr 2 Generalnego Delegata 
Ministerstwa Aprowizacji na Miasto Gdańsk (dalej: Sprawozdanie nr 2), sygn. 10/259/0/1/4, 7.
15 Jerzy Kochanowski „(Nad)morskie pogranicze nowoczesności. Rostock, Kłajpeda i Tallin 
od lat 70. XIX do lat 20. XX w.”, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 73 (2013): 
163 utrzymuje, że port w Szczecinie był dotowany na przełomie XIX–XX w. przez władze ber-
lińskie ze względu na spławną Odrę oraz pierwszą linię kolejową łączącą Berlin z Bałtykiem.
16 Jałowiecki, Wspomnienia, 50. Musimy tu mieć na względzie historyczne związki Gdańska 
z Rzeczpospolitą, w szczególności w okresie XV–XVIII w., gdy spławiano Wisłą do Gdańska 
głównie zboża i drewno. Jednakże spadek znaczenia portu gdańskiego zauważalny był już w XIX w.
17 Stoczniowcy z Kaiser Werft (Stocznia Cesarska) w Gdańsku zatopili 16.07.1919 r. największy 
dźwig pływający przeznaczony do wywiezienia do Szczecina, lecz nie udało się powstrzymać 
przed wywózką niedokończonego pancernika, również z miejscem przeznaczenia w Szczecinie – 
Jałowiecki, Wspomnienia, 114–118.
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pod względem urządzeń portowych lepiej wyposażony od Gdańska”18. Sytuacja 
taka była korzystna dla władz polskich. Działalność ARA w Gdańsku nie skupiła 
na sobie wielkiej uwagi władz niemieckich.

O wyborze portu gdańskiego zadecydowała też krótsza trasa kolejowa z Gdań-
ska do Warszawy, oraz wschodnich obszarów RP i innych państw umiejscowionych 
dalej na wschód i południowy wschód19, niż ze Szczecina. Magistrala kolejowa 
prowadziła z Gdańska przez Tczew, Malbork, Zajączkowo, do granicznej stacji 
Iłowo (Mława) i dalej do Warszawy. Trasa kolejowa ze Szczecina do Warszawy 
prowadziła przez Poznań i nadkładała drogi trasą okrężną przez Toruń. Wynikało 
to z pozostałości i różnorodnej infrastruktury kolejowej po zaborach. Długość 
trasy kolejowej i szybkość dostaw były zatem również czynnikami wpływającymi 
na wybór portu dla amerykańskiej pomocy. 

Kolejnym argumentem za wyborem portu gdańskiego była kwestia nieroz-
strzygniętego do końca układu granic RP wraz z możliwością przeniesienia Armii 
Hallera z Francji do Polski. W takim wypadku brano pod uwagę potencjalny 
transport morski do nabrzeża gdańskiego, co wzmocniłoby przy okazji polską 
pozycję w Gdańsku20. Wreszcie polska mniejszość narodowa, która mieszkała 
w Gdańsku i jego okolicach, stwarzała szansę na mniejszą liczbę potencjalnych 
ataków na transporty żywnościowe kierowane do Polski.

Na wybór portu docelowego miała też wpływ głębokość toru wodnego przy 
nabrzeżu, do którego miały cumować amerykańskie statki, oraz odległość od 
morza. Port gdański (Neufarwasser) umiejscowiony przy ujściu Martwej Wisły 
naprzeciwko Westerplatte, był ówcześnie dostępny dla statków o maksymalnej 
pojemności 10 000 ton. Głębokość portu u wejścia wynosiła 10 metrów, zaś tuż przy 
ujściu rzeki znajdował się głęboki, szeroki na 100 metrów basen z torami kolejo-
wymi biegnącymi wzdłuż jego wybrzeża wraz z szeregiem dźwigów21. Delegat MA 
Jałowiecki w taki sposób przedstawiał panujące tam warunki: „(…) Jest to basen 
zamknięty [basen portowy Hafen-Bassin, wolnocłowy Freibezirk w Nowym Porcie 
Neufarwasser – A.C.], pierwszy od ujścia Wisły [patrz ryc. 2], okolony mocnymi 

18 Jałowiecki, Wolne Miasto, 42.
19 W podpisanej 30.01.1919 r. deklaracji zaangażowania członkowie delegacji do Gdańska zapisali: 
„The Mission will transport not only food, but also clothes, boots and sanitary materials. The destina-
tion of the above mentioned goods will be not only Congress-Poland [podkr. A.C.], but also the coun-
try situated to the East and South-East of it” – APG, Korespondencja część 1, sygn. 10/259/0/1/21, 
3; zob. też: APG, Korespondencja część 2, sygn. 10/259/0/1/22, 31.
20 APG, Korespondencja część 1, sygn. 10/259/0/1/21, 68–69.
21 Jałowiecki, Wspomnienia, 45–47.
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sztachetami i siatką, a więc łatwy do strzeżenia, co przy panujących w Niemczech 
stosunkach wielce ważną odgrywa rolę”22. W przypadku realizacji dostaw do portu 
szczecińskiego statki musiałyby odbyć dodatkową podróż z Bałtyku w górę rzeki 
Odry, przez terytorium Niemiec. 

Rycina 2. Mapa z 1908 r. ukazująca ujście Wisły i basen portowy (wolnocłowy), 
w którym wyładowywano amerykańskie towary

Źródło: APG, Sprawozdanie Generalnego Delegata Ministerstwa Aprowizacji na Miasto Gdańsk 
i Delegata Rządu Polskiego, część 2, sygn. 10/259/0/1/5, 62.

Witold Wańkowicz, zastępca delegata Ministerstwa Aprowizacji na miasto 
Gdańsk (dalej: zastępca delegata MA) podawał, że port gdański miał stać się dla 
Amerykanów bazą wyładunkową dla towarów dostarczanych nie tylko do Polski,  
 

22 APG, Sprawozdanie nr 2, sygn. 10/259/0/1/4, 11.
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ale też do innych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji. Wynikało to 
m.in. z chęci rozprzestrzenienia amerykańskich wpływów ekonomicznych na  
te obszary23.

Delegat MA Jałowiecki w swoich wspomnieniach podaje powody, dla których 
ostatecznie wybrano Gdańsk, a nie Szczecin, jako port docelowy dla amerykań-
skich dostaw: 

Na jednym z pierwszych posiedzeń gabinetu [rządu Paderewskiego – A.C.] postano-
wiono na wniosek Naczelnika Państwa, że Gdańsk będzie portem przeładunkowym 
dla amerykańskich dostaw dla Polski. Na korzyść Gdańska przemawiała nie tylko 
krótsza trasa kolejowa, ale i położenie tego portu u ujścia Wisły. W razie potrzeby 
można było korzystać z tej drogi wodnej. Poza tym Gdańsk należał do portów drugo-
rzędnych czy zapomnianych, w którym łatwiej będzie zagospodarzyć się po swojemu 
niż w porcie szczecińskim24. 

Wybór portu docelowego potwierdzono oficjalnie 30 kwietnia 1919 roku w kontr-
akcie pomiędzy rządem polskim a Stanami Zjednoczonymi dotyczącym aprowi-
zacji Polski. Zapisano w nim, że portem docelowym dla dostaw amerykańskich 
będzie Gdańsk lub jakikolwiek inny port morski w Europie, na który zgodzą się 
strony umowy, a rząd polski zapłaci koszty transportu25. Ostatecznie dostawy 
z amerykańską pomocą żywnościową były kierowane tylko do portu gdańskiego.

Pracownicy ARA natrafiali na liczne problemy związane z transportem 
towarów do Polski oraz ich dystrybucją na terenie kraju. Minister Minkiewicz 
wysłał delegata MA Jałowieckiego do już zatwierdzonego, jako „port docelowy” 
dla amerykańskich dostaw, Gdańska. Jak wynika z relacji wspomnieniowej dele-
gata MA, minister przedstawił mu skalę trudności omawianego przedsięwzięcia: 

23 Na dużą wagę portu gdańskiego nie tylko dla Polski, ale również dla innych państw zachodnich, 
które starały się tutaj rozwijać swoje kontakty handlowe, zwracał uwagę zastępca delegata MA 
Wańkowicz w swoim liście do ministra aprowizacji. Zapisał on, że Stany Zjednoczone Ameryki 
wyprzedziły w tym względzie inne państwa za pośrednictwem American Relief Administration. 
W liście czytamy: „Wnioskując z ruchów przedstawicielstwa amerykańskiego w Gdańsku, przy-
puszczać należy, że plany mocnego tam osiedlenia się Ameryki w sensie handlowym są energicz-
nie rozwijane, i tak np. U.S. Grain Corporation robi starania o wynajęcie większości składów dla 
zawalenia ich produktami, które w późniejszym czasie mają iść dla Rosji i reszty ogołoconego 
Wschodu. Ponadto wątpliwem jest, czy zechcą Amerykanie tak łatwo ustąpić z prawa używalności 
portów, z których teraz korzystają, jako American Relief Administration” [zachowano oryginalną 
pisownię] – APG, Korespondencja część 1, sygn. 10/259/0/1/21, 122–123, 197–198.
24 Jałowiecki, Wolne Miasto, 27.
25 Archiwum Akt Nowych, Kontrakt pomiędzy rządem polskim a Stanami Zjednoczonymi doty-
czący aprowizacji Polski przez Stany Zjednoczone, sygn. 2/39/0/9/1270, 4.
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Niemcy zgadzają się przepuścić na swój teren tylko trzech Polaków, i to jedynie 
w charakterze członków misji amerykańskiej. Będę szczery, pańska misja jest kar-
kołomna, więc i pańscy współpracownicy muszą być właściwi. Trudno mi dziś 
mówić o detalach, ale na tej placówce może pan sobie łatwo kark skręcić. Warta 
jest jednak ryzyka, bo jeżeli uda się panu załatwić wszystko pomyślnie, to dobrze 
się pan Polsce zasłuży26.

Rycina 3. Amerykańskie parowce z pomocą żywnościową w porcie gdańskim
Źródło: APG, Korespondencja część 1, sygn. 10/259/0/1/21, 84.

Dostawcą towarów dla ARA było United States American Grain Corpo-
ration, które w trakcie wojny dostarczało zaopatrzenie dla armii amerykańskiej 
w Europie27. Minister aprowizacji powierzył dystrybucję towarów na terenie RP 
państwowej instytucji handlowej o nazwie Państwowy Urząd Zakupu Artykułów 
Pierwszej Potrzeby (dalej: PUZAPP)28. 

Kontrakt na dostawę żywności do Polski przez Gdańsk zobowiązywał rząd 
polski do wyładowania każdego statku w ciągu trzech dni od jego zacumowa-
nia, pod groźbą kary 1 $ od tony rejestrowej statku za każdą dobę zwłoki. Port 

26 Jałowiecki, Wolne Miasto, 23 [zachowano oryginalną pisownię].
27 APG, Korespondencja część 1, sygn. 10/259/0/1/21, 199.
28 Jałowiecki, Wolne Miasto, 27.
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wolnocłowy w Gdańsku (Freibezirk) mógł maksymalnie przyjmować jednorazowo 
do siedmiu statków29. Sytuacja ta często powodowała opóźnienia i naliczanie kar 
przez Amerykanów. Ich wartość wyniosła ostatecznie 1 035 000 $. Kary udało się 
jednak umorzyć. Problemem była też regularność zawijania statków do Gdańska. 
Zdarzały się tygodnie, że do portu nie zawijał żaden statek, a czasami zjawiało 
się ich sześć–osiem równocześnie. Było to dużym utrudnieniem, zwłaszcza przy 
jednoczesnym braku wagonów towarowych30.

Ponadto już w Gdańsku, w trakcie rozładunku w porcie31, jak i podczas trans-
portu do RP, dochodziło do licznych kradzieży poszczególnych towarów, a nawet 
całych wagonów32. Jak wspominał delegat MA Jałowiecki: 

W porcie dochodziło do masowych kradzieży towarów polskich w sposób prawie 
jawny, na co policja niemiecka nie reagowała. (…) Plagą stały się kradzieże mleka 
kondensowanego dokonywane w porcie. (…) W kradzieżach brali również udział 
kolejarze niemieccy. (…) Toteż nie byłem zdziwiony kiedy pewnego razu, w biały 
dzień, zginął wagon załadowany mąką33. 

We wspomnieniach delegata MA brak jednak jednolitego przekazu. W innym 
fragmencie swojego pamiętnika Jałowiecki podaje: „Przez cały czas naszej 
pracy w Gdańsku i przesyłce ładunków około 600 statków i dziesiątków tysięcy 
ton nie mieliśmy ani jednego wypadku zgubienia nie tylko wagonu, ale worka 
lub skrzyni z towarem” [podkr. A.C.]34. Jednak 9 kwietnia 1919 roku minister  

29 Często nie ma spójności między danymi przytoczonymi przez delegata MA Jałowieckiego we 
wspomnieniach/publikacjach a jego raportami, np. Jałowiecki (Wolne Miasto, 42) podaje, że port 
mógł wyładowywać jednocześnie maksymalnie osiem statków, zaś w swoim sprawozdaniu do 
ministra aprowizacji z 21.06.1919 r. (APG, Korespondencja część I, sygn. 10/259/0/1/21, 126) infor-
mował, że warunki techniczne portu wolnocłowego umożliwiały jednoczesny wyładunek towarów 
amerykańskich z maksymalnie trzech dużych i czterech małych statków. Jako że sprawozdania 
były spisywane bezpośrednio w opisywanym okresie, zaś wspomnienia po wielu latach, należy 
przyjąć, że te pierwsze, znajdujące się w APG, są bardziej wiarygodne.
30 Jałowiecki, Wolne Miasto, 42, 61–62, 93–94.
31 W piśmie delegata MA Jałowieckiego do Szefa ARA w Gdańsku – kapitana Davida C. Hanra-
hana – czytamy: „Robotnicy, ładujący towary na statki, jawnie kradną, maltretując kontrolerów 
i urzędników Misji. Niemiecka policja i niemiecka straż portowa nie zwraca na to uwagi, wiadome 
są nawet wypadki, które dowodzą, że niemieccy urzędnicy pomagali i dokonywali wielkich kra-
dzieży” [zachowano oryginalną pisownię] – APG, Korespondencja część 1, sygn. 10/259/0/1/21, 
131–132.
32 Machaliński, „Mieczysław Jałowiecki – Delegat Rządu” (2008), 15–16.
33 Jałowiecki, Wolne Miasto, 59–60.
34 Tamże, 50.
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aprowizacji w porozumieniu z rządem polskim powołał Wydział Kontroli Trans-
portów i Rozdziału Towarów Amerykańskich, uzasadniając to koniecznością 
wykrycia i ukrócenia nadużyć przy rozdawnictwie produktów żywnościowych 
z Ameryki i innych rejonów świata35. 

W każdym razie należy podkreślić wysokie zasługi i patriotyczne pobudki 
delegata MA Jałowieckiego, zastępcy delegata MA Wańkowicza i całej ich ekipy 
przy zaopatrzeniu RP w dostawy amerykańskiej żywności. O trudności tego 
zadania świadczą wspomnienia z pierwszego transportu kolejowego realizowanego 
po rozładowaniu 17 lutego 1919 roku36 Lake Mary, Lake Dancy i Lake Wimico – 
trzech pionierskich statków37. 

Postanowiłem pojechać sam z pierwszym transportem – wspominał delegat MA 
Jałowiecki – (…) zbliżaliśmy się do Malborka (…) pociąg nasz zwolnił bieg (…) 
niemieccy kolejarze, którzy nic nie mówiąc zaczęli zeskakiwać z brankardu [kryty 
wagon dla obsługi pociągu towarowego – A.C.]. Zostałem sam. (…) Nie namyślając 
się, wyskoczyłem z wagonu (…) i wskoczyłem na stopnie parowozu. Właśnie była 
to chwila, kiedy maszynista i palacz sami zbierali się do zeskoczenia. (…) Wyjąłem 
z kieszeni brauning. (…) Na bieli śniegu zobaczyłem jakieś postacie koło toru kolejo-
wego. Po chwili rozległ się z końca pociągu jakiś wybuch i jakiś trzask. Trzymałem 
rewolwer skierowany to na maszynistę, to na palacza, który pośpiesznie dosypywał 
węgla do paleniska. Pociąg pędził (…) Z końcowego wagonu sypała się biała struga 
mąki, wagon był zniszczony38. 

35 APG, Korespondencja część 1, sygn. 10/259/0/1/21, 144.
36 Jałowiecki, Wolne Miasto, 56–57. W sprawozdaniu delegata MA czytamy, że pierwszy statek 
został wyładowany 17.02.1919 r. – APG, Sprawozdanie nr 1 Generalnego Delegata Ministerstwa 
Aprowizacji na Miasto Gdańsk, sygn. 10/259/0/1/2, 1. W literaturze spotykamy się również z innymi 
datami pierwszego transportu z Gdańska. Machaliński („Mieczysław Jałowiecki – Delegat Rządu” 
[2008], 21) wskazuje na drugą połowę marca 1919 r., zaś w sprawozdaniu ARA („Amerykański 
Wydział Ratunkowy”, 10 i 25) podano, że pierwszy transport żywności amerykańskiej na cele akcji 
ratunkowej przybył do Warszawy 19.04.1919 r. w drodze z Gdańska do Brześcia Litewskiego. Trans-
port ten dotyczył już jednak pomocy żywnościowej adresowanej tylko dla dzieci zgodnie z celami 
Polsko-Amerykańskiego Komitetu Pomocy Dzieciom (PAKPD), ustanowionego 30.03.1919 r. 
Datę 17.02.1919 r., w której przypłynęły pierwsze statki z amerykańską pomocą do Gdańska, 
wymienia również w swoich wspomnieniach William Grove, „Misja pomocy”, Karta 92 (2017): 35.
37 Pierwsze trzy statki przetransportowały do Gdańska 7089 ton mąki o łącznej wartości  
1 484 800 $ – APG, Korespondencja część 1, sygn. 10/259/0/1/21, 57. Według listu z dnia 21.02.1919 r. 
od delegata MA Jałowieckiego do Szefa Urzędu Zakupów przeciętna waga worka mąki z pierwszych 
trzech przyjętych i rozładowanych w Gdańsku statków wynosiła 63,73 kg, zamiast zakładanej wagi 
63,50 kg – APG, Korespondencja część 1, sygn. 10/259/0/1/21, 9.
38 Jałowiecki, Wolne Miasto, 55–57.
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O trudnych warunkach pracy polskiej delegacji działającej przy ARA w Gdańsku 
pisał do premiera Paderewskiego James Webb, Major U.S. Infantry, Chief ARA 
Mission Danzig: 

These gentleman have worked diligently and conscientiously having at all times 
the interests of the Polish Nation at heart and I sincerely believe that no better men 
could have been in all Poland to carry on this work under trying conditions we have to 
combat at this place. No one who has not actually lived in Danzig during the past four 
months and actually had to contend with many difficulties which have arisen during 
that time can possibly appreciate the situation which has been successfully met39. 

Już po pierwszym półroczu działalności ARA w Gdańsku Pełnomocnik dla Spraw 
Wojskowych i Morskich na Miasto Gdańsk, Michał Borowski, informował wice-
ministra dla spraw wojskowych: 

(…) kradzieże popełniane przez robotników, o ile można skradzione rzeczy ukryć 
w kieszeniach lub pod ubraniem są na porządku dziennym. Robi się wszystko co 
można, mamy dla ochrony portu jak policję niemiecką tak i milicję miejską, lecz 
przeszkodzić zupełnie kradzieżom nie ma sposobu40. W innym raporcie zapisano: 
Kradzieże kieszonkowe zdarzały się bardzo często i Milicja Ludowa (…) kategorycz-
nie odmawiała przeszukiwania robotników przy każdorazowym wyjściu z portu41. 

Kradzieże nie były jedynym problemem w skomplikowanej logistyce dostaw 
żywności na terenie RP. Wydział Towarów z Ameryki PUZAPP z Warszawy 
26 lutego 1919 roku informował delegata MA Jałowieckiego o problemach, z jakimi 
spotykają się kierownicy transportów. Skarżyli się oni, że ich pociągi nie są trak-
towane jako dostawy szczególnej wagi, lecz jako zwykłe transporty towarowe. 
Skutkowało to długimi postojami na trasie. Przykładowo pociąg nr 3, jadący 
20 lutego 1919 roku z Gdańska do Krakowa, podróżował aż 63 godziny i 40 minut. 
Kierownicy transportów wskazywali ponadto na brak przygotowania stacji odbior-
czych na przyjęcie towarów42. Delegatowi MA Jałowieckiemu zgłaszano rów-
nież zły stan techniczny używanych do transportów wagonów, które musiały 
być zatrzymywane w celu przeprowadzenia remontu lub dokonania przeładunku 
towaru na sprawne jednostki pociągowe. Kierownik agentury ARA w Mławie,  

39 APG, Korespondencja część 1, sygn. 10/259/0/1/21, 240.
40 Tamże, 192–193.
41 APG, Korespondencja część 2, sygn. 10/259/0/1/22, 94.
42 APG, Korespondencja część 1, sygn. 10/259/0/1/21, 10–11.
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Stanisław Garszyński, informował na przykład o konieczności szczelnego zamyka-
nia luków okiennych w wysyłanych wagonach towarowych. Ich zły stan techniczny 
nie zawsze to umożliwiał43. 

Problemem okazywał się również brak regularności dostaw pustych wagonów 
ze strony polskiej do stacji granicznej w Mławie. W piśmie do Sztabu Wojsk Pol-
skich zastępca delegata MA Wańkowicz prosił o szybsze wyładowywanie wagonów 
z amerykańską pomocą żywnościową po polskiej stronie granicy. Opóźnienia 
w rozładunku i braki pustych wagonów groziły nie tylko grabieżami na terenie 
Niemiec44, ale też całkowitym zawieszeniem transportów kolejowych z Gdańska45. 
Przykładowo średni czas jazdy dla pociągów kierowanych na warszawską Pragę, 
na trasie liczącej zaledwie 126 km, wynosił 5,3 godz., czas postoju na stacjach – 
7 godz., zaś oczekiwania na odbiór towarów – 13 godz.46.

Trudności wynikały również z braku stałych dostaw węgla do lokomotyw 
kursujących na trasie z Gdańska do stacji Iłowo oraz barek i berlinek na odcinku 
wodnym z Gdańska do Nieszawy. Jak donosił ministrowi aprowizacji delegat MA 
Jałowiecki, stan zaopatrzenia w węgiel na tych trasach był niewystarczający47. 
Przypadki te również zagrażały wstrzymaniem dostaw żywności z Gdańska. 
W obliczu ewentualnego przybycia Armii Hallera mogło to „pociągnąć za sobą 
nieobliczalne i groźne dla Państwa skutki”48. Stan zaopatrzenia w węgiel przystani 
wodnych na Wiśle w marcu 1919 roku przedstawiono w tabeli 1. 

Delegat MA Jałowiecki, widząc trudną sytuację ekonomiczną odradzają-
cego się państwa polskiego, zwracał uwagę ministrowi aprowizacji, że „parowce 
amerykańskie dostarczając żywność i materjały pierwszej potrzeby dla Polski, 
wracają nietylko puste, ale muszą się zaopatrywać w balast na koszt Skarbu Pań-
stwa Polskiego”49. Również kwestia zaopatrzenia delegacji gdańskiej w benzynę 

43 Tamże, 22.
44 Zaplombowane wagony były transportowane bez eskorty wojsk koalicyjnych – tamże, 271.
45 O czterodniowym zawieszeniu transportów z Gdańska, pełnych magazynach i kolejnych nad-
pływających statkach z amerykańską pomocą informował Naczelnika Wydziału Transportów 
w Warszawie delegat MA Jałowiecki – tamże, 275.
46 Tamże, 135–136.
47 Dodatkowo władze niemieckie warunkowały dostarczanie swoimi kolejami transportów z ame-
rykańską żywnością z Gdańska do Polski, koniecznością dostawy polskiego węgla dla lokomotyw 
na trasie Gdańsk–Mława – tamże, 264. Ponadto problemem było zbyt późne dostarczanie lokomotyw 
przez stronę niemiecką w stosunku do ustalonego harmonogramu transportów – tamże, 281–282.
48 Tamże, 68–69.
49 Tamże, 146 [zachowano oryginalną pisownię].
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irytowała delegata MA Jałowieckiego, czemu dał wyraz w liście do Wydziału 
Transportów w Warszawie: 

Benzyna dla nas jest wprost niezbędna mamy po całym mieście rozrzucone składy, 
nieruchomości, mamy na Wiśle w różnych miejscach stojące berlinki ładowne róż-
nymi towarami, mamy cały szereg służbowych rozjazdów i często nieprzybycie 
w porę pociąga za sobą ogromne straty (…) wydział transportów zachorował na te 
powszechną chorobę Warszawską nieodpowiadania na listy oraz ignorowania wszyst-
kiego wreszcie zupełnej obojętności na potrzeby innych (…) z takimi porządkami 
jak w Warszawie Polska daleko nie zajedzie kończę swój list szczerem życzeniem 
żeby was diabli wzięli, bo doprawdy wszystko ma swoje granice50.

Tabela 1. Stan zaopatrzenia w węgiel przystani wodnych na Wiśle (w tonach)

Stacja wodna Zapotrzebowanie Dostarczono

Modlin 200 82
Warszawa 755 186
Włocławek 200 79

Źródło: APG, Korespondencja część 1, sygn. 10/259/0/1/21, 67.

Kolejną trudnością, na jaką natrafiali pracownicy ARA, był brak stałego 
nadzoru nad odbieranymi towarami oraz stwierdzania ich jakości. Dotyczyło to 
rozładunku ze statków w Gdańsku oraz przeładunku w poszczególnych miejscach 
w kraju. Wynikało to przede wszystkim z braku odpowiedniej liczby zatrudnionego 
personelu. Delegat MA Jałowiecki informował ministra aprowizacji: „Ponieważ 
w ostatnim transporcie część towaru okazała się zepsutą (podmoczoną)51, uważam 
za konieczne delegowanie do Gdańska ekspertyzy dla stałego nadzoru i orzecze-
nia wartości towarów przybywających z Ameryki, bez czego przyjęcie przez nas 
towaru do dalszej ekspedycji w granicach państwa Polskiego jest niemożliwe”52.

50 Tamże, 274 [zachowano oryginalną pisownię]. Również zastępca delegata MA Wańkowicz 
wskazywał, że dużym utrudnieniem dla agentury w Mławie było „zbyt powolne i niedostateczne 
odpisywanie przez centralę z Warszawy” – tamże, 307–308.
51 Sprawa dotyczyła wyładunku mąki z S/S Saca – APG, Korespondencja część 2, sygn. 10/259/0/1/22, 
1–2.
52 APG, Korespondencja część 1, sygn. 10/259/0/1/21, 153–155. Czasami wskazywano na zły stan 
dostarczonej żywności również w innych raportach. Przykładowo ARA w Poznaniu w swoim 
piśmie do Wydziału Towarów z Ameryki ujawnia sześć przypadków trychiny w przewożonym 
mięsie – tamże, 92–93.
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Na początku 1919 roku kwestia wyboru portu bałtyckiego dla amerykań-
skich dostaw żywnościowych nie była tak oczywista. W artykule przedstawiono 
argumenty oraz przesłanki, które ostatecznie wpłynęły na decyzję o wyborze 
dla statków z dostarczaną pomocą nabrzeża gdańskiego, a nie szczecińskiego. 
Bez względu na wybór „portu docelowego”, transporty w głąb RP natrafiały 
na wiele trudności, które starano się ograniczać i w miarę możliwości przezwy-
ciężać. Niniejszy artykuł jedynie zarysowuje zagadnienie pomocy ARA, wymaga 
ono jednak dalszych pogłębionych badań. 

Działająca w Gdańsku w ramach American Relief Administration polska 
delegacja pracowała w bardzo trudnych warunkach. W ramach obchodzonej 
w 2022 roku setnej rocznicy zakończenia działalności ARA w Polsce, należy 
szczególnie podkreślić ogromne znaczenie wsparcia amerykańskich dostaw żywno-
ściowych. Ułatwiło to stabilizację odradzającego się państwa polskiego po okresie 
zaborów, po pierwszej wojnie światowej i walkach o niepodległość. 
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Abstrakt

Artykuł poświęcony jest dwóm aspektom związanym z działalnością American Relief 
Administration w Polsce w latach 1919–1922. Pierwszym poruszanym zagadnieniem jest 
kwestia wyboru portu docelowego dla amerykańskich statków dostarczających pomoc 
żywnościową Polsce w ramach ARA. Zastanawiano się przede wszystkim nad wyborem 
jednego z dwóch portów bałtyckich: Szczecina lub Gdańska. Drugim poruszanym w arty-
kule zagadnieniem są trudności w dostarczaniu i dystrybucji amerykańskiej pomocy żyw-
nościowej w Polsce. Obejmowały one m.in. kradzieże i opóźnienia występujące podczas 
transportów z Gdańska w głąb Rzeczypospolitej Polskiej.

American Relief Administration in Poland, 1919–1922.  
The logistics of food aid shipments into the interior of the country

Abstract

The article deals with two aspects of the American Relief Administration’s activities 
in Poland in 1919–1922. The first is the question of selecting a destination port for Amer-
ican ships delivering food aid to Poland under the ARA. The main consideration was 
the choice of one of two Baltic ports: Szczecin or Gdańsk. The second issue is the diffi-
culties in the delivery and distribution of US food aid in Poland. These included, among 
other issues, theft and delays occurring during shipments from Gdańsk into the interior 
of the Republic of Poland.

Cytowanie

Andrzej Cylwik, „American Relief Administration w Polsce w latach 1919–1922. Logistyka 
transportów z pomocą żywnościową w głąb kraju”, Przegląd Zachodniopomorski 37 (2022), 66: 
163–180, DOI: 10.18276/pz.2022.37-08.

###



M a r i a  Pa sz t or
ORCID: 0000-0001-7665-2994

Uniwersytet Warszawski
marpasztor@interia.pl

Problem granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej  
w polsko-belgijskich relacjach politycznych (1945–1955)

Słowa kluczowe: granica na Odrze i Nysie Łużyckiej, stosunki polsko-belgijskie, zimna wojna, 
Towarzystwo Przyjaźni Belgijsko-Polskiej

Keywords: border on the Oder and Lusatian Neisse, Polish-Belgian relations, Cold War,  
Belgian-Polish Friendship Society

Potwierdzenie trwałości polskiej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej – jak wielo-
krotnie podkreślano w polskiej historiografii – należało do najpoważniejszych 
zadań polskiej polityki zagranicznej w okresie powojennym. Ta banalna prawda 
została potwierdzona w wielu opracowaniach naukowych. Był to m.in. przedmiot 
dyskusji i działań podejmowanych przez polską powojenną dyplomację wobec 
wielu państw Zachodu1. Problem ten dotychczas nie był analizowany w zakresie 

1 Zob. m.in. Józef Łaptos, Andrzej Mania, „Dyplomacja polska wobec zimnowojennego podziału 
świata (marzec 1947 – grudzień 1955)”, w: Historia dyplomacji polskiej, t. 6: 1944/1945–1989, 
red. Wojciech Materski, Waldemar Michowicz (Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodo-
wych, 2010), 353–356; Wojciech Materski, „Proces kształtowania się granic i sojuszy politycznych 
(lipiec 1945 – marzec 1947)”, w: tamże, 215; Dariusz Jarosz, Maria Pasztor, Robineau, Bassaler 
i inni. Z dziejów stosunków polsko-francuskich w latach 1948–1953 (Toruń: Wydawnictwo Adam 
Marszałek, 2001), 19–33; Maria Pasztor, „Francja i Wielka Brytania wobec polskiej granicy zachod-
niej na Odrze i Nysie Łużyckiej w latach 1958–1967”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-
-Wschodniej 38 (2003): 147–182; Włodzimierz Borodziej, Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. 
Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1947 (Londyn: Aneks, 1990); Tadeusz Marczak, 
Granica zachodnia w polskiej polityce zagranicznej w latach 1944–1950 (Wrocław: PWN, 1995); 
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powojennych relacji polsko-belgijskich. Zajęcie się nim wynikało również z chęci 
sprawdzenia, jaka była argumentacja Brukseli w tej sprawie, jak (jeżeli w ogóle) 
stanowisko w tej sprawie ewoluowało i jakie względy o tym decydowały. Chodziło 
również o sprawdzenie, jakie miejsce zajmowała ta kwestia w całokształcie sto-
sunków dwustronnych. Przynajmniej częściowa odpowiedź na te pytania była 
możliwa dzięki dokonanym kwerendom materiałów źródłowych przechowywa-
nych w archiwach Ministerstw Spraw Zagranicznych Polski i Belgi oraz polskiej 
i obcojęzycznej literaturze przedmiotu. 

Cezury chronologiczne tego opracowania wynikają z przekonania, że obej-
mują one pewien zamknięty okres w dziejach stosunków między oboma krajami. 
W roku 1945 nastąpiło ich oficjalne nawiązanie. Rok 1955 natomiast kończy szcze-
gólnie trudny czas w tych relacjach, gdy dominowały okresy napięć, zwłaszcza 
w stosunkach politycznych i gospodarczych. Ciekawe wydawało się ustalenie, co to 
faktycznie oznaczało dla dwustronnego dialogu w sprawie granic. Od 1956 roku 
kontakty między Warszawą i Brukselą stawały się coraz bardziej intensywne, 
co znajduje wyraz również w dyskusjach na temat tytułowej problematyki tego 
studium. Kwestia ta wymaga nowych badań (które są w toku).

Na wstępie należy zaznaczyć, że nadzieje na uznanie tej granicy w przy-
padku Brukseli wynikały nie tylko ze zbliżających Warszawę i Brukselę obaw 
przed Niemcami ale też wiązały się z koncepcjami politycznymi ministra spraw 
zagranicznych Paula-Henri Spaaka, który upatrywał (jeszcze w okresie II wojny 
światowej) rozwiązania problemu niemieckiego najpierw w rozczłonkowaniu tego 
kraju, a następnie w oderwaniu od niego Nadrenii i jej okupacji2. Projekty Spaaka 
oraz antyniemieckie nastroje społeczne wydawały się sprzyjać budowie wspólnej  
 

Jacek Tebinka, „Brytyjskie zapewnienia w sprawie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej z 1962 roku”, 
w: Gdańsk – Gdynia – Europa – Stany Zjednoczone w XIX i XX wieku. Księga Pamiątkowa dedyko-
wana Profesor Annie Cienciale”, red. Marek Andrzejewski (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, 2000), 318–339; Wanda Jarząbek, „Hope and Reality. Poland and the Conference 
on Security and Cooperation in Europe 1964–1989”, Cold War International History Project, Wor-
king Paper 56 (2008): 37–45; taż, „Z Polską nie robię żadnych przetargów… Gen. Charles de Gaulle, 
granica na Odrze i Nysie Łużyckiej i kryzys algierski”, Dzieje Najnowsze 31 (1999), 3: 159–168.
2 Koncepcje Spaaka uległy w późniejszym okresie ewolucji. Szukał on wzmocnienia pozycji Belgii 
wobec Francji z wykorzystaniem USA. Był zwolennikiem ścisłego połączenia kwestii bezpieczeń-
stwa z kwestiami gospodarczymi, stąd rezygnacja z roszczeń rewindykacyjnych wobec Niemiec. 
Zob. Ginette Kurgan-van Hentenryk, „La Belgique et le plan Marshall ou les paradoxes des relations 
belgo-américaines”, Revue Belge de Philologie et d’Histoire 71 (1993), 2: 297–298; Józef Łaptos, 
Historia Belgii (Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydaw-
nictwo Bellona, 1995), 262.
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antygermańskiej platformy z Warszawą. Nie bez znaczenia dla powojennych rela-
cji polsko-belgijskich wydawał się fakt sojuszniczej współpracy z rządem RP 
na uchodźstwie, a przede wszystkim rola Polskich Sił Zbrojnych w wyzwalaniu 
krajów Beneluksu, mająca wpływ na sympatię szerokich rzesz społeczeństwa 
belgijskiego wobec Polski. Nie zmienił tego fakt uznania przez Brukselę Tymczaso-
wego Rządu Jedności Narodowej (TRJN) 11 lipca 1945 roku, tym bardziej że pol-
ska placówka do jesieni 1945 roku pozostawała obsadzona przez Stefana Glazera, 
pełniącego rolę jej kierownika umocowanego przez rząd RP na uchodźstwie, a jej 
przejęcie przez wysłanego przez Warszawę chargé d’affaires ad interim, Edwarda 
Bartola, nastąpiło dopiero w grudniu 1945 roku3.

Głównym zadaniem polskich przedstawicielstw dyplomatycznych w krajach 
Beneluksu (i nie tylko) było pozyskanie ich poparcia dla polskich postulatów 
dotyczących traktatu pokojowego na przyszłej konferencji pokojowej z Niem-
cami, w tym przede wszystkim utrwalenia polskiej granicy zachodniej na Odrze  
i Nysie Łużyckiej4.

Belgia uznawała przyjęty 2 sierpnia 1945 roku w Poczdamie radziecko- 
-amerykański kompromis w sprawie przekazania pod polską administrację terenów 
leżących na wschód od Odry i Nysy, stała jednak zgodnie z literą umowy pocz-
damskiej na stanowisku mocarstw anglosaskich, że ostateczne ustalenie zachodniej 
granicy Polski powinno być odłożone do konferencji pokojowej.

Pewne nadzieje na pozyskanie Belgii dla polskich starań o utrwalenie pol-
skiego posiadania nad Odrą Nysą i Łużycką budziło zarysowujące się, przynajmniej 
w przekonaniu Warszawy, iunctim dotyczące tej kwestii i dążenia niektórych 
kół politycznych w Brukseli do zaanektowania kosztem Niemców przemysło-
wego obszaru usytuowanego między Aix-la-Chapelle a Kolonią (wykraczającego 
poza gminy okręgu Eupen-Malmedy)5. Sprzyjać tym poczynaniom zdawała się 

3 Władze belgijskie udzielały przywilejów dyplomatycznych osobom pełniącym funkcje w posel-
stwie i konsulatach związanym z rządem londyńskim do kwietnia 1946 r., kiedy to cofnęły je wskutek 
interwencji Warszawy. Szerzej na ten temat zob. Wojciech Materski, „Proces”, 235.
4 Tamże, 236. W niniejszym artykule granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej nazywam granicą na Odrze 
i Nysie.
5 Belgia odzyskała na mocy traktatu wersalskiego okręg Eupen-Malmedy, który został 18 maja 
1940 r. zaanektowany przez III Rzeszę, a następnie po wyzwoleniu tych terenów we wrześniu 1944 r. 
i zakończeniu bitwy o Ardeny w lutym 1945 r. przyłączony do Belgii. Zob. Cristoph Brühl, „Répa-
rations, annexions ou rectifications? Le problème de la frontière belgo-allemande après la Seconde 
Guerre mondiale, 1945–1949”, Cahiers d’Histoire du Temps Présent Belge 16 (2005): 91–95; Klaus 
Pabst, „Das Problem der deutsch-belgischen Grenze in der Politik der letzten 150-Jahren”, Zeitschrift 
des Aachener Geschichichtsvereins 77 (1966): 204–205.
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niechętna Niemcom postawa znacznej części obywateli belgijskich, a zwłaszcza 
Walonów. Wyrazicielami tendencji „aneksjonistycznych” byli wpływowi kato-
liccy intelektualiści, politycy i parlamentarzyści (m.in. książę Louis de Mérode, 
pisarz François Drion de Chapois, senator Pierre Nothomb [Partia Chrześcijańsko- 
-Społeczna – Parti Social Chrétien – PSC) i Paul Struye [PSC] skupieni w Comité 
Belge du Rhin [CBR])6.

Tymczasem oficjalnie, mimo zainteresowania władz belgijskich utrzymaniem 
powojennego status quo, rząd belgijski unikał zarówno ustnych, jak i pisemnych 
oświadczeń o charakterze publicznym na ten temat zachodniej granicy Polski, ogra-
niczając się do „prywatnych wypowiedzi” szefa belgijskiej dyplomacji, Paul-Henri 
Spaaka, wobec polskiego posła w Brukseli (17 stycznia, 16 i 22 lutego 1947 r.), 
w których akcentował, że uważa sprawę za uregulowaną w Poczdamie i że „Belgia 
do tej sprawy powracać nie zamierza”7. 

Obawy polskich dyplomatów w kontekście tzw. Ziem Odzyskanych nad 
Odrą i Nysą budziło zgłoszone przez Belgię na konferencji londyńskiej w stycz-
niu 1947 roku memorandum Revendications de la Belgique à l’égard de l’Alle-
magne (a zwłaszcza jego ustęp 2 punkt 1, zatytułowany Obervations générales) 
z 17 stycznia 1947 roku, domagający się „reparacji z terenów, które po wojnie 
przyznane zostaną kosztem dawnego terytorium niemieckiego państwom sąsia-
dującym”8. Zdaniem Warszawy owo stwierdzenie wydawało się „godzić bezpo-
średnio w interesy Polski, żądając odszkodowania z naszych Ziem Odzyskanych”.  
Niepokój Warszawy wydawał się tym bardziej uzasadniony, że szczegółowa ana-
liza Revendications de la Belgique wskazuje wyraźnie na porzucenie przez rząd 

6 CBR powstał w lutym 1945r., skupiał parlamentarzystów, senatorów i wojskowych, którzy opo-
wiadali się za rozszerzeniem roszczeń terytorialnych (basen między Aix-la-Chapelle a Kolonią) 
kosztem Niemców. Zob. Brühl, „Réparations”, 9–101.
7 Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych (dalej: AMSZ), z. 6, t. 832, w. 63, 3–7, chargé  
d’affaires a.i. w Brukseli, inż. Edward Bartol do MSZ w Warszawie, Departament Polityczny, 
23 II 1947, k. nlb. Na wyraźne żądanie centrali Bartol rozmawiał na temat zachodniej granicy z mini-
strem spraw zagranicznych Belgii, Paulem-Henri Spaakiem 17 stycznia 1947 r. oraz 22 lutego 1947 r. 
W tej ostatniej rozmowie z Bartolem Spaak miał ponownie (jak i wcześniej, 17 stycznia) „bez waha-
nia” oświadczyć, że „uważa sprawę naszych granic za uregulowaną i nie zamierza nią się zajmować”. 
8 Archives du Ministère des Affaires Etrangères du Commerce Extérieur et de la Coopération 
au Développement (dalej: AMAEB), sygn. 12. 891-1, Revendications de la Belgique à l’égard 
de l’Allemagne, le 17 janvier 1947, 43, 31.01.1947 r. Dyrektor Generalny ds. Polityki Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, baron Hervé de Gruben złożył na konferencji londyńskiej wiceministrom 
spraw zagranicznych mocarstw dwa memoranda: Les Considérations du gouvernement belge 
sur la politique des puissances alliées à l’égard de l’Allemagne oraz Revendications de la Bel-
gique à l’égard de l’Allemagne. Zawierały ono stanowisko rządu belgijskiego względem Niemiec.
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belgijski polityki aneksjonistycznej wobec Niemiec i zastąpienie jej roszczeniami 
ekonomicznymi9.

Nic więc dziwnego, że podejrzeń strony polskiej co do szczerości stanowiska 
belgijskiego nie rozwiały pokrętne zapewnienia Spaaka wyrażone w rozmowie 
z szefem polskiego poselstwa w Brukseli, że passus dotyczący „utrzymania repara-
cji” nie dotyczy polskich ziem odzyskanych, lecz terenów, które „obecnie ponoszą, 
względnie obowiązane są ponosić, świadczenia reparacyjne”. W istocie zaś, jak 
wyjaśnił minister, żądania belgijskie dotyczyły okręgu Saary, „celem częściowego 
udziału [Belgii – M.P.] w korzyściach, jakie przypadły z tego okręgu Francji”10. 

Niniejsza eksplikacja nie usatysfakcjonowała jednak władz polskich, stąd 
prośba Bartola (na wyraźne żądanie centrali) udzielenia przez belgijskie MSZ 
pisemnej interpretacji wspomnianego wyżej passusu, którą strona polska uzyskała 
w liście Spaaka, skierowanym do ministra Zygmunta Modzelewskiego 4 kwietnia 
1947 roku11. Wyłożono w nim, powołując się na „istniejące umowy” (głównie 
umowę poczdamską z 2 sierpnia 1945 r.), zasady i reguły, na których opierało się 
będące przedmiotem kontrowersji, „memorandum, dotyczące przyznania niemiec-
kich odszkodowań”. Podkreślano w nim odrębność systemu odszkodowań dla Belgii 
i Polski, wynikającą z umowy poczdamskiej głoszącej, że prawa i żądania Polski 
będzie regulował ZSRRR z własnego udziału. Stąd, jak stwierdzono, „w oparciu 
o powyższą umowę [Belgia] nie bierze w rachubę z punktu widzenia odszkodowań 
terytoriów niemieckich administrowanych przez Polskę ani tych, które zostaną 
[jej] ostatecznie przydzielone”12.

W granicach zakreślonych przez (koalicyjny socjalistyczno-liberalno- 
-komunistyczny) rząd Camille’a Huysmansa w tej materii mieściła się niewątpliwie 
przychylna Polsce wypowiedź prasowa belgijskiego ministra odbudowy i ofiar, 
komunistycznego senatora Jeana Terfve, który jeszcze podczas swej oficjalnej 
pięciodniowej wizyty w Polsce pod koniec grudnia 1946 roku odwiedził (poza 

9 W belgijskich roszczeniach ekonomicznych chodziło o położenie ręki na bogactwach Nadrenii. 
Szerzej na ten temat: Brühl, „Réparations”, 94, 105–106; Kurgan-van Hantenryk, „La Belgique”, 
343–363.
10 AMSZ, z. 6, t. 832, w. 63, 3–7, Chargé d’affaires a.i. w Brukseli, inż. Edward Bartol do MSZ 
w Warszawie, Departament Polityczny, 23 II 1947, k. nlb.
11 AMSZ, z. 6, t. 832, w. 63, s. 12, Poselstwo RP w Brukseli, chargé d’affaires E. Bartol do min. Zyg-
munta Modzelewskiego, Bruksela 5 IV 1947 r. Pismo min. Spaaka z dnia 4 [IV] w sprawie interpre-
tacji punktu 2 rozdziału „Observations générales”. Memorandum belgijskie z dnia 17 I 1947 r., k. nlb.
12 AMSZ, z. 6, t. 832, w. 63, 12, szyfr., chargé d’affaires E. Bartol do min. Z. Modzelewskiego, 
Bruksela 7 IV 1947 r., tajne, 14.
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Warszawą) tzw. Ziemie Odzyskane (Wrocław). Po powrocie do Brukseli Ter-
fve udzielił wywiadu komunistycznej Le Drapeau Rouge, w którym stwierdził, 
że „sprawa przynależności ziem zachodnich Polski nie stanowi w ogóle problemu” 
i „nie można dzisiaj wobec stanu zagospodarowania i zaludnienia tych ziem mówić 
o zmianie granic”13. 

Nie mogąc uzyskać wyraźnego wsparcia ze strony czynników rządowych 
w sprawie granicy na Odrze i Nysie, polska placówka podjęła działania propagan-
dowe, wykorzystując do tego celu powstałe na początku 1947 roku Towarzystwo 
Przyjaźni Polsko-Belgijskiej (Amitiés Belgo-Polonaises) oraz utworzoną w tym 
samym roku w ramach Unii Międzyparlamentarnej belgijsko-polską grupę par-
lamentarną. Nieprzypadkowo ich działalność oraz skład osobowy współgrały 
wyraźnie z aktywnością poszukującego szerszych ram dla swych „aneksjoni-
stycznych planów” Comité Belge du Rhin (CBR). Współpraca z CBR wydawała 
się tym cenniejsza, że cele, które sobie stawiały wymienione organizacje, miały 
służyć nie tylko spopularyzowaniu w społeczeństwie belgijskim sprawy zachod-
niej granicy Polski, ale też budować propolskie lobby wśród polityków tego kraju, 
zwłaszcza posłów niekomunistycznych (tj. liberałów i katolików), którzy mogliby 
stanowić mniej lub bardziej wpływowe grupy nacisku na czynniki decyzyjne 
w Brukseli14. Pozyskanie wspomnianych kręgów wydawało się tym bardziej istotne, 
że po wyjściu komunistów belgijskich z rządu (12 marca 1947 r.) i przejściu ich do 
opozycji, Komunistyczna Partia Belgii (KPB) stale traciła na znaczeniu.

To właśnie pod szyldem Amitiés Belgo-Polonaises wydano w Bruk seli 
na początku 1947 roku broszurę Gage d’une paix durable. La frontière occiden-
tale de la Pologne, którą rozesłano bezpłatnie politykom i dziennikarzom15.  
 

13 „Le séjour du Ministre de la Reconstruction en Pologne”, Le Drapeau Rouge, 23.01.1947, 
13. AMAEB, sygn. 10. 966 bis, Visite du Ministre de la Reconstruction, Harold Eeman, Le Mini-
stre de Belgique à Varsovie à M. Paul-Henri Spaak, Ministre des Affaires Etrangères, Varsovie, 
le 3 janvier 1947, k. nlb.; AMSZ, z. 6, t. 832, w. 63, s. 15, Notatka naczelnika [M. Wierna] Wydz. środ-
kowo-europejskiego do Departamentu Prasy i Informacji MSZ, Warszawa 5 II 1947, k. nlb.
14 Jej odpowiednikiem była powołana 9 października 1947 r. w polskim sejmie grupa polsko- 
-belgijska na czele z Leonem Kruczkowskim. Zob. szerzej AMSZ, z. 6, t. 834, w. 63, s. 3, Liste des 
membres de la section belgo-polonaise du groupe belge de l’Union interparlementaire; tamże, Raport 
z objazdu delegacji parlamentarzystów belgijskich w Polsce w czasie od 30.10 do 6.11. 1947 r., 39.
15 Gage d’une paix durable, Les nouvelles frontières occidentales de la Pologne, red. Amitiés Belgo-
-Polonaises (Bruxelles, [1947]), 76; AMSZ, z. 6, t. 832, w. 63, s. 6, chargé d’affaires a.i. w Brukseli, 
inż. Edward Bartol do MSZ w Warszawie, Departament Polityczny, Stosunek Belgii wobec polskiej 
granicy zachodniej, 23.02.1947, k. nlb. Z notatki Bartola wynika, że artykuły zawarte w bro-
szurze zostały „sporządzone” w polskim poselstwie, a parlamentarzyści belgijscy je autoryzowali. 
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Zawierała ona artykuły „wybitnych” (przynajmniej w ocenie polskiej placówki) 
osobistości życia politycznego i społecznego Belgii (tj. posłów liberalnych, socja-
listycznych, chadeckich i komunistycznych) mające na celu przekonanie zarówno 
czynników oficjalnych, kół politycznych oraz środowisk opiniotwórczych (głównie 
dziennikarzy), że – jak to sformułował poseł partii liberalnej, a zarazem przewodni-
czący Amitiés Belgo-Polonaises Ernest Demuyter – utrzymanie przebiegu polskiej 
granicy zachodniej, gwarantującej Polsce „maksimum bezpieczeństwa i pomyślno-
ści” jest nie tylko „zgodne z zasadami sprawiedliwości”, ale leży zarówno w intere-
sie pokoju międzynarodowego”, jak i „w naszym [tj. belgijskim – MP] interesie”16. 
Publikacja nie spotkała się z żywszym odzewem wśród belgijskich kół rządowych. 

Poselstwo jednak, niezrażone brakiem spektakularnych sukcesów, nie ustawało 
w wysiłkach w celu pozyskiwania osobistości cieszących się autorytetem wśród 
szerszych kręgów społecznych, których wpływy wykraczały daleko poza środo-
wiska skrajnej lewicy. Wyrazem tych dążeń były chociażby uwieńczone sukcesem 
starania zmierzające do pozyskania w charakterze członka honorowego komitetu 
Amitiés Belgo-Polonaises byłego premiera (w latach 1920–1921), a zarazem prezesa 
Unii Parlamentarnej, hrabiego Henri Carton de Wiart, związanego z konserwa-
tywnym dziennikiem katolickim „La Libre Belgique”, czy też dyrektora jej działu 
politycznego, senatora (ministra sprawiedliwości w latach 1947–1948, a następ-
nie w latach 1950–1954 i 1958–1973 przewodniczącego senatu), Paula Struye. 
Prominentnymi działaczami stowarzyszenia zostali także chadek baron Antoine 
Allard, bezpartyjny dziennikarz Roger Crouquet (redaktor dziennika „Le Soir”), 
liberalni senatorowie: szef partii liberalnej w latach 1945–1953 i 1958–1961 Roger 
Motz17, Norbert Hougardy, burmistrzowie: Brukseli – Joseph Van den Neulebraeck, 
Liège – Paul Gruselin, Gandawy – Emiel Claebeekx, Ostendy – Henry Serruys18. 

Interesujące jest, jaki wpływ na stosunek Brukseli do polskiej granicy 
zachodniej miało zaostrzanie się polityki międzynarodowej od roku 1946, którego 

16 Ernest Demuyter, „Introduction”, w: Gage, 6.
17 O powiązaniach Motza z polską służbą bezpieczeństwa oraz działalnością w polsko-belgijskiej 
spółce Belga grope zob. Idesbald Goddeeris, „Code Name Szejk and Szeryf: The Collaboration 
of the Belgian Minister Roger Motz with the Polish Secret Services at the Background of Belgian- 
-Polish Economic Relations in the Early Cold War”. W: La Pologne des Belges. Evolution d’un Regard 
(XXe–XXI siècles), red. Przemysław Szczur (Kraków: Unum Press, 2021), 237–269.
18 AMSZ, z. 6, t. 832, w. 63, s. 6, chargé d’affaires, E. Bartol do MSZ w Warszawie, Raport 
polityczny Poselstwa RP w Brukseli, 6 VI 1947, 7–9. E. Bartol w swym raporcie podkreślał,  
że „dla polskiego poselstwa najważniejsze są stosunki z miejscowym społeczeństwem”. Por. Anne 
Morelli, „Les Amitiés belgo-polonaises, un chaînon du lien belge avec les démocraties populaires”, 
w: Pologne, 271–282.
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elementami były: mowa Winstona Churchilla wygłoszona w Fulton 5 marca 
1946 roku („Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem opuściła 
się żelazna kurtyna w poprzek kontynentu”)19, ogłoszenie doktryny Trumana 
(w tym planu Marshalla 5 czerwca 1947 r.) i utworzenie Biura Informacyjnego Partii 
Komunistycznych i Robotniczych (wrzesień 1947 r.,) a następnie blokada Berlina 
(23 czerwca 1948 r. – 12 maja 1949 r.), powstanie Paktu Północnoatlantyckiego 
(4 kwietnia 1949 r.) i wojna w Korei (25 czerwca 1950–27 lipca 1953)20.

Udział Belgii w planie Marshalla, poprzedzony brakiem akceptacji Kremla 
dla propozycji Spaaka zawarcia układu o przyjaźni z Belgią, zdawał się ostatecznie 
utwierdzać szefa belgijskiej dyplomacji w porzuceniu „idei aneksjonistycznych” 
wobec Niemiec na rzecz roszczeń o charakterze ekonomicznym21. Oznaczało to 
powrót do jego pochodzącej z okresu wojny koncepcji integracji europejskiej tym 
razem na o ścisłą współpracę z Waszyngtonem i silnymi Niemcami22. Konsekwen-
cją tego był też wzrastający dystans szefa belgijskiej dyplomacji wobec problemu 
granicy na Odrze i Nysie23.

W sytuacji coraz mocniej pogłębiających się konfliktów między dwoma 
blokami, w której sprawująca władzę w Belgii koalicja socjalistyczno-chadecka 
(z premierem Spaakiem) opowiedziała się zdecydowanie po stronie Waszyngtonu24, 
Warszawa przystąpiła do działań mających na celu zaktywizowanie belgijsko- 
-polskiej grupy parlamentarnej w kwestii granicy na Odrze i Nysie. 

Przybliżeniu i spopularyzowaniu w kręgach parlamentarnych i społeczeń-
stwie belgijskim „problemu polskiej granicy”, propagowaniu zagospodarowania 

19 Georges-Henri Soutou, La guerre de Cinquante Ans. Les relations Est-Ouest 1943–1990 (Paris: 
Fayard, 2001),143.
20 John Lewis Gaddis, Zimna wojna. Historia podzielonego świata (Kraków: Znak, 2007), 45–46; 
Soutou, La Guerre, 175–181.
21 O wahaniach Spaaka w kierunku porzucenia „idei aneksjonistycznych wobec Niemiec” już 
w okresie konferencji pokojowej w Paryżu świadczyć ma list Spaaka do premiera Huymansa 
z 13.09.1946 r.: „Ma conclusion est que nous devons renoncer à une politique d’annexion”. Premier 
dopuszczał jedynie „drobne” rektyfikacje na rzecz Belgii w przebiegu granicy belgijsko-niemieckiej. 
Cyt za: Ch. Brühl, „Réparations”, 107–108.
22 AMSZ, z. 6, t. 845, w. 64, s. 45, Poselstwo RP w Brukseli, notatka brulionowa z rozmowy 
z premierem i ministrem spraw zagranicznych Belgii p. Spaakiem odbytej w dniu 26.02.1948 r., 
od godz. 17 do 18:30, na zaproszenie premiera Spaaka, chargé d’affaires, E. Bartol do MSZ, Bruksela 
26.02.1948 r.; Łaptos, Historia, 261.
23 Łaptos, Historia, 261.
24 Trzeci rząd P.-H. Spaaka, w którym sprawował on funkcję premiera i ministra spraw zagra-
nicznych to okres: 20.03.1947 – 27.06.1949 r. Spaak sprawował ponadto urząd szefa MSZ w latach 
1944–1949, 1954–1957 i 1961–1966.
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terres recouvrées przez polskie władze miała służyć wizyta ośmiu posłów i sena-
torów, członków wspomnianej grupy belgijsko-polskiej w parlamencie tego kraju, 
która odbyła się w dniach od 30 października do 6 listopada 1947 roku25. Oprócz 
Warszawy, Krakowa, Wieliczki, Oświęcimia, Katowic trasa „wycieczki” prowa-
dziła do Wrocławia, gdzie zwiedzano uruchomione po wojnie zakłady przemysłowe. 
Punktem kulminującym pobytu w Polsce była wizyta delegacji u wicepremiera, 
a zarazem ministra Ziem Odzyskanych, Władysława Gomułki, oraz spotkanie 
z prezydentem RP Bolesławem Bierutem. Gomułka przekonywał obecnych, że 
„Ziemie Odzyskane przestały być problemem dla polskiej opinii publicznej, która 
traktuje już te ziemie jako część składową Polski”, a „rząd polski dokłada wszelkich 
starań, aby podnieść wydajność tych ziem przynajmniej do wydajności przedwo-
jennej”26. Chociaż przewodniczący grupy, Roger Motz, zastrzegł podczas wizyty 
u głowy państwa, że misja nosi „charakter parlamentarny, a nie rządowy”, a jej 
zadaniem „będzie dokładne informowanie opinii publicznej o wrażeniach, jakie 
wywarła na nich pracująca Polska”, to w imieniu delegacji oświadczył, że „tak dla 
Polski, jak i dla Belgii problem naszych zachodnich granic nie istnieje. Jest zała-
twiony pozytywnie dla nas”. Dodał też, że Belgia, uznając za konieczne odbudowę 
Niemiec, „jest przeciwna odbudowie ciężkiego przemysłu niemieckiego, który 
miałby być źródłem nowej agresji niemieckiej” („woli on widzieć Niemcy wyra-
biające zabawki dla dzieci w Norymberdze niż produkujące armaty w Essen”)27. 
Mimo dobrej atmosfery towarzyszącej wizycie oraz „zadowolenia” jej uczestników 
(„skala uczuć i sympatii do Polski wzmagała się z każdym dniem pobytu w naszym 
kraju”28) wydaje się, że oczekiwania polskich czynników rządowych dotyczące 

25 AMSZ, z. 6, t. 834, w. 63, s. 39–42, Raport z objazdu delegacji parlamentarzystów belgijskich 
w Polsce w czasie od 30.10 do 6.11.1947 r., s. 39. Grupa parlamentarzystów przybyłych do Polski 
składała się z trzech senatorów: R. Motza, prezesa partii liberałów, W. van Peteghemaza z PSC i Paula 
Libois z KPB oraz posłów: Charles’a Janssensa (partia liberalna), Fromonta i Mazereel’a (PSB), 
Edgara Lalmanda (KPB) i De Schepper’a (PSC).
26 AMSZ, z. 6, t. 834, w. 63, s. 9–10, Notatka Jerzego Dudzińskiego dla min. Modzelewskiego, 
Olszewskiego i dyr. Chromeckiego, dot. wizyty parlamentarzystów belgijskich u ob. wicepremiera 
[Władysława] Gomułki, Warszawa 3 listopada 1947 r. Motz stwierdził podczas wizyty, że „Bel-
gia zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa niemieckiego, dlatego też przeciwna jest odbudowie 
Niemiec przed spłaceniem odszkodowań wojennych i ułożeniem odpowiedniego statutu Niemiec, 
który zabezpieczyłby pokój”. 
27 Tamże, Notatka J. Dudzińskiego dla min. Modzelewskiego, Olszewskiego i Wydz. Zach. Płn, 
Pan Prezydent RP przyjmuje parlamentarzystów belgijskich, Warszawa 6 listopada 1947 r.; tamże, 
Notatka odręczna min. Olszewskiego do posła E. Bartola, Warszawa 6.11.1947.
28 Tamże, Raport z objazdu delegacji parlamentarzystów belgijskich w Polsce w czasie od 30.10. 
do 6.11.1947 r., s. 40; tamże, chargé d’affaires E. Bartol do sekretariatu Dep. Polit. MSZ, poufne, 
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jej wymiaru propagandowego na terenie Belgii nie zostały w pełni spełnione. 
Sprowadzały się bowiem do komunikatu o wizycie parlamentarzystów w piśmie 
„Belgix”, artykułu posła Mazereela w socjalistycznej „Le Peuple”, wywiadu posła 
liberalnego Charlesa Janssensa dla tygodnika „Front” oraz wypowiedzi komuni-
stycznego senatora Paula Libois w „Le Drapeau Rouge”. W swych krótkich tekstach 
parlamentarzyści unikali newralgicznych tematów politycznych, w tym kwestii 
związanych z przebiegiem zachodniej granicy Polski29.

Skromnych efektów wizyty nie mogła zmienić ani przemowa Bartola, ani 
wystąpienie wygłoszone przez przewodniczącego belgijsko-polskiej grupy parla-
mentarnej (Motza) na śniadaniu, wydanym na cześć belgijskich parlamentarzystów, 
uczestników polskiej wycieczki, przez kierownika polskiej placówki w Brukseli. 
Zapewnienia Motza, że „wszelka próba nowych zmian granicznych stanowiłaby 
poważną groźbę dla pokoju” oraz potwierdzenie w imieniu zgromadzonych na uro-
czystości posłów „polskości Ziem Odzyskanych, których polskość jest bezsporna, 
ponieważ nie ma tam Niemców”, miały bardzo niewielkie znaczenie polityczne, 
podobnie jak inne wygłoszone tamże oświadczenia30. Nic więc dziwnego, że wizyta 
parlamentarzystów została oceniona przez posła belgijskiego w Warszawie, Harolda 
Eemana, jako bezużyteczna dla relacji polsko-belgijskich i mająca jedynie wymiar 
propagandowy (i to głównie w Polsce)31. Tenże dyplomata ze sceptycyzmem odnosił 
się do wysiłków propagandowych polskich władz zmierzających do „utrwalenia 
zdobyczy terytorialnych nad Odrą i Nysą”32. 

Uzasadniony niepokój polskiej placówki budziła w tym okresie również 
nominacja z jesieni 1947 roku na stanowisko sekretarza generalnego belgijskiego 

Bruksela 10.11.1947.
29 Roger Motz, wywiad dla „Belgix”, 9.11.1947; Georges Koulischer, „Le voyage en Pologne”, 
Le Peuple, 13.11.1947; Charles Janssens, „Les parlementaires belges en Pologne”, Le Peuple, 
23.11.1947. Senator P. Libois poświęcił dwa zdania polskiej granicy w Le Drapeau Rouge, 29.11.1947, 
pisząc: „Polacy widzą, lepiej niż my, że granica polsko-niemiecka nie jest uważana za ostateczną 
przez niektórych ludzi z Zachodu. To pomaga zrozumieć umysłowość mężczyzn i kobiet, którzy 
jeszcze nie osiągnęli pokoju i dla których wojna nie jest jeszcze zupełnie zakończona”.
30 AMSZ, z. 6, t. 834, w. 63, s. 71, Poselstwo Polskie w Brukseli, E. Bartol do min. Modzelewskiego, 
Streszczenie raportu Poselstwa RP w Brukseli z dn. 30 XI 47 r. Nr 51 w sprawie zacieśnienia 
stosunków polsko-belgijskich w związku z wycieczka parlamentarzystów belgijskich do Polski, 
Bruksela 30.11.1947. 
31 AMAEB, sygn. 12.419, M. H. Eeman à M. P.-H. Spaak, Varsovie, le 12 novembre1947, s. nlb.
32 AMAEB, sygn. 12.081, Frontières Occidentales, M. H. Eeman à M. P.-H. Spaak, Varsovie, 
le 7 juillet 1948, k. nlb.
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MSZ-etu barona Hervé de Grubena, stojącego na stanowisku, że „granice zachodnie 
Polski nie mają dotychczas prawnego potwierdzenia”33. 

Według polskiej placówki w Brukseli zaostrzeniu atmosfery międzywojen-
nej w okresie „montowania Paktu Brukselskiego” (17 marca 1948 r.) towarzyszyć 
miała wymierzona przeciwko Polsce i ziemiom zachodnim, inspirowana przez 
kręgi polityczne związane ze Spaakiem, kampania prasowa34. W socjalistycznej 
„Le Peuple” oraz związanej z kręgami katolickimi „La Libre Belgique” poja-
wiały się głosy nieprzychylne polskiemu stanowi posiadania nad Odrą i Nysą35.

Chociaż wraz z zaostrzeniem zimnowojennej atmosfery od 1948 roku coraz 
większego znaczenia jako regionalny związek gospodarczy nabierał Beneluks, to 
w przekonaniu większości belgijskich kół rządowych (w tym partii socjalistycznej 
oraz Spaaka) „interesem witalnym” dla kraju było zacieśnianie współpracy ekono-
micznej z Niemcami oraz będące tego konsekwencją przekonanie o konieczności 
rezygnacji z rewindykacji terytorialnych. Prawdopodobnie znaczną rolę w rezy-
gnacji ze wspomnianych wyżej roszczeń odegrały bliskie związki (uczestniczących 
w kolejnych koalicjach rządowych) chadeków flamandzkich z otoczeniem politycz-
nym Konrada Adenauera i siostrzaną CDU. Sprawiły one, że Bruksela odstąpiła 
od swych żądań względem Niemiec Zachodnich, co potwierdzono w protokole 
konferencji paryskiej, podpisanym 17 marca 1949 roku36. Decyzja rządu Spaaka 
wynikająca przede wszystkim z przesłanek ekonomicznych, przedstawiana pod 
względem propagandowym jako „gest w kierunku Europy i pojednania belgijsko-
-niemieckiego (un geste européene et de réconciliation)”, kończyła w parlamencie 
belgijskim zadawniony spór między sąsiadami. Uniemożliwiło to w rzeczywi-
stości budowę wspólnej platformy polsko-belgijskiej na bazie antyniemieckich 

33 AMSZ, z. 6, t. 834, w. 63, s. 77. Poselstwo Polskie w Brukseli, E. Bartol do MSZ, Dep. Polit, 
Raport polityczny, Bruksela 31.10.1947, k. nlb.
34 AMSZ, z. 8, t. 7, w. 1, Raport o rozwoju stosunków polsko-belgijskich poselstwa polskiego 
w Brukseli na przestrzeni 1948 r., opracowany przez J. Wiecheckiego, attaché poselstwa A. Jędry-
chowską, Bruksela 12.02.1949. Pakt Brukselski (podpisany 17.03.1948 r.), jak piszą Łaptos i Mania, 
„był interpretowany na Wschodzie jako zagrożenie dla pokoju i kolejna próba rozbijania Europy 
na dwa wrogie bloki” – Łaptos, Mania, „Dyplomacja”, 325–326.
35 M. Gregoie, „Au delà de l’Oder-Neisse”, Le Peuple, 15.03.1948, 74 ; I. Cory, „Terres recouvrées – 
la défaite polonaise”, La Libre Belgique, 29.03.1948, 91.
36 Cyt za: Brühl, „Réparations”, 120–127, 130; Sally Marks, The Belgo-German Border, 1914–1956, 
w: L’établissement des frontières en Europe après Les deux guerres Mondiales, Actes des col-
loques de Strasbourg et de Montréal (juin et septembre 1995), red. Christian Baechler, Carole Fink  
(London–Bern–Berlin–Paris–Wien: Peter Lang, 1996), 131.
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rewindykacji i jej eksploatację propagandową w kontekście polskiej granicy 
zachodniej37. 

Zwycięstwo Partii Społeczno-Chrześcijańskiej w wyborach 26 maja 1949 roku 
oraz powstanie dwupartyjnego (katolicy i liberałowie) gabinetu Gastona Eyskensa 
nie przyniosły ewolucji dotychczasowego kursu polityki zagranicznej Belgii, 
mimo zmiany na stanowisku premiera i szefa resortu spraw zagranicznych  
(Paul van Zeeland)38.

Pogorszenie relacji polsko-belgijskich w okresie apogeum stalinizmu 
(1949–1953) nie sprzyjało nawiązaniu dialogu w sprawie granic. Pierwszorzędną 
rolę, jaką tzw. Ziemie Odzyskane odgrywały w polityce rządu polskiego i ich 
znaczenie dla całego społeczeństwa, doskonale rozumieli belgijscy posłowie akre-
dytowani w Warszawie, o czym świadczą raporty dyplomatyczne z lat 1948–1953 
kierowane do belgijskiego MSZ. Jak donosił pełniący swą misję w Polsce w latach 
1949–1950 poseł Arthur Wauters, „dla polskich władz kwestia niemiecka nadal 
stanowiła zasadniczy przedmiot troski”. Tym bardziej, że zarówno w jego ocenie, 
jak i „w przekonaniu ugruntowanym w środowisku dyplomatów akredytowanych 
w Warszawie, możliwość modyfikacji granicy na Odrze i Nysie na rzecz Niemiec 
Wschodnich i ewentualna cesja na ich rzecz obszaru na wschodnim brzegu Odry 
(Szczecin)” była wysoce prawdopodobna39. W podobnym duchu utrzymane były 
raporty jego następcy, posła Fernanda Justice’a, który nie krył, że „brak pokrze-
piającej ducha Polaków deklaracji w sprawie »Odry i Nysy« [tj. granicy] ze strony 
mocarstw Paktu Północnoatlantyckiego sprawia, że wewnętrzny opór Polaków 
[przeciwko systemowi komunistycznemu – MP] spada”. Ta słabość, według tego 
dyplomaty, miała wynikać również z faktu, że w istocie sowieckie siły zbrojne 
stanowią „jedyną barierę przed odzyskaniem przez Niemcy obszarów nabytych 
przez Polskę”40.

37 Brühl, „Réparations”, 120, 128, 130; Kurgan-van Hentenryk, „La Belgique”, 294.
38 Szerzej na ten temat zob. Łaptos, Historia, 247. Rząd Eyskensa był głównie zaabsorbowany 
problemami polityki wewnętrznej (kwestią powrotu na tron Leopolda III).
39 AMAEB, sygn. 12.081, Pologne 1949, A. Wauters à M. le ministre, Paul van Zeeland, Varsovie, 
le 15 novembre 1949, k. nlb.; tamże, idem à Paul van Zeeland, Varsovie, le 27 septembre 1950, 
k. nlb.; AMSZ, z. 8, t. 2, w. 1, dyr. Dep. VII MBP, Wacław Komar do sek. Gen MSZ, Stefan 
Wierbłowskiego, tajne, 5.09.1949, k. nlb.
40 AMAEB, sygn. 12.081, Pologne, F. Justice à M. Paul van Zeeland, Varsovie, le 9 novem-
bre 1951, k. nlb; tamże, AMAEB, sygn. 12.419, Pologne, Visite de M. Justice à M. Gajewski, 
directeur de la Politique, F. Justice à Paul van Zeeland, ministre des Affaires étrangères, Varsovie, 
le 25 juin 1952, k. nlb. Justice był zawodowym dyplomatą, pełnił funkcję wicekonsula w Kairze, 
Hamburgu, Berlinie, Dublinie i Aleksandrii.
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Utrzymujące się napięcie między dwoma blokami, mimo pewnych gestów 
dobrej woli ze strony kolejnych rządów chadeckich, uniemożliwiało ocieplenie 
na linii Warszawa–Bruksela41. Przyczyniły się do tego m.in. plany remilitaryzacji 
RFN wysuwane przez USA w związku z wojną w Korei, będący ich konsekwen-
cją plan René Plevena (1950 r.)42 oraz projekt Europejskiej Wspólnoty Obronnej 
(EWO)43. Udział Belgii (obok Francji, Holandii, Luksemburga i Włoch) w powo-
łanej 18 kwietnia 1951 roku Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali oraz problem 
udziału Niemiec w systemie obronnym Europy, związany z ich remilitaryzacją 
w kontekście toczącej się wojny w Korei, nie pozwolił na poprawę atmosfery 
między dwoma krajami44. 

Niepowodzeniem zakończyła się próba wykorzystania propagandowego 
„zagrożenia militaryzmem niemieckim” na gruncie belgijskim podjęta podczas 
(re)wizyty polskich parlamentarzystów pod przewodnictwem Wacława Barci-
kowskiego w tym kraju na początku marca 1951 roku, na zaproszenie belgijsko-
-polskiej grupy parlamentarnej. Belgijskie MSZ, które, jak pisał poseł Aleksander 
Krajewski, nie wierzyło, „że uda się nam zmontować przyjazd delegacji polskiej”, 
starało się „tak ułożyć program, aby zredukować do minimum czas przewidziany 
na dyskusje oraz ograniczyć stronom możność prowadzenia niekontrolowanych 
rozmów”. Krajewski wskazywał na przejawy wyciszania przebiegu wizyty przez 
belgijskich gospodarzy. Jak podkreślał w swym raporcie, „dano prasie do zrozu-
mienia, że pożądanym byłoby pobyt Polaków przemilczeć”, ale „jedynie socjali-
styczny »Le Peuple« do tej instrukcji ściśle się dostosował”; inne tytuły prasowe 
zamieściły niewielkie wzmianki na ten temat45. 

41 Rządy chadeckie sprawowały rządy w Belgii od czerwca 1950 do kwietnia 1954 r.
42 Plan Plevena popierany przez van Zeelanda zmierzał w kierunku neutralizacji wysuniętej przez 
Amerykanów koncepcji remilitaryzacji Niemiec. Przewidywał, że kontyngenty niemieckie będą 
włączone do dywizji europejskich i znajdą się pod dowództwem atlantyckim. Szerzej zob. Soutou, 
La Guerre, 248–249.
43 Łaptos, Historia, 264. Koncepcja Europejskiej Wspólnoty Obronnej polegająca na amerykań-
sko-francuskim kompromisie, na mocy którego Francja, Włochy, Niemcy i kraje Beneluks miały 
budować siły zbrojne. 30 lipca 1954 r. francuskie Zgromadzenie Narodowe odrzuciło projekt, 
idea powróciła i ostatecznie weszła w życie jako UZE 6.05.1955 r., zob. Soutou, La Guerre froide 
de la France 1941–1990 (Paris: Tallandier, 2018), 239–244.
44 Łaptos, Mania, „Dyplomacja”, 331. 
45 AMSZ, z. 8, w. 20, t. 264, s. 62–63, Raport nr 50 Poselstwo RP w Brukseli z 10 kwietnia 
1951, k. nlb.; AMAEB, sygn. 12.419, Pologne, Entretien au MAE avec M. Gajewski, directeur 
de la Politique, F. Justice à Paul van Zeeland, Varsovie, le 24 janvier 1951, k. nlb.
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O napięciach w trakcie wizyty świadczy niewątpliwie fakt, że przewodniczący 
belgijskiej Izby Reprezentantów, Frans van Cauwelaert, odmówił wygłoszenia 
powitalnego przemówienia do delegacji polskiej, która według programu miała 
odwiedzić Izbę. „Przewodniczącemu senatu [Paul’owi] Struye zapowiedzieli jego 
katoliccy koledzy, że gdyby się odważył powitać polską delegację, urządzą na sali 
kontrmanifestację”. Wobec tego delegacja została zmuszona do rezygnacji ze zło-
żenia oficjalnych wizyt obydwu izbom parlamentu. Zdaniem Krajewskiego dzięki 
wizycie belgijska opinia publiczna dowiedziała się „o zgodności obu stron co do 
konieczności obrony pokoju za wszelką cenę”, uznania remilitaryzacji Niemiec 
jako zagrożenia dla zachowania pokoju oraz co do możliwości istnienia równo-
rzędnego ustroju kapitalistycznego i socjalistycznego bez konieczności uciekania 
się do wojny. „Ten pozytywny niewątpliwie rezultat” miała „próbować zakrzy-
czeć prasa prawicowa, pisząc o nieudanym spotkaniu i usiłując zwrócić uwagę 
na niezałatwioną sprawę odszkodowań za znacjonalizowany w Polsce majątek 
belgijski”46. Przytoczone szczegóły tej wizyty pokazują, jak trudne było nawiązanie 
jakiegokolwiek dialogu politycznego w warunkach zimnowojennej konfrontacji, 
tym bardziej poruszenie drażliwej w aspekcie zacieśniających się kontaktów z RFN 
kwestii granicy na Odrze i Nysie. 

Do tej samej kategorii imprez o charakterze polityczno-propagandowym 
należy zaliczyć przyjazd do Polski w sierpniu 1951 roku dwunastoosobowej 
wycieczki belgijskich parlamentarzystów. Niektórzy z uczestników po powrocie 
opublikowali jedynie swe pochwalne wypowiedzi o współczesnej Polsce w mało 
znaczącym „Biuletynie Towarzystwa Przyjaźni Belgijsko Polskiej” w 1952 roku 
oraz ograniczyli się do wygłoszenia odczytów na temat swego pobytu w Polsce 
oraz utrzymania granicy na Odrze i Nysie47.

Dodatkowe zaostrzenie kursu Zachodu wobec Moskwy spowodowała so wiec-
 ka ofensywa dyplomatyczna z lat 1952–1953 w kwestii niemieckiej (w tym nota 
Stalina z 10 marca 1952 r.)48. Strona belgijska najwyraźniej, mimo negatywnego 

46 Na ten temat – zob. Dariusz Jarosz, „Problemy indemnizacyjne w stosunkach polsko-belgijskich 
po II wojnie światowej”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 56 (2021), 1: 123–146. 
47 AAN, Komitet Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (dalej: KWKZ), sygn. 175, MSZ do 
KWKZ, [ob. ambasador Wende], Warszawa 31.05.1952, k. nlb; AMSZ, z. 8, w. 20, t. 264, Raport 
nr 56 w Brukseli, 1951, 169–170. 
48 W nocie (z 10 marca 1952 r.) Stalin zaproponował Zachodowi zjednoczenie „neutralnych” 
(tj. w gruncie rzeczy pod panowaniem sowieckim) Niemiec przy zachowaniu przebiegu granic 
według uchwał poczdamskich. Według oceny Zachodu propozycja stanowiła pułapkę oraz próbę 
unicestwienia EWO. Zob. Alexei Filitov, L’Union Soviétique et la question allemande dans la période 
du stalinisme mûr, w: Stalin et la guerre froide (Moscou: 1998), 63; Peter Ruggenthaler, „Wielki 
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stosunku do planu EWO ministra Paula van Zeelanda, nie podzielała przekonania 
Warszawy dotyczącego „pokojowego planu” Moskwy i stalinowskiej koncepcji 
„neutralizacji zjednoczonych Niemiec”, który – jak przekonywał dyrektor depar-
tamentu politycznego MSZ Stanisław Gajewski – „powinien być przyjęty przez 
wszystkich ludzi dobrej woli”49.

Zmiany ostrożnej postawy rządów chadeckich względem polskiego stanu 
posiadania nad Odrą i Nysą nie mogły też przynieść alarmistyczne raporty dyplo-
matów belgijskich z Warszawy, ostrzegające, że 

milczenie świata zachodniego względem granicy Odra–Nysa […] sprawia wrażenie 
popierania rewindykacji niemieckich i ułatwia propagandę rządu w Warszawie, któ-
rego narracja sprowadza się do tezy, że Zachód popiera rewizjonistów niemieckich, 
a jedynie ZSRR broni granicy na Odrze i Nysie, co nie może nie wpływać w dłużej 
perspektywie na opinię Polaków50. 

Opinie tego typu nie mogły przekonać kierownictwa belgijskiego MSZ. Postrze-
gało ono bowiem działania Moskwy przede wszystkim w aspekcie propagando-
wym, interpretując je jako próbę pogłębienia rozdźwięków wśród sojuszników 
zachodnich51. 

Poprawie sytuacji między Warszawą a Brukselą oraz zwrotu w sprawie pol-
skiej granicy zachodniej (mimo przejściowej odwilży między supermocarstwami 
po śmierci Stalina) nie sprzyjało umacnianie sojuszy zachodnich (powołanie 
do życia Unii Zachodnioeuropejskiej poszerzonej o RFN i Włochy)52. Na złej 
atmosferze zaważyło fiasko konferencji ministrów spraw zagranicznych czterech 

blef Stalina. Dzieje noty Stalina z 10 marca 1952 roku na podstawie dokumentów przywództwa 
radzieckiego”, Pamięć i Sprawiedliwość 14 (2009), 1: 269–303.
49 AMAEB, sygn. 12.419, Pologne, Entretien au MAE avec M. Gajewski, directeur de la Politique, 
F. Justice à Paul van Zeeland, Varsovie, le 19 avril 1952, k. nlb. Poseł Justice twierdził, że z punktu 
widzenia czysto polskiego argumentacja Gajewskiego, iż w interesie Polski leży zahamowanie 
niemieckiego „Drang nach Osten”, była usprawiedliwiona.
50 AMAEB, sygn. 12.497, Attitude polonaise à l’égard du problème de la frontière Odra–Nysa, 
dans la perspective de négociations éventuelles entre grandes puissances, Félix Standaert, chargé 
d’affaires a.i à Paul van Zeeland, Varsovie, le 23 octobre 1953, k. nlb.
51 AMAEB, sygn. 12.891-2, Pologne, La question allemande et l’Union Soviétique, novembre 1953 
[note], k. nlb.
52 Powołanie UZE miało miejsce 11 października 1954. Poza sygnatariuszami układów bruksel-
skich: Francją, Wielką Brytanią i krajami Beneluksu, do UZE przystąpiły 23 października RFN 
i Włochy. Traktat wszedł w życie 6 maja 1955 r.. Cyt za: Wojciech Roszkowski, Półwiecze. Historia 
polityczna świata po 1945 roku (Warszawa: PWN, 1997), 89.
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mocarstw w Berlinie (25 stycznia – 18 lutego 1954 r.) w sprawie Niemiec, a zwłasz-
cza zaproszenie Bonn do NATO53. 

W latach apogeum stalinizmu polsko-belgijski dialog polityczny był bar-
dzo ograniczony (mimo pewnych elementów świadczących o zmianach pod tym 
względem w stosunku do okresu poprzedniego). Świadczą o tym chociażby z tru-
dem podtrzymywane przez polską placówkę dyplomatyczną kontakty z przed-
stawicielami belgijskich sfer politycznych, parlamentarnych i przemysłowych. 
Spotkania organizowane przez polskie przedstawicielstwo odbywały się na ogół 
w węższym gronie (tj. Amitiés Belgo-Polonaises oraz komunistów belgijskich) 
i ograniczały się do przyjęć pożegnalnych prominentnych członków placówki lub do 
udziału w uroczystościach z okazji polskich świąt państwowych (jak np. 22 lipca).  
Chociaż ich uczestnicy zapewniali w swych przemówieniach, że „w sprawie gra-
nicy na Odrze i Nysie opinia belgijska jest jednomyślna”, to rzadko takie słowa 
znajdowały odbicie w stołecznej prasie54. 

Fiaskiem w aspekcie sprawy polskiej granicy zachodniej zakończyła się 
również próba zdyskontowania wizyty królowej Elżbiety Belgijskiej w Polsce 
(w 1955 r.) z okazji V Konkursu chopinowskiego dla „pozyskania jej dla sprawy 
granicy na Odrze i Nysie”, jak to sugerował swym zwierzchnikom poseł PRL 
w Brukseli, Leon Szyguła55.

W tych warunkach istotnym wydarzeniem w relacjach dwustronnych była 
w tym okresie wizyta parlamentarzystów belgijskich w Polsce w dniach 4–12 paź-
dziernika 1955 roku na czele z R. Motzem. Brali w niej udział przedstawiciele róż-
nych sił politycznych. Uczestnicy odwiedzili Warszawę, Gdańsk, Gdynię, Szczecin, 
Kraków (w tym Nową Hutę)56. Szczególnie sprzyjający refleksjom o charakterze 
politycznym okazał się pobyt parlamentarzystów w Szczecinie. Jak odnotował poseł 

53 Roszkowski, Półwiecze, 91. 
54 AMSZ, z. 8, t. 535, w. 41, Poselstwo PRL w Brukseli, Raport polityczny nr 73, Bruksela 15 III 1954; 
Roger Motz, „La conférence à Berlin et la frontière polonaise”, La Derinère Heure 20 (1954): 67.
55 AMSZ, ZD, t. 534, w. 42, k. 10, szyfr nr 3548, ściśle tajne, L. Szyguła do Władysława Domagały 
i E. Bartola, Bruksela 5.03.1955, k. nlb.; szerzej na temat wizyty królowej Elżbiety w Polsce i jej 
przebiegu zob. Maria Pasztor, „Courtesy or diplomacy? The Visit of Elisabeth Queen of the Belgians 
to Poland in 1955”, Studia z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej 56 (2021), 3: 108–119.
56 AMSZ, z. 8, w. 49, t. 643, Spis delegacji parlamentarzystów belgijskich [1955], 61–63. Uczestni-
czyli w niej członkowie partii liberalnej: R. Motz, E. Demuyter, Maurcie Destenay; socjalistycznej: 
sen. Amedée Doutrepont, posłowie: Joseph Bracops, Fernand Brunfaut; katolików (PSC) – posłowie: 
Leopoldus Deschepper, Michel van Caeneghem, sen. Georges de Baeck; komunistow: sen. René 
Noël, Michel Galerne – urzędnik senatu, sekretarz delegacji. Motz złożył w imieniu całej delegacji 
oświadczenie: „Nie ma bezpieczeństwa w Europie bez uznania istniejących obecnie granic – „Posło-
wie belgijscy opuścili Polskę”, Trybuna Ludu, 13.10.1955, 284 (2435).
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belgijski, w Warszawie jeden z parlamentarzystów (t.j. R. Motz) wypowiedział się 
za trwałością granicy na Odrze i Nysie. Utrzymywał też, że uznanie tej granicy 
przez Niemcy jest koniecznością polityczną, ceną za klęskę w wojnie i przyszłe 
ich zjednoczenie. W podobnym duchu na spotkaniu z polskimi dziennikarzami 
miał się wypowiadać poseł E. Demuyter, który podkreślił, że „bronimy gra-
nicy na Odrze i Nysie, gdyż w ten sposób bronimy naszych własnych interesów.  
Mieliśmy wspólnego wroga w przeszłości i dlatego zainteresowani jesteśmy w tym, 
aby Polska była silna. Odbudowując Ziemie Zachodnie, służycie nie tylko waszym 
interesom, lecz i równowadze Europy”57. 

Pozytywny obraz wizyty wyłania się z notatki Józefa Cywiaka, chargé  
d’affaires w Brukseli, dotyczącej rozmów z parlamentarzystami, po ich powrocie 
z Polski. Wynika z niej, że uczestnicy wycieczki parlamentarnej byli zadowoleni 
z pobytu58. Według cytowanego już Motza delegacja stwierdziła, że „na Ziemiach 
Odzyskanych nie ma Niemców, że Polska te ziemie odbudowała swoim wysiłkiem 
i że rozwija je gospodarczo i kulturalnie powyżej poziomu, na jakim były pod 
panowaniem niemieckim”. Są to zdaniem Motza fakty o zasadniczym znaczeniu, 
które w sposób nieodwracalny decydują o losie tych ziem. „Fakty te, jak twierdził, 
są zbyt mało znane opinii Zachodu”. Motz żałował, 

że delegacja zbyt krótko była w Szczecinie i za mało zapoznała się ze stanem fak-
tycznym na Ziemiach Odzyskanych. Niemniej [to] co widzieliśmy w Szczecinie […] 
jest wystarczające, bym oświadczył liberałom niemieckim, że nie możemy popierać 
ich żądań, gdyż to może prowadzić do wojny. My zaś nie chcemy umierać za to, by 
Szczecin stał się ponownie niemieckim59. 

Te słowa wraz z dość pochlebnymi uwagami na temat wizyty wygłaszanymi 
przez innych jej uczestników, zdawały się znamionować wolę osłabienia napięcia 
w politycznych relacjach polsko-belgijskich. Powyższe wypowiedzi Motza oraz 
relacje z wizyty znalazły się w liberalnej „La Dernière Heure” oraz komunistycz-
nej „Le Drapeau Rouge”60. Wizyta parlamentarzystów była ostatnim znaczącym 
wydarzeniem w relacjach polsko-belgijskich w latach 1945–1955. 

57 AMAEB, sygn. 12.684, Pologne, II sem. 1955, Hadelin Meeûs d’Argenteuil à M. P. Spaak, 
Varsovie le 18 octobre 1955, k. nlb. „Belgijski senator Roger Motz o rozwoju polskiego Szcze-
cina i kłamliwej propagandzie niemieckich rewizjonistów”, Trybuna Ludu, 8.10.1955, 279, 3.
58 AMSZ z. 8, w. 49, t. 643, Notatka J. Cywiaka, chargé d’affaires a.i., Bruksela, bez daty, 85.
59 „Parlamentarzyści belgijscy u polskich dziennikarzy”, Trybuna Ludu, 12.10.1955, 283, 3. 
60 Wypowiedź R. Motza dla La Dernière Heure „Le voyage en Pologne”, 25.10.1955, 156, 3. 
„Vu en Pologne par les parlementaires belges”, Le Drapeau Rouge, 30.10.1955, 44. Optymizmu 



198 M a r i a  P a s z t o r

Konkluzje

Analiza stosunku belgijskich kół rządowych do kwestii granicy zachodniej Polski 
to ciekawe studium przypadku pokazujące, jak kwestie wielkiej polityki wpływały 
na stosunki bilateralne państw po obu stronach żelaznej kurtyny. Ich polityka 
zagraniczna była zależna, a co najmniej musiała brać pod uwagę „reguły gry”, które 
były ustalane przez przywódców wielkich mocarstw na Wschodzie i na Zacho-
dzie. Polska granica na Odrze i Nysie Łużyckiej była kwestią, która ogniskowała 
sprzeczne interesy w polityce międzynarodowej, pokazywała dynamikę prze-
mian wzajemnych relacji i pole manewru politycznego (w analizowanym okresie 
niewielkie), jakim dysponowały obie strony. 
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Abstrakt 

Celem artykułu jest analiza roli problemu granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej w polsko- 
-belgijskich stosunkach dyplomatycznych w latach 1945–1955. Problem polskiej gra-
nicy zachodniej był zagadnieniem kluczowym dla polskiej polityki zagranicznej, stąd 
warszawskie centrum władzy podejmowało wiele działań zmierzających do jej uznania 
politycznego oraz prawnego, pragnąc utrwalić decyzje o charakterze tymczasowym w tej 
kwestii, zapadłe w Poczdamie. Ta aktywność miała szczególne znaczenie w przypadku 
państw graniczących z Niemcami, w tym przede wszystkim Francji i Belgii. Warszawa 
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starała się (aczkolwiek bez powodzenia) związać postulat bezpieczeństwa Polski, wyni-
kający z międzynarodowego uznania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, z podobnymi 
koncepcjami dotyczącymi przebiegu granic tych krajów z Niemcami (Francja – granica 
z Niemcami nad Renem; Belgia – obszar Eupen i Malmedy). Działania te miały na celu 
nie tylko doprowadzenie do uznania polskiej granicy zachodniej de facto i de iure, ale 
też uniemożliwienie postępującej z czasem integracji Europy Zachodniej. Wynika stąd 
szczególne znaczenie relacji polsko-belgijskich w tym okresie, a w szczególności ich 
wymiar polityczny, który jest analizowany w artykule. Autorka, na podstawie archiwa-
liów polskich i belgijskich oraz nielicznych opracowań naukowych wskazuje na dzia-
łania, jakie podejmowała dyplomacja polska, aby doprowadzić do formalnoprawnego 
uznania tej granicy przez Brukselę. Ponadto próbuje ustalić, jakie względy polityczne 
(zewnętrzne i wewnętrzne) zdecydowały, że belgijskie koła rządowe nie chciały tego zrobić. 

The problem of the border on the Oder and Lusatian Neisse  
in Polish-Belgian political relations (1945–1955)

Abstract

This article aims to analyze the role of the border issue on the Oder and Lusatian Neisse 
in Polish-Belgian diplomatic relations between 1945 and 1955. The question of the Polish 
western border was a key issue for Polish foreign policy, hence the Warsaw govern-
ment took many steps towards its political and legal recognition, wishing to consolidate 
the provisional decisions made at Potsdam in this regard. This activity was of particular 
importance for the countries bordering Germany, including above all France and Belgium. 
Warsaw tried (albeit unsuccessfully) to link Poland’s demand for security, resulting from 
international recognition of the border on the Oder and Lusatian Neisse, with similar con-
cepts concerning the course of these countries’ borders with Germany (France, the border 
with Germany on the Rhine; Belgium, the Eupen-Malmedy region). These actions were 
aimed not only at bringing about the recognition of the Polish western border de facto 
and de jure, but also at preventing the progressive integration of Western Europe over 
time. Hence the special importance of Polish-Belgian relations during this period, and 
in particular their political dimension, which is analyzed in the article. Based on Polish 
and Belgian archival materials, as well as a small number of academic studies, the author 
identifies the steps that Polish diplomacy took to bring about the formal legal recognition 
of the border by Brussels. In addition, she tries to determine what political considerations 
(external and internal) caused the Belgian government circles to decide not to do so.
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Wprowadzenie

Szczecin, obok takich miast, jak Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Lublin, Sosnowiec1, 
Warszawa2, należał do dynamicznie rozwijających się pod względem liczby ludno-
ści ośrodków miejskich w Polsce. Warto już we wstępie przypomnieć, że w 1946 
roku liczył 76 tys. mieszkańców, w 1970 – 340 tys., a w 1974 – 364 tys.3. W następ-
nych latach rozwój już był wolniejszy, bo w 1994 roku osiągnął 411,6 tys.4 i od tego 
roku liczba mieszkańców malała; na koniec 2019 roku zameldowanych na pobyt 

1 Iwona Kantor-Pietraga, Alicja Szajnowska-Wysocka, „Struktura demograficzna i społeczna 
ośrodka przemysłowego (przykład Sosnowca)”, Rocznik Żyrardowski 6 (2008): 201–232.
2 Andrzej Gawryszewski, Ludność Warszawy XX wieku (Warszawa: IGiPZ PAN, 2009); Witold 
Rakowski, „Komponenty wpływające na zmianę liczby ludności Warszawy w latach 2001–2018”, 
Kronika Warszawy 1–2 (2020): 145–168.
3 W porównywalnych granicach administracyjnych z 1975 r. o powierzchni 299,9 km² – Ludność 
i zasoby mieszkaniowe w latach 1946–1974 według podziału kraju z 1 czerwca 1975 (Warszawa: 
GUS, 1976).
4 Według GUS liczba mieszkańców Szczecina w 1994 r. wynosiła 419,6 tys. Rozbieżność danych 
wynika z innego podejścia. Autor od 1976 r. (rozbieżności w tym roku nie było) uwzględniał tylko 
przyrost naturalny i saldo migracji, zaś GUS dodatkowo od 1976 r. uwzględniał niewielkie zmiany 
związane z powiększaniem powierzchni miasta o 95 ha zamieszkałej przez 1564 osoby – Powierzch-
nia i ludność w przekroju terytorialnym oraz zmiany podziału administracyjnego (Warszawa: 
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stały było 396,6 tys. osób5. W latach 1946–1974 przeciętnie rocznie przybywało 
zatem 10 tys. osób, w latach 1974–1994 2350, a w ostatnim okresie ubywało rocz-
nie 600 osób. 

W świetle przytoczonych faktów nasuwają się dwa podstawowe pytania: 
jakie czynniki ekonomiczno-społeczne przyczyniały się do wzrostu, a następnie 
spadku liczby mieszkańców oraz jakie znaczenie w przyroście rzeczywistym lud-
ności miasta w wydzielonych przedziałach czasu miały poszczególne komponenty 
składające się na przyrost (ubytek) rzeczywisty, to jest przyrost naturalny, saldo 
krajowe i z zagranicą (liczone łącznie).

Zmiany w liczbie ludności następują również poprzez korektę granic admi-
nistracyjnych (inkorporację terenów przez miasto lub wyłączanie). Odbywa się to 
sporadycznie, od czasu do czasu, tymczasem procesy związane z ruchem natural-
nym i wędrówkowym ludności trwają codziennie, a statystycznie dokonuje się ich 
sumowania na koniec danego roku. Właśnie te dwa komponenty, to jest przyrost 
naturalny oraz saldo migracji krajowych najbardziej wpływały na kształtowanie 
się społeczeństwa Szczecina. Procesy demograficzne, które trwały w połowie 
XX wieku w mieście, w pewnej mierze ujawniają się współcześnie. Tak więc 
celem artykułu jest prześledzenie kształtowania się przyrostu naturalnego i sald 
migracji ludności oraz ich zmienności w poszczególnych okresach (latach), w przy-
roście rzeczywistym ludności Szczecina. Na tych zagadnieniach, z uwzględnie-
niem periodyzacji, koncentrować się będzie treść artykułu. Natomiast na pytanie 
pierwsze staram się udzielić odpowiedzi, omawiając zagadnienia demograficzne.

Podstawowymi źródłami pozwalającymi na śledzenie procesów demograficz-
nych Szczecina są Roczniki Demograficzne, roczniki statystyczne województwa 
szczecińskiego oraz materiały zebrane przez autora w Departamencie Badań 
Demograficznych GUS (dla lat 1976–2000), a także inne źródła wykazane w odno-
śnikach. Dla lat 1946–1956 brakuje jakichkolwiek źródeł publikowanych, a dla 
okresu 1957–1975 są dane tylko dla niektórych lat. Brakujące dane będą uzu-
pełniane szacunkami. Znając stan ludności na początku danego roku i wykorzy-
stując współczynniki przyrostu naturalnego zawarte w pracy zbiorowej6, można 

GUS, 1990), 27. Ponadto GUS dokonuje korekt liczby mieszkańców na podstawie wyników z NSP 
z 1978, 1988, 2002 i 2011 r.
5 Według GUS liczba ludności wynosiła 401,9 tys. (różnica między danymi wynosiła 5,3 tys.) 
i nie jest istotna z punktu widzenia tego opracowania.
6 Henryka Bogacka, Teresa Mantorska, Franciszek Stokowski, Ruch naturalny i reprodukcja ludności 
Polski według województw w latach 1950–1987 (w nowym podziale administracyjnym) (Warszawa: 
SGPiS, Instytut Statystyki i Demografii, 1988).
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wyszacować zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji (jako różnicę).  
Aby wykazać zmienność znaczenia komponentów w przyroście absolutnym lud-
ności, cały okres badań wynoszący 74 lata podzielono na podokresy 5-, 10- lub 
15-letnie w zależności od poruszanych zagadnień. Jednakże pewnych zjawisk 
demograficznych nie da się zamknąć w wydzielonych przedziałach. Przykładowo 
po raz pierwszy ujemne saldo migracji w Szczecinie wystąpiło w 1978 roku, zaś 
ubytek naturalny po raz pierwszy w okresie powojennym pojawił się w 1993 roku. 
Saldo ujemne migracji od 1978 do 2019 roku przeplatało się z saldem dodatnim, 
natomiast ubytek naturalny występuje nieprzerwanie od 1995 roku.

Niniejsze opracowanie nawiązuje w pewien sposób do Raportu Rządowej 
Rady Ludnościowej z 2017 roku7, w którym skoncentrowano się głównie na pro-
blemach demograficznych całego województwa zachodniopomorskiego. Biorąc 
pod uwagę, że województwo to liczyło w 2019 roku 1 mln 696 tys. mieszkańców8, 
to wpływ Szczecina na zachodzące procesy demograficzne w regionie był istotny. 
Ponadto, według mojego rozeznania, takiego sposobu analizowania rozwoju ludno-
ści Szczecina dotychczas nie podejmowano9. To ważny argument, aby wzbogacić 
wiedzę o społeczeństwie miasta. 

Całość opracowania, nie licząc wstępu i wniosków, składa się z siedmiu 
części, w których – oprócz ostatniej – analizowano przyrost rzeczywisty ludno-
ści w poszczególnych podokresach, zwracając uwagę na przyczyny tych zmian. 
W punkcie ostatnim natomiast przedstawiono zmiany, jakie nastąpiły w strukturze 
wieku mieszkańców Szczecina w latach 1950–2019 oraz w aktywności zawodowej.

Podokres żywiołowych ruchów migracyjnych ludności (lata 1946–1950)

Można szacunkowo przyjąć, że na początku 1946 roku liczba mieszkańców Szcze-
cina wynosiła 65 tys.10, zaś na koniec 1950 roku – 181,4 tys.11. W ciągu 5 lat przybyło 
zatem 116 tys. ludności (181 tys. – 65 tys.). W tym okresie współczynnik przyrostu 

7 Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska, red., Sytuacja demograficzna Pomorza Zachodniego 
jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej (Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2017).
8 Rocznik Demograficzny (2020): 34.
9 Dotyczy to jednak lat 1996–2019. Okazuje się, że po napisaniu tego opracowania odkryłem, 
iż Władysław Wiśniowski, wykorzystując niepublikowane materiały o ruchu naturalnym ludno-
ści, problem rozwoju ludności Szczecina 1946–1995 przedstawił w artykule: „Problemy rozwoju 
demograficznego Szczecina”, Wiadomości Statystyczne 4 (1997): 57–62.
10 Liczba 76 tys. przytoczona we wstępie odzwierciedla stan ze spisu z 14 lutego 1946 r.
11 Ludność i zasoby, 317.
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naturalnego w miastach w Polsce wynosił od 15,3‰ do 19,1‰12. Prawdopodobnie 
w Szczecinie był on znacznie wyższy. Jak podają autorzy opracowania13, wynosił 
on w 1950 roku w miastach byłego województwa szczecińskiego aż 38,6‰14, 
w 1960 – 17,6‰, a w 1970 – 10,2‰. Należy przyjąć, że w latach 1946–1949 przy-
rost ten był niższy aniżeli w 1950 roku i kształtował się w granicach 20–30‰. 
Te wartości szacunkowe przyjęto za podstawę dalszych wyliczeń (tab. 1), przy 
czym punktem wyjścia było założenie, że na koniec 1945 roku (albo na początek 
1946 r.) liczba ludności w Szczecinie wynosiła 65 tys., zaś na koniec 1946 roku 
85 tys.15. W okresie tych 5 lat w wyniku przyrostu naturalnego przybyło 20 tys., 
a saldo migracji wzbogaciło Szczecin o 96 tys. mieszkańców. Głównym skład-
nikiem przyrostu rzeczywistego ludności w pięcioleciu powojennym był więc 
napływ ludności z Polski centralnej16, który kształtował nową społeczność miasta17. 

Tabela 1. Przyrost naturalny i saldo migracji Szczecina w latach 1946–1950  
(dane szacunkowe)

Lata

Przyrost naturalny Saldo 
migracji

Przyrost 
rzeczywisty

Ludność na 
koniec rokuw ‰ w liczbach 

absolutnych 

Polska miasta Szczecin w tys. w tys.

1946 15,3 20 2 18 20 85
1947 17,5 22 3 17 20 105
1948 18,2 26 3 22 25 130
1948 18,1 30 5 20 25 155
1950 19,1 38 7 19 26 181

Razem x x 20 96 116 x

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ludność i zasoby, 317; Bogacka, Mantorska, Stokowski, 
Ruch, 76 oraz Rocznik Demograficzny (2020): 26.

12 Rocznik Demograficzny (2019): 27.
13 Bogacka, Mantorska, Stokowski, Ruch, 76. 
14 Czyli współczynnik był wyższy niż w Turcji, Egipcie, Meksyku, Etiopii (Witold Rakowski, „Roz-
wój ludności 13 dużych państw świata w latach 1950–2050”, Rocznik Żyrardowski 7 (2009): 15–62.
15 76 tys. to stan na 14 lutego 1946 r.
16 Leszek Kosiński, Pochodzenie terytorialne ludności Ziem Zachodnich w 1950 r. Warszawa: 
Polska Akademia Nauk, 1960.
17 Tadeusz Białecki, red., Encyklopedia Szczecina (Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo  
Kultury, 2015).
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Pierwsze 5 lat powojennych to okres odbudowy miasta, zarówno substancji 
mieszkaniowej, zakładów pracy, jak i infrastruktury gospodarczej oraz społecznej. 
Czynnikiem przyciągającym ludność była częściowo wolna przestrzeń mieszka-
niowa do zagospodarowania oraz możliwość podjęcia pracy i zapewnienia źró-
dła utrzymania. W związku z tym, że wiele innych miast stwarzało możliwości 
zamieszkania, część ludności zmieniała miejsce pobytu. Był to więc podokres 
żywiołowych przemieszczeń ludności, kontynuowany częściowo w następnych 
25 latach18. Charakterystyczną cechą społeczeństwa Szczecina był jej młody 
wiek. Spis ludności z 3 grudnia 1950 roku wykazał19, że udział dzieci w wieku 
0–9 w ogólnej liczbie mieszkańców wynosił 20,7%, w wieku 10–19 13,4%, osób 
w wieku 20–29 lat, najbardziej mobilnych, 29,7% oraz w wieku 30–39 lat 15,3%, 
zatem aż 79,1% społeczeństwa nie przekraczało 40 lat. Tymczasem w całym kraju 
udział ten był niższy, bo wynosił 69,5%20 (w miastach 69,2%). Z ogółu mieszkańców 
Szczecina w 1950 roku (178,9 tys.) 47,8% było czynnych zawodowo, a więc bardzo 
dużo, co wynikało poniekąd ze struktury wieku ludności i stwarzanego popytu 
na zasoby pracy (odbudowa miasta). Wśród czynnych zawodowo 66,2% stanowili 
mężczyźni. Najwięcej osób czynnych zawodowo pracowało w przemyśle (25,8%), 
znacznie już mniej w budownictwie (15,3%), komunikacji (16,0%), w obrocie 
towarowym łącznie z gastronomią (13,7%) oraz w administracji łącznie z ban-
kami (11,8%). Te działy gospodarki narodowej stanowiły główne źródło utrzymania 
ludności. Odbudowa gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy w Szczecinie 
zachęcały do napływu kolejnych osób z przeludnionych terenów Polski centralnej 
i południowo-wschodniej.

Lata demograficznej eksplozji (1951–1970)

W uproszczeniu można przyjąć, że eksplozja demograficzna występuje wtedy, 
gdy przyrost naturalny przekracza 20‰21. Takie zjawisko w okresie powojennym 
wystąpiło na tzw. Ziemiach Odzyskanych, w tym także w Szczecinie, gdzie już 
w 1946 roku przyrost naturalny przekraczał 26% i wzrastał do 1955 roku. Jednakże 
w pierwszym podokresie lat powojennych przewaga w przyroście rzeczywistym 

18 Irena Fierla, Migracje ludności a uprzemysłowienie (Warszawa: PWN, 1976).
19 Struktura zawodowa i demograficzna ludności. Województwo szczecińskie, GUS, 1954.
20 Rocznik Demograficzny (1975): 83 (obliczenia autora).
21 Franciszek Stokowski, Demografia (Warszawa: PWE, 2015), 32.
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salda migracji nad przyrostem naturalnym była prawie pięciokrotna, podczas gdy 
w dwóch następnych podokresach dominował zdecydowanie przyrost naturalny nad 
saldem migracji (tab. 2). Ponadto liczba mieszkańców Szczecina wzrastała zarówno 
w latach 1951–1955, jak i w okresie 1956–1960 przeszło dwukrotnie wolniej niż 
w pierwszych pięciu latach powojennych. Jednakże ten wysoki przyrost rzeczywi-
sty ludności Szczecina w pierwszym podokresie wynoszący około 116 tys. stanowił 
podstawę do generowania wysokiego przyrostu naturalnego w latach następnych, 
szczególnie w latach 1951–1960. Powolne wygaszanie eksplozji demograficznej 
rozpoczęło się pod koniec lat 50. i trwało do 1970 roku, ale wciąż co roku przy-
bywało w Szczecinie w latach 1951–1960 od 6 do 11 tys. mieszkańców. Dzięki 
takiemu przyrostowi w 1960 roku Szczecin liczył 272 tys. mieszkańców i pod tym 
względem zajmował 7. miejsce w kraju. Taką zresztą pozycję zajmował w kolejnych 
latach. Kształtowanie się wysokiego przyrostu naturalnego w Szczecinie i w Polsce 
w latach 1946–1958 było powodowane tzw. rekompensacyjnym wpływem wojen22 
oraz napływem do miast rozwojowych ludzi młodych w wieku 20–29 lat, charak-
teryzujących się wysoką rozrodczością. Wraz z upływem czasu, pod wpływem 
procesów demograficznych w Europie i pewnych przedsięwzięć podjętych przez 
państwo w zakresie polityki społecznej (np. możliwość przerywania ciąży od 
1956 r.), przyrost naturalny malał wskutek spadającego współczynnika urodzeń, 
a przy niskim współczynniku zgonów (poniżej 6‰) przyrost naturalny zmalał 
z 40‰ w 1951 do 16‰ w 1960 roku, podczas gdy ogółem w miastach w Polsce spa-
dek ten był mniejszy (z 19,2 do 12,9‰) i wolniejszy w czasie (tab. 2). Ponadto róż-
nica w przyroście naturalnym między Szczecinem a innymi miastami, wynosząca 
w 1951 roku około 20 punktów, stopniała w 1960 roku do 3,1 punktów. Te dane 
świadczą o szybszych zmianach zachodzących w przyroście naturalnym ludności 
Szczecina niż ogółem w miastach w Polsce, zwłaszcza na tzw. ziemiach dawnych. 

Jako uzupełnienie czynników wpływających na przyrost rzeczywisty lud-
ności niech posłużą dane z NSP z 6 grudnia 1960 roku, według którego Szczecin 
liczył 269 318 osób, w tym: 127,5 tys. osób czynnych zawodowo, 120,8 tys. osób 
utrzymywa nych, 21 tys. osób utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych (eme-
ryci, renciści). Udział osób czynnych zawodowo wśród ogółu mieszkańców wyno-
sił 47,3%, utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych zaledwie 7,8% i utrzymy-
wanych 44,9%23.

22 Edward Rosset, Eksplozja demograficzna (Warszawa: Ksiązka i Wiedza, 1978).
23 NSP 1960. Ludność. Dodatkowe informacje dla powiatu m. Szczecin (Warszawa: GUS, 1965).
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Tabela 2. Przyrost naturalny i saldo migracji Szczecina w latach 1951–1960 

Lata

Przyrost naturalny Saldo  
migracji

Przyrost 
rzeczywisty

Ludność  
na koniec rokuw ‰ w liczbach 

absolutnych 
Polska 
miasta Szczecin w tys. w tys.

1951 19,2 40,0 7 2 9 190
1952 19,3 37,0 8 2 10 200
1953 19,8 34,0 7 3 10 210
1954 19,2 31,0 6 4 10 220
1955 19,7 29,0 6 4 10 230ª

Razem x x 34 15 49 x

1956 18,5 26,0 6 1 7 237ª
1957 17,4 24,5ª 6 1 7 244ª
1958 16,8 22,0 6 5 11 255ª
1959 14,5 17,5 5 6 11 266ª
1960 12,9 16,0 4 2 6 272ª

Razem x x 27 15 42 x

a Rocznik statystyczny woj. szczecińskiego lata 1956–1961.

Źródło: jak pod tab. 1.

Z ogółu czynnych zawodowo pracowało 111 476 osób, czyli 16 tys. należało 
traktować jako bezrobotnych albo utrzymujących się z prac dorywczych. Z osób 
czynnych zawodowo prawie co trzecia osoba znajdowała zatrudnienie w prze-
myśle, co szósta w transporcie, co ósma w budownictwie i co dziesiąta w han-
dlu. Liczba pracujących przypadająca na tysiąc mieszkańców wynosiła 414 osób, 
a więc nie była wysoka, ponieważ w ogólnej liczbie mieszkańców duży udział 
stanowiły dzieci w wieku 0–14 lat (34,4%), czyli więcej niż w 1950 roku (25,6%), 
ale przy mniejszym udziale niż 10 lat wcześniej (29,7%) subpopulacji najbardziej 
mobilnej w wieku 20–29 lat (17,7%), a wyższym udziale osób w wieku 30–39 lat 
(20,4% w 1960 r. i 15,3% w 1950 r.). Z ogólnej liczby mężczyzn pracowało 53,7%, 
a spośród kobiet 29,7%. Wysoki przyrost naturalny w latach 1946–1960 wpły-
wał na obniżenie aktywności zawodowej kobiet. Pracowały one we wszystkich 
działach gospodarki narodowej, ale wyraźnie dominowały w handlu, oświacie  
i służbie zdrowia.
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Okres wolniejszego rozwoju ludności Szczecina

W tym 15-letnim podokresie występowała duża zmienność proporcji między 
przyrostem naturalnym a dodatnim saldem migracji. W latach 1961–1965 w przy-
roście rzeczywistym ludności dominowało saldo, w następnym 5-leciu była nie-
wielka przewaga przyrostu naturalnego nad saldem, zaś w końcowych latach 
przewaga ta była prawie dwukrotna (tab. 3). Dużym wahaniom uległo saldo migracji 
(od 1 tys. do 10 tys.). Być może wpływ na to miała liczba oddawanych w użytkowanie 
mieszkań, np. oddanie 100 mieszkań powodowało następujący przyrost ludności24:

1956–1960 – 648,
1960–1970 – 364,
1970–1974 – 219.
Oznacza to, że w kolejnych latach przyrost mieszkań przyczyniał się w coraz  

mniejszym stopniu do przyrostu rzeczywistego ludności. Następowało więc naj-
pierw zagęszczenie, a następnie zmniejszenie zagęszczenia mieszkań. W 1950 roku 
na jedno mieszkanie przypadało 3,94 osoby, w 1960 – 4,53, w 1970 – 4,32 
i w 1974 – 4,06.

W odróżnieniu od salda migracji przyrost naturalny zamykał się w granicach 
3–4 tys. Pomimo że przyrost naturalny wyrażany w promilach do 1970 roku malał, 
jednak przy wzroście absolutnym mieszkańców Szczecina z 279 tys. (1961 r.) do 
340 tys. (1970 r.) przyrost ten w liczbach bezwzględnych utrzymywał się na podob-
nym poziomie 3 tys. Jego wzrost do 4 tys. nastąpił dopiero od 1972 roku, kiedy 
zapoczątkowany został rekompensacyjny wpływ wyżu demograficznego powojen-
nego na przyrost naturalny, który wyrażony w promilach przekraczał znowu 10, 
tak jak w początkowych latach 60. (tab. 3). W sumie w podokresie 1961–1975 
przyrost rzeczywisty ludności uzyskany z przyrostu naturalnego (50 tys.) i z salda 
migracji wynosił 97 tys., a więc przeciętnie rocznie przybywało prawie 6,5 tys. 
osób, podczas gdy w 10 latach poprzedzających – 9,1 tys. Z tego względu podokres 
1961–1975 można traktować jako czas wolniejszego rozwoju demograficznego 
miasta w stabilnych granicach administracyjnych z 1 czerwca 1975 roku25. Wska-
zują również na to dane pochodzące ze spisów powszechnych ludności. Według 
NSP z 1970 roku w dniu 8 grudnia Szczecin zamieszkiwało 377,8 tys. ludności26,  

24 Obliczenia własne na podstawie: Ludność i zasoby, 317.
25 Zob. przypis 3.
26 Struktura demograficzna i zawodowa ludności. Dodatkowe informacje dla powiatu. Miasto 
Szczecin (Warszawa: GUS, 1972).
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czyli w stosunku do NSP z 1960 roku wzrost wynosił 25,4%, zaś w 10-leciu poprze-
dzającym – 50%. W okresie międzyspisowym nastąpił wyraźny rozwój gospodar-
czy Szczecina. Liczba ludności zawodowo czynnej utrzymującej się z pracy wzrosła 
o 52,5% (do 170,3 tys.). Dynamikę zmian według działów gospodarki narodowej 
zilustrowano na rysunku 1, który wskazuje, że zatrudnienie wzrosło najbardziej 
w oświacie i w przemyśle, najmniej w budownictwie.

Tabela 3. Przyrost naturalny i saldo migracji Szczecina w latachª 1961–1975 

Lata

Przyrost naturalny
Saldo  

migracji
Przyrost 

rzeczywisty
Ludność na 
koniec rokuw ‰

w liczbach 
absolutnych 

w tys.
Polska 
miasta Szczecin w tys.

1961 11,2 13,4ª 4 3 7 279,0ª
1962 9,8 11,5ª 3 4 7 286,0ª
1963 9,4 11,0 3 10 13 299,0ª
1964 8,5 10,0 3 4 7 306,0ª
1965 8,0 9,0ª 3 3 6 312,0ª

Razem x x 16 24 40 x

1966 7,4 8,5 3 1 4 316,0
1967 6,7 8,1ª 3 1 4 320,0ª
1968 6,6 7,8ª 3 9 12 332,0ª
1969 6,4 8,3ª 3 2 5 337,0ª
1970 7,0 8,6ª 3 – 3 340,0b

Razem x x 15 13 28 x

1971 6,9 8,8 3 1 4 344,0
1972 7,9 9,7 4 2 6 350,0
1973 8,1 10,6 4 4 8 358,0
1974 8,7 10,8 4 2 6 364,0b

1975 9,0 11,0 4 1 5 369,7

Razem x x 19 10 29 x

a Rocznik statystyczny województwa szczecińskiego; b według Rocznika Demograficznego (2020): 100 Szczecin 
liczył 338 tys.

Źródło: jak pod tab. 1.
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Rycina 1. Dynamika zmian (w %) w liczbie osób zawodowo czynnych  
według działów gospodarki narodowej w latach 1960–1970

Źródło: opracowanie własne na podstawie  
Rocznika Statystycznego województwa szczecińskiego 1992 i 1998.

Rozwój gospodarczy i dokonujące się zmiany w strukturze wieku mieszkań-
ców przyczyniły się także do wzrostu aktywności zawodowej ludności. Z ogółu 
mężczyzn czynnych zawodowo było (czyli pracowało)27 64,3%, zaś z ogółu kobiet 
38,3%. W strukturze wieku ludności zmalał w stosunku do 1960 roku udział dzieci 
w wieku 0–14 lat z 34,4% do 22,2% oraz subpopulacji 30–39 lat z 20,4% do 15,7%, 
a wzrósł udział osób młodych (15–29 lat) z 23,7% do 31,6% i mieszkańców powy-
żej 39 lat z 21,5% do 30,5%. Nastąpiło więc pewne postarzenie się społeczeństwa 
w wyniku malejącego współczynnika przyrostu naturalnego powodowanego także 
częściowo malejącym napływem ludzi młodych.

Rok 1975 zamyka w pewnym sensie okres wielkiego inwestowania w Pol-
sce w infrastrukturę (elektryfikacja wsi, linii kolejowych, budowa dróg, szkół, 
ośrodków zdrowia), w przemysł: budowa Rybnickiego Okręgu Węglowego wraz 

27 W czasach Polski Ludowej czynnych zawodowo należy utożsamiać z pracującymi, ponieważ 
było duże zapotrzebowanie na zasoby pracy. Uważano, że bezrobocie nie występuje (pomimo 
występowania przeludnienia agrarnego), dlatego w sprawozdaniach o zatrudnieniu takiego pojęcia 
nie wprowadzano.
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z elektrowniami, powstanie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, petro-
chemii w Płocku, w Gdańsku, zakładów nawozów sztucznych w Policach, Puła-
wach, Włocławku, rozwój przemysłu stoczniowego w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie; 
rozwój przemysłu środków transportu, w tym przemysłu samochodowego. Powsta-
wanie nowych inwestycji pociągało za sobą przemieszczanie ludności i przyczyniło 
się do zmniejszania przeludnienia agrarnego na wsi i powstania nowej warstwy 
społecznej – chłoporobotników. Okres tych 30 lat rozwoju, wraz z jego ułomno-
ściami, wpłynął w sposób zasadniczy na poprawę jakości życia mieszkańców 
zarówno miast, jak i wsi. Rozwój społeczno-gospodarczy w latach 1971–1975 był 
możliwy głównie poprzez zaciąganie kredytów w bankach krajów kapitalistycznych 
(nadwyżka petrodolarów). Nieefektywne wykorzystanie kredytów, wyrażające się 
m.in. w nadmiernych nakładach inwestycyjnych na gałęzie przemysłu o długim 
cyklu inwestycyjnym, nie zapewniało wystarczających dochodów na ich opłaca-
nie, więc rosło zadłużenie kraju i malało tempo wzrostu gospodarczego, które 
z upływem czasu przerodziło się w recesję.

Schyłkowe lata Polski Ludowej

W odróżnieniu od poprzedniego 30-lecia, kiedy przyrost naturalny i saldo migra-
cji dla większości lat były szacowane, od 1976 roku do dyspozycji są dokładne 
dane o ruchu naturalnym i wędrówkowym ludności w Departamencie Badań 
Demograficznych GUS, w Rocznikach Demograficznych i na stronie internetowej. 
Ze względu na pewne, w niektórych latach, rozbieżności w liczbie mieszkańców 
według obliczeń autora a GUS, wprowadzono w tabelach 4 i 5 dodatkową kolumnę 
o stanie ludności na koniec danego roku według GUS. Jak już wspomniano, autor-
skie wyliczenia obejmują przyrost naturalny i saldo migracji wraz z zagranicą. 
GUS dodatkowo uwzględnia zmiany związane z korektą granic administracyj-
nych miasta, a także korektę liczby mieszkańców wynikającą z bilansu szczebla 
krajowego.

Po latach względnie dynamicznego rozwoju od 1976 roku nastąpiło spowol-
nienie wzrostu gospodarczego, który przerodził się w kryzys gospodarczy i nie-
zadowolenie społeczne, czego wyrazem były strajki zapoczątkowane w 1976 roku, 
protesty i wprowadzenie sytemu kartkowego na żywność i podstawowe artykuły 
przemysłowe. W takiej sytuacji zmalała ruchliwość przestrzenna ludności i od 1977 
do 1989 roku włącznie więcej ludności odpływało ze Szczecina, niż napływało. 
Jednakże wciąż jeszcze przyrost naturalny w latach 1976–1980 przekraczał na ogół 



212 W i t o l d  R a k o w s k i

10‰ (tab. 4), co z nadwyżką niwelowało ujemne saldo migracji i zapewniało 
przyrost rzeczywisty ludności w wysokości znacznie mniejszej niż w pięciu latach 
poprzednich. Od 1981 roku mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, jakim był 
systematyczny spadek przyrostu naturalnego.

Pomimo spadku współczynnika przyrostu naturalnego z 10,3‰ w 1981 do 
6,4‰ w 1985 roku w liczbach absolutnych, w tych pięciu latach przyrost był na tyle 
wysoki, że przewyższał saldo ujemne migracji i dzięki temu Szczecin powiększył 
liczbę mieszkańców o dalsze prawie 9 tys. osób, a więc dwukrotnie mniej niż 
w poprzedzającym podokresie (1976–1980). 

Tabela 4. Przyrost naturalny i saldo migracji Szczecina w latach 1976–1990

Lata

Przyrost naturalny

Saldo 
migracji

Przyrost 
rzeczywisty

Ludność na koniec roku

w ‰ w liczbach 
absolutnych wg autora wg GUS

Polska 
miasta Szczecin w tys.

1976 9,7 11,6 4 359 2 322 6 681 376 400 376 370
1977 9,4 10,9 4 113 893 5 006 381 406 381 374
1978 9,2 7,6 2 921 –15 2 906 384 303 385 280
1979 9,9 11,5 4 428 –1 592 2 836 387 139 388 116
1980 9,2 10,0 3 859 –3 537 322 387 461 388 438

Razem x x 19 683 –1 929 177 751 x x

1981 9,3 10,3 3 996 –702 3 294 390 755 389 909
1982 9,4 9,3 3 633 –3 044 589 391 344 390 498
1983 9,7 9,2 3 615 –1 921 1 694 393 038 392 152
1984 8,4 8,5 3 336 –1 776 1 560 394 598 390 780
1985 7,2 6,4 2 519 –938 1 581 396 179 392 309

Razem x x 17 099 –9 381 7 718 x x

1986 5,9 5,3 2 106 609 2 715 398 894 395 024
1987 4,9 2,7 1 058 –38 1 020 399 914 396 644
1988 4,6 3,2 1 283 1 597 2 880 402 794 410 296
1989 3,6 2,2 900 862 1 762 404 556 412 058a

1990 2,9 1,4 578 801 1 379 405 935 413 437

Razem x x 5 925 3 831 9 756 x x

a Różnica wynosząca 7502 osoby spowodowana jest przyłączeniem do miasta terenów zamieszkałych przez 
1564 osoby (Powierzchnia, 1990, 27) oraz korektą stanu ludności dokonaną przez GUS (po NSP 1988 r.). Dal-
sze wyliczenia przyrostu rzeczywistego będą uwzględniać jednak tylko przyrost naturalny i saldo migracji.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Demografii GUS.
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Po zniesieniu w 1983 roku stanu wojennego i wprowadzeniu pewnych form 
gospodarki rynkowej, od 1986 roku nastąpiło pewne ożywienie gospodarcze, czego 
wyrazem było w przypadku Szczecina dodatnie saldo migracji przy równoczesnym 
skurczeniu się przyrostu naturalnego do 1,4‰, ale przyrost rzeczywisty ludności 
był nieco większy niż w pięciu latach poprzedzających. Porównując jednak przyrost 
rzeczywisty w całym podokresie 15 lat (tab. 4) z podokresem lat 1961–1975, był on 
prawie trzykrotnie mniejszy (97 tys. i 36 tys.), albowiem malała dynamika proce-
sów demograficznych związana częściowo ze spadkiem wzrostu gospodarczego 
kraju od 1978 roku. Poza tym w latach 1979–1982 nastąpiła recesja gospodarcza28.

W takiej sytuacji Szczecin również tracił impulsy rozwojowe, bo upadał 
przemysł stoczniowy, malały usługi portowe, następowała przyśpieszona redukcja 
miejsc pracy, rosło bezrobocie, ubożało społeczeństwo. Ponadto rok 1990 to począ-
tek terapii szokowej związanej z transformacją ustrojową29. Jej celem było m.in. 
zdławienie hiperinflacji, która w 1989 roku wynosiła 250%, a w 1990 roku 585%30, 
poprzez uwolnienie cen, otwarcie gospodarki na import, deprecjację złotówki 
i ustalenie trwałego kursu złotówki do USD. Jak już wcześniej wzmiankowano, 
pewne procesy zachodzące w kraju przekładają się na skalę regionalną i lokalną. 
Dostępne dane pochodzące ze spisów ludności z lat 1970, 1978 i 1988 pozwalają 
na porównanie dokonujących się zmian w niektórych dziedzinach życia społecz-
no-gospodarczego Szczecina, by wykazać, że w 1988 roku, a więc w schyłkowym 
okresie Polski Ludowej, gospodarka miasta podupadała. Świadczył o tym spadek 
ludności zawodowo czynnej w podstawowych dziedzinach składających się na bazę 
ekonomiczną miasta, co prezentują poniższe dane na tle innych wybranych skład-
ników (dynamika):

  
przemysł   110   85 
budownictwo  139   93
transport i łączność 117   76
handel   126  100
oświata, nauka, kultura 122  119

28 Kazimierz Poznański, Wielki przekręt: klęska polskich reform (Warszawa: Towarzystwo Wydaw-
nicze i Literackie, 2006), 103.
29 Poznański, Wielki przekręt, 105; Marcin Piątkowski, Europejski lider wzrostu: polska droga 
od ekonomicznych peryferii do gospodarki sukcesu (Warszawa: Poltext, 2020), 198–221.
30 Piątkowski, Europejski lider, 205.

1978 
1970

1988 
1978



214 W i t o l d  R a k o w s k i

ochrona zdrowia  121  131
ludność   114  106
ludność czynna 
zawodowo   119   96

Powolny proces upadku gospodarczego miasta trwał w latach następnych, 
co oczywiście statystycznie jest nie do odzwierciedlenia i porównania w czasie, 
ponieważ ulegają też zmianie sposoby klasyfikacji, które muszą nadążać za zmia-
nami komplikującego się życia społeczno-gospodarczego i dostosowywania się do 
przepisów UE i organizacji międzynarodowych.

Okres dostosowywania się do reguł gospodarki rynkowej 1991–2005

Zapoczątkowana w 1990 roku szokowa terapia gospodarcza spowodowała, że PKB 
w Polsce w 1991 roku w stosunku do roku poprzedniego zmalał o 18%, płace realne 
spadły o 25%31, bezrobocie wzrosło z 12% do 14%, a w niektórych ówczesnych 
województwach przekraczało nawet 30%32. Terapia ta, poprzez nadmierne opodat-
kowanie, spowodowała bankructwo państwowych, a także spółdzielczych przedsię-
biorstw, a co za tym idzie – utratę miejsc pracy33. Procesy gospodarczo-społeczne 
w kraju przekładały się na sytuację w Szczecinie, gdzie bezrobocie w 1991 roku 
było właściwie nieodczuwalne, ponieważ zwalniano z pracy osoby osiągające 
wiek emerytalny lub przedemerytalny, wysyłając ich na wcześniejszą emeryturę.

Na koniec 1991 roku liczba pracujących mieszkańców Szczecina wynosiła 
135,6 tys.34 (w 1990 r. jeszcze 174,3 tys., a w 1988 r. 195,4 tys.), w 1997 roku 
wzrosła do 187 tys.35. Dane te są właściwie tylko częściowo porównywalne ze 
względu na zmieniające się przepisy dotyczące takich pojęć, jak: zawodowo czynni, 

31 Piątkowski, Europejski lider, 208 i 214.
32 Andrzej Budzyński, „Bezrobocie w Polsce 1990–2003 – cechy charakterystyczne”, w: Między 
transformacją a integracją: polityka społeczna wobec problemów współczesności, red. Piotr Błę-
dowski (Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2004), 93–103.
33 Andrzej Karpiński, Wiesław Żółtkowski, Paweł Soroka, Stanisław Paradysz, Jak powstawały 
i upadały zakłady przemysłowe w Polsce: losy po 1989 roku zakładów zbudowanych w PRL-u (War-
szawa: Wydawnictwo Muza, 2013).
34 Z pominięciem firm zatrudniających do pięciu osób (źródło: Rocznik Statystyczny województwa 
szczecińskiego 1992 r., 54).
35 Rocznik Statystyczny Województwa Szczecińskiego (1998): 149.
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pracujący36, zatrudnieni, bezrobotni, bierni zawodowo. W każdym razie liczba 
bezrobotnych zarejestrowanych w Szczecinie na koniec 1994 roku wynosiła 13 756, 
w tym większość to kobiety37 (60,2%). Według spisu ludności z 2002 roku (maj) 
liczba pracujących w Szczecinie wynosiła 148 tys., a bezrobotnych 37 721, czyli 
co piąta osoba zawodowo czynna nie miała pracy. W porównaniu do 1999 roku 
większość bezrobotnych stanowili mężczyźni (54,5%).

Spośród bezrobotnych 40,9% poszukiwało pracy dłużej niż rok. Przyjmując 
wśród aktywnych zawodowo poszczególne grupy wieku za 100, to najbardziej 
dotknięte bezrobociem były osoby młode (taka sytuacja miała miejsce w całej 
Polsce38), a najmniej osoby w wieku 50 lat i więcej (ryc. 2), z których znaczna 
część przechodziła na wcześniejsze emerytury.

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

15
–1

7

18
–1

9

20
–2

4

25
–2

9

30
–3

4

35
–3

9

40
–4

4

45
–4

9

50
–5

4

55
–5

9

60
–6

4

65
–6

9

Rycina 2. Udział (%) bezrobotnych wśród aktywnych zawodowo  
w poszczególnych grupach wieku w 2002 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Podstawowe informacje ze spisów powszechnych.  
Gmina miejska Szczecin (Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2003).

36 Do 1988 r. pojęcie zawodowo czynni i pracujący można było utożsamiać. W spisie 2002 r. do zawo-
dowo czynnych zaliczano osoby liczące 15 lat i więcej, wyodrębniając pracujących i bezrobotnych.
37 Rocznik Statystyczny Województwa Szczecińskiego (1995): 78.
38 Krystyna Mlonek, „Młodzież bezrobotna w Polsce w świetle badań”, Biuletyn IGS 1–2 (1996).
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Terapia szokowa39 zafundowana w 1990 roku przez nowe władze ustroju 
wolnorynkowego w pierwszych trzech latach nie miała raczej większego wpływu 
na kształtowanie się współczynnika przyrostu naturalnego. Przy ciągle jeszcze 
dodatnim saldzie migracji ludność Szczecina wzrastała do 1994 roku (tab. 5), kiedy 
osiągnęła 411,6 tys.40. Jest to ważny rok, bo już od 1995 roku liczba mieszkańców 
malała. Jednak w podokresie 5 lat 1991–1995 w wyniku dodatniego salda migracji 
w ciągu 4 lat i przyrostu naturalnego (3 lat) przyrost rzeczywisty przyczynił się 
jeszcze do wzrostu liczby mieszkańców o 5,2 tys. W następnych 10 latach przy nie-
wielkim dodatnim saldzie migracji, a przy wzrastającym ubytku naturalnym, nastę-
powało zmniejszanie się populacji i w końcu 2005 roku Szczecin liczył 406,5 tys.41 
mieszkańców, to znaczy o 5 tys. mniej niż w okresie szczytowym w 1994 roku.

Interesującym zagadnieniem jest to, że mimo rosnącego bezrobocia i braku 
gwarancji zatrudnienia w większości lat podokresu 1991–2005, podobnie jak 
w podokresie 1986–1990, wciąż więcej osób do Szczecina napływało niż z niego 
odpływało, zwłaszcza w latach 1992–1994. Fenomen ten należy prawdopodobnie 
tłumaczyć tym, że w dużym mieście łatwiej było otrzymać pracę dorywczą, 
nielegalną.

Pisząc o migracjach, nie sposób pominąć informacji zawartych w spisie 
ludności z maja 2002 roku. Wynika z nich, że ludność przybyła stanowiła 45,7% 
społeczeństwa Szczecina, podczas gdy jeszcze w 1988 roku 52,7%, w 1978 – 59,9%, 
w 1970 – 67,4% (w tym nieco więcej niż połowa urodziła się na wsi).

Według grup wieku udział ludności przybyłej w 2002 roku wzrastał wraz z wie-
kiem mieszkańców, co prezentują poniższe dane (w % ogółu danej grupy wieku)42:

0–14   5,9
15–19 15,2
20–29 30,9
60–64 96,1
65+ 96,7

39 Poznański, Wielki przekręt; Witold Kieżun, Patologia transformacji (Warszawa: Poltext, 2012).
40 Ten stan wynika z wyliczeń przyrostu naturalnego i salda migracji krajowych i z zagranicą 
od 1975 r.. Według GUS liczba ludności w tym mieście była znacznie wyższa. Różnica ta wynika 
częściowo z poszerzenia terytorium miasta w latach 1975–1989 o 95 ha z liczbą mieszkańców 1564 
(Powierzchnia, 27).
41 Według GUS liczba mieszkańców wynosiła 411,1 tys. Prawdopodobnie po spisie ludności w 2002 r. 
GUS dokonał korekty w 2004 r.
42 Opracowanie własne na podstawie Podstawowe informacje.
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Należy dodać, że terapię szokową społeczeństwo Szczecina odczuło bardziej 
niż ogół mieszkańców miast. Jeśli w miastach ogółem wskaźnik przyrostu natu-
ralnego zmalał w latach 1988–1991 dwukrotnie (z 4,6‰ do 2,3‰), to w Szcze-
cinie trzykrotnie (z 3,2‰ do 0,8‰). Ponadto w miastach ogółem do 1996 roku 
występowała jeszcze nadwyżka urodzeń nad zgonami (tab. 5), w Szczecinie zaś od 
1993 roku (z przerwą w 1994 r.) więcej osób umierało niż rodziło się dzieci i taka 
sytuacja utrzymywała się do końca 2019 roku. Tymczasem w miastach ogółem 
w Polsce od 2005 roku przez 4 lata notowano niewielką nadwyżkę urodzeń nad 
zgonami. Takie krótkotrwałe zjawisko demograficzne w Szczecinie nie wystąpiło, 
co też może świadczyć o głębszej zapaści gospodarczej niż ogółem w miastach.

Tabela 5. Przyrost naturalny i saldo migracji Szczecina w latach 1991–2005

Lata

Przyrost naturalny

Saldo 
migracji

Przyrost 
rzeczywisty

Ludność na koniec roku

w ‰ w liczbach 
absolutnych wg autora wg GUS

Polska 
miasta Szczecin w tys.

1991 2,3 0,8 334 470 804 406 793 414 241
1992 1,8 0,5 205 1 007 1 212 407 951 416 402
1993 1,6 –0,1 –66 1 414 1 348 409 299 417 747
1994 1,5 0,5 210 2 054 2 264 411 563 419 608
1995 0,4 –0,8 –344 –53 –397 411 166 418 156

Razem x x 339 4 892 5 231 x x

1996 0,3 –0,6 –265 –26 –291 410 875 418 826
1997 –0,0 –1,2 –513 375 –138 410 737 418 985
1998 –0,2 –1,3 –539 227 –312 410 425 416 988
1999 –0,7 –1,8 –737 322 –415 410 010 416 619
2000 –0,4 –1,6 –662 487 –175 409 835 416 485

Razem x x –2 716 1 385 –1 331 x x

2001 –0,4 –1,7 –698 341 –357 409 478 415 576
2002 –0,7 –2,2 –897 463 –434 409 044 415 117
2003 –0,7 –1,7 –677 –166 –843 408 201 414 032
2004 –0,5 –1,7 –704 –476 –1 180 407 021 411 900
2005 –0,4 –1,3 –525 58 –467 406 554 411 119

Razem x x –3 501 220 –3 281 x x

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Rocznikach Demograficznych z lat 
1992–2006.
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Podokres dostosowywania się do reguł obowiązujących  
w Unii Europejskiej

Jak już wzmiankowano we wstępie, procesów demograficznych nie da się do końca 
zamknąć w równych przedziałach czasowych. Tak też podokres lat 2006–2019 
został zapoczątkowany wcześniej zarówno w migracjach ludności, w przyroście 
naturalnym i wielu innych wydarzeniach, których skutki ujawniały się w latach 
następnych. Do tych wydarzeń z pewnością należy zaliczyć terapię szokową, 
transformację gospodarczą i notowany od 1992 roku wzrost PKB, reformę oświaty, 
reformę administracyjną, złożenie wniosku o chęci przystąpienia do Unii Europej-
skiej, wstąpienie do NATO (1999 r.) i z dniem 1 maja 2004 roku, wraz z innymi 
dziewięcioma państwami, wejście w struktury UE. Członkostwo to dawało pewne 
korzyści43,,ale też zmuszało kraj do przyjęcia przepisów obowiązujących w Unii, 
co przyczyniło się m.in. do bankructwa niektórych branż przemysłu (zakaz wspar-
cia finansowego z budżetu państwa), w tym także stoczniowego w Szczecinie44. 
Ważnym wydarzeniem z punktu widzenia nadwyżki zasobów pracy w Polsce 
i w Szczecinie było otwarcie w 2006 roku przez niektóre kraje rynków pracy  
(Wlk. Brytania, Irlandia), co umożliwiło wielu osobom podjęcie tam legalnej pracy, 
a w latach następnych w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
co złagodziło skalę bezrobocia w kraju, także w Szczecinie. Liczba bezrobotnych 
w tym mieście wynosiła na koniec (w tys.): 

2005 25,5
2010 14,3
2011 22,6 (NSP)45

43 Ryszard Piasecki, red. Polska w Unii Europejskiej– próba bilansu (Łódź: Społeczna Szkoła 
Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2006); Katarzyna Żukrowska, red. Integracja europejska – 
nowe bariery czy trwały kryzys? (Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2006); Joachim Osiński, 
red. Polska w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej: nadzieje i obawy (Warszawa: Szkoła 
Główna Handlowa, 2002).
44 W listopadzie 2008 r. Komisja Europejska uznała, że pomoc udzielona przez państwo polskie 
łamie zasady konkurencji, w związku z tym stocznie w Gdyni i Szczecinie zmuszone będą do 
zwrócenia pomocy. Od marca 2009 r., zgodnie z przyjętą w sejmie tzw. specustawą stoczniową, 
rozpoczęto proces kompensacji Stoczni Szczecińskiej Nowa, co oznaczało jej likwidację poprzez 
całkowitą wyprzedaż majątku w przetargu nieograniczonym oraz zwolnienia grupowe obejmujące 
wszystkich pracowników. Proces ten miał trwać do 31 maja 2009 r. – Stocznia Szczecińska Nowa, 
Wikipedia, dostęp 9.09.2022, https://pl.wikipedia.org/wiki/Stocznia_Szczeci%C5%84ska_Nowa.
45 Dane o bezrobociu pochodzące z NSP bardziej odzwierciedlają sytuację panującą na rynku niż 
z rejestracji bieżącej.
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2015 11,6
2016  8,1
2017  5,5
2018  4,6

Oczywiście spadek bezrobocia wiązał się także z rozwojem gospodarczym 
kraju, ze zróżnicowanym w czasie tempem wzrostu: zatrudnienia, wydajności 
pracy, PKB46. Liczba pracujących mieszkańców Szczecina w 2011 roku wynosiła 
159,5 tys.47, czyli w stosunku do 2002 roku wzrost wynosił 11,5 tys. Na koniec 
2015 roku liczba pracujących, z pominięciem mikrofirm zatrudniających do 9 osób, 
wynosiła 108,9 tys., a w 2018 roku 118,6 tys.48, z tym, że od 2017 roku Urząd 
Statystyczny w Szczecinie wprowadził nowe pojęcie – przeciętne zatrudnienie 
w roku (bez mikrofirm), które w 2017 roku wynosiło 90,6, zaś w 2018 roku 92 tys. 
Różnica między tymi pojęciami polega na tym, że zatrudnienie dotyczy Szcze-
cina – zarówno mieszkańców miasta, jak i osób dojeżdżających, zaś pracujący 
mieszkańcy miasta mogą podejmować pracę w innych miejscowościach49, w tym 
w Niemczech.

To przydługie tło wprowadzające do zasadniczego tematu, to znaczy do przy-
rostu rzeczywistego ludności Szczecina, wynika z tego, że trudno ocenić bieżącą 
sytuację panującą na rynku pracy, jak i przedstawić proces zmian na podstawie 
danych zawartych w wydawnictwach statystycznych. A od sytuacji na rynku pracy 
miasta, od jego stabilizacji zatrudnienia, szczególnie od przyrostu miejsc pracy, 
zależą migracje ludności i częściowo także ruch naturalny ludności. Otóż saldo 
migracji, najpierw ujemne w latach 2007–2010, w następnych latach (z wyjąt-
kiem 2014 r.) było niewielkie, ale dodatnie. Nie było ono jednak w stanie zniwelować 
rosnącego ubytku naturalnego ludności, które nieco zmalało w okresie 2016–2017, 
by w następnych dwóch latach ulec podwojeniu (tab. 6). W takiej sytuacji nastę-
pował ubytek rzeczywisty ludności, największy w podokresie lat 2006–2010, 
 

46 Piątkowski, Europejski lider.
47 NSP 2011. Raport z wyników (Szczecin: Urząd Statystyczny, 2012), 142.
48 Województwo zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy (Szczecin: Urząd Statystyczny, 
2020), 124–128.
49 Magdalena Mojsiewicz, Barbara Batóg, „Migracje wewnętrzne ludności w województwie zachod-
niopomorskim”, w: Sytuacja demograficzna Pomorza Zachodniego jako wyzwanie dla polityki 
społecznej i gospodarczej, red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska (Warszawa: Rządowa 
Rada Ludnościowa, 2017), 88–112.
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a prawie o połowę niższy w ostatnich czterech latach. Można więc domniemywać, 
że spowolniony ubytek rzeczywisty ludności w Szczecinie był spowodowany 
rozwojem gospodarczym. 

Tabela 6. Przyrost naturalny i saldo migracji Szczecina w latach 2006–2019

Lata

Przyrost naturalny

Saldo 
migracji

Przyrost 
rzeczywisty

Ludność na koniec roku

w ‰ w liczbach 
absolutnych wg autora wg GUS

Polska 
miasta Szczecin w tys.

2006 –0,2 –1,7 –683 61 –622 405 932 409 068
2007 –0,0 –1,4 –562 –676 –1 238 404 694 407 811
2008 0,5 –0,5 –204 –783 –987 403 707 406 941
2009 0,6 –1,2 –489 –365 –854 402 853 406 307
2010 0,6 –1,0 –411 –290 –701 402 152 405 606

Razem x x –2 349 –2 053 –4 402 x x
2011 0,0 –1,7 –681 39 –642 401 510 409 596
2012 –0,4 –1,7 –685 224 –461 401 049 408 913
2013 –0,9 –2,2 –900 162 –738 400 311 408 172
2014 –0,5 –1,4 –576 –115 –691 399 620 407 180
2015 –1,1 –2,2 –879 121 –758 398 862 405 657

Razem x x –3 721 431 –3 290 x x
2016 –0,5 –1,4 –558 103 –455 398 407 404 878
2017 –0,5 –1,7 –666 112 –554 397 853 403 883
2018 –1,2 –2,7 –1 095 237 –858 396 995 402 465
2019 –1,4 –2,7 –1 080 640 –440 396 555 401 907

Razem x x –3 399 1 092 –2 307 x x

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Rocznikach Demograficznych 
z lat 2007–2020.

Na koniec 2019 roku zamieszkiwało więc 396,6 tys. ludności, to znaczy 
o 15 tys. mniej niż w okresie szczytowym w 1994 roku. Część ludności ze Szcze-
cina przeniosła się do jego strefy podmiejskiej50. Nie ulega wątpliwości, że proces 
depopulacji Szczecina, podobnie jak większości miast w Polsce, będzie postępował 
nadal, bo w Europie Zachodniej zapoczątkowany został już w latach 60. XX wieku.

50 Anna Kiepas-Kokot, Sebastian Kokot, „Efekt suburbanizacji aglomeracji szczecińskiej”,  
Wiadomości Statystyczne 7–8 (2011): 84. 
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Oczywiście musi niepokoić jednak rosnący ujemny współczynnik przyrostu 
naturalnego w Szczecinie powodowany nakładającymi się procesami demogra-
ficznymi zachodzącymi w Europie i w kraju. Jednakże w porównaniu do miast 
w Polsce współczynnik ujemny przyrostu naturalnego w Szczecinie od wielu 
już lat (tab. 4–6) był dwukrotnie, a nawet w niektórych lata czterokrotnie, wyższy. 
Aby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje, należałoby przeprowadzić 
dodatkowe badania.

Warto zauważyć, nie wchodząc głębiej w poszukiwania przyczyn malejącego 
przyrostu naturalnego, że kiedy społeczeństwo było ubogie, przyrost naturalny 
był wysoki, natomiast kiedy się wzbogaciło i żyje dostatnio, występuje ubytek 
naturalny. Na tym tle nasuwa się pytanie, czy społeczeństwo było biedne dlatego, 
że rodziło się dużo dzieci, czy też w tym niedostatku materialnym, a może i ducho-
wym, każde urodzone dziecko sprawiało radość rodzicom, którzy – obserwując 
rozwój, a później awans społeczno-zawodowy swoich pociech – mieli podwójną 
satysfakcję. W okresie tuż po wojnie o liczbie dzieci w rodzinie nie decydowały 
kalkulacje ekonomiczne i kariera zawodowa kobiet.

Zarys tendencji zmian

Treść zawartą w tym podpunkcie należy traktować jako podsumowanie całości 
rozważań nad wpływem przyrostu naturalnego i salda migracji ludności na zmianę 
liczby mieszkańców Szczecina w ciągu 74 lat. Komponenty te w poszczególnych 
5-letnich podokresach ze zróżnicowanym udziałem przyczyniały się do zmian 
w liczbie ludności miasta, na co wskazują dane zawarte w tabelach 1–6. W cieniu 
tych zmian w liczbie mieszkańców Szczecina pozostają inne czynniki, takie jak 
aktywność zawodowa ludności powiązana bezpośrednio z powstawaniem miejsc 
pracy czy ich likwidacją lub pośrednio ze strukturą wieku i poziomem wykształ-
cenia ludności. Poziom aktywności zawodowej ludności z jednej strony zależał 
zatem od dostępności miejsc pracy i od struktury wieku ludności, zaś z drugiej 
strony na kształtowanie się struktury wieku wpływały migracje ludności i przy-
rost naturalny. Ten z kolei częściowo zależał od struktury wieku mieszkańców 
i od ich aktywności zawodowej. Mamy tu do czynienia z powiązaniami sieciowymi 
w ramach samej ludności w czasie i przestrzeni, jak też z powiązaniami z innymi 
dziedzinami życia społeczno-gospodarczego szczebla lokalnego, regionalnego, kra-
jowego, europejskiego i światowego. Nie wchodząc głębiej w powiązania sieciowe, 
bo nie taki jest cel artykułu, warto skoncentrować się na strukturze wieku ludności 
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Szczecina i zmianach w aktywności zawodowej. Otóż dostępne dane pozwalają 
prześledzić zmiany w strukturze podstawowych podgrup wieku od 1950 do 2019 
roku. Każda z nich (poza ostatnią) zawiera 20 roczników (tab. 7). 

Tabela 7. Struktura procentowa wieku ludności Szczecina w latach 1950–2019

Grupy wieku 1950 1960 1970 2002 2019

0–19 34,1 40,4 35,4 21,6 14,0
20–39 45,0 38,1 34,1 30,1 26,5
40–59 17,1 15,7 22,7 30,0 23,9
60–79 3,3 5,4 7,2 16,3 23,7
80+a 0,5 0,4 0,6 2,0 11,9

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

a łącznie z wiekiem nieustalonym.

Źródło: opracowanie własne na podstawie NSP z lat 1950–2002 i Rocznika Demograficznego 
(2021), 158.

Udział procentowej subpopulacji w wieku 0–19 i 20–39 od 1950 roku sys-
tematycznie zmniejszał się wraz z malejącym współczynnikiem przyrostu natu-
ralnego oraz wraz z upływem czasu – przechodzeniem roczników z podgrup 
młodszych do starszych. Porównując udział subpopulacji w wieku 0–19 lat w ogól-
nej liczbie ludności miasta w 2019 roku z rokiem 1950, można stwierdzić, że 
zmniejszył się on o 20,1 punktów procentowych (p.p.), zaś subpopulacji następnej 
o 18,5 p.p. W tym samym okresie udział osób w wieku 60+ wzrósł z 3,8% aż do 
35,6%. Względnie niewiele zmienił się w ogólnej społeczności Szczecina udział 
subpopulacji w wieku 40–59 lat. Wzrost udziału był wyższy w latach 1950–2002 
(o 12,9 p.p.) niż w ciągu całych 69 lat (wzrost o 6,8% p.p.). Warto zwrócić uwagę 
na subpopulację w wieku 40–59 i 60–79 lat. Ich udziały w liczbie mieszkańców 
w 2019 roku były niemal takie same, podczas gdy w 1950 roku różnica wynosiła 
13,8 p.p., a w 2002 roku 13,7%. Oznacza to, że między 2002 a 2019 rokiem wystą-
piło wyraźne przyśpieszenie starzenia się społeczeństwa, albowiem od 1995 roku 
występował już ubytek naturalny. Dokonujące się zmiany w strukturze wieku 
ludności Szczecina znajdowały swoje odzwierciedlenie w sposobie uczestnictwa 
w życiu społeczno-gospodarczym kraju. Uczestnictwo to polega na aktywności 
zawodowej, którą można wyrazić liczbą osób pracujących przypadających na tysiąc 
ludności. Z kolei osoby pracujące utrzymują bezpośrednio (np. dzieci) lub pośrednio 
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(np. bezrobotnych, rencistów, emerytów itp.) osoby niepracujące51. Zmiany, jakie 
nastąpiły w tym zakresie w latach 1950–2011, przedstawiają dane zawarte w tabeli 8.  

Tabela 8. Liczba pracujących i utrzymywanych osób  
przypadająca na 1000 mieszkańców Szczecina w latach 1950–2011

Lata Liczba pracujących Liczba utrzymywanych 
przez pracujących

Emeryci, renciści i osoby 
przez nich utrzymywane

1950 478 462a 60a

1960 414 (473)b 508 78
1970 504 382 114
1978 528 329 143
1988 477 309 214
2002 357 (447)B 302c 341
2011 389 (446)b 230c 381

a szacunek, b zawodowo czynnych, c łącznie z bezrobotnymi i osobami o nieustalonym statusie na rynku pracy 
(w 2002 r. 14,5, w 2011 r. 10,5).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w NSP.

Sprowadzają się one do malejącej liczby pracujących i utrzymywanych przez nich 
dzieci w ogólnej liczbie mieszkańców miasta przy jednoczesnej rosnącej liczbie 
osób utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych. Taki proces zmian budzi pewien 
niepokój z punktu widzenia budżetu państwa, jak też z demograficznego i ekono-
micznego punktu widzenia. Wiadomo, że przy wysokim przyroście naturalnym 
aktywność zawodowa ludności jest niższa. Można to uzasadnić okolicznościami 
obiektywnymi. Natomiast słabe wykorzystanie zasobów pracy, właściwie od 
1979 roku, uzależnione było tylko częściowo od otoczenia zewnętrznego, a głównie 
od krajowego i lokalnego (strajki, brak odpowiedzialności za losy państwa tak ze 
strony rządowej, jak i związków zawodowych). Z kolei w latach 1990–2011 (a wła-
ściwie do 2015 r.) słabe wykorzystanie zasobów pracy, kiedy był już niski przyrost 
naturalny, było spowodowane nie do końca udaną transformacją gospodarczą52 

51 Jest to oczywiście duże uproszczenie problemu, ponieważ emeryci (renciści) pracując przez 
wiele lat wypracowali nadwyżkę dochodu w postaci PKB i składki w ZUS, która służy im jako 
źródło utrzymania w czasie dezaktywizacji. Ponadto znaczna część osób taką nadwyżkę dochodów 
wypracowała, ale z niej nie skorzystała na skutek przedwczesnego zgonu.
52 Grzegorz Kołodko, „Sukces na dwie trzecie: polska transformacja ustrojowa i lekcje na przy-
szłość”, w: Polska transformacja i jej przyszłość, red. Elżbieta Mączyńska (Warszawa: PTE, 2009); 
Elżbieta Mączyńska, „Polska transformacja a kapitalizm inkluzywny”, Mazowsze. Studia Regionalne 
15 (2014): 13–28; Piątkowski, Europejski lider.
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i niezbyt sprawnym zarządzaniem państwem. W każdym razie liczba pracują-
cych przypadająca na 1000 mieszkańców Szczecina w 2002 roku w porównaniu 
z rokiem 1978 (najwyższa aktywność) zmalała o 171 przy jednoczesnym wzroście 
osób utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych o 198. Liczba osób będących 
na utrzymaniu osób pracujących uległa minimalnym zmianom, ponieważ prócz 
dzieci dołączono tu bezrobotnych (13,5 w 2002 r. i 10,5 w 2011 r.). Porównując 
wynik z 2011 roku z danymi z roku 1950, to liczba utrzymywanych przez osoby 
pracujące spadła o połowę.

Proces dokonujących się zmian w Szczecinie, prócz przyrostu naturalnego, 
migracji, struktury wieku i aktywności zawodowej, można jeszcze uzupełnić 
liczbą pracujących osób w przemyśle i budownictwie (łącznie) przypadających 
na tysiąc mieszkańców. Wskaźnik ten w 1950 roku wynosił 196, w 1978 – 229, 
a w 1991 – 120. W latach 1950–1988 ulegał zatem niewielkim zmianom, dopiero 
w 1991 roku, w porównaniu z rokiem 1978, zmalał prawie dwukrotnie i na takim 
poziomie utrzymuje się współcześnie53, bo przemysł stoczniowy, chluba miasta 
do lat 90., odgrywa po transformacji znikome znaczenie. Miasto upatruje swój 
rozwój w świadczeniu usług. 

Podsumowanie

Jako reasumpcję dotychczasowego śledzenia zmian w przyroście rzeczywistym 
ludności miasta można zastosować metodę Webba54. Pozwala ona na dokonanie 
typologii rozwoju ludności Szczecina w podziale 5-letnich podokresów na nastę-
pujące typy:

1946–1950 typ C – saldo migracji przewyższa przyrost naturalny,
1951–1955 typ B – przyrost naturalny przewyższa dodatnie saldo migracji,
1956–1960 typ B,
1961–1965 typ C,
1966–1970, 1971–1975 typ B,
1976–1980 typ A – przyrost naturalny przewyższa ujemne saldo,

53 Danych z lat 1950–1988 nie da się porównać z danymi z lat 1991–2019 ze względu na zmianę 
klasyfikacji podmiotów gospodarczych. W rocznikach statystycznych brakuje np. danych zatrud-
nionych w mikrofirmach.
54 John W. Webb, „The Natural and Migrational Components of Population Changes in England 
and Wales, 1921–1931”, Economic Geography 39 (1963), 2: 130–148.
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1981–1985 typ A,
1986–1990 typ B,
1991–1995 typ C,
1996–2000 typ E – ubytek naturalny przewyższa dodatnie saldo migracji,
2001–2005 typ E,
2006–2010 typ F – ubytek naturalny jest większy od ujemnego salda migracji,
2011–2015 i 2016–2019 typ E.

W sumie było zatem 10 typów progresywnych i 5 regresywnych. Najkorzystniejszy 
jest typ B, a najbardziej niekorzystny typ F55.

Wnioski:
1. Rozwój ludności Szczecina odbywał się głównie kosztem kraju, o czym świad-

czy przewaga salda krajowego migracji w przyroście rzeczywistym.
2. Do 1994 roku Szczecin, poprzez przyrost naturalny, przyczyniał się do wzrostu 

potencjału demograficznego swojego i krajowego.
3. Od 1995 roku w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego Szczecin przyczyniał 

się do wyludniania Polski.
4. W okresie 1946–1994 korzystne procesy demograficzne przekształciły się 

w latach następnych w niekorzystne i doprowadziły do zapaści demograficznej 
miasta.

5. Przejawem tej zapaści jest między innymi ubytek naturalny ludności i zdecy-
dowana przewaga dziadków (osób w wieku 60+) nad liczbą wnucząt (w wieku 
0–14 lat)56.

6. Skala zapaści demograficznej w Szczecinie jest głębsza niż w miastach ogółem 
w kraju.

7. Malejący przyrost naturalny w Szczecinie był powodowany, prócz wpływu 
otoczenia zewnętrznego, dużym spadkiem udziału osób w wieku 20–39 lat 
w ogólnej liczbie mieszkańców miasta.

8. W latach 1950–2019 nastąpiło wyraźne postarzenie się społeczeństwa Szcze-
cina, o czym świadczy spadek udziału w ogólnej liczbie mieszkańców miasta 
subpopulacji w wieku 0–39 lat z 79,1% do 40,5%, a zwiększenie udziału osób 
w wieku 40 lat i więcej z 20,9% do 59,5%.

55 Nie wystąpił typ D, G, H.
56 W 1970 r. udział wnucząt w ogólnej liczbie mieszkańców miasta wynosił 22,5%, w 2019 r. 13,7%, 
zaś dziadków odpowiednio 7,8% i 28,4%.
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Abstrakt

Przedmiotem badań jest ludność Szczecina i zmiany, jakie nastąpiły w tym zakresie 
w latach 1946–2019 pod wpływem przyrostu naturalnego i migracji.
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia przyrostu naturalnego i migracji w poszcze-
gólnych latach z podziałem na podokresy w przyroście rzeczywistym ludności Szczecina. 
W wyniku zachodzących procesów demograficznych ludność Szczecina zwiększyła się 
w badanym okresie o 331,6 tys., w tym przyrost naturalny przyczynił się do wzrostu 
w 47,6%. Ludność Szczecina zwiększała się do 1994 roku. Od 1995 roku miasto charak-
teryzowało się ubytkiem naturalnym ludności, który przewyższał saldo dodatnie migracji. 
W wyniku tych procesów w mieście zaczęła maleć liczba mieszkańców. Zmniejszający się 
przyrost naturalny i malejące dodatnie saldo migracji przyczyniały się do przyśpieszonego 
postarzania się mieszkańców. Udział osób w wieku 60+ zwiększył z 3,8% w 1950 roku 
do 18,3% w roku 2002 i do 35,6% w roku 2019. Tak więc po dynamicznym wzroście 
ludności następował powolny przyrost, który od 1995 roku przekształcił się w ubytek.

The roles of the rate of natural increase and the net migration rate 
on the population growth of Szczecin, 1946–2019

Abstract

The subject of research is the population of Szczecin and the changes it underwent in 
the years 1946-2019 as a result of natural increase and migration. The article aims to 
demonstrate the importance of natural increase and migration in each year by sub-period 
in the real population growth of Szczecin. As a result of the demographic processes tak-
ing place, the population of Szczecin increased by 331,600 in the period under review, 
of which natural increase contributed 47.6% to the growth. The population of Szczecin 
increased until 1994. From 1995, the city was characterized by natural population loss, 
which exceeded the positive balance of migration. As a result of these processes, the city’s 
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population declined. The declining natural increase and declining positive migration bal-
ance contributed to an accelerated ageing of the population. The share of people aged 60+ 
increased from 3.8% in 1950 to 18.3% in 2002 and to 35.6% in 2019. Thus, dynamic pop-
ulation growth was followed by slow growth, which has turned into decline since 1995.
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Witold Rakowski, „Znaczenie przyrostu naturalnego i salda migracji w rozwoju ludności Szczecina 
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W przekazanym w 1945 roku polskim władzom Szczecinie PPR nie dyspo-
nowała własnym organem prasowym2, dopiero 19 czerwca 1947 roku ukazała się 
szczecińska mutacja wydawanego w Warszawie przez KC PPR Głosu Ludu – Szcze-
ciński Głos Ludu – Organ Komitetu Okręgowego PPR3, który jako odrębny regio-
nalny dziennik, Głos Szczeciński (dalej: GS), zaczął być wydawany od 31 marca 
1949 roku4. W styczniu 1949 roku w Szczecinie odbył się zjazd ZZLP5, na którym 
„realizmu socjalistycznego wprawdzie nie zadekretowano, ale który przyjmuje się 
umownie jako cezurę inicjalną”6 tego okresu7. Oficjalnie wprowadzenie w polskiej 
sztuce socrealizmu nastąpiło w czerwcu 1950 roku, podczas V Walnego Zjazdu 
ZLP w Warszawie – pisarze w dołączonej do zmienionego statutu preambule okre-
ślili się jako „czołowy oddział pracowników kultury Państwa Ludowego, państwa 
budującego socjalizm”8. Jak podkreślił Krzysztof Woźniakowski, „propagowana 
wówczas bez administracyjnych nacisków doktryna [realnego socjalizmu – P.O.] 
została wówczas wywindowana na piedestał oficjalnej i jedynej estetyki ZLP”9.

Definicja realnego socjalizmu/ socrealizmu nie jest jednoznaczna10. Przyjmuje 
się, że jest to jednocześnie doktryna i praktyka twórcza (paradygmat kulturowy) 
w literaturze i sztuce, która po 1949 roku była obowiązującą w Polsce wykładnią 

2 Jerzy Myśliński, „Prasa Polskiej Partii Robotniczej (1944–1948)”, Materiały i Studia z Najnowszej 
Historii Polski 2 (1965): 119–126.
3 Kazimierz Kozłowski, „Środki masowego przekazu w Szczecinie w latach 1945–1990”, w: Słowem 
i piórem, red. Tadeusz Białecki (Szczecin: Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. 
Oddział w Szczecinie, 1996), 17–32.
4 Eryk Krasucki, „Początki Głosu Szczecińskiego w świetle dokumentów z lipca 1947 roku”, Prze-
gląd Zachodniopomorski 3 (2005): 155–166.
5 Od 1949 r. nastąpiła zmiana nazwy na ZLP.
6 Paweł Knap, „Wprowadzenie”, w: Wokół zjazdu szczecińskiego 1949 r., red. Paweł Knap (Szczecin: 
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział 
Szczecin, 2016), 7.
7 Warto nadmienić, że Włodzimierz Sokorski, Minister Kultury i Sztuki w latach 1952–1956, 
za punkt wyjścia polityki kulturalnej w procesie budowania socjalizmu uznał wystąpienie pre-
zydenta Bolesława Bieruta, wygłoszone w listopadzie 1947 r. z okazji uruchomienia regionalnej 
rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu. Więcej w: Włodzimierz Sokorski, Czas, który nie mija 
(Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980), 18; Wojciech Włodarczyk, Socrealizm. Sztuka 
polska w latach 1950–1954 (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1991), 66–67.
8 Justyna Błażejowska, „Czołowy oddział pracowników kultury”, Biuletyn Instytutu Pamięci 
Narodowej 3 (2011): 39.
9 Krzysztof Woźniakowski, Między ubezwłasnowolnieniem a opozycją: Związek Literatów Polskich 
w latach 1949–1959 (Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1990), 37.
10 Por. Adam Mazurkiewicz, Polska literatura socrealistyczna (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, 2020), 71–80.
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tzw. sztuki zaangażowanej, będącej ideowym i propagandowym narzędziem par-
tii komunistycznej. Socrealistyczny program nie zawierał spójnych idei, tworzył 
„wizję »nowej formy«, mając jednak na myśli powrót do dawnych, XIX-wiecznych 
estetyk”11. Swoistego rodzaju socrealistyczne sugestie (m.in. wizja świata zgodna 
z tezami marksizmu, komunikatywność i realizm formy, dominacja tematyki pracy, 
pozytywna wizja przyszłości, antyindywidualizm, apologia ruchu robotniczego), 
nie zaś dyrektywy, powodowały, że nurt ten odgrywał instrumentalną rolę – był 
sprawdzianem ideologicznej poprawności oraz barometrem uległości twórców 
wobec partii. Stał się głównym instrumentem kontroli politycznej w budowie tota-
litaryzm w Polsce, jak i fundamentem partyjnej polityki kulturalnej PRL początku 
lat 50. Według założeń polityka ta była częścią i warunkiem powodzenia rewolucji 
politycznej, kultura podlegała ideologizacji. Jak podkreśla Sebastian Ligarski, 
„kultura oparta została na czterech filarach: ideologicznym, socjalistycznym, 
narodowym i dekomercjalnym”12. 

W badanych latach 1951–1956 polityka kulturalna władz komunistycznych 
dzieliła się na dwa etapy: pierwszy obejmuje obligatoryjność socrealizmu we 
wszystkich dziedzinach życia kulturalnego, kolejny okres zamyka przełom lat 1954 
i 1955, gdy dało się odczuć nadchodzące zmiany związane z osłabieniem władzy, 
a tygodnik przestał się ukazywać wraz z końcem okresu tzw. odwilży – cały 
rok 1955 i przełom lat 1956 i 1957. W tych etapach władza komunistyczna podej-
mowała działania mające na celu umasowienie kultury i popularyzację socrealizmu 
w całym społeczeństwie – zadania te realizowały zmonopolizowane przez państwo 
media (prasa i radio). Ograniczenie swobody ich działania następowało przede 
wszystkim dzięki dwóm mechanizmom: uzależniającego od aparatu partyjnego 
modelu organizacji prasy (dot. kwestii wydawniczych i personalnych) oraz prewen-
cyjnej kontroli cenzorskiej i sterowaniu zawartością treści przez aparat partyjny13. 

Poza tygodnikiem Życie i Kultura (dalej: ŻiK) w opisywanych latach w Szcze-
cinie nie ukazywał się periodyk publicystyczny (w kwietniu 1948 r. zamknięto 
Szczecin14, co według Tadeusza Białeckiego „odbiło się niewątpliwie ujemnie 

11 Karolina Zychowicz, „Koncepcje realizmu w polskiej krytyce artystycznej lat 1945–1955”, Studia 
i Materiały Lubelskie 20 (2017): 26.
12 Sebastian Ligarski, „Polityka władz komunistycznych wobec twórców kultury w latach 
1945–1989”, Pamięć i Sprawiedliwość 2 (2014): 51.
13 Por. Jerzy Drygalski, Jacek Kwaśniewski, (Nie)realny socjalizm (Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 1992), 224–305.
14 W kolejnych latach periodyk zmieniał podtytuł na Tygodnik Miasta Morskiego, Tygodnik Pomo-
rza Zachodniego oraz Tygodnik Wybrzeża. Więcej w: Elżbieta Polakowska, „Tygodnik Szczecin 
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na aktywności kulturalnej szczecińskiego środowiska”15), tematyka kulturalna 
była obecna w czytelnikowskim dzienniku, Kurierze Szczecińskim, w postaci 
ukazującej się w latach 1946–1949 kolumny „Raz na tydzień. Dodatek Kulturalny”. 
W partyjnym GS pierwszy samoistny (z odrębną numeracją), cotygodniowy doda-
tek społeczno-kulturalny ŻiK16, ukazał się 7 kwietnia 1951 roku17 (poprzedziły go 
rubryki „Kronika kulturalna”, później „Kultura i Sztuka” oraz „Kultura i Życie”). 
Tygodnik realizował nowy model prasy, opartej na „(…) starej niezmiennej leni-
nowskiej zasadzie – prasa jako organ partii, jej tuba”18. W pierwszym numerze ŻiK 
redakcja informowała, że periodyk powstał z inicjatywy czytelników, którzy ocze-
kiwali więcej treści kulturalnych oraz naukowych. Idea powstania pisma została 
pozytywnie przyjęta przez „przedstawicieli inteligencji twórczej”: „(…) musi on 
być jak najbardziej popularny, musi jak najbardziej zaspokajać i pobudzać potrzeby 
i zainteresowania kulturalne szerokich rzeczy ludzi pracy naszego województwa, 
musi on stać się jeszcze jednym orężem ideologicznym w naszej walce o pokój, 
postęp i socjalizm”19.

W latach 1951–1956 na łamach GS ukazało się 279 numerów tygodnika, 
a istotną część jego zawartości stanowiła krytyka artystyczna20 – łącznie ukazało 

1946–1949”, Bibliotekarz Zachodniopomorski, 2–3 (1989): 20; Feliks Jordan, „Od Pioniera Szcze-
cińskiego do Tygodnika Wybrzeża”, Rocznik – Informator Pomorza Zachodniego 2 (1948): 204.
15 Tadeusz Białecki, „Początki czasopiśmiennictwa polskiego na Pomorzu Zachodnim (1945–1956)”, 
w: Ciągłość i zmiana. 70 lat mediów masowych na Pomorzu Zachodnim, red. Jan Kania, Paulina 
Olechowska (Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2016), 16.
16 Zob. Feliks Jordan, Zbigniew Puchalski, „Prasa, kino, radio i telewizja”, w: Pomorze Szczeciń-
skie 1945–1965, red. Edmund Dobrzycki, Henryk Lesiński, Zdzisław Łaski (Poznań–Szczecin: 
Wydawnictwo Poznańskie, 1967), 692–703.
17 Więcej na temat genezy pisma w: Paulina Olechowska. „Dodatek Życie i Kultura w Głosie Szcze-
cińskim (1951–1956). Studium historyczno-prasoznawcze” [w opracowaniu redakcji czasopisma 
Athenaeum.. Polskie Studia Politologiczne].
18 Tomasz Mielczarek, „Kultura i polityka: kultura, życie umysłowe, media 1944–1989”, w: Polski 
wiek XX, t. 4, red. Krzysztof Persak, Paweł Machcewicz (Warszawa: Bellona i Muzeum Historii 
Polski, 2010), 264.
19 „Redakcja”, ŻiK 1 (1951): 3.
20 Na łamach ŻiK ukazywały się typowe dla wypowiedzi prasowych tamtych lat formy publicy-
styczne, poza omawianą w artykule krytyką artystyczną poświęconą lokalnej kulturze publikowano 
również referaty kulturalne Ministra Kultury i Sztuki Włodzimierza Sokorskiego, wiceministrów 
resortu (Jana Wilczka i Stanisława Piotrowskiego), a także publicystów (Barbara Olszewska). Zobacz 
m.in. Włodzimierz Sokorski, „Polityka kulturalna w świetle tez przedzjazdowych”, ŻiK 9 (1954): 1; 
Barbara Olszewska, „Kultura też wchodzi do obrachunku”, ŻiK 14 (1954): 1; Jan Wilczek, „Bogaty 
plon 10-letniej wymiany kulturalnej”, ŻiK 34 (1954): 1; Stanisław Piotrowski, „Nowe zadania”, 
ŻiK 18 (1955): 1; Włodzimierz Sokorski, „Partia – Sztuka – Życie”, ŻiK 26 (1955): 1; Włodzimierz 
Sokorski, „Problemy kultury w najbliższym pięcioleciu”, ŻiK 48 (1955): 1.
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się 370 tekstów, czyli ponad 10% wszystkich publikacji pisma. Tematycznie domi-
nowała krytyka literacka, przedmiotem opisu podzielonego na dwie części artykułu 
są sztuki dramatyczne (teatr) – część I, plastyczne oraz muzyczno-estradowe – 
część II21. Za główny cel badawczy przyjęłam tematyczny opis specyfiki lokalnej 
krytyki artystycznej ŻiK. Na podstawie analizy dyskursu wszystkich tekstów 
krytycznych poświęconych sztukom dramatycznym, plastycznym i muzycznym – 
wyodrębnionych analizą zawartości – wyodrębniłam główne klucze środków 
i działań propagandowych22. Podstawową bazą źródłową prezentowanych wyni-
ków badań jest literatura podmiotu (w dwóch częściach lista cytowanych tekstów 
prasowych krytyki artystycznej zawiera 79 pozycji), baza źródłowa literatury 
przedmiotu znajduje się w bibliografii obydwu części artykułu. 

Krytyka teatralna

W latach 50. w Szczecinie funkcjonowały dwie sceny teatralne: Teatr Polski 
oraz Teatr Współczesny, które od 1952 roku działały w ramach PTD23. Nad-
zór nad teatrami sprawował Wydział Propagandy, Oświaty i Kultury, później 

21 Odrębnym, dotychczas niepodejmowanym w lokalnych badaniach medioznawczych, obsza-
rem krytyki artystycznej jest krytyka medialna, na łamach tygodnika reprezentowana w postaci 
tekstów poświęconych Radiu Szczecin: Jerzy Drewnowski, „Nasze szczecińskie radio”, ŻiK 17 
(1953): 1; Janusz Cegiełła, „»Nad Odrą i Bałtykiem«”, ŻiK 41 (1953): 3; B. Kos, „Koncert »Nad Odrą 
i Bałtykiem« – czyli program radiowy na scenie”, ŻiK 16 (1954): 3; Kazimierz Błahij, „O »pusz-
czonych oczkach« w »mikrofonowej sieci«”, ŻiK 43 (1953): 2–3; Kazimierz Błahij, „Eter jest cier-
pliwy, a słuchacz?”, ŻiK 12 (1954): 2–3; Jerzy Drewniowski, „Mówi wybrzeże”, ŻiK 2 (1955): 3. 
22 W dotychczasowych badaniach szczecińskich mediów zagadnienia krytyki artystycznej (obejmu-
jącej sztuki dramatyczne, plastyczne i muzyczne) cząstkowo były podejmowane w opracowaniach: 
Pionierskie lata kultury szczecińskiej. Materiały z sesji popularnonaukowej odbytej w Szczecinie 
13 V i 28 X 1985 r., red. Kazimierz Kozłowski (Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Kultury, 
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Szczecinie, 1986); Kazimierz Kozłowski, Kształ-
towanie się środowisk artystycznych w Szczecinie (1945–1959) (Szczecin: Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna, 1983); Tadeusz Białecki, Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945–1975 
(Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, 1978); Anna 
Hannowa, „Teatr szczeciński i jego publiczność (lata 1950–1953)”, w: Szczecin teatralny, cz. 1: 
Twórcy, przedstawienia, festiwale, red. Leokadia Kaczyńska (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002), 9–19; Szymon Piotr Kubiak, Daleko od Moskwy. Gérard 
Singer i sztuka zaangażowana (Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2016); Paweł Szulc, 
Propaganda stalinowska na Pomorzu Zachodnim (Szczecin, IPN Szczecin, 2015).
23 Więcej na temat szczecińskich teatrów w: Teatry Dramatyczne w  Szczecinie  1945–1965, 
red. Danuta Piotrowska (Poznań: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW Prasa, 1965);  
Zdzisław Sośnicki, 40 lat teatrów dramatycznych Szczecina (Szczecin: Krajowa Agencja Wydaw-
nicza, 1985).
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przemianowany na Wydział Propagandy i Agitacji KW PZPR w Szczecinie. Zapa-
dały tam wszystkie decyzje w zakresie programów, repertuarów, zespołów arty-
stycznych czy realizowanych akcji, włącznie z obsadą kierownictwa, organizacją 
narad kulturalnych oraz sporządzeniem ocen działalności. Jak podkreśla Marzena 
Szulc, sprawy artystów sztuk dramatycznych najczęściej były stawiane na porządku 
dziennym posiedzeń egzekutywy KW PZPR24.

Wśród wszystkich tekstów krytycznych (poza literaturą) tygodnik kultu-
ralny ŻiK najwięcej uwag poświęcał teatrowi. Głównym krytykiem teatralnym 
tygodnika był Walerian Lachnitt, absolwent filozofii i polonistyki na UJ (1936), 
debiutował recenzjami literackimi i artykułami popularnonaukowymi w latach 30. 
w takich pismach, jak Kultura, Kurier Literacko-Naukowy, Trybuna Literacka.  
Podczas wojny był internowany na Węgrzech, w niemieckich obozach jenieckich 
(m.in. Kaisersteinbruch czy Villingen) prowadził amatorski teatr25. W 1946 roku 
wrócił do Polski, od maja 1946 roku pracował w Dziale Artystycznym Radia 
Szczecin jako naczelnik Wydziału Programowego, do 1949 roku był kierownikiem 
Działu Literackiego26. Współpracował z redakcjami lokalnych pism, m.in.: Szczeci-
nem i Tygodnikiem Wybrzeża27. W latach 1950–1952 był dyrektorem Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Szczecinie, w 1952 roku został kierownikiem literackim 
PTD w Szczecinie; w 1955 roku opuścił Szczecin i objął funkcję kierownika lite-
rackiego Teatru Wybrzeże, w kolejnych latach kierował zaś działającą w ramach 
teatru Sceną Objazdową (od 1964 r. Teatr Ziemi Gdańskiej)28.

24 Marzena Szulc, „Kultura Szczecina w latach 1948–1956 w świetle dokumentów KW PZPR 
w Szczecinie”, w: Wokół  zjazdu  szczecińskiego  1949  r., red. Paweł Knap (Szczecin: Insty-
tut Pamięci Naro dowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział  
Szczecin, 2016), 14.
25 TZG, „Lachnitt Walerian”, w: Encyklopedia  Szczecina.  Wydanie  jubileuszowe  z  okazji 
70-lecia pols kiego Szczecina, red. Tadeusz Białecki (Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Kul - 
tury, 2015), 509.
26 Zbigniew Jarzębowski, „Radio a socrealizm. Szczecińskie słuchowiska lat pięćdziesiątych”, 
w: Presja i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm, red. Danuta Dąbrowska, Piotr Michałowski 
(Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002), 353–354.
27 Paweł Szulc, Zniewolony eter. Polskie Radio Szczecin w latach 1945–1989 (Szczecin: Instytut 
Pamięci Narodowej, 2012), 69. 
28 Walerian Lachnitt, „Almanach Sceny Polskiej 1981/1982” za: https://encyklopediateatru.pl/
osoby/19288/walerian-lachnitt (dostęp 29.08.2022).
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Rodzaje tekstów

W analizowanej krytyce teatralnej dominowały: recenzje aktualnych przedstawień 
szczecińskich teatrów, opisy życia teatralnego szczecińskich ośrodków kulturalnych 
(udział w festiwalach29), opisy działalność scen amatorskich30. Sporadycznie uka-
zywały się informacje na temat bieżącego repertuaru Teatru Lalek Rusałka (1953–
1957, późniejszy Teatr Lalek Pleciuga31); informowano o wizytach radzieckich 
teatrów w Polsce32 oraz obecności twórców państw socjalistycznych w repertuarach 
szczecińskiej Melpomeny (Na południe od 38 równoleżnika, Thai Dian Czun33); 
dokonywano przeglądu twórczości dramaturgów z NRD (Fryderyk Wolf, Herman 
Werner Kubsch, Hans Otton Kilz34); w 1954 roku prezentowano sylwetki niezwią-
zanych z regionem aktorów Aleksandra Zelwerowicza oraz Ludwika Solskiego35.

Krytyka teatralna lat 1951–1956 nie ograniczała się do omówień dramaturgii, 
opisów fabuły, ocen gry aktorów, inscenizacji oraz scenografii – w okresie realizmu 
socjalistycznego pełniła funkcję propagandową36, była instrumentem kształtowania 
społecznej i politycznej świadomości. Dominującym przedmiotem krytyki był 
dobór wystawianych dzieł. W 1951 roku krytyk Walerian Lachnitt podkreślał,  
że o „właściwej roli teatru w społeczeństwie decyduje repertuar”37, jednak po obję-
ciu stanowiska kierownika literackiego w szczecińskich PTD zrewidował pogląd: 
„Praktyka teatralna wskazuje, że słaby zespół, zła reżyseria, niestaranne odczytanie 
ideowe treści sztuki, mogą »położyć« wartościowy utwór sceniczny. I odwrotnie: 

29 Eugeniusz Aniszczenko, „Festiwal Sztuk Współczesnych”, ŻiK 10 (1951): 2.
30 Bogdan Chocianowicz, „Teatr i aktorzy gromady Bród”, ŻiK 25 (1952): 1, 3; Maria Kurecka, 
„»FAMET« i kultura”, ŻiK 3 (1953): 3.
31 Maria Kurecka, „Teatr dla najmłodszych”, ŻiK 26 (1954): 2; „W najmłodszym teatrze”, ŻiK 9 
(1955): 3; W. Rykla, „W dziecięcym teatrze”, ŻiK 16 (1955): 3.
32 Włodzimierz Lwow, „Witamy Teatr im. Wachtangowa”, ŻiK 40 (1953): 2; Włodzimierz Lwow, 
„Teatr Mały w Polsce”, ŻiK 27 (1954): 3; E.M., „A. Ostrowski na szczecińskiej scenie”, ŻiK 20 
(1954): 3; Emanuel Messer, „Ostatni M. Gorkiego na scenie w Szczecinie”, ŻiK 21 (1954): 2.
33 Emanule Messer, „Równoleżnik życia i śmierci”, ŻiK 17 (1954): 2.
34 Walerian Lachnitt, „Teatr nad Odrą”, ŻiK 45 (1953): 2, 3.
35 Karol Adwentowicz, „Jubileusz A. Zelwerowicza”, ŻiK 7 (1954): 2; Stanisław Witold Balicki, 
„Stulecie Ludwika Solskiego”, ŻiK 10 (1954): 2; Ryszard Baciarelli, „Wspomnienie o „Zelwerze”, 
ŻiK 24 (1955): 3.
36 Jolanta Studzińska, Socrealizm w malarstwie polskim (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2012), 32. 
37 Walerian Lachnitt, „Teatr na półobrotach”, ŻiK 25 (1951): 2.
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mechanizm teatralny – aktor, reżyser, scenograf, dramaturg, pracownicy techniczni 
mogą tchnąć życie w anemiczny, czasami niedonoszony płód literacki”38.

Teatr „użytkowy” (okres socrealizmu)

W tygodniku ŻiK krytykę teatralną zapoczątkował wystawiany na deskach Teatru 
Współczesnego spektakl Statek Derbent, którego współczesny scenariusz miał 
odzwierciedlać typowy obraz szczecińskiej rzeczywistości 1951 roku, służyć 
społeczeństwu oraz realizować postulaty walki o pokój i dobrobyt. W zapowiedzi 
przedstawienia czytamy: „Nowa wspaniała sztuka, im [marynarzom i portow-
com – P.O] ma pokazać wyrąbaną już przed laty przez marynarzy radzieckich, 
trudną drogę rozwoju socjalistycznego współzawodnictwa na morzu”39. Zapo-
wiedź miała służebny wobec interesów wiodącej klasy społecznej/robotniczej40 
charakter. W kolejnych latach wskazywano na brak repertuarowej obecności 
sztuk podejmujących tematykę stoczniową i morską41. W omawianych na łamach 
ŻiK spektakli nawiązującą do specyfiki regionu sztuką była tragedia Za tych, 
co na morzu Borisa Ławrieniowa42 oraz komedia muzyczna Bosman z „Bajki” 
(Roman Długosz i Edward Maszewski, Teatr Polski), której fabuła rozgrywała 
się na trakcie wodnym od Koźla do Szczecina43. Innym przykładem uczestnictwa 
sztuki w realizacji komunistycznej propagandy była młodzieńcza satyra polityczna 
Jacht Paradise (Roman Hussarski i Stanisław Lem), wpisująca się w radziecką 
antywojenną propagandę „walki o pokój” lat 50. O dydaktycznej roli krytyki 
świadczy fragment wypowiedzi bohatera Morrisa: 

Nie chcemy wojny i nie dopuścimy do niej. Nie bagatelizujemy jej groźby, ale i nie 
histeryzujemy. Jesteśmy spokojni – spokojem ludzi pewnych siły i słuszności swej 
sprawy. Inaczej w Ameryce. W Stanach Zjednoczonych obłędna propaganda wojenna, 
 
 
 

38 Walerian Lachnitt, „Na teatralnym półmetku”, ŻiK 28 (1952): 3.
39 KOS, „Statek na scenie”, ŻiK 4 (1951): 3.
40 Innym przykładem jest Nasze życie Jerzego Piórkowskiego – akcja sztuki rozgrywa się w środo-
wisku górniczym. Jerzy Perz, „Pracując nad sztuką Nasze życie”, ŻiK 12 (1951): 3.
41 Feliks Fornalczyk, „Uwagi o starym i nowym repertuarze teatrów szczecińskich”, ŻiK 30 (1953): 2. 
42 Walerian Lachnitt, „Na próbie Za tych, co na morzu”, ŻiK 42 (1953): 3; (Kos), „Rację miał 
Ławreniew (o dyskusji nad sztuką Za tych, co na morzu)”, ŻiK 43 (1953): 3.
43 Emanuel Messer, „Bosman z Bajki”, ŻiK 7 (1954): 3.
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wyolbrzymiająca znaczenie środków masowej zagłady, szczująca opinię publiczną 
przez prasę, radio, kino przeciw Związkowi Radzieckiemu – doprowadza ludzi do 
granic wytrzymałości nerwowej44.

W sztukach lat 50. obowiązywał dogmat socjalistycznego realizmu, przeja-
wiający się nie tylko w aktywnym powiązaniu i oddziaływaniu sztuki na życie 
społeczne (Pieją koguty, Józef Bałtuszis – o wychowawczym znaczeniu sztuki 
świadczy tematyka rozwarstwienia socjalnego wsi45); socrealizmu doszukiwano 
się również w ocenie scenografii. Jako forma socrealizm był oczekiwany, w nad-
miarze – krytykowany. W recenzji Statku Derbent czytamy: „Ogromny wysiłek 
włożył teatr w dekoracje, popadając również w nieporozumienie. Przecież w porto-
wym mieście niekoniecznie musi się pokazywać na scenie wielki model statku”46.

W okresie stalinizmu krytycy teatralni odnosili wystawianą na deskach 
teatrów twórczość do obowiązującego dogmatu czasów. W twórczości Zapolskiej 
dostrzegano „postępowe znaczenie na przełomie XIX i XX wieku”, dlatego jej 
dzieła wymagały „teatralnego komentarza, podkreślenia już tylko historycznego 
znaczenia ukazywanego obrazu świata”47 (Panna Maliszewska, Gabriela Zapolska).  
W krytyce wystawianego na deskach Teatru Polskiego Pana Jowialskiego (Fry-
deryk Fredro48) zespół „nie podołał odświeżenia zatęchłego w rutynie »stylu« 
(…) zerwania z jego tradycjonalizmem”49. W recenzjach będących historyczno- 
-literackimi retrospekcjami podkreślano, że dzieła zachodniej dramaturgii (William 
Szekspir) pełnią „nieustannie, bardziej niż kiedykolwiek (…) swoją rolę społecz-
no-poznawczą”, której zadaniem jest zerwanie „z zakorzenionym w teatrze bur-
żuazyjnym spłycającym Szekspira, wyłącznie widowiskowym, formalnym trak-
towaniem jego dzieła”, by „w pełni odsłonić społeczne, klasowe uwarunkowania 
akcji scenicznej”50. Za przedstawiciela realizmu socjalistycznego uznano również  
 

44 Walerian Lachnitt, „»To się nam może przydać…«”, ŻiK 44 (1952): 3.
45 Walerian Lachnitt, „W przedsionku Raju”, ŻiK 36 (1952): 3.
46 Walerian Lachnitt, „Rzecz o przyjaźni i braterstwie”, ŻiK 9 (1951): 3; KOS, „Statek Derbent pod 
obstrzałem krytyki widzów”, ŻiK 8 (1951): 2.
47 Walerian Lachnitt, „Panna Maliczewska w Teatrze Współczesnym”, ŻiK 29 (1951): 3; Walerian 
Lachnitt, „Na skrzyżowaniu czasów”, ŻiK 37 (1951): 1, 3.
48 Walerian Lachnitt, „Jest coś w tym śmiechu...”, ŻiK 30 (1953): 3; Emanuel Messer, „Gdzie się 
podział Jenialkiewicz?”, ŻiK 28 (1954): 2.
49 Walerian Lachnitt, „Pan Jowialski”, ŻiK 8 (1952): 3.
50 Walerian Lachnitt, „Wieczór szekspirowski w Teatrze Polskim”, ŻiK 32 (1951): 2.
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angielskiego dramatopisarza Karola Dickensa, stającego „zdecydowanie po stronie 
uciskanych”, którego Świerszcz za kominem (Teatr Współczesny) tchnie „wiarę 
w skuteczność walki ze złem społecznym”51. W jednym z tekstów autorskiego cyklu 
„Felieton przedpremierowy” Lachnitt zapowiadał premierę Szkoły żon Moliera52, 
w której pisarz „rozpoczyna swą walkę o postęp, o prawa jednostki, o światło 
tłumione przez mroki średniowiecza, o nowe odmienne widzenia świata – o jego 
zmianę”53. Dwa lata później wystawiono w Szczecinie Świętoszka – komedio-
dramat Moliera odczytany został zgodnie z obowiązującą doktryną partyjną lat 
50.54. Walkę z kapitalizmem wytoczył w sztuce Pigmalion również George Bernard 
Shaw55: „Imperializm, którego gnicie zatruwało jego [Shawa – dop. P.O.] młodość, 
gotuje się do pierwszej wojny światowej (...). Widział rosnące bezrobocie, widział 
nędzę wielkomiejskich przedmieści, widział zło kapitalistycznego ustroju”56. 

Krytyka dramatów zachodnich twórców zawierała ideologiczną argumenta-
cję, publikacje charakteryzowała wyraźna przewaga historyczno-socjologicznego 
ujęcia nad estetyką (doktryna formalizmu). Nie można odjąć jednak występującej 
w niej nadbudowy historiograficznej – znajomość życiorysów autorów omawia-
nych dramatów, okoliczności ich powstania, odniesienia omawianej sztuki do całej 
twórczości autora i kontekstu historycznego epoki, w której tworzył – wyróżnia 
kierowaną do wymagającego widza-czytelnika publicystykę Lachnitta. Oprócz 
recenzji tekstów przeglądowych Lachnitt pisał również pogłębione eseje, w jed-
nym z nich, powołując się na doktrynę realizmu radzieckiego teatru oraz cytując 
Konstantina Stanisławskiego, etyka teatru oraz Ludowego Artystę ZSRR, rozważał 
na temat gry aktora. „Przeżywanie” roli przez Stanisławskiego miało zaczynać „się 
w chwili, gdy w duszy aktora rodzi się magiczne, twórcze gdyby”, które uwzględ-
nia „nadrzędne zadanie teatru, jego politycznej, ideowej, wychowawczej roli, jego 
związania z masami, jego miejsca w nadbudowie, wyrastającej z socjalistycznej 
bazy i służącej jej umacnianiu”. Teorię stanisławowskiego „aktorskiego przeży-
wania” odniósł krytycznie do szczecińskich teatrów, wykazując braki kadrowe 

51 Walerian Lachnitt, „Świerszcz za kominem w Teatrze Współczesnym w Szczecinie”, ŻiK 15 
(1952): 3.
52 Walerian Lachnitt, „Rocznica geniusza teatru”, ŻiK 9 (1953): 3.
53 Walerian Lachnitt, „Burza o »ciastko ze śmietanką«”, ŻiK 34 (1952): 3.
54 Walerian Lachnitt, „Zdeptać tę gadzinę”, ŻiK 42 (1954): 1.
55 Walerian Lachnitt, „Korzeń wszelkiego zła”, ŻiK 46 (1953): 3; Walerian Lachnitt, „Matka czy 
córka?”, ŻiK 14 (1955): 3.
56 Walerian Lachnitt, „Prawdy »wielkiego kpiarza«”, ŻiK 35 (1952): 3.
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(niedostatek reżyserów pedagogów) oraz etyczne (dbałość o zespołowość gry 
aktorów, docenienie „aktorskiej młodzieży”)57. Od 1954 roku stopniowo „topniała” 
ideologiczna narracja krytyki teatralnej Lachnitta, z tekstów znikały – tak typowe 
dla socrealizmu – pojęcia rewolucyjności, postępowości i walki58.

W badanych tekstach głównym odniesieniem sztuk dramatycznych byli rosyj-
scy i radzieccy twórcy, najczęściej były to dzieła artystyczne Maksyma Gorkiego, 
uznawanego za prekursora realnego socjalizmu. W recenzji Mieszczanina zwró-
cono uwagę, że reżyserowi Emilowi Chaberskiemu udało się wydobyć tkwiący 
w dramacie „wielki ładunek rewolucyjnego romantyzmu, tak charakterystycznego 
dla metody realizmu socjalistycznego”59 (Teatr Współczesny, 1952). Jako pierwszy 
w 1947 roku na deskach szczecińskich teatrów roku wystawiano Ożenek w Teatrze 
Polskim, w tym samym roku Rewizora z Petersburga (Teatr Współczesny)60 autor-
stwa Nikołaja Gogola. Wrócono do Ożenku w 1952 roku (Rok Gogola), a Lachnitt 
na nowo odczytał dramat podkreślając, że autor dramatu: 

(…) wspomaga walkę z wstecznictwem i obłudą, o lepszą przyszłość i prawdziwą 
moralność. W stulecie swej śmierci wielki Gogol staje wśród nas jako współuczest-
nik bitwy przeciwko tym wszystkim, którzy pragnęliby przekształcić ludzkość 
w „martwe dusze”, w przedmiot swej eksploatacji. Cała twórczość Gogola, a w niej 
i wchodzący na naszą scenę Ożenek, przepojona jest głębokim humanizmem, na któ-
rym poznało się tylko niewielu jemu współczesnych61.

W odmiennej, zawierającej mniej ideologicznych odniesień krytyce Ożenku 
pisał debiutujący w ŻiK krytyk teatralny młodego pokolenia Feliks Fornalczyk – 
absolwent filologii polskiej na UJ, który jako etatowy pracownik Radia Kraków 
w 1952 roku został oddelegowany do szczecińskiej rozgłośni. Dwa lata później 
został Kierownikiem Działu Artystycznego Radia Szczecin. W 1956 roku był 
jednym z organizatorów tygodnika Morze i Ziemia; po likwidacji czasopisma 
w następnym roku przeniósł się do poznańskiej rozgłośni, lecz do końca współ-
pracował ze szczecińskim środowiskiem literackim i artystycznym62. Fornalczyk 

57 Walerian Lachnitt, „Niechaj aktorzy zrozumieją”, ŻiK 47 (1952): 3.
58 Walerian Lachnitt, „Dama z winogronem i – strajk”, ŻiK 3 (1953): 3.
59 Walerian Lachnitt, „Sztuka – zwiastun rewolucji. Mieszczanie Maksyma Gorkiego w Teatrze 
Współczesnym”, ŻiK 9 (1952): 3.
60 Walerian Lachnitt, „Gogol w Szczecinie”, ŻiK 10 (1952): 3.
61 Walerian Lachnitt, „Zdarzenie całkiem niewiarygodne”, ŻiK 51 (1952): 2.
62 WD, „Fornalczyk Feliks”, w: Encyklopedia Szczecina, 227.
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koncentrował się na analizie scenicznych kreacji63 oraz opisie fabuły dramatu 
(przykładem jest również dramat Sprawa rodzinna Jerzego Lutowskiego64). Warto 
wspomnieć, że redakcja ŻiK recenzje Fornalczyka oznaczała graficznie, poprze-
dzając je zamieszczonymi na początku tekstu informacjami na temat autora i tytułu 
omawianej sztuki, podawano też nazwiska reżysera, scenografa oraz miejsce i datę 
premiery spektaklu. 

Od 1953 roku autorem recenzji teatralnych był również Emanuel Messer, 
znany czytelnikom ŻiK przede wszystkim jako rysownik, satyryk, felietonista 
oraz krytyk sztuk plastycznych. Przybyły do Szczecina w 1946 roku absolwent 
studiów artystycznych w czeskiej Pradze współpracował z wieloma szczecińskimi 
i krajowymi pismami (m.in. z Kurierem Szczecińskim, Wiadomościami Zachod-
nimi) przede wszystkim jako autor żartobliwych rysunków na tematy obyczajowe; 
od 1947 roku był prezesem szczecińskiego oddziału ZPAP, funkcję tę sprawował 
kilkakrotnie z przerwami do 1961 roku65.

Teatralną publicystykę Messera charakteryzowało „kolektywne ujęcie”, w nar-
racji stosował liczbę mnogą („Mamy pewne zastrzeżenia do postaci dr. Tren-
cha, w której występuje Zbigniew Kreżałowski”66; Szczugli zaułek, Georg Ber-
nard Shaw), tworząc wrażenie artykułowania opinii z pozycji grupy widzów. 
W zakresie analizy treści dramatu Messer najczęściej koncentrował się na jego 
społecznym i moralnym wymiarze, w recenzji Fantazego (Juliusz Słowacki) czy-
tamy: „[sztuka – dop. P.O.] gryzie po prostu zębami – bezlitośnie, nie pobłażając 
żadnej najmniejszej ludzkiej słabostce”67. Interesowała go również forma, przede 
wszystkim sposób kreowania scenicznych postaci – przykładem jest komedia 
Szczęście Frania (Włodzimierz Perzyński)68; z kolei w Wujaszku Wani (Teatr 
Współczesny) oceniał grę aktorów i rolę kierownictwa teatru: 

W szczecińskim teatrze panuje, zdaje się, przekonanie, że każdy aktor może i powi-
nien zagrać każdą rolę, przekonanie podyktowane prawdopodobnie trudnościami 
personalnymi, ale obawiam się, aby z tej konieczności nie zrobiono cnoty (…) 

63 Feliks Fornalczyk, „Ożenek Mikołaja Gogola w Teatrze Współczesnym”, ŻiK 2 (1953): 2, 3.
64 Feliks Fornalczyk, „Sprawa nie tylko rodzinna”, ŻiK 13 (1953): 2.
65 Kazimierz Jordan, „Emanuel Messer 1924–1970. Dusza ironisty”, w: Ku Słońcu 125. Księga 
z miasta umarłych, red. Mariusz Czarniecki (Szczecin: Wydawnictwo Glob, 1987), 88–91.
66 Emanuel Messer, „Nieśmiertelny G. B. S. Szczugli zaułek w Teatrze Współczesnym”, ŻiK 3 
(1954): 2.
67 Emanuel Messer, „Fantazy na szczecińskiej scenie”, ŻiK 46 (1953): 3.
68 Emanuel Messer, „Wątpliwe szczęście Frania...”, ŻiK 13 (1954): 2.
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jest w teatrze coś, co hamuje jego rozwój. Zdaje się, że jest nim brak pełnej kolek-
tywności pracy. Osiągnięcia i porażki poszczególnych reżyserów są jakoś nazbyt 
„indywidualne”, a postawa kierownictwa artystycznego ma pewne cechy „splendid 
isolation”69.

Znany z „ostrego pióra” Messer krytycznie zrecenzował grę aktorską cenio-
nego w środowisku Aleksandra Fogiela w Wilhelmie Tellu”70 (Fryderyk Schiller): 
„Jest niewątpliwie dobrym aktorem... Ale do roli chyba się nie nadaje”; negatywnie 
oceniał też dobór repertuarów teatrów, których siły mierzone na zamiary oka-
zywały się często „nieco za słabe”71. Do krytyki odniósł się Walerian Lachnitt, 
który nie zgodził się z tezą Messera – że „z naszą lokalną krytyką teatralną nie 
jest dobrze”, i poruszył kwestie warsztatu teatralnego krytyka: 

(…) recenzent uważa, że do napisania sprawozdania z przedstawienia w dostatecznym 
stopniu upoważnia go jednorazowe obejrzenie i to z reguły premiery (kto zna teatr, 
wie dlaczego ten szczegół specjalnie podkreślam) lub co najwyżej jeszcze generalnej 
próby, że nie obowiązuje go przestudiowanie tekstu sztuki w opracowaniu teatru 
i porównanie go z jej oryginałem; że w ogóle może pisać o teatrze bez znajomości 
„biologii” teatru, jego wewnętrznych spraw, ambicji i trudności technicznych, obsa-
dzonych, usługowych (…) nie godzimy się, by właściwą metodą oceny było rozpoczy-
nanie jej od zgorzkniałych impresji. Chciałbym kol. Messerowi zadedykować tutaj 
słowa Harcena z „Rzeczy minionych i rozmyślań”: „ten komu się przestaje podobać 
Schiller, jest albo stary... albo pedantyczny, zobojętniał lub zapomniał o sobie”72.

Messer nie polemizował z opinią Lachnitta, koncentrując się na opisie teatral-
nych repertuarów w Roku Mickiewiczowskim i Romantyzmu73 (1956 r.). 

W niektórych z analizowanych tekstów widoczne przesunięcie ciężaru kry-
tyki z zagadnień artystycznych na ideowe i organizacyjne powoduje, że teatr jest 
postrzegany jako zakład produkcyjny, jest wytwórcą podlegającym tym samym 
zasadom i prawom, co inne podmioty produkcyjne74, które muszą podlegać ści-
słemu nadzorowi. Adresatem krytyki nie był wyłącznie odbiorca społeczny, 

69 Emanuel Messer, „Niełatwy optymizm. Wujaszek Wania na scenie Teatru Współczesnego”,  
ŻiK 33 (1954): 2.
70 Walerian Lachnitt, „»…a związek wasz wiecznym się stanie«”, ŻiK 25 (1955): 2.
71 Emanuel Messer, „Trochę pretensji”, ŻiK 26 (1955): 3.
72 Walerian Lachnitt, „I my mamy pretensje”, ŻiK 27 (1955): 3.
73 Emanuel Messer, „Co się ukryło za mgłą ustereczek z recenzentami”, ŻiK 30 (1955): 2.
74 Dobrochna Ratajczak, „»Monodram« z pierwszych stron Teatru”, w: Polska krytyka teatralna 
lat 1944–1980. Zbliżenia, red. Eleonora Udalska (Katowice: Uniwersytet Śląski, 1986), 65. 
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wobec którego ówcześni publicyści pełnili narzucone „obowiązki ideologiczne” – 
ale i artysta spod znaku Melpomeny. W jednym ze swoich tekstów Lachnitt kry-
tycznie oceniał politykę kadrową teatralnych kierownictw, zarzucając jej akceptację 
bumelanctwa75. Trafność argumentów potwierdziła aktorka Maria Kalinowska 
(Teatr Polski), która informowała o nagminnym lekceważeniu punktualności oraz 
braku dyscypliny, „co jest przecież niedopuszczalne i karygodne w społeczeństwie, 
w którym obowiązuje socjalistyczny stosunek do pracy”76. Teksty te wpisywały 
się w stalinowską propagandę ruchu walki z nieróbstwem, który miał zagrażać 
realizacji sześcioletniego planu.

Stalinowska rewolucja nie tylko podporządkowywała idei politycznej różne 
dziedziny sztuki, ale i zawłaszczała ludzkie dusze, tworzyła nowego człowieka77. 
W krytyce teatralnej podkreślano obecność pozytywnego bohatera, tzw. rewolucyj-
nego romantyka, który z entuzjazmem patrzy w przyszłość. W odgrywanych posta-
ciach sztuki Statek Derbent „zamazały się cenne momenty podkreślenia roli ambicji, 
entuzjazmu, braterstwa, które rodzą twórczy wysiłek produkcyjny, rewizję norm, 
gotowość do poświęceń, bohaterstwo pracy”78. Wychowanie „nowego człowieka” 
narzucał plan sześcioletni, sztuka miała za zadanie ukazać „moralność i konflikty 
ludzi świadomie budujących socjalizm” (Nasze życie, Jerzy Piórkowski)79, z kolei 
Niespokojna starość80 (Leonid Rachmanow) przedstawiała „proces przechodzenia 
starej inteligencji na nowe, postępowe rewolucyjne pozycje”81.

W opisach scenicznych postaci widoczna jest polaryzacja postaw – pozy-
tywny i negatywny bohater. Głównym punktem krytycznego odniesienia było 
polskie i zachodnie mieszczaństwo: „Bogucki do zakłamania mieszczańskiej 
moralności dodaje obleśny cynizm”82 (Panna Maliszewska). Z krytyki przebija 
aksjologiczna przejrzystość scenicznych postaci, w sztuce Rachmanowa jedni 
to „żarliwi rewolucjoniści” (Miszka, marynarz Kurpianow), drudzy – wrogowie 

75 Walerian Lachnitt, „Teatr na półobrotach”, 2.
76 Maria Kalinowska, „Zespołowa praca i zespołowa odpowiedzialność”, ŻiK 26 (1951): 2.
77 Karolina Blecharczy, „Stalinowska wizja kultury: projekt i realizacja: mecenat w warunkach 
upolitycznienia”, Roczniki Kulturoznawcze 2 (2015): 94.
78 Walerian Lachnitt, „Rzecz o przyjaźni i braterstwie”, ŻiK 9 (1951): 3.
79 Perz, „Pracując”, 3.
80 F.F., „Młodość w przymierzu ze starością”, ŻiK 50 (1952): 3; J.T., „Kliment Timiriazjew”,  
ŻiK 50 (1952): 3.
81 Walerian Lachnitt, „O rycerzu nauki, obrońcy Rewolucji i przyjacielu pracujących”, ŻiK 46 
(1952): 3.
82 Walerian Lachnitt, „Panna Maliczewska w Teatrze Współczesnym”, ŻiK 29 (1951): 3.
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(demaskujący się ostatecznie Woroblew, studenci)83. W dramacie Pieją koguty 
występują dwie klasy – biedna i bogata84; w przedstawieniu Za tych, co na morzu 
(Boris Ławrieniow) konflikt „starego” z „nowym” uosabia zestawienie „moral-
ności burżuazyjnej” z „komunistyczną”85. W Wujaszku Wani (Antoni Czechow) 
dualność scenicznych bohaterów prezentują Sonia i Wania: „(…) to ludzie milczący, 
nieszczęśliwi. Żyją i pracują, odmawiając sobie wszystkiego. Dzięki nim szczę-
śliwy jest profesor Sjerbriajov – symbol pasożytnictwa klas uprzywilejowanych”86.

Szczególnej uwadze podlegały role aktorskie tych postaci, w których doko-
nywała się oczekiwana ideologiczna przemiana. Przykładem są „wątpliwości 
widzów”, które wzbudziła postać Husseina (Statek Derbent) w interpretacji Leszka 
Szymochy. „Chodzi tu przede wszystkim o właściwe realistyczne odtworzenie 
głębokich przemian świadomości Husseina, młodego marynarza, który pod wpły-
wem środowiska staje się pełnowartościowym członkiem kolektywu”87. Krytycy 
koncentrowali się na opisach procesów ideologicznych przeobrażeń poszczególnych 
postaci, by ostatecznie pozytywnie ocenić „zrehabilitowanego” bohatera. Przykła-
dem jest Świeradka, bohater komedii Dwa tygodnie w Raju (Zdzisław Skowroń-
ski i Józef Słotwiński), który z „lalusia i bawidamka potrafił przerobić na wcale 
sympatycznego młodego człowieka”88. Lektura cytowanych tekstów skłania do 
rozważań o wpływie doboru odgrywanej postaci na społeczny (widza i krytyka) 
odbiór aktorskiego rzemiosła. Dowodzi tego relacja z odbytej w MKPiK dyskusji 
widzów z aktorami spektaklu Faryzeusze i grzesznik89 (Małgorzata Wolin): 

O ile nie napotkała na zastrzeżenia postać malarza, który przeszedł ewolucję ideolo-
giczną i świadomie już stanął na pozycjach obozu prawdy, socjalizmu, postać żony 
wydała się widzom „nijaka” – „sympatyczna”, pozostająca w cieniu męża. Chcę, 
aby miała ona swoje oblicze polityczne90. 

Celem socrealizmu było umasowienie kultury, krytyka artystyczna podkre-
ślała związki sztuki z jej odbiorcami, czyniono to, organizując opisane dyskusje 

83 F.F., „Młodość w przymierzu ze starością”, ŻiK 50 (1952): 3.
84 Walerian Lachnitt, „Radziecka sztuka o wsi”, ŻiK 33 (1951): 2.
85 Walerian Lachnitt, „Na próbie Za tych, co na morzu”, ŻiK 42 (1953): 3.
86 Walerian Lachnitt, „Wujaszek Wania A. Czechowa w Teatrze Polskim”, ŻiK 31 (1954): 3.
87 KOS, „Statek Derbent”, 2.
88 Lachnitt, „W przedsionku”, 3.
89 Feliks Fornalczyk, „Temat wcale nie biblijny...”, ŻiK 6 (1953): 2.
90 K-a, „»Grzesznicy« – dobrze, »Faryzeusze« – źle”, ŻiK 9 (1953): 2.
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z widzami, a także przywołując ich opinie na temat wystawianych na deskach 
teatrów dramatów. Lachnitt analizował wrażenia widzów teatralnych, byli nimi 
np. uczniowie szkoły podstawowej dla pracujących czy biorący udział w pró-
bach generalnych aktywiści kulturalni zakładów pracy91. Ciekawym przykładem 
jest – odmienna od innych socrealistycznych ocen – opinia widza z oglądu objaz-
dowego spektaklu Zwycięstwo (Janusz Warmiński), wystawionego na deskach 
myśliborskiego Domu Kultury. W nadesłanym do kierownictwa liście jeden 
z obywateli-widzów miał negować istnienie na wiejskich obszarach przedstawia-
nego w spektaklu wątku klasowej walki: „Prosimy, aby takich głupstw więcej nie 
było. Nie chcemy takich kołchozów”92.

W krytyce sztuk dramatycznych podkreślano służebną rolę sztuk i teatru 
szczególnie wobec podatnego na socjalistyczną indoktrynację, łatwego do pla-
stycznego ideologicznego formowania młodego widza. Krytycy poszukiwali 
kierowanych do młodzieży wątków, czego przykładem jest Maszeńka (Aleksan-
der Afinogenow), która „porusza doniosły problem wychowania młodzieży. (…) 
W społeczeństwie socjalistycznym wychowują się wszyscy i nikt nie jest samotny. 
Prof. Okajmow [bohater sztuki – dop. P.O.] mówi, że to drugi zawód każdego z nas, 
nie tylko zawód – to sztuka”93. Wyróżniono młodzież jako bohatera, który w Rubi-
konie (Flora Bieńkowska) „z wielką serdecznością i zapałem środowiska młodzieży 
uniwersyteckiej (…) przeprowadza profesora przez Rubikon życiowy, nie on ich, 
ale oni jego wychowują, walczą z jego wstecznictwem, ale cenią jego uczciwość 
i wiedzę, i zmienionego przyjmą do swego grona budowniczych socjalistycznej 
przyszłości”94. Idea ta była zgodna z obowiązującym w latach 1950–1955 wzorcem 
osobowym socjalizmu –„budowniczego podstaw ekonomicznych nowego ustroju 
(okres intensywnej industrializacji – planu sześcioletniego)”95.

Socrealistyczną krytykę artystyczną charakteryzowała wrogość do zachod-
nich kierunków w sztuce, która w ocenie publicystów stała w sprzeczności 
z radzieckimi i polskimi tradycjami kulturalnymi, byli to publicyści z „fałszywymi”  
 
 

91 W. L., „Krytyka widza pomaga teatrowi”, ŻiK 22 (1953): 2.
92 Walerian Lachnitt, „Sąd nad Zwycięstwem”, ŻiK 10 (1953): 3.
93 Walerian Lachnitt, „Maszeńka”, ŻiK 36 (1951): 3.
94 Walerian Lachnitt, „Rubikon”, ŻiK 23 (1951): 2.
95 Por. Aleksandra Jasińska, Renata Siemieńska, Wzory osobowe socjalizmu (Warszawa: Wiedza 
Powszechna, 1975): 101–106.
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pojęciami estetycznymi teatru kapitalistycznego, oscylującego między natura-
lizmem i formalizmem96. Przykładem podkreślania opozycji Zachód–Wschód 
jest przywoływany wcześniej Rubikon, będący odpowiedzią na „kapitalistyczne 
próby podporządkowania nauki swoim imperialistycznym celom”97; zaś w krytyce 
komedii Rodzinka (Jerzy Jurandot) Lachnitt przyglądał się krytycznie „zachodnio-
europejskiej rzeczywistości politycznej”98.

Teatr amatorski

W marksizmie postulowano twórczość jako formę przebudowy zastanych form99, 
jedną z nich było wspieranie ruchu amatorskiego w sztuce, który odgrywał ważną 
rolę polityczną i ideologiczną. Amatorski teatr nie tylko realizował postulaty 
i popularyzował partyjną politykę kulturalną, ale i odgrywał istotną rolę asymilacji 
kulturowej Ziem Zachodnich. W organie prasowym KC PZPR o zespołach ama-
torskich pisano: „Przyczyniają się do pielęgnowania i upowszechniania bogactwa 
polskiego, zwłaszcza wśród ludności śląskiej, opolskiej, kaszubskiej (…). Praca ta 
ma doniosłe znaczenie tam, gdzie wydobycie z wielowiekowego ukrycia polskiej 
sztuki ludowej wpływa na mocniejsze powiązanie ludności z kulturą narodową”100. 

Najczęściej o amatorskich zespołach dramatycznych pisał Walerian Lach-
nitt. W 1952 roku sugerował zwiększenie opieki nad amatorskimi zespołami 
dramatycznymi ze strony zakładów pracy, zarządów i związków zawodowych 
oraz wydziału kultury Rad Narodowych101. W ŻiK relacjonowano eliminacje 
okręgowych i ogólnokrajowych festiwali amatorskich grup102, za każdym razem 
podkreślając ich społeczne znaczenie:

96 Perz, „Pracując”, 3.
97 Tadeusz Żuchniewski, „Sztuka o nauce”, ŻiK 13 (1951): 3; Lachnitt, „Rubikon”, 2.
98 Walerian Lachnitt, „Rodzinka Jerzego Jurandota w Teatrze Polskim”, ŻiK 20 (1952): 2.
99 Karolina Blecharczy, „Stalinowska wizja kultury: projekt i realizacja. Mecenat w warunkach 
upolitycznienia”, Roczniki Kulturoznawcze 2 (2015): 95.
100 Stefania Cieślikowska, „Twórczość amatorska dźwignią rewolucji kulturalnej”, Nowe Drogi. 
Organ teoretyczny i polityczny Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 
11 (1952): 110.
101 Walerian Lachnitt, „Festiwalowe pokłosie”, ŻiK 14 (1952): 1.
102 (wl), „Wojewódzkie eliminacje amatorskich zespołów dramatycznych zakończone”, ŻiK 21  
(1954): 3; Andrzej Lach, „Teatralne żniwa”, ŻiK 20 (1955): 1, 3; Feliks Jordan, „Sztuka nie »fachowa«”, 
ŻiK 24 (1955): 3. 
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Dziś teatr amatorski to nie chwilowy kaprys nudzących się „pań z towarzystwa”, 
ale zes połowa praca samokształceniowa, którą można i należy nasycić treścią ide-
ologiczną, wykorzystać do celów ideowo-wychowawczych, powiązać z pracą pro-
dukcyjną103. 

Lachnitt wyróżniał teatr zawodowy, traktując go jako „egzamin do pracy 
samokształceniowej”: „Teatr ochotniczy ma zbliżyć i przygotować masy robot-
nicze i chłopskie do »konsumpcji« treści ideologicznych i artystycznych, jakich 
dostarcza im teatr zawodowy”104. O wychowawczej roli amatorskiego teatru świad-
czy to, że w jego repertuarach dominowały – niewymagające ideologicznych 
odniesień – sztuki współczesne. Przykładem jest relacja Lachnitta z eliminacji 
związkowych zespołów dramatycznych z 1954 roku, w których udział wzięło 
16 zespołów wystawiających 11 sztuk, w tym 10 współczesnych. Zasiadający 
w jury konkursowym Lachnitt ubolewał: „Siłą napędową ogromnej większości 
zespołów była jedynie chęć występu (...) [młodzież – P.O.] nie wykazała w ankie-
tach zgłoszeniowych do eliminacji stosowania jakichś prac pomocniczych w toku 
przygotowania sztuki”. Pozytywnym przykładem był zespół SZWS Żydowce, 
który przygotowując spektakl Młodość ojców (Borys Gorbatow), przeanalizował 
kanoniczne powieści realizmu socjalistycznego – Jak hartowała się stal (Nikołaj 
Ostrowski) i Czajkę (Nikołaj Biriukow)105. 

Z tekstów poświęconych amatorskim zespołom teatralnym przebija dyscypli-
nująca rola i penalizująca „jedną dyscyplinę poprzez rzekome sukcesy drugiej”106. 
Etos socrealistycznego współzawodnictwa oraz postulat konsultacji społecznych 
i dyskusji ogólnonarodowych nad Konstytucją PRL (1952 r.) ucieleśniał amatorski 
zespół teatralny z fabryki szczotek w Gryfinie, który powstał z inicjatywy „peł-
nych zapału garstki robotnic”, które nie tylko w zakładzie, ale i na scenie „pracują 
na 110 procent normy”. Maria Celencewicz, nawlekarka, członkini dramatycznej 
trupy, mówiła: „Rozumiem (…) że jeszcze nic nie umiemy. Ale chcemy się nauczyć, 
tak jak nam to zapewnia nasz ustrój, nasza Konstytucja”107.

103 Walerian Lachnitt, „W świetle festiwalowych reflektorów”, ŻiK 6 (1952): 3.
104 Walerian Lachnitt, „Przy stole i wśród kulis”, ŻiK 7 (1952): 2, 3.
105 Walerian Lachnitt, „Szesnaście gongów”, ŻiK 18 (1954): 3.
106 Elżbieta Kal, „Tego się nie krytykuje, na kogo się nie liczy”: polska krytyka artystyczna okresu 
realizmu socjalistycznego (Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 
2010), 136.
107 Tadeusz Sokół, „Festiwal Sztuk Polskich”, ŻiK 9 (1952): 3.
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Lokalna specyfika sztuk dramatycznych

Na uwagę zasługują systematycznie ukazujące się w ŻiK teksty przeglądowe,  
będące dziś materiałem źródłowym do historii szczecińskich teatrów108. W 1951 roku 
Walerian Lachnitt rozważał o zróżnicowanej widowni szczecińskich teatrów: „Teatr 
przez życie Szczecina kroczył nierównym krokiem, mylił rytm wydarzeń, potykał 
się, to znów wyrywał naprzód. Do Teatru Polskiego wszedł nowy widz, »zrozu-
miał swą odpowiedzialność, kształtującą światopogląd, mobilizującą do działania 
rolę«”. W Teatrze Współczesnym jest „twórca i konsument kultury – narodowej 
w formie i socjalistycznej w treści – robotnik”. W ocenie Lachnitta na pierwszej 
dyrekcji Teatru Polskiego ciążyły „skłonności do estetyzmu, graniczącego chwi-
lami z elitaryzmem, do hołdowania tylko formalnym stronom teatru, hipnotyzo-
wania magią sceny” oraz „kult gwiazd teatralnych”. W Teatrze Współczesnym 
panował „brak zespołowej atmosfery [który – dop. P.O.] spowodował groźny 
odpływ sił artystycznych”. Jako główną przyczynę negatywnej oceny działalności 
szczecińskich teatrów początku lat 50. Walerian Lachnitt uznał kryzys ambicji: 

[szczeciński teatr – dop. P.O.] musi zerwać z pokutującym jeszcze wśród aktorów 
przeżytkiem artystostwa, musi się segmentować w jeden kolektyw, poczuwający się 
do odpowiedzialności za wyniki pracy, musi go ożywiać ten rewolucyjny romantyzm, 
bez którego nie ma socjalistycznego budownictwa i na odcinku kulturalnym109. 

W publikacji z 1953 roku zwracał czytelnikom ŻiK uwagę na kwestie 
wewnątrzorganizacyjne instytucji teatralnych, obrazując problemy, z którymi 
w tych latach borykało się kierownictwo szczecińskiej Melpomeny realizują-
cej postulat „pracy kulturalno-oświatowej” na wsi110. „Stan gorączkowy” miała 
wywoływać organizacja „teatru w terenie”, będącego postulatem odbywającej 
się w Szczecinie w dniach 4–5 października 1952 roku Ogólnopolskiej Narady 
Działaczy Kultury i Sztuki: „Kiedy już wiadomo, że »sztuka pójdzie w objazd«, 
zawsze istnieje obawa, że na stole »personalnego« znajdzie się jakieś zwolnienie 
lekarskie”111. 

108 Walerian Lachnitt, „Problemy trzeciego teatru”, ŻiK 40 (1952): 3; „Scena 1955”, ŻiK 4 (1955): 
1; Emanuel Messer, „Na wozie i pod wozem Tespisa”, ŻiK 3 (1955): 1, 2. 
109 Walerian Lachnitt, „Teatr na półobrotach”, 2.
110 Paweł Szulc, Propaganda stalinowska na Pomorzu Zachodnim (Szczecin: IPN Szczecin, 2015), 49.
111 Walerian Lachnitt, „Teatr musi dotrzeć do wsi”, ŻiK 17 (1953): 2; tenże, „Wątłe BLASKI i groźne 
CIENIE”, ŻiK 27 (1953): 2.
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W latach 50. w szczecińskich teatrach zachodziły organizacyjne zmiany. 
W wyniku reorganizacji działającego od 1948 roku Państwowego Teatru Polskiego 
cztery lata później powstało PTD w Szczecinie, a w 1954 roku doszło do zmiany 
jego kierownictwa. Dokonując pod koniec roku podsumowania działalności insty-
tucji, Lachnitt po raz pierwszy odniósł się do „pierwszego prywatnego teatru 
w Szczecinie”, Teatru Małego (Teatr Komedia Muzyczna, 1947–1949), kierowa-
nego przez dyrektora Sylwestra Czosnowskiego. W krytycznej analizie doboru 
repertuarowego Lachnitt podkreślał kulturotwórczą rolę instytucji: 

Ale byłoby demagogią twierdzić, że okres prywatnego teatru w Szczecinie minął 
bez śladu; niewątpliwie przyczyniając się do rozbudzenia nawyku uczęszczania do 
teatru nie uszlachetniał smaku, przyzwyczajał do zaspokojenia głodu teatru mało 
lub zgoła bezwartościową namiastką sztuki112. 

Rozważania nad kondycją szczecińskich teatrów pojawiały w kolejnych publi-
kacjach, głos w dyskusji zabrał Jerzy Borowski, pracownik PTD w Szczecinie. 
W tekście czytamy: „Aktorzy obawiają się komukolwiek »narazić«, nie zabierają 
głosu w sprawach poważnych (…) przyjmują bierną i wyczekującą postawę”, 
co miało być skutkiem „pokutujących jeszcze gdzieniegdzie tradycji »dawnego«, 
z braku pewnej świadomości”113. Zachodzące zmiany, w tym wprowadzenie przez 
Zarząd Teatrów SPATiF i ZZPK jednorocznych umów o pracę, skutkowały pro-
blemami kadrowymi, a tym samym repertuarowymi: 

Reszta [aktorów – dop. P.O.] znajduje się w rozterce: pozostać czy również sko-
rzystać z propozycji innych placówek teatralnych (…) niewielu aktorów decyduje 
się na przyjazd do Szczecina, który uważany jest za palcówkę teatralną «na końcu 
świata», a tym więcej że nieznane jest jeszcze nowe kierownictwo114. 

Powolna transmisja nowych idei i poglądów

Od 1954 roku w krytyce teatralnej publikowanej w ŻiK można zauważyć stopniowe 
odchodzenie od dramaturgicznego i inscenizacyjnego kanonu wcześniejszych lat. 
Zaczęły pojawiać się omówienia dramatów zagranicznych teatrów115, znacznie 

112 Walerian Lachnitt, „Teatr szczeciński w obliczu Dziesięciolecia”, ŻiK 26 (1954): 2.
113 Jerzy Borowski, „Teatr Dramatyczny w Szczecinie. Czyżby kryzys?”, ŻiK 23 (1955): 3.
114 Tamże. 
115 Walerian Lachnitt, „Nieśmiertelny Figaro”, ŻiK 7 (1955): 3; Emanuel Messer, „Stępione ostrze 
brzytwy Figaro”, ŻiK 9 (1955): 1, 3.
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więcej miejsca poświęcano polskim dramatom międzywojnia. Przykładem jest 
recenzja Lachnitta poświęcona cytowanej już twórczości Gabrieli Zapolskiej, 
którą – przypomnijmy – według krytyka charakteryzowało historyczne ujęcie 
(recenzja z 1951 r.). Opublikowaną trzy lata później krytykę dzieła pisarki zatytu-
łował Zapolska – wiecznie żywa. W tekście zawierającym obszerny biograficzny 
opis zostają uwypuklone jej „zagraniczne doświadczenia”: „Pięcioletni pobyt 
w Paryżu był świetną szkołą dla przyszłej komediopisarki. Podpatrując znakomitą 
technikę dramaturgiczną Francuzów, uczyła się Zapolska zwartej budowy utworu 
scenicznego”. Lachnitt bronił twórczości Zapolskiej, uzasadniając konieczność 
jej obecności na deskach peerelowskich teatrów: „(…) w twórczości Zapolskiej116 
nie znajdziemy bliskich nam bohaterów pozytywnych. Zapolska, przenosząc bez-
krytycznie darwinowskie prawo walki o byt na stosunki społeczne, nie dostrzegała 
możliwości obalenia ustroju nędzy i ucisku”. I uzasadniał: „Chociaż tak ograni-
czona klasowo, demaskatorska twórczość Zapolskiej miała jednak w owych czasach 
charakter wybitnie postępowy”117. 

W 1955 roku w ŻiK można dostrzec symptomy „komunikacji odwilżowej”118, 
mającej zapowiadać odchodzenie od dotychczasowego modelu socrealistycznego 
teatru i jego krytyki – co jednak na łamach tygodnika kulturalnego partyjnego 
dziennika nigdy nie przybrało „pełnej” formy. Dowodem zmiany dotychczasowej 
narracji są teksty Lachnitta i Ireneusza Gwidona Kamińskiego poświęcone Chwa-
stom Janusza Warmińskiego. Wystawiana na deskach Teatru Polskiego w lutym 
1955 roku, osadzona w realiach spółdzielni produkcyjnych sztuka budziła wątpli-
wości Lachnitta: „Po pierwszym czytaniu nowej sztuki Warmińskiego Chwasty, 
grający w niej aktorzy zwrócili się do organizacji partyjnej z wątpliwościami co do 
jej politycznej wymowy”. Toczone z przedstawicielami KW i ZSCh dyskusje doty-
czyły treści, rozłożenia akcentów – czyli odbioru przez widza problematyki ide-
ologicznej. W efekcie zespół doszedł do wniosków, że sztuka ma ogromy potencjał 
wychowawczy, zaś Lachnitt niepewność, wynikającą z poszukiwania odpowiedniej 
formuły interpretacji dramatu, wspierał doniesieniami codziennej pracy, cytując 
Trybunę Ludu: „(…) czytamy, że tow. Włodarczyk z zakładów starachowickich 

116 Emanuel Messer, „Geometria małżeńska”, ŻiK 9 (1954): 2.
117 Walerian Lachnitt, „Zapolska – wiecznie żywa”, ŻiK 6 (1954): 2.
118 Mariusz Zawodniak, „Komunikacyjna »odwilż«”, w: Październik’56. Odwilż i przełom w życiu 
literackim i kulturalnym Polski. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej. Rzeszów 23–25 września 
1996, red. Adam Kulawik (Kraków: Antykwa, 1996), 275–285.
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również niesłusznie jak Annę w Chwastach prześladował za krytyczną korespon-
dencję do pracy”119. 

W odmiennym tonie o Chwastach pisał Ireneusz Gwidon Kamiński, według 
którego „autor zaatakował bardzo żywy problem praworządności, problem postawy 
moralnej działacza aparatu państwowego i członka partii”, dlatego jego zdaniem 
„wystawienie tej właśnie sztuki w Szczecinie (i później rzucenie jej na podbój przy-
najmniej miast powiatowych) jest cennym pociągnięciem repertuarowym dyrek-
cji szczecińskich teatrów”. Kamiński, postulując organizację pospektaklowych 
dyskusji na temat dramatu (z inicjatywy Wydziału Kultury WRN w Szczecinie, 
we współpracy z ZSCh – teatr organizował dla kierowników wiejskich zespołów 
teatralnych dyskusje120), zwrócił uwagę na szczecińską widownię: „Jest publiczną 
tajemnicą, że w Szczecinie po zakończeniu przedstawienia publiczność rzuca się do 
szatni w tempie dystansującym o wiele długości obywateli innych miast Polski”121. 

W 1956 roku krytykę teatralną domknęły dwa teksty Jana Pomorskiego. 
W recenzji komedii Przepraszam, ale żyję (Włodzimierz Dychawiczny, Michał 
Słobodskoj, Teatr Polski) odniósł się do panujących w PTD nastrojów: 

(...) stan teatrów szczecińskich jest alarmującym sygnałem przede wszystkim dla 
samego zespołu, tak niechętnie, a nawet wrogo ustosunkowanego do wszelkiej kry-
tyki. (...) Trzeba wyjść z kręgu dawnych urzędowych „opiekunów” i „przyjaciół”, 
zasłaniających dawniej teatr przed słuszną krytyką122. 

Ostatnia, zamykająca cykl krytyki teatralnej w ŻiK publikacja była zapowie-
dzią względnej liberalizacji sfery kultury, refleksji zwolenników reform i straż-
ników doktryny socrealizmu, również pewną (jak wynika z cytowanych tekstów) 
reakcją na towarzyskie konflikty personalne. Pomorski w tekście pod wymownym 
tytułem Rola samorządu i role w teatrze opowiedział się po stronie zwolenników 
demokratyzacji stosunków w zakładach pracy, domagając się środowiskowej dysku-
sji na temat utworzenia samorządu pracowników szczecińskich PTD: „Na ostatniej 
naradzie całego zespołu (...) było sporo nowego, ale bodaj jeszcze więcej »starego«. 
(…) Trzeba mniej troszczyć się o to, by się »nie narazić«. Walczmy o właściwą rolę 
samorządu, a nie o... rolę w przyszłych sztukach”123.

119 Walerian Lachnitt, „Sprawa nie tylko Broniewa”, ŻiK 6 (1955): 1, 2.
120 Feliks Jordan, „Wieś uczy teatru”, ŻiK 10 (1955): 1, 2. 
121 Ireneusz Gwidon Kamiński, „Chwasty w życiu i na scenie”, ŻiK 7 (1955): 1.
122 Jan Pomorski, „Przepraszam, ale ledwo żyję”, ŻiK 43 (1956): 1.
123 Jan Pomorski, „Rola samorządu i role w teatrze”, ŻiK 45 (1956): 1.
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Podsumowując tę część rozważań, można zauważyć124, że w perspektywie 
komunikacyjnej krytyka sztuk dramatycznych w okresie socrealizmu opierała się 
na triadzie: władza komunistyczna – krytyk – artysta125. Unifikacji wypowiedzi 
krytyków towarzyszyła jej zgodność ideologiczna, przejawiająca się w występo-
waniu w wypowiedziach krytycznych typowych dla tej epoki toposów (szerzej 
opisane w drugiej części artykułu). Od 1955 roku krytyka odzwierciedlała powolne 
ideowo-artystyczne zmiany i pomimo że realny socjalizm utrzymywał wciąż swoją 
dominującą pozycję – nastąpiła zmiana jego rozumienia i interpretacji w obszarze 
sztuk dramatycznych.

Wykaz skrótów

GS – Głos Szczeciński
KC PPR – Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej
KC PZPR – Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
KW PZPR – Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna
PPR – Polska Partia Robotnicza
PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa
PTD – Państwowe Teatry Dramatyczne w Szczecinie
SPATiF – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu
WRN – Wojewódzka Rada Narodowa
ZZP – Związek Literatów Polskich
ZZLP – Związek Zawodowy Literatów Polskich
ZSCh – Związek Samopomocy Chłopskiej
ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
ZZPK – Związek Zawodowy Pracowników Kultury 
ŻiK – Życie i Kultura

124 Szerszy opis wniosków z badań w znajduje się w drugiej części artykułu. 
125 Por. Jerzy Smulski, „O polskiej socrealistycznej krytyce (i samokrytyce) literackiej”, Teksty 
Drugie 1/2 (2000): 31.
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Abstrakt

Ukazujący się w latach 1956–1957 cotygodniowy dodatek Życie i Kultura do Głosu Szcze-
cińskiego, organu prasowego KW PZPR w Szczecinie jest ważnym źródłem społecznych 
i politycznych uwarunkowań życia artystycznego Szczecina, świadectwem aktywności 
pewnych grup społecznych (publicystów oraz środowisk artystycznych) w tworzeniu 
regionalnej tożsamości kulturowej. Założeniem artykułu jest wypełnienie luki badawczej 
związanej z obecnością na łamach periodyku krytyki artystycznej. W pierwszej części 
opracowania zaprezentowano krytykę teatralną na łamach periodyku w dwóch okresach – 
socrealizmu, kiedy podlegała dominacji wytycznych polityki kulturalnej, oraz w pierwszej 
fazie tzw. ducha odnowy, będącej zapowiedzią liberalizacji w obszarze kultury.

Art criticism (theater, visual, musical and performing arts)  
in the Life and Culture supplement to the daily newspaper Głos Szczeciński 

(1951–1956)

Part I

Abstract

Published between 1956 and 1957, the weekly supplement Life and Culture in the Głos 
Szczeciński, the news arm of the Polish United Workers’ Party (PZPR) Central Committee 
in Szczecin, is an important source of social and political conditions in the artistic life 
of Szczecin, a testimony to the activity of certain groups in the community (columnists 
and the artistic milieu) in the creation of regional cultural identity. The article aims to fill 
a research gap regarding the presence of art criticism in the periodical’s pages. The first 
part of the study introduces theater criticism in the pages of the periodical in two periods: 
socialist realism, when it was subject to the domination of cultural policy guidelines, 
and the first phase of the so-called spirit of renewal, which heralded the liberalization of 
culture.

Cytowanie

Paulina Olechowska, „Krytyka artystyczna (sztuki teatralne, plastyczne, muzyczne i estradowe) 
w dodatku Życie i Kultura dziennika Głos Szczeciński (1951–1956). Część I”, Przegląd Zachodnio-
pomorski 37 (2022), 66: 231–258, DOI: 10.18276/pz.2022.37-11.
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Geneza i przebieg zjazdu Kaszubów  
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Dzieje Kaszubów bytowskich odgrywały w regionalnej polityce historycznej1 
Pomorza Zachodniego, a zwłaszcza powstałego w 1950 roku województwa kosza-
lińskiego, bardzo ważną rolę. Po październiku 1956 roku opierała się ona na trzech 
filarach: a) wydobywanie słowiańskiej i polskiej przeszłości tego regionu i podkre-
ślanie jego związków z Rzeczpospolitą, z równoczesnym pomniejszaniem lub wręcz 
pomijaniem niemieckiego dziedzictwa kulturowego, b) eksponowanie związków 
Kaszubów bytowskich i Krajniaków złotowskich z kulturą i państwowością polską 
oraz nawiązywanie do tradycji Związku Polaków w Niemczech i walk ludności 
polskiej z germanizacją, c) przypominanie walk Wojska Polskiego na Pomorzu 
Zachodnim w 1945 r., głównie na Wale Pomorskim i o Kołobrzeg2. Najnowsze 

1 Zgadzam się z Rafałem Stobieckim, że „istnieje tyle definicji polityki historycznej, ilu autorów 
o niej piszących”. Na potrzeby artykułu przyjmuję definicję polityki historycznej tego autora: 
„w najbardziej ogólnym znaczeniu jest ona synonimem celowych i świadomych działań szeroko 
pojmowanych władz, zmierzających do utrwalenia w społeczeństwie określonej wizji przeszłości” – 
Rafał Stobiecki, „Polityka historyczna a edukacja szkolna we współczesnej Polsce. Kilka uwag do 
dyskusji”, w: Historia i pamięć. Studia i szkice historiograficzne, red. Jolanta Kolbuszewska, Rafał 
Stobiecki (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016), 180.
2 Por. Zenon Romanow, „Dzieje regionu w polityce i propagandzie władz Pomorza Środkowego 
w latach 1950–1975”, w: Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie – koncepcje – realizacja  
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dzieje polskiej ludności autochtonicznej Pomorza Zachodniego były wyzyskiwane 
przez władze partyjne i administracyjne do uwiarygodnienia wśród ludności 
napływowej tezy o odwiecznej polskości ziem zachodnich i północnych, które – 
podstępem wydarte Polsce przez Niemców – wróciły do macierzy w 1945 roku. 
Były one także ważnym argumentem w walce z rewizjonizmem terytorialnym 
Republiki Federalnej Niemiec. Tym celom służyły dwa wydarzenia związane 
z Krajniakami złotowskimi i Kaszubami bytowskimi, czyli Zjazd Bojowników 
o Polskość i Wolność Ziem Piastowskich w Złotowie 21–22 lipca 1957 r.3 i Zjazd 
Bojowników o Polskość i Wolność Ziemi Bytowskiej w Bytowie 18 maja 1958 roku. 
Temu ostatniemu wydarzeniu poświęcony jest niniejszy artykuł. Jego celem jest 
wyjaśnienie genezy, przebiegu i znaczenia zjazdu jako ważnego elementu polityki 
historycznej władz województwa koszalińskiego.

Konferencja pokojowa w Paryżu w 1919 roku pozostawiła powiat bytowski 
w Republice Weimarskiej, mimo zabiegów części ludności kaszubskiej, aby obszar 
ten przyłączyć do Polski4. W 1925 roku w powiecie mieszkało 28 725 osób, w tym 
około 3–4 tys. Kaszubów, czyli 10,4–13,9 %, przy czym należy zaznaczyć, że tylko 
część tej ludności miała polską świadomość narodową5.

Ta część Kaszubów znalazła się pod wpływem powstałego w Berlinie 
w 1922 roku Związku Polaków w Niemczech (ZPwN). W następnym roku zor-
ganizowano dzielnicę V ZPwN z siedzibą w Złotowie, a jej prezesem został 
ks. dr Bolesław Domański, proboszcz zakrzewski. Obejmowała ona prowincję 
Grenzmark Posen-Westpreussen oraz rejencję koszalińską w prowincji Pommern. 
Bytowski oddział tej organizacji powstał w 1923 roku w Płotowie. Prezesem 
wybrano Jana Styp-Rekowskiego, który tę funkcję pełnił do wybuchu wojny6. 

do 1989 r., red. Magdalena Semczyszyn, Tomasz Sikorski, Adam Wątor (Szczecin: Instytut Pamięci 
Narodowej, 2013), 575–592.
3 Zenon Romanow, Krajniacy złotowscy w Polsce Ludowej w latach 1945–1975 (Słupsk: Wydaw-
nictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2010), 138–155.
4 Klemens Trzebiatowski, „Z dziejów walk Pogranicza i Kaszub o polskość”, w: Pomorze Zachodnie, 
nasza ziemia ojczysta, red. Kazimierz Ślaski (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1960), 272–273.
5 Wojciech Skóra, Kaszubi i słupski proces Jana Bauera w 1932 roku. Z dziejów polskiego ruchu 
narodowego na Pomorzu Zachodnim (część 1) (Słupsk–Poznań: Wydawnictwo Rys, 2016), 15, 18.
6 Wojciech Wrzesiński, Polski ruch narodowy w Niemczech w latach 1922–1939 (Toruń: Wydaw-
nictwo Adam Marszałek, 2005), 78–81; Stanisław Galikowski, „Położenie i walka ludności polskiej 
w latach 1918–1944”, w: Dzieje ziemi bytowskiej, red. Stanisław Gierszewski (Poznań: Wydawnic-
two Poznańskie, 1972), 313; Władysława Knosała, Utrwalić pamięć. O rodzinie Styp-Rekowskich 
z Płotowa (Gdańsk–Bytów: Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 1994), 37–41; 
Józef Lindmajer, „Bytów w okresie republiki weimarskiej i rządów faszystowskich (1918–1945)”, 
w: Historia Bytowa, red. Zygmunt Szultka (Bytów: Urząd Miejski w Bytowie, 1998), 274.
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Według informacji Konsulatu Polski w Pile, w powiecie bytowskim w 1925 roku 
do ZPwN miało należeć 471 osób, w 1927 – 727 osób i w 1928 – 697 osób. Liczby 
te były prawdopodobnie znacznie zawyżone. Ten sam konsulat liczbę rodzin pol-
skich w tym powiecie szacował na około 400–4607.

Najważniejszym celem ZPwN, zapisanym w § 1 jego statutu, było „zdobycie 
dla ludności polskiej w Niemczech pełnych praw mniejszości narodowych i obronę 
jej interesów ogólnych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, jak również 
szczególnych praw swych członków”8. Największą wagę przykładano do nauki 
języka polskiego i wychowania dzieci w duchu polskim. Propagowano także ruch 
śpiewaczy, muzyczny, świetlicowy, sportowy, harcerski, dokształcanie rolnicze9. 
Ze ZPwN ściśle związany był Związek Polskich Towarzystw Szkolnych (ZPTSz), 
który został założony w Berlinie w 1923 roku. Bytowski oddział ZPTSz powstał 
w roku 1925, a jego prezesem został Bernard Werra10. Możliwość tworzenia szkół 
z polskim językiem nauczania była możliwa dzięki ordynacji dotyczącej uregulo-
wania szkolnictwa dla mniejszości polskiej, wydanej przez pruską Radę Ministrów 
31 grudnia 1928 roku. Pozwalała ona na organizowanie prywatnych mniejszościo-
wych szkół ludowych z językiem polskim jako językiem wykładowym dla dzieci 
szkolnych mniejszości polskiej obywatelstwa niemieckiego11.

W lipcu 1928 roku władze ZPwN w Berlinie skierowały do Bytowa nauczy-
ciela z Warmii Jana Bauera, którego zadaniem było zorganizowanie szkolnictwa 
polskiego. Pierwsze dwie szkoły otwarto w lipcu 1929 roku w Płotowie i Osławie 
Dąbrowie, trzecią – w kwietniu 1930 roku w Ugoszczy i czwartą – w czerwcu 
1930 roku w Rabacinie. Do tych czterech szkół chodziło 95 uczniów. Uczyli 
kaszubscy nauczyciele, obywatele polscy, przysłani z województwa pomorskiego: 
w Płotowie – Stanisław Ledóchowski, w Osławie Dąbrowie – Marceli Labon, 
w Ugoszczy – Leon Wysiecki i w Rabacinie – Anastazy Gabrych12.

Sukcesy organizacyjne Bauera, które znacznie ożywiły nastroje propolskie 
wśród Kaszubów, zaniepokoiły władze niemieckie. Przygotowano prowokację, 
która miała doprowadzić do usunięcia Bauera z powiatu. Został on aresztowany 

7 Galikowski, „Położenie”, 314; Lindmajer, „Bytów”, 275; Skóra, Kaszubi, 34.
8 Jan Baczewski, Wspomnienia Warmiaka (Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik, 1961), 297.
9 Lindmajer, „Bytów”, 275.
10 Galikowski, „Położenie”, 317.
11 Baczewski, Wspomnienia, 301–306.
12 Galikowski, „Położenie”, 322–326; Klemens Trzebiatowski, „Z dziejów szkolnictwa i oświaty 
na Pomorzu Zachodnim”, w: Pomorze Zachodnie, 257.
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w maju 1931 roku, a w lutym 1932 roku wytoczono mu proces o krzywoprzysię-
stwo przed Sądem Krajowym w Słupsku. Po trzydniowym procesie został skazany 
na 12 miesięcy więzienia. Skutki procesu były poważne. Już w maju 1932 roku 
władze niemieckie odebrały polskim nauczycielom prawo nauczania w szko-
łach w Płotowie, Osławie Dąbrowie i w Rabacinie, co oznaczało w praktyce ich 
zamknięcie13. Pozostawiono tylko jedną szkołę, w Ugoszczy, do której chodziło 
zaledwie 12 uczniów. Przetrwała ona do wybuchu wojny.

Najbardziej propolsko nastawione rodziny kaszubskie kształciły swoje dzieci 
w szkołach w Polsce. Należały do nich Uniwersytet Ludowy w Dalkach koło 
Gniezna, seminarium nauczycielskie w Tucholi i gimnazja w Pelplinie i Lesznie. 
Po otwarciu w 1937 roku polskiego gimnazjum w Kwidzynie uczyli się tam: 
Jan Styp-Rekowski junior z Płotowa, syn prezesa ZPwN w powiecie bytowskim, 
oraz Stanisław Szroeder z Kłączna, syn Antoniego14.

Ruch polski w powiecie bytowskim działał w bardzo trudnych warunkach. 
Szykany ze strony władz niemieckich, pozbawianie pracy z powodu posyłania 
dzieci do szkół polskich, odmawianie świadczeń socjalnych, nakładanie mandatów 
z błahych powodów, a nawet napady bojówek na polskie szkoły i działaczy ZPwN 
zdarzały się nader często. Władze niemieckie podejrzewały niektórych Kaszubów 
o utrzymywanie kontaktów z polskim wywiadem wojskowym. Była to prawda. 
Współpracownikami Oddziału II byli Antoni Szroeder, Leon Cyra, Maksymilian 
Cyrson, bracia Piotr, Aleksander, Konrad i Wiktor Gostomscy15. 

Szczególną rolę odgrywała rodzina Jana Styp-Rekowskiego z Płotowa. Jego 
najstarszy syn Józef był księdzem, wikarym ks. Domańskiego w Zakrzewie, 
a od 1934 roku kierownikiem ZPTSz w całych Niemczech. Syn Edmund był 
nauczycielem w szkołach polskich w Niemczech, po aresztowaniu Jana Bauera 
został kierownikiem ZPTSz w Bytowie, a od 1938 roku pracował jako sekretarz 
administracyjny w gimnazjum polskim w Kwidzynie. Córka Władysława wraz 
z mężem Ryszardem Knosałą byli nauczycielami w szkołach polskich na Warmii16.

13 Skóra, Kaszubi, 140, 150–157.
14 Galikowski, „Położenie”, 333; Władysław Gębik, Burzom dziejów nie dali się zgnieść (Gdynia: 
Wydawnictwo Morskie, 1967), 249–252.
15 Wojciech Skóra, Placówki wywiadu polskiego w Chojnicach. Przyczynek do dziejów Pomorza 
Zachodniego i Nadwiślańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym (Poznań: Wydawnictwo Rys, 
2011), 167–177.
16 Knosała, Utrwalić pamięć, 37 i n.; Baczewski, Wspomnienia, 283.
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W sierpniu 1939 roku niektórzy Kaszubi otrzymali nakaz opuszczenia powiatu 
bytowskiego jako nadgranicznego. Ponad 30 osób uciekło do Polski. Także w sierp-
niu nastąpiły pierwsze aresztowania, w tym Piotra Gostomskiego, pod zarzutem 
szpiegostwa. We wrześniu tego roku aresztowano nauczyciela z Ugoszczy Leona 
Wysieckiego oraz Jana, Alfonsa, Edmunda i Józefa Styp-Rekowskich, Jana Bauera, 
Antoniego Szroedera. Ogółem w całym okresie wojny aresztowano około 60 Kaszu-
bów bytowskich i uwięziono w obozach koncentracyjnych, gdzie życie straciło 
28 spośród nich17. Antoniemu Szroederowi, Piotrowi Gostomskiemu i Leonowi 
Cyrze władze niemieckie wytoczyły proces o szpiegostwo, w wyniku którego 
dwaj pierwsi zostali w kwietniu 1943 roku ścięci18. Jan Bauer został zamordowany 
w Sachsenhausen w styczniu 1940 roku19, Jan Styp-Rekowski przebywał w obozach 
w Sachsenhausen i Dachau, skąd został zwolniony w listopadzie 1940 roku w stanie 
krańcowego wyczerpania. Zmarł w swoim domu w czerwcu 1942 roku. Ks. Józef 
Styp-Rekowski do kwietnia 1945 roku był więziony w Sachsenhausen i Dachau, 
Alfons Styp-Rekowski zmarł w Sachsenhausen w kwietniu 1942 roku, Edmund 
Styp-Rekowski przebywał w obozach w Stutthof, Sachsenhausen i Mauthausen-
-Gusen, gdzie zmarł w lipcu 1941 roku, mąż Władysławy Styp-Rekowskiej – 
Ryszard Knosała – zmarł w Dachau w lutym 1945 roku, najmłodszy syn Jana 
i Weroniki Styp-Rekowskich – Jan – zginął w wieku 20 lat w sierpniu 1941 roku 
na froncie wschodnim w mundurze niemieckiego żołnierza20.

Wkraczający na ziemię bytowską w 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej 
odnosili się do miejscowej ludności, zarówno do Niemców, jak i do Kaszubów, 
w sposób bezwzględny. Zabójstwa, gwałty i rabunki były częste. Wiele kobiet 
zgwałcono, a mężczyzn podejrzanych o służbę w Wehrmachcie lub oddziałach 
paramilitarnych rozstrzeliwano lub wywożono do Związku Sowieckiego. Sytuacja 
poprawiła się, gdy większe oddziały wojskowe opuściły powiat po zakończeniu 

17 Galikowski, „Położenie”, 350–353.
18 Skóra, Placówki, 176.
19 Tamże, 145.
20 Knosała, Utrwalić, 40 i n. Więcej na temat martyrologii Kaszubów bytowskich w czasie II wojny 
światowej: Andrzej Czechowicz, Tadeusz Gasztold, red., Hitlerowskie prześladowania Polaków 
na Pomorzu Zachodnim 1939–1945. Dokumenty – relacje – wspomnienia (Koszalin: Okręgowa 
Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich, 1974); Andrzej Czechowicz, red., Zbrodnie hitlerowskie 
na ziemi koszalińskiej w latach 1933–1945 (Koszalin: Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitle-
rowskich, 1968); Andrzej Czechowicz, red., Pogranicze i Kaszuby w latach terroru. Prześladowania 
polskiej ludności rodzimej Pomorza Zachodniego 1939–1945 (Koszalin: Okręgowa Komisja Badania 
Zbrodni Hitlerowskich, 1970).
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wojny, a władzę przejęła polska administracja. Na ziemię bytowską zaczęli przy-
bywać osadnicy z różnych stron Drugiej Rzeczypospolitej, przede wszystkim 
jednak z sąsiednich kaszubskich powiatów przedwojennego województwa pomor-
skiego: kartuskiego, kościerskiego i chojnickiego. Wraz ze spokojną ludnością 
przyjeżdżali także tzw. szabrownicy, którzy grabili miejscową ludność, a łupy 
wywozili do stałych miejsc zamieszkania. Szabrownictwo stało się plagą Kaszu-
bów w 1945 i 1946 roku. Równie dokuczliwe były rekwizycje i zwykłe rabunki 
dokonywane przez przedstawicieli miejscowych władz, funkcjonariuszy Mili-
cji Obywatelskiej i Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP). 
Do tego dochodziły niekończące się spory o gospodarstwa, domy, mieszkania, 
inwentarz żywy i martwy, które zatruły współżycie ludności rodzimej i napły-
wowej na wiele lat.

Weryfikacja narodowościowa w powiecie bytowskim została przeprowa-
dzona szybko i bardzo liberalnie. Odrzucono jedynie 38 wniosków21. Przepro - 
wadzono ją na podstawie zarządzenia ministra Ziem Odzyskanych z 6 kwietnia 
1946 roku. Polegała na udowodnieniu przed komisją weryfikacyjną polskiego 
pochodzenia bądź wykazaniu łączności z narodem polskim przez ludność rodzimą 
mającą obywatelstwo niemieckie. Po pozytywnej weryfikacji nadawano obywa-
telstwo polskie22. 

Najdokładniejszy spis autochtonicznych Kaszubów przynoszą imienne 
wykazy sporządzone przez Starostwo Powiatowe w Bytowie dla PUBP według 
stanu z 1 maja 1948 roku. Zawiera on 3925 osób, wraz z dziećmi23. W grudniu 
1948 roku w powiecie bytowskim mieszkało 18 385 osób24. Kaszubi autochtoniczni, 
czyli ci Kaszubi, którzy do 1945 roku byli obywatelami niemieckimi, a po pozy-
tywnej weryfikacji narodowościowej otrzymali obywatelstwo polskie, stanowili  
 

21 Małgorzata Ryś, „Przesiedlenie ludności niemieckiej z powiatu bytowskiego w latach 1945–1950”, 
Słupskie Studia Historyczne 4 (1995), 110.
22 Więcej na temat weryfikacji narodowościowej: Sylwia Bykowska, Rehabilitacja i weryfikacja 
narodowościowa ludności polskiej w województwie gdańskim po II wojnie światowej (Gdańsk: 
Instytut Kaszubski w Gdańsku, 2012); Romanow, Krajniacy; Hieronim Rybicki, Powrót pogranicza 
kaszubskiego do Polski po II wojnie światowej (Słupsk: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Słupsku, 1988).
23 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie (dalej: AIPNS), Wojewódzki 
Urząd Spraw Wewnętrznych w Koszalinie 1983–1990 (dalej: WUSWK), wykazy ludności rodzimej 
według stanu z 1.05.1948 r., sygn. 00103/228/15.
24 Stanisław Literski, „Przemiany demograficzne i społeczne w latach 1945–1968”, w: Dzieje ziemi 
bytowskiej, red. Stanisław Gierszewski (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1972), 387, tab. 1.
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21% mieszkańców. Drugą liczną grupą mieszkańców ziemi bytowskiej byli Kaszubi 
napływowi, pochodzący z sąsiednich kaszubskich powiatów województwa gdań-
skiego i pomorskiego (bydgoskiego), którzy w dniu wybuchu wojny mieszkali 
w Polsce i posiadali obywatelstwo polskie. Liczbę ich można oszacować na około 
7800 osób25, a zatem łącznie w powiecie bytowskim mieszkało około 11 700 
Kaszubów (autochtonicznych i napływowych), którzy stanowili 60% mieszkańców. 

Do marca 1945 roku powiat bytowski wchodził w skład rejencji koszalińskiej 
pruskiej prowincji Pommern. Od 14 marca do 7 lipca 1945 roku był częścią okręgu 
zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie (Koszalinie), następnie wchodził 
w skład województwa gdańskiego; 29 maja 1946 roku powiat przyłączono do 
województwa szczecińskiego, a 28 czerwca 1950 roku – do województwa kosza-
lińskiego. 

Aż do połowy 1946 roku władze Pomorza Zachodniego nie próbowały wyzy-
skać tradycji ZPwN dla przyspieszenia integracji ludności napływowej z auto - 
chtoniczną czy też do uwiarygodnienia tez o odwiecznej polskości Ziem Odzy-
skanych. Wprawdzie pod koniec maja 1946 roku Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej odznaczyło pośmiertnie Jana Bauera Krzyżem Grunwaldu III klasy 
„za wybitne zasługi w pracy narodowej, społecznej i kulturalno-oświatowej”,  
jednak nie na ziemi bytowskiej, a na Warmii i Mazurach. Wraz z Bauerem odzna-
czono pośmiertnie 16 innych działaczy z Warmii i Mazur na wniosek pełnomocnika 
rządu na okręg mazurski26. W Kongresie Kaszubskim, który odbył się w Wejhero-
wie 12 i 13 stycznia 1946 roku, wzięło udział kilku Kaszubów z powiatu bytow-
skiego, w tym Alfons Probucki i Jan Trzebiatowski z Bytowa27. Prawdopodobnie 
nie byli to jednak Kaszubi autochtoniczni, lecz osadnicy z kaszubskich powiatów 
Pomorza Nadwiślańskiego. W tym czasie autochtoni bytowscy nie angażowali się 
w ruch kaszubski.

Słabe poparcie dla bloku komunistycznego w referendum w czerwcu 1946 roku 
ze strony ludności rodzimej w skali całych ziem zachodnich i północnych i silne 
poparcie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisława Mikołajczyka zanie-
pokoiło władze. Postanowiono podjąć akcję mającą na celu włączenie ludności 
autochtonicznej w życie społeczne, gospodarcze, a przede wszystkim polityczne.  

25 Więcej: Zenon Romanow, „Emigracja Kaszubów bytowskich do Niemiec w latach 1945–1979”, 
Przegląd Zachodniopomorski 3 (2017).
26 Uchwała Prezydium KRN z 29.05.1946 r., M.P. 1946, nr 127, poz. 235.
27 Tadeusz Bolduan, Nie dali się złamać. Spojrzenie na ruch kaszubski 1939–1995 (Gdańsk: Oficyna 
Czec, 1996), 47–49.
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Temu celowi miały służyć regionalne zjazdy autochtonów organizowane przez 
Polski Związek Zachodni. Chodziło także o uzyskanie poparcia tej części społe-
czeństwa przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego28.

Zjazd autochtonów Pomorza Zachodniego odbył się w Szczecinie 21 i 22 wrze-
śnia 1946 roku. Najliczniejsze delegacje przyjechały z powiatu złotowskiego 
(kilkaset osób) i bytowskiego (70 osób). Na przewodniczącego zjazdu wybrano 
Jana Baczewskiego, najwybitniejszego żyjącego działacza ZPwN. Przemawiali 
delegaci różnych autochtonicznych środowisk Pomorza Zachodniego, w tym repre-
zentantka Kaszubów bytowskich – Kazimiera Styp-Rekowska z Płotowa, córka 
Jana. Bardzo dobrze przyjęto przemówienie mjr. Gereona Grzeni-Romanowskiego, 
zastępcy dowódcy 12. Dywizji Piechoty, wygłoszone po kaszubsku. Wszyscy 
mówcy wysoko oceniali patriotyzm ludności rodzimej oraz działalność ZPwN29. 
W przyjętej bez dyskusji i przez aklamację uchwale, delegaci poparli politykę 
rządu oraz zadeklarowali wytężoną pracę przy odbudowie Pomorza Zachodniego 
wspólnie z osadnikami. Nawiązano również do tradycji ZPwN, którego zasady 
i prawa miały być drogowskazem dla osiągnięcia tego samego celu, co dawniej, 
czyli „wielkości naszej Ojczyzny”30.

Jesienią 1948 roku nastąpiła jednak zmiana sytuacji politycznej w Polsce. 
Odsunięto od władzy Władysława Gomułkę, który dążył do uzyskania dla Polski 
w ramach bloku sowieckiego jakiejś formy autonomii, a zastąpili go ludzie, których 
celem było całkowite podporządkowanie kraju Związkowi Sowieckiemu. Rozpo-
częła się walka z „gomułkowszczyzną”, która oznaczała odsuwanie od wpływów 
i represjonowanie ludzi reprezentujących choćby w minimalnym stopniu polską 
rację stanu. W ramach powszechnej sowietyzacji niszczone były polskie tradycje 
niepodległościowe. W nowej sytuacji politycznej nie było miejsca dla kultywowania 
tradycji ZPwN – organizacji patriotycznej, katolickiej, solidarystycznej, mocno 
związanej z niepodległą Drugą Rzeczpospolitą. Władze partyjne i administracyjne 
podejrzliwie traktowały Kaszubów, oskarżanych o tendencje separatystyczne 
i sympatie proniemieckie.

28 Grzegorz Strauchold, Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945–1957 
(Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003), 187–189.
29 „Kongres niezłomnych serc. Reportaż ze Zjazdu Polaków-autochtonów Pomorza Zachodniego”, 
Polska Zachodnia, 29.09.1946.
30 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Prezydium Rady Ministrów, deklaracja Polaków-  
-autochtonów Pomorza Zachodniego z 21.09.1946 r., sygn. 5/149.
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W jedynej gazecie codziennej województwa koszalińskiego, organie Komitetu 
Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – Głosie Koszalińskim – 
problematyka kaszubska była w tym czasie poruszana tylko okazjonalnie i w duchu 
propagandy komunistycznej. Gdy w marcu 1952 roku Prezydium Rządu podjęło 
decyzję o zelektryfikowaniu sześciu wsi w gminie Studzienice, według Głosu 
Koszalińskiego była to nagroda za „bohaterską postawę w walce z naporem ger-
manizacyjnym zaborcy”. Do Warszawy wysłano delegację Kaszubów, w skład 
której wchodził także Stanisław Szroeder, nauczyciel ze Studzienic, syn Antoniego. 
Delegaci mieli podziękować władzom za to dobrodziejstwo i w tym celu zostali 
przyjęci przez wicepremiera Aleksandra Zawadzkiego31.

Nieco więcej uwagi poświęcono Kaszubom bytowskim jesienią tego roku 
w związku z zaplanowanymi na 26 października wyborami do Sejmu. 5 paź-
dziernika władze zorganizowały zjazd Kaszubów w Bytowie, w którym wzięło 
udział około 100 osób. Zebrani zadeklarowali poparcie dla programu i kandyda-
tów na posłów Frontu Narodowego i wysłali list do Bolesława Bieruta, w którym 
znalazły się słowa: 

Przez wiele wieków ziemia nasza oderwana była od Ojczyzny. Przez wiele wieków 
cierpieliśmy straszliwy ucisk pruskiego junkierstwa i zbrodnie hitleryzmu. Dziś, 
gdy dzięki zwycięstwu Armii Czerwonej nad faszyzmem odzyskaliśmy wolność 
i na wieki połączyliśmy się z naszą Ojczyzną – Polską, pragniemy wszystkie swe 
siły poświęcić sprawie wzrostu Jej potęgi i dobrobytu32.

Kilka dni wcześniej – 25 września – w powiecie bytowskim przeprowadzono 
wojskowo-ubecką akcję, której celem było schwytanie ukrywających się od kilku 
lat dezerterów kaszubskich, wysłanych w ramach obowiązkowej służby wojskowej 
do pracy w kopalniach. Wzięło w niej udział 1066 żołnierzy Korpusu Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego oraz funkcjonariuszy UB i MO, którzy przeprowadzili rewizje 
w kilkudziesięciu domach w kilkunastu wsiach. Jedna osoba została zastrze-
lona, a kilka aresztowano. Kolejną taką akcję przeprowadzono od 30 września 
do 2 października w sąsiednich powiatach kościerskim i kartuskim. Nieuchwytność 
dezerterów i nieskuteczność miejscowych władz irytowała kierownictwo MBP.  

31 „4 gromady w pow. bytowskim zostaną zelektryfikowane jeszcze w bieżącym roku”, Głos 
Koszaliński (dalej: GK), 19.03.1952; „Po latach pruskiej i hitlerowskiej niewoli w kaszubskich 
wsiach zapłonie światło”, GK, 24.04.1952.
32 Archiwum Państwowe w Koszalinie (dalej: APK), Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej w Koszalinie (dalej: KW PZPR), informacja KW PZPR dla KC PZPR z 9.10.1952 r. 
z przebiegu zjazdu autochtonów w pow. Bytów 5.10.1952 r., sygn. 15102.
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Rządzący chcieli pokazać Kaszubom przed wyborami, że jakakolwiek niesubor-
dynacja nie będzie tolerowana33.

W relacji z przebiegu aktu wyborczego w powiecie bytowskim znalazł się 
opis podążających do lokalu wyborczego wozów pełnych młodzieży z Płotowa 
na czele z Kazimierą Styp-Rekowską, trzymającą dumnie sztandar Związku Mło-
dzieży Polskiej w Niemczech, „skromny, a pełen wyrazu i siły symbol ludności 
bytowskiej, tak silny i pełen wyrazu, jak był silny opór bytowiaków przeciwko 
germanizacji i hitleryzmowi”34.

W następnych latach informacje o Kaszubach ukazywały się bardzo rzadko 
i z reguły dotyczyły one „bohaterskiej postawy w walce z naporem germaniza-
cyjnym”. W lipcu 1953 roku, z okazji święta państwowego, napisano o rodzinie 
Styp-Rekowskich, Janie Bauerze i Antonim Szroederze35, w grudniu 1955 roku 
Izabella Trojanowska opublikowała reportaż z Płotowa na temat polskiej szkoły36, 
w marcu 1956 roku Kazimierz Kwiecień przypomniał przeszłość ziemi bytowskiej, 
jej związki z Polską, działalność Szymona Krofeya i Aleksandra Hilferdinga oraz 
zaproponował zaadaptowanie niszczejącego zamku krzyżackiego na Muzeum 
Ziemi Kaszubskiej37, w czerwcu 1956 roku przypomniano sylwetkę Franciszka 
Sędzickiego – kaszubskiego poety i pisarza38, w sierpniu Stanisław Figiel jeszcze 
raz przypomniał przeszłość ziemi bytowskiej, zmagania z germanizacją, działal-
ność ZPwN i ZPTSz oraz sylwetki Franciszka Werry, Jana Styp-Rekowskiego, 
Antoniego Szroedera, Gostomskich, Cysewskich, Borzyszkowskich i Wróblów, 
a we wrześniu, z okazji rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, zapoznał 
czytelników z dziejami polskich szkół w powiecie bytowskim39.

W publikacjach prasowych ukazujących się do połowy 1956 roku na ogół 
nie pisano o problemach ludności rodzimej, w tym Kaszubów, po 1945 roku. 
Jednym z pierwszych autorów, który przypomniał krzywdy, jakie dotknęły tę 
ludność w Polsce Ludowej, był Mirosław Dybowski z Gdańska, który w artykule 

33 Więcej: Zenon Romanow, „Trudna koegzystencja Kaszubów z władzą ludową – »banda Kropi-
dłowskich« (1949–1954)”, Acta Cassubiana 18 (2016).
34 „Szroederowie, Kreczmerowie, Styprekowscy i Englerowie nigdy nie zawiodą Swojej Ukochanej 
Ojczyzny”, GK, 27.10.1952.
35 „Jesteśmy tu od wieków”, GK, 22.07.1953.
36 Izabella Trojanowska, „Hymn od sztandaru”, GK, 3–4.12.1955.
37 Kazimierz Kwiecień, „Z przeszłości nie tylko zamku krzyżackiego”, GK, 17–18.03.1956.
38 A. Czewicz, „Jestem Kaszubą”, GK, 23–24.06.1956.
39 Stanisław Figiel, „Nigdy do zguby nie przyjdą Kaszuby…”, GK, 25–26.08.1956; tenże, „Z walk 
o polską szkołę”, GK, 1–2.09.1956.
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opublikowanym na łamach warszawskiego tygodnika Po prostu bardzo krytycz-
nie ocenił politykę władz polskich w drugiej połowie lat 40. i pierwszej połowie 
lat 50. wobec ludności rodzimej ziem zachodnich i północnych40. Polemizowały 
z nim dwie dziennikarki Głosu Koszalińskiego, Jadwiga Ślipińska i Alicja Zatry-
bówna, w artykule, który ukazał się w tygodniku Ziemia i Morze. Czasopismo to 
wydawane było od maja 1956 roku w Szczecinie, ale miało swoje redakcje także 
w Gdańsku i Koszalinie. Autorki przedstawiły idealistyczny obraz stosunków mię-
dzy Kaszubami bytowskimi i Krajniakami złotowskim z jednej strony a władzami 
koszalińskimi i ludnością napływową z drugiej. Wręcz chwaliły władze admini-
stracyjne i partyjne: „W autochtonicznych powiatach województwa koszalińskiego 
Polacy nie zostali potraktowani jako Deutsche. »Klasowo niewłaściwe«, a mimo to 
zasłużone dla narodu jednostki (…) znalazły uznanie również miejscowych władz. 
Właśnie władz państwowych i partyjnych. (…) Współżycie między autochtonami 
a ludnością napływową nie jest dziś doprawdy problemem dla władz bytowskich 
i złotowskich (…) dzięki rozumnej polityce”41. Odpowiedział im młody historyk 
z Gdańska, Stanisław Gierszewski. Była to zapewne pierwsza publikacja, w któ-
rej bardzo krytycznie oceniono stosunek władzy ludowej do Kaszubów bytow-
skich. Autor napisał o powojennych rabunkach, przebiegu weryfikacji i rehabili-
tacji narodowościowej, dyskryminacji ze strony władz i ludności napływowej42.

Zdecydowanie źle ocenił politykę władz polskich wobec Kaszubów, ale także 
stosunek do nich ludności napływowej, historyk ze Szczecina, Bogdan Dopierała. 
W obszernym artykule opublikowanym w czerwcu 1957 roku w tygodniku Zie-
mia i Morze Dopierała przypomniał stosunki panujące w kaszubskich powiatach 
Pomorza Zachodniego w Republice Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy, a następnie 
omówił stosunki panujące w tych powiatach po zakończeniu II wojny światowej. 
Pisał m.in.: „Jakiż tragizm zawiera się w fakcie, że w wielu wypadkach przedstawi-
cielami Polski Ludowej byli dla Kaszuby szabrownicy, dybiący na jego mienie, lub 
polityczni ignoranci, dla których wszystko tu było faszystowskie i »germańskie«”. 
Odpowiadając na pytanie, czy Kaszubów trzeba rehabilitować, odpowiedział zde-
cydowanie i jednoznacznie: „To nie Kaszubów trzeba rehabilitować. Rehabilitować 
musimy się sami, Polacy spod Warszawy, Lublina, czy Krakowa przed odwiecz-
nymi polskimi mieszkańcami tych ziem, którzy mimo wszystko pozostali wierni 

40 Mirosław Dybowski, „Na tropach Smętka”, Po prostu 26, 1956.
41 Jadwiga Ślipińska, Alicja Zatrybówna, „Spór o Smętka”, Ziemia i Morze (dalej: ZM), 21.07.1956.
42 Stanisław Gierszewski, „Czarne czy białe?”, ZM, 11.08.1956.
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swemu narodowi”. Apelował o naprawienie krzywd wyrządzonych Kaszubom 
w nieodległej przeszłości, nie tylko materialnych: „Naprawa krzywd musi objąć 
także dziedzinę dziejów ludności kaszubskiej. Nie wolno niepamięcią pokrywać 
nazwisk ich przywódców, dlatego że było wśród nich tylu księży i ludzi o poglą-
dach dalekich od komunizmu”43.

Latem i wczesną jesienią 1956 roku „odwilż” polityczna nabrała przyspiesze-
nia. Powszechnie domagano się demokratyzacji i głębokich reform politycznych. 
Uaktywniły się środowiska zainteresowane szybszą integracją ziem zachodnich 
i północnych z pozostałą częścią Polski oraz domagające się naprawienia krzywd 
wyrządzonych polskiej ludności rodzimej po wojnie44. Procesy te nie ominęły 
Kaszubów, na razie tylko tych mieszkających w województwie gdańskim. Jednym 
z ważniejszych żądań tych środowisk było utworzenie własnego stowarzyszenia. 
28 października 1956 roku odbyło się w Gdyni zebranie organizacyjne, na którym 
postanowiono powołać organizację kaszubską pod nazwą Zrzeszenie Kaszubskie. 
Wśród delegatów nie było przedstawicieli Kaszubów bytowskich. Przewodni-
czącym Prezydium Komitetu Założycielskiego został Lech Bądkowski – znany 
działacz kaszubski, pisarz i publicysta45. I Walny Zjazd Delegatów Zrzeszenia 
Kaszubskiego odbył się w Gdańsku 2 grudnia 1956 roku. Przyjęto statut, wybrano 
władze, a przewodniczącym Zarządu Głównego został Aleksander Arendt. W cza-
sie okupacji niemieckiej był on komendantem naczelnym Gryfa Pomorskiego, 
a w latach 1947–1948 starostą kościerskim46.

Bytowski oddział Zrzeszenia Kaszubskiego powstał 3 lutego 1957 roku. 
W zjeździe założycielskim brało udział 112 delegatów z powiatu bytowskiego, 
przedstawiciele miejscowych władz, a Zarząd Główny Zrzeszenia reprezento-
wał zastępca dowódcy ds. politycznych Marynarki Wojennej komandor Gereon 
Grzenia-Romanowski. Zjazd otworzył Józef Sikorski, rolnik ze Studzienic 
i przewodniczący Powiatowego Zarządu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego 
w Bytowie oraz członek Komitetu Organizacyjnego Zrzeszenia47. Przemawiając 

43 Bogdan Dopierała, „Rehabilitować Kaszubów – czy rehabilitować się przed Kaszubami?”, ZM, 
1.06.1957.
44 Strauchold, Myśl, 408–410.
45 Bolduan, Nie dali, 114.
46 Bolduan, Nie dali, 119–121; tenże, Nowy bedeker kaszubski (Gdańsk: Wydawnictwo Oskar, 
1997), 14–15.
47 Józef Sikorski (1912–1979). Urodził się w Czarnej Dąbrowie w powiecie bytowskim. Do 1935 r. 
mieszkał i pracował w gospodarstwie rodziców w Starych Polaszkach w powiecie kościerskim. 
W latach 1935–1937 odbył służbę wojskową w 30. Pułku Strzelców Kaniowskich w Cytadeli 
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po kaszubsku powitał uczestników zjazdu – członków ZPwN, więźniów niemiec-
kich obozów koncentracyjnych i działaczy ruchu kaszubskiego. Wypowiedział 
ważne słowa: 

Od dziś muszą ustać wszelkie formy dyskryminacyjne w stosunku do ludności 
kaszubskiej, musi na zawsze zniknąć z ust wszystkich mieszkańców to określenie 
autochton albo Polak zza Buga, wszyscy jesteśmy równi Polacy, dzieci jednej Matki – 
Polski, wszystkich nas łączy jeden cel – umiłowanie Ojczyzny i podniesienie jej dobro-
bytu, jej potęgi i znaczenia wśród wszystkich krajów budujących pokój i szczęście. 

Wyraził nadzieję, że uda się uratować stare polskie tradycje, które do dziś prze-
trwały wśród ludu kaszubskiego ziemi bytowskiej, i wyrównać zaniedbania okresu 
12 lat w zakresie kultury kaszubskiej. Porównał Kaszubów bytowskich do żywych 
pomników polskości, które przetrwały mimo kilkusetletniego panowania przemocy 
germańskiej.

Na przewodniczącego zjazdu wybrano Huberta Krefta, pracownika Wydziału 
Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (PRN) w Bytowie. Wygłosił on 
obszerny referat o walce Kaszubów o polskość, przypomniał kaszubskich pisa-
rzy, artystów i innych twórców kultury, w tym ludowej. Dużo miejsca poświęcił 
językowi kaszubskiemu, w owym czasie uważanego za gwarę języka polskiego. 
Dobrze przyjęto wystąpienie komandora Grzeni-Romanowskiego, który mówił 
o krzywdach, które spotkały Kaszubów bytowskich w latach powojennych zarówno 
ze strony „pionierów”, jak i różnych „kacyków”. Zapewnił, że „błędy i krzywdy te 
minęły bezpowrotnie, a władze nasze zrobią wszystko, by krzywdy te naprawić”. 
Zapewnił także zebranych, że na ziemi bytowskiej będzie obowiązywać zasada, 
że „nie goście urządzają gospodarzy, a gospodarze urządzają gości”. Burzą okla-
sków przyjęto jego zapewnienie, że młodzież kaszubska nie będzie odbywała 
służby wojskowej w batalionach roboczych, lecz przede wszystkim w Marynarce 
Wojennej. Pozostali delegaci mówili o dyskryminacji Kaszubów w przeszłości, 
o działalności Gryfa Pomorskiego i zgłaszali różne postulaty, m.in. nauczania 

Warszawskiej. Następnie, po ukończeniu szkoły policyjnej, został skierowany do Posterunku Gra-
nicznego w Tucholce w powiecie stryjskim w województwie stanisławowskim, zaś na początku 
1939 r. do Brygady Morskiej w Gdyni. We wrześniu 1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej. 
Po zwolnieniu mieszkał w Starogardzie, skąd został wraz z rodziną wysiedlony do Niemiec. 
W 1945 r. objął gospodarstwo rolne w Studzienicach w powiecie bytowskim. 13 sierpnia 1945 r. 
został zwerbowany jako tajny informator PUBP w Bytowie „na uczuciach patriotycznych”. Otrzy-
mał pseudonim „Jaszczurka” (AIPNS, WUSWK, charakterystyka informatora ps. „Jaszczurka” 
z 9.02.1951 r., sygn. 00102/78/3; tamże, informacja dotycząca sytuacji w środowisku kaszubskim 
na terenie powiatu Bytów z 29.10.1957 r., sygn. 00103/228/15).
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w szkołach w powiecie bytowskim historii i języka kaszubskiego, przyłączenia 
powiatu do województwa gdańskiego, upowszechniania kultury kaszubskiej, 
założenia czasopisma regionalnego, a przewodniczący Prezydium PRN Wacław 
Gelger zaproponował zorganizowanie muzeum kaszubskiego w zamku krzyżac-
kim w Bytowie. Uchwalono także rezolucję protestacyjną „przeciwko zakusom 
i propagandzie wrogiej Polsce ze strony niemieckich odwetowców”.

Na zakończenie zjazdu wybrano władze Oddziału Powiatowego Zrzesze-
nia. Przewodniczącym Zarządu został Stanisław Szroeder, sekretarzem Hubert 
Kreft, skarbnikiem Józef Sikorski, członkami: Leon Wysiecki, Bolesław Cysewski,  
Franciszek Broc i Jakub Talewski. Honorowym członkiem Zarządu został Wacław 
Gelger (nie był Kaszubem)48. Wszyscy członkowie Zarządu należeli do ZSL. 
Do Zarządu nie wszedł nikt z PZPR, mimo że było dwóch kandydatów, lecz 
nie zostali oni wybrani w demokratycznych wyborach. Sikorski musiał się z tego 
tłumaczyć przed swoim oficerem prowadzącym49.

Stanisław Szroeder zdobył popularność w trakcie kampanii wyborczej do Sej-  
mu w styczniu 1957 roku. Kandydował z okręgu słupskiego i miał poparcie nie 
tylko ludności kaszubskiej powiatu bytowskiego, ale także wielu mieszkańców 
niebędących Kaszubami. Uzyskał 12,3 tys. głosów, ale ponieważ kandydował 
z miejsca niemandatowego, mandatu nie zdobył. Innym kandydatem kaszubskim 
do Sejmu z województwa koszalińskiego był Klemens Trzebiatowski, kierownik 
Wydziału Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) w Kosza-
linie. Pochodził z Gochów, a w latach 1945–1947 był dyrektorem Liceum Pedago-
gicznego w Bytowie. On także kandydował z miejsca niemandatowego w okręgu 
koszalińskim i mandatu nie zdobył, mimo że otrzymał ponad 13,4 tys. głosów50. 
W województwie gdańskim, chociaż mieszkało tam znacznie więcej Kaszubów, 
wystawiono tylko jednego kandydata kaszubskiego – Bernarda Szczęsnego, 

48 Archiwum Państwowe w Koszalinie, Oddział w Słupsku (dalej: APS), Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Bytowie (dalej: PPRNiUP Bytów), sygn. 707, protokół I Wal-
nego Zjazdu Zrzeszenia Kaszubskiego odbytego 3.02.1957 r. w Bytowie; Stanisław Figiel, „Zrze-
szenie Kaszubskie (pierwszy raz po 12 latach)”, GK, 23–24.02.1957; Barbara Okoniewska, „Rozwój 
społeczny i gospodarczy Bytowa w latach 1956–1976”, w: Historia Bytowa, red. Zygmunt Szultka 
(Bytów: Urząd Miejski w Bytowie, 1998), 415–416; Cezary Obracht-Prondzyński, Na kaszubskich 
rubieżach. Szkic o bytowskim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (Bytów–Gdańsk: 
Instytut Kaszubski, 2007), 33–35.
49 AIPNS, WUSWK, doniesienie informatora ps. „Jaszczurka” z 12.09.1957 r., sygn. 00103/228/23.
50 Więcej: Zenon Romanow, Demokracja ludowa w praktyce. Wybory do Sejmu i rad narodowych 
w województwie koszalińskim w latach 1950–1975 (Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii 
Pomorskiej w Słupsku, 2020), 101 i n.
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również na miejscu niemandatowym. Uzyskał ponad 21,2 tys. głosów, lecz man-
datu nie zdobył51.

Pomysł zorganizowania Zjazdu Bojowników o Polskość i Wolność Ziemi 
Bytowskiej zrodził się wśród działaczy bytowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszub-
skiego w sierpniu 1957 roku52, zapewne pod wpływem powodzenia Zjazdu 
Bojowników o Polskość i Wol ność Ziem Piastowskich, który odbył się w dniach  
21–22 lipca 1957 roku w Złotowie. Wzięło w nim udział ponad 700 osób, w tym 
wielu byłych działaczy Związku Polaków w Niemczech i nauczycieli szkół pol-
skich w Niemczech. Zjazd złotowski zakończył się sukcesem. Ludność rodzima 
otrzymała satysfakcję moralną, bowiem przedstawiciele władz centralnych i woje-
wódzkich musieli przyznać, że w poprzednich latach dopuszczono się wobec niej 
wielu niegodziwości. Pojawiła się nadzieja, że te czasy już nie wrócą. Byli działacze 
ZPwN mogli zebrać się w swoim gronie i bez obawy mówić o przedwojennej pracy 
na rzecz utrzymania polskości na Pograniczu. Także oni otrzymali satysfakcję 
moralną, wysokie odznaczenia państwowe i zachętę do kultywowania tradycji 
tej organizacji. Natomiast władze partyjne i administracyjne uświadomiły sobie, 
że dzieje polskiej ludności rodzimej na Pograniczu doskonale nadają się do uwia-
rygodnienia tezy o odwiecznej polskości ziem zachodnich i północnych, a tym 
samym mogą być użyteczne w walce z rewizjonizmem terytorialnym Republiki 
Federalnej Niemiec. Nawiązywanie do nich leżało zatem w polskim interesie 
narodowym i państwowym53.

Komitet organizacyjny zjazdu bytowskiego został powołany we wrześniu 
1957 roku. Kierował nim przewodniczący Prezydium PRN w Bytowie Wacław 
Gelger54. W skład 10-osobowego komitetu wchodzili m.in. znani działacze ruchu 

51 Bolduan, Nie dali, 123.
52 APK, Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bytowie (dalej: KP PZPR 
Bytów), informacja Powiatowego Komitetu Zjazdu Bojowników o Ziemię Bytowską z 3.05.1958 r., 
sygn. 72; APS, PPRNiUP Bytów, pismo Oddziału Społeczno-Administracyjnego PPRN w Bytowie 
do Wydziału Społeczno-Administracyjnego PWRN w Koszalinie z sierpnia 1957 r., sygn. 703.
53 Więcej: Romanow, Krajniacy, 138 i n.
54 Wacław Gelger (1923–2007). Urodził się we Lwowie. W 1944 r. wstąpił do Wojska Polskiego. 
Po zdemobilizowaniu rozpoczął pracę w Starostwie w Bytowie. W 1950 r. został wiceprzewod-
niczącym Prezydium PRN, w latach 1951–1953 był kierownikiem Wydziału Organizacyjnego 
WK ZSL w Koszalinie, w latach 1954–1955 pracował jako kierownik Wydziału Handlu Prezydium 
WRN w Koszalinie, w 1956 r. został wybrany wiceprezesem Wojewódzkiego Związku Gminnych 
Spółdzielni w Koszalinie, w latach 1957–1959 był przewodniczącym Prezydium PRN w Bytowie, 
w latach 1959–1960 – sekretarzem WK ZSL w Koszalinie, w latach 1960–1968 – wiceprzewod-
niczącym Prezydium WRN w Szczecinie, a w latach 1968–1972 – przewodniczącym Prezydium 
WRN w Koszalinie (APK, KW PZPR, charakterystyka W. Gelgera z 21.02.1969 r., sygn. 15264).
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kaszubskiego w powiecie bytowskim: Stanisław Szroeder, Hubert Kreft, Leon 
Wysiecki, Józef Sikorski i Paweł Borzyszkowski. Do marca 1958 roku komi-
tet nie przejawiał większej aktywności. Zajmował się głównie gromadzeniem 
dokumentów i artefaktów na planowaną wystawę o działalności ZPwN w powie-
cie bytowskim i ustalaniem listy osób, które zamierzano udekorować odznacze-
niami państwowymi. Dopiero w marcu 1958 roku działalność komitetu ożywiła 
się. Patronat nad zjazdem objął przewodniczący Prezydium WRN w Koszalinie 
Zdzisław Tomal. W prace organizacyjne zaangażowano kilkadziesiąt osób, także 
uczniów Liceum Pedagogicznego, harcerzy i nauczycieli, choć największy cię-
żar prac przygotowawczych spoczywał na barkach Huberta Krefta55. Natomiast 
żadnej roli w organizowaniu uroczystości nie odegrali działacze bytowskiego 
obwodu Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, mimo że organizacja ta, powstała 
w maju 1957 roku, dużą wagę przywiązywała do propagowania tradycji polskiej 
ludności rodzimej na ziemiach zachodnich i północnych56. Stało się tak zapewne 
z tego powodu, że Towarzystwo to w Bytowie zostało zarejestrowane dopiero pod 
koniec maja 1959 roku, a w skład pierwszego zarządu obwodu nie wszedł żaden 
z czoło wych miejscowych działaczy kaszubskich, mimo że Stanisław Szroeder 
był członkiem Rady Naczelnej TRZZ57.

Najważniejszym celem Zjazdu było przypomnienie zasług miejscowych 
Kaszubów w utrzymaniu polskości ziemi bytowskiej i przeciwdziałanie rewizjoni-
stycznej propagandzie RFN i tendencjom wyjazdowym do tego kraju. Zamierzano 
podkreślić „odwiecznie polski charakter” tej ziemi i jej „jedność z Macierzą”. 
Uroczystości miały być wstępem do obchodów milenium państwa polskiego. 
Poza tym zamierzano zapoczątkować budowę szkoły traktowanej jako pomnik 
Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej oraz muzeum regionalnego58.

55 APK, KP PZPR Bytów, informacja Powiatowego Komitetu Zjazdu Bojowników o Ziemię Bytow-
ską z 3.05.1958 r., sygn. 72; APS, PPRNiUP Bytów, pismo Oddziału Społeczno-Administracyjnego 
PPRN w Bytowie do Wydziału Społeczno-Administracyjnego PWRN w Koszalinie z sierpnia 
1957 r., sygn. 703; „Zrzeszenie Kaszubskie upowszechnia historię walki o polskość Ziemi Bytow-
skiej”, GK, 26.08.1957; Obracht-Prondzyński, Na kaszubskich rubieżach, 44.
56 Adam Makowski, „Ludność rodzima w działalności Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich”, 
Przegląd Zachodniopomorski 3 (2017): 259–278. Por. także: Zdzisław Jordanek, Towarzystwo 
Rozwoju Ziem Zachodnich w procesie integracji społeczno-gospodarczej Ziem Zachodnich i Pół-
nocnych w latach 1957–1970 (Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, 2002); Adam 
Makowski, Między iluzją a realiami. Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich w latach 1957–1970 
(Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019), Strauchold, Myśl, 424–433.
57 APS, PPRNiUP Bytów, informacja o rozpoczęciu działalności Obwodu TRZZ w Bytowie 
z 26.05.1959 r., sygn. 707; Strauchold, Myśl, 429.
58 APS, PPRNiUP Bytów, notatka na temat programu zjazdu, b.d., sygn. 706.
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Na dwa dni przed Zjazdem Głos Koszaliński zamieścił krótki artykuł, w któ-
rym przedstawiono cele tej uroczystości, tak jak je rozumiały władze partyjne. 
Nie chodziło tylko o to, aby „oddać należny szacunek tym, którzy zachowali 
na tych ziemiach polską świadomość narodową”, ale również o to, aby „wykazać, 
że ich trud i praca weszły do skarbnicy ogólnonarodowych tradycji, że ich walka 
jest integralną częścią bogatej historii naszego narodu, który od wieków umiłował 
wolność i od wieków dążył do takiego wyzwolenia Polski, w której człowiek czło-
wiekowi będzie bratem. Takiej Polski, w której nie będzie klasowego wyzysku. I to 
właśnie godzi się podkreślić – Zjazd w Bytowie będzie nie tylko przypomnieniem 
pięknych tradycji ludu kaszubskiego. Będzie on przede wszystkim ożywieniem 
tych tradycji w dzisiejszych warunkach naszej działalności zmierzającej do dobrego 
zagospodarowania odzyskanych ziem (…) i tak jak kiedyś Polska miała w nich 
[działaczach kaszubskich – Z.R.] swoich wiernych synów, tak i dziś na nich może 
liczyć w umacnianiu polskości naszych ziem”59.

Uroczystości przygotowywano z rozmachem. Zaproszenia wysłano do ponad 
650 osób w całym kraju. Zaproszono przedstawicieli najwyższych władz PRL: 
I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Władysława Gomułkę, przewodniczą-
cego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego, premiera Józefa Cyrankiewicza, 
marszałka Sejmu Czesława Wycecha, prezesa Naczelnego Komitetu ZSL Stefana 
Ignara, przewodniczącego Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego 
Stanisława Kulczyńskiego, przedstawicieli władz partyjnych i administracyjnych 
województwa koszalińskiego, przewodniczących prezydiów powiatowych rad naro-
dowych i kierowników oddziałów kultury tych prezydiów z sąsiednich powiatów 
województwa koszalińskiego, gdańskiego i bydgoskiego, posłów z województwa 
koszalińskiego. Zaproszenia wysłano do redakcji kilku czasopism ogólnopolskich, 
do wielu działaczy Zrzeszenia Kaszubskiego, byłych działaczy ZPwN, w tym 
Jana Baczewskiego, i nauczycieli szkół polskich w Niemczech, mieszkających 
obecnie na Śląsku, Warmii, Mazurach i Pomorzu, w tym na ziemi złotowskiej. 
Zaproszono także historyków i etnografów z Poznania i Torunia, zajmujących 
się problematyką kaszubską. Przede wszystkim jednak zaproszono kilkaset osób 
z Bytowa i powiatu bytowskiego60.

Oprócz głównych uroczystości przewidziano wiele imprez towarzyszących. 
Przygotowywana była wystawa dokumentów i zdjęć na temat działalności ZPwN 

59 „Pod Rodła znakiem”, GK, 16.05.1958.
60 APS, PPRNiUP Bytów, wykaz zaproszonych przedstawicieli na Zjazd Bojowników o Polskość 
i Wolność Ziemi Bytowskiej, b.d., sygn. 706.
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i szkolnictwa polskiego na ziemi bytowskiej oraz wystawa sztuki ludowej. Prze-
widziane były również występy kaszubskich zespołów ludowych oraz koncerty 
orkiestr wojskowych i milicyjnych. W przeddzień zjazdu całe miasto udekorowane 
zostało flagami, plakatami, transparentami i girlandami61. Podsumowania przy-
gotowań dokonano na posiedzeniu egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR 
w Bytowie 7 maja 1958 roku, na które zaproszono niektórych członków komitetu 
organizacyjnego62.

W sobotnio-niedzielnym wydaniu Głosu Koszalińskiego z 17–18 maja 
1958 roku całą kolumnę poświęcono dziejom zmagań Kaszubów z germanizacją. 
Przypomniano o strajku szkolnym w Ugoszczy w 1906 roku, napadzie bojó-
wek niemieckich na mieszkańców Osławy Dąbrowy, Rekowa i Niezabyszewa we 
wrześniu 1930 roku, o działalności ZPwN, zaprezentowano sylwetkę Jana Bauera  
oraz przytoczono fragmenty niektórych przemówień na Kongresie Polaków w Ber-
linie 6 marca 1938 roku63. Także w dwutygodniku wychodzącym w Gdańsku – 
Kaszëbë –Jan Kiedrowski zamieścił materiał na temat historii Kaszubów bytow-
skich w dwudziestoleciu międzywojennym. Opisał działalność ZPwN, dzieje 
polskich szkół, represje niemieckie przed wybuchem wojny i w czasie wojny. 
Wspomniał również enigmatycznie o represjach po wyzwoleniu: „Bytowscy Polacy 
odetchnęli, mimo że pierwszy okres powojennego rozgardiaszu dotkliwie dotknął 
niejednego zasłużonego działacza polonijnego”. W osobnym artykule omówił pro-
blemy gospodarcze i demograficzne ziemi bytowskiej przed drugą wojną światową 
i w Polsce Ludowej. Redakcja zamieściła dodatkowo informację zaczerpniętą 
z Głosu Pogranicza z 1930 roku o zajściach antypolskich w Rekowie64.

Zjazd rozpoczął się w niedzielę 18 maja o godz. 10.40 w Powiatowym Domu 
Kultury przy ul. Wojska Polskiego uroczystą wspólną sesją Powiatowej i Miej-
skiej Rady Narodowej w Bytowie. Przybyło około 700 osób, ale nikt z władz 
centralnych. Nie wszyscy mogli pomieścić się w sali PDK. Przed wejściem do 
budynku rozwieszono głośniki, aby wszyscy chętni mogli śledzić przebieg zjazdu. 
Przed wejściem na salę obrad urządzono wystawę pamiątek z czasów działalno-
ści ZPwN. Na honorowym miejscu umieszczono sztandar Związku Młodzieży 

61 APK, KP PZPR Bytów, informacja Powiatowego Komitetu Zjazdu Bojowników o Ziemię Bytow-
ską z 3.05.1958 r., sygn. 72.
62 Tamże, protokół posiedzenia egzekutywy KP PZPR w Bytowie z 7.05.1958 r.
63 „Zjazd Bojowników o Polskość i Wolność Ziemi Bytowskiej”, GK, 17–18.05.1958.
64 Jan Kiedrowski, „Jubileusz Bytowa”, Kaszëbë 10, 15–31.05.1958; J.K. „Bytów dawniej i dziś”, 
tamże; „Zajścia w Niezabyszewie”, tamże.
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Polskiej z Płotowa z 1934 roku. Władze wojewódzkie w Koszalinie reprezentowali: 
zastępca przewodniczącego Prezydium WRN Jan Jabłoński (przewodniczący 
Zdzisław Tomal nie przyjechał), sekretarz KW PZPR Bazyli Hołod (I sekretarz 
KW Mieczysław Bodalski także nie przybył), prezes Wojewódzkiego Komitetu 
Wykonawczego ZSL, poseł na Sejm Zbigniew Strzemiecki i przewodniczący 
Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, kierownik Wydziału Oświaty 
Prezydium WRN Klemens Trzebiatowski. Przyjechali także posłowie z wojewódz-
twa koszalińskiego: Janina Doliwa, Marcin Galek, Henryk Jaroszyk (były działacz 
ZPwN z powiatu złotowskiego), poseł z Tczewa Florian Wichłacz (były nauczyciel 
szkoły polskiej w Zakrzewie w powiecie złotowskim) i poseł kaszubski z Lipnicy 
w powiecie chojnickim Bolesław Machut. Na uroczystości przybyło wielu byłych 
działaczy i członków ZPwN z powiatu bytowskiego i złotowskiego, nauczycieli 
i uczniów szkół polskich na Pograniczu oraz setki Kaszubów z ziemi bytowskiej. 
Stawili się w komplecie przedstawiciele władz administracyjnych i partyjnych 
w Bytowie. Pozdrowienia dla Zjazdu przysłał Jan Baczewski, który wkrótce zmarł 
(20 czerwca 1958 r.), etnografowie z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toru-
niu Wanda Brzeska i Ryszard Kukier oraz poseł Paweł Kwoczek z Opola, który 
był obrońcą Jana Bauera na procesie słupskim65.

Uroczystości otworzył Wacław Gelger, który poprosił o uczczenie chwilą 
ciszy pamięć tych wszystkich, 

którzy złożyli życie o utrzymanie polskiego bytu narodowego na Ziemi Bytowskiej, 
w walce o polską szkołę, o polską mowę w walce przeciwko germanizacyjnemu napo-
rowi hakatystów, junkrów i militarystów pruskich, którzy padli w nierównej walce 
w oddziałach partyzanckich Pomorza w czasie wojny, niosąc strach i zniszczenie 
w szeregach wroga (…) żołnierzy polskich i radzieckich, którzy zginęli, wyzwalając 
spod obcej przemocy odwiecznie polskie ziemie Śląska, Pomorza, Warmii i Mazur, 
tych, którzy najkrótszą drogę do Ojczyzny znaleźli, a którym niedane było zakoń-
czyć pełen chwały szlak bojowy (…) którzy oddali swe życie w walce z bandami 
reakcyjnego podziemia, w walce o ludowo-demokratyczny porządek – o spokój, ład 
i bezpieczeństwo na Ziemi Bytowskiej66.

65 APS, PPRNiUP Bytów, protokół uroczystej sesji Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej w Byto-
wie z 18.05.1958 r., sygn. 9; „Bandze Polska? – Bandze! Bytowski Zjazd od strony kulis”, GK, 
20.05.1958. 
66 APS, PPRNiUP Bytów, protokół uroczystej sesji Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej w Byto-
wie z 18.05.1958 r., sygn. 9.
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Następnie Hubert Kreft wygłosił referat o przeszłości, dorobku 13-lecia 
powojennego i perspektywach rozwojowych ziemi bytowskiej. Tekstu referatu 
nie udało się odnaleźć w archiwach, jednak zapewne nie odbiegał on zasadni-
czo od treści artykułu, który ukazał się w Głosie Koszalińskim tydzień później. 
Autor przedstawił w nim zarys historii ziemi bytowskiej, podkreślając szczegól-
nie związki z Polską przedrozbiorową, politykę germanizacyjną władz pruskich 
w XIX wieku oraz walkę Kaszubów o przyłączenie powiatu do Polski po I wojnie 
światowej. Najwięcej uwagi poświęcił działalności ZPwN, nie zapominając dodać, 
że organizacja ta kładła nacisk głównie na walkę o prawa polskiej mniejszości 
narodowej, a nie na „problem walki klasowej i wyzwolenie społeczne”. Nie zapo-
mniał o działalności Jana Bauera i o polskich szkołach, o terrorze niemieckim 
w przededniu wybuchu II wojny światowej i w czasie jej trwania, a także o Gryfie 
Pomorskim, nazwanym przez niego Gryfem Kaszubskim. Uwieńczeniem walki 
ludności kaszubskiej był rok 1945, „który przyniósł wreszcie zwycięstwo”, jednak 
„tej upragnionej chwili nie doczekało wielu najofiarniejszych działaczy. Polska była 
dla nich tylko marzeniem”67. Odnosząc się do współczesności, Hubert Kreft napisał

Byliśmy tu mimo prześladowań i ucisku narodowego, wbrew Krzyżakom i pruskim 
hakatystom. Jesteśmy tu, my Polacy, jeden naród skupiony wokół Rządu PRL, wokół 
programu PZPR. Będziemy tu już na zawsze. Będziemy zdwajali wysiłki w pokojo-
wym trudzie nad poprawą warunków naszego życia. Będziemy tu, bo Ziemia Bytow-
ska to cząstka naszej wspaniałej Ojczyzny – Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej68.

Po zakończeniu referatu Krefta wiceprzewodniczący Prezydium WRN 
w Koszalinie Jan Jabłoński udekorował 11 „bojowników o wolność i polskość 
ziemi bytowskiej” odznaczeniami państwowymi: 8 osób otrzymało Złote Krzyże 
Zasługi, a 3 osoby – Srebrne Krzyże Zasługi69. W trakcie dekoracji przygrywała 
orkiestra Marynarki Wojennej. Po dekoracji delegacje bytowskich szkół wręczyły 
odznaczonym bukiety kwiatów. Następnie oddano głos niektórym gościom. Pierw-
szy zabrał głos Jan Jabłoński, przekazując pozdrowienia od przewodniczącego 

67 Hubert Kreft, „Wspominki bytowskie”, GK, 24–25.05.1958.
68 „»Nima Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polsci«. Pod znakiem Orła i Rodła uroczysty zjazd 
Bojowników o Polskość i Wolność Ziemi Bytowskiej”, GK, 19.05.1958.
69 Złote Krzyże Zasługi otrzymali: Maksymilian Cyrzan z Bytowa, Antoni Cysewski z Osławy 
Dąbrowy, Bolesław Cysewski z Sierzna, Józef Gostomski z Ugoszczy, Benedykt Kulas z Osławy 
Dąbrowy, Kazimiera Styp-Rekowska z Płotowa, Wanda Węsierska z Rekowa i Jan Winczewski 
z Łąkiego, a Srebrne Krzyże Zasługi: Walenty Breza z Półczna, Józef Chamier-Gliszczyński 
z Ciemna i Róża Mrozek-Gliszczyńska z Płotowa.



279G e n e z a  i   p r z e b i e g  z j a z d u  K a s z u b ó w

Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego i przewodniczącego Prezydium WRN 
w Koszalinie Zdzisława Tomala. Po nim mówił poseł Henryk Jaroszyk, który 
przekazał pozdrowienia od mieszkańców ziemi złotowskiej oraz wspominał o swo-
jej pracy w ZPwN na Pograniczu, w tym w powiecie bytowskim. Bazyli Hołod 
przekazał pozdrowienia od KW PZPR i WKW ZSL w Koszalinie. Po nim pozdro-
wienia przekazywali Jan Kozłowski – prezes Rady Okręgu TRZZ w Koszalinie, 
kpt. Paweł Sochaczewski – wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Bojowników o Wolność i Demokrację w Koszalinie, i poseł Bolesław Machut. Prze-
mawiali także dawni działacze ZPwN: Jan Rożeński ze Złotowa, Leon Wysiecki 
z Ugoszczy i poseł Florian Wichłacz. Podobnie jak poseł Jaroszyk, mówili o swojej 
pracy w dzielnicy V ZPwN70.

Na zakończenie radni PRN i MRN przyjęli wspólną uchwałę, w której stwier-
dzono, że 

dla upamiętnienia chlubnych kart historii, bohaterskich walk o polskość i wolność 
ziemi bytowskiej prowadzonej w okresie międzywojennym z naporem germanizacji 
i walk wyzwoleńczych z faszyzmem hitlerowskim w drugiej wojnie światowej, czcząc 
pamięć tych wszystkich bohaterów, którzy znosząc prześladowania narodowe w imię 
polskości, ginęli w więzieniach i obozach, jak i tych wszystkich, którzy krwią swoją 
i życiem w okresie drugiej wojny światowej niosąc wolność prastarym ziemiom, 

postanowili wybudować szkołę podstawową w Bytowie, jako szkołę pomnik 
imienia Bojowników o Polskość i Wolność Ziemi Bytowskiej, oraz zorganizo-
wać muzeum regionalne. Uroczystości zakończono odegraniem hymnu naro-
dowego. Następnie uczestnicy Zjazdu udali się na ul. Feliksa Dzierżyńskiego 
(obecnie Jana Bauera), gdzie Jan Jabłoński odsłonił tablicę pamiątkową na domu, 
w którym mieszkał Bauer71. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy zjazdu 
zostali zaproszeni na wspólny obiad, a następnie na część artystyczną. Do późnych 
godzin wieczornych przygrywały kaszubskie zespoły pieśni i tańca oraz orkiestry  
wojskowe i milicyjne72.

70 APS, PPRNiUP Bytów, protokół uroczystej sesji Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej w Byto-
wie z 18.05.1958 r., sygn. 9.
71 Napis na tablicy głosi: „Janowi Bauerowi (1904–1940). Bojownikowi o Wolność i Polskość Ziemi 
Bytowskiej – Rodacy. Bytów 1958 r.”
72 APS, PPRNiUP Bytów, protokół uroczystej sesji Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej w Byto-
wie z 18.05.1958 r., sygn. 9.
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Prasa koszalińska pisała o uroczystościach w Bytowie z aprobatą. Następ-
nego dnia w Głosie Koszalińskim ukazała się relacja na pierwszej stronie, dwa 
dni później – kolejna, a tydzień później – streszczenie referatu Huberta Krefta73. 
Na antenie Rozgłośni Koszalińskiej Polskiego Radia wyemitowano reportaż, 
a Polska Kronika Filmowa nakręciła migawki filmowe. Natomiast w gdańskim 
dwutygodniku Kaszëbë nie zamieszczono żadnej relacji z tych uroczystości. Jest 
to o tyle niezrozumiałe, że czasopismo to zamieszczało informacje o każdym 
przejawie działalności Kaszubów na całym obszarze Kaszub.

Przedłużeniem uroczystości w Bytowie w 1958 roku były obchody 30. rocz-
nicy powstania szkolnictwa polskiego w powiecie bytowskim zorganizowane 
16 i 17 maja 1959 roku. Poprzedzone zostały podobnymi uroczystościami, które 
odbyły się w Złotowie 9 i 10 maja tego roku. 16 maja 1959 roku w Osławie Dąbro-
wie, Płotowie, Rabacinie i Ugoszczy, czyli we wsiach, gdzie przed wojną funkcjo-
nowały szkoły z polskim językiem nauczania, odsłonięto na ich budynkach tablice 
pamiątkowe74, a następnego dnia – w niedzielę – odbyły się główne uroczystości 
w Bytowie. Rozpoczęły się wspólną sesją Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej 
w Powiatowym Domu Kultury z udziałem około 230 osób, w tym 60 radnych.  
Władze centralne reprezentował wiceminister handlu wewnętrznego Emil Koło-
dziej, a wojewódzkie – sekretarz KW PZPR Stanisław Makochonik, sekretarz 
Prezydium WRN Stanisław Piwowarczyk i przewodniczący WK FJN, kurator 
Koszalińskiego Okręgu Szkolnego Alfons Prondziński – Kaszub z Gochów. 
Referat na temat szkolnictwa w powiecie bytowskim wygłosił Wacław Gelger.  
Omówił związki ziemi bytowskiej z Polską przedrozbiorową, zjawisko Ost-
fluchtu na wschodnich ziemiach Niemiec, walkę Kaszubów o utrzymanie pol-
skości w XIX wieku, przebieg strajku szkolnego w 1906 roku, zabiegi o utwo-
rzenie i utrzymanie szkół z językiem polskim w latach 1920–1939, działalność 
ZPwN, ZPTSz i Jana Bauera oraz represje niemieckie wobec działaczy polskich.  
Dużo miejsca poświęcił rozwojowi szkolnictwa na ziemi bytowskiej po 1945 roku75.

Po przerwie wystąpił zespół Bałtyckiego Teatru Dramatycznego ze spekta-
klem Richarda Nasha „Zaklinacz deszczu”. Następnie zebrani przeszli na teren 
budowy szkoły na ul. Gdańskiej. Wacław Gelger odczytał uchwałę Powiatowej  
 

73 „»Nima Kaszub«”; „Bandze Polska?”; Kreft, „Wspominki”.
74 Julian Pelczar, „Szkoła wczoraj ostoją polskości – dziś kuźnią wiedzy i patriotyzmu. 30 lat 
szkolnictwa polskiego na Ziemi Bytowskiej”, GK, 18.05.1959.
75 APS, PPRNiUP Bytów, protokół uroczystej sesji PRN i MRN w Bytowie z 17.05.1959 r., sygn. 10.
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i Miejskiej Rady Narodowej w Bytowie z 18 maja 1958 roku w sprawie zbudowania 
ze składek społecznych szkoły imienia Bojowników o Polskość i Wolność Ziemi 
Bytowskiej. Inspektor szkolny w Bytowie Jan Wojak odczytał tekst aktu erekcyj-
nego, który przy dźwiękach hymnu narodowego został przez Gelgera wmurowany 
w fundamenty szkoły76.

Pierwsza w powiecie bytowskim „szkoła tysiąclecia” została oddana do 
użytku w trakcie uroczystości, jakie zorganizowano w Bytowie w niedzielę 4 marca 
1962 roku i połączono z 17. rocznicą wyzwolenia i 20. rocznicą powstania Pol-
skiej Partii Robotniczej. Tym razem przyjechało do Bytowa wielu ważnych gości: 
wicepremier Zenon Nowak, minister rolnictwa, poseł ziemi koszalińskiej Mieczy-
sław Jagielski, wiceminister oświaty Jan Szkop, dowódca Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego gen. dyw. Zygmunt Huszcza, I sekretarz KW PZPR w Koszalinie 
Antoni Kuligowski i przewodniczący Prezydium WRN w Koszalinie Zdzisław 
Tomal. Uroczystego otwarcia szkoły dokonał Zenon Nowak. W części artystycznej 
międzyszkolny zespół uczniowski z Bytowa zaprezentował wesele kaszubskie77.

Kulminacyjnym punktem wyzyskiwania przez władze w polityce wewnętrz-
nej tradycji ZPwN na ziemi bytowskiej było odsłonięcie pomnika Bojowników 
o Polskość i Wolność Ziemi Bytowskiej 22 lipca 1965 roku. Uroczystości połączono 
ze świętem państwowym, jednak były one skromne. Pomnik został odsłonięty 
przez sekretarza KW PZPR Stanisława Kujdę, czyli przez urzędnika partyjnego 
nie najwyższego szczebla78.

Najdłużej trwało organizowanie Muzeum Zachodniokaszubskiego w Byto-
wie. Otwarcie nastąpiło dopiero 1 stycznia 1972 roku, na podstawie uchwały 
Prezydium PRN z 8 czerwca 1971 roku79. Tak więc uchwała zjazdu Kaszubów 
z 18 maja 1958 roku w tym punkcie została wykonana dopiero po 14 latach. W paź-
dzierniku 1979 roku otwarto oddział bytowskiego muzeum – Muzeum Szkoły 
Polskiej w Płotowie80.

Zarówno zjazd Kaszubów w Bytowie, jak i późniejsze uroczystości doskonale 
wpisywały się w politykę ekipy Władysława Gomułki prowadzoną po 1956 roku.  

76 Tamże.
77 „Prastary Bytów uroczyście witał 17. rocznicę wyzwolenia – 20-lecie PPR”, GK, 5.03.1962.
78 Władysław Łuczak, „Odsłonięcie pomnika Bojowników o Polskość Ziemi Bytowskiej”, GK, 
23.07.1965.
79 Cezary Obracht-Prondzyński, „Aktywność kulturowa Kaszubów na ziemi bytowskiej. Doświad-
czenia przeszłości i stan współczesny”, Przegląd Zachodniopomorski 3 (2017): 141.
80 „W 50-lecie szkolnictwa polskiego na ziemi bytowskiej”, Głos Pomorza, 4.10.1979.
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Głównym celem polityki zagranicznej była walka z niemieckim rewizjonizmem 
terytorialnym i zmuszenie Republiki Federalnej Niemiec do uznania granicy 
na Odrze i Nysie Łużyckiej, a ważnym celem polityki wewnętrznej było zakończe-
nie integracji ludności rodzimej ziem zachodnich i północnych z pozostałą ludno-
ścią Polski. W tym kontekście popularyzowanie wiedzy o związkach Kaszubów, 
Krajniaków, ale również Ślązaków, Warmiaków i Mazurów z polskością było bar-
dzo ważne. Polityka ta była ważna także dla dużej części autochtonicznych Kaszu-
bów bytowskich. Przypominanie o walce z germanizacją, o działalności Związku 
Polaków w Niemczech i martyrologii w czasie drugiej wojny światowej przy-
wracało Kaszubom godność i ułatwiało stosunki z polską ludnością napływową.
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Abstrakt

W artykule omówiono genezę, przebieg i znaczenie zjazdu Kaszubów bytowskich, który 
odbył się 18 maja 1958 roku. Wydarzenie to zapoczątkowało kultywowanie pamięci o zma-
ganiach autochtonicznych Kaszubów z germanizacją w Republice Weimarskiej i Trzeciej 
Rzeszy. W późniejszych latach w propagandzie władz Pomorza Zachodniego tradycje 
Związku Polaków w Niemczech były stale obecne, ponieważ uzasadniały one głoszony 
powszechnie pogląd o odwiecznej polskości Pomorza Zachodniego. Były one również waż-
nym argumentem w walce z rewizjonizmem terytorialnym Republiki Federalnej Niemiec.

The origins and proceedings of the Kashubian convention  
in Bytów on May 18, 1958

Abstract

The article discusses the origins and proceedings of the Kashubian convention which took 
place in Bytów on May 18, 1958, marking the beginning of a commemoration of the struggle 
by indigenous Kashubians against Germanization in the Weimar Republic and the Third 
Reich. In later years, the traditions of the Union of Poles in Germany were a constant pres-
ence in West Pomeranian government propaganda, as they justified the widely proclaimed 
view of the eternal Polishness of West Pomerania. They were also an important argument 
in the fight against the territorial revisionism of the Federal Republic of Germany.

Cytowanie

Zenon Romanow, „Geneza i przebieg zjazdu Kaszubów w Bytowie 18 maja 1958 roku”, Przegląd 
Zachodniopomorski 37 (2022), 66: 259–286, DOI: 10.18276/pz.2022.37-12. 
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Omawiając początki Uniwersytetu Szczecińskiego (US), jego drugi rektor prof. Tade - 
usz Wierzbicki, a pierwszy wybrany w demokratycznych wyborach w 1989 roku, 
stwierdził, że „niestety, zyskał nasz uniwersytet złą łatkę »czerwonego«, i to 
głównie w skutek nacisków z zewnątrz (Komitet Centralny, Wojewódzki, Służba 
Bezpieczeństwa, ministerstwo…) oraz nadgorliwości w realizacji zaleceń na niektó-
rych szczeblach kierownictwa uczelni oraz organizacji partyjnych, młodzieżowych 
i innych”1. Ta negatywna opinia na temat sposobu budowania przez władze US, 
poprzez politycznie motywowane przekształcenia, Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
(WSP) w Szczecnie, zaczęła się kształtować w połowie lat 80. XX wieku. Wyra-
żana prywatnie dość powszechnie2, nie trafiała oczywiście na łamy ówczesnych  

1 Tadeusz Wierzbicki, „Kadencje rektora Kazimierza Jaskota (1985–1989)”, w: Uniwersytet Szcze-
ciński na przełomie wieków i czasów, 1985–2010, red. Włodzimierz Stępiński, Waldemar Tarczyński 
(Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010), 52.
2 Danuta Dąbrowska, „Dwadzieścia lat Uniwersytetu Szczecińskiego”, Kronika Szczecina 24 (2005): 
129; Ludwik Janiszewski, „Autobiografia”, w: Historia socjologii polskiej w autobiografiach, cz. 2, 
red. Teresa Rzepa (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1997), 123, 129.
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oficjalnych mediów, za to nie tylko jako figura retoryczna wykorzystywana była 
przez autorów publikujących w tzw. drugim obiegu3. Określenie „czerwony uni-
wersytet”, używane pejoratywnie w ramach oceny działań władz, stało się sym-
bolem stosunków panujących na uczelni i jej politycznego oblicza. Ułatwiało ono 
zarazem szczecińskiemu podziemiu ostrą krytykę sposobu tworzenia US, stawiając 
tę inicjatywę w jednym szeregu z innymi propagandowymi zabiegami władz. 
Jednak oprócz negacji, zrozumiałej w ówczesnej atmosferze zaognionego sporu 
politycznego, w drugoobiegowych tekstach poświęconych US można dostrzec 
także oceny pozytywne, akcentujące lokalne potrzeby i społeczne oczekiwania 
na uczelnię humanistyczną w Szczecinie.

Literatura poświęcona powstaniu w 1985 roku US jest już dziś dość ob szerna. 
Składają się na nią prace powstałe jeszcze w latach 80. XX wieku4, jak i te napisane 
już po 1989 roku,5 zwłaszcza opublikowane w XXI wieku jubileuszowe wydawnic-
twa, dotyczące zarówno samej uczelni6, jak i jej poszczególnych jednostek7. Posia-
damy też kilka opracowań o twórcach uniwersytetu i jego pierwszych profesorach8  

3 Zob. m.in. „Na Uniwersytecie Szczecińskim. Jazgot i Homa”, BiS 11/12 (1985): 6; bis, „Finis Aca-
demiae?”, BiS, 1 (1986): 3; Amicus, „Komu potrzebny jest uniwersytet w Szczecinie?”, Peryskop. 
Pismo Studentów i Absolwentów Szczecińskich Uczelni 1 (1985): 16.
4 Zofia Mielczarek, Bolesław Owczarek, Od Pedagogium do Uniwersytetu Szczecińskiego (Szczecin: 
Wydawnictwo Glob, 1985). 
5 Kazimierz Jaskot, wyb. i oprac., Uniwersytet Szczeciński – od inicjatywy do inauguracji, materiały 
i dokumenty (Szczecin: Towarzystwo Przyjaciół Szczecina, 2004); Dąbrowska, „Dwadzieścia lat”, 
129–138; Henryk Laskiewicz, Z historii powstania uniwersytetu w Szczecinie (Zapomniane fakty 
i dokumenty) (Szczecin: Optimex, 2005). 
6 Zbigniew Puchalski, red., Uniwersytet Szczeciński – fakty i refleksje (Szczecin: Wydawnictwo 
Dokument, 2005); Stępiński Włodzimierz, Tarczyński Waldemar, red., Uniwersytet Szczeciń-
ski na przełomie wieków i czasów, 1985–2010 (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, 2010).
7 Zob. m.in. Henryk Laskiewicz, Instytut Kultury Fizycznej w Szczecinie (Szczecin: Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001); Ryszard Lipczuk, „Zur Geschichte und Gegenwart 
der Stettiner Universitätsgermanistik”, Colloquia Germanica Stetinensia 14 (2005): 5–12; Wojciech 
Downar, red., Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Wczoraj – 
dziś – jutro (Szczecin: Zapol, 2011); Joanna Król, Elżbieta Magiera, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu 
Szczecińskiego (1985–2015) (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Minerwa, 2015); Piotr Niedzielski, 
Waldemar Tarczyński, red., Akademicki Szczecin XVI–XXI wiek (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016).
8 Zob. m.in. Danuta Dąbrowska, „Dr hab. Józef Kopeć (1923–2006)”, Kronika Szczecin, 26 (2007): 
189–190; Danuta Dąbrowska, „Jubileusz profesora Tadeusza Wierzbickiego”, Kronika Szczecina 
28 (2009): 171–185; Kazimierz Kozłowski, „Kazimierz Jaskot i jego czas historyczny w procesie 
tworzenia Uniwersytetu Szczecińskiego”, Pedagogika Szkoły Wyższej 1 (2011): 23–37; Włodzi-
mierz Krysiak, „Profesor Kazimierz Jaskot – uczony, organizator, społecznik”, Pedagogika Szkoły 
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oraz wydawnictwo biograficzne9 i słownikowe10. W dotychczasowej historiografii 
poświęconej obrazowi US w publicystyce i prasie na plan pierwszy wysuwa się 
praca Danuty Koźmian11. Opisano w niej opinie, jakie wobec idei powstawania 
uczelni były formułowane w regionalnych i centralnych mediach w pierwszej poło-
wie lat 80. XX wieku. Podobną drogę wybrał też Włodzimierz Stępiński, skupiając 
się na tekstach publikowanych w dzienniku Rzeczpospolita, którego redaktorzy byli 
mocno zaangażowani w opisywanie procesu tworzenia US12. Autorzy ci oparli się 
jedynie na oficjalnej prasie, nie podejmując prób prezentacji treści przekazywanych 
w drugim obiegu. Specyfika lat 80. XX wieku, wynikająca z istnienia masowego 
ruchu społecznego, krytykującego i kontestującego poczynania władz, skłania 
do analizy stosunku, jaki wobec nowej szczecińskiej uczelni zajęła najbardziej 
aktywna część solidarnościowego podziemia, zaangażowana w wydawanie nie-
zależnej prasy. Jak wspomniano, to bardzo interesujący przypadek, kiedy strona 
opozycyjna nie chce w pełni potępiać inicjatywy władz, dostrzegając jednak 
w niej ważne dla miasta i regionu elementy. W sposobie tworzenia US widzi też 
wyraźne niebezpieczeństwa dla pozycji nowej uczelni, proponując na łamach pism 
bezdebitowych lepsze rozwiązania. Przedmiotem rozważań będzie argumentacja 
używana przez autorów tekstów drukowanych w szczecińskich publikacjach dru-
goobiegowych. Analizie zostanie poddana treść krytyki działań władz prowadzą-
cych do powstania US, pokazane zostaną jej główne aspekty oraz pewne różnice  
występujące między poszczególnymi środowiskami stojącymi za wydawanymi 

Wyższej 1 (2011): 17–20; Danuta Dąbrowska, „Profesor Erazm Kuźma”, Kronika Szczecina 32 
(2013): 261–262.
9 Józef Stanielewicz, Włodzimierz Stępiński, Edward Włodarczyk, red., Uniwersytet Szczeciń-
ski – prekursorzy, założyciele, ludzie nauki (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, 2015).
10 Krzysztof Pikoń, red., Złota Księga Jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego 1984–2009 
(Gliwice: Mastermedia, 2009); Leszek Wątróbski, oprac., Księga Jubileuszowa Uniwersytetu Szcze-
cińskiego 1985–2015 (Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2015).
11 Danuta Koźmian, Droga do Uniwersytetu Szczecińskiego w opinii prasy centralnej i regionalnej 
w latach 1981–1985 (w 15. rocznicę powstania uczelni) (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego, 2000); Danuta Koźmian, „Prasa centralna i regionalna wobec potrzeb 
społeczno-politycznych i kulturowych powołania Uniwersytetu Szczecińskiego (w 15. rocznicę 
powstania uczelni)”, Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis 1 (2000): 7–27. Warta odnoto-
wania jest też płyta CD z nagraniami audycji radiowych dołączona do monografii jubileuszowej 
US z 2010 r.: Uniwersytet Szczeciński na antenie PR Szczecin. Fragmenty audycji z lat 1983–2009, 
w: Uniwersytet Szczeciński na przełomie. 
12 Włodzimierz Stępiński, „Droga do Uniwersytetu Szczecińskiego na łamach Rzeczpospolitej 
w latach 1984–1985. Uwagi do mariażu polityki, racji stanu i nauki w późnej Polsce Ludowej”, 
Pedagogika Szkoły Wyższej 1 (2011): 39–67. 
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pismami. Na ile to możliwe, tezy stawiane w szczecińskiej prasie bezdebitowej 
zostaną skonfrontowane z ówczesnymi i współczesnymi opiniami. 

Pisma drugoobiegowe poruszające temat powstającego US, oprócz opisywa-
nia nieznanych szerzej kulisów tego procesu, musiały odnosić się do argumentów 
przemawiających za powstaniem uczelni w Szczecinie, publikowanych w lokalnych 
środkach masowego przekazu, jak i w gazetach ogólnopolskich. Były one głosem 
lokalnych elit naukowych i politycznych skupionych wokół Komitetu ds. Powołania 
Uniwersytetu, a także wyrażały opinie władz partyjno-państwowych. Odnoszono 
się w nich do kwestii merytorycznych, związanych z rozwiązywaniem problemów 
organizacyjnych tworzonego uniwersytetu, m.in. pozyskiwania kadry naukowej 
z innych ośrodków i rozbudowy bazy lokalowej oraz potrzebami edukacyjnymi 
młodych ludzi. Podnoszono względy geopolityczne, w tym często grano kartą 
niemiecką, argumentując, że lokalizacja US na północno-zachodnich rubieżach 
PRL wzmacnia bezpieczeństwo państwa i jest elementem „polskiej racji stanu”. 
Często porównywano Szczecin z innymi miastami nadbałtyckimi, w których 
tego typu uczelnie już funkcjonowały i gwarantowały odpowiedni awans cywi-
lizacyjno-kulturowy. Porównywano liczbę uniwersytetów w Polsce i w innych 
krajach Europy, dowodząc, że w naszym kraju nie nastąpiło jeszcze odpowiednie 
nimi nasycenie. Stawiano zadania badawcze ukierunkowane na rozwijanie kon-
taktów z Niemcami, Skandynawią i krajami trzeciego świata, co miało wpisywać 
US w aktualną „wielką politykę” PRL. Istotne miejsce miały też zagadnienia 
ideologiczno-historyczne, traktując nowy uniwersytet jako zwieńczenie procesu 
powrotu piastowskiego Pomorza do macierzy, zapoczątkowanego zwycięstwem 
Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego w 1945 roku. Powstanie uniwer-
sytetu wpisywano także w długi łańcuch przemian społeczno-cywilizacyjnych 
zachodzących w socjalistycznej Polsce Ludowej. Nie mniej często posługiwano 
się w oficjalnej prasie argumentacją gospodarczą, widząc w US uczelnię morską, 
kształcącą kadry dla tego sektora przemysłu. Urzeczywistnieniem tego pomysłu 
było połączenie z WSP Wydziału Rybactwa z Akademii Rolniczej i zintegrowa-
nie go z naukami ekonomicznymi, społecznymi i humanistycznymi. Zwracano 
uwagę, że idea powstania uniwersytetu w Szczecinie nie jest wynikiem ambicji 
lokalnych elit politycznych, naukowych i gospodarczych, a stanowi wydarzenie 
potrzebne Polsce do stworzenia „interdyscyplinarnej, socjalistycznej wszechnicy 
nauk podstawowych”13. 

13 Stępiński, „Droga”, 45–63; Koźmian, Droga, 79–81, 84–95. 
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Będący wiceprzewodniczącym Komitetu ds. Powołania Uniwersytetu, były 
dyrektor szczecińskiego oddziału Radia i Telewizji Zbigniew Puchalski, zwracał 
uwagę na inny aspekt genezy US. Przyjmując, że decyzja Sejmu PRL o powo-
łaniu uniwersytetu w Szczecinie14 była decyzją stricte polityczną, stawiał tezę, 
że wpływ na to miało osłabienie władz centralnych wynikające z napięć społecz-
nych w okresie stanu wojennego. Według niego prowadziło to do wzmocnieniem 
tzw. terenu i wywoływało większą otwartość w aparacie władzy na postulaty 
i inicjatywy struktur regionalnych. Skłoniło też ówczesnych decydentów, w tym 
premiera gen. Wojciecha Jaruzelskiego i wicepremiera Mieczysława Rakowskiego, 
do poparcia idei US15. Nie dezawuując tych tez, należy zwrócić uwagę na wydaną 
ostatnio biografię M. Rakowskiego, w której autor prezentuje próby, jakie podej-
mował rząd generała Jaruzelskiego w celu pozyskania inteligencji i ludzi kultury. 
Odpowiednie gesty miały miejsce już od momentu wprowadzenia stanu wojen-
nego, a nasiliły się w latach 1984–1985, w okresie prac nad nowelizacją ustawy 
o szkolnictwie wyższym i działań zmierzających do zaakceptowania zmian przez 
środowisko akademickie. Choć w wymiarze ogólnopolskim nie skończyły się one 
sukcesem16, to wydaje się, że również w ich kontekście należy postrzegać decyzję 
władz dotyczącą utworzenia US. Powołanie mogło być też lokalnym elementem 
ucieczki do przodu wobec nadciągającej katastrofy gospodarczej, stopniowego roz-
kładu aparatu PZPR i wpisuje się w inne manewry władz z połowy lat 80., mające 
dowodzić normalizacji sytuacji w Polsce (zakończenie stanu wojennego, wybory do 
rad narodowych i do Sejmu, amnestia z okazji 40-lecia PRL, powołanie rządu Zbi-
gniewa Messnera, przygotowania do II etapu reformy gospodarczej, referendum)17. 

Artur Kubaj, opisując historię podziemnej, szczecińskiej Solidarności, także 
dostrzega w tym okresie jej wyraźny kryzys, który spowodował położenie głów-
nego ciężaru działalności na utrzymaniu niezależnej poligrafii18. Odpowiada to 
ogólnej sytuacji opozycji solidarnościowej w Polsce, sprawującej do połowy dekady 
rząd dusz. Odczuwalne jednak w tym czasie stały się oznaki wyczerpywania się 

14 Ustawa z dnia 21 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego, w: Uniwersytet 
Szczeciński – od inicjatywy, 425–426.
15 Zbigniew Puchalski, „Jubileuszowe refleksje”, w: Uniwersytet Szczeciński – fakty, 15, 17.
16 Michał Przeperski, Mieczysław F. Rakowski. Biografia polityczna (Warszawa: IPN, 2021), 
265–267, 297–298.
17 Antoni Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce  
1988–1990 (Kraków: Wydawnictwo Arcana, 2005), 32–57. 
18 Artur Kubaj, Nie wyrośli z marzeń. Szczecińska podziemna Solidarność (Warszawa: Wydaw-
nictwo LTW, 2011), 161 i n., 181 i n.
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dotychczasowych form aktywności działaczy i możliwości funkcjonowania struk-
tur podziemnych przy spadającej liczebność ich członków19. Nasilały się spory 
i podziały w regionach, pojawiały się konkurencyjne wobec Tymczasowej Komi-
sji Koordynacyjnej ośrodki kierownicze na szczeblu centralnym. Nieskuteczne 
okazywały się wezwania do strajków i protestów, nawet tych mających podłoże 
ekonomiczne, oraz słabo wypadły akcje bojkotu wyborów do rad narodowych 
w 1984 i do Sejmu w 1985 roku. Coraz liczniejsze środowiska opozycyjne loko-
wały się poza podziemnym ruchem związkowym, szukając innych pól aktywności 
oraz ideowej i organizacyjnej niezależności. Przywódcy Solidarności dostrzegali 
brak wiary polskiego społeczeństwa w możliwość wyprowadzenia kraju z sytu-
acji kryzysowej i w możliwość skutecznego oddziaływania opozycji na władze. 
Formułowane wówczas przez wymiar sprawiedliwości oskarżenia działaczy pod-
ziemnych o antypolską działalność inspirowaną przez zagranicę także prowa-
dziły do spadku społecznego poparcia i wyraźnego kryzysu grup opozycyjnych.  
Młodzi członkowie struktur podziemnych przyjmowali bardziej radykalne postawy 
i kontestowali „starych” za stawianie na pierwszym planie poszukiwania dialogu, 
porozumienia i ugody z władzą20. 

Działalności wydawniczej szeroko rozumianego środowiska podziemnej Soli-
darności na Pomorzu Zachodnim21 nie da się porównać z najbardziej aktywnymi 
regionami, a większa liczba tytułów prasy bezdebitowej wychodziła w niemal 
wszystkich dużych miastach Polski22. Według szacunków współtwórcy i znawcy  
 

19 Korzystając z dokumentów SB, skrupulatnie wyliczył to A. Dudek – Dudek, Reglamentowana 
rewolucja, 57–68.
20 Andrzej Friszke, „Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność (1982–1987)”, 
w: Solidarność podziemna 1981–1989, red. Andrzej Friszke (Warszawa: ISP PAN, 2006), 104–132.
21 Na temat podziemnej pracy wydawanej w Szczecinie, zob. Michał Paziewski, „Wydawnictwa 
pozacenzuralne w aglomeracji szczecińskiej (między stanem wojennym a likwidacją Głównego 
Urzędu Kontroli Prasy i Widowisk)”, w: Narodziny III Rzeczypospolitej. Pomorze Zachodnie 
w latach 1988–1990, red. Małgorzata Machałek, Jan Macholak (Szczecin: Wydawnictwo Dokument, 
2006), 117–168; Danuta Dąbrowska, „Szczecińskie czasopisma drugiego obiegi w latach 1981–1990”, 
Kronika Szczecina (1992–1993): 166–171; Krzysztof Żurawski, „Grot”, „Obraz”, „Z Podziemia”... – 
szczecińskie wydawnictwa drugiego obiegu (Szczecin: Wydawnictwo Publisher’s, 2005).
22 Jan Olaszek, Podziemne dziennikarstwo. Funkcjonowanie głównych pism informacyjnych pod-
ziemnej „Solidarności” w Warszawie w latach 1981–1989 (Warszawa: IPN, 2018), 61. Autor wylicza, 
że na około 3300 tytułów niezależnych czasopism wydawanych do 1990 r. 700 wychodziło w War-
szawie, 400 we Wrocławiu, 350 w Krakowie, 220 w Gdańsku, 130 w Poznaniu, nie wymieniając 
osobno Szczecina. Artur Kubaj dodaje, że pod względem wydawnictw wyprzedzały Szczecin jesz-
cze: Łódź, Lublin Katowice i Toruń, zob.: Artur Kubaj (współpr. Sebastian Ligarski), „Niezależni 
ludzie Solidarności”, w: Obraz. Podziemny miesięcznik społeczny Szczecin 1983–1989 (Szczecin: 
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drugoobiegowego ruchu wydawniczego w Szczecinie Michała Paziewskiego uka-
zywało się tu w latach 80. około 150 gazet i czasopism23. Jednakże przy całej szczu-
płości miejscowej bibuły, niezwykłym wyjątkiem, także w wymiarze ponadregio-
nalnym, był miesięcznik społeczno-polityczny Obraz, oceniany jako najbardziej 
opiniotwórcze pismo lokalnego podziemia24. Pismo wyróżniało się dość starannym, 
jak na warunki konspiracji drukiem, znaczną objętością, a przede wszystkim 
odmiennym od typowych zakładowych, związkowych czy partyjnych gazet, pro-
filem artykułów25. Jego redaktorzy mieli informacje o środowisku akademickim 
z pierwszej ręki, m.in. od Haliny Perkowskiej i Bazylego Barana, przez co nader 
chętnie odnosili się do, fundamentalnej dla zachodniopomorskich elit intelektual-
nych, idei powstania uniwersytetu w Szczecinie. Temat ten był poruszany również 
szerzej w pismach związanych ze środowiskiem akademickim: BiS i w jedynym 
wydanym numerze gazety Peryskop. Pismo Studentów i Absolwentów Szczeciń-
skich Uczelni oraz w czasopiśmie Obecność, aspirującym do odgrywania podob-
nej roli jak Obraz. Do „Obecności” pisały też osoby związane z WSP/US Paweł 
Bartnik, Danuta Dąbrowska26. W czołowych pismach zakładowych lokalnego 
podziemia, jak w Grocie (organ Tajnej Komisji Zakładowej Stoczni Szczecińskiej 
im. A. Warskiego) i CDN (związanym z Portem w Szczecinie) czy w wydawanym 
dla rolników AR27, próżno – poza małymi wzmiankami – szukać analiz, które 
odnosiłoby się do powstawania US. 

W obszerniejszych tekstach poświęconych kreowaniu przez władze uniwersy-
tetu na Pomorzu Zachodnim najczęściej nawiązywano do historii starań o uczelnię. 
Wspominano o nieudanych zabiegach mających miejsce zaraz po zakończeniu 
II wojny światowej, kontestując decyzje polityczne ówczesnych władz przeno-
szących Uniwersytet Stefana Batorego do Torunia, a Uniwersytet Jana Kazimie-
rza do Wrocławia. W efekcie pozbawiało to powojenny Szczecin odpowiednich 

ZR NSZZ Solidarność, IPN, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, 2011), 9, dostęp 6.07.2022, https://
solidarnoscmuzeum.pl/wp-content/uploads/2020/04/obraz-2.pdf. 
23 Michał Paziewski, „Dziwny podziemny świat. Z gazetkami na totalitaryzm”, rozm. przep. 
Z. Jasina, w: Papierowa rewolucja. Prasa bezdebitowa w PRL, Szczecin 9 (2009), dostęp 6.07.2022, 
https://przystanekhistoria.pl/download/166/98911/PapierowaRewolucja.pdf.
24 Paziewski, „Wydawnictwa”, 139.
25 Więcej na temat fenomenu czasopisma Obraz zob. Tomasz Zieliński, „Krótka opowieść o Obrazie. 
Przyszedł Stefan do Zdzicha…”, w: Papierowa rewolucja. 
26 Paziewski, „Wydawnictwa”, 141–142.
27 Żurawski, „Grot”, 20–23.
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naukowych kadr28. Było to powielenie lokalnego mitu o poważnych, ale nieziszczo-
nych szansach na przejęcie w latach 40. XX wieku ludzkiej i materialnej spuścizny 
uczelni wileńskiej29. Czasami prezentowano także meandry drogi ewolucyjnej, 
na jaką w końcu lat 60. zdecydowały się miejscowe elity naukowe i polityczne, 
tworząc filię UAM w postaci Wyższej Szkoły Nauczycielskiej i przekształcając 
ją później w samodzielną WSP30. Wybór tej drogi nie był krytykowany, jednak 
stawiano zarzut o typowy dla realnego socjalizmu doby PRL brak autentycznych 
konsultacji i analizy potrzeb społecznych31. 

Autorzy drugoobiegowi uwypuklali natomiast to, co ówczesna oficjalna prasa 
skrzętnie pomijała, oceniając, że starania o US nabrały tempa dopiero w początkach 
lat 80., dzięki zabiegom Solidarności środowiska akademickiego32. Po latach na zna-
czenie inicjatywy podjętej w 1981 roku przez członków Solidarności zwrócili uwagę 
Danuta Dąbrowska i obszernie Henryk Laskiewicz33. Jest to odmiennie ujęcie od 
innych wydawanych współcześnie publikacji, w których podkreśla się głównie rolę 
Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, które w 1981 roku podjęło starania o US. 
Miało ono wsparcie innych szczecińskich uczelni, instytucji kultury oraz KW PZPR, 
ale cechą charakterystyczną była duża rezerwa wykazywana wówczas przez wła-
dze centralne34. W innych opracowaniach zupełnie nie dostrzega się zabiegów 
 

28 CT, „Uniwersytet Szczeciński – cieszyć się czy nie?”, Obraz 8 (1984): 13; J. Szary, „O uniwer-
sytecie bez emocji”, Obraz 1 (1985): 3.
29 Na temat zaawansowanych planów powołania w Toruniu uniwersytetu (Wszechnicy Pomorskiej) 
jeszcze przed II wojną światową oraz zbieżnych z późniejszymi szczecińskimi argumentami natury 
geograficznej i geopolitycznej, jak również planami rozwoju w przedwojennym Toruniu badań 
pomorzoznawczych i poświęconych gospodarce morskiej, zob. Tomasz Ślepowroński, Polska 
i wschodnioniemiecka historiografia Pomorza Zachodniego (1945–1970). Instytucje – koncepcje – 
badania (Szczecin: Zapol, 2008), 72–76.
30 Por. Gaziński, „Droga”, 162–170.
31 Szary, „O uniwersytecie”, 3.
32 Obserwator, „Perspektywa Uniwersytetu Szczecińskiego”, Obraz 6 (1984): 16. Było to nawiązanie 
do tekstu „Uniwersytet w Szczecinie!?”, opublikowanego w 1981 r. w studenckim piśmie Półgęb-
kiem. Tygodnik NZS WSP, gdzie prezentowano współpracę niemal wszystkich lokalnych środowisk 
w dążeniu do US – „Uniwersytet w Szczecinie!?”, Półgębkiem. Tygodnik NZS WSP 12 (1981): 16–18. 
Autor serdecznie dziękuje M. Paziewskiemu za wskazanie tego tekstu i udostępnienie jego kopii.
33 Dąbrowska, „Dwadzieścia lat”, 131–132; Laskiewicz, Z historii, 40–47. Por. Janiszewski, „Auto-
biografia”, 124. 
34 Zdzisław Puchalski, Edward Włodarczyk, „Na drodze do uniwersytetu”, w: Uniwersytet Szcze-
ciński na przełomie, 21–22; Koźmian, Droga, 71; Radosław Gaziński, „Droga do Uniwersytetu 
Szczecińskiego”, w: Akademicki Szczecin, 170–171. Wyłącznie na rolę KW PZPR i władz woje-
wódzkich w 1981 r. zwraca uwagę: Mielczarek, Owczarek, Od Pedagogium, 115.
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mających miejsce w 1981 roku, przyjmując za początek ostatniego etapu dochodze-
nia do US rok 198235. Na ogół jako głównych zaangażowanych w inicjatywę z lat 
1980–1981 wymienia się Alinę Hłyńczak36, Józefa Kopcia37, Kazimierza Jaskota38. 
Autor najbardziej wnikliwej analizy szans powstania i rozwoju US przedstawionej 
w Obrazie, J. Szary (Tomasz Zieliński39), największą rolę przypisywał komisji 
zakładowej NSZZ Solidarność WSP i Alinie Hłyńczak, podkreślając ważną, choć 
krótkotrwałą, działalność rektora J. Kopcia. To z tych kręgów padały argumenty 
socjologicznie, historycznie i geograficznie potwierdzające humanistyczne aspi-
racje regionu, które w pełnił J. Szary akceptował, identyfikując się z potrzebą 
powstania US40. Czasami prezentując genezę uniwersytetu, przewrotnie akcento-
wano powołanie w 1981 roku Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie41. 
Pisano, że miało to sprowokować władze do kontrakcji i budowy „silnego ośrodka 
socjalistycznego wychowania”, przygotowanego do zwalczania wpływów kleru42.

W pismach drugoobiegowych odnoszono się również do argumentacji na rzecz 
powstania US, jaką szermowały lokalne władze i środowiska zaangażowane w ten 
proces. Oddzielano zabiegi czysto propagandowe od kwestii, z którymi się czę-
sto zgadzano, podejmując polemikę jedynie z niektórymi tezami. Wspomniany 
już J. Szary zastanawiał się, czy państwu polskiemu, pogrążonemu w głębokim  
 

35 Zofia Mielcarek-Głowacka, „Droga do uniwersytetu”, w: Uniwersytet Szczeciński – fakty, 23.
36 Maria Brzezińska, „Alina Joanna Hłyńczak (1931–2011)”, w: Uniwersytet Szczeciński – pre-
kursorzy, 129–136. W ramach równoległych działań STN i WSP A. Hłyńczak została powołana 
w 1981 r. na stanowisko przewodniczącej Środowiskowego Komitetu ds. Powołania Uniwersytetu 
przy STN (s. 131). 
37 Paweł Andrzejewski, „Józef Kopeć (1923–2006)”, w: Uniwersytet Szczeciński – prekursorzy, 
184–192. Rektor Kopeć już w swoim przemówieniu inauguracyjnym w październiku 1981 r. wzywał 
do powstania Uniwersytetu Zachodniopomorskiego w Szczecinie (s. 189).
38 Dąbrowska, „Dwadzieścia lat”, 132; Puchalski, Włodarczyk, „Na drodze”, 21–22. Por. dokumenty 
zamieszczone w: Uniwersytet Szczeciński na przełomie, 17–22. 
39 Artur Kubaj, „Obraz”, w: Obraz. Podziemny miesięcznik, 3; Dobrosława Świerczyńska, oprac., 
Kto był kim w drugim obiegu? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy, 1976–1989 (Warszawa: 
Wydawnictwo IBL, 1995) 157.
40 J. Szary, „O uniwersytecie bez emocji”, Obraz 1 (1985): 3. Por. AIPN Sz, WUSWwSz, sygn. 575/1, 
Wiesław Pawelec, k. 239, Apel do społeczeństwa Pomorza Zachodniego wystosowany przez Komitet 
d/s Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego przy Szczecińskim Towarzystwie Naukowym.
41 Dekret erygujący Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie z 24.03.1981 r., zob. Kazimierz 
Majdański, „Dekret erekcji Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Szczecińsko-Kamień-
skiej”, Prezbiterium 2–3 (1981): 111. 
42 Obserwator, „Perspektywa”, 16. Podobne argumenty były przytaczane w tekście: Amicus, 
„Komu”, 12.
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kryzysie ekonomicznym, nowa uczelnia jest potrzebna. Uważał, że odpada argu-
ment dotyczący stopnia nasycenia społeczeństwa studiującymi obywatelami, który 
był ówcześnie bliski średniej europejskiej, a w bloku państw socjalistycznych 
miał sytuować Polskę nawet na trzecim miejscu (po Jugosławii i ZSRR). Bardziej 
istotnym argumentem, niepodejmowanym przez władze, wydawała mu się rola, 
jaką społeczeństwo przywiązuje do wykształcenia na poziomie uniwersytec-
kim. Konstatował, że pomimo tego, iż partia nie konsultuje swoich pomysłów 
z mieszkańcami Pomorza Zachodniego, idea powstania uniwersytetu jest przez 
nich pozytywnie przyjmowana i występuje duża gotowość zaakceptowania kosztów 
stworzenia w Szczecinie nowej uczelni. Gdyby władze odważyły się na dialog, 
poparcie społeczne mogłoby być ważnym argumentem popierającym decyzję 
o powstaniu US43.

Krytyce poddawane były propagandowe zabiegi władz, jak m.in. próby roz-
grywania karty niemieckiej i przedmiotowe w związku z tym traktowanie US, który 
miał się stać jedynie symbolem utrwalania polskości na ziemiach zachodnich44. 
Zarzucano też, w sposób nie do końca dziś zrozumiały, „walenrodyczną” próbę legi-
tymizowania się władz, postępujących w swoim mniemaniu w sposób niezależny 
od ZSRR45. Publicysta Obrazu, w tekście sygnowanym literami CT (Kazimierz Jor-
dan46), był zaniepokojony zbyt wielkim propagandowym zadęciem rządzących, 
przy zbyt małej uwadze poświęcanej ekonomicznym warunkom, w jakich przyjdzie 
funkcjonować przyszłej uczelni47. Zakładał, że uczelnia stanie się czymś na kształt 
Centrum Matki Polki i warszawskiego metra, czyli niemalże mitycznych budów 
okresu PRL. Podawał też przykład tradycyjnych rogatywek, które władze przy-
wróciły na głowy „kompani honorowej LWP”, chcąc ocieplić wizerunek wojska  

43 Szary, „O uniwersytecie”, 4. 
44 CT, „Uniwersytet”, 14. Tak właśnie sytuował znaczenie powstania uniwersytetu w Szczeci-
nie K. Jaskot w swoim przemówieniu inauguracyjnym 30.09.1985 r.: „Przemówienie inaugura-
cyjne rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 1985/1986”, w: Uniwersytet Szczeciński – od inicja-
tywy, 576. Szczegółowe wyliczenie enuncjacji antyniemieckich w kontekście US zob. Laskiewicz,  
„Z historii”, 31.
45 CT, „Uniwersytet”, 15.
46 Kubaj, „Obraz”, 3.
47 Należy zwrócić uwagę, że szczecińscy twórcy US zdawali sobie sprawę z olbrzymich wyzwać 
socjalno-bytowych uczelni i jej kadr, dlatego tak wiele miejsca w działaniach organizacyjnych 
poświęcano tym kwestiom, zob. Archiwum Państwowe w Szczecinie (APSz), Wojewódzka Rada 
Narodowa w Szczecinie, Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XIII/78/82 z dnia 30 czerwca 1982 r. 
w sprawie prac przygotowawczych do powołania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, maj 1985, 
sygn. 140, k. 22–25, 33–35.



297N a  d r o d z e  d o  „ c z e r w o n e g o  u n i w e r s y t e t u ”

stojącego za ekipą Jaruzelskiego. Podobnie napędzany lokalnymi ambicjami  
uniwersytet, przy braku autentycznego zaangażowania środków centralnych, stawał 
się jedynie propagandowym mirażem, prezentem władz dla trudnego politycznie 
regionu, którego najważniejszym celem nie było wykreowanie silnej naukowo 
placówki, a jedynie ocieplenie wizerunku rządzących. Autor tekstu przyznawał, 
że na razie nie ma dowodów, że „impreza pod nazwą Uniwersytet Szczeciński” cał-
kowicie rozpłynie się w socjotechnicznych zagraniach władz, jednak obawy o taki 
kształt rzeczy miał budzić niejednoznaczny do niej stosunek Ministra Szkolnictwa 
Wyższego Benona Miśkiewicza48. Oficjalnie B. Miśkiewicz przesadnie podkreślał 
znaczenie nowej uczelni, dzięki której Szczecin miał zyskać rangę w wymiarze 
„ogólnoświatowym”. Wiedziano jednak, że długi czas podchodził bez entuzjazmu 
do idei jej powstania, obawiając się stworzenia Uniwersytetowi Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu konkurencji, z czego zresztą nie wahał się dworować, publicznie 
opowiadając anegdoty o kulisach zakładania WSP w Szczecinie49.

Obawy ujawniane przez publicystów prasy bezdebitowej skłaniały do podda-
wania analizie i krytyce strukturę powstającej uczelni. Mimo zapowiedzi nie udało 
się połączyć z WSP Wydziału Rybactwa z Akademii Rolniczej i Wydziału Eksplo-
atacji Portów z Wyższej Szkoły Morskiej. Do US, którego podstawą organizacyjną 
i kadrową stawała się WSP, dołączano jedynie Wydział Ekonomiczno-Transportowy 
Politechniki Szczecińskiej (PS)50. Podejrzewano, że było to na rękę innym słabym 
wyższym uczelniom Polski, które w ten sposób zdejmowały z siebie odium bycia 
„najgorszą uczelnią w kraju”. Odrzucano wizję tworzenia US jako placówki, która 
miała być ukierunkowana na badania poświęcone gospodarce morskiej i krajom 
trzeciego świata. Biorąc pod uwagę odstąpienie od wizji „wielkiego uniwersytetu”, 
możliwości realizowania tych kierunków badawczych, głównie siłami pracowni-
ków WSP, wydawały się mocno wątpliwe. U źródła tych problemów widziano brak 
autentycznej i otwartej dyskusji oraz nieuwzględnienie przez władze głosu opinii 
publicznej. Co prawda w warunkach „stanu powojennego” warunki do prawdziwej 
 

48 Podobne opinie na temat negatywnego stosunku do powołania US wychodzące od B. Miśkie-
wicza oraz z Rady Głównej nauki i Szkolnictwa Wyższego zob. Puchalski, Włodarczyk, „Na dro-
dze”, 23. „Bez względu na elegancję odmownych oświadczeń praktycznie oznaczało to, że w połowie 
lat osiemdziesiątych środowiska te były przeciwko zwiększaniu liczby i tworzeniu nowych wyższych 
uczelni w Polsce, w tym i uniwersytetu w Szczecinie”. 
49 CT, „Uniwersytet”, 13, 15. O negatywnym stosunku poznańskiego UAM w latach 80. do tworzenia 
US zob. Puchalski, Włodarczyk, „Na drodze”, 22–23.
50 Dyskusję na ten temat, sięgającą czasów przed 1982 r., zrelacjonował Laskiewicz, Z historii, 35–39.
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debaty były mocno ograniczone, jednak jej brak w ocenach prasy opozycyjnej 
prowadził do partykularyzacji najpoważniejszej w dziejach polskiego Szczecina 
inicjatywy naukowej i zmarnowania czterdziestoletnich wysiłków, których efektem 
będzie jedynie słaba prowincjonalna uczelnia51.

J. Szary kreślił perspektywy działań i szanse rozwojowe poszczególnych 
wydziałów. Naturalne było, że najsilniejszym z nich będzie przejęty od PS Wydział 
Ekonomiki Transportu, mający najdłuższe tradycje akademickie52. Jego dalsze 
funkcjonowanie nie powinno odbiegać od wcześniej wypracowanych metod dzia-
łania i kierunków badawczych. Istnienie w ramach US kierunków biologicznych 
nie zostało wówczas jeszcze ostatecznie określone, co przy wzrastającej wadze 
tej dziedziny gospodarki i nauki autor oceniał jako znaczące niedociągnięcie. 
Pomijanie problematyki ochrony środowiska, wynikające z odgórnego utajnienia 
danych o zagrożeniach ekologicznych w Polsce, także ujemnie wpływało na tę część 
nowej uczelni. Słabość kadrowa WSP miała determinować opóźnienie prac nad 
budową Wydziału Nauk Ścisłych. J. Szary wątpił w ogóle w możliwość powstania 
takiego wydziału, a proponowane protezy w postaci dołączenia Zakładu Chemii 
nie wydawały się właściwe dla zwiększenia potencjału naukowego szczecińskiej 
matematyki i fizyki. Reasumując, kreślił bardzo czarny obraz nowej uczelni:

Na poziomie krajowym będzie ekonomia, zaś pedagogika będzie porównywalna 
tylko ze słabym instytutem w Uniwersytecie Toruńskim (…) pozostałe jednostki 
od uniwersyteckich dzieli przepaść. (…) pełne prawa akademickie mógłby otrzy-
mać (…) wydział ekonomii, który i tak już je posiada na PS. Można oczekiwać, 
że prawo nadawania stopnia naukowego doktora mogłaby otrzymać rada wydziału 
humanistycznego w zakresie historii i tylko w tej dyscyplinie. (…) W pozostałych 
dyscyplinach (łącznie z pedagogiką) nie są na ogół spełnione warunki stawiane 
przez ministerstwo dla prowadzenia nauczania na odpowiednim kierunku studiów53.

Z punktu widzenia elit humanistycznych miasta i regionu, dostrzegających 
dotychczasową znaczącą lukę w tej dziedzinie nauki, najważniejsze stawało się 
wykreowanie odpowiedniego wydziału. J. Szary podkreślał silne tendencje odśrod-
kowe różniące historyków, filologów i pedagogów, ale korzyści wynikające z ich 
powiązania instytucjonalnego miały przesądzić o powołaniu dużego wydziału. 

51 CT, „Uniwersytet”, 14. Podobne opinie zob. Wierzbicki, „Kadencje”, 44.
52 Zob. Nasza Alma Mater. Wspomnienia absolwentów szczecińskiego ośrodka nauk ekonomicznych 
(Szczecin, 1996).
53 Szary, „O uniwersytecie”, 5–6.
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Z kierunków filologicznych najbardziej rozwinięta wydawała się autorowi poloni-
styka, ale i tak jedynie na poziomie kształcenia nauczycieli. Dostrzegał on pewne 
szanse otwarcia germanistyki (współpraca z NRD), a dalsze istnienie filologii 
rosyjskiej miały warunkować jedynie „względy pozamerytoryczne”54.

Problemy struktury US ściśle wiązały się z kwestią kadry, która mogłaby 
zagwarantować wysoki poziom naukowy i dydaktyczny. Groźba powstania sła-
bej kadrowo uczelni wynikła ze wspomnianej już rezygnacji z planów budowy 
„wielkiego US”55. J. Szary obrazował ją tabelą z zestawieniem obsady personalnej 
stanowisk samodzielnych i niesamodzielnych pracowników nauki w uczelniach 
Torunia, Gdańska, Lublina i Śląska. Porównywalna liczba naukowców występowała 
jedynie na kierunkach ekonomicznych. Co prawda kilka miesięcy, jakie pozostały 
do otwarcia US, mogłoby pozwolić na większy przepływ naukowców do Szczecina 
(choć głównie spoza renomowanych ośrodków akademickich), jednakże „nieudolna 
i niejasna” polityka mieszkaniowa władz WSP nie pozostawiała większych złu-
dzeń. To także musiało rzutować na nierealność projektów szybkiego uczynienia 
z US ośrodka specjalizującego się w badaniach nad zagadnieniami dotyczącymi 
problematyki morskiej czy nad skandynawistyką oraz afrykanistyką56.

Najwięcej zastrzeżeń i słów ostrej krytyki ze strony prasy drugoobiegowej 
dotyczyło jednak nie liczby kadry naukowej nowego uniwersytetu czy jej jakości, 
ale politycznego i ideologicznego obrazu US. J. Szary wyrażał obawę, że: 

(…) przyszły uniwersytet ze względy na szczupłość i niską jakość kadry nauczającej 
będzie najgorszym w Polsce, nie będzie w stanie prowadzić niezależnych badań 
naukowych i szerzyć obiektywnej wiedzy. Występuje nawet poczucie zagrożenia, 
że jego pracownicy i absolwenci nie tylko nie będą służyć społeczeństwu, lecz 
władzy dla coraz bardziej doskonalszego ubezwłasnowolnienia tego społeczeństwa 
(…) Nawet pod względem czysto formalnym Uniwersytet Szczeciński będzie zdecy-
dowanie najgorszy w Polsce, a nawet nie będzie faktycznie uczelnią akademicką57. 

Potwierdzały to niejako słowa B. Miśkiewicza, które padły na uroczystej inaugu-
racji pierwszego roku akademickiego na US 30 września 1985 roku: „(…) będzie to 
uczelnia w pełni zaangażowana w rozwój polskiej nauki, przygotowanie najwyżej 
wykwalifikowanych kadr oraz w socjalistyczne wychowanie polskiej inteligencji”, 

54 Tamże, 6.
55 Por. Puchalski, Włodarczyk, „Na drodze”, 22.
56 Szary, „O uniwersytecie”, 6; por. Wierzbicki, „Kadencje”, 44, 52.
57 Szary, „O uniwersytecie”, 4.
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która włączy się w „dalszy rozwój swojego socjalistycznego państwa”, a społecz-
ność akademicka US „nie będzie szczędziła sił dla rozwoju swojej uczelni w służbie 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”58. 

Także inni autorzy artykułów poświęconych US zwracali uwagę, że intencją 
władz, dodatkowo osłabiającą pozycję nowej uczelni w kraju, było stworzenie 
uniwersytetu, który politycznie w pełni oddany będzie kierownictwu partyjno-
-rządowemu, stanowiąc bezpieczną przystań dla „swoich” akademików59. Prezen-
towano sposoby zaangażowania uczelnianej organizacji partyjnej w ideologiczne 
i polityczne przygotowanie przekształcenia uczelni, prowadzące do wywierania 
nacisków na młoda kadrę, w celu zwiększenia liczby członków PZPR i członków 
nowych związków zawodowych60. Mechanizmy nomenklaturowej polityki kadro-
wej na WSP/US opisał po latach wybitny szczeciński socjolog Ludwik Janiszewski, 
pokazując uzależnienie dyrektorów instytutów oraz ich rad naukowych od opinii 
KU PZPR i decyzji personalnych podejmowanych w KW PZPR. Przy nomina-
cjach i zatrudnieniach pierwszoplanową rolą odgrywało członkowstwo w partii, 
a mniejsze znaczenie miały kwestie merytoryczne naukowca, choć i tak „Zawsze 
musiała być akceptacja ze strony PZPR”61. 

W tekście Obecności, sygnowanym pseudonimem Biały62, oceniano, że do 
najbardziej radykalnych działań doszło w 1984 roku w Instytucie Filologii Pol-
skiej, kierowanym przez Erazma Kuźmę, gdzie władze uczelni wyprowadziły 
cios w środowisko polonistów zaangażowane w działalność w Solidarności. 
Zarazem miał to być element osobistej zemsty prorektora WSP Edwarda Homy63 

58 „Przemówienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Benona Miśkiewicza 
wygłoszone na inauguracji Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 30 września 1985 r.”, w: Uni-
wersytet Szczeciński –od inicjatywy, 581, 583, 586. Zob. komentarz T. Wierzbickiego: Wierzbicki, 
„Kadencje”, 44, 52. 
59 CT, „Uniwersytet”, 14.
60 Biały, „WSP w drodze do uniwersytetu”, Obecność 13 (1985) 3.
61 Ludwik Janiszewski, „Autobiografia”, 122–123, 125–128. Potwierdzają to protokoły obrad 
senatu US, np. z 10 marca czy 21 kwietnia 1986 r., w których sekretarz KU PZPR K. Wenta jest 
pierwszym, który w dyskusji zabiera głos i wypowiada się na temat poparcia udzielanego przez 
partię kandydatowi – Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego (dalej: AUS), Rektorat, Posiedzenia 
(Protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 1985/1986), 
sygn. 132/17, k. 68, 103. 
62 Autor dziękuje swoim rozmówcom: M. Paziewskiemu, B. Baranowi, P. Bartnikowi za próbę 
odnalezienia nazwiska autora o pseudonimie Biały. Zakończyła się jednak ona niepowodzeniem. 
63 E. Homa, jako kontakt operacyjny SB, kontaktował się z funkcjonariuszami i informował ich 
o sytuacji na uczelni, co prowadziło do działań służb przeciw niewygodnym pracownikom i studen-
tom – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie (dalej: AIPN Sz), Wojewódzki 
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za wcześniejszy sprzeciw, jaki filolodzy skierowali do Senatu przeciwko jego 
zatrudnieniu na uczelni. Przy akceptacji dziekan Wydziału Humanistycznego 
Eugenii Brzosko oraz władz, na czele z rektorem K. Jaskotem, utrudniano dzia-
łalność naukową E. Kuźmy, a jego podwładnych wzywano na dyscyplinujące 
rozmowy. Według informacji zamieszczonych w Obecności w trakcie tych rozmów 
padały propozycje zmiany postawy politycznej. Tym warunkowano przedłużenie 
zatrudnienia na US, a nieprzekonanych młodych naukowców kuszono propozy-
cjami zmiany sytuacji materialnej i uzyskania służbowego mieszkania. Biały 
opisywał spotkanie pracowników Instytutu Filologii Polskiej z przedstawicie-
lami uczelnianej PZPR, Kazimierzem Wentą i Leopoldem Grzegorkiem64, którzy 
w kontekście powstania uniwersytetu zapowiadali czystkę wobec nieprawomyśl-
nych młodych naukowców i wymuszenie deklaracji lojalności od pozostałych65.

Publicyści prasy bezdebitowej wskazywali ponadprzeciętną rolę PZPR w two-
rzeniu zrębów nowej uczelni, co miało prowadzić do jej jednoznacznego ideolo-
gicznego ulokowania po stronie komunizmu oraz pełnej wasalizacji społeczności 
akademickiej względem władz66. Łączono to ze zmianami, jakie zachodziły na WSP 
po wprowadzeniu stanu wojennego, kiedy to naciski władz doprowadziły do rezy-
gnacji ze sprawowanych stanowisk (m.in. sprawa J. Kopcia, do stanu wojennego 
rektora tej uczelni)67 oraz relegowania z pracy zaangażowanych w działalność 
w Solidarności uczonych. Najczęściej ostrze oskarżenia kierowane było w stronę 
nowego rektora K. Jaskota, o którym po latach D. Dąbrowska pisała bardzo krytycz-
nie, wskazując na „autorytatywność rządów ekipy K. Jaskota (…) pochodzącego 

Urząd Spraw Wewnętrznych w Szczecinie 1983–1990 (dalej: WUSWwSz), sygn. 0053/15/J, 
Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Mecenas” dot. Kuźma Erazm, imię ojca: Henryk, 
ur. 03-04-1926 r. w m. Węgrowice, k. 10, 37; tamże, sygn. 0010/3051, Teczka kontaktu operacyjnego 
pseudonim „Pleban”/HE/EH dot. Homa Edward, imię ojca: Józef, ur. 01-10-1932 r. 
64 Piotr Krupiński określa L. Grzegorka jako „strażnika sumień” odpowiedzialnego za ideologiczną 
poprawność, który wraz z E. Homą „z wyjątkową gorliwością utrwalał polityczne status quo, nie-
rzadko kosztem swobody myślenia podwładnych czy studentów (a także kosztem ich naukowego 
rozwoju i karier)” – Piotr Krupiński, „Ćwierćwiecze szczecińskiej polonistyki uniwersyteckiej”, 
w: Uniwersytet Szczeciński na przełomie, 401. 
65 Biały, „WSP”, 3–5. Por. Erazm Kuźma, „Byliśmy białą plamą na mapie nauki polskiej...”; rozm. 
przepr. Piotr Krupiński, Autobiografia. Literatura, Kultura, Media 1 (2014) 121–122. O nadchodzącej 
weryfikacji przyszłych pracowników US zob. APSz, KU PZPR Uniwersytet Szczeciński (dalej: 
KU PZPR US), Protokoły posiedzeń egzekutywy, 209–210. Protokół z 27.03.1985 r.
66 Por. Dąbrowska, „Dwadzieścia lat”, 134.
67 Por. Dąbrowska, „Dr hab. Józef Kopeć”, 181.
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z partyjnego nadania68. W informacjach zamieszczanych w Obrazie, nie perso-
nalizując oskarżeń, wskazywano na ręczne sterowanie wyborami do organów 
uczelni, w tym na stanowisko rektora. Dostrzegano także pełną fikcję elekcji 
w 1983 roku pierwszego sekretarza Komitetu Uczelnianego (KU) PZPR, kiedy 
pozbyto się Henryka Komarnickiego, a w efekcie partyjnych rozgrywek obsadzono 
na tym stanowisku K. Wentę69. Uczelniana Organizacja Partyjna pod kierunkiem 
tego ostatniego skrupulatnie wykonywała polecenia władz oraz poprzez naciski 
i sztuczki wyborcze minimalizowała wpływ naukowców o innych poglądach 
w uczelnianym Senacie70. 

Złą wróżbą dla nowej uczelni było też zablokowanie z powodów politycznych, 
przez rektora K. Jaskota, odtworzenia w WSP samorządu studenckiego71. Sprawa ta 
była szczegółowo opisywana w 1985 roku w piśmie studentów i absolwentów szcze-
cińskich uczelni Peryskop72. Zgodnie z treścią ustawy o szkolnictwie wyższym  
 

68 Dąbrowska, „Jubileusz”, 172. Jest symptomatyczne, że K. Kozłowski, pisząc tekst stanowiący 
próbę obrony dokonań K. Jaskota oraz pokazania ich w szerszym kontekście, świadomie uchylił 
się od polemiki wobec podobnych zarzutów – Kozłowski, „Kazimierz Jaskot”, 32–33. Blado przy 
tym wypada ewidentnie hagiograficzny tekst W. Krysiaka, w którym autor w ogóle nie dostrzega 
politycznych aspektów działania K. Jaskota w latach 80. XX w. – Krysiak, „Profesor”, 18 – gdzie 
czytamy: „Kiedy w 1982 roku został powołany [K. Jaskot – T.Ś] do objęcia stanowiska rektora 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, z wrodzonym sobie entuzjazmem, determinacją i konsekwencją 
przystąpił do realizacji własnej wizji rozwoju uczelni humanistycznej i szkolnictwa wyższego 
na Pomorzu Zachodnim oraz Szczecina jako ośrodka uniwersyteckiego”. Podobny charakter ma 
biogram: Maria Czerapaniak-Walczak, „Kazimierz Jaskot (1936–2005), nauczyciel – badacz –  
społecznik”, w: Uniwersytet Szczeciński – prekursorzy, 154–162. 
69 Sprawował on funkcję sekretarza KU PZPR WSP od 30.11.1983 r. – Danuta Koźmian, Rozwój 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie w latach 1968–1983 (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1985), 207.
70 Próżno dostrzec elementy tych rozgrywek w dokumentach zachowanych po KU PZPR US, gdzie 
wzmiankuje się jedynie o nie w pełni udanych wyborach do Senatu WSP w 1984 r., kiedy w grupie 
niesamodzielnych pracowników i pracowników administracji wybrano innych kandydatów niż 
polecani przez KU PZPR – APSz, KU PZPR US, Protokoły posiedzeń egzekutywy 1983–1989, sygn. 
1559, 25–26. Protokół z posiedzenia egzekutywy KU PZPR z 13.03.1984 r. zawiera zapis o koniecz-
ności „zabezpieczenia kierowniczej roli partii w wyborach do władz akademickich” – tamże, 178. 
Szczegółowa Informacja na temat wyborów zob. AUS, Rektorat, Posiedzenia (Protokoły z posiedzeń 
Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w roku akademickim 1983/1984), sygn. 135/15, Sprawozdanie 
z przebiegu i wyniku wyborów do organów szkoły w okresie 18 kwietnia do 16 maja 1984 r., 119–121. 
71 Obserwator, „Perspektywa”, 17–18. Szerzej na ten temat: Michał Siedziako, „Kilka słów o moim 
rozmówcy i jego czasach”, w: „Bez wątpienia było warto!”. Z Markiem Adamkiewiczem rozmawia 
Michał Siedziako (Szczecin: IPN, 2012), 40–41.
72 Na temat Peryskopu zob: Żurawski, „Grot”, 38.
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z 4 maja 1982 roku73 studenci mieli prawo do powołania samorządu, o co bez-
skutecznie starali się przez wiele miesięcy. Na łamach Peryskopu podkreślano 
negatywną rolę, jaką w niedopuszczeniu do zrealizowania tej inicjatywy odegrali 
szczególnie E. Homa74, E. Brzosko75 i Stanisław Kania oraz wspomniany sekretarz 
KU PZPR K. Wenta, w pełni współpracujący z rektorem K. Jaskotem. Władze 
uczelni grały na zwłokę, a zabiegi strony studenckiej nie przyniosły rezultatu przez 
cały rok – od kwietnia 1984 do kwietnia 1985 roku. Niejednokrotnie studentom 
zarzucano „wrogą polityczną inspirację” i związki z nielegalnym Niezależnym 
Zrzeszeniem Studentów,76 a ich aktywność powodowała wezwania na przesłuchania 
do SB77. Pozytywnie na tle innych postaci szczecińskiego środowiska akademic-
kiego związanego z władzami przedstawiona jest jedynie osoba Piotra Zaremby78, 
przewodniczącego Komitetu ds. Powołania Uniwersytetu Zachodniopomorskiego 

73 Ustawa z 4.05.1982 r. o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 1982, nr 14, poz. 113, rozdz. 4, 269.
74 AIPN Sz, WUSWwSz, sygn. 0053/16/D, Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Groźba”. 
Materiały dot. anonimowych gróźb kierowanych do prorektora Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Edwarda Homy, 1. Negatywny stosunek E. Homy do studentów potwierdzają oceny dokonywane 
przez SB 14.01.1986 r. – „Doc. dr hab. Homa znany jest ze zdecydowanych działań wobec osób 
prezentujących negatywne postawy polityczne i był kilkakrotnie wymieniany w tym kontekście 
w antysocjalistycznych wydawnictwach” – APSz, KU PZPR US, Protokoły posiedzeń egzeku-
tywy, 99. Opinia o E. Homie przytaczana na posiedzeniu egzekutywy KU PZPR US 16.05.1986 r.: 
„Rektor E. Homa, bezkompromisowy, pryncypialny co nie zawsze przysparza przyjaciół, ale on 
sam o to nie dba”.
75 AIPN Sz, WUSWwSz 1983–1990, sygn. 0010/3139, Teczka kontaktu operacyjnego dot. Brzosko 
Eugenia, imię ojca: Onufry, ur. 15-04-1929 r. w Siemiatyczach. Ocena SB z 18.04. 1985 r.: „…pełni 
funkcję Dziekana Wydziału Humanistycznego WSP w Szczecinie. Z racji powyższego posiada 
pełne rozpoznanie środowiska naukowego i studenckiego tego wydziału. W dotychczasowych kon-
taktach wykazuje pozytywny stosunek do zainteresowań organów Służby Bezpieczeństwa” (k. 5). 
Por. Adam Makowski, „Eugenia Brzosko (1929–1990)”, w: Uniwersytet Szczeciński – prekursorzy, 
28–33. Gdzie podkreślone zostały dobre relacje E. Brzosko ze studentami, dokumentowane bardzo 
dobrymi ocenami prowadzonych przez nią zajęć (s. 32).
76 Na temat NZS w Szczecinie zob. Paweł Bartnik, „Prasa i działalność wydawnicza Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów 1980–1990”, Kronika Szczecina 17 (1999): 131–134. Jedynie oficjalnym 
organizacjom studenckim z lat 1985–1989 poświęcona jest monografia: Danuta Koźmian, Studenci 
Uniwersytetu Szczecińskiego i ich organizacje w latach 1985–2000 (Szczecin: Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007).
77 „Kalendarium”, Peryskop, 22–24. O atmosferze na WSP/US i „stałej obecności SB w murach 
uniwersytetu” w celu „inwigilacji pracowników i studentów połączonej z szantażem, próbami 
kaptowani i groźbami”: Dąbrowska, „Dwadzieścia lat”, 134. 
78 Amicus, „Komu”, 9. Na temat P. Zaremby, także w kontekście powstawania US, zob. Kazimierz 
Kozłowski, „Piotr Zaremba (1910–1993) na drodze do Uniwersytetu Szczecińskiego”, w: Uniwersytet 
Szczeciński – prekursorzy, 449–458.
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w Szczecinie79, który według informacji Peryskopu miał nieświadomie legitymizo-
wać działania władz prowadzące do stworzenia mocno zideologizowanej uczelni80.

Najostrzejsze ataki na szczecińskie środowisko akademickie kierowane były 
przez najmłodszą część działaczy podziemia, skupionych właśnie wokół pisma 
Peryskop, tworzonego przez studentów i absolwentów szczecińskich uczelni. Widać 
to w tekście sygnowanym przez Amicusa, gdzie wyraziste poglądy i emocje autora 
wzięły górę nad rzeczową argumentacją. Miejscami tekst staje się pamfletem 
na szczecińskie środowisko akademickie, które niemal bez wyjątków oceniane jest 
bardzo negatywnie, choć najbardziej krytykowana jest WSP i jego pracownicy81. 
Zdaniem autora uczelnia ta jest w znaczącym stopniu upolityczniona, gdyż cała 
ówczesna kadra kierownicza należała do PZPR i była usłużna władzy, którą autor 
w wielu miejscach określa mianem „ciemiężycieli inteligentów”82.

„Powołanie Uniwersytetu Szczecińskiego jako konieczność uwarunkowana 
samoobroną aparatu partyjnego”83 to główna teza tego artykułu. Partii nie przeszka-
dzało, że szczecińskie środowisko nie było na razie gotowe na powstanie uczelni 
humanistycznej, a parcie władz jasno prowadziło do konstatacji, „że będzie to 
najbardziej czerwony uniwersytet w Polsce”. Pełne pasji ataki personalne, określa-
jące niektórych wykładowców WSP mianem „stalinowców”, i radykalna krytyka 
czasu i sposobu tworzenia US, pozwoliły jednak w konkluzji tego tekstu na pro-
myk nadziei: „Z upływem czasu aparatczycy z tytułami naukowymi będą musieli 
ustąpić miejsca ludziom mającym jakiekolwiek pojęcie o prawdziwej nauce (…).  

79 „Skład Komitetu ds. Powołania Uniwersytetu Zachodniopomorskiego”, w: Uniwersytet Szcze-
ciński – od inicjatywy, 53.
80 Trudno zweryfikować podobne tezy. Zachowane dokumenty dowodzą jedynie dużego zaanga-
żowania P. Zaremby w działania zmierzające do powołania US. APSz, Spuścizna Piotra Zaremby, 
Prace na rzecz Komitetu ds. Powołania Uniwersytetu szczecińskiego, t. 1, 1982, sygn. 981 [bez pagi-
nacji]. Na wielu dokumentach widać odręczne zapiski i uwagi P. Zaremby. Tam też urywek z Głosu 
Wielkopolskiego z sierpnia 1982 r., z bardzo krytycznym wobec idei US artykułem W. Gawrona 
„W Szczecinie marzy się o uniwersytecie” z odręcznym dopiskiem P. Zaremby: „To nie Szczecin 
marzy o uniwersytecie ale Polska marzy o uniwersyteckim Szczecinie”.
81 Amicus, „Komu”, 11–15.
82 Tamże, 10. Dość pretensjonalnie brzmią też sformowania określające, że powołanie US „w dal-
szej perspektywie historycznej będzie to przysłowiowy nóż w plecy, który aparat partyjny z taką 
zawziętością wbija sobie w rozpaczliwym akcie samoobrony, w początkach schyłkowej fazy zwanej 
erą socjalistyczną” (s. 11). Szerzej na temat miejsca PZPR na uczelniach szczecińskich w latach 
80. XX w. zob. Kazimierz. Kozłowski, Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945–2005). 
Społeczeństwo – władza – gospodarka – kultura (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, 2007) 585–588. 
83 Amicus, „Komu”, 9.
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Zacznie się tworzyć nowa inteligencja i zacznie zapuszczać korzenie tradycja. 
Potrzeba na to więc czasu i działania”84. Nutę optymizmu zawierają także konkluzje 
we wspominanym już tekście J. Szarego, który uważał, że szansą miało być samo 
słowo „uniwersytet” – miało przyciągać zdolną młodzież, która oddolnie wpłynie 
na doskonalenie uczelni. Nie mniej jednak „szkodliwość tworzenia fikcji w postaci 
substytutu uniwersytetu ujawni się tym, że intensywna działalność »naukowa«, 
która przy tym stanie kadry stanie się pseudo-naukowa i wykaże co najwyżej 
wzrost ilościowy, (…) przysłoni troskę o dydaktykę studentów, co dotąd było 
mocną stroną szczecińskiej WSP”85. 

Na poły ironiczny obraz przygotowania do konferencji „Uniwersytet w Szcze-
cinie – Jaki? Dlaczego?”, która odbyła się 29–30 maja 1984 roku zaprezentowano 
też w Obrazie. Sesja organizowana była przez społeczny Komitet ds. Powołania 
Uniwersytetu Zachodniopomorskiego oraz redakcję Głosu Szczecińskiego, a autor 
tej notatki, Maciej Kot (Michał Paziewski86), podsumowywał jej program, pod-
kreślając, iż „blisko 3 dni sesji [a jedynie – T.Ś.] cztery godziny obrad”87. Ciekawe 
jest to, że idea tej konferencji jest w inny sposób prezentowana przez uczestników 
ówczesnych wydarzeń, którzy wpisują ją w element tzw. okrążenia opiniotwórczego 
w celu upowszechnienia tematu w oficjalnych mediach ogólnopolskich i wywołania 
pewnej presji na władze. Strategia ta miała polegać na przekonywaniu do idei US 
możliwie jak najliczniejszych środowisk i „najbardziej znanych i szanowanych 
osobistości świata polityki, nauki, kultury”88.

Podobnie jak redakcja Obrazu, tak i Obecność nie krytykowała samej idei 
powstania US, przekonywała jednak czytelników, że uczelnia kreowana w takich 
okolicznościach nie będzie w sposób autentyczny pełniła swojej roli, stanie się 
raczej karykaturą uniwersytetu, a środowisko z nią związane narazi się na szy-
dercze opinie i oceny innych ośrodków. Uznawano, że taka forma budowania 
US, przy mizerii finansowej89 i naukowej powstającej uczelni nie wywoła efektu 
synergii w środowisku akademickim, a spowoduje zmarnotrawienie i tak nie za 
dużych zasobów finansowych regionu. Ta pesymistyczna wizja nie wynikała 
jedynie z przyjętych przez opozycję postaw kontestujących działania ówczesnych 

84 Tamże, 16.
85 Szary, „O uniwersytecie”, 8.
86 Kubaj, „Obraz”, 3; Świerczyńska, Kto był kim, 92.
87 M. Kot, „Miłe zaproszenie”, Obraz 6 (1984): 18–19.
88 Puchalski, Włodarczyk, „Na drodze”, 28–30.
89 Dąbrowska, „Dwadzieścia lat” 134.
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władz, choć czas ostrego konfliktu politycznego powodował wyostrzenie poglądów 
i argumentacji. wpisując się w logikę ówczesnej walki politycznej z „czerwonym”. 
Szczególnie widać to w środowisku młodych działaczy NZS, z których właśnie 
w 1985 roku zacznie wyłaniać się Ruch Wolność i Pokój. 

Swoistemu zabetonowaniu ulegała zarazem strona związana z władzą, 
a L. Janiszewski przypomniał po latach dyskusje toczone w przededniu powsta-
nia US, w których wypowiedzi naukowców partyjnych zakładały, że: „Uniwer-
sytet Szczeciński jako uniwersytet nowoczesny powinien być przede wszystkim 
postępowy, czyli »czerwony«, komunistyczny (…) Chodziło im o to, by kształcić 
kompetentnych fachowców, oddanych jednocześnie duszą i sercem systemowi 
komunistycznemu. O takim modelu uniwersytetu mówili z pełną powagą”90. Słowa 
te są jakby echem ledwie tlących się jeszcze w połowie lat 80. XX wieku wielkich 
wizji modernizacyjnych i planów wielkiej przebudowy społecznej tworzonych 
u początku Polski Ludowej, w których socjalistyczny uniwersytet miał odegrać 
znaczącą rolę. Wiara w inżynierię społeczną pozwalającą na dowolne formowa-
nie nowego człowieka, opartą na ideologii marksistowskiej i masowej produk-
cji studentów w realiach upadającego realnego socjalizmu, była już ideą mocno 
przebrzmiałą91. Oficjalnie władze nie podnosiły podobnej argumentacji, uznając 
najwyraźniej, że jej termin „przydatności do spożycia” dawno minął. 

Mino wszystko wydaje się, że krytyka wyrażana przez autorów piszących do 
gazet bezdebitowych nie miała charakteru permanentnego. Pozwalała ona na odróż-
nianie postaw opozycji względem stanowiska władz i zgodnie z logiką przywód-
ców podziemnej Solidarności nie wykluczała możliwości współdziałania w dziele 
tworzenia US. Aby to nastąpiło, musiały być jednak spełnione warunki rozwoju 
US jako poważnej instytucji naukowej, autonomicznej wobec wszechwładzy partii 
i państwa. Twórcy tekstów poświęconych nowej uczelni wywodzili się najczęściej 
ze środowiska inteligenckiego, w którym etos humanistycznego wykształcenia 
uniwersyteckiego odgrywał dużą rolę. Dostrzegano, że czynnik formacyjny, jakim 
dla przyszłych lokalnych elit mogła stać się taka uczelnia, nie pozwalał na zanego-
wanie samej idei powstania US. Tym większe niezadowolenie i obawy o ich skutek 
budziły zabiegi władz dążące do tak ideologicznie jednowymiarowo kształtowanej 

90 Janiszewski, „Autobiografia”, 129. 
91 Julian Dybiec, „Warunki rozwoju nauk humanistycznych i społecznych”, w: Historia nauki pol-
skiej, t. 10: 1944–1989, cz. 1–2, red. Leszek Zasztowt, Joanna Schiller-Walicka (Warszawa: IH PAN, 
2015), 182–196; por. Agata Zysiak, Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet 
w robotniczym mieście (Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2016).
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uczelni i społeczności akademików. Doświadczenia z rosnącym po 13 grudnia 
1981 roku podporządkowaniem WSP w Szczecinie władzy partyjno-państwowej92 
skłaniały do pesymizmu, a nawet złośliwych uwag względem kształtującej się 
kadry nowej uczelni. Ówczesny czas nie sprzyjał wówczas bardziej racjonalnym 
ocenom personalnym. Zdobył się na nie już po latach T. Wierzbicki, dając dosko-
nałe świadectwo Realpolitik: 

Kierowanie uczelnią w czasie pierwszej kadencji rektorskiej powierzono (…) Kazi-
mierzowi Jaskotowi. Był on kandydatem bodaj optymalnym na owe czasy – młody, 
a już profesor, zdolny, inteligentny, a przede wszystkim partyjnie zaufany – członek 
Komitetu Centralnego PZPR (…) słowem: człowiek niemal opatrznościowy dla 
Uniwersytetu Szczecińskiego (…) Jeśli bowiem nie wtedy, to uniwersytet powstałby 
zapewnie nie wcześniej niż za następne dziesięć lat, co zubożyłoby warstwę inteli-
gencji tych ziem o dobre kilka tysięcy specjalistów typu uniwersyteckiego93. 

Trudno jest odpowiedzieć na pytanie o zakres oddziaływania ocen procesu 
tworzenia US zamieszczanych w prasie drugoobiegowej, na ile kształtowały one 
społeczne opinie o nowej uczelni jako „czerwonym uniwersytecie”, a na ile jedynie 
wzmacniały i potwierdzały informacje, które były tajemnicą poliszynela. Żywot-
ność tego określenia względem US w latach osiemdziesiątych pozwala na posta-
wienie tezy, że skuteczność pozacenzuralnej argumentacji i zasięg zakulisowych 
wiadomości o US musiał być znaczny. Czy ówcześni decydenci i organizatorzy 
uniwersytetu zdawali sobie sprawę ze stanowiska zajmowanego przez stronę opozy-
cyjną? Raczej tak, o czym świadczy współczesna już wypowiedź Z. Puchalskiego: 
„Temat – uniwersytet – kolejny raz został wywołany w szczecińskim środowisku 
w latach stanu wojennego. W latach trudnych, w których wiele środowisk było 
obolałych i wzajemnie się negujących. Nawet najbardziej pożyteczne i sensowne 

92 By dostrzec zamianę, jaka zaszła na WSP w wyniku wprowadzenia stanu wojennego, wystarczy 
zestawić ze sobą dwie uchwały senatu tej uczelni. W pierwszej, z 8 maja 1981 r., pisano: „Prote-
stujemy przeciw więzieniu ludzi za przekonania, gdyż jedną z podstawowych zasad demokracji 
jest pluralizm poglądów; takie postępowanie jest sprzeczne z zasadami humanitaryzmu, szcze-
gólnie bliskimi nam, przedstawicielom uczelni pedagogicznej” – AUS, Rektorat, Posiedzenia 
(Protokoły z posiedzeń Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w roku akademickim 1980/1981), 
sygn. 132/12, k. 43. Druga to rezolucja Senatu WSP uchwalona 24 miesiące później, 28 maja 1983 r.: 
„Idea porozumienia narodowego na gruncie ustroju socjalistycznego państwa polskiego, jego racji 
stanu oraz sojuszników politycznych, gwarantujących suwerenność, niepodległość i trwałość 
granic Polski Ludowej – odpowiada w całej pełni przekonaniom i interesom wszystkich Polaków, 
a w szczególności młodzieży polskiej” – AUS, Rektorat, Posiedzenia (Protokoły z posiedzeń 
Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w roku akademickim 1982/1983), sygn. 132/14, k. 45. 
93 Wierzbicki, „Kadencje”, 44–45. 
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inicjatywy bywały kwestionowane, jeżeli mieli je »oni« a nie my, albo »nie nasi«”94. 
Ten swoisty symetryzm dwóch „obolałych środowisk” i ewidentne poczucie misji 
szczecińskich działaczy prących do powstania w 1985 roku US, nie uwzględniają 
jednak kosztów społecznych związanych z ofiarami tak zideologizowanej uczelni, 
na które właśnie zwracała uwagę prasa drugoobiegowa. Dziś, po latach, ten głos 
uzupełnia narrację dotyczącą narodzin Uniwersytetu Szczecińskiego, kreśloną 
przez ówczesne oficjalne środki masowego przekazu. 
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Abstrakt

Historia powstawania Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 80. XX w. nierozerwalnie 
związana jest z ówczesną sytuacją polityczną i ostrym konfliktem mającym miejsce 
w całym państwie, ale występującym też na Pomorzu Zachodnim i w Szczecinie. Okres 
powstawania znacząco wpłynął więc na ostateczny kształt szczecińskiej uczelni w 1985 r., 
która z powodu mocnego uzależnienia jej władz od struktur partyjnych oraz deklarowanej 
przez nie ideologicznej bliskości z PZPR nazywana była „czerwonym uniwersytetem”. 
Obraz ten nie był odzwierciedlany w oficjalnych massmediach, za to mocno zakotwiczył 
się na łamach pism drugoobiegowych, wydawanych poza cenzurą przez ówczesną opozy-
cję. Walor niezależności, powodował, że autorzy piszący do wydawnictw bezdebitowych 
mogli prezentować nieoficjalną twarz powstającej uczelni, swobodnie poddawać krytyce 
działania władz, które uznawali za szkodliwe dla idei uniwersytetu w Szczecinie. Mimo 
toczącej się wówczas bezpardonowej walki politycznej, na ogół nie kontestowano potrzeby 
powstania uczelni, natomiast sposób jej tworzenia przez władze był mocno deprecjono-
wany. Poddanie tego obrazu weryfikacji może pozwolić na pełniejsze ukazanie kulisów 
powstawania i początków Uniwersytetu Szczecińskiego.

The road to the „red university”. The creation of the University of Szczecin 
as seen by Szczecin’s underground press (1984–1985)

Abstract

The history of the University of Szczecin’s foundation in the 1980s is inextricably linked 
to the political situation of the time and the acute conflict taking place nationwide, but also 
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present in West Pomerania and Szczecin. Thus, the period of its foundation significantly 
influenced its final form in 1985, which, due to the heavy dependence of its governing 
body on party structures and its declared ideological closeness to the Polish United Work-
ers’ Party (PZPN), was called a “red university”. This image was not reflected in offi-
cial mass media, but firmly anchored in the pages of underground magazines published 
uncensored by the dissident opposition of the time. The value of independence meant that 
authors writing for underground publications were able to portray the unofficial face of the 
emerging university, freely criticizing the actions of the authorities, which they considered 
detrimental to the idea of a university in Szczecin. Despite the ruthless political struggle 
at the time, the need for its establishment was generally not contested, while the manner 
in which it was created by the authorities was greatly disparaged. By subjecting this image 
to scrutiny, it may be possible to give a fuller picture of the backdrop to the foundation 
and beginnings of the University of Szczecin.

Cytowanie

Tomasz Ślepowroński, „Na drodze do »czerwonego uniwersytetu«. Powstanie Uniwersytetu Szcze-
cińskiego w świetle opinii szczecińskiej prasy podziemnej (1984–1985)”. Przegląd Zachodnio-
pomorski 37 (2022), 66: 287–314, DOI: 10.18276/pz.2022.37-13.
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Wprowadzenie

Polski Atlas Etnograficzny (dalej: PAE) stanowi obecnie obszerny zbiór archi-
walnych materiałów etnograficznych pochodzących niemal z całej Polski, z kilku 
dekad. Materiały dotyczące różnych zagadnień z zakresu kultury wiejskiej zbierano 
za pomocą jednakowych narzędzi badawczych w tych samych miejscowościach 
i w zbliżonym przedziale czasowym. Głównym założeniem PAE, od począt-
ków jego istnienia, jest tworzenie opracowań ukazujących zróżnicowanie kultu-
rowe Polski, obejmujących rozmaite zjawiska z zakresu tzw. kultury materialnej,  
społecznej i duchowej. Obecnie dorobek PAE to jedno z istotnych źródeł pomagają-
cych poznać przeszłość, przydatny szczególnie w rozważaniach etnologów i antro-
pologów kultury nad pamięcią społeczną (zbiorową). Jak podkreśla Jan Assmann, 
pamięć należy sobie uświadomić, co oznacza, że nie mogła ona zniknąć zupełnie 
oraz że musiały pozostać świadectwa, które wykazują charakterystyczną różnicę 
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w stosunku do teraźniejszości1. Takimi świadectwami przeszłości są także doku-
menty etnograficzne zebrane podczas badań atlasowych prowadzonych niemal 
w całej Polsce w drugiej połowie XX wieku. Badania te przyniosły niezwykle 
obszerny zbiór wiadomości dotyczących różnych dziedzin kultury utrwalonych 
w pamięci rozmówców.

Już w okresie kształtowania się PAE etnografowie i etnolodzy wskazywali 
przede wszystkim na historyczne znaczenie gromadzonych materiałów oraz ich 
użyteczność w odkrywaniu genealogii kultury tradycyjnej. Takie podejście zakłada 
sporą wartość obiektywną zbiorów atlasowych2. Analizując materiały terenowe 
i mapy atlasowe z perspektywy pamięci kulturowej można wskazać na wiele 
nierozpoznanych dotąd wartości poznawczych tych materiałów dotyczących mię-
dzy innymi stosunku do przeszłości i aktywnego podejściu do niektórych jej 
przejawów3.

Celem niniejszego artykułu jest ogólne przedstawienie idei i specyfiki zbiorów 
PAE, zestawienie stanu zasobów archiwalnych pochodzących z badań przepro-
wadzonych w latach 1948–1989 na terenie Pomorza Zachodniego oraz ukazanie 
jednego z wielu sposobów ich wykorzystania jako materiału źródłowego doku-
mentującego przeszłość4. Przykładem takiego zastosowania stanie się analiza 
materiałów dotyczących funkcjonowania postaci nadprzyrodzonej, zwanej zmorą, 
w wierzeniach ludowych na wspomnianym obszarze, dokonana z użyciem metody 
etnogeograficznej w skali mikro (regionalnej). 

Polski Atlas Etnograficzny – historia, główne założenia i stan prac

Historia PAE rozpoczyna się w okresie międzywojennym, kiedy powstaje pierwszy 
europejski atlas etnograficzny Atlas kultury ludowej w Polsce5 i rozwija się metoda 

1 Jan Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w państwach 
starożytnych (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015), 45.
2 Anna Drożdż, „Mapy etnogeograficzne a pamięć zbiorowa. Znaczenie materiałów Polskiego Atlasu 
Etnograficznego w interpretowaniu przeszłości”, Ethnologia Europae Centralis 11 (2013): 55–57.
3 Anna Drożdż, „Mapy”, 55–57.
4 Artykuł powstał w ramach realizowanego projektu Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie 
naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów sieci Internet, etap II (11H 18 0068 
87), finansowanego w latach 2020–2024 przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu 
Narodowego Program Humanistyki (szerzej zob. www.archiwumpae.us.edu.pl).
5 Kazimierz Moszyński, Jadwiga Klimaszewska, Atlas kultury ludowej w Polsce, z. 1 (Kra-
ków: Polska Akademia Umiejętności, 1934); Kazimierz Moszyński, Jadwiga Klimaszewska, 
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etnogeograficzna6. Po II wojnie światowej prace nad realizacją PAE przejęło Polskie 
Towarzystwo Ludoznawcze (dalej: PTL). Już w 1947 roku wypracowano założenia 
teoretyczne i organizacyjne projektu7, opracowano też mapę podkładową PAE 
z podziałem na pasy, słupy i pola8. 

W 1953 roku przeniesiono PTL i Pracownię PAE do Wrocławia, gdzie powo-
łano Zakład Etnografii Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii 
Nauk9 kierowany najpierw przez Józefa Gajka, później przez Janusza Bohdano-
wicza (dalej: ośrodek wrocławski). Od 1998 roku redaktorem PAE był Zygmunt 
Kłodnicki, który w celu kontynuacji badań przeniósł materiały atlasowe z ośrodka 
wrocławskiego do cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego (dalej: ośrodek cie-
szyński). Obecnie formalnym opiekunem zbiorów atlasowych i kierownikiem 
Pracowni Digitalizacyjnej PAE jest Agnieszka Pieńczak.

Do głównych zadań PAE należało opracowanie serii map, które pozwolą 
na ukazanie zróżnicowania przestrzennego elementów polskiej kultury wiej-
skiej. W pierwotnym założeniu atlas miał pomóc w stworzeniu źródeł upo-
rządkowanych przestrzennie i typologicznie, stanowiących podstawę do 
rekonstrukcji dawnych procesów historycznych kształtujących etnograficzną  
 

Maria Bytnarówna, Atlas kultury ludowej w Polsce, z. 2 (Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 
1935); Kazimierz Moszyński, Jadwiga Klimaszewska, Atlas kultury ludowej w Polsce, z. 3 (Kra-
ków: Polska Akademia Umiejętności, 1936).
6 Szerzej, zob. Marian Pokropek, „Metoda etnograficzna”, w: Metody etnologii, cz. 1 (Warszawa: 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1981), 61–85; Zofia Staszczak, „Metoda etnogeo-
graficzna”, w: Słownik etnologiczny – terminy ogólne, red. Zofia Staszczak (Warszawa–Poznań: 
PWN, 1987), 232–233; Zygmunt Kłodnicki, Agnieszka Pieńczak, Joanna Koźmińska, Polski Atlas 
Etnograficzny. Historia, osiągnięcia, perspektywy badawcze (Katowice: Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Śląskiego, 2017), 17–62.
7 Janusz Bohdanowicz, „Polski Atlas Etnograficzny – wykładnia zadań i metod pracy”, w: Komenta-
rze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 1, cz. 1: Rolnictwo i hodowla, red. Janusz Bohdanowicz 
(Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1993), 8.
8 Na mapie podkładowej PAE znajdują się tzw. słupy i pasy, które odpowiadają w rzeczywistości 
kwadratowym areałom o powierzchni 20 x 20 km. Każdy z nich podzielono na 16 mniejszych pól 
o wymiarach 5 x 5 km. System słupów, pasów i pól pozwala na precyzyjne lokowanie miejscowości 
na mapach w formie sygnatury PAE, np. Dębogóra 6.16.VII (zob. np. Cyfrowe Archiwum Polskiego 
Atlasu Etnograficznego, mapa 1, dostęp 20.08.2022, https://www.archiwumpae.us.edu.pl/items/
show/48); więcej o specyfice map PAE, zob. Agnieszka Pieńczak, „Metoda etnogeograficzna 
w badaniach atlasowych ośrodka wrocławskiego i cieszyńskiego – kontynuacja i zmiana”, Zeszyty 
Wiejskie 16 (2011): 154–167.
9 Przemianowany kolejno na Zakład Polskiego Atlasu Etnograficznego, Grupę Roboczą PAE 
i Pracownię PAE Zakładu Etnografii IHKM PAN.
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strukturę Polski10. Początkowo planowano 360 map z zakresu kultury materialnej, 
412 map z zakresu kultury duchowej i 87 map z zakresu kultury społecznej11; 
ostatecznie powstało ponad 1000 map12, z czego opublikowano 77013. Dodam, 
że obecnie w ośrodku cieszyńskim podstawą pracy z mapami jest zmodyfikowana 
technika punktowa (każdy punkt na mapie obrazuje występowanie lub brak zja-
wiska w danej wsi), rzadziej stosowana jest technika powierzchniowa i linearna14. 

Podstawą PAE są głównie materiały z badań terenowych prowadzonych 
z użyciem specjalnych kwestionariuszy15 we wsiach należących do tzw. stałej 
sieci PAE16; oprócz nich uzupełniająco wykorzystuje się także ankiety17, dane 
archiwalne i informacje wyekscerpowane z literatury przedmiotu. Materiały te 
stanowią podstawę naukową serii Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego 
(pierwszy tom wydano w 1993 roku)18. Obecnie trwają prace nad opracowaniem 
tomu dotyczącego śląskich tradycji kulinarnych.

10 Bohdanowicz, „Polski Atlas”, 11.
11 Tamże, 13.
12 Wykaz map niepublikowanych, zob. Zygmunt Kłodnicki, „Polski Atlas Etnograficzny – historia, 
stan obecny i perspektywy”, Lud 85 (2001), 244–254; Kłodnicki, Pieńczak, Koźmińska, Polski 
Atlas, 117. Pierworysy map znajdują się obecnie w Archiwum PAE w Cieszynie.
13 Mapy są dostępne online, zob. Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego, dostęp 
24.05.2022, https://archiwumpae.us.edu.pl/.
14 Zob. szerzej: Agnieszka Pieńczak, „Metoda”, 160–165.
15 Przy ustalaniu zawartości kwestionariuszy skupiono się na tematach węzłowych, dających się 
uszeregować kompleksowo, są to: hodowla i rolnictwo (kwestionariusz nr 1, 2), rolnictwo, hodowla 
i budynki gospodarcze (kwestionariusz nr 3), budownictwo (kwestionariusz nr 4), transport i komu-
nikacja lądowa (kwestionariusz nr 5), ludowa kultura materialna (kwestionariusz nr 6), zwyczaje, 
obrzędy i wierzenia urodzinowe (kwestionariusz nr 7), zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe 
(kwestionariusz nr 8), zwyczaje i obrzędy weselne (kwestionariusz nr 9), demony, półdemony 
i istoty nadprzyrodzone w opowiadaniach i wierzeniach ludowych (kwestionariusz nr 10), wiedza 
i wierzenia ludowe (kwestionariusz nr 11), pomoc sąsiedzka (kwestionariusz nr 12), zob. Bohda-
nowicz, „Polski Atlas”, 17–18.
16 Do badań PAE wytypowano 338 wsi, biorąc pod uwagę m.in. ich stan rozwoju gospodarczego 
i kulturalnego oraz lokalizację przestrzenną (uznano, że odległość między wsiami nie powinna 
przekraczać 40 km). Wybrane w ten sposób miejscowości pokrywają obszar Polski mniej więcej 
równomiernie (Bohdanowicz, „Polski Atlas”, 14).
17 Bohdanowicz, „Polski Atlas”, 19–21. 
18 Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 1, cz. 1: Rolnictwo i hodowla (Wrocław: Pol-
skie Towarzystwo Ludoznawcze, 1993). Do tej pory opublikowano 13 woluminów, z czego 7 w Cie-
szynie (w latach 1998–2020 redaktorem serii był Zygmunt Kłodnicki, od 2021 r. funkcję tę pełni 
Anna Drożdż).
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Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego –  
długofalowa digitalizacja zbiorów atlasowych

Polski Atlas Etnograficzny to obecnie największe w Polsce archiwum etnogra-
ficzne. Spora część materiałów nadal wymaga opracowania naukowego. Jedną 
z nowoczesnych metod opracowania PAE jest trwająca digitalizacja, związana 
z pozyskiwaniem kolejnych środków ministerialnych z Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki19. Sukcesywnie od 2014 roku powstaje syntetyczna, spójna, 
łatwo dostępna kolekcja danych źródłowych prezentowana na stronie Cyfrowe 
Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego20. Obecnie na platformie znajdują 
się trzy interesujące poznawczo kolekcje. Pierwsza z nich, o unikatowej wartości 
etnobotanicznej21, obejmuje ponad 470 ankiet dotyczących zbierania roślin dziko 
rosnących w celach pokarmowych i leczniczych (I–IV) w 239 miejscowościach 
(lata 1947–1953). Druga kolekcja składa się z 12 181 niepublikowanych fotogra-
fii dokumentujących krajobraz kulturowy wsi polskiej, wykonywanych podczas 
badań terenowych PAE (lata 1954–1971)22. Trzecia kolekcja porządkuje dotych-
czasowy dorobek atlasowy – obejmuje 770 map opublikowanych w zeszytach 
PAE (1958–1971) i tomach Komentarzy do Polskiego Atlasu Etnograficznego23. 

19 Szerzej zob. Agnieszka Pieńczak, „Sprawozdanie z realizacji projektu »Polski Atlas Etnogra-
ficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, 
etap I«”, Studia Etnologiczne i Antropologiczne 18 (2018): 259–263; Agnieszka Pieńczak, „Komu-
nikat: Przyznanie dofinansowania na projekt badawczy »Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie 
naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap II«”, Studia 
Etnologiczne i Antropologiczne 19 (2019): 173–175.
20 Szerzej, zob. Kłodnicki, Polski Atlas, 199–142; Agnieszka Pieńczak, „Cyfrowe Archiwum 
Polskiego Atlasu Etnograficznego: możliwości wyszukiwawcze i dalsze perspektywy badawcze”, 
Lud 103 (2019): 207–229; Agnieszka Pieńczak, „Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficz-
nego w 75-lecie działalności atlasowej”, Dziedzictwo Kulturowe Wsi 4 (2020): 23–35. 
21 Zob. Łukasz Łuczaj, „Archiwal Data on Wild Food Plants Used in Poland in 1948”, Journal of 
Ethnobiology and Ethnomedicine 4 (2008), 1–19; Zygmunt Kłodnicki, Anna Drożdż, „Dzikie rośliny 
jadalne – materiały, mapy i opracowania tekstowe Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego”, 
w: Dzikie rośliny jadalne – zapomniany potencjał przyrody. Materiały z konferencji Przemyśl– 
Bolestraszyce 13 września 2007, red. Łukasz Łuczaj (Bolestraszyce: RD-Druk, 2008), 96–121; 
Agnieszka Pieńczak, „The Collection of Questionnaries Concerning Wild Plants on the Digital 
Platform of the Polish Ethnographic Atlas”, Slovensky narodopis 15 (2016), 2: 205–219.
22 Kłodnicki, Polski Atlas, 123, 133–139 oraz obszerny wykaz miejscowości, w których wykonano 
fotografie, 319–331. 

23 Więcej na temat zdigitalizowanych zbiorów PAE: Kłodnicki, Polski Atlas, 117, 99–142.
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Część z prezentowanych na platformie danych źródłowych dotyczy również Pomo-
rza Zachodniego, o czym będzie mowa w dalszej części pracy24. 

Wiele materiałów źródłowych PAE czeka na opracowanie naukowe. Kolejne 
etapy projektu digitalizacji PAE zakładają udostępnienie kwestionariuszy dotyczą-
cych obrzędowości narodzinowej, pogrzebowej i weselnej (około 1000 notatników), 
czyli tematów najczęściej analizowanych przez badaczy25. Obecnie w cieszyńskiej 
pracowni atlasowej trwają prace redakcyjne związane z opracowywaniem dalszych 
trzech cyfrowych kolekcji, liczących blisko 2000 obiektów. Wkrótce na platformie 
zostaną udostępnione dwie z nich: pierwsza obejmuje kwestionariusze PAE nr 7 
pt. Wybrane zagadnienia z kultury społecznej i duchowej. Zwyczaje, obrzędy i wie-
rzenia urodzinowe (lata 1969–1976), druga – kwestionariusze PAE nr 8 pt. Wybrane 
zagadnienia z kultury społecznej i duchowej. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrze-
bowe (lata 1969–1977). W toku jest również cyfryzacja unikatowych fotografii 
terenowych Zygmunta Kłodnickiego dotyczących głównie form ludowego budow-
nictwa, transportu i komunikacji oraz architektury sakralnej (lata 1960–1987). 

Stan badań atlasowych na Pomorzu Zachodnim

Badania atlasowe prowadzono zasadniczo w całej Polsce, również na terenie 
tzw. ziem zachodnich i północnych zamieszkanych przez ludność przesiedloną 
po II wojnie światowej ze wschodniej Polski lub przybyłą w celach ekonomicznych 
z centralnej części kraju. W zbiorach PAE znajdziemy wiele zapisów wypowiedzi 
pochodzących z rozmów prowadzonych z osadnikami i przesiedleńcami. Pier-
wotne założenia atlasowe nie pozwalały na pełne wykorzystanie tych danych, 
traktowano je na mapach tylko jako uzupełnienie powstałego na kartogramie 
obrazu. Dane te warto obecnie traktować w kategorii opowieści narracyjnych, 
umożliwiających analizę opisu codziennego doświadczania rozmówców i stra-
tegii budowania tożsamości w nowym miejscu zamieszkania. Często okazuje 
się, że na nowym terenie praktykowano tradycje przywiezione z miejsca pocho-
dzenia, wskazywano na to, co było uznane za istotne lub pozwalało odróżnić 
się od innych członków lokalnej społeczności w nowym miejscu zamieszkania. 

24 Zob. Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego, dostęp 24.05.2022, https://archi-
wumpae.us.edu.pl/.
25 Pieńczak, „Cyfrowe Archiwum” (2019), 207–229. 
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Zapisy te wskazują na rolę i znaczenie pamięci zbiorowej w kreowaniu tożsamości 
mieszkańców26. Sytuacja dotyczy wielu wsi na terenie obecnych ziem zachodnich 
i północnych, w tym również Pomorza Zachodniego (w granicach obecnego woje-
wództwa zachodniopomorskiego).

Badania atlasowe na omawianym terenie realizowano od 1948 do 1989 roku 
(z przerwami) w 33 miejscowościach, pozyskując sporo unikatowych materia-
łów źródłowych dotyczących 12 tematów węzłowych, dokumentację fotogra-
ficzną i ankiety (zob. tab. 1). W tabeli przedstawiono kolejno: nazwę miejsco-
wości, sygnaturę wyznaczającą jej położenie na mapie, wykaz zebranych w niej 
kwestionariuszy: Hodowla i rolnictwo (K1, K2), Rolnictwo, hodowla i budynki 
gospodarcze (K3), Budownictwo (K4), Transport i komunikacja lądowa (K5), 
Ludowa kultura materialna (K6), Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe (K7), 
Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe (K8), Zwyczaje i obrzędy weselne (K9), 
Demony, półdemony i istoty nadprzyrodzone w opowiadaniach i wierzeniach ludo-
wych (K10), Wiedza i wierzenia ludowe (K11), Pomoc sąsiedzka zw. także tłoką 
(K12). W końcowej części tabeli znajduje się liczba fotografii terenowych z datą 
badań (F) oraz ankiet dotyczących zbieractwa roślin dziko rosnących w celach 
leczniczych i pokarmowych opatrzonych numerami I–IV (A1).

W analizowanych narzędziach badawczych, oprócz wypowiedzi indagowa-
nych, znajdują się mniej lub bardziej dokładne metryczki, które pozwalają na okre-
ślenie, czy osoba udzielająca wywiadu wywodzi się z grupy ludności rodzimej czy 
napływowej, co w przypadku Pomorza Zachodniego jest kwestią istotną z uwagi 
na liczne ruchy migracyjne.

Zestawione w tabeli materiały są dostępne w siedzibie PAE27, częściowo też 
na platformie Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego (jak wspo-
mniano, trwają prace nad digitalizacją kwestionariuszy dotyczących obrzędowości 
narodzinowej i pogrzebowej)28.

Oprócz wymienionych w tabeli materiałów dane o Pomorzu Zachodnim 
można znaleźć również na mapach dostępnych na platformie cyfrowej29 oraz 

26 Drożdż, „Mapy”, 61.
27 Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie, filia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, p. B.3.8.
28 Cyfrowe Archiwum.
29 Kolekcja 770 map opublikowanych na łamach Polskiego Atlasu Etnograficznego (lata 1958–1981) 
oraz Komentarzy do Polskiego Atlasu Etnograficznego (lata 1999–2013), zob. Cyfrowe Archiwum.
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w innych uzupełniających materiałach źródłowych zdeponowanych w cieszyńskiej 
pracowni atlasowej30.

W materiałach atlasowych znajdują się m.in. informacje dotyczące ludowej 
demonologii, w tym interesującej autorkę postaci nadprzyrodzonej zwanej w Polsce 
najczęściej zmorą (o czym w dalszej części).

Stan badań nad postacią zmory w polskiej demonologii ludowej

Zgodnie z definicją demonologia to sfera wierzeń w różnorodne istoty duchowe, 
najczęściej niezindywidualizowane i niekiedy bezpostaciowe, które występują 
w otaczającej człowieka rzeczywistości przyrodniczej i społecznej, wywierając 
pozytywny lub negatywny wpływ na bieg życia ludzkiego31. W polskich wierze-
niach ludowych istoty demoniczne działały w dwóch obszarach: opiekuńczym 
(demony losu ludzkiego) i szkodliwym (demony nieszczęść, chorób i śmierci)32. 
Zmora niewątpliwie należała do tej drugiej kategorii. 

Wierzenia i narracje związane ze zmorą mają szeroki zasięg i były notowane 
w wielu kulturach. Pomimo zaniku ram kulturowych, w obrębie których funkcjo-
nowała ludowa demonologia, zmora – inaczej niż większość demonów – nie została 
zapomniana i nadal często pojawia się w spontanicznych wypowiedziach. Prowa-
dzone od lat badania nad kompleksem wierzeń i doświadczeń związanych z tą istotą 
zaowocowały już kilkoma opracowaniami monograficznymi reprezentującymi 
różnorodne perspektywy metodologiczne, począwszy od folklorystyki, przez 
antropologię medyczną, aż po psychologię i psychoterapię33. 

Sporo danych o zmorze zestawiono w niedawno wydanym Słowniku polskiej 
bajki ludowej34. Dotyczą one między innymi nazw stosowanych na jej określenie,  

30 Są to np. inne ankiety wysyłane do korespondentów terenowych, wypisy z literatury etnologicz-
nej, kwerendy muzealne, dokumentacja z obozów terenowych oraz kilkaset pierworysów map, 
zob. Agnieszka Pieńczak, „Specyfika materiałów źródłowych Polskiego Atlasu Etnograficznego”, 
w: Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane 
Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Halina Rusek, Agnieszka 
Pieńczak (Cieszyn–Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2011), 48–59.
31 Barbara Podgórska, Adam Podgórski, Wielka księga demonów polskich. Leksykon i antologia 
demonologii ludowej (Katowice: Wydawnictwo KOS, 2005), 106.
32 Leonard J. Pełka, Polska demonologia ludowa (Poznań: Wydawnictwo Replika, 2022), 127.
33 Piotr Grochowski, „Zmora w Internecie. O statusie współczesnych wyobrażeń demonicznych”, 
Literatura Ludowa 3 (2016): 37–52.
34 Violetta Wróblewska, red., Słownik polskiej bajki ludowej (Toruń: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018).
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wyglądu tej postaci, form jej szkodzenia ludziom, zwierzętom i roślinom oraz apo-
tropaicznych35 zachowań chroniących przed skutkami jej negatywnych działań36. 
Postać zmory stosunkowo rzadko była jednak omawiana w kontekście metody 
etnogeograficznej. Nieco informacji na jej temat znajdziemy w zwięzłym opraco-
waniu Janusza Bohdanowicza37. Autor odnotował informacje o duszeniu koni czy 
innych zwierząt, brakuje jednak danych dotyczących sposobów dręczenia ludzi. 
Wzmianka o zmorze pojawia się także w innym artykule dotyczącym demonów 
porywających i odmieniających dzieci38. Niedawno omówiono tę postać znacz-
nie szerzej w kontekście jej szkodliwej działalności wobec ludzi i zwierząt39.  
Oprócz opisu zmory w tekście przedstawiono na mapie wybrane wątki demonolo-
giczne związane ze zmorą traktowaną jako istota szkodząca, a także sporządzono 
obszerną kategoryzację działań szkodzących zmory wobec ludzi. Wszystkie te 
artykuły opracowano w szerokim, ogólnopolskim kontekście; brak tu zatem odnie-
sień regionalnych.

Postać zmory w wyobrażeniach ludowych  
mieszkańców Pomorza Zachodniego  

(w granicach obecnego województwa zachodniopomorskiego).  
Analiza materiałów źródłowych PAE

Pomorze Zachodnie przez wieki wielokrotnie zmieniało swoje granice i strefy 
wpływów, stąd też trudne jest precyzyjne ustalenie jego zasięgu. Określa się 
je przykładowo jako terytorium historyczne leżące nad Morzem Bałtyckim 

35 Zgodnie z definicją określenie „apotropaiczny” oznacza „mający rzekomo własność magiczną, 
odwracający zło, odpędzający złe duchy” (Słownik języka polskiego, dostęp 20.08.2022, https://sjp.
pwn.pl/doroszewski/apotropaiczny;5409677.html).
36 Zestawione dane opierają się na wcześniejszych opracowaniach ludoznawczych i etnologicznych, 
zob. Grochowski, „Zmora”, 413–419, szerzej: Agnieszka Pieńczak, Polina Povetkina, „Mapowanie 
motywów mitologicznych. Zmora jako istota szkodząca ludziom i zwierzętom gospodarskim”, 
Łódzkie Studia Etnograficzne 60 (2021): 267–294.
37 Janusz Bohdanowicz, „Demonologia ludowa. Relikty wierzeń w strzygonie i zmory”, Literatura 
Ludowa 2 (1994): 43–62.
38 Edyta Diakowska, Zygmunt Kłodnicki, „Demony porywające i odmieniające dzieci”, w: Komen-
tarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 9: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, cz. 1: 
Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka, red. Zygmunt 
Kłodnicki, Agnieszka Pieńczak (Wrocław–Cieszyn: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwer-
sytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski, 2010), 176–261.
39 Pieńczak, Povetkina, „Mapowanie”, 267–294.
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między Pomorzem Gdańskim a Meklemburgią40. Dla celów badawczych przyjęto  
Pomorze Zachodnie w granicach obecnego województwa zachodniopomorskiego 
(zob. mapa 1)41. 

Mapa 1. Wykaz wsi Pomorza Zachodniego (w granicach obecnego województwa 
zachodniopomorskiego), w których przeprowadzono badania PAE  

w latach 1948–1989
Źródło: opracowanie własne.

Badania atlasowe na tak określonym terenie Pomorza Zachodniego prowa-
dzono nad różnymi tematami w latach 1948–1989 w 33 miejscowościach (zob. 
tab. 1). W artykule wykorzystano informacje z dziewięciu wsi (zob. mapa 1), w któ-
rych prowadzono badania za pomocą kwestionariusza PAE numer X pt. Demony, 
półdemony i istoty nadprzyrodzone w opowiadaniach i wierzeniach ludowych 

40 Encyklopedia PWN, dostęp 24.05.2022, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Pomorze-Zachod-
nie;3960218.html.
41 Mapa stanowi fragment mapy podkładowej PAE. Sygnatury miejscowości odczytuje się kolejno: 
słup (kierunek północ–południe), pas (kierunek wschód–zachód) i pole (obszar dzielony na 16 mniej-
szych części), np. 6.17.XV.
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(oprac. J. Gajek, Wrocław 1980)42. Informacje o zmorze zebrano za pomocą 10 roz-
budowanych pytań o charakterze otwartym43. Materiały te posłużyły do opracowa-
nia trzech map obejmujących następujące zagadnienia: wygląd zmory, szkodliwe 
działania wykonywane wobec ludzi i zwierząt oraz sposoby ochrony zwierząt 
przed nią. Mapy te opracowano techniką punktową.

W celu ukazania możliwości wykorzystania zasobów atlasowych dotyczą-
cych Pomorza Zachodniego (w przyjętych powyżej granicach) przedstawiono 
skróconą (na potrzeby artykułu) analizę materiałów PAE z użyciem metody etno-
geograficznej w skali mikro. Dotyczy ona niektórych aspektów wierzeniowych 
na temat zmory, odnotowanych przeważnie wśród ludności napływowej pochodzą-
cej głównie z centralnej i wschodniej (w jej obecnych granicach) Polski (okolice 
Kutna, Płocka, Piotrkowa Trybunalskiego, Końskich, Polańczyka, Rzeszowa, 
Białegostoku, Biłgoraja) oraz dawnych Kresów Wschodnich (przedwojenne woje-
wództwa – poleskie, tarnopolskie, wołyńskie, dzisiejsza Białoruś i Litwa, oko-
lice Grodna [czyli Białoruś]). W celu zachowania pełnego kontekstu zachowano 
oryginalne wypowiedzi informatorów, dające możliwości dalszych badań nad 
omawianą problematyką.

42 Badania nad demonologią ludową prowadzono w około 230 miejscowościach w Polsce, zob. 
Agnieszka Pieńczak, Polina Mironova, „Stan badań atlasowych w Polsce i Rosji nad demonologią 
ludową (przykład zmory i innych istot mitologicznych posiadających cechy z nią wspólne)”, Slavia 
Orientalis 69 (2020), 3: 493–514. 
43 Kwestionariusz nr 10, rozdział XVII: Półdemon: zmora. 1. Stwierdzić, czy w badanej wsi wystę-
puje opowiadanie o zmorze. Jeśli tak – ustalić: a) czy jest to istota nadzmysłowa, niewidzialna?, b) czy 
jest to dziewczyna, kobieta, a więc osoba konkretna mieszkająca wśród ludzi, którą nocą opuszcza 
siła demoniczna (dech? dusza?) w postaci: chudej świni, ropuchy, myszy, ćmy, ptaka, owocu, jakiegoś 
przedmiotu, dręcząca ludzi we śnie?, c) wymienić szczegółowo, w jakiej postaci siła ta opuszcza ciało 
zmory (np. na rzeszocie, miotle, ożgu, na źdźble słomy, na niecce, a nawet w postaci dziewczęcej). 
2. Zapisać jak w badanej wsi nazywają tego półdemona: zmora, mora, młora, nocnica, marzysko, 
mareszcze, płaczki, grudek? Czy w badanej wsi występuje tylko jedna nazwa na demona określonego 
w punkcie 1? 3. W Jaki sposób zmory dręczą ludzi śpiących? d) dławią, duszą siadając na piersi, 
e) całują ofiarę, wkładając ofierze język do ust, f) wysysają krew, mleko z ofiary? 4. Czy dręczenie 
posiada w miejscowej gwarze jakieś bliższe określenie, np. zmora morzy, zamorzyła lub podobnie? 
5. Co wedle miejscowych opowiadań powoduje, że konkretna osoba staje się zmorą: g) są nimi 
z urodzenia, h) są to dusze na pokucie, i) przez spożycie jabłka, w którym znajduje się zmora, 
j) zawiedzione dziewczęta stają się zmorami i na śmierć zadręczają chłopców, k) osoby nieochrz-
czone. 6. Zbadać, jakie sposoby magiczne były stosowane przed napaścią zmory. 7. Czy można zmorę 
złapać, w jaki sposób i co z tego wynika? 8. Jak można zdemaskować konkretną osobę we wsi, że 
jest zmorą? 9. Do jakich osób we wsi używa się przezwiskowo wyrazu zmora? 10. Czy w badanej wsi 
istnieje opowiadanie, że zmorą był mężczyzna? Jak go nazywają? Zmora, chłop zmora lub podobnie?
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Siódma córka w rodzinie to zmora

Zgodnie z informacjami zawartymi w analizowanych kwestionariuszach zmora 
przybiera rozmaite formy (zob. mapa 2). Mogła pojawiać się pod kilkoma różnymi 
postaciami (kobieta, kot, słomka, istota niewidzialna/ duch zmarłego). Często 
pojawia się przekonanie, że zmorą zostaje siódma córka w danej rodzinie (różne 
grupy osiedleńcze). Tylko w jednej z badanych wsi zabrakło jakichkolwiek danych 
na ten temat.

Mapa 2. Wygląd zmory
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań PAE z Pomorza Zachodniego.

Zmorą staje się kobieta mieszkająca we wsi lub sąsiednich wsiach (…). Zmorą zostaje 
kobieta, która urodziła się jako siódma córka (Sławęcin, ok. Choszczna)44. 

44 Dalej podano płeć (K – kobieta, M – mężczyzna), rok urodzenia i miejsce pochodzenia respon-
denta. M, ur. 1914, Bereza Kartuska (lubelskie).
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Tam gdzie ktoś miał siedem córek, to jedna z dziewcząt była zmora. Tu w Mecho-
wie ani w sąsiednich wsiach nigdzie nie ma siedmiu córek, to i zmory teraz nie ma 
(Mechowo, ok. Pyrzyc)45. 

Zmora mogła zamienić się w coś małego, jakieś stworzonko, albo w słomkę, ale ona 
ani nikt z jej rodziny nie widział jej (Mechowo, ok. Pyrzyc)46.

Zmora – jest to kobieta, żyjąca we wsi, która w nocy może zamienić się w kota. W tej 
postaci przychodzi ona do osób śpiących, siada im na piersi i dusi (Gwiazdowo, 
ok. Sławna)47. 

Zmora przechodziła kluczem-dziurką, mówili, że zmora kluczem przyjdzie. (…) 
Zmora to siódma córka, co się urodziła, taka zawsze była zmorą (Smogolice, 
ok. Stargardu)48. 

Zmorą może być kobieta stara panna, nieżonata, która przemienia się w ducha i przy-
chodzi w nocy do śpiącego – siada mu na piersi i dusi go (Gwiazdowo, ok. Sławna)49. 

Zmora to jest duch jakiegoś zmarłego. Jest niewidzialna. Słyszano o takich, którzy 
chcieli chwycić zmorę. Czuwali całą noc, ale nie udało się, bo zmory nie można ani 
zobaczyć, ani złapać50. 

Zmora to istota niewidzialna, jakiś duch, który przychodzi w nocy do domu, siada 
człowiekowi na piersi i dusi go (…). Mówi się też, że zmorą jest żyjąca kobieta, 
która w nocy może się zmienić w jakiś mały przedmiot i przejść przez każdą szparę 
(Żydowo, ok. Sławna)51.

Zmora dusi śpiących i zaplata grzywy koniom

Jak wspomniano wcześniej, zmora była demonem szkodzącym. Jako demon niewi-
dzialny działała w nocy. Dusiła, ssała, wysysała z żyjących siły witalne, szkodziła 
także zwierzętom, osłabiając je; swoimi działaniami mogła doprowadzić ludzi 
i zwierzęta do śmierci (zob. mapa 3). Męczenie koni polegało na jeżdżeniu na nich 

45 K, ur. 1898, Turowice (ok. Końskich).
46 K, ur. 1912, Turowice (ok. Końskich).
47 K, ur. 1906, Masłowice (ok. Wielunia).
48 K, ur. 1905, Prudno (rzeszowskie).
49 M, ur. 1910, Warnięty (ok. Kutna).
50 Informację podały osoby pochodzące z woj. wołyńskiego.
51 Brak pochodzenia informacji.
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nocami i zamęczaniu, przez co odbierała im siły; plotła koniom także grzywy. 
Przekonania o szkodzącej działalności zmory były do siebie niezwykle podobne 
wśród miejscowych i różnych grup osiedleńczych; sporadycznie odnosiły się one 
wyłącznie do poprzedniej miejscowości zamieszkania (zob. Mechowo).

Mapa 3. Szkodliwe działania zmory wobec ludzi i zwierząt
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań PAE z Pomorza Zachodniego.

Zmora pod postacią kota siedzi śpiącemu na piersi i dławi go (Gwiazdowo, 
ok. Sławna)52.

Zmora na brzuch się waliła i mało nie udusiła tego, co do niego przyszła (Smogolice, 
ok. Stargardu)53.

52 Brak pochodzenia informacji.
53 K, ur. 1905, Prudno (rzeszowskie).
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Zmora jest najgorsza. Przychodzi do domu w nocy i męczy, dusi człowieka śpią-
cego. Człowiek, którego dusi zmora, chudnie, wysycha i w końcu umiera (Gąbin, 
ok. Gryfic)54. 

Człowieka zmora ususzy (Dębogóra, ok. Gryfina)55.

Zmora w nocy przychodzi. Przychodzi i dusi. Nie wolno się odezwać, jak ona przyj-
dzie. Trzeba szybko ręcami złapać. Jak jeden złapał to mu tylko pełno włosów zostało 
w ręcach, a zmora znikła i więcej nie przyszła dusić. Ale nie każda zmora da się 
złapać, trza szybko chwycić (Budzieszewice, ok. Goleniowa)56. 

Zmora dusi człowieka. Może to czynić tylko w nocy, w dzień nie ma tej siły (…). 
Zmora również szkodzi koniom, splata im grzywę i jeździ tak na nich, iż całe 
są zgrzane (Sławęcin, ok. Choszczna)57.

Koniowi grzywę pletła zmora, jaka ona była, jak wyglądała, to nie wiadomo (Dębo-
góra, ok. Gryfina)58.

Zmora przychodziła też do stajni i pletła grzywy koniom, ale to nigdy nie zdarzyło 
się w Mechowie (Mechowo, ok. Pyrzyc)59.

Ozmora przychodziła nie do każdego, przychodziła do tego konia, którego lubiła. 
Taki łomot i stuk był w stajni, co musieli go sprzedać, bo po całych nocach jeździła, 
póki nie zajeździła, a jak zapalili światło, to coś uciekło, jak ptaszek było (Sławęcin, 
ok. Choszczna)60. 

Istnieje opowiadanie o zmorze. Zna ją ludność w całej wsi, niezależnie skąd pochodzą 
mieszkańcy (…). Zmora przychodzi o 12 godzinie w nocy, przychodzi do stajni, aby 
koniowi zaplytywać grzywę i ogon. Uważali o 12, słychać było tupot, furkotanie 
koni, konie się płoszyły, ale jej zmory nie widzieli. Do człowieka nie była podobna, 
boby widzieli (Lublino, ok. Stargardu)61. 

54 Informację podały osoby pochodzące z woj. wołyńskiego.
55 K, ur. 1895, Jodłowa (rzeszowskie).
56 M, ur. 1931, Sosnówka (wileńskie).
57 M, ur. 1914, Bereza Kartuska (lubelskie).
58 M, brak daty urodzenia, Rudna (poleskie).
59 M, ur. 1917, Osa (ok. Końskich).
60 M, ur. 1914, Bereza Kartuska (lubelskie).
61 M, ur. 1909, Nawsiołki (tarnopolskie).
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Czerwona wstążeczka, modlitwa i odchody chronią przed zmorą

Narracje respondentów zebrane na Pomorzu Zachodnim obejmowały także roz-
maite sposoby ochrony przed demonami (w materiałach źródłowych PAE znaj-
dziemy sporo informacji na ten temat). Na mapie przedstawiono tylko ich frag-
ment dotyczący działań profilaktycznych stosowanych wobec koni przed atakiem 
zmory (zob. mapa 4). Najczęściej wykorzystywano w tym celu atrybuty religijno- 
-obrzędowe (modlitwa, woda święcona) bądź ekskrementy (odchody zwierzęce). 
Na analizowanym terenie informacje te są już jednak szczątkowe – w kilku wsiach 
stwierdzono brak odpowiedzi. 

Mapa 4. Ochrona koni przed negatywnym działaniem zmory
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań PAE z Pomorza Zachodniego.

Żeby zmora nie ssała dziecka, małego dziecka niemowlęcia, wiązali na rączce dziecka 
czerwoną wstążeczkę. Wieszali też laleczki nade drzwiami, wieszali, żeby zmora 
nie ssała (Mechowo, ok. Pyrzyc)62.

62 K, ur. 1898, Turowice (ok. Końskich). 
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Aby zmora nie udusiła, trzeba pacierz mówić, to zmora odejdzie (Smogolice, 
ok. Stargardu)63. 

Aby zmora nie przychodziła, to kropili konia i stajnię święconą wodą, i modlitwy 
mówili, i święconym makiem obsypywali (Lublino, ok. Stargardu)64. 

Konia Józkowego chyciła, koń na wieczór ładną grzywę miał, a rano splątana, 
poplątana. Józek na to świńskim łajnem wysmarował grzywę raz, drugi, trzeci – to 
się już nie chyciła więcej konia (Dębogóra, ok. Gryfina65).

Jeżeli konia pokropiło się ługiem, to ozmora przez jakiś czas nie przychodziła (Sła-
węcin, ok. Choszczna)66.

Zmora zaplata też koniom grzywy – koń się wtedy męczy i jest cały mokry. Trzeba 
koniowi przypalać grzywę i wtedy zmora do niego nie przychodziła (Żydowo, 
ok. Sławna)67.

Podsumowanie

Polski Atlas Etnograficzny to największy projekt polskiej etnologii po II wojnie 
światowej, który wciąż trwa. Przez kilka dekad pozyskiwano wielotysięczne mate-
riały etnograficzne dotyczące szeroko rozumianej kultury wiejskiej. Materiały 
zebrane w cieszyńskim Archiwum PAE, pomimo swej niedoskonałości czy momen-
tami niekompletności, prezentują obecnie unikatową wartość dokumentacyjną 
i dotyczą zjawisk kulturowych, które już zarzucono bądź uległy głębokim mody-
fikacjom (np. demonologii ludowej). Nie ma obecnie już możliwości uzupełnienia 
tych badań, zadania dodatkowych pytań, weryfikacji nurtujących wątpliwości. 
Dotyczy to jednak większości dawniejszych materiałów etnograficznych – w tym 
powszechnie znanych i cenionych wielotomowych Dzieł wszystkich Oskara Kol-
berga, z których wciąż, mimo pewnych ograniczeń, korzystają współcześni badacze 
kultury wiejskiej w celach porównawczych.

63 K, ur. 1905, Prudno (rzeszowskie).
64 M, ur. 1908, Nawsiołki (tarnopolskie).
65 K, ur. 1905, wołyńskie.
66 M, ur. 1914, Bereza Kartuska (lubelskie).
67 Brak pochodzenia informacji.
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Istotne jest jednak to, że w zbiorach PAE można znaleźć wiele zapisów wypo-
wiedzi pochodzących z rozmów prowadzonych z osadnikami i przesiedleńcami. 
Odczytanie ich jako opowieści narracyjnych umożliwia analizę zebranych wypo-
wiedzi jako opisu codziennego doświadczenia rozmówców i budowania tożsamości 
w nowym miejscu68, co stanowi unikatową wartość i otwiera nowe możliwości 
wykorzystania materiałów PAE. Respondenci zdają sobie sprawę, że żyją w innej 
już rzeczywistości społeczno-kulturowej („Tu w Mechowie ani w sąsiednich wsiach 
nigdzie nie ma siedmiu córek, to i zmory teraz nie ma”).

Z przeprowadzonych badań nad demonologią ludową wynika, że w latach 
osiemdziesiątych XX wieku wyobrażenia dotyczące wyglądu zmory i jej nega-
tywnej działalności wobec ludzi i zwierząt wciąż były popularne w tradycji ust-
nej, i w zasadzie podobne wśród różnych osób napływowych zamieszkujących 
obecnie Pomorze Zachodnie. Przekonania te pamiętano w większości badanych 
wsi, choć wiedza o samych działaniach profilaktycznych chroniących konie przez 
zmorą była znikoma (być może w związku z ich coraz mniejszym znaczeniem 
w gospodarstwie wiejskim). Można jedynie przypuszczać, że zapisane narracje 
odnosiły się najczęściej do okresu międzywojennego i dotyczyły głównie stanu 
kultury wiejskiej terenów poprzedniego zamieszkania (gł. obszary wschodnie), 
choć nie zawsze było to bezpośrednio wyartykułowane. Mówimy zatem o swoistej 
rekonstrukcji dawnego dziedzictwa kulturowego.

Materiały atlasowe, zarówno udostępnione na platformie cyfrowej, jak i ana-
logowe, można analizować obecnie w różny sposób, zależnie od przyjętej metodo-
logii badań. Jednym z nich (ale nie jedynym) jest metoda etnogeograficzna, która 
stanowi jeden ze sposobów wykorzystania danych PAE jako materiału źródłowego 
dokumentującego przeszłość. Obecnie metoda ta może być przydatna głównie do 
ukazywania na mapach zapomnianych czy zanikających elementów dziedzictwa 
kulturowego (w formie czasowej i przestrzennej), wzbogacając wiedzę samych spo-
łeczności lokalnych (depozytariuszy tradycji) oraz stanowiąc doskonały materiał do 
dalszych badań dla specjalistów z różnych dziedzin (np. etnologów i antropologów 
kultury, historyków, socjologów, etnobotaników, religioznawców itd.). Polski Atlas 
Etnograficzny to unikatowe źródło wiedzy o przeszłości, pozwalające zdobyć 
wiedzę – parafrazując słowa Zofii Rosińskiej – nie tylko o przeszłości, ale także 
o przemianach teraźniejszości i ich znaczeniu69. 

68 Drożdż, „Mapy”, 56.
69 Rosińska Zofia, „Praca Pamięci”, w: Kultura jako pamięć, red. Elżbieta Hałas (Kraków: Zakład 
Wydawniczy Nomos, 2012), 107.
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Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie i przybliżenie unikatowych zasobów Archiwum 
Polskiego Atlasu Etnograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów zebra-
nych w latach 1948–1989 na terenie Pomorza Zachodniego (w granicach województwa 
zachodniopomorskiego). W artykule ukazano także analizę zasobów atlasowych z uży-
ciem metody etnogeograficznej na przykładzie wybranych wierzeń związanych z istotą 
nadprzyrodzoną zwaną zmorą (na Pomorzu Zachodnim). Wskazano także na inne możli-
wości wykorzystania materiałów źródłowych, np. w badaniach nad pamięcią kulturową.

Potential use of source materials from the Polish Ethnographic Atlas – 
drawing on the example of Western Pomerania

Abstract

The article aims to introduce and illustrate the unique archive resources of the Polish Ethno-
graphic Atlas, with particular focus on the materials collected in 1948–1989 in Western 
Pomerania (within the borders of the West Pomeranian Voivodeship). The article also fea-
tures an analysis of the atlas resources by means of the ethnogeographical method, using 
the example of selected beliefs related to a supernatural being called a mare (Pol. zmora) 
in Western Pomerania. Other possible uses of source materials, such as in research into 
cultural memory, are also outlined.
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Kamilla Księżnik, „Możliwości wykorzystania materiałów źródłowych Polskiego Atlasu Etnogra-
ficznego – na przykładzie Pomorza Zachodniego”, Przegląd Zachodniopomorski 37 (2022), 66: 
315–338, DOI: 10.18276/pz.2022.37-14.
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Wprowadzenie

Jeszcze do niedawna mogło wydawać się, że regionalizm, rozumiany jako dążenie 
do zachowania lokalnej specyfiki, traci na znaczeniu. Postępująca globalizacja, 
rozwój technologii oraz wykształcenie się społeczeństwa sieci – aby odwołać 
się do terminu spopularyzowanego przez Manuela Castellsa – powszechnie były 
odbierane jako procesy prowadzące do marginalizacji tego, co bliskie i swojskie. 
Tymczasem na początku trzeciej dekady XXI wieku widać wyraźnie, że wspo-
mniane procesy wywołują również odwrotne działania. Dzięki bowiem szerokiemu 
dostępowi do internetu i migracji kolejnych sfer życia społecznego i politycznego 
do cyberprzestrzeni, lokalna historia, tradycja i kultura zyskały podmiotowość 
w sferze publicznej.

Zadaniem niniejszego artykułu będzie analiza zjawiska tzw. cyfrowego regio-
nalizmu. W swoim najszerszym znaczeniu polega ono na wykorzystywaniu technik 
(technologii) informacyjno-komunikacyjnych, w tym zwłaszcza mediów społecz-
nościowych, do popularyzacji lokalnej specyfiki, a więc jej dziejów, kultury i tradycji. 
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Cyfrowy regionalizm jest zatem społeczno-technologicznym fenomenem, u którego 
podstawy znajduje się aktywność amatorów – w pozytywnym tego słowa znacze-
niu – wykorzystujących obecność na platformach społecznych do upowszechnienia 
historii swojej małej ojczyzny1. Współczesny regionalizm ma więc charakter indy-
widualny i opiera się na cyfrowych umiejętnościach internautów, zarazem jednak 
odgrywa istotną rolę w procesie kształtowania tożsamości wspólnoty. Weryfikacja 
tak sformułowanej tezy nastąpi poprzez odpowiedź na następujące pytanie badaw-
cze: czy i w jaki sposób media społecznościowe są wykorzystywane do krzewienia 
lokalnej historii, kultury i tradycji przez regionalistów Pomorza Zachodniego? 

W pierwszej części artykułu przybliżono definicję cyfrowego regionalizmu 
oraz jego najbardziej charakterystyczne cechy. Następnie przedstawiono podsta-
wową typologię inicjatyw regionalistycznych, które można odnaleźć we współcze-
snych mediach społecznościowych. Główna część artykułu zawiera analizę i opis 
najpowszechniejszych inicjatyw regionalistycznych online odnoszących się do 
obszaru Pomorza Zachodniego i jego poszczególnych miast i miejsc. Przeprowa-
dzone badania opierają się na empirycznych danych ilościowych i jakościowych, 
zgromadzonych w trakcie prac nad książką Regionalizm 2.0. Media hiperlokalne 
i małe ojczyzny2, w tym zwłaszcza na wynikach ankiety i wywiadach narracyj-
nych, uzupełnionych o szczegółowe badania przeprowadzone w stosunku do 
Pomorza Zachodniego na potrzeby niniejszego artykułu. Regionalizm stanowi 
przedmiot badań wielu dyscyplin naukowych, w tym historii, socjologii i poli-
tologii, w związku z czym poniższa analiza cyfrowego regionalizmu została 
przeprowadzona z wykorzystaniem metod i technik badawczych przypisanych do 
tych dyscyplin. Ze względu na charakter opisywanego regionalizmu wykorzystano 
także narzędzia medioznawcze.

Cyfrowy regionalizm

Wbrew powszechnym obawom z przełomu XX i XXI wieku postępująca globali-
zacja nie doprowadziła do zaniku lokalnych kultur i tradycji. Wręcz przeciwnie. 
Ostatnie trzy dekady dowiodły bowiem znaczenia glokalizacji, a więc procesu 

1 Termin „mała ojczyzna” rozumiem jako przestrzeń geograficzną, z którą dany człowiek czuje 
się związany emocjonalnie, dlatego „mała ojczyzna” może oznaczać zarówno wieś czy miasto, 
jak i większą jednostkę administracyjną. 
2 Krzysztof Wasilewski, Regionalizm 2.0. Media hiperlokalne i małe ojczyzny (Koszalin: Wydaw-
nictwo Politechniki Koszalińskiej, 2022).
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dowartościowującego lokalną specyfikę, szczególnie jej różnorodność, przejawia-
jącą się m.in. kultywowaniem specyficznych zwyczajów, języka, kuchni, architek-
tury itp.3. Warto przy tym zwrócić uwagę, że glokalizacja nie oznacza zaprzeczenia 
globalizacji, lecz stanowi jej swoiste uzupełnienie w postaci dostosowania tego, 
co prowincjonalne, do trendów ogólnoświatowych4. Współwystępowanie i przeni-
kanie się obu tych sfer dobrze ilustruje przykład popularności niektórych lokalnych 
potraw, które dzięki globalizacji stały się znane daleko poza miejscem swojego 
pochodzenia. Zarazem też, trafiając na stoły w różnych częściach świata, zyskiwały 
one tamtejszą specyfikę. Jednakże współistnienie glokalności i globalizacji potę-
guje również negatywne zjawiska, jak np. terroryzm międzynarodowy czy ruchy 
separatystyczne5. Świat u progu trzeciej dekady XXI wieku charakteryzuje zatem 
nie homogenizacja kultury, lecz jej różnorodność; nie globalne społeczeństwo, lecz 
wielość tożsamości; nie integracja, lecz coraz silniejsze procesy dezintegracyjne6.

Glokalizacja nie pozostaje bez wpływu zarówno na współczesny regionalizm, 
jak i samo postrzeganie regionu. Jak wskazuje Ryszard Kowalczyk, regionalizm naj-
częściej jest definiowany jako „postawa jednostki wobec regionu, stan świadomości 
społecznej mieszkańców regionu lub swoista ideologia i ruch społeczny o charak-
terze regionalnym”7. Ma on zatem charakter sprawczy, zaś do jego podstawowych 
celów należą: przywracanie i umacnianie tożsamości grupowej, dbałość o rozwój 
regionu kulturowego oraz aktywizacja mieszkańców8. Nic zatem dziwnego, że, jak 
wskazuje Henryk Skorowski, „współczesny regionalizm może być traktowany jako 
fenomen historyczny, społeczny, kulturowy, polityczny”, a także etyczny9. Każda 
dyscyplina naukowa, np. historia, socjologia lub politologia, uzupełnia powyższą 

3 Victor Roudometof, „Theorizing Glocalization: Three Interpretations”, European Journal of 
Social Theory 19 (2016), 3: 393.
4 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin, Post-Colonial Studies: The Key Concepts (London – 
New York: Routledge, 2013), 104.
5 Tanisha M. Fazal, „Go Your Own Way. Why Rising Separatism Might Lead to More Conflict, 
Foreign Affairs 97 (2018), 4: 113.
6 Francis Fukuyama, Tożsamość. Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie (Poznań: 
Dom Wydawniczy Rebis, 2020), 77.
7 Ryszard Kowalczyk, „Idea regionalizmu społeczno-kulturalnego. Reminiscencje historyczno-  
-aksjologiczne”, Acta Politica Polonica 4 (2016): 6.
8 Jerzy Damrosz, „Regionalizm u progu XXI wieku”, w: Regionalizm polski u progu XXI wieku 
red. Stefan Bednarek i in. (Wrocław: Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw 
Kultury, 1994), 13.
9 Henryk Skorowski, „Regionalizm jako kategoria aksjologiczna”, Studia Theologica Varsaviensia 
28 (1990), 2: 128.
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definicję o własną specyfikę. Jednak dwa elementy regionalizmu pozostają nie-
zmienne, tj. odwołanie do konkretnej przestrzeni geograficznej i zamieszkującej 
ją wspólnoty. Podobnie rzecz się ma z samym pojęciem regionu, które można zde-
finiować jako „obszar (terytorium) względnie jednorodny, różniący się od terenów 
przyległych określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi”10. 

O ile powyższe definicje regionalizmu i regionu można uznać za nadal aktu-
alne, o tyle mimo wszystko wymagają one uwzględnienia współczesnych realiów 
społecznych, technologicznych, kulturowych i politycznych. Wspomniana już 
glokalizacja, ale także ukształtowanie się społeczeństwa sieci oraz mediatyzacja 
i cyfryzacja kolejnych sfer ludzkiej aktywności, nierozłącznie związane z rozwo-
jem internetu, odcisnęły swoje piętno również na regionalizmie11. Już na początku 
XXI wieku Manuel Castells zauważył, że cyberprzestrzeń stała się podstawowym 
miejscem, gdzie nie tylko prowadzone są dyskusje i spory, ale także dochodzi 
do aktywizacji wszystkich grup społecznych. Jak pisze hiszpański socjolog, spe-
cyfika internetu „idealnie pasuje do zasadniczych cech charakteryzujących ruchy 
społeczne ery informacji”12. Proces ten, dający się zaobserwować od kilkunastu 
ostatnich lat, nabrał przyspieszenia w momencie wybuchu pandemii Covid-19 
na początku 2020 roku. Od tego czasu migracja do cyberprzestrzeni przestała być 
tylko wyborem, a w wielu wypadkach stała się koniecznością. Dotyczy to zarówno 
codziennych czynności (np. nauka, praca), jak i organizacji okolicznościowych 
uroczystości, np. obchodów rocznicowych13.

Przeniesienie znacznej części aktywności społecznej – w tym działalno-
ści regionalistycznej – do internetu, doprowadziło do głębokich przekształceń 
w funkcjonowaniu regionalizmu i samym rozumieniu regionu. Dwie podstawowe 
kategorie definiujące region, a więc przestrzeń geograficzna i zamieszkująca go 
wspólnota, w internecie tracą swoje kluczowe znaczenie14. W cyberprzestrzeni 

10 Jacek Poniedziałek, Postmigracyjne tworzenie tożsamości regionalnej. Studium współczesnej 
warmińskomazurskości (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011), 29.
11 Janusz Miąso, „Rola mediów w kształtowaniu kultury regionalnej w perspektywie społeczeń-
stwa informacyjnego, medialnego, sieciowego”, Perspektywy Edukacyjno-Społeczne 1 (2014): 16.
12 Manuel Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem 
(Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2003), 159.
13 Krzysztof Wasilewski, „Ziemie Zachodnie i Północne w mediach społecznościowych”, w: Zie-
mie Zachodnie i Północne (1945–2020). Nowe konteksty, red. Małgorzata Bukiel, Andrzej Sakson, 
Cezary Trosiak (Poznań: Instytut Zachodni, 2021), 139–159.
14 Por. Adrian Mihalache, „The Cyber Space-Time Continuum: Meaning and Metaphor”, The Infor-
mation Society. An International Journal 18 (2002), 4: 293–301.
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bowiem zarówno granice regionu, jak i wyróżniające go cechy nie są przypisane 
raz na zawsze, lecz na bieżąco negocjowane przez użytkowników. Powtarzając 
za Zygmuntem Baumanem, można więc stwierdzić, że chociaż „nie nastąpiło 
jeszcze prawdziwe i pełne unieważnienie przestrzeni”, to w realiach online należy 
podkreślić jej dyskursywny, a więc płynny charakter15. Innymi słowy, zakres geo-
graficzny regionu oraz jego właściwości wynegocjowane w cyberprzestrzeni nie 
muszą odpowiadać jego administracyjnym granicom i specyfice. Za ilustrację mogą 
posłużyć profile i strony w mediach społecznościowych poświęcone poszczegól-
nym miejscowościom, gdzie historyczne granice, nazwy i postacie przeplatają się 
ze współczesnymi. W rezultacie także samą działalność regionalistyczną należy 
rozpatrywać przez pryzmat jej migracji do cyberprzestrzeni. 

Cyfryzacja regionalizmu staje się faktem. W związku z powyższym region 
powinien być rozumiany jako 

przestrzeń wyznaczona przez praktyki komunikacyjne, których zasięg określa jego 
granice, zaś przesyłane informacje konstruują jego pamięć, zwyczaje i wartości. 
Regionem może więc być rzeczywisty obszar geograficzny i kultury, uformowany 
na przestrzeni wieków i lat; może nim być także region wyobrażony, funkcjonujący 
jedynie w przestrzeni dyskursywnej, dowolnie kształtowanej przez uczestników 
sieci komunikacyjnych16. 

Z kolei regionalizm cyfrowy należy „utożsamiać z procesem komunikacyjnym 
mającym na celu skonstruowanie wspólnego systemu wartości danego regionu 
i jego wspólnoty”. To także „świadome i celowe manifestowanie w cyberprzestrzeni 
indywidualnej postawy wobec danego obszaru, jak również popularyzowanie jego 
dziedzictwa historycznego i kulturowego przy wykorzystaniu procesów komuni-
kacyjnych konstruujących owe terytorium”17. 

Powyższe definicje regionu i regionalizmu dostosowują dotychczasowe rozu-
mienie obu tych terminów do współczesnych realiów, coraz częściej bowiem 
aktywność regionalistów realizowana jest w cyberprzestrzeni, przede wszystkim 
za pośrednictwem mediów społecznościowych. Współczesny kryzys dotychcza-
sowych nośników socjalizacji regionalnej, a więc przede wszystkim tradycyjnych 

15 Zygmunt Bauman, Płynna nowoczesność (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2009), 173.
16 Krzysztof Wasilewski, „Media hiperlokalne i regionalizm 2.0”, w: Polski system medialny w pro-
cesie zmian, red. Jolanta Kępa-Mętrak, Przemysław Ciszek (Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego, 2021), 129.
17 Tamże.
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mediów lokalnych (tj. prasy, radia i telewizji), wydawnictw książkowych i sys-
temu edukacji regionalnej, a ostatnio również obostrzenia społeczne związane 
z pandemią Covid-19, powodują, że to internet staje się podstawowym źródłem 
informacji o historii, tradycji i kulturze małej ojczyzny. Co więcej, nie dotyczy 
to – jak mogłoby się wydawać – jedynie osób młodych, lecz całego spektrum 
wiekowego społeczeństwa. Nie zapominając zatem o możliwych negatywnych 
skutkach tego trendu (np. alienacja społeczna, uzależnienie od mediów społeczno-
ściowych), warto zwrócić uwagę na niewątpliwe pozytywne aspekty z nim zwią-
zane, jak chociażby oddolny charakter cyfrowego regionalizmu, wysoki potencjał 
do aktywizacji społecznej oraz powstanie masowego odbiorcy tematyki regionalnej. 

Typologia regionalistycznej aktywności w cyberprzestrzeni

Próba stworzenia wyczerpującej klasyfikacji inicjatyw regionalistycznych 
w mediach społecznościowych skazana jest na porażkę18. O ile bowiem w przy-
padku tradycyjnych środków masowego przekazu, tj. prasy, radia i telewizji, 
można mówić o skończonej liczbie typów i rodzajów mediów, o tyle w przy-
padku cyberprzestrzeni jest to niemożliwe. Stwierdzenie to wynika z podstawowej 
cechy mediów internetowych, jaką jest elastyczność formy i dynamiczny rozwój. 
Platformy społecznościowe, które obecnie wielu utożsamia z całym internetem, 
tj. Facebook, ale również Twitter, Instagram, czy TikTok19, nie istniały na początku 
XXI wieku. Wówczas to powszechnie łączono przyszłość komunikacji z blo-
gami, chętnie zakładanymi i prowadzonymi zarówno przez czołowych polityków, 
jak i tzw. zwykłych użytkowników internetu20. Wykształcenie się Web 2.0, łączą-
cego w sobie wszystkie dotychczasowe zalety internetu z wysokim potencjałem 
interaktywności, doprowadziło do ewolucji już istniejących typów mediów inter-
netowych oraz powstania nowych. Można zatem spodziewać się, że w bliższej lub 
dalszej przyszłości obecne formy mediów społecznościowych zostaną zastąpione 
przez nowe, obecnie nieznane. W związku z tym poniższa typologia ma fragmen-
taryczny charakter i służy ogólnemu uporządkowaniu inicjatyw regionalistycznych 

18 Ramón Salaverria, „Typology of Digital News Media. Theoretical Bases for their Classification”, 
Mediterranean Journal of Communication 8 (2017), 1: 20.
19 Kirsty Young, „Ties, Social Networks and the Facebook Experience”, International Journal of 
Emerging Technologies and Society 9 (2011), 1: 22.
20 Jan M. Zając, Kamil Rakocy, „Blogi i blogosfera z perspektywy sieci społecznych”, Studia 
Medioznawcze 30 (2007): 97.



345C y f r o w y  r e g i o n a l i z m

w mediach społecznościowych pod kątem ich administratorów, formy oraz zakresu 
oddziaływania.

Przyjmując, że platformy społecznościowe, takie jak Facebook, są obec-
nie główną przestrzenią internetowej aktywności regionalistycznej, najbardziej 
podstawowy podział inicjatyw odwołujących się do idei małej ojczyzny będzie 
dotyczył tego, czy występują one wyłącznie w cyberprzestrzeni, czy też stanowią 
rozwinięcie tradycyjnej aktywności. W przypadku np. samorządowych instytucji 
kultury (muzea, biblioteki itp.) obecność w internecie wciąż pełni funkcje poboczne 
w stosunku do głównej działalności. Z kolei wiele osób prywatnych, prowadzących 
profile lub strony poświęcone historii ich małej ojczyzny, jest aktywnych jedynie 
w mediach społecznościowych. Dla części z nich jest to naturalny wybór, dla innych 
konieczność, wynikająca z braku możliwości działania na innych płaszczyznach.

Kolejny sposób podziału internetowych inicjatyw regionalistycznych skupia 
się na rodzaju materiałów, które one udostępniają. W tym wypadku można wyróż-
nić następujące typy: dominacja informacji tekstowych; dominacja skanów zdjęć, 
widokówek, dokumentów itp.; występowanie materiałów wideo – incydentalnie 
lub na równi z pozostałymi. Informacje tekstowe najczęściej dominują w najstar-
szych formach mediów społecznościowych, tj. blogach21. Pierwsze blogi powstały 
w połowie pierwszej dekady XXI wieku jako oddolna odpowiedź na pogłębiający 
się kryzys prasy drukowanej. Chociaż ich liczba systematycznie spada, nadal pełnią 
one ważną funkcję informacyjną. Coraz częściej jednak popularność zyskują inicja-
tywy, w których dominują pliki graficzne, a ostatnio także pliki wideo. W wielu 
z nich informacja tekstowa ograniczona została do minimum, choć można spotkać 
również i takie, gdzie grafika i tekst wzajemnie się uzupełniają. W obu wypadkach 
publikacja skanu zdjęcia, pocztówki czy dokumentu stanowi pretekst do wywo-
łania dyskusji wśród uczestników, co często prowadzi do pozyskania kolejnych 
informacji. O ile jeszcze do niedawna edycja i zamieszczenie materiałów wideo 
wymagały zaawansowanej wiedzy i oprogramowania, o tyle obecnie zwiększyła się 
ich dostępność. Szczególnie w dobie pandemii Covid-19 można zauważyć znaczną 
profesjonalizację wielu inicjatyw regionalistycznych, prowadzonych zarówno przez 
instytucje, jak i osoby prywatne. 

W analizie internetowych inicjatyw regionalistycznych ważną rolę odgrywa 
typ właściciela – administratora profilu lub strony. Już wspomniano o dwóch, 
tj. osobach prywatnych (serwisy prowadzone w pojedynkę, kilka osób lub grupowo) 

21 Stephanie Ho, „Blogging as Popular History Making”, Public History Review 14 (2007): 64–79.



346 K r z y s z t o f  W a s i l e w s k i

oraz instytucjach samorządowych. Wśród pozostałych można wskazać: parafie, 
stowarzyszenia/ organizacje pozarządowe, instytucje naukowe, użytkowników 
komercyjnych. Dwa pierwsze typy, a więc instytucje samorządowe i osoby pry-
watne występują najczęściej. Podobnie parafie chętnie sięgają po media społeczno-
ściowe jako dogodne narzędzie do komunikacji z wiernymi. Nie wszystkie jednak 
łączą swoją obecność na popularnych platformach z aktywnością na rzecz małej 
ojczyzny. Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, a także instytucje naukowe, 
również wykorzystują media społecznościowe, przede wszystkim do przekazy-
wania informacji. Nawet w przypadku stowarzyszeń regionalnych, zajmujących 
się promowaniem lokalnej historii, kultury i tradycji, Facebook lub inna platforma 
najczęściej stanowi jedynie rodzaj tablicy informacyjnej. Do rzadkości natomiast 
należą użytkownicy komercyjni prowadzący aktywność regionalistyczną. Zazwy-
czaj są to lokalne księgarnie lub wydawnictwa. Warto także wspomnieć o inicjaty-
wach, które nie mają jednego administratora – sa to przeważnie grupy regionalne, 
gdzie każdy dowolnie może publikować własne materiały. 

Jak już wskazano, w mediach internetowych kluczowym wyznacznikiem ich 
przestrzennego oddziaływania jest zawartość. Współcześnie w mediach społecz-
nościowych, a więc przede wszystkim na Facebooku, najczęściej można spotkać 
inicjatywy odwołujące się do pojedynczego miejsca, tj. miejscowości, wsi, cmen-
tarza, ulicy, a nawet budynku. W przypadku większych miast, jak np. Szczecin, 
Wrocław czy Gdańsk, tego typu stron i profili jest co najmniej kilka. Jednakże 
nawet mniejsze ośrodki i wsie coraz częściej cieszą się zainteresowaniem cyfro-
wych regionalistów, dzięki którym zyskują podmiotowość w sferze publicznej. 
Do wyjątków natomiast należą inicjatywy internetowe dedykowane gminom, 
powiatom i województwom. Pomijając Warmię i Mazury, które jako region cieszą 
się wyjątkową atencją regionalistów, w przypadku Ziem Zachodnich i Północnych 
niezwykle rzadko można spotkać profil lub stronę poświęconą historii obszaru 
większego niż dane miasto i jego okolice. Lukę tę próbują wypełnić samorządy, 
tworząc odrębne profile „turystyczne” na temat historii i tradycji lub też zamiesz-
czając odpowiednią treść na głównej stronie. 

Powyższa typologia internetowych inicjatyw regionalistycznych siłą rzeczy ma 
charakter ogólny. Ze względu na ograniczenia, wynikające z obszerności artykułu, 
zaprezentowano jedynie podstawowy podział, z pominięciem chociażby klasyfi-
kacji samych mediów społecznościowych czy też realizowanych przez nie funkcji. 
Niemniej, zaprezentowana typologia pozwala uporządkować wciąż powiększający 
się zbiór internetowych stron i profili odwołujących się do idei małej ojczyzny. 
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Internetowe inicjatywy podmiotów instytucjonalnych

Analizę cyfrowego regionalizmu odnoszącego się do Pomorza Zachodniego warto 
rozpocząć od przybliżenia inicjatyw instytucji samorządowych i centralnych. 
To one bowiem wskazują dominującą tematykę i sposób narracji w wykonaniu 
oficjalnych elit, a więc odgórnie pożądany kierunek budowania regionalnej toż-
samości i pamięci zbiorowej. 

Oficjalny profil Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomor-
skiego na Facebooku, pn. „Pomorze Zachodnie”, obserwuje 113 tys. użytkowni-
ków22. Porównując tę liczbę z oficjalnymi profilami pozostałych województw, 
należy on do chętniej obserwowanych tego typu inicjatyw. Dla porównania, „War-
mia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk” prowadzony przez urząd marszałkow-
ski w Olsztynie cieszy się zainteresowaniem niespełna 25 tys. osób23. „Pomorze 
Zachodnie” ma za zadanie informować o najważniejszych wydarzeniach w regio-
nie, zwłaszcza tych inspirowanych przez wojewódzkie władze samorządowe lub 
odbywające się z ich udziałem. Tematyka regionalna, rozumiana jako przybliżenie 
historii, tradycji i kultury poszczególnych miast i obszarów województwa zachod-
niopomorskiego, pojawia się nieregularnie. Pretekstem do publikacji tego typu 
materiałów jest zazwyczaj rocznica, odrestaurowanie zabytku bądź inne wyda-
rzenie związane z danym miejscem lub postacią. Na przykład 19 marca 2020 roku 
na profilu pojawił się post poświęcony historii kościoła w Trzęsaczu oraz lokalnym 
legendom24. Warto wspomnieć, że w zamieszczanych informacjach często pro-
mowane są zewnętrzne wydarzenia i inicjatywy, organizowane np. przez grupy 
rekonstrukcyjne czy organizacje pozarządowe. W ten sposób profil popularyzuje 
mniej znane inicjatywy i podnosi świadomość odbiorców na temat życia regionu. 
Publikowane materiały składają się zazwyczaj z tekstu i towarzyszącej mu gra-
fiki. Sama informacja utrzymana jest w pół oficjalnej formie, przypominając tym 
samym prywatne inicjatywy regionalistyczne. 

W podobny sposób funkcjonują profile pozostałych władz lokalnych, tj. prezy-
dentów miast, burmistrzów i wójtów. Dominują w nich bieżące wiadomości, zwią-
zane z funkcjonowaniem poszczególnych samorządów i podległych im instytucji, 

22 Dane na dzień 15.02.2022 r.
23 Dane na dzień 15.02.2022 r.
24 Pomorze Zachodnie, Facebook.com, dostęp 15.02.2022, https://www.facebook.com/1354909 
49986411/photos/a.135567009978805/1224399734428855/.
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natomiast tematyka regionalna pojawia się najczęściej przy okazji uroczystości 
rocznicowych. Jednak biorąc pod uwagę dość znaczne zasięgi oficjalnych profili 
oraz ich kluczową rolę w przekazywaniu informacji, poprzez zamieszczanie postów 
o działalności grup rekonstrukcyjnych, stowarzyszeń czy też wydarzeń odnoszą-
cych się do lokalnego dziedzictwa, realizują one ważną funkcję popularyzatorską. 
Innymi słowy, to dzięki nim wiele inicjatyw regionalistycznych ma szansę dotrzeć 
do szerokiego grona odbiorców.

Odrębnej analizy wymagają profile prowadzone przez muzea, biblioteki 
i pozostałe instytucje odpowiedzialne za realizowanie działalności kultural-
nej i naukowej oraz jej promocję. Do wybuchu pandemii Covid-19 na początku 
2020 roku większość z nich traktowało swoją obecność w mediach społecznościo-
wych przede wszystkim jako sposób na promocję własnej działalności. Jednak 
wraz z wprowadzeniem ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu internet stał 
się równoległą przestrzenią ich aktywności. Obok zatem zamieszczania postów 
przybliżających dzieje poszczególnych terenów Pomorza Zachodniego i związanych 
z nim osób, Muzeum Narodowe w Szczecinie angażuje swoich użytkowników 
w różnego rodzaju quizy i konkursy. Swój profil na Facebooku, obserwowany 
przez ponad 9 tys. osób, muzeum wykorzystuje także do dystrybucji materiałów 
edukacyjnych do organizowanych przez siebie wystaw, jak np. „Najstarsze karty 
z dziejów Szczecina”. Podobnie funkcjonują profile pozostałych muzeów, w tym 
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie i Muzeum w Koszalinie. 
Cykl prezentujący dzieje wybranych budowli prowadzi m.in. Muzeum Pojezierza 
Myśliborskiego. Z kolei Muzeum Wału Pomorskiego chętnie dzieli się z użytkowni-
kami różnymi ciekawostkami na temat swych zbiorów. Należy wskazać, że jedynie 
Muzeum Narodowe w Szczecinie oraz wchodzące w jego skład Centrum Dialogu 
Przełomy wykorzystują swoje profile na Facebooku do zamieszczania dłuższych 
filmów, np. relacji ze spotkań autorskich czy okolicznościowych wydarzeń, w tym 
przybliżających historię szczecińskiego Grudnia 1970.

Obok muzeów ważną rolę w propagowaniu dziejów i kultury regionalnej 
odgrywają biblioteki. Co więcej, należą one do tych instytucji, które najszyb-
ciej i najchętniej zaczęły wykorzystywać media społecznościowe do poszerzenia 
własnej działalności. Warto wspomnieć o bibliotekach cyfrowych, które – jako 
wpisujące się w szeroką kategorię mediów społecznościowych – stanowią często 
podstawowe źródło informacji dla regionalistów. Materiały związane z Pomo-
rzem Zachodnim można odnaleźć przede wszystkim w Zachodniopomorskiej 
Bibliotece Cyfrowej Pomerania, Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej oraz Gorzowskiej 
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Bibliotece Cyfrowej (materiały dotyczące południowej części współczesnego 
województwa zachodniopomorskiego). Wracając jednak do platform społeczno-
ściowych, tematykę lokalną można najczęściej spotkać na profilach prowadzonych 
przez działy regionalne poszczególnych bibliotek. Ponadto, wspólnie z fundacją 
sedina.pl, Książnica Pomorska realizuje projekt „Encyklopedia Pomorza Zachod-
niego – pomeranica.pl”, którego profil koncentruje się na przypominaniu wydarzeń 
i postaci z historii regionu. Warto jednak zaznaczyć, że publikacja postów ma 
charakter nieregularny, a sam profil obserwowany jest przez niespełna 880 osób25.

Aktywnie w mediach społecznościowych działa szczeciński oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej (IPN). Obserwujący jego profil na Facebooku, a jest ich ponad 
4 tys., mogą zapoznać się nie tylko z tradycyjnymi postami, zawierającymi tekst 
i grafikę, ale też z dużym zbiorem nagrań wykładów, spotkań i konferencji organi-
zowanych lub współorganizowanych przez oddział. Co więcej, zamieszczone filmy 
to nie tylko relacje z okolicznych wydarzeń, ale również profesjonalne animacje 
(np. zapowiedź wystawy „Powstanie Grudniowe 1970 roku”) i dokumenty poświę-
cone najnowszej historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. Taka sytuacja nie może 
dziwić, biorąc pod uwagę, że IPN posiada wieloletnie doświadczenie w wyko-
rzystywaniu nowych technologii do budowania własnej narracji o przeszłości26.

Zauważalna jest także postępująca profesjonalizacja aktywności w mediach 
społecznościowych poszczególnych oddziałów Archiwum Państwowego. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje profil na Facebooku Archiwum Państwowego 
w Koszalinie, obserwowany przez ponad 3,9 tys. osób27. Jego administratorzy 
publikują na nim całą gamę materiałów – od informacji o organizowanych wyda-
rzeniach, przez posty przybliżające historię miejsc i postaci z Koszalina i regionu, 
po cykliczne filmy oraz transmisje na żywo. Relację z promocji wydawnictwa 
pt. Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, których już nie ma, obejrzało na przykład 
niemal 780 osób. 

Wśród pozostałych instytucji promujących regionalną historię w mediach spo-
łecznościowych warto wymienić Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Woje-
wódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz Instytut Historii Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Profil na Facebooku tego pierwszego prowadzony jest niezwykle 
profesjonalnie i cieszy się dużym zainteresowaniem użytkowników – obserwuje 

25 Dane na dzień 17.02.2022 r.
26 Por. Patryk Wawrzyński, „Polityka historyczna w dobie Internetu. Instytut Pamięci Narodowej 
a nowe media”, Nowe Media. Studia i Rozprawy 4 (2014): 20.
27 Dane na dzień 17.02.2022 r.
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go niemal 16,6 tys. osób28. Obok informacji o aktualnych wydarzeniach mających 
miejsce na Zamku, profil oferuje dostęp do kilkuminutowych filmów z cyklu 
„Zamkowe opowieści” oraz zapowiedzi i relacji ze spotkań, wystaw i konferencji 
organizowanych lub współorganizowanych przez instytucję. Z kolei profil Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie jest obserwowany przez 
niespełna 2 tys. osób. Zamieszczane są na nim zazwyczaj materiały regionalnych 
i lokalnych mediów (prasy i telewizji), organizacji pozarządowych oraz pozostałych 
instytucji samorządowych i centralnych, jak np. Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, które podejmują temat zabytków Pomorza Zachodniego. 
W materiałach własnych dominują zdjęcia wzbogacone informacją tekstową. Profil 
Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego zamieszcza posty poruszające 
szeroką tematykę historyczną, związaną z aktywnością badawczą pracowników 
instytutu. W odniesieniu do tematyki regionalnej i lokalnej w większości są to 
informacje o nowych publikacjach, wykładach czy odkryciach archeologicznych. 
Równie często posty zawierają odnośniki do wydarzeń organizowanych przez inne 
instytucje lub relacji medialnych związanych z pracą naukową Instytutu Historii. 

Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i parafie

Jak już wspomniano, media społecznościowe tworzą niezwykle ważną przestrzeń 
aktywności dla różnego rodzaju grup i stowarzyszeń regionalnych, organizacji 
pozarządowych, fundacji i parafii. Swoją działalnością wspomagają oficjalne 
instytucje bądź wypełniają lukę, zajmując się kwestiami, które z różnych powodów 
znajdują się poza zainteresowaniem organów odpowiedzialnych, np. za ochronę 
dziedzictwa materialnego. Warto przy tym zaznaczyć, że do tej kategorii zaliczają 
się nie tylko zarejestrowane podmioty, ale także nieformalne grupy, których liczba 
systematycznie rośnie. Naturalnie wiele z nich – podobnie jak w przypadku pod-
miotów instytucjonalnych – traktuje swoją obecność w internecie jako dodatkową 
działalność, nakierowaną na promocję inicjatyw poza cyberprzestrzenią. Dla czę-
ści jednak Facebook czy YouTube to co najmniej równorzędne pole aktywności 
regionalistycznej. Zawartość profili różni się od realizowanych przez nie celów. 
Tam, gdzie promocja lokalnej historii, kultury i tradycji stanowi główny przed-
miot działania, daje się zauważyć postępującą profesjonalizację zamieszczanych 

28 Dane na dzień 17.02.2022 r.
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materiałów. Z kolei w przypadku podmiotów, dla których regionalizm pełni funkcje 
poboczne, podstawą często są materiały tekstowe i skany.

Pośród tej grupy podmiotów, które wykorzystują media społecznościowe do 
prowadzenia działalności regionalistycznej, jednymi z najaktywniejszych są sto-
warzyszenia działające na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego. 
Chociaż ich praca koncentruje się poza cyberprzestrzenią, internet jest dla nich 
ważnym źródłem informowania o realizowanych przedsięwzięciach, aktywizacji 
społecznej na rzecz ratowania zabytków czy przekazywania wiedzy o przeszłości. 
Do najpopularniejszych w tej kategorii należy profil na Facebooku administro-
wany przez Stowarzyszenie Denkmal Pomorze, który obserwowany jest przez 
niemal 6 tys. osób29. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2020 roku, lecz 
w sposób nieformalny funkcjonowało już wcześniej. Profil „Denkmal Pomo-
rze” to kompendium wiedzy o Pomorzu Zachodnim, gdzie znajdują się materiały 
nie tylko związane z działalnością stowarzyszenia (w tym również odnośniki 
do artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych jego 
działaniom), ale także dotyczące całości wydarzeń promujących lokalną historię. 
Warto także przywołać profil „Ratujmy Wieża Bismarck Gocław – Szczecin”, 
obserwowany przez ponad 5,5 tys. osób30. Równie profesjonalnie prowadzony 
jest profil Stowarzyszenia Historycznego Pamięć i Tożsamość, obserwowany 
przez 1290 osób31. Użytkownicy mogą znaleźć na nim odniesienia do różnego 
rodzaju materiałów związanych z dziejami Pomorza Zachodniego, w tym nowo-
ści książkowych, wykładów czy organizowanych spotkań autorskich. Dominują 
informacje tekstowe oraz grafika, z kolei do rzadkości należą materiały wideo. 

Media społecznościowe to dogodna przestrzeń do popularyzowania swoich 
działań przez stowarzyszenia propagujące historię, grupy rekonstrukcyjne, mode-
larskie itp. W ich przypadkach można mówić o konwergencji działalności realnej 
z aktywnością w cyberprzestrzeni, która przestaje pełnić jedynie rolę tablicy 
ogłoszeń. Dobrym przykładem jest profil Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników 
Historii „Perun” z Koszalina, obserwowany przez 1309 osób32. Jego zawartość 
tworzą nie tylko posty o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowa-
nych przez stowarzyszenie, ale też autorskie wpisy przybliżające historię lokalną, 

29 Dane na dzień 20.02.2022 r.
30 Dane na dzień 23.04.2022 r.
31 Dane na dzień 22.02.2022 r.
32 Dane na dzień 21.02.2022 r.
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zwłaszcza w aspekcie militarnym. Na profilu dostępne są ponadto filmy nagrane 
przez członków stowarzyszenia i jego współpracowników. Co więcej, w ramach 
współpracy z różnego rodzaju instytucjami, stowarzyszenie prowadziło transmisje 
wydarzeń na żywo.

Równie aktywnie w mediach społecznościowych działa Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej Elegia, zajmująca się „odtwarzaniem żołnierzy 1 Armii Wojska Pol-
skiego, 4 DP, 11 pp, Wehrmachtu oraz Armii Czerwonej walczących w 1945 roku 
na terenie Pomorza Zachodniego”33. Także w tym wypadku profil zawiera zarówno 
materiały oryginalne, jak i odnośniki do artykułów, filmów i audycji przygoto-
wanych przez zewnętrzne instytucje. Podobnie funkcjonuje profil na Facebooku 
grupy „Budzistowo – dawny Kołobrzeg”, obserwowany przez 565 osób34. Bogatą 
bibliotekę skanów i plików wideo udostępnia profil prowadzony przez Stowarzy-
szenie Rekonstrukcji Historycznej Gryf (SRH Gryf), działające na terenie Pomorza 
Środkowego i odtwarzającego dzieje tzw. żołnierzy wyklętych.

Inną kategorią stowarzyszeń są te, które koncentrują się głównie na działaniu 
w cyberprzestrzeni. Często wynika to z braku odpowiedniego potencjału finanso-
wego lub osobowego – bądź też innych ograniczeń – do prowadzenia aktywności 
poza mediami społecznościowymi. Przykładem tego typu inicjatywy jest profil 
na Facebooku „Muzeum w Chojnie – projekt”, realizowany wspólnie przez pracow-
ników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz miejscowych regionalistów 
i obserwowany obecnie przez niemal 830 osób35. Jak można przeczytać w krótkiej 
informacji, „strona powstała, by propagować ideę powołania w Chojnie muzeum 
regionalnego”36. W tym wypadku obecność na platformie społecznościowej ma 
zatem do zrealizowania trzy funkcje – popularyzację lokalnej historii, wypełnienie 
luki instytucjonalnej oraz zaangażowanie lokalnej wspólnoty do budowy muzeum. 
Zdecydowana większość wpisów zamieszczanych na profilu to autorskie informacje 
tekstowe i towarzysząca im grafika. Udostępnione są ponadto dwa filmy – jeden 
przedstawia dzieje murów miejskich w Chojnie; drugi to fragment dokumentu 
o wizycie w miejscowości Larsa von Triera. Warto zauważyć, że publikowane 

33 Grupa Rekonstrukcji Historycznej Elegia, Facebook.com, dostęp 21.02.2022, https://www.face-
book.com/GRHElegia.
34 Dane na dzień 22.02.2022 r.
35 Dane na dzień 21.02.2022 r.
36 Muzeum w Chojnie – projekt, Facebook.com, dostęp 21.02.2022, https://www.facebook.com/
profile.php?id=100057148402015.
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wpisy nie dotyczą wyłącznie przeszłości Chojny. Administratorzy profilu chętnie 
włączają się w bieżącą dyskusję o rozwoju miasta.

O ile „Muzeum w Chojnie – projekt” funkcjonuje wyłącznie na Facebooku,  
o tyle Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza, inna grupa dążąca do powołania 
muzeum, ma bardziej rozbudowaną ofertę. W tym wypadku portal społeczno-
ściowy pełni funkcję popularyzatora informacji zamieszczanych na stronie inter-
netowej stowarzyszenia, tj. dziedzictwo-morza.pl. 

Wykorzystywanie mediów społecznościowych do wypełnienia rzeczywistej 
luki instytucjonalnej dotyczy nie tylko muzeów. Jednym z ciekawszych – i uni-
katowych na skalę kraju – przykładów działalności w cyberprzestrzeni jest profil 
na Facebooku „Wał Pomorski 1945”, obserwowany przez ponad 2,5 tys. użyt-
kowników37. Jak można przeczytać w informacji o profilu, jest to „nowa regio-
nalna marka turystyczna – unikatowe pamiątki i obiekty historyczne, naturalne 
walory regionu – czyste jeziora i lasy, a także bogata oferta wydarzeń związanych 
z II wojną światową”38. Inicjatywa ta została zainaugurowana w czerwcu 2019 roku 
przez stowarzyszenie utworzone przez gminy z województwa zachodniopomor-
skiego i wielkopolskiego, na których terenie rozgrywały się walki o Wał Pomorski 
w 1945 roku. Od początku marka miała łączyć aktywność w mediach społecz-
nościowych z działaniami tradycyjnymi, takimi jak obecność na festiwalach, 
dystrybucja ulotek itp.

Niezwykle popularne stają się formalne i nieformalne grupy zrzeszające 
miłośników małej ojczyzny. O ile wcześniej wymienione inicjatywy przeważ-
nie stanowią uzupełnienie działalności prowadzonej w świecie realnym, o tyle 
w tym wypadku media społecznościowe stanowią główną, a często wręcz jedyną, 
przestrzeń aktywności. Jednym z najstarszych i najpopularniejszych tego typu 
przedsięwzięć jest Portal Miłośników Dawnego Szczecina Sedina.pl, powstały 
w maju 2004 roku jako strona internetowa (www.sedina.pl – od 2015 r. jest nieak-
tualizowana, z wyjątkiem galerii), a obecnie z powodzeniem funkcjonuje na plat-
formie Facebook. Na początku 2022 roku profil był obserwowany przez ponad 
12 tys. użytkowników39. Jego zawartość tworzy cała gama materiałów – począwszy 
od informacji tekstowych, przez skany zdjęć, pocztówek i dokumentów, po krótsze 
i dłuższe filmy, w tym dziesięć odcinków w ramach cyklu „Tajemnice Szczecina”. 

37 Dane na dzień 23.02.2022 r.
38 Wał Pomorski 1945, Facebook.com, dostęp 23.03.2022, https://www.facebook.com/walpomorski1945/.
39 Dane na dzień 22.02.2022 r.
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Współcześnie niemal każde miasto ma w mediach społecznościowych przy-
najmniej jedną grupę miłośników jego historii. Naturalnie, im większy ośrodek, 
tym większa liczba inicjatyw mu poświęconych. Wyróżniają się one otwartym 
dostępem, bogactwem i różnorodnością zamieszczanych materiałów oraz ogra-
niczoną kontrolą administratora. Z tego powodu każdy użytkownik ma równe 
prawa, natomiast wyłącznie od jego własnej aktywności i umiejętności zależy 
rodzaj i liczba opublikowanych materiałów. Każdy zatem jest równy, lecz jed-
nocześnie powoduje to dużą niespójność w treści, brak regularności oraz częste 
„zaśmiecanie” tablicy postami, które dotyczą tematów niezwiązanych z profilem 
grupy, jak np. kwestie polityczne. W konsekwencji tego rodzaju inicjatywy należy 
uznać za mało stabilne, a ich dotychczasowe funkcjonowanie dowodzi ich słabości 
oraz – w niektórych przypadkach – efemeryczności. 

O skali popularności tego rodzaju profili świadczy ich liczba oraz liczba ich 
użytkowników. Historii samego Szczecina poświęconych zostało co najmniej kilka 
grup, w tym największa grupa publiczna pn. „Szczecin znany i historyczny”, która 
obecnie liczy 38 tys. członków. Również pozostałe cieszą się sporym zainteresowa-
niem: Grupa „Stary dawny Szczecin” liczy 30 tys. obserwujących, z kolei „Stary 
Dawny Szczecin miłośnicy historii Szczecina”, obserwuje 15 tys. członków40. 
Równie dynamicznie rozwijają się grupy poświęcone drugiemu co do wielko-
ści miastu w województwie, a więc Koszalinowi. Największe z nich to „Dawny 
Koszalin i okolice” (ponad 4,8 tys. członków) oraz „Stary Koszalin Miłośnicy” 
(3 tys. członków). Fenomenem – biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców – jest 
grupa publiczna „Dawny Białogard – Miłośnicy”, którą tworzy ponad 7,7 tys. osób. 
Grupy poświęcone dziejom miasta funkcjonują także m.in. w Szczecinku, Dar-
łowie i Świnoujściu. 

Inicjatywy jednostkowe

Powyższa analiza inicjatyw regionalistycznych w mediach społecznościowych 
skupiała się na działaniach instytucjonalnych oraz grupowych, charakteryzują się 
one bowiem rosnącym profesjonalizmem i atrakcyjnością, wynikającymi z poten-
cjału finansowego i osobowego prowadzących je podmiotów. Jest to również 
element łączący tzw. cyfrowy regionalizm z jego tradycyjną formą, która skupiała 
się wokół różnego rodzaju stowarzyszeń regionalnych i lokalnych oraz wsparcia 

40 Dane na dzień 23.02.2022 r.
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ze strony samorządu. Tymczasem jednym z wyróżników mediów społecznościo-
wych jest nastawienie na indywidualną aktywność, promowanie jednostki i wła-
snej tożsamości. Większość zatem inicjatyw regionalistycznych realizowanych 
za pośrednictwem platform, takich jak Facebook, administrowanych jest przez 
pojedyncze osoby. Działanie na rzecz lokalnej historii, tradycji i kultury traktują 
jako własną potrzebę, wynikającą ze związków uczuciowych z „małą ojczyzną”. 

Nie sposób wyliczyć i opisać profili regionalistycznych prowadzonych w poje-
dynkę. Warto jednak wśród nich wskazać te administrowane przez regionalistów 
pod własnym imieniem i nazwiskiem. Łączą one w sobie funkcje osobistego 
bloga – pamiętnika – z medium służącym popularyzacji lokalnej historii. Jednym 
z przykładów jest profil prowadzony przez Roberta Ryssa, założyciela i redak-
tora naczelnego Gazety Chojeńskiej, która została zamknięta w 2020 roku. Obok 
zatem osobistych wpisów, odnoszących się np. do wydarzeń z życia rodzinnego, 
zawartość profilu tworzą informacje o nowościach wydawniczych dotyczących 
Pomorza Zachodniego, opisy wybranych budowli i miejsc czy własne komen-
tarze i opinie. Podobnie wygląda profil w serwisie Facebook prowadzony przez 
koszalińskiego regionalistę Krzysztofa Urbanowicza czy też profil administro-
wany przez związanego ze Szczecinem Michała Rembasa. Elementem łączącym 
wymienione profile oraz im podobne jest prowadzenie aktywności regionalistycz-
nej przez autoprezentację, a także dostępność publikowanych treści dla każdego 
użytkownika. 

Obok inicjatyw sygnowanych imieniem i nazwiskiem regionalistów, zdecydo-
wana większość projektów indywidualnych w swojej nazwie odnosi się do opisywa-
nych miejsc. Koncentrują się one na danej miejscowości, parafii, ulicy czy budynku, 
z którym administrator jest związany uczuciowo. Związek ten może wynikać 
z zamieszkiwania na opisywanym obszarze, a może być rezultatem zainteresowa-
nia jego historią, przyrodą itp. Przeważnie administratorzy pozostają anonimowi, 
a zawartość profilu poświęcona jest wyłącznie opisywanej przestrzeni. Oznacza 
to, że w przeciwieństwie do profili sygnowanych konkretnym imieniem i nazwi-
skiem, w tym wypadku sprawy osobiste pozostają poza zainteresowaniem profilu. 
Wśród wielu przykładów można wymienić strony regionalne: „Neudamm/ Dębno 
historia jakiej nie znamy”, którą na platformie Facebook obserwuje ponad 2,5 tys. 
osób41, „Historie z gminy Karnice” (340 obserwujących42) czy też „Wirtualny 

41 Dane na dzień 31.03.2022 r.
42 Dane na dzień 31.03.2022 r.
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Koszalin”, udostępniający modele 3d przedwojennego miasta. Inną wartą wymie-
nienia inicjatywą jest profil „Bobolice dawniej Bublitz”, uruchomiony we wrześniu 
2020 roku, a obecnie obserwowany przez niemal 1,3 tys. osób43. Jak zapowiada 
jej autor, „za pośrednictwem tej strony postaram się, w miarę mych możliwości, 
przybliżyć Ci zarówno topografię miasta, jak i toczące się w nim życie. Nie obie-
cuję, że znajdziesz tu odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania, bo z uwagi 
na burzliwą historię, skalę zniszczeń oraz brak dokumentacji, pewne zagadnienia 
są trudne do odtworzenia”44.

W większości wymienione inicjatywy są dostępne publicznie, autorzy jed-
nak pełnią rolę moderatorów, wskazując m.in. zakres podejmowanych tematów 
czy sposób narracji.

Podsumowanie

Zadaniem niniejszego artykułu było przybliżenie i analiza inicjatyw regionali-
stycznych w mediach społecznościowych w kontekście tzw. cyfrowego regio-
nalizmu. Przypadek Pomorza Zachodniego, wyznaczający ramy geograficzne 
powyższych rozważań, pozwolił poznać, w jaki sposób popularne platformy spo-
łecznościowe mogą wspierać kształtowanie się tożsamości lokalnych na obszarach, 
które w wyniku gwałtownych przekształceń administracyjnych, społecznych i poli-
tycznych nie zdołały do tej pory wytworzyć własnej podmiotowości. Przy słabości 
tradycyjnych narzędzi socjalizacji regionalnej, jak np. prasa drukowana czy instytu-
cje kultury, profile w mediach społecznościowych wydają się wypełniać istniejącą 
próżnię. Fakt migracji działalności regionalistycznej, przyspieszonej wybuchem 
pandemii Covid-19, dowodzi ponadto skali przekształceń w samym regionalizmie. 
Dzięki obecności w internecie, w tym szczególnie w mediach społecznościowych, 
zyskał on prawdziwie oddolny, masowy i sprawczy charakter. Do tej pory był to 
bowiem postulat niezrealizowany, co wynikało m.in. z ograniczonego zasięgu 
dotychczasowej działalności regionalistycznej. Wraz z wykorzystaniem mediów 
społecznościowych działalność ta zyskała natomiast przestrzeń do angażowania 
szerokich grup społecznych i oddziaływania na lokalne władze.

43 Dane na dzień 23.04.2022 r.
44 Bobolice  dawniej  Bublitz, Facebook.com, dostęp 23.04.2022, https://www.facebook.com/
BoboliceBublitz.
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Wskazane inicjatywy dowodzą różnorodności form i typów podmiotów zaj-
mujących się popularyzacją lokalnej historii, tradycji i kultury w internecie. Z jed-
nej strony współuczestniczą w tym procesie tradycyjne instytucje i organizacje, 
z drugiej coraz większą rolę odgrywają pojedynczy regionaliści-amatorzy (w pozy-
tywnym tego słowa znaczeniu), którzy dzięki własnej aktywności stają się liderami 
lokalnej opinii. Chociaż zatem w wielu przypadkach działalność online stanowi 
jedynie uzupełnienie tradycyjnej aktywności, jak np. wydawanie prasy, organi-
zacja seminariów i wycieczek krajoznawczych, to w konsekwencji prowadzi ona 
do poszerzenia grona odbiorców idei regionalnej, a także nadaje jej nowy kształt, 
przede wszystkim za pośrednictwem technik informacyjno-komunikacyjnych.
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Abstrakt

Celem artykułu jest analiza zjawiska tzw. cyfrowego regionalizmu w kontekście Pomorza 
Zachodniego. W swoim najszerszym znaczeniu cyfrowy regionalizm polega na wykorzy-
stywaniu technik (technologii) informacyjno-komunikacyjnych, w tym zwłaszcza mediów 
społecznościowych, do popularyzacji lokalnej specyfiki, a więc jej dziejów, kultury i tra-
dycji. Cyfrowy regionalizm jest zatem społeczno-technologicznym fenomenem, u którego 
podstawy znajduje się aktywność amatorów wykorzystujących obecność na platformach 
społecznych do upowszechnienia historii swojej małej ojczyzny. Współczesny regionalizm 
ma więc charakter indywidualny i opiera się na cyfrowych umiejętnościach internautów. 
Artykuł zawiera definicję cyfrowego regionalizmu oraz jego najbardziej charakterystyczne 
elementy. Przedstawiono w nim również podstawową typologię inicjatyw regionalistycz-
nych, które można odnaleźć we współczesnych mediach społecznościowych. Główna część 
artykułu zawiera analizę i opis najpowszechniejszych inicjatyw regionalistycznych online 
odnoszących się do obszaru Pomorza Zachodniego i jego poszczególnych miast i miejsc.
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Digital regionalism, social media and local communities

Abstract

This article examines the phenomenon of what is known as digital regionalism in the con-
text of Western Pomerania. In its broadest sense, digital regionalism involves the use of 
information and communication technologies, especially social media, to popularize local 
characteristics, that is, its history, culture and traditions. Digital regionalism is therefore 
a socio-technological phenomenon, at the core of which is the activity of amateurs who use 
their presence on social platforms to promote the history of their local communities. Con-
temporary regionalism is thus individual in nature and is based on the digital skills of Inter-
net users. The article defines digital regionalism and its most distinctive features. It also 
outlines the basic types of regionalist initiatives that can be found in contemporary social 
media. The main part of the article analyzes and describes the most common online region-
alist initiatives relating to the area of West Pomerania and its individual cities and places.
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Wprowadzenie

Depopulacja to „trwałe zmniejszanie się liczby mieszkańców danego obszaru 
w warunkach pokoju”1. Procesy depopulacyjne są efektem sukcesywnego ubytku 
rzeczywistego ludności, wynikającego z ubytku naturalnego i/lub migracyjnego2 
 

1 Piotr Szukalski, „Depopulacja – wybrane konsekwencje dla lokalnej polityki społecznej”, Polityka 
Społeczna 10 (2019): 10.
2 Ubytek naturalny jest efektem przewagi liczebnej zgonów nad urodzeniami (co w Polsce wynika 
głównie z niskiego poziomu dzietności), z kolei ubytek migracyjny jest następstwem przewagi 
odpływu ludności nad jej napływem. W tym drugim wypadku można powiedzieć, że depopula-
cja jest „procesem dobrowolnego przemieszczenia się ludności, wynikającym z indywidualnych 
decyzji poszczególnych osób (rodzin), powodującym zmianę miejsca zamieszkania w związku 
z zamiarem uzyskania korzystniejszych warunków realizowania własnych (rodzinnych) zamie-
rzeń życiowych w sferze kontaktów osobistych, zawodowych, dostępności rynku pracy oraz 
aktywności społecznej, ekonomicznej, politycznej, kulturalnej” (Józefina Hrynkiewicz, „Depo-
pulacja wyzwaniem polityki ludnościowej”, w: Depopulacja: uwarunkowania i konsekwencje, 
red. Józefina Hrynkiewicz, Grzegorz Ślusarz [Warszawa: GUS, RRL, 2020], 19). Należy podkreślić,
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(czynniki te mogą występować jednocześnie na danym obszarze lub za ubytek 
populacji może odpowiadać tylko jeden z nich). Istotne znaczenie w zakresie zmian 
w stanie ludności ma także struktura populacji według płci i wieku. 

Temat depopulacji podejmowany był w wielu opracowaniach naukowych, 
zarówno w literaturze rodzimej3, jak i zagranicznej. W Polsce ubytku ludności 
doświadczają przede wszystkim obszary o niskiej atrakcyjności osiedleńczej, 
położone z dala od dużego ośrodka miejskiego lub słabo z nim skomunikowane. 
Ubywa również mieszkańców miast (głównie małych i średnich, choć problem 
ten dotyczy także niektórych miast dużych, gdzie coraz intensywniej zachodzi 

że czynniki te wzajemnie na siebie oddziałują (zob. m.in. Piotr Szukalski, „Demograficzno- 
-społeczne konsekwencje depopulacji w województwie łódzkim”, Problemy Społeczne, Polityka 
Społeczna w Regionie Łódzkim 15 [2015]: 3–20).
3 Problematyką depopulacji w Polsce zajmowali się m.in.: Jerzy Bański, „Problemy demograficzne 
obszarów wiejskich”, Studia i Raporty IUNG – PIB 12 (2008): 93–102; Jerzy Bański, Monika 
Wesołowska, Krzysztof Łagoda, „Wsie zanikające – identyfikacja i analiza wybranych cech spo-
łeczno-ekonomicznych”, Przegląd Geograficzny 92 (2020), 2: 175–189; Ewelina Cienkosz, „Demo-
graficzny aspekt kurczenia się polskich miast”, Urban Development Issues 67 (2020): 45–56; 
Joanna Dybowska, Katarzyna Widera, „Demograficzne uwarunkowania i skutki depopulacji 
w województwie opolskim”, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach 223 (2015): 106–118; Katarzyna Dmitrowicz-Życka, Agnieszka Brzezińska, „Depo-
pulacja województwa zachodniopomorskiego: przyczyny i skutki demograficzne”, w: Depopulacja, 
73–83; Piotr Eberhardt, Regiony wyludniające się w Polsce (Wrocław: IGiPZ PAN, 1989); Andrzej 
Gawryszewski, „Wiejskie obszary wyludniające się, 1961–1985”, Prace Geograficz ne 152 (1989): 
91–106; Krystian Heffner, „Przebieg procesów depopulacyjnych na Opolszczyźnie”, w: Procesy 
wyludniania się wsi w regionie opolskim, red. Krystian Heffner (Opole: Instytut Śląski, 1990), 
7–50; Krystian Heffner, Agnieszka Latocha, „Depopulacja i zanikające wsie w strukturze obsza-
rów wiejskich pogranicza polsko-czeskiego”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 55 (2021): 
67–89. https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.55.06; Hrynkiewicz, „Depopulacja”; Kantor-Pietraga, 
Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku (Katowice: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014); Anna Majdzińska, „Obszary depopulacyjne w Polsce 
w latach 2002–2014”, Studia Demograficzne 173 (2018), 1: 23–54; Piotr Szukalski, „Depopulacja: 
dlaczego o niej nie mówimy?”, Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny 6 
(2019): 1–7, dostęp 8.02.2022, https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/30977; tenże, „Depopulacja 
w Polsce w 2019 r.”, Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny 10 (2019): 1–5, 
dostęp 8.02.2022, https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/31951; tenże, „Depopulacja – wybrane 
konsekwencje dla lokalnej polityki społecznej”, Polityka Społeczna 10 (2019): 10–15; tenże, „Depo-
pulacja dużych miast w Polsce”, Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny 7 
(2014): 2–5, dostęp 8.02.2022, https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/5090; tenże, Depopulacja 
województwa zachodniopomorskiego – teraźniejszość i przyszłość, opracowanie przygotowane 
na zlecenie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego (2015), dostęp 15.02.2022, https://
dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/17535; Przemysław Śleszyński, „Współczesne i prognozowane 
uwarunkowania demograficzno-migracyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski”, 
Konwersatorium Wiedzy o Mieście 29 (2016), 1: 97–106; Monika Wesołowska, „Depopulacja wsi – 
szansa czy zagrożenie dla przestrzeni wiejskiej?”, Studia KPZK (2016): 250–273.
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proces suburbanizacji)4. Procesy depopulacyjne powodują nie tylko spadek gęstości 
zaludnienia danego obszaru, ale generują również wiele innych negatywnych kon-
sekwencji (demograficznych, społecznych, ekonomicznych), m.in. postęp procesu 
starzenia się populacji i zmniejszanie się potencjalnych zasobów pracy, spadek 
potencjału konsumpcyjnego czy redukcję miejsc pracy5.

Depopulacja jest zjawiskiem obserwowanym w wielu obszarach Starego 
Kontynentu, głównie wiejskich, ale wyludniają się także miasta. Problemem 
tym szczególnie dotknięte są regiony słabo rozwinięte społeczno-ekonomicz-
nie, w większości zlokalizowane w Europie południowej i wschodniej6. W ciągu 
drugiej dekady XXI wieku największym ubytkiem populacji charakteryzowały 
się: Mołdawia (o 27%), Ukraina (o 9%), Łotwa i Litwa (o 7%), a także Bułgaria, 
Chorwacja, Serbia, Rumunia i Grecja (o 4–6%), ale ubytek ludności (rzędu 0,5–3%) 
odnotowano także w Albanii, Portugalii, na Węgrzech, w Polsce i we Włoszech7. 

W okresie 2011–2020 populacja Polski zmniejszyła się o 0,7%, przy czym 
liczba mieszkańców miast spadła o 2,1%, natomiast populacja wsi wzrosła o 1,4% 
(wzrost ten dotyczył głównie gmin zlokalizowanych w strefach podmiejskich). 
Spośród wszystkich makroregionów w Polsce przyrostem populacji legitymował 
się jedynie makroregion województwo mazowieckie (o 2,6%). W pozostałych 
równorzędnych jednostkach statystycznych najniższym ubytkiem ludności w tym 
okresie charakteryzowały się makroregiony północno-zachodni, północny i połu-
dniowy (odpowiednio o 0,2%, 0,2% i 0,9%), najwyższym zaś centralny, wschodni 
i południowo-zachodni (odpowiednio o 3,9%, 2% i 1,6%).

4 Zob. m.in. Kantor-Pietraga, Systematyka; Majdzińska, „Obszary”; Szukalski „Depopulacja w Pol-
sce”; tenże, „Depopulacja – wybrane”.
5 Zob. m.in. Hrynkiewicz, „Depopulacja”; Szukalski, „Depopulacja: dlaczego”; tenże, „Depo-
pulacja – wybrane”; tenże, „Depopulacja w Polsce – kilka refleksji”, w: Depopulacja, 167–170.
6 Zob. m.in.: ESPON, Fighting Rural Depopulation in Southern Europe, 2018, dostępu 24.04.2022, 
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/af-espon_spain_02052018-en.pdf; ESPON, 
Shrinking Rural Regions in Europe, 2017, dostęp 24.04.2022, https://www.espon.eu/sites/default/
files/attachments/ESPON%20Policy%20Brief%20on%20Shrinking%20Rural%20Regions.
pdf; Agnieszka Fihel, Marek Okólski, „Population Decline in the Post-Communist Countries of 
the European Union”, Population & Societies 567 (2019): 1–4; Vincente Pinilla, Luis Antonio Sáez, 
Rural Depopulation in Spain: Genesis of a Problem and Innovative Policies, CEDDAR, 2017, dostępu 
24.04.2022, https://sspa-network.eu/wp-content/uploads/Informe-CEDDAR-def-1_EN-GB-1.pdf.
7 Dane pobrane z bazy Eurostat dla lat 2012 i 2021 (według stanu na 1 stycznia). Informacje te 
zachowują analogię czasową względem danych GUS dla lat 2011 i 2020 (według stanu na 31 grudnia),  
wykorzystanych w dalszych analizach.
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W skład makroregionu północno-zachodniego, według podziału statystycz-
nego przeprowadzonego w 2018 roku, wchodzą województwa: lubuskie, wiel-
kopolskie i zachodniopomorskie8. Województwa te różnią się między sobą pod 
względem struktur i procesów demograficznych (również na poziomie jednostek 
niższego szczebla administracyjnego), co czyni cały makroregion interesującym 
z punktu widzenia wewnątrzregionalnych analiz porównawczych9. 

Województwo zachodniopomorskie od początku drugiej dekady XXI wieku 
charakteryzowało się ujemnym przyrostem naturalnym populacji, lubuskie – 
od 2013 roku (przy czym w latach 2014 i 2017 odnotowano dodatni, choć niski, 
przyrost), w wielkopolskim zaś jedynie w 2020 roku liczba zgonów przewyższyła 
liczbę urodzeń żywych. W odniesieniu do migracji województwa lubuskie i zachod-
niopomorskie legitymowały się przewagą odpływu ludności (obserwowaną już 
w latach 90. XX w.), z kolei w wielkopolskim odnotowuje się dodatnie saldo ruchu 
wędrówkowego. Na obszarach każdego z tych województw znajdują się powiaty 
i gminy odznaczające się przyrostem rzeczywistym ludności, jak i takie, w których 
od wielu lat obserwowany jest proces wyludniania się. Należy zaznaczyć, że część 
obszarów leżących w granicach województwa zachodniopomorskiego doświad-
czało tego zjawiska już w okresie powojennym, ale jego intensyfikacja przypadła 

8 GUS, Klasyfikacja NUTS w Polsce, dostęp 30.01.2022, https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/
jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/klasyfikacja-nuts-w-polsce/. Od 2018 r. skład pozostałych 
makroregionów jest następujący: centralny – województwa łódzkie i świętokrzyskie; północny – 
pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie; wschodni – podlaskie, lubelskie i pod-
karpackie; południowy – małopolskie i śląskie; południowo-zachodni – opolskie i dolnośląskie. 
Osobny makroregion tworzy województwo mazowieckie.
9 Problematyce sytuacji demograficznej województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopo-
morskiego dedykowanych było wiele opracowań, m.in.: Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska, 
red., Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej 
i gospodarczej (Warszawa: RRL, 2017); tychże, Sytuacja demograficzna Wielkopolski jako wyzwa-
nie dla polityki społecznej i gospodarczej (Warszawa: RRL, 2017); tychże, Sytuacja demogra-
ficzna Pomorza Zachodniego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej (Warszawa: 
RRL, 2017); US w Poznaniu, Procesy demograficzne w województwie wielkopolskim w latach 
1995–2019 oraz w perspektywie do 2040 r., 2019, dostęp 5.03.2022, https://bip.stat.gov.pl/organi-
zacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/
dylematy-rozwoju-demograficznego-polski-w-ujeciu-regionalnym-w-xxi-wieku/; US w Szczecinie, 
Depopulacja województwa zachodniopomorskiego. Uwarunkowania i konsekwencje, 2019, dostęp 
5.03.2022, https://bip.stat.gov.pl/organizacja-statysty ki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/
publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/dylematy-rozwoju-demograficznego-polski-w-ujeciu-re-
gionalnym-w-xxi-wieku/; US w Zielonej Górze, Procesy demograficzne w województwie lubuskim 
w latach 2000–2019 oraz w perspektywie do 2030 r., 2019, dostęp 5.03.2022. https://bip.stat.gov.pl/
organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnoscio-
wej/dylematy-rozwoju-demograficznego-polski-w-ujeciu-regionalnym-w-xxi-wieku/; Szukalski, 
Depopulacja województwa.
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na lata 70. XX wieku. Długotrwałe i intensywne procesy depopulacji miały miejsce 
głównie na obszarach leżących w obrębie Pojezierzy Myśliborskiego, Drawskiego, 
Wałeckiego, części Pojezierzy Kaszubskiego i Krajeńskiego10.

Celem głównym przedstawionych w opracowaniu analiz było wskazanie 
obszarów makroregionu północno-zachodniego (powiatów i gmin) corocznie 
doświadczających procesu depopulacji w drugiej dekadzie XXI wieku (tj. w latach 
2011–2020 oraz w podokresie 2016–2020)11. Cel pośredni stanowiła identyfikacja 
czynników depopulacji w wymienionych obszarach i latach. Z kolei celem dodat-
kowym była ocena zaawansowania gmin depopulacyjnych pod względem starości 
demograficznej w 2020 roku. 

Postawione cele posłużyły próbom odpowiedzi na następujące pytania badaw-
cze: W jakim stopniu obszary makroregionu północno-zachodniego dotknięte 
są problemem depopulacji? Jakie jest terytorialne zróżnicowanie tego procesu 
oraz jego natężenie? Jaki jest stopień zaawansowania starości demograficznej 
w gminach leżących w obrębie makroregionu? 

W opracowaniu wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego doty-
czące ruchu naturalnego i migracyjnego12 populacji oraz struktury ludności według 
wieku w latach 2011–2020 w województwach, powiatach i gminach położonych 
w granicach makroregionu północno-zachodniego. Uzyskane rezultaty zaprezen-
towano graficznie (w postaci tabel i kartogramów)13.

Metodologia

W celu wskazania obszarów wyludniających się i identyfikacji czynników depo-
pulacji wykorzystane zostały następujące miary demograficzne: współczyn-
nik przyrostu naturalnego (WNt

), współczynnik salda migracji ogółem (WMt
) 

10 Eberhardt, Regiony, 64–65 (por. Gawryszewski, „Wiejskie obszary”).
11 Badanie w latach 2016–2020 stanowi uszczegółowienie analiz prowadzonych dla całej drugiej 
dekady XXI w.
12 Współczynnik salda migracji dla 2015 r. dotyczy wyłącznie przemieszczeń ludności w ruchu 
wewnętrznym (dane dla migracji zewnętrznych są niedostępne w bazach GUS). Z kolei dane dla lat 
2011–2014 i 2016–2020 dotyczą współczynnika salda migracji ogółem (czyli uwzględniają zarówno 
migracje wewnętrzne, jak i zewnętrzne). Wykorzystane w badaniu dane dotyczą migracji stałych, 
dlatego w przypadku niektórych obszarów stan ludności może być niedoszacowany. Na problem 
migracji nierejestrowanych zwraca uwagę wielu autorów, m.in. Śleszyński, „Migracje wewnętrzne”, 
w: Sytuacja demograficzna Polski: raport 2020–2021 (Warszawa: RRL, 2021), 159–197.
13 Kartogramy zostały wykonane w programie QGis, przy wykorzystaniu warstw GUGiK.
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oraz współczynnik przyrostu rzeczywistego populacji (WRZt
), obliczone według 

wzorów14:
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Gdzie: 
tNW , 

tMW , 
tRZW – odpowiednio współczynniki przyrostu naturalnego, 

salda migracji i przyrostu rzeczywistego na 1000 ludności na danym obszarze 
w momencie/okresie t;

Ut, Zt, Nt, Ot – odpowiednio liczba urodzeń, zgonów, napływu i odpływu 
ludności na danym obszarze w momencie/okresie t;
Pt – liczba ludności na danym obszarze w momencie/okresie t. 

Powyższe miary zostały wyznaczone dla każdego roku z osobna, a także 
jako średnie dla całego okresu dla danego obszaru (obliczone następująco: suma 
danych zdarzeń w poszczególnych latach danego okresu została podzielona przez 
sumę stanu ludności w tych latach i wyrażona na 1000 populacji). 

Na podstawie wartości tych współczynników w poszczególnych latach okre-
sów 2011–2020 i 2016–2020 wskazane zostały powiaty i gminy corocznie i dual-
nie15 depopulacyjne (tj. doświadczające zarówno ubytku naturalnego, jak i migra-
cyjnego). Ocenione zostało także średnie natężenie procesów depopulacyjnych  
w tych okresach.

Ocena zaawansowania starości demograficznej w makroregionie północno- 
-zachodnim została przeprowadzona przy wykorzystaniu dwóch mierników: 
odsetka osób w wieku 65+ lat w populacji ogółem danego obszaru16 oraz indeksu 
starości (obliczonego jako iloraz liczby ludności w wieku 65+ lat do liczby dzieci 

14 Zob. m.in. Jerzy Zdzisław Holzer, Demografia (Warszawa: PWE, 2003); Jerzy Tadeusz Kowaleski, 
Anna Majdzińska, „Miary i skale zaawansowania starości demograficznej”, w: Wprowadzenie do 
gerontometrii, red. Agnieszka Rossa (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012), 7–34.
15 Termin zaczerpnięty z opracowania Majdzińska, „Obszary”.
16 Jako próg starości demograficznej przyjęto wiek 65 lat i więcej. Kwestia ta jest umowna i dyskuto-
wana w literaturze przedmiotu (zob. m.in. Abramowska-Kmon, „O nowych miarach zaawansowania 
procesu starzenia się ludności”, Studia Demograficzne 1 (2011): 3–22; Kowaleski, Majdzińska, 
„Miary”; Rosset, Proces starzenia się ludności: studium demograficzne (Warszawa: PWG, 1959).
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w wieku 0–14 lat). Wskazanie wartości tych mierników jako progów starości 
demograficznej nie jest oczywiste i ulega zmianom w czasie na skutek postępu 
procesu starzenia. W prezentowanym opracowaniu przyjęto podejście: im wyższy 
odsetek osób starszych (ponad próg 14%) oraz im wyższa wartość indeksu starości 
(powyżej 1,0), tym wyższe zaawansowanie starości demograficznej17. Analizy 
na poziomie makroregionu i tworzących go województw zostały przeprowadzone 
dla lat 2011–2020 (oraz porównawczo dla 2001 r.), z kolei na poziomie gmin –  
dla 2020 roku.

Przyrost/ubytek rzeczywisty populacji  
makroregionu północno-zachodniego w drugiej dekadzie XXI wieku

W makroregionie północno-zachodnim od 2018 roku obserwowany jest ubytek 
rzeczywisty ludności, spowodowany zarówno ubytkiem naturalnym, jak i migra-
cyjnym. Spośród trzech województw tworzących ten makroregion jedynie wiel-
kopolskie cechowało się przyrostem rzeczywistym ludności niemalże we wszyst-
kich latach badanego okresu (z wyjątkiem 2020 r., kiedy to odnotowano liczebną 
przewagę zgonów nad urodzeniami). W większości lat okresu 2011–2020 lubuskie 
legitymowało się wyższym ubytkiem migracyjnym populacji niż zachodniopo-
morskie, z kolei drugie z tych województw cechował wyższy ubytek naturalny 
ludności w stosunku do pierwszego z nich (zob. tab. 1).

W drugiej dekadzie XXI wieku stan populacji całego makroregionu północ-
no-zachodniego ulegał niewielkim wahaniom, przy nieznacznym wzroście liczby 
ludności województwa wielkopolskiego i spadku populacji lubuskiego i zachodnio-
pomorskiego w obu okresach. Wartości współczynników przyrostu rzeczywistego, 
naturalnego i migracyjnego populacji obliczone dla całych okresów 2011–2020 
i 2016–2020 były dodatnie jedynie w przypadku wielkopolskiego. Spośród pozo-
stałych dwóch województw wyższym ubytkiem rzeczywistym (i naturalnym) 
ludności legitymowało się zachodniopomorskie, z kolei w lubuskim wyższy był 
ubytek migracyjny (zob. tab. 2).

17 Wzorowano się na skalach zaproponowanych w opracowaniu Kowaleski, Majdzińska, „Miary”, 
18–19. W literaturze przedmiotu istnieje wiele propozycji skal zaawansowania starości demograficz-
nej, spośród których większość uległa dezaktualizacji – zob. m.in. Abramowska-Kmon, „O nowych 
miarach”; Alicja Maksimowicz, „Przemiany struktury ludności według wieku”, w: Teoria przejścia 
demograficznego, red. Marek Okólski (Warszawa: PWE, 1990), 267; Rosset, Proces, 71; tenże, 
Ludzie starzy: studium demograficzne (Warszawa: PWE, 1967), 175–177; tenże, „Człowiek stary 
a społeczeństwo”, Studia Demograficzne 25 (1971): 8.
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Identyfikacja obszarów wyludniających się  
w makroregionie północno-zachodnim

W makroregionie północno-zachodnim w analizowanym okresie niemal z każdym 
rokiem wzrastała liczba powiatów i gmin doświadczających ubytku populacji. 
Do 2017 roku we wszystkich trzech województwach liczba gmin odznaczających się 
ujemnym saldem migracji była wyższa niż liczba tych jednostek administracyjnych 
cechujących się ubytkiem naturalnym ludności. W latach 2018–2020 w lubuskim 
i zachodniopomorskim występowała sytuacja odwrotna w tym względzie, zaob-
serwowana także w województwie wielkopolskim w 2020 roku. Należy podkre-
ślić, że w 2020 roku liczba gmin o ubytku naturalnym wzrosła względem 2018 
i 2019 roku we wszystkich rozpatrywanych województwach (co wynikało zarówno 
ze spadku liczby urodzeń, jak i wzrostu liczby zgonów – również w wyniku pan-
demii COVID-19), ale w wielkopolskim wzrost ten był dwukrotny (zob. tab. 3).

W badanym okresie zjawiskiem depopulacji w największym stopniu dotknięte 
było województwo zachodniopomorskie, gdzie 90% gmin odnotowało ubytek 
rzeczywisty ludności w 2020 roku, a 42% gmin doświadczało corocznego ubytku 
ludności w latach 2011–2020 (w podokresie 2016–2020 odsetek ten wyniósł 60%). 
W wielkopolskim i lubuskim w okresie 2011–2020 coroczną depopulacją dotknię-
tych było odpowiednio 11 i 25% ogółu gmin tych regionów (w latach 2016–2020 
odpowiednio 30 i 55%). Zachodniopomorskie cechowało się też najwyższą liczbą 
(i odsetkiem) gmin corocznie dualnie depopulacyjnych (zob. tab. 3 i 4). 

Gminy leżące w granicach rozpatrywanego makroregionu są wysoce zróż-
nicowane pod względem wartości współczynników przyrostu rzeczywistego, 
naturalnego i migracyjnego18 (zob. ryc. 1a–i). W badanych latach we wszystkich 
trzech województwach relatywnie najkorzystniejszą sytuacją demograficzną legi-
tymowały się gminy zlokalizowane wokół miast powiatowych (większość tych 
jednostek charakteryzowała się zarówno dodatnim saldem migracji, jak i przyro-
stem naturalnym), najmniej korzystną zaś – głównie gminy leżące peryferyjnie 
w stosunku do dużego miasta.

18 Zróżnicowanie to ocenione zostało za pomocą współczynników zmienności, obliczonych dla 
przeskalowanych wartości współczynników przyrostu rzeczywistego, naturalnego i migracyjnego 
ludności (tzn. przeniesionych na oś wartości nieujemnych) – w 2020 r. wyniosły one odpowiednio: 
0,42; 0,32 i 0,42.
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W 2020 roku spośród gmin doświadczających ubytku populacji najniższymi 
wartościami współczynnika przyrostu rzeczywistego (na 1000 ludności) odznaczały 
się w województwie zachodniopomorskim: Brojce (–21,6), Trzcińsko-Zdrój (–18,7), 
Rąbino (–17,6) oraz Polanów, Dolice, Trzebiatów, Kamień Pomorski i Krzęcin 
(od –14 do –13), w lubuskim: Łęknica (–24,2), Wymiarki (–16,9) oraz Żagań, 
Brody, Skwierzyna, Gozdnica i Torzym (od –15 do –13), a w wielkopolskim:  
Koło (–17,1), Chodów (–14,7) oraz Turek, Pyzdry i Konin (od –13,5 do –13). Naj-
niższe wartości współczynnika przyrostu naturalnego (na 1000 ludności) w woje-
wództwie zachodniopomorskim odnotowano w gminach: Trzcińsko-Zdrój (–12,8), 
Borne Sulinowo (–11,7), Resko (–11,1), Rąbino (–10,2) oraz Moryń (–8,9), w wielko-
polskim: Chodów (–11,4), Dobra (–10,5) i Koło (–8,2), a w lubuskim: Iłowa (–10,3), 
Gozdnica (–9,7) i Skąpe (–8,6). Natomiast najniższymi wartościami współczynnika 
salda migracji (na 1000 ludności) w województwie lubuskim legitymowały się 
gminy: Łęknica (–16,8), Brody (–9,5), Wymiarki (–9,4) i Żagań (–8,5), w wielko-
polskim: Kuślin (–11,1), Pogorzela (–10,0), Jaraczewo (–9,5), Rozdrażew (–9,3), 
Koło (–8,9) oraz Turek, Wierzbinek i Przedecz (–8,6), a w zachodniopomorskim: 
Brojce (–14,0), Dobrzany (–8,4) i Mieszkowice (–8,0). 

W okresie 2011–2020 najwyższym ubytkiem liczby mieszkańców (zob. ryc. 2b) 
w województwie wielkopolskim legitymowały się gminy: Chodów (o 11%) oraz 
Czarnków, Turek, Koło, Chodzież i Konin (o 7–8%), w lubuskim: Gozdnica (o 11%), 
Wymiarki (o 9%), Łęknica (o 8%) oraz Tuplice, Niegosławice, Szprotawa, Ble-
dzew, Łagów i Dobiegniew (o 6–7%), w zachodniopomorskim zaś: Bobolice 
(o 10%), Rąbino i Grzmiąca (o 9%), a także Trzcińsko-Zdrój, Ińsko, Polanów  
i Połczyn-Zdrój (o 7–8%).

Z kolei w latach 2016–2020 spośród wszystkich gmin rozważanego makrore-
gionu najwyższym ubytkiem populacji legitymowały się położone w województwie 
lubuskim gminy: Gozdnica i Wymiarki (odpowiednio o 6 i 4,5%), zlokalizowane 
w wielkopolskim: Chodów i Koło (odpowiednio o 5,9% i 4,7%) oraz w zachodnio-
pomorskim: Rąbino (o 5,7%), a także Grzmiąca, Bobolice, Trzcińsko-Zdrój 
i Dobrzany (o 4,5–5%), (zob. ryc. 2a).
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 a) 2016–2020    b) 2011–2020

Rycina 2. Zmiany stanu ludności populacji w województwach lubuskim, wielkopolskim 
i zachodniopomorskim w latach 2016–2020 i 2011–202019 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Gminy, w których odnotowano najwyższy spadek liczby mieszkańców, 
doświadczały corocznego ubytku populacji w okresie 2011–2020 lub w podokre-
sie 2016–2020 (zob. tab. 5). W obszarach tych współczynniki przyrostu natural-
nego i salda migracji, obliczone jako średnie dla badanych okresów, były ujemne 
(przy czym nie wszystkie te gminy cechowały się coroczną depopulacją dualną.

19 Na ryc. 2 uwagę zwracają gminy miejsko-wiejskie Drawsko Pomorskie i Złocieniec (położone 
w powiecie drawskim, w woj. zachodniopomorskim), wykazujące przyrost populacji w badanych 
okresach, przy corocznie odnotowywanej w latach 2016–2020 ujemnej wartości współczynnika 
przyrostu rzeczywistego ludności na skutek obu czynników. Wzrost liczby mieszkańców tych 
obszarów był efektem zmian granic administracyjnych – powierzchnie wspomnianych dwóch gmin 
zostały w 2019 r. powiększone o tereny gminy wiejskiej Ostrowice (którą zlikwidowano). Wzrost 
liczby ludności na skutek zmian granic administracyjnych miał miejsce również w przypadku 
miasta Zielona Góra, do którego w 2015 r. przyłączono gminę wiejską Zielona Góra.
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Zaawansowanie starości demograficznej  
na obszarach depopulacyjnych makroregionu północno-zachodniego

W 2020 roku w makroregionie północno-zachodnim odsetek osób w wieku 65+ lat 
wyniósł 18% (zob. tab. 6) i był o 0,3 punktu procentowego (p.p.) wyższy od odsetka 
tej subpopulacji w makroregionie północnym oraz o 1,5 p.p. niższy od najstarszego 
z makroregionów – centralnego. W analizowanym makroregionie obserwowana 
była nieduża, choć wyraźna liczebna przewaga subpopulacji seniorów względem 
frakcji dzieci (w 2020 r. wynosząca 114 osób w wieku 65+ lat na 100 dzieci w wieku 
0–14 lat). Odnosząc się porównawczo do pozostałych makroregionów, należy 
zaznaczyć, że przewaga ta była najwyższa w odniesieniu do makroregionu cen-
tralnego, a najniższa w makroregionach północnym i województwie mazowieckim 
(i wyniosła odpowiednio 145, 112 i 112 osób starszych na 100 dzieci).

Spośród województw makroregionu północno-zachodniego w 2020 roku 
najwyższym zaawansowaniem starości demograficznej legitymowało się zachod-
niopomorskie i (tylko nieco niższym) lubuskie, o czym świadczą zarówno wartości 
odsetka ludności starszej (wyższe niż średnia dla makroregionu), jak i indeksu 
starości (wskazujące na znaczącą przewagę frakcji seniorów nad subpopulacją 
dzieci). W województwie wielkopolskim odsetek osób w wieku 65+ lat ocenić 
również można jako relatywnie wysoki, ale współwystępował on ze względnie 
wysokim odsetkiem dzieci, w efekcie czego nadwyżka starszego odłamu ludności 
względem młodszego była niewielka (zob. tab. 6).

W latach 2011–2020 we wszystkich województwach tworzących analizowany 
makroregion postęp procesu starzenia się populacji był znaczny. Najwyższy wzrost 
odsetka osób w wieku 65+ lat wystąpił w zachodniopomorskim (o 6,5 p.p.), naj-
niższy zaś w wielkopolskim (o 4,9 p.p.). Porównawczo warto odnieść się do pierw-
szej dekady XXI wieku, w czasie której wzrost odsetka seniorów w omawianych 
województwach był relatywnie niski (wyniósł 1–1,5 p.p.). 

Gminy leżące w granicach makroregionu północno-zachodniego są wysoce 
zróżnicowane pod względem zaawansowania starości demograficznej. Relatyw-
nie młodsze obszary (tj. cechujące się niższymi wartościami odsetka seniorów 
oraz indeksu starości) zlokalizowane są w pobliżu miast (są to zazwyczaj gminy 
wiejskie lub miejsko-wiejskie), najstarsze zaś najczęściej położone są peryferyjnie 
w stosunku do miast lub stanowią miasta (zob. ryc. 3 i 4). 
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Tabela 6. Odsetek ludności w wieku 65+ lat i wartości indeksu starości 
w makroregionie północno-zachodnim oraz w województwach lubuskim, 

wielkopolskim i zachodniopomorskim w latach 2001 i 2011–2020

Makroregion/ 
województwo 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Odsetek osób w wieku 65+ lat w populacji ogółem (%)

m. północno-
-zachodni 11,4 12,5 13,0 13,6 14,2 14,9 15,5 16,2 16,8 17,4 18,0

lubuskie 11,1 12,1 12,7 13,4 14,1 14,8 15,5 16,2 16,9 17,6 18,2
wielkopolskie 11,4 12,4 13,0 13,5 14,1 14,6 15,2 15,7 16,3 16,8 17,3
zachodnio-
pomorskie 11,3 12,7 13,2 13,9 14,6 15,4 16,2 17,0 17,7 18,5 19,2

Indeks starości (L65+/L0–14)

m. północno-
-zachodni 0,60 0,80 0,84 0,88 0,92 0,96 1,00 1,03 1,07 1,10 1,14

lubuskie 0,59 0,79 0,83 0,88 0,93 0,98 1,02 1,06 1,10 1,15 1,20
wielkopolskie 0,59 0,77 0,81 0,84 0,88 0,91 0,94 0,97 0,99 1,02 1,04
zachodnio-
pomorskie 0,62 0,86 0,91 0,96 1,01 1,07 1,12 1,17 1,22 1,27 1,33

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rycina 3. Odsetek osób w wieku 65+ 
lat w populacji gmin województw 

lubuskiego, wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego w 2020 r.

Rycina 4. Wartości indeksu 
starości w gminach województw 

lubuskiego, wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego w 2020 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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W latach 2011–2020 we wszystkich gminach analizowanego makroregionu 
zaobserwowano postęp procesu starzenia się populacji. Najwyższy wzrost odsetka 
seniorów (wynoszący 7,5–9 p.p.) odnotowany został w następujących miastach 
i obszarach miejsko-wiejskich: Słupca, Koło, Czarnków, Konin (woj. wielko-
polskie), Międzyzdroje, Dziwnów, Stargard, Kołobrzeg, Kamień Pomorski, Wałcz, 
Darłowo, Koszalin, Świnoujście, Myślibórz (zachodniopomorskie) oraz Nowa Sól, 
Gorzów Wielkopolski, Żary i Żagań (lubuskie).

Spośród gmin corocznie depopulacyjnych w okresie 2011–2020 najwyższym 
odsetkiem (20–23%) subpopulacji w wieku 65+ lat w 2020 roku legitymowały się 
w województwie lubuskim miasta: Nowa Sól, Żary i Gozdnica, w wielkopolskim 
miasta: Konin, Kalisz, Koło, Poznań, Turek, Chodzież i Czarnków oraz gmina 
wiejska Chodów, a w zachodniopomorskim miasta: Szczecin, Darłowo, Star-
gard, Wałcz, Sławno, Szczecinek oraz gminy miejsko-wiejskie: Międzyzdroje, 
Kamień Pomorski, Połczyn-Zdrój i Myślibórz (zob. ryc. 3). Najwyższą przewagę  
(dwukrotną) subpopulacji najstarszej względem najmłodszej odnotowano w poło-
żonej w województwie zachodniopomorskim gminie miejsko-wiejskiej Między-
zdroje. Kolejną najwyższą przewagą (160–180 osób w wieku 65+ lat na 100 dzieci 
w wieku 0–14 lat) charakteryzowały się zlokalizowane w województwie wiel-
kopolskim miasta: Konin, Kalisz, Koło, Chodzież i Turek oraz gmina wiejska 
Chodów, położone w lubuskim miasto Gozdnica, a w zachodniopomorskim mia-
sta: Darłowo, Szczecin i Wałcz oraz gminy miejsko-wiejskie Kamień Pomorski  
i Połczyn-Zdrój (zob. ryc. 4).

Podsumowanie

Makroregion północno-zachodni jest wysoce zróżnicowany pod względem sytuacji 
demograficznej. W drugiej dekadzie XXI wieku proces wyludniania, podobnie 
jak starzenia się populacji, postępował we wszystkich trzech województwach, 
ale w największym stopniu problemem tym dotknięte było zachodniopomorskie. 
Region ten charakteryzował się najwyższym odsetkiem gmin corocznie wylud-
niających się (w tym wysokim udziałem gmin dualnie depopulacyjnych) oraz 
największą nadwyżką subpopulacji seniorów względem frakcji dzieci. Względnie 
niższą intensywnością procesu depopulacji oraz niższym zaawansowaniem starości 
demograficznej w badanym okresie legitymowało się wielkopolskie. Większość 
najstarszych demograficznie gmin rozpatrywanego makroregionu to obszary 
corocznie depopulacyjne w badanym okresie.
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W kształtowaniu się struktur i przebiegu procesów ludnościowych regionów 
istotną rolę odgrywają przede wszystkim czynniki ekonomiczne i społeczne, 
ale znaczenie mają także uwarunkowania historyczne, geograficzne i kulturowe. 
Województwa lubuskie i zachodniopomorskie stanowią część tzw. Ziem Odzy-
skanych, które po II wojnie światowej zajmowane były przez ludność przesiedlaną 
ze Wschodu (niejednorodną etnicznie)20. Przygraniczne położenie tych regionów 
w pewnym stopniu przyczyniło się do większej otwartości mieszkańców na wzorce 
kulturowe i idee z Zachodu, ale także sprzyjało podejmowaniu decyzji o migracji 
zagranicznej.

W tym miejscu warto wspomnieć, że lubuskie i zachodniopomorskie odbiegają 
pod względem tempa przemian w obrębie wzorców rodziny od większości pozosta-
łych regionów (w szczególności obszarów położonych w południowo-wschodniej 
części kraju)21, o czym świadczy m.in. najwyższy odsetek urodzeń pozamał-
żeńskich22 oraz późniejszy wiek wstępowania w pierwszy związek małżeński23.

Spośród analizowanych województw (ale również względem pozostałych tych 
jednostek administracyjnych) relatywnie najkorzystniejszą sytuacją społeczno- 
-gospodarczą odznacza się wielkopolskie24. Jest to region atrakcyjny osiedleń-
czo i inwestycyjnie, posiadający dobrze rozwiniętą sieć połączeń drogowych 

20 Zob. m.in. Hanna Kurowska, „Starzenie się ludności województwa lubuskiego”, w: Sytuacja 
demograficzna województwa lubuskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, 
red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska (Warszawa: RRL, 2017), 73–98; Magdalena Moj-
siewicz, Barbara Batóg, „Migracje wewnętrzne ludności w województwie zachodniopomorskim”, 
w: Sytuacja demograficzna Pomorza Zachodniego, 88–112; Magdalena Wegner, Anna Kamińska, 
„Sytuacja demograficzna województwa zachodniopomorskiego – stan obecny i perspektywy”, 
w: Sytuacja demograficzna Pomorza Zachodniego, 23–34; Robert Wróbel, „Specyfika sytuacji 
demograficznej województwa lubuskiego na tle Polski”, w: Sytuacja demograficzna województwa 
lubuskiego, 35–56.
21 Zob. m.in. Irena Machaj, „Kondycja rodziny a potencjał rozwojowy województwa zachodniopo-
morskiego”, w: Sytuacja demograficzna Pomorza Zachodniego, 156–170.
22 W 2020 r. w obu województwach odsetek urodzeń pozamałżeńskich wyniósł 42% (najniższą jego 
wartość odnotowano w podkarpackim i małopolskim – odpowiednio 14 i 15%; w wielkopolskim 
wyniósł 30%) – dane GUS.
23 W 2020 r. mediana wieku zawarcia pierwszego małżeństwa w przypadku mężczyzn i kobiet 
wyniosła w zachodniopomorskim odpowiednio 30,9 i 28,6 lat, a w lubuskim odpowiednio 30,3 
i 27,9 lat. Podobne wartości odnotowano w dolnośląskim (odpowiednio 30,5 i 28,3 lat). Najniższą 
medianą wieku charakteryzowały się podkarpackie (odpowiednio 28,6 i 26,5 lat) i lubelskie (odpo-
wiednio 28,9 i 26,8 lat) – dane GUS.
24 W wielkopolskim w 2020 r. odnotowano jedną z wyższych w kraju (po województwach mazo-
wieckim i dolnośląskim) wartość PKB per capita (wynoszącą 66,2 tys. zł). Lubuskie i zachodnio-
pomorskie uplasowały się pod tym względem na środkowych pozycjach w rankingu regionów, 
ale wskaźniki te były niższe od średniej krajowej – dane GUS.
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i kolejowych (w tym dostęp do korytarzy komunikacji międzynarodowej) oraz 
port lotniczy. Województwo to stanowi ważny ośrodek przemysłowy i rolniczy 
w kraju. Ponadto region ten legitymuje się m.in. relatywnie wysokim stopniem 
przedsiębiorczości mieszkańców, wysokim poziomem jakości życia, niską stopą 
bezrobocia25, dużym udziałem pracowników wysoko wykwalifikowanych. Stolica 
województwa jest ważnym w regionie (ale i w skali kraju) ośrodkiem akademickim, 
naukowo-badawczym i gospodarczym26.

Lubuskie jest województwem atrakcyjnym inwestycyjnie, co w znacznym 
stopniu wynika z jego przygranicznego położenia oraz posiadania dobrze roz-
winiętego układu połączeń drogowych i kolejowych, ale jednocześnie region ten 
boryka się z licznymi problemami natury społeczno-gospodarczej (m.in. niedobo-
rem wykwalifikowanych pracowników, relatywnie niską aktywnością zawodową 
mieszkańców, niską innowacyjnością i słabo rozwiniętym sektorem B+R, niezbyt 
dobrym stanem technicznym wielu dróg lokalnych). Istotną rolę w gospodarce 
regionu odgrywa współpraca handlowa z innymi krajami (głównie Niemcami). 
Województwo to ma dwie stolice – Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski (przy czym 
miasta te są wysoce konkurencyjne wobec siebie, w wyniku czego nie rozwinęły 
dostatecznie dobrze funkcji metropolitalnych)27.

Atutem województwa zachodniopomorskiego jest jego położenie (przy gra-
nicy z Niemcami, z dostępem do rzeki Odry, nadmorskie), ułatwiające współ-
pracę z partnerami zagranicznymi (głównie sąsiadującymi landami niemieckimi). 
Barierą w rozwoju gospodarczym regionu są m.in. słabo rozwinięta sieć komu-
nikacyjna drogowa i kolejowa (wewnątrz- i międzyregionalna) oraz niewykorzy-
stane w pełni możliwości transportowe dróg wodnych. Znaczną część wojewódz-
twa stanowią obszary popegeerowskie, doświadczające wielu problemów natury 
społeczno-ekonomicznej28. 

25 Zgodnie z danymi GUS, w 2020 r. w województwie wielkopolskim odnotowano najniższą spośród 
województw stopę bezrobocia (3,7%), a w lubuskim i zachodniopomorskim wskaźnik ten wyniósł 
odpowiednio 6,3% i 8,4% (najwyższą jego wartością cechowało się warmińsko-mazurskie – 10,2%).
26 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, 
dostęp 25.08.2022, https://wrot.umww.pl/wp-content/uploads/2020/01/Strategia-Wielkopolska-2030.
pdf; Agnieszka Ziomek, „Sytuacja na rynku pracy w województwie wielkopolskim”, w: Sytuacja 
demograficzna Wielkopolski, 125–139. 
27 Strategia rozwoju województwa lubuskiego 2030, załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/397/21 
Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 lutego 2021 r., Departament Rozwoju Regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, dostęp 25.08.2022, https://bip.lubuskie.pl/
system/obj/51530_SRWL_2030__czysty_OST_19.02.2021.pdf.
28 Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2030, Wydział Zarządzania Strate-
gicznego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, dostęp 25.08.2022, https://
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Wiele gmin corocznie depopulacyjnych to społeczne, ekonomiczne lub 
ekonomiczno-społeczne obszary problemowe29. W makroregionie północno-za-
chodnim w ten sposób sklasyfikowanych zostało 90 tych jednostek administra-
cyjnych. Najwięcej takich obszarów (57) wyróżniono w zachodniopomorskim 
(gminy te położone były głównie w południowej, centralnej oraz wschodniej części 
regionu i stanowiły połowę ogółu gmin tego województwa). W zdecydowanej 
większości przyczyną negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych był „szok 
transformacyjny”, jakiego doznały te obszary po 1989 roku, głównie w związku 
z „upadkiem rolnictwa uspołecznionego oraz powiązanego z nim przetwórstwa 
rolno-spożywczego”. W lubuskim do obszarów problemowych zakwalifikowano 
15 gmin (w większości usytuowanych na obrzeżach województwa) – były to głów-
nie obszary przygraniczne oraz tzw. izolowane (czyli doświadczające lokalnych 
problemów społeczno-ekonomicznych). Natomiast w wielkopolskim wyróżniono 
18 obszarów problemowych (zlokalizowanych głównie na obrzeżach wojewódz-
twa), zakwalifikowanych do trzech typów: „szoku transformacyjnego” (gminy 
sąsiadujące z województwem wielkopolskim) oraz „izolowane” i „wewnętrzne 
peryferie” (obszary położone głównie na obrzeżach wschodniej części regionu)30. 

Procesów depopulacyjnych najczęściej nie da się cofnąć, co najwyżej – poprzez 
odpowiednie działania – można spowolnić tempo ich przebiegu oraz złagodzić 
skutki. Inicjatywy te powinny mieć długookresowy charakter i obejmować zarówno 
sferę gospodarczą, jak i społeczną (tak aby dany obszar był możliwie atrakcyjny 
zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i osiedleńczym), przy czym ich efekty 
mogą być widoczne dopiero po pewnym czasie31. Działania te powinny być wielo-
aspektowe i dotyczyć m.in. takich obszarów, jak: rynek pracy, opieka społeczna, 
opieka zdrowotna, edukacja, inwestycje, gospodarka mieszkaniowa, w rezultacie 

bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/srwz2030size0.pdf; Lidia Mierzejewska, „Debata 
panelowa”, w: Sytuacja demograficzna Pomorza Zachodniego, 200–202.
29 Obszary problemowe zostały wyróżnione dla potrzeb strategii rozwoju kraju i zdefiniowane 
następująco: obszary „o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych lub 
o szczególnych warunkach społecznych, gospodarczych lub przestrzennych, decydujących o wystę-
powaniu barier rozwoju lub trwałych, możliwych do aktywowania, potencjałów rozwojowych, 
do którego kierowana jest interwencja publiczna łącząca inwestycje finansowane z różnych źró-
deł, w tym w szczególności gospodarcze, infrastrukturalne i w zasoby ludzkie, lub rozwiązania 
regulacyjne” (KSRR 2030, 117). Por. Jerzy Bański, „Problemy”, 93–102; Eberhardt, Regiony.
30 Przemysław Śleszyński, Jerzy Bański, Marek Degórski, Tomasz Komornicki, Aktualizacja 
delimitacji obszarów problemowych na 2018 r. (Warszawa: PAN, 2019), 9–12, dostęp 29.08.2022, 
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego.
31 Zob. Dmitrowicz-Życka, Brzezińska, „Depopulacja”, 83; KSRR 2030; Szukalski, „Depopulacja: 
dlaczego”, 4; tenże, „Depopulacja w Polsce w 2019 r.”, 5. 
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w sposób bezpośredni lub pośredni wpływając na podniesienie poziomu dzietności, 
zmniejszenie poziomu umieralności poprzez poprawę stanu zdrowia mieszkańców 
oraz zwiększenie napływu ludności32. Szczególnie istotne są działania związane 
z polityką rodzinną – ukierunkowane powinny być one na „wzmacnianie rodziny, 
tworzenie warunków do powstawania rodzin, ich rozwoju, wychowania dzieci, 
zapewnienia trwałego następstwa pokoleń”33.

Inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie lub łagodzenie niekorzystnych 
następstw procesów ludnościowych stanowią jedno z wyzwań34 polityki regio-
nalnej35 w Polsce, zdefiniowanych w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regio-
nalnego 2030.
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Abstrakt

Procesy depopulacyjne są efektem sukcesywnego ubytku rzeczywistego ludności, wyni-
kającego z ubytku naturalnego lub migracyjnego populacji. Czynniki te mogą występować 
jednocześnie na danym obszarze lub tylko jeden z nich może generować ubytek populacji. 
Procesy depopulacyjne powodują wiele negatywnych konsekwencji, zarówno demogra-
ficznych, społecznych, jak i ekonomicznych.
Celem głównym przedstawionych w opracowaniu analiz było wskazanie obszarów makro-
regionu północno-zachodniego (tj. powiatów i gmin leżących w granicach administra-
cyjnych województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego) corocznie 
doświadczających procesu depopulacji w drugiej dekadzie XXI wieku (tj. w latach 
2011–2020 oraz w podokresie 2016–2020). Cel pośredni stanowiła identyfikacja czyn-
ników depopulacji w wymienionych obszarach i latach. Z kolei celem dodatkowym była 
ocena zaawansowania gmin depopulacyjnych pod względem starości demograficznej 
w 2020 roku.
Makroregion północno-zachodni jest zróżnicowany pod względem sytuacji demograficz-
nej. W drugiej dekadzie XXI wieku, spośród tworzących go województw, korzystniejszym 
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jej obrazem legitymowało się wielkopolskie. Na obszarze każdego z województw makro-
regionu znajdują się powiaty i gminy doświadczające corocznie ubytku ludności, zarówno 
z powodu czynnika naturalnego, jak i migracyjnego. Większość najstarszych demogra-
ficznie powiatów i gmin makroregionu to obszary depopulacyjne.
W opracowaniu wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące ruchu 
naturalnego i migracyjnego populacji oraz struktury ludności według wieku w latach 
2011–2020 w województwach, powiatach i gminach położonych w granicach makrore-
gionu północno-zachodniego.

Identifying areas of depopulation in the Northwest Macroregion  
and evaluating them in terms of the extent of demographic ageing

Abstract

Depopulation processes are the result of a successive actual decrease in population, result-
ing from natural or migratory population loss. These factors can occur simultaneously 
in a given area, or just one can generate population loss. Depopulation processes cause 
many negative consequences, whether demographic, social or economic.
The main aim of the research described in the article was to identify the areas of the North-
west Macroregion (i.e., the counties and municipalities located within the administrative 
boundaries of Lubuskie, Wielkopolskie and Zachodniopomorskie voivodeships) annu-
ally experiencing the depopulation process in the second decade of the 21st century 
(i.e., 2011–2020 and the 2016–2020 sub-period). The secondary objective was to identify 
the factors of depopulation in the above areas and years. An additional objective was to 
assess the progression of depopulating municipalities in terms of demographic old age 
in 2020.
The Northwest Macroregion is diverse in terms of its demographic situation. In the 2010s, 
the Wielkopolskie Voivodeship was in the most favorable situation. On the territory of 
each of the Macroregion’s voivodeships there are counties and municipalities experiencing 
population loss every year, both due to natural and migration factors. Most of the Macro-
region’s demographically oldest counties and municipalities are areas of depopulation.
The study uses data from the Central Statistical Office on vital statistics and migratory 
population movement and population structure by age in 2011–2020 in the voivodeships, 
counties and municipalities located within the borders of the Northwest Macroregion.
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Część II 
Od profesorów wizytujących,  

przez polsko-niemiecko-skandynawskie konferencje,  
do nowomarchijskiej serii wydawniczej  

Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego

Posłannictwo wykładów profesorów wizytujących 

W kategorię „modelu szczecińskiego”1 lat 90. XX wieku i początkowych wieku 
XXI wpisują się także wykłady profesorów wizytujących na naszym uniwersytecie. 

1 Użycie tej kategorii uprawomocnił prof. Andrzej Bałaban, kierownik Katedry Prawa Konstytu-
cyjnego i Integracji Europejskiej, w swoim wystąpieniu w 2004 r. na otwartym posiedzeniu Senatu 
US. Jako ówczesny Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą stwierdził, że bezpośrednio przed 
oczekiwanym przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej tylko dwie osoby z naszej alma mater 
swoją działalnością w obszarze transgranicznych kontaktów polsko-niemieckich już od dawna 
w niej są – ekonomista prof. Tadeusz Wierzbicki i germanista dr Andrzej Talarczyk.
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Przyjeżdżali do Szczecina m.in. ze względu na związki biograficzne i naukowe 
z naszym miastem, a nawet Pomorzem. Dwukulturowa socjalizacja dotyczy także 
dr. Andrzeja Talarczyka, gdyż łączy się z jego polskimi i niemieckimi etapami 
edukacyjnymi w obu częściach podzielonych Niemiec. Ta synteza miała pozytywne 
skutki dla dalszego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej, co ilustrują najle-
piej nadmienione już wcześniej inicjatywy dwujęzycznego projektu książkowego  
Szczecin 1945–1946. Dokumenty-wspomnienia oraz utworzenie Czytelni Niemiec-
kiej przy Książnicy Pomorskiej.

Do powstania tego drugiego projektu przyczynił się również prof. Gerhard 
Schmidt-Henkel, były mieszkaniec przedwojennego Szczecina, który odwiedził nas 
jako pracownik Instytutu Germanistyki Uniwersytetu w Saarbrücken (na przełomie 
kwietnia i maja)2. W naszym Instytucie wygłosił wykład o znaczeniu fundamen-
talnym dla naszych literaturoznawczych planów rozwojowych. Tytuł wykładu 
brzmiał: „Literatura regionalna – literatura pogranicza – literatura światowa 
(„Regionalliteratur – Grenzliteratur – Weltliteratur”)3. Na spotkaniu w Pomorskim 
Towarzystwie Niemcoznawczym jego wywód dotyczył transgranicznej współpracy 
kulturalnej na przykładzie kraju związkowego Saary, Luksemburga, Lotaryngii 
i Alzacji. 

W kwietniu 1994, marcu 1995 i w maju 1999 roku gościł w IFG dr Eckhard 
Verchau z Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji, który był wcześniej 
uczestnikiem opisanych wyżej podróży studyjnych po Pomorzu. Jest autorem 
dwóch biografii o polityce zjednoczenia Niemiec w 1871 roku Otto von Bismarcka 
oraz o życiu i twórczości pisarza Theodora Fontane. Tematem jego wystąpień 
podczas pierwszego przyjazdu były wymienione postaci, mające rodowe i biogra-
ficzne związki z Pomorzem Zachodnim i Gdańskim4. Podczas kolejnych pobytów 

2 Jemu zawdzięczamy wsparcie pomysłu dr. Andrzeja Talarczyka (jako 1. wiceprezesa PTN i kie-
rownika jego Sekcji Humanistycznej) i na etapie procedowania poparcie pisemne jego wniosku 
skierowanego do monachijskiej centrali Instytutu Goethego. Por. Andrzej Talarczyk, „Sekcja Huma-
nistyczna”, w: Pomorskie Towarzystwo Niemcoznawcze. Komunikat nr 1/91 (Szczecin, 1991), 5–6; 
tenże, „Goście Instytutu Filologii Germańskiej. Sprawozdanie z pobytu w IFG prof. G. Schmidta-
-Henkela z Uniwersytetu w Saarbrücken i dr. W. Kesslera, dyrektora Biblioteki im. Martina Opitza 
w Herne”, Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego (dalej: PUSz) 7–8 (1994), 
26–27: 7. 
3 Był on później wydrukowany w monotematycznym tomie specjalnym: „Provinz als (geistige) 
Lebensform: Kulturlandschaften der südlichen Ostseeregion im Wandel der Zeit ,ˮ Colloquia Ger-
manica Stettinensia 197 (1998): 13–33.
4 Pałac w Kulicach k. Nowogardu znajdował się od 1723 r. w rękach rodu von Bismarck, a Theodor 
Fontane spędził w Świnoujściu ponad 5 lat dzieciństwa (1827–1832). Por. jego autobiograficzną 
powieść „Meine Kinderjahre” (Berlin: F. Fontane & Co., 1893).
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spektrum tematyczne wykładów zostało rozszerzone o aktualną w latach dziewięć-
dziesiątych problematykę zjednoczeniową oraz o pisarza Ernsta Wiecherta z byłego 
niemieckiego Wschodu, odgrywającego jedną z głównych ról (obok Tomasza 
Manna) w literaturze niemieckiej okresu międzywojennego5.

W maju 1994 roku wygłaszał w IFG wykłady dr Wolfgang Kessler, historyk 
i germanista, dyrektor Biblioteki im. Martina Opitza w Herne6, poznany rów-
nież w kontekście współpracy z Akademią Bałtycką. Była to jego druga wizyta 
w naszym mieście7. Spektrum tematyczne jego wykładów było bardzo szerokie: 
od literatury niemieckiej, w tym także księgarstwo w tym kraju, przez problema-
tykę systemów politycznych ze szczególnym uwzględnieniem analizy kampanii 
wyborczej w ponownie zjednoczonych Niemczech, do realizacji umów ze wschod-
nimi sąsiadami. Do wyników tego pobytu należało również podjęcie współpracy 
z Instytutem Historii US i Biblioteką Uniwersytecką.

Kilka wizyt złożył na zaproszenie dr. Talarczyka wspomniany prof. Jürgen 
Wolff z Państwowego Seminarium Pedagogiki Szkolnej (Staatliches Seminar 
für Schulpädagogik) w Stuttgarcie. Przyjechał do nas po raz pierwszy na przełomie 
lutego i marca 1995 roku, a kolejne wizyty nastąpiły w latach 1995, 1996 i 1997. 
Zgodnie z jego specjalizacją, jaką jest dydaktyka literatury niemieckiej, przepro-
wadził zajęcia uatrakcyjnione pokazami ekranizacji dzieł literackich z okresów 
od średniowiecza (na temat znaczenia góry Wartburg pod Eisenach w Turyngii 
jako centrum kulturalnego i literackiego życia od średniowiecza do romantyzmu), 
przez epokę klasyki (różne wersje filmowe Fausta Goethego), do literatury końca 
XIX wieku (Effi Briest Theodora Fontane w dwóch wersjach filmowych). Wysu-
nięta przez niego propozycja realizacji cyklu Polsko-Niemieckich Dni Germanisty, 

5 Z tymi samymi tematami (to również wynik inicjatywy dr. A. Talarczyka) odwiedził Uniwersy-
tet E.M. Arndta w Greifswaldzie, Akademię Europejską w Kulicach i regionalne stowarzyszenie 
historyczne w Słupsku. Por. Andrzej Talarczyk, „Goście z zagranicy. Sprawozdanie z pobytu w IFG 
dra Verchau z Uniwersytetu w Moguncji”, PUSz 3–4 (1994), 23–24: 6.
6 Biblioteka ta jest ogólnie dostępną specjalną biblioteką naukową. Powstała w roku 1948 jako 
Biblioteka Niemieckiego Wschodu (Bücherei des deutschen Ostens). Gromadzi, opracowuje i udo-
stępnia wydawnictwa zwarte i ciągłe z zakresu historii, geografii, literatury, kultury i sztuki daw-
nych pruskich prowincji wschodnich oraz na temat dziejów Niemców i ich osadnictwa na obszarze 
Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, a także niemieckiej kultury i historii 
w Europie Wschodniej. 
7 Pierwszym akcentem tej współpracy było wygłoszenie przez dr. Talarczyka odczytu w Herne 
na temat stosunków polsko-niemieckich w kontekście przemian 1989 r. W roku 1993 w ramach 
rewizyty dr Kessler wygłosił w Szczecińskim Towarzystwie Naukowym wykład na temat stanu 
badań (historycznego) Pomorza w Niemczech Zachodnich w latach 1945–1990.
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począwszy od roku 1998, we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, 
nie została jednak wówczas przyjęta przez Kuratorium Oświaty8. 

Na przełomie marca/kwietnia 1995 oraz kwietnia/maja 1996, a także paź-
dziernika/listopada 1997 roku zaproszenie dr. Talarczyka przyjął Jörg Allkämper, 
radca ministerialny, kierownik Biura Obsługi Bundestagu parlamentu niemiec-
kiego. Przeprowadził wiele seminariów z krajoznawstwa politycznego. Te zajęcia 
miały na celu pogłębienie i usystematyzowanie zdobytej przez studentów wiedzy 
w Bonn, podczas wypraw studyjnych do Bundestagu. Otrzymane prezenty książ-
kowe, np. Fragen an die deutsche Geschichte (Pytania do niemieckiej historii) były 
wartościowym uzupełnieniem każdej podręcznej biblioteki studenta. 

W lutym 1996 roku przyjechał ze Stralsundu do IFG dr Wolfgang Urban, 
historyk i skandynawista, z referatem na temat regionalnej literatury pomorskiej. 
Szerszym kontekstem tej wizyty było przygotowywanie przez niego edycji utworów 
Ernsta Moritza Arndta, pisarza związanego z Rugią, w zbiorze zatytułowanym 
Sagen und Geschichten von der Insel Rügen. Rok wcześniej był on przewodni-
kiem wyżej opisanej wyprawy studenckiej do północnych Niemiec, co jest istotną 
informacją, ponieważ wykład doktora nawiązywał również do niej. Interesujące 
były uwagi dr. Urbana dotyczące słowiańskiej przeszłości tej wyspy9.

Należy jeszcze wspomnieć o ważnych wyjazdach studentów germanistyki, 
inspirowanych przez dr. Talarczyka, na spotkania z pisarzami w Literarisches Col-
loquium (Centrum Literackim w berlińskiej dzielnicy Wannsee), np. na spotkanie 
z Christą Wolf – pisarką mającą nowomarchijskie korzenie (2007 r.)10. Spotkanie to 
było powiązane z prezentacją najnowszej biografii enerdowskiej autorki, co również 
nawiązywało do seminarium na temat jej twórczości i wyprawy studyjnej – m.in. jej 
śladami – do Meklemburgii. Uwzględnienie sporu toczącego się wokół Christy 
Wolf w kontekście zaangażowania politycznego pisarki przed zjednoczeniem było 
dodatkowym powodem uczestniczenia z nią w publicznym dialogu. Wystosowane 
na tym spotkaniu zaproszenie do Szczecina i Pobierowa na organizowaną przez 
dr. Talarczyka – wspólnie z Akademią Bałtycką i norweskim Uniwersytetem 

8 Pierwsza konferencja tego rodzaju miała odbyć się w Szczecinie. Jej tematem miała być recepcja 
niemieckiej liryki w Polsce i polskiej w Niemczech. Por. Talarczyk, „Wizyta prof. Jürgena Wolffa 
w IFG”, PUSz 4–6 (1997), 57–59: 15.
9 Andrzej Talarczyk, „Wizyty w Instytucie Filologii Germańskiej. Sprawozdanie z pobytu 
prof. J. Wolffa ze Stuttgartu i dra W. Urbana ze Stralsundu”, PUSz 4–6 (1996), 45–47: 12.
10 Andrzej Talarczyk, „Berlińskie spotkanie z Christą Wolf”, PUSz 1–3 (2007), 170–172: 41.
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w Trondheim – naukową konferencję regionalistyczną zostało wprawdzie przyjęte, 
ale jego realizację uniemożliwił nieodwracalnie pogarszający się stan jej zdrowia.

Rycina 5. Uczestnicy wyprawy studyjnej „Śladami pisarzy...” 5 maja 2008 r.  
w kurorcie Ahrenshoop, gdzie przebiega historyczna granica między  
Pomorzem Przednim a Meklemburgią (z archiwum A. Talarczyka)

Opisane wyżej aktywności dr. Talarczyka skutkowały tym, że w 1996 roku 
został on członkiem Rady Programowej wspomnianego już czasopisma US Europa 
Regionum, a w roku akademickim 1997/98 wszedł w skład Senackiej Komisji 
ds. Współpracy z Zagranicą.

Nowe umowy w ramach programu Sokrates/Erasmus

Instytut Filologii Germańskiej posiadał umowę z uniwersytetem w Greifswaldzie, 
zawartą w ramach sygnalizowanego w tytule programu, wynikającą z opisanej 
wcześniej współpracy z Fundacją DAAD (z siedzibą w Bonn), która trwała do 
2000 roku. Dzięki podjęciu przez prof. R. Lipczuka współdziałania z Uniwersy-
tetem Justusa Liebiga w Gießen (w ramach programu Tempus/Phare) rozszerzono 
wymianę akademicką. Dr Talarczyk jako koordynator instytutowy do współ-
pracy z Niemcami (z nominacji rektora) poszerzył w 2001 roku zakres tych umów 
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o kontrakty z germanistyką rostocką i lipską11. Studenci germanistyki szczecińskiej 
uznali umowę z Lipskiem za najlepszą, ponieważ oferowała pobyty dwuseme-
stralne. W związku z tym została ona – z inicjatywy dr. Talarczyka – przedłużona 
(2007 r.)12. Dr. Talarczyk był również w ramach tych umów pierwszym profesorem 
wizytującym z Uniwersytetu Szczecińskiego: raz w Rostoku (2003 r.) i dwa razy 
w Lipsku (2003 i 2008 r.). Prowadzone przez niego zajęcia dotyczyły twórczości 
Uwego Johnsona jako pisarza podziału Niemiec z pomorskimi korzeniami, bardzo 
mocno związanego zarówno z Rostokiem, jak i Lipskiem (podobnie jak referent 
z tym drugim ośrodkiem akademickim). 

Polsko-niemiecko-skandynawskie regionalistyczne  
konferencje naukowe

Konferencje te były nowym etapem i nową jakością współpracy transgranicznej, 
zwłaszcza z Akademią Bałtycką. Przyniosły one również rozszerzenie systemo-
wej współpracy o nowych partnerów instytucjonalnych i indywidualnych. Miały 
one charakter cykliczny i odbywały się co 2–3 lata do roku 2013. Choć dotyczyły 
problematyki regionalnej, miały charakter ponadregionalny.

Pierwsza z nich odbyła się w Szczecinie i Pobierowie w 2000 roku. Zor-
ganizowana w kooperacji Instytutów Germanistyki w Opolu i Szczecinie, przy 
jednoczesnym wsparciu Instytutu Niemiec i Europy Północnej w Szczecinie, 
poświęcona została tematowi „Dyskursy literackie o duchu i o władzy w krótkim 
europejskim stuleciu lat 1914–1989/91”(„Literarische Geist- und Machtdiskurse 
im europäischen »kurzen Jahrhundert« der Jahre 1914–1989/91”)13. 

11 Andrzej Talarczyk, „Nowe porozumienia germanistyki”, PUSz 4–6 (2001), 105–107: 42.
12 Por. Andrzej Talarczyk, „Umowa z Uniwersytetem w Lipsku”, PUSz 10–12 (2007), 179–181: 41.
13 Por. Marek Zybura, Kazimierz Wóycicki, red., Geist und Macht: Schriftsteller und Staat im Mit-
teleuropa des „kurzen Jahrhunderts” 1914–1991 (Dresden: Thelem, 2002).Głównym inicjato-
rem pierwszej z nich był Instytut Germanistyki Uniwersytetu Opolskiego, reprezentowany przez 
prof. M. Zyburę, który zaprosił do współpracy Wydział Humanistyczny US, który z kolei wytypował 
dr. Andrzeja Talarczyka jako swojego przedstawiciela. Szczecin reprezentował w tej konferencji rów-
nież dr K. Wóycicki – jako prezes Instytutu Niemiec i Europy Północnej w Szczecinie. Przedstawiciel 
WH, przejmując całokształt pracy organizacyjnej, przeniósł ją do Pobierowa i włączył jako nowy 
podmiot IFG US. Omówienie konferencji: Andrzej Talarczyk, „Szczecin i Opole bliżej”, PUSz 10–12 
(2000), 99–101:32–33 i Izabela Surynt, „Literarische Geist- und Machtdiskurse im europäischen 
»kurzen Jahrhundert« der Jahre 1914–1989/91. Internationales Symposium in Pobierowo und 
Szczecin 25.–28. Oktober 2000”, Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen (2001): 407–413.
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Rycina 6. Inauguracja I. konferencji szczecińsko-pobierowskiej w Sali Senatu US 
25 października 2000 r. W pierwszym rzędzie od lewej: dr K. Wóycicki,  

prezes Instytutu Niemiec i Europy Północnej w Szczecinie, dr A. Talarczyk, IFG US. 
W drugim rzędzie piąty prof. M. Zybura z IFG w Opolu,  

siódmy prof. B. Neumann z Trondheim (z archiwum A. Talarczyka)

Od 2002 roku głównym organizatorem konferencji był dr. Andrzej Talarczyk, 
a partnerami na jego zaproszenie – Instytut Języka i Literatury norweskiego Uniwer-
sytetu w Trondheim, reprezentowany przez prof. Bernda Neumanna, i wspomniana 
wyżej Akademia Bałtycka, której przedstawicielem był dr Dietmar Albrecht. Konty-
nuacja współpracy z ostatnią z przywołanych instytucji była nowym etapem i nową 
jakością partnerstwa naukowego, bo wychodząc poza stosunki polsko-niemieckie, 
obejmowała już tematycznie obszar prawie wszystkich krajów nadbałtyckich.

Konferencja z 2002 roku – „Literatura, granica, przestrzeń wspomnienie” 
(„Literatur, Grenze, Erinnerungsraum”) była niewątpliwym sukcesem. Wykład 
inaugurujący wygłosił jeden z czołowych niemieckich politologów, prof. Arnulf 
Baring z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Jej dodatkową atrakcją były spotkania 
autorskie z polskimi pisarzami: Stefanem Chwinem z Gdańska i Arturem D. Lisko-
wackim ze Szczecina na temat tożsamości regionalnej bohaterów ich utworów14.

14 Bernd Neumann, Dietmar Albrecht, Andrzej Talarczyk, red., Literatur Grenzen Erinnerungs-
räume. Erkundungen des deutsch-polnisch-baltischen Ostseeraums als einer Literaturlandschaft 
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Rycina 7. Konferencja polsko-niemiecko-skandynawska 6 września 2002 r. 
w Pobierowie. Od lewej: mgr D. Sośnicka, mgr M. Korzeb, pisarze: A.D. Liskowacki, 

S. Chwin, dr Ch. Trepte i dr A. Talarczyk (z archiwum A. Talarczyka)

Trzecia konferencja, zatytułowana „Prowincja jako centrum. O wyróżnikach 
literatury niemieckiej na przykładzie regionu bałtyckiego” („Provinz als Zentrum. 
Zu einer Besonderheit der [deutschen] Literatur am Beispiel der baltischen Region”), 
z 2005 roku, została zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu dwudziesto-
lecia powstania Uniwersytetu Szczecińskiego. Kontynuowała ideę przewodnią 
poprzednich. W czasie obrad dochodziło do żywych dyskusji, których uczestnikami 
byli literaturoznawcy z Litwy i Rosji czy też Szwecji i Norwegii, a także Niemiec 
i Polski, dyskusji zarówno o niemieckiej literaturze regionalnej obszarów nadbał-
tyckich (Pomorza, Prus Wschodnich i Kurlandii), jak i o pamiątkach piśmiennictwa 
na terenach usytuowanych między Finlandią a Szwecją. Należy dodać, że referaty 
na temat motywów słowiańskich w literaturze niemieckiej różnych epok wzbudziły 
spore zainteresowanie15.

(Würzburg: Königshausen & Neumann, 2004). Omówienie konferencji: Małgorzata Korzeb, Dorota 
Sośnicka, „Mare Balticum łączy”, PUSz 7–9 (2002), 120–122: 34–35 i tychże, „Literatur, Grenze, 
Erinnerungsraum”. Symposium in Szczecin und Pobierowo 5.–8.09.2002”, Convivium. Germani-
stisches Jahrbuch Polen (2003): 321–324.
15 Dietmar Albrecht, Andreas Degen, Bernd Neumann, Andrzej Talarczyk, red., Provinz als Zen-
trum. Regionalität in Literatur und Sprache. Ein polnisch-deutsch-nordisches Symposium (Aachen: 
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Konferencję z 2007 roku w pełni poświęcono literaturze regionalnej, co sygna-
lizuje jej temat: „Małe literatury lub literatura regionalna. Zasięg, funkcja i spe-
cyfika” („Kleine Literatur oder Regionalliteratur. Reichweite, Funktion und 
Besonderheit”)16. Tym razem podjęto próbę omówienia wyróżników tzw. małej 
literatury, czyli literatury wspomnień i powrotu do przestrzeni życiowych, które 
zostały utracone, być może na zawsze. Regionalne krajobrazy nie pełnią wyłącz-
nie funkcji dekoracyjnej, lecz są przedmiotem penetracji stanów emocjonalno- 
-afektywnych podmiotu. Dyskutowali o tym również uczestnicy z Polski, Niemiec, 
Austrii, Szwecji i Norwegii. Do kręgu „stałych bywalców” doszli nowi referenci 
z Polski i zagranicy. Ta „rotacja” stała się ważnym elementem wytwarzającej się 
w Pobierowie tradycji spotkań literaturoznawców, historyków i badaczy kultury. 
Ta „mieszanka” umożliwiła np. odróżnienie austriackiego i skandynawskiego 
sposobu postrzegania omawianych fenomenów i powstawanie wspólnej narra-
cji, dystansującej się od jakiekolwiek ideologii, będącej źródłem stereotypów 
myślowo-poznawczych.

Uczestnicy spotkań w Pobierowie dostrzegli w nich udaną próbę rezygnacji 
z indywidualnej optyki, aby dokładniej przyjrzeć się własnemu regionowi, ale już 
z perspektywy Innego, jak proponuje Wilhelm Dilthey17, i podjęcie z nim herme-
neutycznego dialogu, co pozwoli mu odkryć jego kulturową „wielowarstwowość” 
(nie tylko w odniesieniu do polsko-niemieckich i niemiecko-polskich relacji).

Konferencja z 2009 roku „Obszar narracji. Literatura regionalna oraz litera-
tura o regionie” („Erzählregionen: Regionales Erzählen und Erzählen über eine 
Region”) miała najszersze spektrum uczestników18. W tym cyklu konferencyj-
nym uczestniczyli badacze literatury aż z dziewięciu krajów: Norwegii i Szwecji, 

Shaker Verlag, 2007). Omówienie konferencji: Marcin Lipnicki, „Literatura regionów i prowincji”, 
PUSz 3–4 (2006), 164–165: 26–27 i Sebastian Mrożek, „Provinz als Zentrum. Zu einer Beson-
derheit der (deutschen) Literatur am Beispiel der baltischen Region. Polnisch-deutsch-nordisches 
Symposium. Szczecin, Pobierowo 1./2.–4.12.2005”, Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 
(2006): 358–361.
16 Bernd Neumann, Andrzej Talarczyk, red., Kleine Literaturen. Ein polnisch-deutsch-nordisches 
Symposium. (Aachen: Shaker Verlag, 2010). Omówienie konferencji: Sebastian Mrożek, „Literatura 
regionalna”, PUSz 7–9 (2007), 176–178: 25–26 i Marion Brandt, „ ‘Kleine Literaturen’ oder Regional-
literatur-Reichweite, Funktion und Besonderheit. Polnisch-deutsch-nordisches Symposium. Szczecin 
und Pobierowo 6./7.–9.10.2007”, Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen (2008): 435–437. 
17 Wilhelm Dilthey, Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing-Goethe-Novalis-Hölderlin (Leipzig: 
Teubner, 1922), 196–210.
18 Bernd Neumann, Andrzej Talarczyk, red., Erzählregionen. Regionales Erzählen und Erzählen 
über eine Region. Ein polnisch-deutsch-norwegisches Symposium (Aachen: Shaker Verlag, 2011). 
Omówienie konferencji: Janina Gesche, „Konferencja »Obszar narracji. Literatura regionalna oraz
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Niemiec, Łotwy, Austrii oraz Węgier, a także Czech, Polski i Australii. Omawiane 
były zarówno problemy literatur regionalnych krajów nadbałtyckich, jak i twór-
czość pisarska innych obszarów granicznych w Europie. Ponadto w referatach 
podjęto kwestie związane z komparatystyką literacką, np. problematyką prze-
kładu literackiego czy też intersemiotycznego (np. z języka literatury na język 
filmu). Referenci pokazali różnorodność założeń, przez odniesienie się do kon-
tekstów historycznych, filozoficznych i kulturowych z perspektywy postrzegania 
ich złożoności, co w badaniach literatur regionalnych ma niebagatelne znaczenie.

Rycina 8. Dr D. Albrecht, dyrektor Akademii Bałtyckiej w Lubece i dr A. Talarczyk 
na IV. konferencji naukowej polsko-niemiecko-skandynawskiej,  
Pobierowo 8 października 2007 r. (z archiwum A. Talarczyka)

Stwierdzono też, że wiele omawianych problemów i motywów jest wspól-
nych, niezależnie od geograficznego usytuowania literatur regionalnych. Ważnym 
dodatkowym akcentem w czasie otwarcia konferencji w Sali Senatu były rozmowy 
na temat zawarcia umowy o partnerstwie między Uniwersytetem Szczecińskim  
 

literatura o regionie«”, PUSz 10–12 (2009), 203–205: 68–69 i taż: „Erzählregionen: Regionales 
Erzählen und Erzählen über eine Region. Polnisch-deutsch-nordisches Symposium. Szczecin und 
Pobierowo 24.–27.09.2009”, Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen (2010): 328–332.
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a uniwersytetem w Trondheim, które dotyczyły wymiany studentów w ramach 
programu Erasmus. Ich pozytywne zakończenie znaczyłoby wzbogacenie tej ist-
niejącej od 2000 roku współpracy o dodatkowe formy kooperacji.

Ostatnia, szósta konferencja z tego cyklu, przeprowadzona w 2013 roku, 
była zatytułowana „Nie jestem stąd, ale nie jestem obcy. Pisanie autobiograficzne 
o pochodzeniu z innego kraju” („Ich bin nicht von hier und doch kein Fremder. 
Autobiographisches Schreiben über die Herkunft aus einem anderen Land”19). 
Motywem przewodnim prawie wszystkich wystąpień była kwestia emocjonalnego 
związku współczesnego człowieka z tzw. małą ojczyzną w pierwotnym sensie 
tego pojęcia. Konkluzją konferencji było stwierdzenie, że w czasie globalizacji 
i szybkiego przemieszczania się na całym globie, zdefiniowanie pojęcia „ojczyzna” 
jest niezwykle trudne.

Duże wrażenie na zakończenie konferencji zrobił wieczór autorski Roswithy 
Schieb, pisarki berlińskiej o rodzimych śląskich korzeniach, na temat jej książki 
Reise nach Galizien. Eine Archäologie des Gefühls, która zawiera pełne ekspresji 
obrazy podróży realnej i wewnętrznej autorki do ziemi jej rodziców i do Lwowa. 

Prof. Alois Woldan z Wiednia ocenił w swoim sprawozdaniu konferencję 
w sposób następujący:

Obrady były przez wszystkich uczestników odebrane jako bardzo ciekawe i inspiru-
jące, za czym przemawiają żywe dyskusje po każdym referacie. Miały one zarówno 
wyraźny teoretyczno-metodologiczny punkt ciężkości, który wyrażał się przede 
wszystkim w ciągle przywoływanych teoriach przestrzeni, one wniosły do dys-
kusji oprócz tego również obfitość znanych i mniej znanych materiałów, co bez 
wątpienia prowadziło do wzbogacenia własnych punktów widzenia referentów20.

To podsumowanie można rozszerzyć na cały cykl spotkań zrealizowanych 
w bez mała 15-leciu ich trwania, ponieważ podobne opinie były wielokrotnie 
wyrażane po zakończeniu każdego z nich. W sześciu konferencjach uczestniczyli  
 

19 Bernd Neumann, Andrzej Talarczyk, red., „Nicht von hier und doch nicht fremd”. Autobiographi-
sches Schreiben über die Herkunft aus einem anderen Land. Ein polnisch-deutsch-norwegisches 
Symposium (Aachen: Shaker Verlag, 2015). Omówienie konferencji: Magdalena Baran, „Ilu ojczyzn 
potrzebuje człowiek?”, PUSz 4–6 (2013), 245–247: 44–45 i Alois Woldan, „Ich bin nicht von hier 
und doch kein fremder – autobiographisches Schreiben über die Herkunft aus einem fremden Land. 
6. polnisch-deutsch-nordisches Symposium. Szczecin/Pobierowo 25–28.04.2013”, Convivium. 
Germanistisches Jahrbuch Polen (2014): 235–237.
20 Woldan, „Ich bin”, 237.
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referenci z 14 krajów: Austrii, Czech, Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, 
Polski, Szwecji, Ukrainy, Rosji, Rumunii i Węgier, a nawet przedstawiciel innego 
kontynentu: Australii.

Utorowało to drogę do kolejnej nowej jakości, jaką było powołanie regiona-
listycznej nowomarchijskiej serii wydawniczej poświęconej tej stosunkowo mało 
znanej krainie historycznej, obecnie podzielonej między województwa zachod-
niopomorskie i lubuskie.

Nowa Marchia – Terra incognita?

Przyczynkiem do zajęcia się problematyką historii, kultury i piśmiennictwa Nowej 
Marchii była polsko-niemiecka konferencja w Drezdenku i w pałacu rodu von Wal-
dow w Mierzęcinie „Obszar Dolnej Noteci w (historycznej) Nowej Marchii jako 
przedmiot badań naukowych – wczoraj, dzisiaj i jutro”. Została przeprowadzona 
7 maja 2010 roku w imieniu Uniwersytetu Szczecińskiego przez dr. Andrzeja 
Talarczyka we współpracy z prof. Edwardem Włodarczykiem i lokalnym sto-
warzyszeniem Nadnoteckie Towarzystwo Kultury (dalej: NTK). Patronat nad 
konferencją przejął burmistrz Drezdenka. O celach tego projektu informowało 
zaproszenie, w którym czytamy: 

Konferencja ta, mająca walory naukowej i popularnonaukowej, stawia sobie za cel 
przybliżyć lokalnej społeczności […] problematykę historii tego w dotychczasowych 
badaniach zaniedbanego obszaru i pogranicza wielkopolsko-pomorskiego. 
Powinna również zmobilizować władze wszystkich gmin powiatu strzelecko- 
-drezdeneckiego do dalszego wspólnego wysiłku na rzecz wydania historii całego 
miniregionu, jaką jest „Historia obszaru Dolnej Noteci. Strzelce Krajeńskie – 
Drezdenko – Dobiegniew i okolice” autorstwa Stanisława Talarczyka21. 

W konferencji uczestniczyło ośmioro referentów akademickich z Polski i Nie-
miec, w tym czołowy badacz problematyki nowomarchijskiej po drugiej stronie 

21 Zaproszenie z dnia 12.02.2010 r., sygnowane przez prof. E. Włodarczyka, ówczesnego prorektora 
US, dr. A. Talarczyka, koordynatora procesu bolońskiego w IFG US, M. Pietruszaka, burmistrza 
Drezdenka, i J. Cabaja, prezesa NTK w Drezdenku – Archiwum Rodzinne dr. Andrzeja Talarczyka. 
Omówienie konferencji: Anna Makowska-Cieleń, Andrzej Talarczyk, „Obszar Dolnej Noteci 
w (historycznej) Nowej Marchii jako przedmiot badań naukowych – wczoraj, dzisiaj i jutro. Polsko-
-niemiecka konferencja naukowa poświęcona doktorowi S. Talarczykowi (1922–2002) – in memo-
riam”, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 17 (2010): 535–540 i Andrzej Talarczyk, 
„Regionalizm nad Dolną Notecią w kontekście akademickich badań nowomarchijskich. Szanse 
i zagrożenia”, Ziemia Lubuska 3 (2017): 227–245.
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Odry, dr Christian Gahlbeck z Landesgeschichtliche Vereinigung für die Mark 
Brandenburg in Berlin (Towarzystwo Historyczno-Krajoznawcze Marchii Bran-
denburskiej w Berlinie), jednego z najstarszych i największych stowarzyszeń 
historycznych w Niemczech. Dr Christian Gahlbeck wystąpił z komunikatem 
naukowym o najnowszym stanie badań w Niemczech w tym zakresie tematycznym.

Przeprowadzenie tej konferencji, wspartej naukowo przez Instytut Zachodni 
w Poznaniu i finansowo przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 
w Zielonej Górze, otworzyło drogę do tego dialogu i skutkowało m.in. włączeniem 
się jej spiritus movens w działalność lokalnych struktur ruchu regionalistycz-
nego, wykorzystując „zaplecze akademickie” Szczecina, zarówno strukturalne, 
jak i personalne22. 

Wynikiem tej regionalistycznej działalności jest również wzbogacenie zakresu 
tematycznego przygotowywanej do druku pokonferencyjnej monografii zbiorowej 
nie tylko o dalsze naukowe wypowiedzi, ale również o regionalistyczne komunikaty 
ze strony instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się tą problema-
tyką, którą rozszerzono do tomu zawierającego ponad 30 tekstów, w tym kolejny 
komunikat o najnowszym stanie badań nowomarchijskich w Polsce autorstwa 
prof. Edwarda Rymara.

29 kwietnia 2013 roku decyzją prodziekana Wydziału Filologicznego US 
ds. Nauki ten projekt książkowy zostaje włączony do planu wydawniczego 
Wydawnictwa Naukowego US w ramach limitu przyznanego wydziałowi na ten 
rok. Rozpoczyna to proces przygotowywania edycji tego liczącego już ponad 
30 arkuszy drukarskich projektu książkowego. Proces ten był, ze względu na jego 

22 Dr A. Talarczyk przystępuje do Nadnoteckiego Towarzystwa Kultury, restytuuje w nim Sekcję 
Badań Regionalnych (SBR) oraz wspiera działalność organu prasowego tego stowarzyszenia – 
Kwartalnika Drezdeneckiego – wydawaniem w nim trzech cyklów tematycznych: 1. „Widziane 
znad Odry”, 2. „Listy z podróży/ Wyprawy studyjne SBR NTK”, 3. „Biblioteka małych ojczyzn, 
czyli ex libris Sekcji Badań Regionalnych”, w których podejmuje aktualne problemy regionalizmu 
lokalnego i regionalnego oraz kwestie „umojenia” dziedzictwa kulturowego tych terenów. Uprawia 
tam publicystykę naukową w organie publikacyjnym Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp. 
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. Przebieg i formy tej działalności podsumowuje 
później w artykule sprawozdawczym „Regionalizm nad Dolną Notecią w kontekście akademickich 
badań nowomarchijskich. Szanse i zagrożenia”, który ukazał się później w czasopiśmie Ziemia 
Lubuska (nr 3/2017, s. 227–245.), wydawanym przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. 
Do SBR NTK wstąpili prof. Edward Włodarczyk, prof. Bogdan Matławski z US, Krzysztof Gołda, 
współpracownik WNUS oraz badaczka miast pomorskich dr Alicja Biranowska, historyk budowy 
miast ze specjalizacją miast obszaru obecnego Pomorza Zachodniego i obrzeży Wielkopolski. 
Na X Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych w 2014 r. w Bydgoszczy dr Talarczyk zostaje wybrany 
do Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP (dalej: RK RSR RP) jako przedstawiciel 
Ziemi Lubuskiej, sprawując w niej funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
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wieloelementowość (oprócz starannego przygotowania dzieła do druku konieczne 
było m.in. sporządzenie indeksu osobowego i geograficznego oraz translacja 
na język polski fachowych tekstów w powiązaniu z wieloma innymi innowacyjnymi 
czynnościami), bardzo żmudny, długotrwały i wieloetapowy. Niosło to ze sobą 
również konieczność rozszerzenia zespołu redakcyjnego, co zostało wyekspono-
wane w tytulaturze książki i skutkowało również stworzeniem aneksu do umowy 
wydawniczej jako formy porozumienia w kwestii przyznania dr. Talarczykowi 
praw autorskich w Wydawnictwie Naukowym US.

W trakcie tych prac pod koniec 2014 roku powołana zostaje na wniosek 
dr. Andrzeja Talarczyka w WNUS polsko-niemiecka seria wydawnicza „Bada-
nia Nowomarchijskie/ Neumärkische Forschungen”, której redaktorem zostaje 
wnioskodawca.

W tym samym roku redaktor tej serii przystępuje do Pracowni Literaturo-
znawstwa Porównawczego, w której pisząca te słowa realizuje międzynarodowy 
projekt naukowy „Interkulturowy dialog polsko-niemiecki i niemiecko-polski/ 
Interkultureller polnisch-deutscher und deutsch-polnischer Dialog”23. Pracownia 
ta przekształca się rok później, w wyniku wspólnej inicjatywy autorki tego arty-
kułu i dr. Andrzeja Talarczyka, w Zakład Literaturoznawstwa Porównawczego 
(dalej: ZLP). Powstaje dzięki temu w IFG pierwsza struktura organizacyjna, która 
rozszerzyła dorobkiem jej organizatorów transgranicznie skoordynowane regionali-
styczne badania literaturoznawcze, wychodzące poza opisane wcześniej aktywności 
we współpracy z Uniwersytetem im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie.

Praca nad projektem nowomarchijskiej serii wydawniczej pociąga za sobą 
(w kontynuacji dotychczasowych dydaktycznych aktywności regionalistycznych 
opisanych w cz. I. tego tekstu) rozszerzenie naukowej specjalizacji regionalistycznej 

23 Pracownia ta istnieje od 2012 r. W ramach realizacji projektu naukowego kierownika ZLP, którym 
została autorka tego tekstu, wyszły cztery tomy serii o takim samym tytule, przy współredakcji 
prof. Bernda Haedricha, a po jego śmierci – Hansa-Georga Oertgena. Są nimi: Katarzyna Joanna 
Krasoń, Bernd Haedrich, red., Dialog polsko-niemiecki i niemiecko-polski (Szczecin: Zapol, 2012); 
tychże, red., II. Europejskie pogranicza kulturowe. Filozofia – język – literatura (Szczecin: Zapol, 
2013); tychże, red., III. Mit, baśń i legenda w literaturach europejskich (Szczecin: Zapol, 2014); 
Katarzyna Joanna Krasoń, Hans-Georg Oertgen, IV. Mit, baśń i legenda jako źródło inspiracji 
poetów, literaturo- i kulturoznawców (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, 2018). Omówienie konferencji: Katarzyna Krasoń, „Nieustający dialog”, PUSz 10–12 (2011), 
227–229: 51–52. ZLP organizowało również – z inicjatywy autorki opracowania i prof. Bernda 
Haedricha – międzynarodowe konferencje naukowe, jak np. poświęcona polsko-niemieckiemu 
i niemiecko-polskiemu dialogowi w języku, literaturze, teatrze i mediach, w której uczestniczyli 
naukowcy z Berlina, Lipska, Moguncji i Monachium. Tych aktywności przed powstaniem Zakładu 
było więcej, ale to już temat odrębnego szkicu.
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ZLP o działalność dydaktyczną w korelacji z ramowym programem studiów. 
W tym celu dr Talarczyk zaprasza (również w nawiązaniu do opisanych wyżej 
swoich konferencji na temat literatur regionalnych) w roli profesorów wizytujących 
naukowców z Berlina i Lipska. Założeniem tego projektu jest ich wejście w skład 
Rady Naukowej przy tej serii, której utworzenie jest planowane w kolejnej kore-
lacji z powstającym projektem badawczym i edycyjnym, o czym więcej w dalszej 
części tego wywodu. Te pobyty dydaktyczne i naukowe dotyczą prowadzenia 
zajęć z literatury nowomarchijskiej i pomorskiej24. Zaproszonymi naukowcami 
z Berlina byli: w roku akademickim 2015/2016 prof. Hannelore Scholz-Lübbering 
z Berlina25, w latach 2016/2017 dr Martin Völker26. Powstały w kontekście pobytu 

24 Więcej na ten temat w kontekście rozszerzonej działalności nowo powstałego Zakładu  
por. Andrzej Talarczyk, „Nie tylko badania regionalne. Od interkulturowości przez intertekstualność 
do transkulturowości”, PUSz 4–6 (2016), 281–283: 70–71.
25 W 2011 r. prof. H. Scholz-Lübbering przeprowadziła w Collegium Polonicum w Słubicach nie-
miecko-polską konferencję na temat niemieckiej literatury szeroko rozumianego obszaru nadodrzań-
skiego „Götter, Geister, Wassernixen entlang der Oder”. W publikacji pod tym samym tytułem, która 
ukazała się w 2012 r. w wydawnictwie naukowym Uniwersytetu Lipskiego, ukazał się również tekst 
Andrzeja Talarczyka „Paul Müller jako historyk regionalista, badacz literatury i literat” („Paul Mül-
ler als Regionalhistoriker, Literaturforscher und Literat”) traktujący o lokalnym regionaliście ze 
Strzelec Krajeńskich. Zapoczątkowało to współpracę prof. H. Scholz-Lübbering z IFG US. Por. też: 
Hannelore Scholz-Lübbering, Hildegard Lämmer, red., Wie die Oder rauscht. Jak szumi Odra. 
Allerlei Geschichten entlang der Oder und aus der Neumark. Rozmaite historie znad Odry i z Nowej 
Marchii (Leipzig, 2012). Podczas pobytu u nas, oprócz podjęcia na zajęciach dydaktycznych pro-
blematyki regionalizmu literackiego, opublikowała w ramach pierwszego projektu naukowego 
kolejny przedmiotowy tekst – por. Hannelore Scholz-Lübbering, „Codierung der slawischen Sage 
»Die Mittagsfrau« im gleichnamigen Roman von Julia Franck [Szyfrowanie słowiańskiej legendy 
o Południcy w powieści Julii Franck]”, w: Krasoń, Oertgen, IV. Mit, 143–157. W serii wydawni-
czej „Badania Nowomarchijskie/ Neumärkische Forschungen” jest współwydawcą pierwszego 
i czwartego tomu „regularnego”, zawierających legendy i podania nowomarchijskie powiatów 
strzelecko-drezdeneckiego i myśliborskiego, o czym informuje załącznik „W przygotowaniu” 
w pierwszym tomie specjalnym (por. przyp. 45). Por. także: Andrzej Talarczyk, „Znad Szprewy 
nad Odrę. Wywiad z prof. H. Scholz-Lübbering”, PUSz 1–3 (2016), 278–280: 72–73.
26 Jest on kulturoznawcą, estetykiem, publicystą, regionalistą i pisarzem-członkiem niemieckiego 
centrum PEN. Początkiem jego współpracy z IFG US było jego uczestnictwo w 2010 r. w drugiej 
regionalistycznej konferencji polsko-niemieckiej w Santoku, zorganizowanej przez tę gminę we 
współpracy z Towarzystem Historyczno-Krajoznawczym Marchii Brandenburskiej w Berlinie, gdzie 
jako pracownik Uniwersytetu Humboldtów wygłosił programatyczny referat „Jak mogą wrócić 
niemieccy literaci i ich bohaterowie do swych dawnych krajobrazów kulturowych?” („Wie kehren 
die deutschen Literaten und die Helden zurück in ihre ursprünglichen Kulturlandschaften?”). 
Na spotkaniu tym został też zaproszony do napisania tekstu na temat literatury nowomarchijskiej 
do tomu pokonferencyjnego konferencji US w Drezdenku i Mierzęcinie, która odbyła się w tym 
samym roku. Podejmując w ZLP pracę jako regionalista-literaturoznawca, wygłosił również odczyt 
programowy zatytułowany „Nicht Geschichte, sondern Geschichtung. Über Methode und Perspek-
tive der Neumark-Forschung” [Nie historia, lecz historyzowanie. O metodzie i perspektywach badań 
nowomarchijskich]. Ponadto opublikował w IFG następujące teksty: „Königsberger Zuversicht. Über 



406 K a t a r z y n a  J o a n n a  K r a s o ń

tego drugiego profesora wizytującego projekt zarezerwowania etatu stałego dla 
tego typu pobytów naukowych i dydaktycznych w US pod zinstytucjonalizowaną 
nazwą „Profesura im. Roberta Prutza” (szczecińskiego pisarza żyjącego w latach 
1816–1872), od roku akademickiego 2017/2018 nie został z przyczyn niezależnych 
od jego pomysłodawców poddany procedurze wdrożeniowej. Przyjazd trzeciego 
profesora wizytującego z Uniwersytetu w Lipsku, prof. Ilse Nagelschmidt27, zapla-
nowany na rok akademicki 2018/2019, musiał być z obiektywnych przyczyn prze-
sunięty na okres późniejszy, co nastąpiło dopiero po rozwiązaniu całego Wydziału 
Filologicznego, w tym IFG i ZLP, w ramach powstałego 1 października 2019 roku 
Instytutu Literatury i Nowych Mediów. 

Na początku 2017 roku dr Talarczyk, z poparciem władz rektorskich, pod-
jął dialog z samorządami na Ziemi Lubuskiej na temat wydania liczącej około 
1000 stron monografii historycznej jako drugiego tomu specjalnego jego serii 
wydawniczej, co było celem i posłaniem drezdeneckiej i mierzęcińskiej konferen-
cji z 2010 roku i co zostało uwieńczone przyznaniem w połowie tego roku przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze środków euro-
regionalnych na realizację tego celu. Skutkowało to powołaniem go 12 lipca przez 
rektora US na kierownika projektu naukowego „Historia obszaru Dolnej Noteci. 
Strzelce Krajeńskie. Drezdenko. Dobiegniew i okolice – publikacja promująca 
historię obszaru Pojezierza Dobiegniewskiego”.

W tym klimacie 10 października tego samego roku został zgłoszony do pla-
nów rozwojowych IFG i Wydziału Filologicznego (oraz do wiadomości Prorektora 
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą) interdyscyplinarny projekt badawczo-edycyjny  

die jüdische Lyrikerin Gertrud Marx (1851–1916)”, Colloquia Germanica Stetinensia 26 (2017): 
63–73 oraz „Katakombenstimmung und oppositionelle Arbeit am Märchen – magische Exposition zu 
Ewald Wasmuth (1890–1963)”, w: Krasoń, Oertgen, IV. Mit, 237–263. W serii wydawniczej „Badania 
Nowomarchijskie/ Neumärkische Forschungen” jest współwydawcą szóstego tomu „regularnego”, 
będącego dwujęzyczną antologią literatury nowomarchijskiej, o czym informuje załącznik „W przy-
gotowaniu“ w pierwszym tomie specjalnym (por. przyp. 45). Wywiad z nim, zatytułowany „Znad 
Szprewy nad Odrę II” na temat metodologii badań nowomarchijskich, nie został opublikowany. 
27 Prof. Ilse Nagelschmidt z Uniwersytetu Lipskiego jest specjalistką od literatury feministycznej, 
m.in. twórczości Christy Wolf, mającej nowomarchijskie (gorzowskie) korzenie. Przesunięty z obiek-
tywnych przyczyn przyjazd, włączony później do planu dydaktycznego, był jej drugim pobytem 
w US na zaproszenie dr. A. Talarczyka (po wizycie w 2008 r. w ramach zawartej z inicjatywy 
dr. Talarczyka umowy Sokratesa US z również jego Alma Mater Lipsiensis). Była ona wówczas 
współrealizatorem seminarium poświęconego pochodzącemu z Pomorza pisarzowi Uwe Johnsonowi 
i mającej nowomarchijskie korzenie Chriście Wolff. Integralną częścią ówczesnego, wspólnie prze-
prowadzonego interdyscyplinarnie seminarium, była studencka wyprawa studyjna, której klimat 
przebiegu ilustruje rycina 5 umieszczona na początku tej części tego wywodu.
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zawierający m.in. zarys planu edycyjnego dziewięciu kolejnych tomów oraz zamysł 
powołania polsko-niemieckiego zespołu badawczego – Rady Naukowej (Wissen-
schaftlicher Beirat) tej serii28.

Na przełomie lat 2017/2018 ukazała się finalna wersja tomu pokonferencyj-
nego jako jej pierwszego tomu specjalnego. Otwiera go tekst zawierający nawią-
zujące do założeń metodologicznych i programowych tego projektu następujące 
stwierdzenie:

Seria (…) stawia sobie za cel ułatwienie szerokiemu kręgowi czytelników (po obu 
stronach Odry) zapoznania się z historycznym, kulturowym i literackim dziedzic-
twem tego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Dolnej Noteci. Ta róż-
norodność społeczno-kulturowa (Słowianie, Niemcy, Żydzi, Holendrzy i francuscy 
Hugenoci), ten niepowtarzalny krajobraz, wyraża się w rozległym spektrum tej 
spuścizny – od oryginalnych źródeł, które jeszcze ocalały, do ludowych podań, 
legend i mitów, przypisanych wieloetnicznym (wiejskim i małomiasteczkowym) 
przestrzeniom życiowym, zamkniętym w sobie. (…) Ocalenie tego europejskiego 
dziedzictwa w sensie „pamięci kulturowej” stanowi wspólne dzieło naukowców 
polskich i niemieckich29.

W komunikacie załącznikowym tego tomu „W przygotowaniu/ In Vorbere-
itung” przedstawiony jest szczegółowy program edycji kolejnych dziewięciu tomów 
z nazwiskami ich wydawców redaktorów/edytorów. 

Przez rozszerzone spektrum tematyczne pierwszy tom specjalny i cała 
seria stają się wraz z interdyscyplinarnym projektem badawczym dodatkowym 
głosem w dialogu polsko-niemieckim w badaniach nad tą historyczną krainą30.  

28 Projekt nosi tytuł „Założenia wstępne nowego interdyscyplinarnego projektu badawczego w ZLP 
IFG (w oparciu o współpracę z profesorami wizytującymi)” i składa się z trzech kompleksów 
tematycznych: 1. Przesłanki do powstania polsko-niemieckiej Naukowej Rady Wydawniczej (Wis-
senschaftlicher Beirat) nowej serii w WNUS, 2. Założenia metodologiczne i programowe serii 
„Badania Nowomarchijskie/ Neumärkische Forschungen”, 3. Plan realizacyjny serii. Załączone były 
do niego sprawozdania z pobytu dwóch pierwszych profesorów wizytujących i opisem perspektyw 
dalszej z nimi współpracy.
29 Andrzej Talarczyk, Edward Włodarczyk, red., Historyczna Nowa Marchia w historiografii, kul-
turze, sztuce i architekturze – wczoraj, dzisiaj i jutro. In memoriam doktora Stanisława Talarczyka 
(Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017). 
30 W części pierwszej – Metodologia i historia badań nad regionem Nowa Marchia – do prezento-
wanego pierwszy raz w polskojęzycznym opracowaniu stanu badań w tym zakresie w Niemczech 
dołączony został tekst o stanie badań nowomarchijskich w Polsce. Część druga, Historia, komuni-
kacja i sztuka w Nowej Marchii, zawiera nowatorskie opracowania wybranych zagadnień. Część 
trzecia – Ludzie zasłużeni dla Nowej Marchii – ma charakter socjologiczno-kulturowo-literacki i jest 
zestawieniem opracowań dokonanych zarówno przez kompetentnych naukowców, jak i wybitnych 
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Promocyjna zapowiedź jego ukazania odbyła się jeszcze we wstępnej fazie pro-
cedowania edycyjnego na I Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów nad Odrą we 
Wrocławiu (11–13 września 2015 r.) w ramach debaty wyjazdowej przeprowadzonej 
12 września w Zamku Piastowskim w Legnicy31. 

Promocję tomu jako wydruku sygnalnego rozpoczęły przedstawienia (w for - 
mie komunikatów) na III Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów nad Odrą 
w Legnicy i Jeleniej Górze (8–11 czerwca 2017 r.)32 i podczas spotkania odczy-
towego Towarzystwa Historyczno-Krajoznawczego Marchii Brandenburskiej 
w Bibliotece Miejskiej w Berlinie na temat mecenatu instytucjonalnego nad bada-
niami nad Nową Marchią (8 lutego 2018 roku)33. 

regionalistów lokalnych dotyczących prawie wyłącznie obszaru Dolnej Noteci. Ostatnia, czwarta 
część – Nowomarchijskie badania regionalne polskie i niemieckie – jest zestawieniem polskich 
i niemieckich komunikatów o „oddolnych” przedmiotowych badaniach i aktywnościach 12 orga-
nizacji i instytucji z całej Ziemi Lubuskiej, w tym posiadającego bardzo duży dorobek naukowy 
Towarzystwa Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości przy Archiwum Państwowym w Gorzo-
wie Wlkp. Dopełnieniem jest zestawienie aktywności w tym zakresie berlińskiego stowarzyszenia 
Landesgeschichtliche Vereinigung für die Mark Brandenburg in Berlin z ponad 100-letnią historią 
działalności i bardzo dużym dorobkiem naukowym. Tom ten jest dedykowany, podobnie jak konfe-
rencja, czołowemu badaczowi dziejów obszaru Dolnej Noteci i zawiera zamieszczony na początku 
esej biograficzny o nim oraz zestawienie publikacji – zarówno jego, jak i o nim.
31 Temat wygłoszonego przez dr. Talarczyka referatu brzmiał: „Polsko-niemiecka seria wydawnicza 
Badania Nowomarchijskie/ Neumärkische Forschungen Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu 
Szczecińskiego jako przykład współpracy instytucji akademickiej z regionalizmem lubuskim 
i brandenburskim”. Problematyką tej debaty była historia regionalna i dziedzictwo kulturowe w dzia-
łalności samorządów, stowarzyszeń regionalnych, placówek kulturowych i szkół w kształtowaniu 
tożsamości regionalnej. Wiodącym tematem całego zjazdu zorganizowanego – jak informowało 
zaproszenie – z okazji 70-lecia odzyskania Ziem Zachodnich i Północnych oraz w 25. rocznicę 
odrodzenia ruchu regionalistycznego w suwerennej Polsce, była „rola regionalizmu po transfor-
macji ustrojowej jako źródła odrodzenia społeczeństwa i państwa oraz odpowiedź na pytanie, 
czym są współczesne towarzystwa regionalistyczne (por. Andrzej Talarczyk, Józef Cieślak, „Nasz 
lokalany skarb – historia i kultura”, Gazeta Lubuska, 19.11.2015, 20.). Inicjatorem tego zjazdu, 
rozpoczynającego cykl kolejnych corocznych spotkań, była RK RSR RP we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
32 Został on wygłoszony 10 czerwca jako uzupełnienie i rozszerzenie sesji komunikatowej w Sali 
Królewskiej odnowionej Akademii Rycerskiej w Legnicy. Ponieważ leitmotivem tego zjazdu było 
hasło „Regionalizm dolnośląski – wspólne dziedzictwo różnych narodowości, wspólna troska 
i doświadczenia”, nawiązywał on do aspektów wielokulturowości historii terra Ffredeberghe, obec-
nego powiatu strzelecko-drezdeneckiego w kontekście obchodzonej w tym roku rocznicy 700-lecia 
nadania Drezdenku praw miejskich. Por. Andrzej Talarczyk, Andrzej Trzaskowski, „Nasze miasta 
z syndromem Kargula i Pawlaka”, Gazeta Lubuska, 28.06. 2017, 16. 
33 Por. Nancy Waldmann, „Ostbrandenburg – Ziemia Lubuska. Das Findelkind” [Dziedzictwo 
Brandenburgia Wschodnia – Ziemia Lubuska. Podrzutek] „Beilage Über die Grenzen”, Kurier 
Szczeciński, 29.03.2018 (dodatek Przez granice), 12. Nagłówek tekstu sprawozdawczego artyku-
łuje problem adekwatności terminologii historyczno-geograficznej jako leitmotiv tego wykładu. 
Promocja przedmiotowej książki miała charakter wprowadzenia do tematu spotkania.
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Publikacja ta (trzecia prezentacja z kolei) jako wydruk finalny była przed-
stawiona pierwszy raz 24 kwietnia 2018 roku w Sali Strumiańskiej w Bibliotece 
Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego34. 

Rycina 9. Sala Strumiańska w Bibliotece Głównej US.  
Od lewej: Elżbieta Zarzycka, dyrektor WNUS, dr Andrzej Talarczyk,  

prof. Edward Włodarczyk, rektor US (z archiwum A. Talarczyka) 

Kolejne, piąte w sumie, spotkanie promocyjne zorganizował w dniu 23 maja 
Instytut Historii Stosowanej (Institut für angewandte Geschichte) przy Europej-
skim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wspólnie z Ekumenicznym 
Centrum Europejskim we Frankfurcie (Das ökumenische Europa-Zentrum Frak-
furt) w Collegium Polonicum w Słubicach, będącym wspólną jednostką naukową 
tej uczelni i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pierwsza lubuska i szósta z rzędu promocja odbyła się w Wojewódzkiej i Miej-
skiej Bibliotece im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. (27 czerwca), podczas której 
jego wydawcom, dr. Andrzejowi Talarczykowi i prof. Edwardowi Włodarczykowi, 
został wręczony list gratulacyjno-dziękczynny marszałka województwa lubuskiego 

34 Por. (as), „Spotkanie w Bibliotece Głównej. Historyczna Nowa Marchia”, Kurier Szczeciński, 
24.04.2018, 14.
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Elżbiety Polak35. Miejscem siódmego spotkania promocyjnego była Sala Sesyjna 
Urzędu Miejskiego w Drezdenku (20 września)36.

Zaplanowana na 23 listopada w Instytucie Zachodnim w Poznaniu ostatnia, 
ósma promocja tej książki i serii wydawniczej miała być (w założeniu wstępnym) 
monotematycznym seminarium nowomarchijskim. Rozwojowo w fazie jego przy-
gotowywania projekt ten przeobraża się (również w aspekcie spektrum tematycz-
nego) w nową jakość opisywanej w tym tekście działalności. Tą nową jakością jest 
refleksja nad specyfiką i przyszłością regionalizmu na terenach byłego niemiec-
kiego Wschodu w kontekście współpracy transgranicznej, co zostało wyartykuło-
wane już w tytule, brzmiącym Wyzwania współczesnego regionalizmu na Zie-
miach Zachodnich i Północnych. Jej inicjatorem był pracownik tego prestiżowego 
instytutu prof. Andrzej Sakson, we współpracy z dr. Andrzejem Talarczykiem, 
który jako osoba odpowiedzialna za program tej konferencji i współorganizator, 
reprezentował nie tylko Zakład Literaturoznawstwa Porównawczego w IFG US, 
ale również RK RSR RP w Warszawie, której sekretarzem został w 2016 roku, 
co implikowało również podmiotowe uczestnictwo w tym spotkaniu Rady Nauko-
wej ds. Regionalizmu, ukonstytuowanej przy RK RSR RP37. Referentami byli regio-
naliści akademiccy z Berlina, Poznania, Wrocławia, Szczecina, Herne, Frankfurtu 
nad Odrą, Zielonej Góry oraz Gorzowa Wlkp.

Ta polsko-niemiecka konferencja została przeprowadzona w ramach 
między regionalnego programu współpracy „Sieć Ziem Zachodnich i Północ-
nych”38 i została zorganizowana, jak informował jej podtytuł, „in memoriam  
 
 

35 Por. Krystyna Kamińska, „Dolina Noteci jako teren badań naukowców ze Szczecina”, Echo 
Gorzowa, 29.06.2018, https://www.echogorzowa.pl/news/31/czytaj ze mna/2018-06-29/dolna-no-
tec-jako-teren-badan-naukowcow-ze-szczecina-22180.html.
36 Por. Zdzisław Szproch, „Zaczęło się w Drezdenku... O prezentacji pokonferencyjnej książki 
i nowej serii wydawniczej słów kilka”, Gazeta Drezdenecka 7 sierpień/wrzesień (2018): 26.
37 Wstępnie tematem tej konferencji promocyjnej miała być tylko problematyka nowomarchij-
ska, ale rozwojowo również z jego inicjatywy doszło do rozszerzenia jej tematycznego zakresu 
na całe Ziemie Zachodnie i Północne z nakierowaniem na perspektywy rozwoju w tym zakresie, 
co sugerowała również struktura tematu wiodącego konferencji w połączeniu z końcową debatą 
nad kierunkami tego rozwoju.
38 Sieć ta powstała w 2017 r. pod auspicjami ministra kultury i dziedzictwa narodowego jako program 
współpracy pięciu instytucji zajmujących się powojennymi dziejami Ziem Zachodnich i Północnych. 
Tworzą ją: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z Wrocławia, Instytut Zachodni z Poznania, Państwowy 
Instytut Naukowy – Instytut Śląski z Opola, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyń-
skiego z Olsztyna oraz Centrum Dialogu Przełomy – Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie.
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dra Stanisława Talarczyka, laureata pierwszej nagrody w konkursie Instytutu 
Zachodniego na pamiętnik mieszkańca Ziem Zachodnich i Północnych zorgani-
zowanym w 1970 r.”39.

Rycina. 10. Sala Królewska w Akademii Rycerskiej w Legnicy.  
Przewodniczący Kapituły ks. prof. Henryk Skorowski wręcza nagrodę specjalną  

za najlepszą książkę regionalistyczną 2017 roku dr. Andrzejowi Talarczykowi  
(fot. Elżbieta Matzka)

Na XI Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych, który odbył się w dniach 
23–25 września w tym samym roku w Legnicy tom ten otrzymał nagrodę spe-
cjalną w Konkursie im. Anatola Jana Omelaniuka w kategorii najlepszej książki 
regionalistycznej wydanej w 2017 roku40.

39 Andrzej Talarczyk, „Wyzwania współczesnego regionalizmu”, PUSz 10–12 (2018), 311–313: 73–74 
i Katarzyna Krasoń, Andrzej Talarczyk, „Konferencja »Wyzwania współczesnego regionalizmu«”, 
Ziemia Lubuska 5 (2019): 205–213.
40 Regulamin konkursu wskazuje na następujące kryteria wyboru: poziom naukowy, walory arty-
styczne oraz szatę edytorską. Por. też: Bogdan Matławski, „Specjalne wyróżnienie dla publikacji 
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Wyjątkowo staranna szata graficzna publikacji spowodowała, że promowana 
książka służyła również autopromocji Wydawnictwa Naukowego US podczas 
majowych Warszawskich Targów Książki oraz na październikowych Międzyna-
rodowych Targach Książki w Krakowie (2018 r.). 

Rok 2018 przyniósł również pozytywne rozstrzygnięcie wniosku o środki 
euroregionalne na edycję drugiego tomu specjalnego tej serii wydawniczej. Jest to 
spełnienie posłannictwa nowomarchijskiej majowej konferencji z 2010 roku. 
10 lipca US zawarł z Rybacką Lokalną Grupą Działania (dalej: RLGD) o nazwie 
Pojezierze Dobiegniewskie przedmiotową umowę o dofinansowanie tego projektu 
edycyjnego41. Projekt operacyjny otrzymał nazwę „Historia obszaru Dolnej Noteci 
do 1945 r. Strzelce Krajeńskie – Drezdenko – Dobiegniew i okolice. Publikacja 
promująca historię obszaru Pojezierza Dobiegniewskiego”. Rektor US 12 lipca 
powołał na stanowisko kierownika projektu naukowego pod takim samym tytułem 
dr. Talarczyka.

Trwające ponad pół roku długotrwałe prace związane z procedowaniem 
prawno-merytorycznym w aspektach tworzenia adekwatnego wniosku o wszczę-
cie procedury o udzielenie zamówienia publicznego i opracowania dokumentu 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w procesie przygotowy-
wania przetargu w celu wyłonienia wydawcy były koordynowane wyłącznie przez 
dr. Andrzeja Talarczyka. Dzięki wkładowi w redakcję treści tego opus magnum 
przez wprowadzenie do niego sugestii poczynionych przez recenzenta wydawni-
czego oraz włączeniu najnowszego stanu badań stał się również de facto i de iure 
jego współautorem42.

WNUS”, PUSz 10–12 (2018), 311–313: 98; Michał Gierke, „Silva rerum”, PUSz 7–9 (2018), 308–310: 
44–45; Bogdan Matławski, „Publikacja na 700-lecie Drezdenka – głos w transgranicznym dialogu 
regionalistycznym”, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 27 (2020): 325–335 i Andrzej 
Talarczyk, Joanna Kasprzak, „Ogólnopolskie spotkanie regionalistów w Legnicy – widziane z lubu-
skiej perspektywy”, w: XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Legnica 23–25 IX 2018, red. Stefan 
Bednarek, Robert Różycki (Wrocław, 2020): 193–202.
41 Wniosek ten, o dofinansowanie w 85%, skierował dr A. Talarczyk 29 grudnia 2016 r. z poparciem 
Prorektora US ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej do prezesa Rybackiej Lokalnej Grupy 
Działania (dalej: RLGD) „Pojezierze Dobiegniewskie” z siedzibą w Dobiegniewie, realizującej 
za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi program operacyjny „Rybactwo i Morze” 
(Po ryby 2014–2020) Europejski Fundusz Morski i Rybacki. Przyznane środki pochodziły z Prio-
rytetu 4. tego funduszu – „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.
42 Opracowanie dokumentów dla liczącego około 1000 stron maszynopisu i około 670 rycin histo-
rycznych dwutomowego projektu książkowego było w aspekcie zagwarantowania oczekiwanych 
rezultatów odnośnie do jakości oraz wyeliminowania najtańszych ofert w procesie przetargu 
wyjątkowym wezwaniem, któremu można było sprostać tylko przy wsparciu zewnętrznym bardzo 
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Zawarta z wyłonionym wydawcą umowa – w wyniku przeprowadzonego 
przetargu w połowie lutego 2019 roku – okazała się w terminie przewidzianym 
na realizację zadania (osiem miesięcy), w aspekcie założeń jakościowych, nie-
wykonalna, co zakończyło się jej rozwiązaniem za porozumieniem stron. Strona 
samorządowa – jako zleceniodawca w tej umowie – zasugerowała możliwość pod-
jęcia ponownych starań o środki finansowe. Wydawnictwo Naukowe z Poznania, 
które wygrało ten przetarg, zaproponowało, że (w porozumieniu z autorem) zwróci 
się do lubuskich samorządów z przedmiotowym wnioskiem43. W sytuacji daleko 
posuniętego zaawansowania prac redakcyjnych w okresie tych ośmiu miesięcy takie 
rozwiązanie dalszego procedowania było bardzo sensowne. Z tego też powodu ten 
zaawansowany edycyjnie projekt książkowy został przyjęty do planów rozwojo-
wych Instytutu Literatury i Nowych Mediów (dalej: ILiNM), do czego powrócę 
w dalszej części niniejszego artykułu.

Jesienią 2019 roku, wraz z powstaniem (w wyniku reformy wewnętrznej US) 
ILiNM, Instytut Filologii Germańskiej został rozwiązany wraz z całym Wydziałem 
Filologicznym. Realizowane w ZLP projekty naukowe w powiązaniu z programem 
dydaktyczno-edycyjnym nie miały możliwości kontynuacji w ramach samodzielnej 
jednostki organizacyjnej i zostały decyzją administracyjną włączone do Zespołu 
Badawczego Regionalizmu i Pogranicza. Wieloaspektowe tematycznie projekty 
nowomarchijskie uzyskują jednak decyzją nowego dyrektora pełną autonomię 
działania.

Mocą uzgodnienia z dyrektorem ILiNM w przedmiotowej rozmowie 26 listo-
pada oraz pismem z 28 listopada tego roku projekt został zgłoszony do planów 
rozwojowych ILiNM. Jako nowy element jakościowy tej serii naukowej przedysku-
towany został przez członków Naukowej Rady Wydawniczej (Wissenschaftlicher 
Beirat), w skład której weszli m.in. wymienieni już profesorowie wizytujący w ZLP, 
prof. Bernd Neumanna z Trondheim, prof. Bogdan Matławski i prof. Katarzyna 
Krasoń ze Szczecina, doktorzy Christian Gahlbeck i archeolog Heinrich Kaak ze 
Zrzeszenia Historycznego Berlina-Marchii Brandenburskiej44 oraz Konstantin 

doświadczonych współpracowników dr. Talarczyka (m.in. przy współudziale wspomnianego wie-
deńskiego członka Rady Wydawniczej).
43 Zasugerowanym przez partnera ma być starostwo powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze sugeruje możliwość ponownego sta-
rania się o dofinansowanie z tego samego źródła, co poprzednio, bo obecnie powstaje tam nowa 
perspektywa finansowania na okres do 2027 r.
44 Istniejące już od konferencji nowomarchijskiej 2010 r. kontakty robocze ze Stowarzysze-
niem Historyczno-Krajoznawczym Marchii Brandenburskiej w Berlinie przybrały od spotkania 
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Dudulec z Wiednia, autor koncepcji okładek do wszystkich tomów tego zamysłu 
edycyjnego i współautor projektu graficznego pierwszego z nich.

Na wspomnianym spotkaniu z dyrektorem ILiNM ustalono również włączenie 
do planów edycyjnych ILiNM w Wydawnictwie Naukowym US niezrealizowa-
nego do końca drugiego tomu specjalnego oraz trzeciego tomu „regularnego” tej 
serii wydawniczej, który ma ukazać się dwujęzycznie jako krytyczno-historyczne 
wydanie (kritisch-historische Ausgabe) baśni Franza Otto Gensichena, berliń-
skiego pisarza przełomu XIX i XX wieku, pisarza o korzeniach nowomarchijskich.  
Tom ten jest kolejnym osiągnięciem naukowym w szerszym kontekście germani-
stycznym45 i ukaże się pod wspólną redakcją piszącej te słowa i dr. A. Talarczyka. 

Podsumowując, problematyka nowomarchijska może stać się w Uniwersytecie 
Szczecińskim „spoiwem” szerszej współpracy, zarówno regionalnej, transgranicz-
nej, jak i wewnątrzuczelnianej. Ta ostatnia zresztą rozwija się z udziałem Instytutu 
Historii US46, z którym współpracę podjął dr. Talarczyk na samym początku swojej 
pracy w IFG US i która to współpraca przez wątek nowomarchijski otrzymała 
nowy wymiar47. Pogłębiony sens może jej nadać także zintensyfikowanie koope-
racji z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, na bazie 
istniejącej od 1995 roku umowy US z tą uczelnią. Nasz – już historyczny – IFG 
wymieniony jest w tej umowie na pierwszym miejscu, co konstatował tytułowy 
koordynator współpracy międzynarodowej w IFG i ZLP już w 2012 roku w swoim 

berlińskiego w maju 2015 r. z udziałem prof. H. Scholz-Lübbering momentu nową jakość. Wejście 
jego przedstawicieli w skład wymienionej Rady Naukowej tej serii było zatem logiczną konsekwen-
cją tej współpracy. Ch. Gahlbeck uczestniczył zarówno w konferencji nowomarchijskiej 7 maja 
2010 r. w Drezdenku, jak i promocyjnej konferencji 23 listopada 2018 r. w Poznaniu.
45 Otto Franz Gensichen, Ze słonecznych pól. Bukiet baśni/ Aus sonnigen Fluren. Ein Märchen-
strauß, red./Hrsg. K. Krasoń i/und A. Talarczyk. Pismem z dnia 20.11.2020 r. zwróciliśmy się do 
p.o. drugiego dyrektora ILiNN z prośbą o zrealizowanie tego ustalenia i zgłoszenia tego projektu 
książkowego do planu wydawniczego Wydawnictwa Naukowego US na rok 2021, co zostało zaak-
ceptowane i zrobione. Przyjął to również do akceptującej wiadomości w styczniu 2021 r. trzeci 
dyrektor WNUS podczas spotkania z nowym Prorektorem ds. Nauki, który zaakceptował dalszą 
realizację nowomarchijskiej serii wydawniczej przy założeniu zewnętrznego finansowania i wyraził 
zgodę na przedmiotowy dialog z wydawnictwem. Tom jest obecnie – ze względu na wymienione 
i podnoszące jego wartość naukową nowe założenia metodologiczne – nadal przygotowywany 
do edycji. Jego dane „techniczne”, związane z objętością, liczoną w arkuszach wydawniczych, 
zostały zgodnie z prośbą dyrekcji ILiNM u progu 2021 r. przekazane do dalszego zgłoszenia.
46 Paweł Migdalski, „10 lat Terra incognita”, PUSz 7–9 (2019), 320–322: 64–67.
47 Por. Andrzej Talarczyk, „Literatura piękna Ziemi Chojeńskiej na obszarze (dawnej) Nowej 
Marchii – projekt badawczy dla polskich germanistów? Uwagi wstępne”, Przegląd Chojeński 3 
(2011): 105–119. 
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postulatywnym tekście w „Przeglądzie Uniwersyteckim”48. Może to być kolejną 
potencjalną szansą rozwojową dla interdyscyplinarnych badań regionalistycznych 
opisanych w niniejszym szkicu, którą należy wykorzystać również w procesie 
reformowania naszej uczelni.

W podsumowaniu całokształtu działalności protagonisty tego opisu trzeba 
stwierdzić – wymaga tego akrybia zawodowa – że do jej wyników należy prze-
prowadzenie nie tylko 9 konferencji, ale również wydanie ponad 60 publikacji 
naukowych, w tym 9 edycji książkowych, z których jedna to samodzielna mono-
grafia dotycząca studenckich ruchów protestu w latach 60. XX wieku w litera-
turze RFN, wydana przez Wydawnictwo Naukowe US, za którą dr Talarczyk 
otrzymał ministerialną nagrodę naukową III stopnia. To też mieści się w for-
mule tego artykułu, który ma na celu pokazanie dróg prowadzących do dobrego 
sąsiedztwa. Chodzi tutaj o poznanie literatury, kultury i historii naszego zaod-
rzańskiego sąsiada w interdyscyplinarnych konotacjach relacji zwrotnych z ich 
społecznymi skutkami, np. powstanie w literaturze tzw. nowej subiektywności 
(neue Subjektivität), torującej drogę do kategorii „małej ojczyzny”. To wszystko 
oznaczało w edukacji akademickiej wychodzenie naprzeciw obecnie praktykowa-
nemu nauczaniu, opartemu na metodologii badań regionalistycznych, nauczaniu 
określanemu w krajach anglosaskich terminem area studies. Uzasadnia to również 
użycie w tym kontekście określenia „szczecińskiego modelu germanistyki kultu-
rowego pogranicza” jako elementu składowego w sporządzeniu – jak to określiła 
prof. Hannelore Scholz-Lübbering w wywiadzie na zakończenie pobytu dydak-
tyczno-naukowego w naszym grodzie – nowej geografii literatury z odpowied-
nimi fikcyjnymi i realnymi regionami oraz krajobrazami kulturowymi49. To już 
dzieje się w szerszym wymiarze, np. dochodzi obecnie do współpracy w tym 
zakresie ze środowiskiem akademickim z Krakowa na kanwie recepcji publikacji  
Uwe Johnsona o Pomorzu50.

48 Por. A. Talarczyk, „Nowa Marchia – nową lokomotywą współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego 
z Viadriną?”, PUSz 1–3 (2012), 230–232: 43–44.
49 Por. Zbigniew Plesner, W Polsce bywam często. Rozmowa, Przez granice. Dodatek do Kuriera 
Szczecińskiego, 30.06.2016: 3 [wywiad z prof. Hannelore Scholtz-Lübbering. Jest on formą podsu-
mowania rocznego pobytu w ZLP US].
50 Por. Andrzej Talarczyk, „Pomeranus non cantat. Topos utraconej (pierwszej) ojczyzny lub: skąd 
pochodzę, tego już nie ma”, Przegląd Zachodniopomorski 3 (2020): 27–48. Artykuł ten stał się 
podstawą nawiązania przez krakowskie środowisko akademickie współpracy z dr. Talarczykiem 
przy powstającym tam obecnie przewodniku literackim po wyspie Wolin.
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Abstrakt

Tekst ten jest drugą częścią sprawozdania z działalności mandatowej dr. Andrzeja Talar-
czyka, koordynatora w Instytucie Filologii Germańskiej US w zakresie współpracy z insty-
tucjami akademickimi i nieakademickimi w Niemczech. Obejmuje ono (w kontynuacji chro-
nologicznej) kolejne obszary jego działalności organizacyjnej, dydaktycznej oraz naukowej, 
uporządkowane według następującej struktury tematycznej: 1) posłannictwo wykła-
dów profesorów wizytujących, 2) nowe umowy w ramach programu Sokrates/Erasmus,  
3) polsko-niemiecko-skandynawskie regionalistyczne konferencje naukowe, 4) Nowa Mar-
chia – Terra incognita? – powstanie nowej polsko-niemieckiej serii wydawniczej „Badania 
Nowomarchijskie/Neumärkische Forschungen”. Również tutaj te wszystkie aktywności 
ujęte są w szerszym kontekście rozwoju Instytutu, w tym powstania w 2015 r. – jako wynik 
wspólnej działalności piszącej te słowa z dr. Andrzejem Talarczykiem – Zakładu Literaturo-
znawstwa Porównawczego, który to rozwój jest tłem opisów i analiz. Swoją systemowością 
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działania, wyrażającą się m.in. stopniowym przechodzeniem do coraz to nowej jakości 
współpracy transgranicznej, działalność dr. Talarczyka rozszerzyła również regionali-
styczne spektrum oddziaływania. Ilustruje to najdobitniej trwająca ponad 20 lat współ-
praca z Akademią Bałtycką w Travemünde (Lubece) – od polsko-niemieckich podróży 
studyjnych po Pomorzu Zachodnim do wspólnych polsko-niemiecko-skandynawskich 
regionalistycznych konferencji naukowych z ich dalszym rozwinięciem w formie powstania 
serii wydawniczej w Wydawnictwie Naukowym US „Badania Nowomarchijskie/ Neumär-
kische Forschungen” wraz z ukonstytuowaniem przy niej wydawniczej Rady Naukowej, 
we współpracy z którą powstały projekty edycji kolejnych 10 tomów tej serii. Jest to uwień-
czenie jego interdyscyplinarnej działalności, ponieważ w skład Rady Naukowej wchodzą 
m.in. profesorowie wizytujący, pracujący dydaktycznie i naukowo w najbardziej dynamicz-
nie rozwijającym się w strukturze IFG Zakładzie Literaturoznawstwa Porównawczego. 
To uwieńczenie jest kolejną nową jakością w historii IFG i dopełnia działalność naukową 
dr. Talarczyka, który przeprowadził – jak wynika z przedstawionych w tym dwuczęścio-
wym tekście zestawień – łącznie dziewięć międzynarodowych konferencji naukowych 
i opublikował ponad 60 publikacji, w tym dziewięć edycji książkowych, z których jedna 
monografia (na bazie dysertacji doktorskiej) otrzymała ministerialną nagrodę naukową 
III stopnia. Jest to w zakresie literaturoznawstwa w historii IFG jedno z największych 
osiągnięć. To wszystko oznaczało w edukacji akademickiej wychodzenie naprzeciw 
obecnie praktykowanemu nauczaniu, opartemu na metodologii badań regionalistycznych, 
określanemu w krajach anglosaskich terminem area studies i uzasadnia użycie w tym 
kontekście określenia „szczecińskiego modelu germanistyki kulturowego pogranicza”.

In search of a good neighborhood.
35 years of coordination at IFG and ILiNM of inter- and transcultural 

exchange projects along the Oder River – the Szczecin model of German 
studies for the cultural border region 

Part II

Abstract

This text is the second part of the report on the mandate and work of Dr. Andrzej Talarczyk, 
coordinator at the Institute of German Philology at the University of Szczecin for cooper-
ation with academic and non-academic institutions in Germany. It includes further areas 
of his organizational, teaching and research work according to the following subjects, 
in chronological order: (1) The message and mission of lectures, (2) New arrangements 
within the Socrates/Erasmus program, (3) Polish-German-Nordic regionalist academic con-
ferences, (4) The Neumark / Terra incognita research project with the emergence of a new 
Polish-German book series “Badania Nowomarchijskie / Neumärkische Forschungen” 
(Neumark research).
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All these activities are embedded in the broader context of the Institute’s development. 
His engagement and joint efforts include support for the foundation of Chair of Compara-
tive Literature. The work and development of this Chair form the background for the fol-
lowing descriptions and analyses. With its systemic approach expressed, among other 
things, in the gradual transition to more and higher quality cross-border cooperation, work 
in the field of regional studies has continued to develop and expand thematically. This is 
most clearly illustrated by the cooperation with the Ostsee Academy in Lübeck-Travemünde 
which has lasted over 20 years – from Polish-German study trips through West Pomera-
nia to joint Polish-German-Nordic (Scandinavian) regionalist academic conferences and 
the development of a series of books “Badania Nowomarchijskie / Neumärkische Forschun-
gen”, published by the Szczecin University Press under his leadership. This resulted in draft 
editions of the next 10 volumes in this series.
This is the culmination of this interdisciplinary activity, as members of this Council are 
visiting professors who have worked in teaching and research in the most dynamically 
developing organizational structure at the Institute of German Philology: the Department 
of Comparative Literary Studies. Moreover, this milestone marks another new quality 
in the history of this institute, and it rounds up and completes the academic activity 
of Dr. Talarczyk, as can be seen from this two-part series. Dr. Talarczyk has organized 
9 scientific conferences, numerous student study trips as well as weekend seminars. 
He published over 60 publications, including 9 book editions, one of which, an independent 
monograph based on his doctoral dissertation, received a 3rd degree ministerial academic 
award. This is one of the greatest achievements in Comparative Literature over the entire 
history of the Institute of German Philology.
For all the activities and achievements in regional research (area studies) described in this 
two-part report, it is legitimate to apply the designation “Szczecin Model for German 
Studies of the Cultural Border Region”. This model (in this personnel constellation) also 
merits a certain pioneering role, not only in the regional context.

Translated by Monika Elisabeth Pultar
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In seinem Gedicht Anno 1829 beschreibt der Dichter Heinrich Heine das deutsche 
Lebensgefühl in der Restaurationsepoche. Genau genommen handelt es sich jedoch 
gar nicht um die ausgedrückte Empfindung, dass und wie jemand lebt, sondern um 
den persönlichen Eindruck eines Sterbenden und des Sterbens überhaupt. Das lyri-
sche Ich Heines spricht seine Zeitgenossen direkt an, sie mögen ihm ein „edles, 
weites Feld”1 geben, auf dem er „bequem verbluten”2 könne, während er ansonsten 
in der engen, ihn einengenden „Krämerwelt”3 ersticken würde. Der sichere Tod 
durch Verbluten außerhalb der Gesellschaft ist demnach besser als der qualvoll 
erlittene innerhalb der Gesellschaft, was allerdings wenig daran ändert, dass weder 
hier noch dort eine Lebensperspektive vorhanden ist. Bloß die Art zu sterben ist  
 

1 Heinrich Heine, „Anno 1829”, In: Werke: in fünf Bänden, Hrsg. Rolf Toman, Bd. 1 (Köln: Köne-
mann, 1995), 249.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
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verschieden und bestenfalls wählbar, sofern die Zeitgenossen mitspielen. Menschen 
werden daran gehindert, ins Leben zu treten, anzufangen, sich nützlich zu machen 
und an ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen orientiert zu leben. Es gibt keinen 
Anfang. Nur das Ende ist einem schon anfangs sicher. Das Ende ist da, bevor einer 
anfangen kann, man ihn anfangen lässt.

Das von Heine benannte „weite Feld” wird später bei Theodor Fontane in 
Effi Briest (1894/95) zur Metapher des schonenden und gönnerhaften Abbruchs 
kontroverser Gespräche im Sinne einer altväterlichen Oberhandtechnik. Bei Günter 
Grass kehrt die Metapher als Verweis auf Fontane titelgebend wieder und bildet den 
Ausgangspunkt des weitschweifigen, romanhaften Erzählens. Demgegenüber ist 
das „weite Feld” bei Heine keineswegs das, was es bildlich zu sein vorgibt: ein Ort 
mit enormer Blickoffenheit und der Vorfreude auf die in der Ferne umrisshaft 
geschauten Landschaften, die zu erreichen sein werden. Bei Heine stellt das „weite 
Feld” eine Unmöglichkeit dar, es ist ein Widerspruch in sich, nicht wörtlich, sondern 
formal ausgedrückt durch die Kürze, die räumliche Beschränktheit des Gedichts. 
Das „weite Feld“ außerhalb des urbanen Lebens und jenseits der Blicke der Zeit-
genossen ist Heines Ort eines würdevollen Sterbens, der zumindest besser erscheint 
als jede innergesellschaftliche Nische, in der man tödlich verkümmert. Dass einer 
mit seinen Zeitgenossen unmöglich zusammenleben kann, erläutert Heine anhand 
ihrer Lebens- und Verhaltensweisen: Er beschreibt sie als Materialisten der übels-
ten Sorte. Sie essen, trinken, verdauen, sind innerlich verkommen und moralisch 
verrottet, während es über allen und allem nach verfaultem Fisch stinkt.

Was rettet uns in aussichtsloser Lage? Wohin kann sich einer wenden, wenn 
das „weite Feld” uneingelöst lässt, was es verspricht, und nur so weit reicht wie 
die Blutlache, die sich um den Verblutenden herum bildet? In größter Bedrängnis 
wird Heinrich Heine wieder zum Romantiker, der er nicht sein wollte und konnte, 
aber aus Not ein Stück weit bleiben musste. Er ruft nämlich die Natur zu Hilfe, weil 
die angeflehten menschlichen Zeitgenossen stumm bleiben, auch weil sie, wie Heine 
schreibt, Zigarren „im Maul”4 haben und sich auf diese Weise selbst zum Verstum-
men bringen. Die vorüberziehenden Wolken sollen den Hilfesuchenden mitnehmen: 
„Gleichviel nach welchem fernen Ort!”5 Die Wolken erhören den verzweifelten 
Rufer nicht, womit die romantische Kommunikation mit den Naturkräften schon 
im Ansatz scheitert. Dennoch weiß das lyrische Ich Heines, wohin die Wolken 

4 Ibidem.
5 Ibidem, 250.
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ihn mitnehmen mögen: Die fernsten und deshalb besten Orte, um zu überleben, 
sind für ihn Lappland, Afrika und Pommern. Wenngleich es hier eine sprachliche 
Feinheit zu beachten gilt: „Und sei’s nach Pommern”6, schreibt Heine. Pommern 
ist also die entfernteste Region, die sich einer vorstellen kann, in die man sich nur 
in allergrößter Bedrängnis wünscht. Nicht geografisch liegt sie am weitesten weg, 
sondern intellektuell wie kulturell, obwohl die Zusammenstellung von Pommern 
und Kultur eben auf einen Widerspruch, auf einen Gegensatz hinausläuft.

Dieses Pommern wird nur noch durch das im deutschen Sprachgebrauch 
imaginierte „Hinterpommern” in negativer Hinsicht übertroffen. Wer aus Hinter-
pommern stammt, der muss sämtliche Errungenschaften und Verhaltensweisen 
einer kultivierten und modernen Lebensform erst noch kennenlernen, der erleidet 
überall sonst einen Kulturschock, weil er das erste Mal mit Kultur und gehobener 
Lebensart in Berührung kommt. Wer sich nach Pommern und Hinterpommern 
verirrt, weil ihn die unlenkbaren Wolken dorthin tragen, erleidet ebenfalls einen 
Kulturschock, weil er die Abwesenheit von Kultur erfährt.

In der Perspektive der Kultur- und Literaturgeschichtsschreibung liegt Pom-
mern ebenso jenseits von Lappland und Afrika. Pommern zeigt sich bestenfalls als 
Terra incognita, der man allerdings andere Terrae incognitae vorzieht, weil sie loh-
nenswerter wirken. Von Berlin aus ist die Region Pommern einfach und relativ rasch 
per Zug oder Bus zu erreichen. Ohnehin zieht es die Deutschen häufig dorthin. 
Große Teile Pommerns sind Urlaubsregionen. In Pommern begegnen und begrenzen 
sich Deutschland und Polen. Nimmt man die durch die Ostee verbundenen Länder 
Dänemark und Schweden hinzu, handelt es sich bei Pommern um einen euro-
päischen Kulturraum par excellence. Mit einer komplexen historisch-politischen 
Verknüpfung und Überlagerung sowie mit einem reichen kulturellen Erbe. Up to 
date, trotzdem vergessen. Der Eindruck hat sich festgesetzt, dass dieses Erbe kaum 
jemand antreten wollte und will, und es wie ein versunkener Schatz ungehoben 
bleibt. Vielleicht liegt es daran, dass gerade die Deutschen aus Scham und zu großer 
historischer Nähe wie Heine die Wolken anrufen und den Wunsch aussprechen, 
sie mögen, außerhalb des Badeurlaubs, anstatt nach Pommern lieber nach Lapp-
land oder Afrika getragen werden. Typisch deutsch: Warum in die Nähe schweifen, 
wenn das vermeintlich Gute und Schöne so fern liegt?

Noch immer mangelt es daran, die Region Pommern so wichtig und inter-
essant erscheinen zu lassen, dass sie über die häufig unakademisch betriebene, 

6 Ibidem.
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bisweilen angestaubte Regionalgeschichte hinaus erforscht wird. Wobei die, nicht 
selten ebenso angestaubt wirkende, akademische Forschung interdisziplinär, über-
national und interkulturell gefasst werden müsste und durch publikumswirksame 
Präsentationsformen zu ergänzen wäre. Forschung eben als europäisches Projekt. 
Zeitgemäß, aber heute leider trotzdem Zukunftsmusik.

In Deutschland liegt ein Grund für das wenig ausgeprägte Verständnis eines 
solchen Forschungsvorhabens wohl darin, dass die Kultur- und Literaturforschung 
eher urban geprägt ist und der Forscherblick sich auf die Residenzen und Zentren 
des historischen Geschehens konzentriert. Was lässt sich in der Provinz, in Pom-
mern oder sogar in Hinterpommern, entdecken, was man in Berlin, Hamburg 
oder München nicht schon entdeckt und in Reinform gesehen hat? In Deutsch-
land drängte schon immer alles in die Städte und Metropolen, wen kümmern da 
die im wahrsten Wortsinn „Zurückgebliebenen”? Wer will sich mit der Provinz 
beschäftigen? Und sind nicht alle Kulturschaffenden der Peripherie letztlich peri-
phere, unkanonisierbare Gestalten der Geistesgeschichte? Wer Rang und Namen 
hatte, trug beides in die Städte oder erhielt es dort. Dieser selektive Forscherblick 
stammt jedoch aus einer Zeit, in der es weniger um die breit wie tief angelegte 
Erforschung von historischen Kulturprozessen und um Kulturphysiognomien 
ging als darum, einen geistig-kulturellen Kanon herauszuarbeiten, der die höhere 
Erziehung der Bürgersöhne und -töchter sicherstellte. Mit der Forschung in heutiger 
Bedeutung darf diese Bildungsauslese, dieses doktrinäre und wenig pluralistische 
Schielen auf den Kanon, nicht verwechselt werden.

Grenzregionen machen es der Forschung zugegebenerweise aber auch schwer. 
Zumindest wenn man vom konservativen Standpunkt aus an der nationalen Ver-
einnahmung historischer Gestalten festhält. Das wird zum Problem in Regionen, 
deren politische und sprachliche Zuordnung über Jahrhunderte hinweg wechselte. 
Ist dieser oder jener Kultur- und Kunstschaffende einer von uns? War er einer 
von uns? Ist er jetzt einer von denen, von welchen wir uns abgrenzen müssen? 
Im heutigen Europa sollten dies keine ernst gemeinten Fragen mehr sein, aber sie 
sind es. Sogar mehr denn je.

Blicken wir einmal nach Rügen. Die Literaturgeschichte dieser Insel ist lei-
der bis heute ungeschrieben wie die der ganzen Region Pommern. Im März des 
Jahres 1769 wurde in Garz auf Rügen der Schriftsteller Adolf Wilhelm Schack 
von Staffeldt geboren. Der dänische Literaturhistoriker Georg Brandes schreibt 
über ihn im zweiten Band seiner Darstellung Die Litteratur des neunzehnten Jahr-
hunderts in ihren Hauptströmungen (1887) und weist auf eine Schwierigkeit hin:  
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Schack von Staffeldts Mutter sei eine pommersche Adlige gewesen, „sein Vater 
ein deutscher Offizier in dänischen Diensten”7, mit starker Beziehung nach Schwe-
den. Heute ist Rügen zwar die Lieblingsinsel der Deutschen, aber die an politi-
schen Umbrüchen reiche Geschichte Rügens verkompliziert die Aufarbeitung 
ihres kulturellen Erbes. Der Schriftsteller Schack von Staffeldt sei, so Brandes, 
„von deutscher Abstammung [gewesen], deutsch in seinem Gefühlsleben und in 
seiner Denkart, dänisch von Geburt, als Staatsbürger und als Dichter. Er schrieb 
für die Öffentlichkeit in einer Sprache, die nicht die seine war, in deren Geist er 
nur momentweise eindrang”8.

Welche nationale Literaturgeschichtsschreibung fühlt sich hier zuständig 
und stünde in der Verantwortung für ein solches schriftstellerisches Erbe? Wir alle 
wissen: Wer in bürokratischen Abläufen auf die Klärung von Zuständigkeiten 
zwischen unterschiedlichen Behörden und Instanzen wartet, der kann meistens 
bis in alle Ewigkeit warten. Universitäten und andere akademische Einrichtungen 
eingeschlossen. Die Konsequenz besteht darin, dass Autoren wie Schack von Staf-
feldt vergessen werden, man sie nie oder erst nach langer Zeit wiederentdeckt. 
Eine moderne Kultur- und Literaturgeschichte europäischer Landschaften kann 
keine mit einfachen Zuordnungen mehr sein.

Dennoch sei die Gegenfrage erlaubt, was man verliert, wenn man an linearen 
und ungebrochenen nationalen Zuordnungen festhalten will und viele Kultur-
schaffende mit gebrochenen Lebensläufen über politische Ordnungssysteme und 
Ländergrenzen hinweg eben keine Berücksichtigung mehr finden können. Im Fall 
des Schriftstellers Schack von Staffeldt entginge einem die Kenntnis eines romanti-
schen Schriftstellers, an dem die Forschung für eine gesamte Epoche, wie Brandes 
schreibt, „den Idealismus in seinen Konsequenzen am besten studieren und in sei-
nem Kampf mit einer kräftigen Individualität beobachten kann”9. Die Erforschung 
der Spielarten und Modalitäten des Idealismus ist für die Romantikforschung 
konstitutiv. Insofern muss es aufhorchen lassen, wenn Brandes den Schrift steller 
Schack von Staffeldt mit dem Etikett „Ultra-Idealist”10 versieht und ihn den pro-
totypischen Vertreter einer „Poesie ohne Wirklichkeit”11 nennt. Darin besteht 

7 Georg Brandes, Die Litteratur des neunzehnten Jahrhunderts in ihren Hauptströmungen, 
Bd. 2: Die romantische Schule in Deutschland (Leipzig: Veit & Comp., 1887), 249.
8 Ibidem.
9 Ibidem, 250.
10 Ibidem.
11 Ibidem, 251.
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nämlich die Pointe einer Kultur- und Literaturgeschichte, welche sich gezielt 
den stiefmütterlich behandelten Grenzregionen, der ländlichen Peripherie sowie 
den peripheren Kulturschaffenden zuwendet: Man kann zu Forschungsergebnissen 
kommen, die nicht allein das in den Kulturzentren generierte Wissen bestätigen, 
sondern die vorhandene Wissensbestände ergänzen, neu sehen lassen, infrage stel-
len. Wäre unser Blick auf die deutsche Romantik ein anderer, wenn er weniger auf 
Jena, Heidelberg oder Berlin, auf den Schlegel-Brüdern, Novalis, Brentano oder 
Arnim ruhen würde, sondern beispielsweise stärker gerichtet wäre auf die deutsche 
Küstengrenzregion mit ihren weniger bekannten Persönlichkeiten? Zu beklagen 
ist freilich nicht die in der Vergangenheit liegende Monolithisierung und nationale 
Vereinnahmung der Literaturgeschichtsschreibung, sondern aktiv anzugehen ist 
ihre dezentrale wie maximal diverse Neuorganisation. Wir leben in einem ver-
änderten Europa, und unsere Erforschung von Europa muss eine andere werden.

Schack von Staffeldt ist kein Einzelfall. Zu erinnern ist ferner an den Roman-
tiker Theodor Schwarz, Pfarrer von Wiek auf Rügen, der als Theodor Melas neben 
lyrischen Texten den umfangreichen Roman Erwin von Steinbach oder Geist 
der deutschen Baukunst (1834) schrieb. Wie verhält sich dessen Romantik zu der 
von Schack von Staffeldt? Wie verhalten sich beide zum Romantikkonzept anderer? 
Könnten wir nach dieser Klärung noch von einer Romantik, die sich in bestimmte 
Phasen aufteilt, sprechen, oder wäre die Formulierung „Romantiken” passender? 
Könnten wir anstatt über die Zeit der Romantik über eine Geografie der Romantik 
diskutieren? Und es gibt über die Romantik hinaus viele Kunstströmungen mehr.

Die deutsche Ostseeküste ist ein wichtiger Ausgangspunkt, um sich die Lite-
raturen Pommerns grenzübergreifend zu erschließen. Den Forscherblick schärfen 
und vertiefen würde die Erforschung von Clustern in Form von Gelehrtenzir-
keln und Familienkonstellationen. Schauen wir uns die Literatenfamilie Haken 
an: Christian Wilhelm Haken wurde am 12. Juli 1723 in Greifswald geboren. 
Nach seiner schulischen und theologischen Ausbildung in Stargard und Königsberg 
kam er nach Jamund (Jamno) und Stolp (Słupsk) in Hinterpommern, wo er das 
Pfarramt bekleidete. Er setzte sich in eigenen, heute nahezu vergessenen, Veröf-
fentlichungen dezidiert mit der Stadtgeschichte von Stolp und mit der Geschichte 
Pommerns auseinander. 1767 kam in Jamund sein Sohn Johann Christian Lud-
wig Haken zur Welt, der als Pfarrer in Konikow (Konikowo) im Kreis Köslin  
(Koszalin), in Symbow (Zębowo) bei Stolp sowie in Treptow an der Rega (Trze-
biatów) wirkte. Hakens belletristische Werke Die graue Mappe. Aus Ewald Rinks 
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Verlassenschaft (1790–1793), Romantische Ausstellungen (1797/98) oder Phantasus. 
Tausend und ein Mährchen (1802–1804) sind kaum bekannt und würden zumindest 
einer Erforschung der Tiefwirkung sowie regionalen Differenzierung des roman-
tischen Zeitgeistes dienen. Als weiteres Beispiel sei die kulturell hoch produktive 
Stettiner Familie Zitelmann genannt. Ein Universum für sich. Der wohl bekann-
teste Zitelmann war der, von Rilke sehr geschätzte, Schriftsteller Konrad Telmann 
(1854–1897). 1875 erschien seine zweibändige Novellensammlung In Pommern, 
der er einen Ausschnitt aus dem oben besprochenen Gedicht Heinrich Heines vor-
anstellt. Später widmete er sich in Romanen wie Unter römischem Himmel (1896) 
dem deutschen Künstlerleben in italienische Gefilden. Wie verhalten sich eigentlich 
die Italiensehnsucht und die Pommernmelancholie zueinander? Inwiefern ist ihre 
Entwicklung aufeinander bezogen? Ungestellte, unbeantwortete Forschungsfragen.

In demselben Maße wichtig sind neben den vergessenen Literaten Pom-
merns die Literatinnen. Für die Zeit der Aufklärung mag hier die Greifswalde-
rin Anna Christina Ehrenfried von Balthasar als Beispiel dienen. Mit ihrer viel 
beachteten Gelehrsamkeit drang sie in eine den Männern vorbehaltene Domäne 
ein. Am 14. Juli 1750 spricht sie anlässlich der Eröffnung der Akademischen Bib-
liothek vor den männlichen Mitgliedern der Königlich Deutschen Gesellschaft 
in Greifswald: „Ich habe mir vorgesetzt, zu erweisen, daß Bibliotheken die sichers-
ten Wohnstäte einer wahren und ächten Freundschaft sind”12. Hier scheint auf, 
dass Aufklärung nicht allein auf Intellektualität ausgeht, sondern der Betätigung 
des Geistes eine ideale soziale Praxis folgt und folgen muss. Philosophie- und 
Sozialgeschichte verzahnen sich.

Für das 19. Jahrhundert kann die Frauenrechtlerin und Schriftstellerin 
Jeanne Marie von Gayette-Georgens angeführt werden. 1817 wurde sie in Kolberg 
(Kołobrzeg) geboren. Wer kennt ihren un- und außergewöhlichen Roman Maximus 
Casus, der Oberlehrer von Druntenheim. Social-pädagogische Cartons (1869)? 
Es dürften zu wenige sein. Bildung für alle, unter Einbeziehung der Natur. Klingt 
aktuell und wäre es mit einer neuen Edition auch. Ohne Beachtung der weiblichen 
Autorschaft und Frage nach der weiblichen Teilhabe ist eine zeitgemäße Forschung 
nicht zu haben. Sie bliebe eine Halbheit, eine falsche dazu.

12 Anna Christina Ehrenfried von Balthasar, „Erweis daß Bibliotheken die sichersten Wohnstä-
ten einer wahren und ächten Freundschaft sind in einer Rede auf der Akademischen Bibliothek 
in Greifswald an ihrem Eröffnungstage den 14. Jul. 1750 Nachmittags“, In: Herrmann Müller, 
Anna Christina Ehrenfried v. Balthasar’s Bedeutung als Gelehrte und Schriftstellerin (Greifswald: 
Julius Bindewald, 1876), 74. 
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Eine Pommern gewidmete Literaturforschung müsste intersiziplinär ange-
legt sein. Insbesondere die Schnittmenge zwischen Schule und Bildungsvermitt-
lung und Literatur wäre interessant. Welche Literatinnen und Literaten ergriffen 
den Lehrer beruf, welche von ihnen haben in ihren Werken die Schule und Schul-
themen behandelt?

„[D]enn Gespräche über Kunst und Literatur gewähren den Vortheil, ins Innere 
des Menschenlebens vorzudringen und, unter dem Schein völliger Unbefangenheit 
an einem Object sich ergehend, die verborgensten Geheimnisse der Subjectivität 
hervorzulocken und zu belauschen; man horcht unbemerkt den Beurtheilenden 
aus, indem man nur die Intentionen des Dichters ergründen zu wollen vorgibt”13.

In diesen Zeilen wird die Bedeutung der Literatur umrissen. Im Selbststudium 
treibt Literatur die Selbstreflexion voran und lässt in der Unterrichtssituation tief in 
das Leben und in die Psyche des Interpreten hineinblicken. Zu finden sind die Zei-
len im ersten Band der Beiträge zur Charakterologie (1867) von Julius Bahnsen, 
der seine philosophischen Studien als Gymnasiallehrer in Lauenburg in Pommern 
(Lębork) betrieb und mit ihnen eine Grundlage der sozialpsychologischen Literatur 
und Betrachtung in Wissenschaft und Kunst schuf. Im Zuge dessen wird Literatur, 
die produzierte wie die rezipierte, zu einem Medium der Erforschung von Mentali-
täten, zu einem Mittel der Mentalitätsgeschichte und Kulturanalyse. 

Jede Literaturgeschichte, auch die der Peripherien, hat ihre Leuchttürme 
und Lichtgestalten. Eine zentrale Figur der Literaturgeschichte Pommerns stellt 
der Schrift steller Hans Hoffmann dar. Er wurde im Revolutionsjahr 1848 in Stet-
tin geboren, wo sein Vater Albert Hoffmann als Pfarrer an der St.-Peter-und- 
Paul-Kirche wirkte. Nach philologisch-germanistischen Studienjahren in Berlin, 
Bonn und Halle ergriff er den Lehrberuf, der ihn an das Gymnasium in Stolp 
brachte. Wenngleich er danach das Lehrer- mit dem Dichterdasein vertauschte, war 
seine Schulerfahrung ausschlaggebend für sein schriftstellerisches Wirken: Seine 
Werke Iwan der Schreckliche und sein Hund (1889) und Das Gymnasium zu Stolpen-
burg (1891) sind vor dem Hintergrund der oben angesprochenen Durchdringung von 
Literatur und schulicher Bildung und Praxis zu lesen, eingebettet in regionale Men-
talitäten wie Unterschiede sowie vor dem Hintergrund des Genres der Schultexte 
und -humoresken von Ernst Eckstein (Der Besuch im Carcer [1878]), Max Dreyer 
(Der Probekandidat [1899]), Wolfgang Lenburg (Oberlehrer Müller [1899]) oder 

13 Julius Bansen, Beiträge zur Charakterologie. Mit besonderer Berücksichtigung pädagogischer 
Fragen, Bd. 1 (Leipzig: Brockhaus, 1867), 60.
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Carl Busse (Das Gymnasium zu Lengowo [1907]). Ein Problem für die Literaturge-
schichtsschreibung, zumindest für die deutsche, stellt(e) Hoffmanns Sinn für Komik 
dar. Gerade in ihrer Zeit waren humorvolle, humorsprühende Schultexte umstritten, 
weil sich die ernsthafte Wissensvermittlung und das Regelwidrige und Taktlose 
des Humors angeblich schlecht vertrügen. Bei der Bildung hört bei den Deutschen 
der Spaß auf. Der Humor wird zudem zu oft mit Seichtheit und bloßer Unterhaltung 
verwechselt, was dazu führt, dem Humor das Kunstrecht und eine den Kanon bil-
dende Funktion abzusprechen. Insofern stellen der Regionalbezug und die Schreib-
art Ausschlusskriterien für Autorinnen und Autoren dar. Regionale Unterhaltungs-
schriftstellerei erscheint weder überlieferungswürdig noch in wissenschaftlicher 
Hinsicht interessant und forschungsprofitabel, womit der Forschung allerdings ein 
riesenhafter Anteil des kulturellen Erbes und des historischen Erlebens wegbricht. 
Nur der Kanon bleibt übrig als ein Gipfelkreuz ohne Berg und als Fake History.

Hans Hoffmann selbst hat diese Schwierigkeiten geahnt und mit seiner litera-
rischen Methode befeuert. In dem Nachlass-Band Das Sonnenland (1911) findet sich 
die als positive Typbeschreibung eingeführte Formulierung „Parzival im Arbeiter-
kittel”14. Hohe Kunst und vermeintlich niederes, aber eigentlich normales Leben, 
sowie hoher und tiefer Gesellschaftsstand werden verbunden und ineinander ver-
schränkt. Aus dieser Mischung erst entsteht das Vollbild einer Gesellschaft, Region 
oder Epoche, was in Hoffmanns Gesamtwerk zu studieren ist. Dass landschaft-
lichen Randlagen die Kultur abgesprochen wird, thematisiert Hoffmann in seinem 
Gedicht Pommerland: „’S ist wahr, wir hinken noch ein wenig sehr / In manchem 
nach, was man Kultur so heißt; / Gedieg’ne Nährkraft gilt uns meistens mehr / 
Als luft’ge Schönheit, Anmut, Witz und Geist”15. Die Pointe dieser Zeilen besteht 
darin, dass es viel unberufenes Gerede über Kultur gibt und Pommern auf eine 
entsinntlichte und esoterische Kultur und Kunst auch keinen Anspruch erhebt. 
Im Gegenteil: Reale, unparfümierte Menschen jenseits gekünstelter Kultiviertheit 
bevölkern Hoffmanns Texte. Demgegenüber kollektiert die deutsche Literatur-
geschichtsschreibung mit Vorliebe Autorinnen und Autoren, die der Innerlichkeit 
zusprechen, und Texte, die von allen Schlacken und Nährböden des Lebens gelöst 
einem ominösen Ewigkeitsanspruch genügen.

14 Zitiert nach: Rudolf Hoffmann, „Hans Hoffmann. Biographische Studie”, Unser Pommerland 3 
(1926): 95.
15 Ibidem, 112.
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Wenngleich Hans Hoffmann nach Freiburg im Breisgau, Bozen und Pots-
dam Wernigerode zum Lebensort wählte, dann als Generalsekretär der Schiller-
stiftung in Weimar ansässig war und 1909 dort starb, so verfasste er die besten 
und inhaltsreichsten Texte mit Pommernbezug und den Handlungsorten Stettin 
und Stralsund. Die Meisternovelle Der Hexenprediger (1883) oder die lange Novelle 
Ruhm (1891), die in Stolp spielt, Hoffmanns Bilder und Skizzen Von Frühling zu 
Frühling (1889), dazu seine Geschichten aus Hinterpommern (1891) oder die Erzäh-
lungen um Tante Fritzchen (1899), in denen Hoffmann eine bleibende Humorfi-
gur der deutschen Literatur geschaffen hat, und viele Bücher mehr verdienten 
eine opulente Darstellung und dezidierte Inhaltsanalyse. Daran anzuschließen 
wären zeitgemäße Editionen und vergleichende Forschungen, vielleicht im Rahmen 
einer Hans-Hoffmann-Professur für germanistische Kultur- und Literaturforschung 
im Ostseeraum. Nähme man Hoffmanns Italien- und Korfu-Geschichten hinzu, 
ergäbe sich das Profil eines unerkannten Klassikers, der von Stettin aus nach 
Europa aufbrach.

Aber zum Anfang zurück. Wie dichtete Heinrich Heine? „Nach Lappland 
oder Afrika, / Und sei’s nach Pommern – fort! nur fort!”16. Wenn sich zumindest an 
der Reihenfolge und der Betrachtungsrichtung etwas ändern würde, wäre der For-
schung immens geholfen.
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Abstract

Literaturgeschichte ist meistens die Geschichte des Kanons bzw. der zum Kanon zusam-
mengestellten Reihe vermeintlich literarischer Spitzenprodukte einer gewissen Zeitperiode. 
Der literarische Kanon und seine Erforschung geht mit der Erforschung urbaner Strukturen 
und der literarisch-künstlerischen Zentren einher. Dagegen bleiben regionale Literaturen 
und die den Kanon weit überragende Menge an sonstigen literarischen Zeiterscheinungen 
weitgehend unberücksichtigt, woraus bloß verkürzte und verzerrte, fiktive wie falsche 
Epochenbeschreibungen resultieren. Der vorliegende Beitrag plädiert für eine proaktive 
Literaturgeschichte jenseits bzw. unterhalb des Kanons sowie für eine interdisziplinäre 
wie interkulturelle Erforschung der Literaturen des Ostseeraums.

Where Heinrich Heine did not want to go, but aspired to –  
Pomerania and literature 

Abstract

Literary history is most often the history of the canon or a series of supposedly top literary 
works from a certain time period compiled into the canon. The literary canon and its study 
go hand in hand with the study of urban structures and literary-artistic centers. In contrast, 
regional literatures and the quantity of other literary publications of the time, which far 
exceed the canon, remain largely ignored, resulting in only abridged and distorted, ficti-
tious and inaccurate descriptions of the period. This article argues for a proactive literary 
history above and beyond the canon as well as for an interdisciplinary and intercultural 
study of the literatures of the Baltic Sea region.
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Max Weber, klasyk socjologii, opisywał fenomen religijnych wirtuozów, ludzi 
wzniosłej i czystej duchowości, odróżniających się od innych wyznawców szcze-
gólną pasją. Ten typ religijności naukowiec nazwał „ascetyczną” i twierdził, że „reli-
gijne wirtuozostwo prowadzi zawsze nie tylko do podporządkowania naturalnych 
popędów usystematyzowanemu sposobowi życia, ale także do poddawania z gruntu 
radykalnej religijno-etycznej krytyce stosunku do społecznego życia wspólnoty, 
z jego nieuchronnie nieheroicznymi, lecz utylitarno-konwencjonalnymi cnotami”1. 
W wielu sytuacjach prowadziło to do napięć, ponieważ świat masowej religijności 
nie zawsze ze zrozumieniem przyjmował i przyjmuje ludzi cechujących się duchową 
pasją. Weberowski termin nasunął mi się przy lekturze recenzowanej książki, choć 
członkowie szczecińskiego duszpasterstwa akademickiego (dalej: DA) z kilku 
pierwszych powojennych dziesięcioleci ani nie byli, ani nawet nie przypominali 
klasztornych zakonników, członków radykalnych protestanckich wspólnot czy 
żydowskich peruszim. Nie chodzi więc o dosłowność, ale o pewne, niech będzie, 
że jedynie drobne, podobieństwo wyrażające się w dokonaniu wyboru i przyjęciu 
postawy, może nie narażającej uczestników grupy na ekstremalne wyzwania, 

1 Max Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. Dorota Lachowska 
(Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002), 419.
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ale jednak takiej, która stawiała ich częstokroć w opozycji zarówno do świata 
zewnętrznego, jak również wobec szeroko pojętej wspólnoty kościelnej, mocno 
zhierarchizowanej i na wskroś konserwatywnej.

Już ta wstępna uwaga sugeruje, że wbrew nieco mylącemu tytułowi książka 
Zofii Fenrych nie jest pracą ani o szczecińskim DA, ani publikacją o młodzieży 
studenckiej Szczecina. Rzecz jasna przynosi ona niezbędną wiedzę, czym w kate-
goriach instytucjonalnych było DA oraz jak wyglądał akademicki Szczecin. Są to 
jednak z punktu widzenia głównego wątku pracy kwestie mniej istotne, ponieważ 
autorkę interesują przede wszystkim historie uczestników powiązane z wyborem 
i partycypacją w środowisku, którego ambicją było formowanie wspólnoty i for-
mowanie poprzez wspólnotę. Jak to rozumieć? Historyczka pisze: „Młodych ludzi 
do DA przyciągała możliwość własnego rozwoju, ale także przebywania z ludźmi 
myślącymi i czującymi podobnie”. Miejscem tak pojętego spotkania był Kościół 
katolicki oraz – w szerszym wymiarze – etyka chrześcijańska, ale równie ważne 
dla autorki książki jest społeczne, kulturowe i polityczne otoczenie, w jakim 
się ono odbywało. Dwa najistotniejsze czynniki, które oddziaływały z zewnątrz 
na młodych ludzi z DA to modernizacja, radykalnie zmieniająca społeczeństwo 
w trakcie kilku dziesięcioleci, oraz opresyjne państwo, jakim była Polska Rzeczpo-
spolita Ludowa, które z mniejszą lub większą podejrzliwością patrzyło na wszelkie 
okołokościelne inicjatywy.

O znaczeniu, jakie Zofia Fenrych przyłożyła do ludzkich relacji, świadczy 
tytułowe określenie. „Synergia” jest najczęściej opisywana jako zjawisko polegające 
na równoczesnym współdziałaniu wielu czynników, których suma przynosi efekt 
znaczniejszy niż w przypadku, gdyby brać pod uwagę działanie sił pojedynczych 
lub rozproszonych. Synergizm odnosi się do różnych dziedzin nauki, ale autorka 
odwołuje się w książce do dwóch definicji. Psychologia społeczna mówi o synergii 
w sytuacji współpracy pomiędzy ludzkimi jednostkami. Efektem współdziałania 
jest w tym wypadku silniejsza więź grupowa, przynosząca uczestnikom zadowo-
lenie i satysfakcję. W ten sposób swoją przynależność do DA opisał też jeden z jej 
uczestników – Dariusz Rawicki. Autorka książki, obdarzona niezłym słuchem 
kulturowym, podchwytuje to określenie i przez ponad trzysta stron sprawdza, czy 
o wspomnianym zjawisku rzeczywiście można mówić w przypadku szczecińskiego 
środowiska i co ono oznacza – tak w perspektywie jednostkowej, jak i zbiorowej.

„Synergia” w książce Zofii Fenrych przywołana jest również w kategoriach 
teologicznych i oznacza współdziałanie boskiej mocy z wysiłkami czynionymi 
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przez ludzi na drodze do ich zbawienia. Autorka, która oprócz studiów historycz-
nych ma ukończoną teologię, zatrzymuje się jednak na przywołaniu wspomnianej 
definicji i nie podejmuje próby określenia, czy i jak uczestnictwo w DA wpłynęło 
na wieczne odkupienie win poszczególnych jego członków. Moja wiedza teo-
logiczna jest znikoma i nie jestem w stanie określić, czy dyscyplina ta wykształ-
ciła narzędzia badawcze skutecznie służące zweryfikowaniu spraw związanych 
z pokutą i zadośćuczynieniem, wydaje się jednak, że dobrze się stało, że autorka 
wybrała konsekwentną drogę historyczki, nakreślając wyraźnie granicę pomiędzy 
tym, co jest możliwe do zbadania, a tym, co przynależy do sfery metafizycznych 
spekulacji. Wspomniane rozgraniczenie widoczne jest również w języku pracy, 
służącym opisowi duchowego fenomenu grupy nie za pośrednictwem formuł 
zaczerpniętych z jej środowiskowego języka, ale przy użyciu określeń adekwatnych 
do naukowego dyskursu. Nie znaczy to jednocześnie, że czytelnik nie otrzyma 
potrzebnego wglądu do sfery językowej i świata duchowych wyobrażeń grupy. 
Owszem, i one się pojawiają, ale zostały opatrzone odpowiednim komentarzem 
i uzasadnieniem. Sprawiedliwie trzeba jednocześnie odnotować, że zdarzają się 
autorce pewne językowe niekonsekwencje, np. kiedy w kontekście aktywności 
swoich bohaterów pisze o „dziełach”, jednak są to sytuacje wyjątkowe i nie wpły-
wają na ogólną pozytywną ocenę warstwy językowej książki. 

Choć praca jest osadzona w ramach rozprawy historycznej, to Zofia Fenrych 
z lubością czerpie z innych dyscyplin, m.in. socjologii i antropologii kulturowej. 
Trudno się dziwić takiemu podejściu, gdy weźmie się pod uwagę wykorzystane 
źródła. Oprócz materiałów archiwalnych (wykorzystane zostały zasoby kilku 
archiwów państwowych, kościelnych i prywatnych) oraz publikowanych wspo-
mnień, podstawę opracowania stanowi ponad 20 relacji pochodzących od osób 
uczestniczących w szczecińskim DA lub z nim związanych. Autorka jest świadoma 
tego, jakie korzyści, ale też jakie zagrożenia wiążą się z wykorzystaniem historii 
mówionej i obszernie dzieli się nimi z czytelnikami we wstępie do książki. Pisze 
jednocześnie, że relacje pozwoliły jej „dostrzec człowieka w historii” i „przeszłość 
z perspektywy jednostki”. Dodać można, że dzięki nim pojawiają się w narra-
cji emocje, anegdoty, urywki świata zapamiętanego, czasem bardzo nietypowo, 
a więc wszystko to, co byłoby trudne do odsłonięcia przy pomocy archiwalnego 
dokumentu. Biorąc pod uwagę fakt, że w zachodniopomorskiej historiografii 
wciąż jeszcze w niewielu pracach tak świadomie korzysta się z historii mówionej, 
należy opracowanie Zofii Fenrych wskazać jako wzorcowe i mieć nadzieję, że inni 
badacze pójdą za jej przykładem.
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Swoją książką autorka wypełnia istotną lukę w badaniach nad tematem. 
Decyduje o tym zawartość merytoryczna pracy oraz szerokość ujęcia. Dotych-
czasowe prace poświęcone szczecińskiemu DA miały charakter przyczynkarski, 
odnosiły się do wybranych momentów, osób lub określonych aktywności, obok nich 
pojawiły się ponadto dwa opracowania okolicznościowe oraz ważne wspomnienia 
Edmunda Bilickiego2. Praca Zofii Fenrych dobrze wpisuje się również w rozpo-
znanie fenomenu DA w skali ogólnopolskiej, bowiem pełnego monograficznego 
opracowania doczekały się do tej pory zaledwie DA w Krakowie i Łodzi3. Usta-
lenia i wnioski zawarte w omawianym opracowaniu w wielu miejscach traktować 
można w kategoriach uniwersalnych, bo choć szczecińskie środowisko posiadało 
swoją lokalną specyfikę, to było ono także podobne do akademickich wspólnot 
w innych polskich miastach. Tym samym książka Zofii Fenrych przekracza ramy 
opracowania regionalnego i z pewnością stanie się ważnym odnośnikiem dla 
przyszłych badaczy tematu.

Publikacja podzielona została na pięć rozdziałów, które mają charakter pro-
blemowo-chronologiczny. W pierwszej części autorka przybliża sytuację mło-
dzieży w epoce PRL. Opracowanie to bazuje na literaturze tematu i siłą rzeczy 
cechuje je uproszczenie. Kreśląc portret młodzieży, Zofia Fenrych porusza się 
po ścieżce wyznaczanej przez polityczną zmianę, często przez tzw. peerelowskie 
przełomy, sugerując tym samym, że to one w największym stopniu decydowały 
o przemianach pokoleniowych. Nie jest to spojrzenie nowe, jego autorstwo można 

2 Michał Siedziako, „Działalność duszpasterska o. dr. Władysława Siwka TJ w Szczecinie”,  
Colloquia Theologica Ottoniana 1 (2013); tenże, „»Domysły« i »Korzenie« – czasopisma nie-
zależnego środowiska katolików świeckich w Szczecinie”, w: Czas bibuły, t. 1: Mechanizmy – 
ludzie – idee, red. Roman Wróblewski (Wrocław: Atut, 2013); Marcin Stefaniak, „»Wyraźcie 
zgodę na jego przesunięcie«. Działalność lokalnych struktur aparatu represji w Szczecinie wobec 
o. Huberta Czumy SJ w latach 1973–1979”, w: „Oaza wolności”. Duszpasterstwa akademickie 
w latach siedem dziesiątych XX w., red. Marta Marcinkiewicz (Szczecin: IPN Szczecin, 2011); 
tenże, „Sprawa Jacka Smykała jako przykład działalności aparatu represji wobec uczestników 
Duszpasterstwa Akademickiego o. Huberta Czumy SJ”, w: Między Warszawą a regionem. Opozycja 
przed sierpniowa na Pomorzu Zachodnim, red. Krzysztof Kowalczyk, Michał Paziewski, Marcin 
Stefaniak (Szczecin: IPN Szczecin, 2008); Robert Włodkowski, „Szczecińskie Duszpasterstwo 
Akademickie lat siedemdziesiątych w świetle dokumentów państwowej administracji wyzna-
niowej”, w: Między Warszawą a regionem; Grzegorz Okroy, red., Nie zgaśnie tej przyjaźni żar… 
O duszpasterstwie akademickim, duszpasterzach i o nas (Poznań: Hlondianum, 2001); Tadeusz 
Talik, Nasz ślad (Szczecin: Grapus, 1999); Edmund Bilicki, Początki duszpasterstwa i działalność 
katolicko-społeczna w latach 1945–1970 i późniejszych (Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo 
Archidiecezjalne Ottonianum, 2005).
3 Katarzyna Jarkiewicz, Duszpasterstwo akademickie Krakowa po II wojnie światowej  
(Kraków: Ignatianum, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2004); Milena Przybysz, Wyspy 
wolności. Duszpasterstwo akademickie w Łodzi 1945–1989 (Łódź: IPN Łódź, 2008).
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w znacznym stopniu przypisać socjolożce Hannie Świdzie-Ziembie4, spotkać je też 
można w innych publikacjach, np. syntetycznym i popularnym opracowaniu Marka 
Wierzbickiego5. Wydaje się jednak, że skoncentrowanie się na sferze publicznej 
aktywności młodzieży skutecznie odcięło możliwość pokazania jej szerszego 
i bardziej skomplikowanego obrazu. Kategorie takie, jak pokolenie „urwanego 
lotu” czy „ZMP-owskiego rewizjonizmu”, nie są w stanie objąć większości mło-
dych ludzi z drugiej połowy lat 40. czy połowy lat 50. XX wieku. Skupiają się 
one na młodzieży inteligenckiej, wielkomiejskiej i zamkniętej w dychotomicznym 
układzie: opór/opozycja i prosystemowe zaangażowanie. W takim ujęciu zniknęła 
zdecydowanie największa, jeśli idzie o udział liczbowy, młodzież chłopska, rów-
nież robotnicza.

Opisując świat obyczajów i wartości ówczesnej młodzieży, autorka tylko 
w niewielkim stopniu korzysta z bogatego dorobku polskiej socjologii, a przecież 
badań ilościowych i ankietowych prowadzono w okresie PRL mnóstwo. W pracy 
pojawiają się one w formie szczątkowej. Podobnie szkicowo nakreślony został obraz 
świata akademickiego w wymiarze ogólnopolskim i szczecińskim. Być wątków 
w kolejne rozdziały, np. w formie komentarza lub jako kontrapunktu do opowieści 
członków DA? Na pewno wyczuwa się w całym omawianym rozdziale niepokój, 
czy jakiegoś elementu w obrazie młodzieżowego życia nie zabrakło, czy, mówiąc 
inaczej, nie pominięto tutaj czegoś, co mogłoby zaświadczyć o tym, że uchybiono 
akademickim standardom. To, jak się zdaje, efekt braku pewności autorki, która 
nie aspiruje w tym momencie do bycia specjalistką w badaniach nad młodzieżą 
w szerokim ujęciu, obejmującym i całość grupy wiekowej, i całość dziejów PRL. 
Można tylko żałować, że historyczka nie odważyła się „chwycić byka na rogi” 
i nie spróbowała bardziej oryginalnie przygotować tego fragmentu pracy.

Jak to mogłoby wyglądać dobrze, pokazuje przykład drugiego rozdziału, 
który również ma charakter wprowadzający i syntetyzujący. Zofia Fenrych opi-
suje w nim DA – jego ideę i praktyczną realizację, daje też wgląd w formę, jaką 
przyjęło ono w odniesieniu do Szczecina. Nie ma tutaj dłużyzn i szukania wątku 
nieco po omacku, jest za to bardzo interesujący opis genezy tej specyficznej formy 
uczestnictwa w życiu Kościoła katolickiego i tego, jak ona ewoluowała w zderze-
niu z realiami – wewnątrzkościelnymi i zewnętrznymi. Autorka bardzo ciekawie 

4 Zob. m.in. Hanna Świda-Ziemba, Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii (Kra-
ków: Wydawnictwo Literackie, 2010).
5 Marek Wierzbicki, Młodzież w PRL (Warszawa: IPN, 2009).
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i klarownie opisuje założenia DA, pokazując ich ewolucję, ale też to, w których 
miejscach zbiegały się one z oczekiwaniami władz kościelnych, a gdzie pojawiało 
się rozejście. Nie było ono może radykalne, ale na przykładzie DA można zobaczyć 
także i to, jak „religijnym wirtuozom”, nazywanym niekiedy w cytowanych przez 
Zofię Fenrych tekstach „elitą” lub „duszami wybranymi”, przestaje wystarczać 
Kościół katolicki w tradycyjnej formie i jak zaczynają wpływać na zmianę w jego 
obrębie. To oczywiście wymagało zrozumienia niekoniecznie hierarchii kościelnej, 
ale wybranych duchownych, czujących, że odmienne podejście młodych ludzi do 
religijności wymaga odmiennego podejścia kapłana. Rozdział przynosi również 
próbę odtworzenia historii DA – w wersji skrótowej w odniesieniu do Polski, 
zarówno przez II wojną światową, jak i po niej, natomiast w wersji bardziej rozbu-
dowanej – dotyczącą powojennego Szczecina. Nie było to łatwe zadanie, bowiem 
specjalnie posiłkować się literaturą nie można było ze względu na jej deficyt, trzeba 
więc było przeprowadzić własne badania. Z bardzo dobrym skutkiem. Stworzona 
przez autorkę rama chronologiczna, pokazująca najważniejsze momenty w dziejach 
szczecińskiego DA, to niemałe osiągnięcie badawcze.

Kolejne trzy rozdziały są sednem pracy. W ich centrum znajdują się ludzie 
i łączące ich relacje. Rzecz oczywista, swoją uwagę autorka koncentruje najmoc-
niej na uczestniczących w DA – świeckich i duchownych, ale obok nich istotni 
są również inni przedstawiciele Kościoła katolickiego, koledzy i koleżanki ze stu-
diów oraz członkowie aparatu władzy, tj. partii i Urzędu/ Służby Bezpieczeństwa. 
To tutaj właśnie wykorzystywana jest w sposób wzorcowy wspomniana wcześniej 
metoda historii mówionej, służąca do tego, by pokazać, jak wyglądało formowanie 
do wspólnoty i jakich środków używano, aby to osiągnąć. Wypowiedzi uczest-
ników DA służą też pokazaniu tego, czym ono dla nich było, jak to uczestnictwo 
przekładało się na ich relacje z innymi ludźmi i z otoczeniem. Perspektywa kilku 
dziesięcioleci – od roku 1947, na który datuje się początek DA w Szczecinie, 
a rokiem 1989 – umożliwiła zaprezentowanie stałych i zmiennych form zaanga-
żowania, ale też zmianę w podejściu do religijności. Autorka dobrze rozumie tę 
dynamikę, dzięki czemu czytelnik ma z kolei szansę zrozumieć, czym różniło się 
wejście i partycypacja w środowisku DA w roku 1952, 1973 czy 1987. Autorka nie 
narzuca jednocześnie prostych formuł, np. że stalinizm to zaangażowanie hero-
iczne, albo że w latach 80. duchowość ustępuje miejsca opozycyjności. Nic z tych 
rzeczy, bowiem Zofia Fenrych chroni indywidualność swoich rozmówców i przede 
wszystkim wsłuchuje się uważnie w ich głos. To z kolei tworzy niezbędną prze-
strzeń dla czytelnika, który otrzymuje nie tylko faktograficzną satysfakcję, ale też 
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niemało materiału do refleksji ogólnoludzkiej, np. czym jest wolność, słowo często 
używane przez członków DA.

Autorka zasadnie uznała, że pisząc o szczecińskim DA niezbędne będzie 
również scharakteryzowanie metod pracy i osobowości duchownych z nim powią-
zanych. Kilku z nich, jak jezuici Władysław Siwek i Hubert Czuma, bezdysku-
syjnie odcisnęli swoje piętno na młodych szczecińskich inteligentach i należą do 
najważniejszych postaci powojennego życia religijnego miasta. Inni często dopiero 
za sprawą publikacji Zofii Fenrych zyskują szerszą prezentację. Znakomitym 
pomysłem okazało się stworzenie portretu zbiorowego kapłanów szczecińskiego 
DA, pokazanie ich pochodzenia, wykształcenia, specyfiki pracy, ulubionych metod 
i tematów, którymi próbowali zainteresować młodych, ale także świata wartości 
przez nich pielęgnowanych. Powstał obraz barwny i ciekawy, uzupełniony o cha-
rakterystyki autorstwa uczestników DA. Mnóstwo w nich ciepła, anegdoty i szcze-
rości. Dużo mówi się tutaj o życzliwości, mądrości i oddaniu wielu duchownych, 
ale pojawiają się też informacje np. o alkoholizmie, braku zaangażowania, nieumie-
jętności nawiązania kontaktu lub faworyzowaniu jednych i pomniejszaniu innych.

Być może najciekawszy dla wielu czytelników będzie ostatni rozdział książki. 
Został on poświęcony DA jako jednym z pól, na których odbywało się starcie 
pomiędzy władzami partyjno-państwowymi PRL a Kościołem katolickim. Nie ma 
sensu dyskusja, czy taka walka miała miejsce, choć były w niej okresy, kiedy to 
starcie przybierało formy ostrzejsze i takie, gdy „walka” była właściwie elementem 
pewnego teatrum. Widać to też w przypadku szczecińskiego DA, np. ojca Siwka, 
który najpierw w okresie stalinowskim musiał opuścić miasto wraz z jezuitami, 
aby w roku 1956/1957 powrócić i być entuzjastycznie przyjmowany również przez 
ludzi związanych z władzą, jak np. Wit Drapich. Historia jezuity jest ze wszech 
miar wyjątkowa, bo zarówno przypadki tak daleko idącej dezaprobaty były rzad-
kie, jak i sytuacje, kiedy rządzący różnych szczebli okazywali duchownym daleko 
idącą życzliwość. DA i kapłanów z nim związanych poddawano, rzecz jasna, 
obserwacji – oficjalnej i tajnej. Wśród samych duchownych co najmniej jeden był 
tajnym agentem SB, współpracownicy tej służby ulokowani byli wśród człon-
ków DA, bardzo niechętnie patrzono na aktywność takich księży i zakonników,  
jak Grzegorz Okroy, Alojzy Graczyk, Hubert Czuma oraz Józef Kosobudzki 
i sygnalizowano to władzom kościelnym. Z kolei historia wyrzuconego ze studiów 
Jacka Smykała oraz represje skierowane wobec sygnatariuszy deklaracji założyciel-
skiej szczecińskiego Studenckiego Komitetu Solidarności w 1978 roku pokazują, 
że każdy, kto wchodził do DA, chcąc nie chcąc, wchodził w pole wspomnianego 
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przed momentem konfliktu. Akces nie był każdorazowo powiązany z opozy-
cyjnością, ta pojawiła się właściwie dopiero pod koniec dekady gierkowskiej, 
ale każdy z uczestników – począwszy od lat 40. – zdawał sobie sprawę z tego, że 
ta forma wyrażania swej duchowości może pociągać za sobą pewne konsekwencje.  
Zofia Fenrych podchodzi do materiału zebranego w wyniku kwerend w archiwach 
IPN bez szczególnego „rozedrgania”, absolutnie nie jest poszukiwaczką sensacji 
i dokumenty tam zgromadzone są dla niej po prostu kolejnymi źródłami. Co za 
tym idzie, nie ma w książce ani martyrologii, ani potępienia dla ludzkich słabości.

Powyższe omówienie nie oddaje w pełni tego, co w monografii szczecińskiej 
badaczki można znaleźć. Nie napisałem o spotkaniach katechetycznych i pielgrzy-
mowaniu, o wyprawach w góry i odkrywaniu Pomorza Zachodniego, o spotkaniach 
z wybitnymi ludźmi kultury i kościoła, lekturach, wydawaniu czasopism i wielu 
innych rzeczach. Zdaję sobie również sprawę z tego, że być może nie w pełni 
byłem w stanie zrozumieć i opisać fenomen duchowości młodych ludzi, którzy 
w latach 1947–1989 formowali się religijnie, ale przecież też i moralnie, społecznie, 
kulturalnie i politycznie, uczestnicząc w różnych odsłonach szczecińskiego DA. 
To wszystko jednak, co pominąłem, w książce Zofii Fenrych znalazło właściwie 
odbicie, bo jest to – raz jeszcze podkreślę – starannie przygotowana i bardzo cenna 
publikacja. Gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwość, czy warto tak obszernie pisać 
o elitarnym środowisku młodych katolickich inteligentów ze Szczecina, dopowiem 
tylko, że uczestnicy DA odcisnęli niezaprzeczalne piętno na powstałej w roku 1980 
„Solidarności”. Być może więc praca Zofii Fenrych przyczyni się także do lepszego 
zrozumienia fenomenu tego ruchu społecznego w skali Pomorza Zachodniego.

###


