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Radosław Pawlik*

Zapiska obituarna księcia Eryka I pomorskiEgo  
(1449–1459)

Słowa kluczowe: nekrologi, zapiski obituarne, Unia Kalmarska, Pomorze
Keywords: obituaries, obituary notices, the Kalmar Union, Pomerania

Do ważnych źródeł w badaniach genealogicznych należą nekrologi i obituarze. 
Odnotowywano w nich zwykle imiona zmarłych członków wspólnot zakonnych, 
kanonickich, jak również osób świeckich. Służyły przede wszystkim komemo-
racyjnej (wspomnieniowej) liturgii zbiorowej za zmarłych wspólnoty danego ko-
ścioła. W nekrologach, w części kalendarzowej, pod datami sporządzano zapiski 
obituarne poświęcone zarówno duchownym, jak również świeckim dobroczyń-
com instytucji kościelnych, np. klasztorów, kapituł katedralnych lub kolegiackich. 
Stanowią one wartościowe źródło historyczne, ponieważ dostarczają wiadomości 
o dacie i miejscu zgonu, a także informują o miejscu pochówku danej osoby. 
Spisywane były przez duchownych danej instytucji kościelnej głównie w celu 
wykorzystania ich w działalności komemoracyjnej (anniwersarzowej) kapituły. 

Anniwersarz, inaczej rocznicowe wspomnienie zmarłych (niekoniecz-
nie przypadające w rocznicę śmierci), składał się z oficjum brewiarzo-
wego oraz mszy świętej za zmarłych. Odprawiany był uroczyście po se-
sji generalnej przez wszystkich kanoników (anniwersarz zbiorowy), a także 
indywidualnie przez pojedynczych prebendarzy, za duszę zmarłych kanoników 
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(anniwersarz indywidualny), którzy przed śmiercią wpłacili na ten cel odpowiednią  
sumę pieniędzy1.

Badania nad pomorskimi źródłami memoratywnymi zostały zapoczątkowa-
ne przez Friedricha Ludwiga Karla von Medema (1799–1885), który w 1835 roku 
opublikował kalendarz kapituły katedralnej w Kamieniu2. Zawierał on zapiski 
nekrologiczne oraz rejestr wpłat anniwersarzowych. W 1875 roku Hugo Lemcke 
(1835–1925) wydał kalendarz i nekrolog zakonu kartuzów darłowskich3. Ten sam 
badacz, ponad czterdzieści lat później, ogłosił drukiem Liber beneficiorum Do
mus Corone Marie prope Rugenwold, który co prawda nie jest nekrologiem, jed-
nakże występuje w nim wiele zapisów o charakterze nekrologicznym4. Publikacji 
wymienionych źródeł towarzyszyły równolegle prowadzone prace edytorskie 
oraz badawcze Rodgero Prümersa (1852–1921) nad kalendarzami i nekrologami 
klasztorów cysterskich w Kołbaczu i Neuenkamp5. Kalendarz kościelny biskup-
stwa kamieńskiego, w oparciu o zachowane pomorskie księgi liturgiczne, m.in. 
psałterze, brewiarze i mszały, odtworzył Hermann Grotefend (1845–1931)6.

Istniejące w historiografii polskiej oraz niemieckiej rozbieżności w kwestii 
wyznaczenia dziennej daty śmierci Eryka I Pomorskiego (1449–1459) stanowi-
ły główną inspirację do opublikowania w poniższym przyczynku poświęconej 
mu nieznanej dotąd zapiski obituarnej. Zawarte w niej informacje rozstrzygają 

1 A. Radzimiński, Nekrologi i wspomnienie zmarłych w polskich kapitułach katedralnych, 
w: Kościół i duchowieństwo w średniowieczu. Polska i państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach, 
red. A. Radzimiński, Toruń 2012, s. 147–159. W Kamieniu sesja generalna odbywała się zawsze 
w dzień świętego Marcina, którego wspomnienie liturgiczne wypada 11 listopada (zob. R. Marci-
niak, Dobra kapituły kamieńskiej do połowy XV wieku. Studium z dziejów społecznych gospodar
stwa feudalnego, Szczecin 1970, s. 34).

2 Calendarium ecclesiae Cathedralis Caminensis, ed. F. Medem, w: Allgemeines Archiv für die 
Geschichtskunde des Preußischen Staates, hrsg. v. L. v. Ledebur, Bd. 18, Berlin–Posen–Bromberg 
1835, s. 97–117. Źródło to doczekało się reedycji w: E. Rymar, Biskupi, mnisi, reformatorzy. Studia 
z dziejów diecezji kamieńskiej, Szczecin 2002, s. 95–151.

3 H. Lemcke, Kalendarium und Necrolog des Carthäuser-Klosters Marienkron bei Rügenwal
de aus dem Liber Beneficiorum desselben Klosters, „Baltische Studien” AF, 25, 1875, s. 116–141.

4 Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold 1406–1528, bearb. v. H. Lemcke 
(Quellen zur pommerschen Geschichte, V. 5), Stettin 1919.

5 Annalen des Klosters Colbatz, hrsg. v. R. Prümers, w: Pommersches Urkundenbuch, Bd. 1, 
Abt. 2, Stettin 1877, s. 467–496; Todtenbuch des Klosters Neuencamp, hrsg. v. R. Prümers, 
w: Pommersches Urkundenbuch, Bd. 1, Abt. 2, Stettin 1877, s. 499–518.

6 H. Grotefend, Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, Bd. 2, Hannover 
1892, s. 79–82. Badania nad kamieńskim kalendarzem liturgicznym prowadził również Franz 
Jansen (Studien am Kamminer Kalender, „Wichmann-Jahrbuch des Diözesangeschichtsvereins 
Berlin”, 4/6, 1933/1936, s. 14–61).
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istniejące w nauce wątpliwości związane ze wskazaniem dokładnej daty śmierci 
byłego władcy królestw Danii, Szwecji i Norwegii, tworzących Unię Kalmarską, 
stanowiącą największy organizm państwowy w Europie.

Nota obituarna Eryka I Pomorskiego (1449–1459) znajduje się w aktach 
kapituły katedralnej w Kamieniu Pomorskim, przechowywanych w zasobie Ar-
chiwum Państwowego w Szczecinie. Sporządzona została na pierwszej karcie 
jednej z dutek, zawierającej rejestry uposażenia prebend kanonickich i niższych 
beneficjów katedry w Kamieniu. Zapiski te pochodzą z lat 1487–1503. Zostały 
one sporządzone jedną ręką, brązowym atramentem. Żadna z nich nie jest sy-
gnowana podpisem notariusza. Dutka ma rozmiary 10 cm szerokości i 32 cm 
długości, składa się łącznie z 22 kart. Połączono ją (zszyto) z dutką o nieco więk-
szych rozmiarach (11,5 × 33 cm), zawierającą protokoły z posiedzeń kanoników 
kamieńskich oraz różnego typu dekrety kapitulne z lat 1500–15047. Rękopis nie 
posiada współczesnej oprawy.

Na tej samej karcie, nad zapiską dotyczącą Eryka I Pomorskiego, znajdują się 
dwie noty nekrologiczne prominentnych duchownych diecezji kamieńskiej: zmar-
łego 3 VIII 1468 roku biskupa kamieńskiego Henninga Iwena (1446/1449–1468) 
i archidiakona dymińskiego Henninga Dabermanna (1466–1490) poświadczone-
go jako zmarły 3 VIII 1490 roku. Pod zapiską poświęconą Erykowi I znajduje 
się jeszcze jedna nota podająca datę śmierci kanonika kamieńskiego Nikolausa 
Krusse (zm. 13 XI 1492)8. Wszystkie noty zostały spisane najprawdopodobniej 
w tym samym czasie oraz ręką tego samego pisarza. Jak wiadomo, metryki kapi-
tuł katedralnych i kolegiackich były prowadzone przez notariuszy publicznych, 
którzy według prawa kanonicznego powinni kierować kancelarią kapitulną9. 
Urząd notariusza kamieńskiej kapituły katedralnej w tym czasie pełnił kleryk 
diecezji kamieńskiej Nikolaus Danckquardt (zm. 1504). Posiadał on uprawnienia 

7 Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej: APSz), Kapituła Katedralna w Kamieniu Pomor
skim, sygn. 1302, k. 1 (dawna sygnatura: Rep. 8. Domkapitel Cammin. XXVII a. 2).

8 Wspomniane noty nekrologiczne doczekały się publikacji w artykule: R. Pawlik, 
Późnośredniowieczne zapiski obituarne w aktach kamieńskiej kapituły katedralnej, „Szczeciński 
Informator Archiwalny”, 22, 2013, s. 11–21.

9 M. Czyżak, Notariusze kapituły gnieźnieńskiej w I połowie XV wieku, „Ecclesia. Studia 
z Dziejów Wielkopolski”, 1, 2003, s. 7–8; M. Bilska-Ciećwierz, Powstanie i organizacja kapituł 
kolegiackich metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu, Kraków 2007, s. 267–268; A. Tomczak, 
Kancelaria biskupów włocławskich w okresie księgi wpisów (XV–XVIII w.), Toruń 1964, s. 66.
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notarialne kreacji cesarskiej10. Analiza paleograficzna tekstu omawianych wyżej 
not z tekstem prowadzonej przez niego metryki kapitulnej wykazała, że zostały 
sporządzone jego „ręką”. 

Przy edycji zapiski obituarnej przyjęto wytyczne zawarte w Empfehlungen 
zur Edition frühneuzeitlicher Texte der „Arbeitsgemeinschaft ausseruniversitärer 
historischer Forschungen“11. Ingerencja w treść zapisek objęła przede wszystkim 
rozwiązanie skrótów. Uzupełnienia zostały ujęte w nawiasach kwadratowych. 
Zgodnie z instrukcją wydawniczą używanie dużych liter, poza początkiem zdań, 
ograniczono do nazw państw, nazw topograficznych, imion własnych osób, nazw 
niedziel, świąt i okresów liturgicznych. W odtworzeniu treści nie używamy litery 
„j” (długiego „i”), ponieważ takiej litery nie ma w alfabecie łacińskim i dla śre-
dniowiecznych pisarzy stanowiła ona tylko inny, graficzny sposób oddania litery 
„i”. Podwójne „i” występujące w słowie „obiit”, pisane w oryginale jako „ij”, za-
zwyczaj bez kropek, konsekwentnie zastąpiliśmy „ii”. 

***

W historiografii polskiej postać Eryka I (ok. 1382–1459) najpełniej omówił 
Edward Rymar, który w tym celu przeprowadził szeroko zakrojoną kwerendę 
źródłową oraz wykorzystał całą istniejącą na jego temat polską i zagraniczną 
literaturę naukową12. 

Eryk I był synem księcia słupskiego Warcisława VII (1377–1395) i Marii, 
córki księcia meklemburskiego Henryka III (1379–1383). Na chrzcie otrzymał 
imię Bogusław. Imię Eryk (III) otrzymał po objęciu tronu w Norwegii (po 1389). 
Za sprawą swej ciotki, królowej duńskiej Małgorzaty (1375–1412), został 15 II 1388 
roku wyznaczony na następcę tronu norweskiego. Po 6 I 1396 roku został władcą 
królestwa duńskiego, otrzymując imię Eryk VII. Szwedzki tron uzyskał 11 VI 
1396 roku. W ostatnim z królestw rządy sprawował jako Eryk XIII. Samodzielne 
rządy rozpoczął po śmierci królowej Małgorzaty w 1412 roku. We wszystkich 
trzech królestwach tworzących Unię Kalmarską został zdetronizowany. Koronę 
duńską stracił 23 VI 1439 roku, szwedzką we wrześniu tego samego roku, nor-
weską natomiast w 1442. W księstwie słupskim sprawował rządy wraz z księżną 

10 R. Pawlik, Notariusze kamieńskiej kapituły katedralnej i ich funkcje w pierwszej połowie 
XVI wieku, „Przegląd Zachodniopomorski”, 30, 2015, z. 1, s. 66–67. 

11 Archiv für Reformationsgeschichte 1981, 72, s. 299–315.
12 E. Rymar, Rodowód książąt pomorskich, Szczecin 2005, s. 332–335.
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Marią, wdową po księciu Bogusławie IX (1418–1446). Za siedzibę obrał Darłowo, 
gdzie według prezentowanej niżej zapiski obituarnej zmarł w wigilię Święta Bo-
żego Ciała, tj. 23 V 1459 roku13.

In vigilia Corporis X[risti] obiit se[re]nissim[us] illustri[ssi]m[us] pri[n]ceps Eric[us] 
rex Dacie, Szwecie, Norwegie in Ruge[nwol]d[em] Anno [et caetera] D[omi]ni LIX 
c[uiu]s a[n]i[m]a r[e]quiescat in pace. In p[a]ro[chia]li ecclesia[m] ibidem Ruge[n-
wol]d[em] asepultusa14.

O ile data roczna zgonu księcia Eryka I w historiografii niemieckiej, pol-
skiej i skandynawskiej nie budzi najmniejszych wątpliwości i od dawna jest 
przyjęta w nauce, to wyznaczenie daty dziennej przysparzało historykom wielu 
problemów. Zdaniem Gottfrieda von Bülowa (1831–1907) książę Eryk I zmarł 
przed 16 VI 1459 roku15. Martin Wehrmann w genealogii książąt pomorskich 
swojego autorstwa napisał, że książę Eryk I został wspomniany jako zmarły 
9 IX 1459 roku16. Roderich Schmidt daty jego śmierci doszukiwał się między 3 V 
a 16 VI 1459 roku17. Do podobnych wniosków doszedł również Edward Rymar, 
który podaje, że Eryk I zmarł zapewne 3 V, a na pewno przed 16 VI 1459 roku, 
bo tego dnia rządy sprawował już książę Eryk II (1459–1474). Ponadto zupeł-
nie słusznie zakwestionował wiarygodność noty obituarnej poświęconej byłemu 

13 Eryk I był opiekunem i dobroczyńcą eremu darłowskiego. W 1459 r. podarował klasztorowi 
m.in. pewną kwotę za zbawienie duszy swojej nieżyjącej małżonki Filippy Lancaster (1393/1394–
1430). W podziękowaniu za swoje fundacje na rzecz konwentu Eryk I został pochowany w kościele 
klasztornym (B. Popielas-Szultka, Die Kartäuser von Rügenwalde in der Gesellschaft Pommern, 
w: Bücher, Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser. Festgabe zum. 65. Geburtstag von Ed
ward Potkowski, hrsg. v. S. Lorenz, Stuttgart 2002, s. 31–32).

14 a–a Dopiska sporządzona ciemniejszym atramentem. Ręka ta sama.
15 G. v. Bülow, Erich I., Herzog von Pommern, w: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 6, 

Leipzig 1877, s. 206–207. Zygmunt Boras podaje jedynie datę roczną śmierci Eryka I (Książęta 
Pomorza Zachodniego, Poznań 2005, s. 139), natomiast J.P. Findeisen opowiada się za 3 V 1459 r. 
(Die Schwedische Monarchie. Von den Vikingerherrschern zu den modernen Monarchen, Bd. 1: 
950–1611, Kiel 2010, s. 214).

16 M. Wehrmann, Genealogie des Pommerschen Herzogshauses, Stettin 1937, s. 90.
17 R. Schmidt, Erich I., w: Neue Deutsche Biographie, Bd. 4, Berlin 1959, s. 586; tenże, Das 

historische Pommern. Personen – Orte – Ereignisse (Veröffentlichungen der Historischen Kom-
mission für Pommern, V. 41), Köln–Weimar–Wien 2007, s. 450.
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królowi państw skandynawskich znajdującej się w nekrologu darłowskich kartu-
zów18, według której Eryk I zmarł 24 IX 1459 roku19.

Datę dzienną zgonu księcia Eryka I Pomorskiego (23 maja), przekazywaną 
przez opublikowaną wyżej zapiskę, naszym zdaniem należy uznać za wiarygod-
ną. Po pierwsze, mieści się w przedziale czasowym wskazanym przez Roderi-
cha Schmidta, którego wnioski następnie źródłowo potwierdził i rzeczowo uza-
sadnił Edward Rymar. Po drugie wiadomo, że dokładność zapisek obituarnych 
sporządzanych przez notariuszy zatrudnionych w kancelariach kapitulnych czy 
klasztornych zawsze wiązała się z wiarygodnością podstawy, na której opierał 
się pisarz. Być może był to nieznany nam dziś kalendarz-nekrolog kapituły bądź 
niezachowane XV-wieczne protokoły z posiedzeń kapitulnych, rejestry wpłat an-
niwersarzowych bądź innego rodzaju materiały, w których znalazły się informa-
cje rejestrujące daty zgonów wysokich rangą duchownych diecezji kamieńskiej 
oraz osób świeckich. Omawiana nota i znajdujące się na tej samej karcie zapisy 
dotyczące śmierci wysokich rangą duchownych diecezji kamieńskiej zostały spo-
rządzone najpewniej w jednym czasie oraz tą samą ręką – notariusza kapituły 
kamieńskiej Nikolausa Danckquardta. Podkreślić należy, że daty śmierci przeka-
zywane przez noty poświęcone duchownym udało się zweryfikować pozytywnie 
w oparciu o inne materiały źródłowe, w tym sporządzonej blisko ponad trzy-
dzieści lat ex post notę nekrologiczną biskupa kamieńskiego Henninga Iwena20. 
Można więc przyjąć, że zapiska obituarna księcia Eryka I Pomorskiego również 
zawiera sprawdzone informacje. 

18 E. Rymar, Rodowód książąt…, s. 332–333.
19 H. Lemcke, Kalendarium und Necrolog…, s. 164. W opublikowanych w ostatnich latach 

pracach skandynawskich historyków nie ma jasności co do dokładnej daty dziennej śmierci Eryka 
I Pomorskiego. Ich autorzy ograniczają się do podania jedynie daty rocznej (zob. A.E. Christen-
sen, Erik af Pommerns danske kongemagt, w: Danmark, Norden og Østersøen. Udvalgte afhand
linger, København 1976, s. 65–78; J.N.T. Nielsen, Thi jeg vil være herre over alle ting – Erik 
af Pommerns ønske om herredømmet over Sønderjylland og Østersøen, Aalborg 2008, s. 129; 
T. Dahlerup, Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, Vol. 6: De fire stænder 1400–1500, 
København 2003, s. 201). W starszych publikacjach sytuacja wygląda podobnie, z tym że ewen-
tualnie możemy natknąć się na datę 3 V 1459 r. Data ta została zaczerpnięta z dawnej szwedzkiej 
tradycji (J.P.F. Königsfeldt, Genealogisk-Historiske Tabeller over de nordiske Kongeslauegter, 
Kjøbenhavn 1856, s. 37; G. Carlson, Erik av Pommern, w: Svenskt biografiskt lexicon, vol. 15, 
Stockholm 1956, s. 267).

20 R. Pawlik, Późnośredniowieczne zapiski…, s. 14–21.
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AbstrAkt

Istniejące w historiografii polskiej oraz niemieckiej rozbieżności w kwestii wyznacze-
nia dziennej daty śmierci Eryka I Pomorskiego (1449–1459) stanowiły główną inspira-
cję do opublikowania w poniższym przyczynku nieznanej dotąd zapiski nekrologicznej 
poświęconej jego osobie. Zapiska ta pochodzi z akt kapituły katedralnej w Kamieniu 
Pomorskim przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie. Znaj-
duje się ona na pierwszej karcie jednego z wykazów beneficjów kościoła katedralnego 
w Kamieniu. Zapiska pozwala na weryfikację opinii badaczy o dacie dziennej zgonu 
byłego władcy państw wchodzących w skład Unii Kalmarskiej, którzy w większości 
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przyjmowali, że Eryk I zmarł  pomiędzy 3 maja a 16 czerwca 1459 roku. Treść noty 
obituarnej poświęconej temu władcy wskazuje jednoznacznie, że zmarł on 23 maja 1459 
roku w Darłowie i tam też został pochowany.

obituary noticE of Eric i, DukE of pomErania (1449–1459)

abstract

In the Polish historiography the death date of Eric I, Duke of Pomerania (1449–1459), 
differs from the one in the German historiography, and the difference has inspired the 
author to write this article, which includes an obituary notice – so far unknown – con-
cerning the Duke. The notice has been found in the records of the Cathedral Chapter in 
Kamień Pomorski (German: Cammin), which are kept in the State Archives in Szczecin. 
More precisely, the notice is to be found on the first folio of one of the lists of the bene-
fices pertaining to the Cathedral Church in Kamień. Thanks to the notice the death date 
of Eric I, one of the rulers of the states which were parts of the Kalmar Union, seems 
not to have fallen – as most researchers assumed – between May 3 and June 16, 1459. 
The obituary notice unmistakably indicates that the ruler must have died on May 23, 1459 
in Darłowo, where he was also buried.
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Joanna A. Kościelna*

Z DZiEjów błaZnów na pomorZu:  
błaZEn HintZE (Zm. 1599)

Słowa kluczowe: błazen, Hintze, Jan Fryderyk, Szczecin, Podlesie, Sowno
Keywords: court jesters, Hintze, John Frederick (German: Johann Friedrich), Szczecin, 
Podlesie, Sowno

Wielowiekowa tradycja związków błaznów z władcami jest od blisko trzech stule-
ci tematem gruntownych studiów akademickich. Atrakcyjność badawcza tematu 
sprawiła, iż od czasu publikacji Okrętu błaznów Sebastiana Branta (1457–1521)1 
po współczesność, powstało wiele prac o Narragonii i jej mieszkańcach. Wielką 
literaturę na ich temat otwiera Pochwała głupoty (1509) Erazma z Rotterdamu 
(ok. 1466–1536)2, tekst, na którego przykładzie „można prześledzić, co renesans 

* Mgr Joanna A. Kościelna, doktorantka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskie-
go, e-mail: joanna.koscielna@o2.pl.

1 S. Brant, Das Narrenschiff, Basel 1494; tenże, Okręt błaznów, przekład i objaśnienia A. Lam, 
wstęp W. Dudzik, Pułtusk 2010. Z punktu widzenia obecności we współczesnej literaturze, mo-
tyw statku głupców omówili M. Skwara, M. Skwara, Stultifera navis. Z dziejów motywu, „Teksty 
Drugie” 1992, z. 3, s. 72–92.

2 Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, przeł. E. Jędrkiewicz, wstęp H. Barycz, Wrocław 
1953. Moriae encomium jeszcze za życia autora miało 43 wydania. W tym samym czasie opubliko-
wano zbiór facecji związanych z postacią Dyla Sowizdrzała (Till Eulenspiegel) – Ein kurtzweilig 
lesen von Dyl Vlenspiegel geboren vss dem land zu Brunsswick, wie ersein leben vollbrcht hat, 
Strassburg ok. 1510, a anegdoty przypisywane błaznowi elektorów saskich, Clausowi Narrowi 
(Narr) zebrał i wydał w 1572 r. Wolfgang Büttner (W. Büttner, Sechs hundert sieben und zwantzig 
Historien Von Claus Narrenn. Feine schimpfliche wort und Reden, die Erbare Ehrenleut Clausen 
abgemerckt und nachgesagt haben, Zur Bürgerlichen und Christlichen Lere, wie andere Apologen 
dienstlich und förderlich; mit lustigen Reimen gedeutet und erkleret, Eisleben 1572).

DOI: 10.18276/pz.2016.4-02
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rozumiał pod pojęciem błazeństwa, czym była postawa błazeńska”3. Badania 
nad historią trefnisiów działających na pomorskich dworach związane są przede 
wszystkim z dociekaniami Alfreda Haasa (1860–1950) i Martina Wehrmanna 
(1861–1937)4, ale początki zainteresowań tymi szczególnymi dworzanami mają 
rodowód osiemnastowieczny i łączą się z działalnością Johanna Carla Conrada 
Oelrichsa (1722–1799)5.

Miejsce i funkcje błaznów na dworach 

Carl Friedrich Flögel6, który jako pierwszy bodaj próbował „dokonać socjolo-
giczno-politycznej analizy tej postaci w kulturze europejskiego średniowiecza 
i renesansu”7, zaliczył do błaznów dworskich „wszystkich prawdziwych albo wy-
uczonych kawalarzy wielkich władców i wytwornych ludzi”8, definicję tę jednak 
uznać należy za zbyt szeroką, bowiem w rzeczywistości tytułu błazna dworskie-
go – co podkreśla Mirosław Słowiński – mógł używać „tylko ten, którego wola 
pana na ten oficjalny pałacowy urząd naznaczyła”9. W barwnej i różnorodnej 
społeczności nadwornych wesołków mieścili się zarówno błaźni-prostacy, jak 
Claus Narr; „dowcipni, pełni zabawnych konceptów”, jak Brusquet (1510–1568), 
błazen czterech królów Francji, czy Angeli (zm. 1640)10 związany z dworem 

3 M. Słowiński, Błazen. Dzieje postaci i motywu, Warszawa 1993, s. 8.
4 Dr. [Alfred] Haas, Hofnarren am pommerschen Herzogshofe, „Monatsblätter der Gesell-

schaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde”, 3, 1904, s. 43–45 [dalej: Hofnarren 
1]; A. Haas, Hofnarren am pommerschen Herzogshofe, „Archiv für Kulturgeschichte”, 3, 1905, 
s. 32–50 [dalej: Hofnarren 2]; M.[Martin] W.[ehrmann], Ein pommerscher Hofnarr, „Monatsblät-
ter der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde” 1888, 6, s. 91–93; M.[artin] 
W.[ehrmann], Von einem Hofnarren des Herzogs Johann Friedrich, „Monatsblätter der Gesell-
schaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde”, 6, 1904, s. 90–91.

5 J.C.C. Oelrichs, Das gepriesene Andencken der pommerschen Herzoge, durch umständliche 
Erzählung ihrer eigenen gedruckten und ungedruckten Schriftenm und der ihnen errichteten öf
fentlichen Schriften (...), Berlin 1763, s. 39–42, 71.

6 C.F. Flögel (1729–1788) – historyk kultury, filozof i filolog klasyczny. H. Palm, Flögel Karl 
Friedrich, w: Allgemeine Deutsche Biographie (dalej: ADB), Bd. 7, Leipzig 1877, s. 124–125.

7 M. Słowiński, Błazen…, s. 88.
8 „Wir verstehen also unter den Hofnarren alle wirkliche oder eingebildete Lustigmacher gros-

ser Herren und vornehmer Leute” (C.F. Flögel, Geschichte der Hofnarren, Liegnitz–Leipzig 1789, 
s. 3). Pod słowem wirkliche w odniesieniu do błaznów rozumie Flögel błaznów „naturalnych”, wy-
wodzących się spośród osób dotkniętych psychicznymi lub/i fizycznymi ułomnościami; „wyucze-
ni kawalarze” – to ci, którzy odgrywają rolę błaznów, inaczej künstliche Narren, Schalksnarren.

9 M. Słowiński, Błazen…, s. 88.
10 J. Doran, The History of Court Fools, London 1858, s. 291–292. 
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Ludwika XIII, ale też najbardziej prymitywni, nazywani bez ogródek przez 
Flögela „wylizywaczami talerzy” (Tellerlecker), „pasożytami” (Schmarotzer), 
„lizusami” (Schmeichler), dworskie kreatury, których jedyną ambicją było „na-
pchać głodny brzuch”. Zauważa także, że bywali książęta trzymający przy so-
bie „ograniczonych, zidiociałych, melancholijnych ludzi i prawdziwych durni” 
(einfältigen, blödsinnigen, melancholischen Leuten und wirklichen Dummköpfen) 
dostarczających im rozrywki i służących jako wesołkowie11. Zdarzali się także 
błaźni uczeni (gelehrten Narren); w tej kategorii znajdują się tak przedziwne po-
stacie, jak Jakob Paul Gundling (1673–1731)12, uczony pełniący funkcję błazna 
na dworze króla Prus Fryderyka Wilhelma I. W krajach niemieckich trafiali się 
profesorowie uniwersytetów dorabiający na dworach rolą błazna i władcy uzasad-
niający powód nieutrzymywania dworskich wesołków tym, że przecież mają pro-
fesorów13. Istniała też bliska kategorii uczonych-błaznów, kategoria błaznów-mę-
drców, morosofów (morosophi). Tradycja zalicza do niej Dyla Sowizdrzała (Till 
Eulenspiegl, XIV w.), Kunza von der Rosen (ok. 1470–1519), trefnisia cesarza 
Maksymiliana I, czy polskiego Stańczyka (ok. 1480–ok. 1560). Nad wszystkimi 

11 C.F. Flögel, Geschichte der Hofnarren…, s. 4–5. Flögel nie pominął karłów: „Ja, die häs-
slichsten Zwerge, rachitische Ungeheuer, krumm und schief gewachsene Menschen sind oft als 
Hofnarren gebraucht worden” (C. F. Flögel, Geschichte der Hofnarren…, s. 6). Od średniowiecza 
po barok wypełniały dwory ludzkie dziwadła, monstra, nieszczęśnicy, których narodziny opi-
sywali kronikarze „ze skrupulatnością, z jaką odnotowywali krwawe deszcze, czy komety na 
niebie” – R. von Bernuth, Über Zwerge, rachitische Ungeheuer und blödsinnige Leute lacht man 
nicht. Zu Karl Friedrich Flögels „Geschichte der Hofnarren“ von 1789, „Traverse. Zeitschrift für 
Geschichte”, 13, 2006, H. 3, s. 64; J.A. Kościelna, Dzieciobójstwo i zabójstwo dziecka w Chojnie 
(Königsberg in der Neumark) od końca XVI do początków XVIII w., „Nadwarciański Rocznik 
Historyczno-Archiwalny”, 21, 2014, s. 98–99.

12 Jacob Paul Freiherr von Gundling (1673–1731) – historyk, autor cenionych opracowań histo-
rycznych, od 1724 r. prezes Pruskiej Akademii Nauk (Königlich-Preußische Akademie der Wis
senschaften). Po śmierci Gundlinga błazeńską mowę nad jego grobem wygłosił David Fassmann. 
Biogram: S. Isaacsohn, Gundling Jacob Paul Freiherr v., w: ADB, Bd. 10, Leipzig 1879, s.126–129.

13 M. Słowiński, Błazen…, s. 90. W literaturze wspomina się o innych uczonych, którzy od-
grywali role błaznów na dworze króla Fryderyka Wilhelma I, byli to dr Bartholdi z Frankfurtu 
nad Odrą, Friedrich August von Hackmann, który był profesorem na uniwersytecie w Halm-
stad, David Fassmann, którego dworską funkcją było dokuczanie Gundlingowi ku uciesze króla. 
Na oświeconym dworze Fryderyka II funkcję zbliżoną do błazeńskiej pełnił Freiherr von Pöllnitz; 
dobrze wykształconym człowiekiem był też Simon Jakob Morgenstern. F. Nick, Die Hof- und 
Volks-Narren sammt den närrische Lustbarkeiten der verschiedenen Stände aller Völker und Zei
ten. Aus Flögels Schriften und andern Quellen, Bd. 1: Die Hofnarren, Lustigmacher, Possenreißer 
und Volksnarren älterer und neuerer Zeiten ihre Spässe, komische Einfälle, lustigen Streiche und 
Schwänke, Stuttgart 1861 (dalej: F. Nick, Die Hofnarren), s. 215–240. W XV w. S. Brandt z ironią 
zauważał, że: „Mądrzy nimi (błaznami) pogardzają, choć czapkę błazna też wkładają” – S. Brant, 
Okręt błaznów…, s. 100.
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podziałami górował wywodzący się ze średniowiecza podział na „błaznów natu-
ralnych” (natürliche Narren), rekrutujących się często spośród osób chorych psy-
chicznie, dotkniętych fizycznymi ułomnościami, i künstliche Narren, aktorów, 
komediantów, „artystów”, dla pieniędzy i zysku udających szaleństwo i głupotę. 
Bardziej fascynowali ci pierwsi, a gdy Paracelsus w pracy De generatione stulto
rum opisał szaleństwo (Narrheit) nie jako chorobę, ale jako mysterium, rozpoczął 
tym samym – stwierdza Ruth von Bernuth – długą tradycję uznawania „przyro-
dzonych” błaznów za nieuczonych filozofów, philosophi naturales14.

Błazen dworski działał w środowisku bardzo trudnym. Mirosław Słowiński 
charakteryzował je następująco:

Dwór to produkt cywilizacyjnych przemian (…). Siłą, która powołała dwór do ży-
cia, która go zorganizowała, jest władza. To jej narkotyczna moc sprawia, że wnę-
trze dworu, na powierzchni najczęściej gładkie i uporządkowane, w środku pulsuje 
niespokojnym, nieczytelnym dla postronnego obserwatora tętnem. (…) Pałacowa 
uprzejmość i ogłada dobrze niekiedy skrywały bystre umysły i twarde charaktery. 
Charaktery, dla których nie istniały moralne granice, a które dla osiągnięcia za-
mierzonego celu przystawały na każde łotrostwo. (…) Błazen nie narodził się na 
dworze – on nań przybył. Przybył i pozostał, bowiem jego rola okazała się równie 
pożyteczna dla reżysera, jak i publiczności15.

W światku opartym na grze pozorów, kłamstwie, manipulacji pełnił trefniś 
rolę wentyla bezpieczeństwa.

Wśród pożytecznych i oczekiwanych przez dawnych władców ról i umiejęt-
ności trefnisia C.F. Flögel wymienia: zabawianie, mówienie prawdy, udzielanie 
dobrych rad, powstrzymywanie pańskiego gniewu, a nawet leczenie i uzdrawianie 

14 R. v. Bernuth, Wunder, Spott und Prophetie. Natürliche Narrheit in den „Historien von Claus 
Narren”, Tübingen 2009, s. 31. We wstępie (Einleitung) Bernuth omawia drzeworyt przedstawia-
jący tryumf cesarza Maksymiliana I (1459–1519), który rozpoczynają sceny polowań, a kończą 
sceny z urzędnikami dworskimi, wśród nich krawcami, szewcami, balwierzami, muzykami. Waż-
ną rolę w tej autoprezentacji władcy (Selbstpräsentation) odgrywają żyjący na dworze cesarza 
błaźni, których pokazano na dwóch, różniących się wozach: w jednym jadą Schalcks Narren (czyli 
künstliche Narren, błazny – kpiarze, szelmy, filuty), na drugim natürliche Narren. Filuty znajdują 
się w otoczeniu kunsztownie wykonanych symboli błaznów, małp i dzwonków, „naturalni” siedzą 
pod baldachimem w kształcie oślich uszu. Inne też zwierzęta ciągną wóz: szelmowski – konie, 
naturalnych błaznów – dwa osły. Wśród szelm jest ulubiony błazen i doradca cesarza – Kunz von 
der Rosen.

15 M. Słowiński, Błazen…, s. 78–79. Por. W. Wojtowicz, Między literaturą a kulturą. Studia 
o „literaturze mieszczańskiej” przełomu XVI i XVII wieku, Szczecin 2012, s. 168.
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chorób16. Podstawowym zadaniem błazna było dostarczanie powodów do śmie-
chu, inicjowanie uwalniającej od trosk i rozładowującej napięcia zabawy17. Ger-
rit Deutschländer, omawiając rolę otoczenia księżnej w kształceniu jej dzieci, 
zwraca uwagę, iż nie tylko dwórki, ale też karlice i błaźni wychowywali przy-
szłych władców18. Istotnym zadaniem dworskiego błazna było przekazywanie 
władcy nawet gorzkiej prawdy. Obowiązek ten, czy może przywilej, określano 
jako Narrenfreiheit, omnem dicendi libertatem impune ferre19, a w błaźnie wi-
dziano „ostatnią instancję prawdy w świecie totalnych iluzji”, bo tylko dworski 
facecjonista miał prawo powiedzieć głośno to, co wszyscy myślą20, przekroczyć 
ograniczenia etykiety, czy po prostu oportunizmu i strachu. W profesji błazeń-

16 C.F. Flögel, Geschichte der Hofnarren…, s. V.
17 Józefa Skibniewska analizę sytuacji wesołków na dworze Aleksandra Jagiellończyka roz-

poczyna od stwierdzenia, iż „z funkcjonowaniem dworu monarszego wiązała się konieczność 
zapewnienia rozrywki królowi i jego otoczeniu”, a „błazeńskie występy i korowody taneczne były 
popularną formą rozrywki na ówczesnych dworach europejskich” (J. Skibniewska, Dwór królew
ski Aleksandra Jagiellończyka w latach 1501–1506, Lublin 2015, s. 78, 82). Na performatywny 
aspekt obecności trefnisiów kładzie również nacisk Marcelin Defourneaux, opisując życie dworu 
hiszpańskiego: „Błazny i karły żyją poufale z władcą i na tym surowym dworze, gdzie każdy ma 
ściśle wyznaczoną funkcję, ich spotyka się wszędzie (…) mają bawić swoją potwornością fizyczną 
karłów i hydrocefali, którą podkreśla jeszcze ich strój, śmieszyć przez kontrast pomiędzy ludzką 
nędzą, której są obrazem, a wspaniałymi imionami, jakie im nadawano i rozweselać nieustanną 
paplaniną, zaprawioną żartami w mniej lub więcej dobrym guście, które nieraz przebijają skorupę 
powagi okrywającej króla i jego rodzinę” (M. Defourneaux, Życie codzienne w Hiszpanii w wieku 
złotym, Warszawa 1970, s. 43).

18 Na przykład córki margrabiego Kazimierza Hohenzollerna (1481–1527) czytać i pisać uczył 
dworski karzeł, a błaźni obu płci działający na dworze księżnej saskiej Barbary (1478–1534) 
w równym stopniu jak ochmistrzyni, damy dworskie i paziowie opiekowali się jej synem Johan-
nem (1498–1537) – G. Deutschländer, Dienen lernen, um zu herrschen. Höfische Erziehung im 
ausgehenden Mittelalter (1450–1550), Berlin 2012, s. 86–87. Walter Leitsch, analizując pozycję 
karłów na dworze króla Zygmunta III Wazy, zalicza ich do otoczenia królewskich dzieci („Spiel-
kameraden der Kinder, der Prinzen und Prinzessinnen”), podkreśla, iż także król wychowywał 
się, mając za towarzyszkę zabaw karliczkę Dorotę, którą jego matka, Katarzyna Jagiellonka, przy-
wiozła z Polski do Szwecji i która pełniła także funkcję jej sekretarki. Z karliczkami wychowy-
wały się również jego obie habsburskie małżonki, arcyksiężniczki Anna i Konstancja (W. Leitsch, 
Das Leben am Hof König Sigismunds III. von Polen, Bd. 1, Wien 2009, s. 650, 652–653).

19 J. u. W. Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd. 13, Leipzig 1889, s. 371. Obowiązek mówienia 
prawdy M. Defourneaux ujmuje następująco: „(…) często rąbią królowi przykrą prawdę prosto 
z mostu. Stają się echem głosów niezadowolenia, których na serio nikt nie odważyłby się powtó-
rzyć monarsze, są przy nim wyrazicielami tego, co głosi vox populi” (M. Defourneaux, Życie 
codzienne w Hiszpanii…, s. 43). Literackim przykładem realizacji prawa krytykowania jest po-
stać Stacha Ostrożki, błazna wojewody Krzysztofa Opalińskiego, przedstawiona przez Henryka 
Sienkiewicza w Potopie (Z. Gloger, Encyklopedja staropolska ilustrowana, t. 1 (hasło: Błazen), 
Warszawa 1900, s. 180).

20 A. Košenina, Der gelehrte Narr. Gelehrtensatire seit der Aufklärung, Göttingen 2003, s. 43.
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skiej dominowali mężczyźni21, bywało, że pod błazeńską czapką skrywał się ich 
niebanalny rozum i ogromna przenikliwość.

Z punktu widzenia formalnego błazen należał do kategorii dworzan, był 
tym, „który pobiera uposażenie za swe usługi”22 i wśród dworzan wymieniały 
go ordynacje dworskie. Julius Müller podaje za Nicolausem Mameranusem23, iż 
na dworze cesarskim krotochwilników zaliczano do niższej grupy dworzan (die 
niedere Hofdienerschaft), zaś w Dreźnie byli podporządkowani dworskiemu ko-
niuszemu (mastalerzowi) – Hofstallmeister24. Błaznom elektorów saskich przy-
sługiwał bezpłatny dach nad głową, jedzenie, napój przed snem, światło, strój 
dworski (Obdach, Mahl, Schlaftrunk25, Licht, Hofkleidung), do tego inne artykuły 
żywnościowe, opał i świece, a także pensja roczna w wysokości 150 guldenów. 
Była to suma znaczna, zwłaszcza gdy zważy się, iż w istocie całe utrzymanie 
zapewniał im władca, a – dla porównania – za 30 guldenów student w Wittenber-
dze mógł przeżyć rok26. Nie należąc do elity, zarówno błaźni, jak i dworskie karły 

21 Zdarzają się informacje o kobietach-błaznach. Na dworze bawarskim wspomniana jest w or-
dynku z 1580 r. „Appl närrin” – W. Leitsch, Das Leben am Hof…, s. 653.

22 B. Czwojdrak, Dwory królewskie w Polsce w XV wieku – stan badań i postulaty badawcze, 
w: Curia regis, curia reginalis: dwory królewskie w średniowiecznej Europie Środkowej – stan 
badań i postulaty badawcze, red. B. Czwojdrak, A. Januszak-Sieradzka, Sandomierz 2014, s. 70.

23 Nicolaus Mameranus von Lühenburg (1500–1567), żołnierz i pisarz, związany z dworem ce-
sarza Karola V, poeta laureatus, autor m.in. Kvrtze vn[d] eigentliche verzeychnus der Römischen 
Kayserlichen Mayestat, vnnd ihrer Mayestat Gemahels Hofstats (...), Augspurg [1566].

24 „In Dresden standen die Hofnarren und Hofzwerge im Jahre 1561 unter dem Hofstallmei-
ster”, J. Müller, Herzog Johann Friedrich von Pommern und die Reichs-Hoffahne im Jahre 1566, 
„Baltische Studien” AF, 42, 1892, s. 108.

25 Schlaftrunk – według Słownika braci Grimm: „trunk, der vorm schlafengehen gethan 
wird;Adelung, in älterer sprache besonders von den am abend veranstalteten trinkgelagen (…)” – 
J. u. W. Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd. 15, s. 311.

26 C. Amelunxen, Zur Rechtsgeschichte der Hofnarren: Erweiterte Fassung eines Vortrags, 
gehalten vor der Juristischen Gesellschaft zu Berlin am 24. April 1991, Berlin 1991, s. 14. Bła-
zen króla Aleksandra I Jagiellończyka, Hanusz Rither, otrzymywał, jak się zdaje, wynagrodzenie 
sporadycznie, były to kwoty od 4 do 8 florenów; Iwanek, karzeł tegoż monarchy, tylko 1 florena. 
M. Wilska, Karły na dworze królewskim – mit czy rzeczywistość, w: Kościół. Kultura. Społeczeń
stwo. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych ofiarowane profesorowi Stanisławowi 
Trawkowskiemu, red. W. Brojer, Warszawa 2000, s. 192. Calabacillas, błazen króla Hiszpanii Fili-
pa IV, otrzymywał roczną pensję w wysokości 777 dukatów, prawo do muła i zwierzęcia juczne-
go, Diego Velázquez – zaledwie 240 dukatów, niezbyt regularnie wypłacanych. M. Defourneaux, 
Życie codzienne w Hiszpanii…, s. 42–43; M. Słowiński, Błazen…, s. 106. Karliczki mieszkające 
na dworze teściowej Zygmunta III, arcyksiężnej Marii Anny Bawarskiej (1551–1608) zaliczano 
do „lepszej” części dworskiego personelu, wraz z dwórkami (Kammerdiennerinnen) jadły przy 
trzecim stole (przy pierwszym zasiadała sama arcyksiężna, przy drugim jej córki) i były trak-
towane tak, jak paziowie (Edelknaben). Także w Prusach sadzano je wraz z damami dworskimi. 
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mogli więc czerpać ze swego zajęcia poważne korzyści materialne, zaś bawiąc 
i obserwując dwór stawali się niezłymi znawcami ludzkiej natury, jak trefnisia 
na weimarskim dworze księżnej-wdowy Anny Marii (1575–1643), wspomniana 
przez Filipa Hainhofera, która mówiła: „kto błaznów oglądać lubi, niechaj w lu-
stro spogląda”27.

Zmierzch obecności błaznów na europejskich dworach przyszedł wraz 
z XVIII wiekiem. Dwa były tego powody: z jednej strony „zorientowane racjo-
nalnie Oświecenie” zdyskredytowało pozycję błaznów, z drugiej – rosnąca rola 
książęcych metres, które stały się śmiertelnymi wrogami trefnisiów-prześmiew-
ców28. Miejsce błaznów zajmą, jak pisze Mirosław Słowiński, „dworzanie o by-
strym dowcipie, poeci, komedianci czy zwyczajni kpiarze”29.

Wesołkowie na dworach książąt pomorskich

Pierwszym pomorskim władcą, o którym wiadomo, że trzymał na dworze bła-
zna, był książę Warcisław V (ok. 1326–1390) zwany Pater noster30. W otoczeniu 

Arcyksiążę Karol, mąż Marii Anny, miał karła Albrechta Rinda, który otrzymywał wynagro-
dzenie w wysokości 100 talarów rocznie, poza tym odzienie i wszystko, co było niezbędne do 
wykonywania służby, zaś Balczer Skrzetuski działający na dworze królowej Anny Austriaczki, 
a później jej syna Władysława IV, otrzymywał pensję w wysokości 60 florenów rocznie – W. Lei
tsch, Das Leben am Hof…, s. 652, 653, 656.

27 F. Hainhofer, Filipa Hainhofera dziennik podróży, zawierający obrazki z Frankonii, Sakso
nii, Marchii Brandenburskiej i Pomorza w roku 1617, przekład i oprac. K. Gołda, w: Źródła do 
dziejów Pomorza Zachodniego, t. IX, Szczecin 2000, s. 22.

28 R.A. Müller, Der Fürstenhof in der frühen Neuzeit, München 2004, s. 25. Także Clemens 
Amelunxen zwraca uwagę na kobiety, jako główny, obok Oświecenia, powód zniknięcia błaznów 
z monarszych dworów: „Die Hofnarren, erprobte Kämpfer gegen Firlefanz, Eitelkeit und Aberwitz 
der Hofkamarilla, werden nicht von Männern, sondern von Frauen besiegt. Die fürstliche Mätres-
se ist es, die zur Todfeindin des Hofnarren wird. Ihre Stammesgeschichte ähnelt verblüffend der 
seinigen. Als heimliche Favoritin des Herrschers hat es sie immer gegeben, aber sie befindet sich 
– nicht anders als der Hofnarr vor seiner amtlichen Etatisierung – in einer ungewissen, zweifelhaf-
ten Rechtsposition” (C. Amelunxen, Zur Rechtsgeschichte…, s. 28–29).

29 M. Słowiński, Błazen…, s. 113.
30 Kantzow pisze, że książę ten „radosny był wciąż i beztroski oraz we wszystkich uciesz-

nych rzeczach miał upodobanie, przeto dziwaczne trzymał ptaki, zwierzęta i ludzi, jako to wilki 
oswojone, którymi polował i ptaki gadające, trefnisia zaś miał imieniem Świętosz, który zwykle 
nad wyraz był krotochwilny, atoli wypić lubił, a gdy był pijany, smutny się stawał i hałaśliwy. 
Kazał tedy książę sporządzić dlań kaganiec, który mu nakładano, gdy książę wyjeżdżał. Pić prze-
zeń nie mógł, a gdy naturalne poczuł pragnienie, otwierano kaganiec, iżby potrzebę zaspokoił” 
(T. Kantzow, Pomerania. Kronika pomorska z XVI wieku, t. 1, przeł. K. Gołda [tł. tekstów łac. 
E. Buszewicz], przypisy i komentarze T. Białecki, E. Rymar, Szczecin 2005, s. 454–455). A. Haas 
sądzi, że imię wesołka – w oryginale Schwantes – nie wywodzi się z niemieckiego słowa Schwantz 
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Zofii (ok. 1434–1497)31 żył błazen, który – wedle podań – uratował życie młode-
mu księciu Bogusławowi X (1454–1523)32. Zofia, uchodząca w pomorskiej trady-
cji ludowej za wyjątkowo złą matkę, zamierzała otruć swego najstarszego syna, 
wtedy błazen przestrzegł go, by nie jadł chleba przesłanego przez księżnę: Bo
guslaff friss es nicht! Gib’s lieber dem Hunde! Es ist unrein!, a pies, który chleb 
zjadł – zdechł33. Trudno jednak uznać tę anegdotę za wiarygodną czy choćby 
możliwą. Na dworze pierwszej żony Bogusława X, Małgorzaty Brandenburskiej 
(ok. 1450–1489) żyła karlica, która pełniła funkcję dworskiej błaźnicy (Hofnär
rin). Wymienia ją dokument z 21 września 1477 roku34, wspomniana jest też w or-
dynku dworskim (Hofordnung) z roku 148735. Koleje jej życia nie są znane.

Funkcje błazeńskie na dworach Gryfitów pełniły także osoby niewywodzą-
ce się z nizin społecznych, z których zazwyczaj rekrutowali się błaźni i karły. 
Thomas Kantzow opisał historie siłacza N. Krakowa żyjącego w czasach Bo-
gusława X36 i żarłoka, którego miał w swej świcie Werner von Schulenburg 

(ogon), ale ze słowniańskiego swante, to znaczy święty. Zwraca jednak uwagę na fakt, iż Swantes 
i Schwantes są używanymi na Pomorzu nazwiskami – A. Haas, Hofnarren am…, s. 36. 

31 M. Wehrmann stwierdza, że nie ma właściwie informacji dotyczących wczesnej młodości 
księcia Bogusława, a opowieści późniejszych dziejopisów uznać należy za niepewne – M. Wehr-
mann, Die Herzogin Sophia von Pommern und ihr Sohn Bogislaw X, „Baltische Studien” NF, 5, 
1901, s. 144. 

32 Hofnarren 1, s. 43–44.
33 T. Kantzow, Pomerania. Kronika pomorska…, t. 2, s. 40. Opowieść zacytował też J. Micrae-

lius, Johannis Micraelii Antiquitates Pomeraniae, Oder Sechs Bücher Vom Alten Pommerlande: 
Das Erste Buch beschreibet, Was es für einen Zustand darinnen den alten Teutschen gehabt, und 
was daraus für sonderbare Züge in andere Provintzien, biß auf diejenige Zeit, da sich die Wenden 
hineingesetzet, vorgenommen worden. Nebst denen darzugehörigen Land-Charten, Bd. 1, Stettin–
Leipzig 1723, s. 295; prawie dosłownie powtórzył ją J.D.H. Temme w legendzie Herzog Bogislav 
X. und der Hofnarr, w: J.D.H. Temme, Die Volkssagen von Pommern und Rügen. Berlin 1840, 
s. 75; Hofnarren 2, s. 36. 

34 M. Wehrmann, Margarete von Brandenburg, „Monatsblätter der Gesellschaft für Pommer-
sche Geschichte und Altertumskunde”, 3, 1899, s. 44–45; Hofnarren 1, s. 44; Hofnarren 2, s. 37.

35 Według tego dokumentu dwór księżnej (meiner gnedigen Frowen Hufs) tworzyli: ochmi-
strzyni (hauemeisterinne), 8 dwórek (Erbare Junckfrowenn), praczka (Wesscherinne), stolnik 
(drosthenn), podczaszy (schenckenn), sokolnik (bitzer), dwóch paziów ( jungenn), kucharz (kock), 
piwniczny (Kellerknecht), odźwierny (dorknecht), kapelan (Capellann) i karlica (Dwerginne). 
Łącznie 20 osób. Herzog Bogislaf ordnet sein Hofwesen neu, 1487, 9. Oktober, w: Diplomatische 
Beiträge zur Geschichte Pommerns: aus der Zeit Bogislafs X im Auftrage des Directoriums der 
Staats-Archive, hrsg. v. R. Klempin, Berlin 1859, s. 491; F. Hasenritter, Die pommerschen Hoford
nungen als Quelle für die Hof – und Landesverwaltung, „Baltische Studien” NF, 29, 1937, s. 157. 

36 „Był on tak silny, że podkowę potrafił rozerwać na dwoje, umiał trzy beczki piwa naraz 
z głębokiej wynieść piwnicy (…). I często rzeczy takie pokazywał – w Szczecinie, Wołogoszczy, 
Szwerynie i innych dworach książęcych. W tym samym zaś czasie przybył do Szczecina wielce 
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(1460–1515)37. Ten typ „wesołka” istniał jeszcze na renesansowym dworze Jana 
Fryderyka (1569–1600)38. Wspomniane postacie mieszczą się w kręgu osób za-
bawiających władców i de facto wykonujących profesję błazeńską, nie pełniąc 
jednak „urzędowych” funkcji błaznów dworskich. Na przełomie XV i XVI wie-
ku na Pomorzu nie tylko książęta zatrudniali błaznów, zdarzali się oni również 
na dworach wielmożów. O trefnisiu Schulenburga wiadomo, że za zgodą księcia 
zakpił z posła brandenburskiego, używając języka polskiego39.

Nieco więcej wiadomo o błaznach na dworach władców panujących w II po-
łowie XVI i początkach XVII wieku. Według ordynku z 1575 roku40 osobistą 

sławny zapaśnik i zapowiedział, że za klejnot niewielki zmierzy się z każdym, kto tego zapragnie. 
Rzekł tedy Krakow, że będzie się z nim pasował, byle jeno bez oszustwa – toteż zapasy odbyły 
się na szczecińskim zamku, gdzie się im przyglądał książę Bogusław współ z fraucymerem oraz 
dworzanami”. Przeciwnik Krakowa okazał się jednak oszustem walczącym „niesportowo” i tylko 
dlatego zdołał obalić Krakowa na ziemię, „od czego Krakow bardzo zachorzał”. Na prośbę szlach-
ty książę uwięził osiłka i trzymał go pod strażą, aż stało się jasne, że Krakow nie umrze. Wyzdro-
wiawszy, pomorski herkules jeszcze raz zmierzył się z przybyszem: „pochwycił zapaśnika, uniósł 
go, rzucił, zgniótł i na koniec cisnął nim o matkę ziemię, aż tamten padł jak martwy i zdrowiał 
przez sześć tygodni”. Krakow udał się później do polskiego króla – pisze kronikarz – i zginął 
w walce z Moskalami. Kantzow podaje jeszcze, iż „ów Krakow nie miał osobnych zębów, lecz 
zęby górne i dolne jednymi były kośćmi; takich rodów szlacheckich jest ci u nas więcej, jako to 
Ramelowie, Brockhausenowie, Bulgrinowie oraz wiele innych, którzy takoż zębów osobnych nie 
mając, seplenią nieco, gdy mówią”. T. Kantzow, Pomerania. Kronika pomorska…, t. 2, s. 112–113.

37 Był to Wend łużycki, „który nie więcej pił i jadł, niźli inni ludzie. Atoli jeśli zechciał, potra-
fił surowego wołu pożreć za jednym posiedzeniem lub wiadro pełne ryb, a za półtora dnia pożreć 
mógł całe konisko fryzyjskie. Tego to Wenda podarował Werner księciu elektorowi saskiemu, 
Fryderykowi. Ten zaś chciał go, jako dziwo dać w podarunku cesarzowi Maksymilianowi. Cesarz 
jednakże lekce sobie to zważył, mówiąc, iż takich, co żreć umieją dużo, ma więcej, niżby sobie 
życzył, toteż nie chce Wenda”. T. Kantzow, Pomerania. Kronika pomorska…, t. 2, s. 113; także 
J. v. Wedel, Hausbuch des Herrn Joachim von Wedel auf Krempzow Schloss und Blumberg erbge
sessen, hrsg. v. J. von Bohlen-Bohlendorff, Tübingen 1882, s. 13.

38 Filip Hainhofer wspomina, iż opowiadano mu o Denisie von Kleiście (Dinnies von Kleist), 
który podkowy rozrywał, wiśnie w garści zmiażdżyć potrafił, po trzy beczki piwa z piwnicy 
wynosił, „jadł niemożebnie”, a wysłany jako dziwo i dobry myśliwy na dwór cesarza Rudolfa do 
Pragi nie dał się nikomu upić. F. Hainhofer, Filipa Hainhofera dziennik podróży…, s. 132–133. 
Na fakt wykonywania funkcji błazna przez szlachciców zwraca uwagę M. Wilska, podając przy-
kłady m.in. Mikołaja Twara, błazna Władysława Jagiełły, czy Hennego, błazna Witolda. M. Wil-
ska, Atrakcyjność kultury dworskiej w czasach Jagiellonów, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 
38, 1994, s. 6. 

39 Hofnarren 2, s. 45. Bez autora, Herzog Bogislav 10. verspottet einen hochmüthigen Both
schafter. Aus Michael Rode’s Collectanaee, Handschrift Nr. 136 der v. Löperschen Bibl. zu Stettin, 
s. 25 (Aus dem Lateinischen), „Baltische Studien” AF, 3, 1835, H. 1, s. 238–239.

40 A. Kern, Deutsche Hofordnungen des 16. und 17. Jahrhunderts. Erster Band. Branden
burg, Preußen, Pommern, Mecklenburg, w: Denkmäler der deutschen Kulturgeschichte, hrsg. v. 
G. Steinhausen, Abt. 2: Ordnungen. Deutsche Hofordnungen I,  Berlin 1905, s. 106–155 (ordynek 
dworski Jana Fryderyka z 22 listopada 1575 r.).
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obsługę księcia Jana Fryderyka tworzyli: pokojowiec (M.[eine]G[nädige]. f[ürst] 
und Herrn Cammerjunge), 4 paziów (Matz kruckow und noch drey M.G.f. und 
Herrn elde Knaben), 2 lokajów (zwei lackeyen), organista Samuel (Samuel, or
ganista), der Futtermeister, M. Ulrich, der balbierer, Herzoch Moritz, Gurge, 
der silberknecht i lutnista (Cytrista). Wszyscy oni byli przypisani do piątego 
stołu (Der fünfte Tisch)41. W grupie tej wyróżnia się Herzoch Moritz, z które-
go identyfikacją miał kłopot Arthur Kern, ostatecznie ostrożnie utożsamiając go 
z „balwierzem księcia M.[Maurycego], być może sasko-lauenburskiego”42. Taka 
interpretacja nie ma dostatecznego uzasadnienia, o czym pisał już Martin Wehr-
mann43. Ordynek wymienia dwie różne postacie: balwierza Ulryka oraz „księcia 
Maurycego”, którego można łączyć z karłem Jana Fryderyka, znanym z innych 
źródeł. W 1592 roku Jacob Moritz (Jacob Moritz Zwerg)44, stary karzeł, liczący 
prawie 70 lat ( fast 70 Jahre alten), skierował do swego pana prośbę o wsparcie, 
motywując ją biedą i przypominając, iż obiecano mu 2 beczki piwa, 1 owcę, 
1 połeć słoniny45. Deputat karła był dość skromny, zważywszy, iż według roz-
porządzenia Jana Fryderyka z roku 1589 na przykład organista Samuel otrzymy-
wał: 1 wołu, 3 owce, 2 świnie, 1 wispel46 żyta, 1 wispel jęczmienia i 12 beczek 
piwa47. Z innych źródeł wiadomo, że książę Jan Fryderyk miał na swym dworze, 

41 A. Kern, Deutsche Hofordnungen…, s. 125. Dworzanie oraz osoby związane z dworem ja-
dali przy 14 stołach, przy pierwszym: „Der Hoffmarschalck, der Kantzler Jakob kleist, Andreas 
Borcke, Vorwalter Johan Lubbeke, Litich Borcke, Georg Rannel, der Hauptmann Hans Borcker, 
Herr Berndt Stroschneider, Philip Putkamer, Daniel Kleist” (s. 124), przy ostatnim – najniższa 
obsługa: „Wagenknechte, so zum bauen bestellett”. A. Kern, Deutsche Hofordnungen…, s. 127.

42 A. Kern (Deutsche Hofordnungen…, s. 125) opatrzył tę uwagę przypisem: „Gehört balbierer 
[des] Herzoch M. [vielleicht von Sachsen-Lauenburg] zusammen?”.

43 M. Wehrmann w krytycznym w zakresie oceny poprawności transliteracji omówieniu wyda-
nia pomorskich ordynków dworskich Arthura Kerna identyfikuje zagadkowego „księcia Moritza” 
z błaznem Jana Fryderyka – M. Wehrmann (recenzja bez tytułu), „Monatsblätter der Gesellschaft 
für Pommersche Geschichte und Altertumskunde”, 7–8, 1906, s. 125. Zapewne tak też rozumiał 
ten tekst Fritz Hasenritter (Die pommerschen Hofordnungen…, s. 154), pisząc, iż w świetle tego 
ordynku w najbliższym otoczeniu Jana Fryderyka byli: dwaj lokaje, jeden karzeł, jeden organista 
i jeden lutnista.

44 Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej: APS), Archiwum Książąt Szczecińskich (dalej: 
AKS), sygn. I/3113, s. 201–203.

45 Rzeczywiście otrzymał je 8 listopada 1592 r. APS, AKS, sygn. I/3113, s. 203; M.[artin] 
W.[ehrmann], Von einem Hofnarren…, s. 90–91; Hofnarren 1, s. 37. 

46 Wispel (łac. chorus) – jednostka objętości zboża stosowana w państwach niemieckich liczą-
ca około 1348 litrów (wispel brandenburski).

47 APS, AKS, sygn. I/3110, s. 20.
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oprócz karła, także karlicę48 i błazna. Władający księstwem wołogoskim książę 
Filip Juliusz (1584–1625) w świetle swego ordynku z roku 1613 utrzymywał dwór 
składający się z 254 osób, w tym karła (Hofzwerg) o imieniu Albrecht i błazna 
Martena (Hofnarr)49. Johann C.C. Oelrichs wzmiankuje o jeszcze jednym po-
morskim błaźnie, który nazywał się Hanns Ottchen50. Śladem jego istnienia była 
drukowana mowa pośmiertna (Ehrengedächtniss), którą miał w swych zbiorach 
rektor szkoły w Berlinie, Küster51, Oelrichs sam jej jednak nie widział i zatem nie 
umiał powiedzieć, jakiemu księciu ów Ottchen służył52. 

Na podstawie zachowanych ordynków (Hofordnungen) nie jest łatwo stwier-
dzić, komu na pomorskich dworach podlegali ci szczególni dworzanie, a ustalenie 
ich miejsca w hierarchii paradoksalnie utrudnia relacja Filipa Hainhofera ukazu-
jąca zażyłość błazna Mieszka zarówno z samym księciem Filipem II, jak i z jego 
bratem Ulrykiem53. Niewiele jest też wzmianek o wynagrodzeniu, jakie otrzymy-
wali za swe usługi, zaś szczątkowe przekazy źródłowe nie tworzą spójnego obra-
zu bytowania błaznów na dworze Gryfitów54. Jedynie o dwóch jest nieco więcej 
informacji: o błaźnie Hintzu, któremu po śmierci wystawiono kamienny nagro-
bek i o Hansie Mieske (Mieszko), zawdzięczającemu pośmiertną sławę mowie, 
jaką nad jego grobem wygłosił, a potem opublikował, pastor Filip Cradelius55. 

48 A. Haas podaje (Hofnarren 2, s. 37), że gdy książę Jan Fryderyk wybudował pałac myśliwski 
w Podlesiu (Friedrichswalde), karlica, podobnie jak Claus Hintze, otrzymała tam Logement.

49 F. Hasenritter, Die pommerschen Hofordnungen…, s. 153; A. Kern, Deutsche Hofordnun
gen…, s. 154.

50 J.C.C. Oelrichs, Das gepriesene Andencken..., s. 71.
51 Georg Gottfried Küster (1695–1776), nauczyciel i histryk. Biogram: R. Schwarze, Küster 

Georg Gottfried, w: ADB, Bd. 17, Leipzig 1883, s. 435–436.
52 J.C.C. Oelrichs, Das gepriesene Andenken…, s. 71; C.F. Flögel, Geschichte der Hofnarren…, 

s. 277. 
53 F. Hainhofer, Filipa Hainhofera dziennik podróży…, s. 75–76, 89.
54 Dla potrzeb artykułu przyjęto wąską definicję dworu jako najbliższego otoczenia władcy, 

którego członkowie wymienieni są w dokumentach o charakterze normatywnym (Hofordnungen). 
Definicja curia minor, obejmująca jedynie dworzan i zatrudniony na stałe personel, jest zdaniem 
Józefy Skibniewskiej „bliższa XVI-wiecznemu pojmowaniu dworu monarszego”, a większość in-
formacji o pomorskich trefnisiach dotyczy tego właśnie okresu. J. Skibniewska, Dwór królewski 
Aleksandra Jagiellończyka…, s. 14. Tam też analiza pojęcia „dwór królewski”, s. 13–18.

55 Ph. Cradelius, Eine Lehr Trost und Vermahnungs Predigt: Bey der Leich unnd Begräbnuß 
des ... Herrn Hans Miesko Fürstlichen Alten Stettinischen Naturalis Philosophi und Kurtzwei
ligen TischRaths Welcher den 22. Decembris des 1619. Jahres auff dem F. Hause in Stettin ... 
eingeschlaffen und folgends den 23. in der Kirchen zu S. Peter daselbst ... bestattet worden. Auff 
F. befehl domahln gehalten numehr aber auf guthertziger Leute Christlichem begehren in Druck 
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Błazen Hintze – legendy i fakty

Z renesansowym, barwnym, intelektualnie i artystycznie aktywnym dworem 
księcia Jana Fryderyka (1542–1600) związany był błazen Hintze. Historie o nim 
spisane zostały dopiero w połowie XVIII wieku, zaś ich rzeczywistym źródłem 
były podania ludowe i wątki wędrowne, przypisywane najrozmaitszym błaznom 
od czasów średniowiecza56. W dziełach Joachima von Wedla57, Paula Friedebor-
na58, Daniela Cramera59 czy Johannesa Micraeliusa60 brak jakichkolwiek wzmia-
nek o Hintzu. Milczenie dziejopisów jest dość wymowne i świadczyć może o tym, 
że błazen ów nie wyróżniał się niczym szczególnym. 

Pierwszą źródłową, poza nagrobkiem, informacją o błaźnie księcia Jana 
Fryderyka jest spis obrazów znajdujących się w galerii zamku książęcego 
w Barth lub może w Szczecinie, opublikowany w 1864 roku. Rękopis odnalazł 
w archiwum szczecińskim Gustav Kratz; manuskrypt był niedatowany, składał 
się z dwóch luźnych kart zatytułowanych Verzeichnus derer mit Fraben gemalten 
Conterfeyen. Przeprowadzona przez wydawcę analiza wskazała, iż mógł zostać 
sporządzony ręką samego księcia Filipa II między rokiem 1604 a 1605. Rejestr 
wymienia łącznie 137 obrazów, a wśród nich portrety dwóch błaznów: Klausa 
Narra (117. Der weitberümbte Claus Naer) i Gorgesa Hintzego (118. Der erli
che Gorges Hintze). Autor artykułu identyfikuje go z Clausem Hintze (Georg 
Hintze, der Hofnarr Herzog Johann Friedrich von Pommern. Er wird auch Claus 

gegeben, Alten Stettin 1620. Por. J.A. Kościelna, Śmierć i błazen. O śmierci (i życiu) błaznów: 
Hansa Mieszka (ok. 1540–1619) i Michaela Neubera (1596–1648), „Nadwarciański Rocznik Hi-
storyczno-Archiwalny”, 23, 2016, s. 103–128.

56 Hofnarren 2, s. 39.
57 J. v. Wedel, Hausbuch…
58 P. Friedeborn, Historische Beschreibung der Stadt Alten Stettin in Pommern, Alten Stettin 

1613. 
59 D. Cramer, Das Grosse Pomrische Kirchen Chronicon D. Danielis Crameri (…), Stettin 

1628. Wcześniejsze wydania: 1602, 1603, 1604.
60 J. Micraelius, Johannis Micraelii Antiquitates Pomeraniae, Oder Sechs Bücher Vom Alten 

Pommerlande: Das Erste Buch beschreibet, Was es für einen Zustand darinnen den alten Teut
schen gehabt, und was daraus für sonderbare Züge in andere Provintzien, biß auf diejenige Zeit, 
da sich die Wenden hineingesetzet, vorgenommen worden. Nebst denen darzugehörigen Land- 
-Charten, Stettin–Leipzig 1723. 
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genannt und starb 1599, vor seinem Herrn)61 i stwierdza, iż wizerunki błaznów 
wśród portretów książąt, królów i teologów są typowe dla tamtych czasów62.

Druga wzmianka o Hintzu, a właściwie o dwóch trefnisiach o tym nazwi-
sku, zamieszczona jest w kazaniu pogrzebowym wydanym w 1620 roku, a wcze-
śniej wygłoszonym nad trumną zmarłego 22 grudnia 1619 roku błazna Mieszka, 
którego autorem był Filip Cradelius63. Pastor, omawiając różne kategorie błaznów, 
wspomniał o błaznach z brakami intelektualnymi, zaliczając do nich też dwóch 
Hintzów działających na dworze Jana Fryderyka: bey Johanni Friderico, Herzto
gen zu Stettin (…) die beyden Hintzen64. Niestety, nic więcej o nich nie napisał, 
a kwestię Hintziusa skomplikował.

Na karty wielkiej historii trafił Hintze dopiero w połowie XVIII wieku za 
sprawą Johanna Carla Conrada Oelrichsa. Wcześniej, w 1736 roku, Amandus 

61 Bez autora, Beiträge zur Geschichte der Kunst und ihrer Denkmäler in Pommern. I. Die her
zogliche Pommersche Bildnissgalerie, „Baltische Studien” AF, 20, 1864, s. 117.

62 Beiträge…, s. 118–119; O. Heinemann, Die Porträtsammlung Herzog Philipps II. von Pom
mern, „Archiv für Kulturgeschichte”, 2, 1904, s. 404–410, opublikował znajdujący się w zespole 
Archiwum Książąt Szczecińskich (obecna sygnatura: I/1826) spis obrazów z czasów Filipa II. Pod 
numerem 114 wymieniony jest „Clauss Narr”. 

63 Filip Cradelius (Philipp Cradel, Philippus Cradelius, Philipp Kradel) był synem mincerza. 
Od 1615 r. aż do śmierci 23 grudnia 1625 r. sprawował urząd pastora w kościele św. Piotra (s. Pe
trikirche) w Szczecinie, wcześniej był pastorem w Gartz. Do historii przeszedł jako autor mowy 
pogrzebowej ku czci Hansa Mieszka (Mieske), błazna księcia Filipa II – Eine Lehr Trost und Ver
mahnungs Predigt: Bey der Leich unnd Begräbnuß des ... Herrn Hans Miesko Fürstlichen Alten 
Stettinischen Naturalis Philosophi und Kurtzweiligen TischRaths Welcher den 22. Decembris des 
1619. Jahres auff dem F. Hause in Stettin ... eingeschlaffen und folgends den 23. in der Kirchen zu 
S. Peter daselbst ... bestattet worden. Auff F. befehl domahln gehalten numehr aber auf guthert
ziger Leute Christlichem begehren in Druck gegeben, Alten Stettin 1620 (kolejne wydania: 1678 
– Szczecin, 1680 – Leipzig, 1692 – Budziszyn); http://www.worldcat.org/identities/viaf-49659295 
(30.08.2014). O Cradeliusie: D. Cramer, Das Grosse Pomrische Kirchen-Chronicon…, s. 219; 
C. Zickermann, Historische Nachricht von den alten Einwohnern in Pommern: auch von dero 
Religion u. Bekehrung, insonderheit aber von d. St. Petri u. Pauli Kirche in Alten-Stettin, welche 
Bischoff Otto von Bamberg anno 1124 bauen lassen (...), Stettin 1724, s. 63–64; A.C. Vanselow, 
Gelehrtes Pommern, oder alphabetische Verzeichniss einiger in Pommern gebohrnen Gelehrten 
(...), Stargard 1728, s. 138; J. Pokora, Totus morio. Dwa wyjątkowe pomniki błaznów książąt po
morskich z przełomu XVI i XVII wieku, „Roczniki Historii Sztuki”, 21, 1995, s. 237.

64 „Es seyn aber nicht alleine Narren, die etwa blöde seyn, und ihre Vernufft gar nicht oder 
doch nicht völlig gebrauchen können, wie etwa an dem Churfl. Hoff Johannis Friderici Hertzogen 
zu Sachsen, Claus Narr, bey Johanni Friderico, Herztogen zu Stettin in Pommern etc. Hoch S. Ge-
dächtniss die beyden Hintzen, bey Hertzog Philippen S. und Christmilder Gedächtniss und bey 
unsern Hochlöbl. gnädigen Fürsten und Herrn, diser verstorbener und begrabener Misska gewest, 
sondern es finden sich an etlichen Höffen bissweiligen noch viel andere Narren” – Ph. Cradelius, 
Eine Lehr Trost und Vermahnungs…, s. 42.
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Karl Vanselow65, burmistrz Płot i miłośnik historii Pomorza, opowiedział o błaź-
nie, w którym później dopatrywano się Hintzego. Vanselow podaje, że pewne-
go razu niewymieniony z imienia książę przyjechał do Wolina, zachorował tu 
obłożnie i nikt nie umiał go wyleczyć. Błazen, zaniepokojony stanem księcia, 
za radą znachorki, postanowił tak go przestraszyć, by uciekła choroba, na którą 
ów cierpiał. Pewnego dnia zaczaił się na moście i gdy zobaczył idącego władcę, 
niespodziewanie wyskoczył. Przerażony książę wpadł do wody, z której wycią-
gnął go rybak. Wesołka oskarżonego o próbę królobójstwa sędziowie skazali na 
ścięcie, ale zamiast miecza, kat, na życzenie księcia, użył kija lub – jak chcą inni 
– kiełbasy. Błazen jednak „egzekucji” nie przeżył.

Historia przedstawiona przez Vanselowa to ludowa opowieść, o płycie 
w Sownie chyba nic nie wiedział i nie łączył wolińskiej sagi z Hintzem. Oba 
wątki pojawiły się prawie 30 lat później66, gdy Oelrichs opisał płytę błazna, by, 
jak pisze, ożywić i ubarwić dość nudne fakty (trockenen Wahrheiten) dotyczące 
księcia Jana Fryderyka. Książęcy błazen, Gürgen Hintze, potocznie (gemeinlich) 
zwany Clausem, był – relacjonuje Oelrichs – pastuchem (Vieh-Hirte) pochodzą-
cym ze wsi leżącej koło Ihna-Krug, „3 mile stąd” (od Szczecina) i która teraz od 
jego nazwiska nazywa się Hinzendorf, ale wcześniej nazywała się Butterdorff. 
Wieś tę Jan Fryderyk darował w dożywocie owemu Hintzemu, a mieszkańcy wsi 
dziękowali mu za uwolnienie od obowiązku polowania na wilki w wierszowanej 
suplice (Unnerdanige Sublication de Nahberschafft tho Hintzendörb) – o czym 
dalej. Oelrichs pisze, że Hintze zmarł 17 marca 1599 roku i że o okolicznościach 
jego śmierci opowiada się następująco: książę przez jakiś czas cierpiał na gorącz-
kę, a Hintze, by go od niej uwolnić, wepchnął go do wody. Rozgniewany wład-
ca zainscenizował proces, podczas którego skazano dowcipnisia na ścięcie mie-
czem, ale w momencie egzekucji miecz zmieniono na kij (Ruthe) albo na kiełbasę. 
Błazen jednak z przestrachu umarł. Wspomina się też – dodaje Oelrichs – o jego 
wesołych figlach i śmiesznych konceptach, którymi rozbawiał księcia oraz o tym, 
że dawał swemu panu dobre rady, mówił prawdę, na przykład o niegodnych za-
ufania sługach. Hintze jest pochowany na cmentarzu w Sownie (er ist begraben 
auf dem Kirchhofe zu Hintzendorff ). Pomnik (Grab-Stein) postawiony ku pamięci 

65 A.K. Vanselow, Versuch zu einem Promptuario Exemplorum Pomeraniae oder Vorrath 
von allerhand merckwürdigen Geschichtenso sich in Pommern zugetragen (…), Franckfurt a. O. 
1736, s. 256 i n., cyt. za: Hofnarren 2, s. 39–41. Biogram: G. v. Bülow, Vanselow Amandus Karl, 
w: ADB, Bd. 39, Leipzig 1895, s. 485.

66 J.C.C. Oelrichs, Das gepriesene Andencken…, s. 39–40; Hofnarren 2, s. 39–41.
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błazna przez długi czas stał nad jego grobem w ziemi, ale „przed kilkoma laty 
podniesiono go i postawiono obok mogiły przy dębie”. Epitafium to czworobocz-
ny kamień, na którym przedstawiona jest naturalnej wielkości postać mająca na 
głowie czapkę z dzwoneczkami, w prawej ręce laskę pasterską (Hüther-Kuele), 
u boku torbę pasterską (Hirten-Tasche), u stóp – kufel (Bier-Kanne). Na obu po-
liczkach wyryte są inicjały: G. H. Figura ma wysokość 5 stóp i 2 cali, a całość 
łącznie z napisem ma 6 stóp i 4 cale długości i 3½ stopy szerokości. Częściowo 
zatarta inskrypcja głosi:

Sic capvt ecce manvs gestvsque ---- t - hintzi9[us] 
havd mir6[um] morio tot9[us] erat. Obiit AD 1599, 17 Martii67.

Oelrichowi zawdzięczamy także informację, iż postać Hintzego ze szklanicą 
w ręku była też przedstawiona na dzwonie, jaki niegdyś wisiał w kaplicy w Hinzen-
dorf, jednak gdy „w ubiegłym wieku” (XVII) kaplica została zniszczona, ówcze-
sny szwedzki radca (schwedische Etats-Rath) Hempel68 zabrał go do swych dóbr 
w Roso[w], w pobliżu Szczecina – działo się to między 1650 a 1660 rokiem. Oelrichs 
zastrzega, że przytoczone przezeń opowieści o błaźnie są mało znaczące (wenig 
erhebliches) i mają za cel wyjaśnienie pochodzenia nowej nazwy wsi i wolności 
od polowania na wilki, jaką cieszą się „po dziś dzień” tutejsi chłopi69, a całą histo-
rię traktuje, jak stwierdza na wstępie, jako anegdotę. Ostrożność ta nie na wiele się 
zdała, bo wkrótce potem opowieść zaczęła żyć własnym życiem. Kolejni autorzy 
cytowali jego przekaz, ubarwiając nowymi „faktami”, których źródłem były moty-
wy związane ze sławnymi błaznami, Kunzem von der Rosen70, Clausem Narrem71  

67 J.C.C. Oelrichs, Das gepriesene Andencken…, s. 41. 
68 Był to najpewniej Sebastian Hempel, któremu po śmierci poświęcono szereg żałobnych wier-

szy (pisały je m.in. osoby tak wybitne, jak Georgius Kirstenius i Martinus Bambamius): Sacrum 
Exequiale Honoribus ultimis Viri (...) Dn. Sebastiani Hempelii, ICti, Sae. Rae. Mtis Sueciae Per 
Pomeraniam Consiliarii Status (...). Hereditarii in Rosow. In iusti luctus & condolentiae testifica
tione Consecratum, Stetini 1659.

69 J.C.C. Oelrichs, Das gepriesene Andencken…, s. 42.
70 Kunz von der Rosen (ur. Ok. 1470 w Kaufbeuren, zm. 1519) był doradcą i błaznem na dworze 

cesarza Maksymiliana I. Biogram: J. Franck, Kunz von der Rosen, w: ADB, Bd. 29, Leipzig 1889, 
s. 195–197.

71 Claus Narr (ur. przed 1486 w Ranstädt, zm. po 1530 prawdopodobnie w Weida) – błazen na 
dworze książąt saskich: Fryderyka II, Ernesta II, Jana Stałego (Johann der Beständige), ojca Ma-
rii (1515–1583), żony księcia Filipa I pomorskiego (1515–1560). Biogram: J. Franck, Claus Narr, 
w: ADB, Bd. 4, Leipzig 1876, s. 282–284.
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czy Gonellą72. W 1784 roku opis Oelrichsa przytoczył Ludwig Wilhelm Brügge-
mann, zmieniając go jednak dość istotnie. W jego relacji we wsi Hinzendorf, na 
cmentarzu, przy zniszczonym w połowie ubiegłego stulecia „kościele lub raczej 
kaplicy”, znajduje się płyta nagrobna (Grabstein) Clausa Hinze, a obok niej ro-
śnie dąb. W przypisie, powołując się na Oelrichsa, zamieścił opis kamienia na-
grobnego, na którym przedstawiono naturalnej wielkości postać ubraną w czapkę 
z dzwonkami na głowie, trzymającą w prawej ręce kij pasterski (Hüterkuele), 
przepasaną powrozem, na którym wiszą gęsi (mit einem Strick um den Leib, wo
rinn Gänse hängen). Hintze ma u boku pasterską torbę (Hirtentasche), a u jego 
stóp leży kufel (Bierkanne). Brüggemann włączył – zupełnie dowolnie – nowy 
wątek, później mocno eksponowany: na sznurku okręconym wokół pasa błazna 
wisiały gęsi73, czego w rzeczywistości nie ma na płycie i nie ma także w rzeczo-
wym opisie Oelrichsa.

Opisy Oelrichsa i Brüggemanna były dalej powtarzane i przetwarzane. 
W 1789 roku Carl Friedrich Flögel w swej pomnikowej i do dziś cytowanej pracy 
o błaznach dworskich podaje, że na dworze Jana Fryderyka żył Gürge Hintze, 
zwany powszechnie Clausem Hintze74. Opowieść Flögela jest w zasadzie wier-
na Oelrichsowi, na którego się powołuje w przypisie, ale odnosząc się sceptycz-
nie do okoliczności śmierci pomorskiego błazna dodaje, że historię o wesołku 
„ściętym” kiełbasą opowiada się też o Gonelli, błaźnie książąt Ferrary i błaźnie 
księcia Brzegu Christina75. Do końca XIX wieku o sowieńskim błaźnie pisali 
m.in. Christian Friedrich Wutstrack (1795)76, autorzy leksykonu Geographisches 

72 C.F. Flögel, Geschichte der Hofnarren…, s. 306–315.
73 L.W. Brüggemann, Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. 

Preußischen Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern: Welcher die Beschreibung der zu dem Ge
richtsbezirk der Königl. Landescollegien in Stettin gehörigen Hinterpommerschen Kreise enthält, 
Bd. 1, T. 2, Stettin 1784, s. 226–227. Wątek gęsi zaczerpnięty jest z legendy Klausa Narra. Wol-
fgang Büttner w popularnym wyborze historii z nim związanych opowiada, że gdy po Miśni 
podróżował książę Fryderyk, mały Claus chciał go zobaczyć, ale na polecenie ojca pasł gęsi – 
powiązał więc je razem i zawiesił sobie na szyi tak, że wyglądał jak pielgrzym wracający od 
Jakuba z Composteli z wieńcem muszli na szyi (ein Jacobusbruder mit Muscheln). Książę, gdy go 
spostrzegł, pomyślał, że widzi jakiegoś mnicha kartuza (ein seltzamer Cartheuser), ale ponieważ 
Claus spodobał mu się, uzyskał zgodę jego ojca na zabranie malca na swój dwór, zaś za zabite gęsi 
zapłacił dwadzieścia guldenów. W. Büttner, Sechs hundert sieben und zwantzig Historien Von 
Claus Narren (…), s. 2–3 (Anegdota zatytułowana Claus stecket Genslein vnter seinen gürtel).

74 C.F. Flögel, Geschichte der Hofnarren…, s. 274–277.
75 J. Pokora, Totus morio…, s. 229, przypis 34, podjął próbę identyfikacji owego księcia. 
76 Ch.F. Wutstrack, Nachtrag zu der Kurzen historisch-geographisch-statistische Beschrei

bung des königlich-preußischen Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern, Stettin 1795, s. 177.
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Statistisch-Topographisches Lexikon von Obersachsen (…)77, Friedrich Christoph 
Förster (1820)78, Johann Jacob Sell79, Friedrich von Restroff80, autor artykułu opu-
blikowanego w Jahresbericht der Gesellschaft für Pommersche Ge schichte und 
Altertumskunde (1832)81. W 1840 roku Hintze trafił do zbioru podań ludowych 
z Pomorza i Rugii Jodocusa Donatusa Hubertusa Temmego w wersji zapocząt-
kowanej przez Brüggemanna82. W roku 1845 opowieść o Hintzu umieścił w swej 
historii Pomorza Friedrich Wilhelm Barthold83.W tym czasie była już ona nie-
rozłącznie związana z dziejami Księstwa i przyjmowano ją za prawdziwą. Osta-
tecznie do masowej wyobraźni wprowadził ją w 1847 roku Wilhelm Meinhold, 
autor jednej z najpopularniejszych powieści pomorskich, Sidonia von Bork – die 
Klosterhexe84. Połączył on wątki Vanselowa (rzecz dzieje się w Wolinie) z in-
formacjami Oelrichsa. Powieść ugruntowała sławę pomorskiego błazna, zosta-
ła bowiem przetłumaczona na język angielski i, podobnie jak wersja niemiecka, 
miała kilka wydań85. W 1858 roku osobę Hintza dostrzegł i poświecił mu nieco 
uwagi w historii błaznów John Doran86. Nieco później Hintz trafił do leksykonu 

77 Geographisches Statistisch-Topographisches Lexikon von Obersachsen und der Ober- und 
Nieder Lausitz oder vollständige alphabetische Beschreibung aller in Obersächsischen Kreise 
und der Lausitz befindlichen Städte, Ulm 1803, s. 134.

78 F.Ch. Förster, Ausführliches Handbuch der Geschichte, Geographie und Statistik des preu
ßischen Reichs, Bd. 1, Berlin 1820, s. 350–351.

79 J.J. Sell, Geschichte des Herzogthums Pommern von den ältesten Zeiten bis zum Tode des 
letzten Herzoges, oder bis zum Westphälischen Frieden 1648, Berlin 1820, s. 115.

80 F. von Restorff, Topographische Beschreibung der Provinz Pommern mit einer statistischen 
Uebersicht, Berlin–Stettin 1827, s. 186. Tu także powtórzono, że gęsi zwisają na sznurze wokół 
pasa błazna.

81 Bez autora, Bericht des Stettiner Ausschusses, w: Jahresbericht der Gesellschaft für Pom
mersche Geschichte und Altertumskunde, Bd. 5, Stettin 1832, s. 83–84 (T. 3: Historisch-antiqua
rische Forschungen).

82 J.D.H. Temme, Die Volkssagen…, s. 182–183.
83 F.W. Barthold, Geschichte von Rügen und Pommern, Von der Rückkehr Bogislavs X. vom 

h. Grabe (1498) bis zum Tode des letzten Herzogs von Pommern. J. 1637, Bd. 2, T. 4, Hamburg 
1845, s. 392. 

84 W. Meinhold, Sidonia von Bork die Klosterhexe, angebliche Vertilgerin des gesammten her
zoglich-pommerschen Regentenhauses, Bd. 1–3. Leipzig 1847–1848.

85 Tenże, Sidonia the Sorceress, przeł. Jane Wilde, London 1849. Jane Wilde to matka Oscara 
Wilde’a. Korzystałam z wydania z 1894. 

86 J. Doran, The history of court fools, London 1858, s. 345.
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błaznów opracowanego przez Friedricha Nicka87. W zbliżonej wersji pojawił się 
w 1863 roku w pracy Franza Heinricha Ungewittera88, a w 1870 roku legendę 
o błaźnie zamieścił Otto Henne am Rhyn89. W 1872 roku opowieść zacytował He-
inrich Berghaus, powołując się na Oelrichsa i Brüggemanna90. W 1868 roku wer-
sję Brüggemanna opowiedział Johann Georg Theodor Grässe w Sagenbuch des 
preußischen Staats91. Kolejnym, który powtórzył opisy Oelrichsa i Brüggeman-
na, był badacz sag i legend pomorskich, Otto Knoop w artykule z 1891 roku92.

W 1888 roku Hintzem zainteresował się Martin Wehrmann93, który zwrócił 
uwagę na połączenie w opowieściach o nim wątków typowych dla błazeńskich 
biografii i zauważył, iż historia spotkania małego Hintza z księciem żywo przy-
pomina tę, którą już w 1551 roku opowiadano i spisano o saskim błaźnie Clausie 
Narrze. Okoliczności śmierci błazna podał za Oelrichsem, stwierdzając, że choć 
trudno ocenić ich prawdziwość, to jednak o błaźnie mówi przede wszystkim jego 
nagrobek (Grabstein)94: na cmentarzu w Hinzendorf95 rzeczywiście znajduje się 
oparty o dąb, wysoki na 6 stóp, częściowo wkopany w ziemię kamień nagrobny. 
Na płycie wyrzeźbiona jest naturalnej wielkości postać mężczyzny w błazeń-
skiej czapce (Schellenkappe) na głowie. Mężczyzna ubrany jest w fałdzistą suk-
nię do kolan, przepasaną paskiem. Na szyi ma łańcuch z medalionem, w prawej 
ręce trzyma laskę (Keule), jaką nosili pasterze, z paska zwiesza się sakiewka. 

87 Friedricha Nicka w historii błazna najbardziej zastanowiła informacja o nadaniu mu wsi. 
Uznać musiał ją za niepewną, ponieważ ostrożnie podał, iż Hintze otrzymał wieś w użytkowanie 
(Nissbrauch). F. Nick, Die Hofnarren…, s. 262.

88 F.H. Ungewitter, Neueste Erdbeschreibung und Staatenkunde oder geographisch-statistisch- 
-historisches Handbuch: Zugleich als Leitfaden beim Gebrauche der neuesten Atlasse von Stieler, 
Weiland, Stein, Sohr, Völter, Sydow, Kiepert, Glaser, Meyer, Schuberth u.A.m.: in zwei Bänden, 
Bd. 1, Dresden 1863, s. 482.

89 Otto Henne am Rhyn, Kulturgeschichte der neuern Zeit: Bd. Kulturgeschichte des Zeitalters 
der Reformation. Vom Wiederaufleben der Wissenschaften bis zur Zeit des dreissigjährigen Krie
ges, Leipzig 1870, s. 564–565.

90 H. Berghaus, Landbuch des Herzogthums Pommern und des Fürstenthums Rügen: enthal
tend Schilderung der Zustände dieser Lande in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Bd. 5, 
T. 2, Abt. 1, Berlin und Wrietzen a/O. 1872, s. 277.

91 J.G.Th. Grässe, Sagenbuch des preußischen Staats, Bd. 1, Glogau 1868, s. 513–514.
92 O. Knoop, Allerhand Scherz, Neckereien, Reime und Erzählungen über pommersche Orte 

und ihre Bewohner, „Baltische Studien” AF, 41, 1891, s. 133–134. 
93 M.[artin] W.[ehrmann], Ein pommerscher…, s. 91–93.
94 Tamże, s. 93.
95 Tamże.
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Wyobrażenie (Bild) jest w dobrym stanie. Dookoła biegnie częściowo uszkodzo-
ny napis (dystych). Bez wątpienia – konstatuje Wehrmann – jest to pomnik błazna 
(morio) Hintza, „który żartami rozśmieszał Jana Fryderyka”. Nagrobek – według 
Wehrmanna – znajdował się początkowo w kościele w Sownie, ale po jego znisz-
czeniu przeniesiony został na cmentarz. 

Pod koniec XIX i na początku XX wieku pojawiły się dalsze poważne gło-
sy w sprawie wesołka – mianowicie Alfreda Haasa i przede wszystkim Hugona 
Lemckego96. Haas uważa, podobnie jak Wehrmann, że błazen musiał być pier-
wotnie pochowany w kościele i dopiero po zniszczeniu świątyni w czasie wojny 
trzydziestoletniej grób i kamień przeniesiono na cmentarz97. Analizując płytę, 
dostrzegł zawieszony na piersi Hintziusa naszyjnik z medalionem, którym, jak 
stwierdza, mógł być tzw. Gnadentaler. Lemcke natomiast zwrócił jeszcze uwagę 
na ujęte w kartusz litery F.C.B. znajdujące się w rogu płyty. Od czasu Wehrman-
na, Haasa i Lemckego zaczyna się poważne zainteresowanie Hintzem, a zwłasz-
cza jego wyjątkowym w skali europejskiej, co podkreślano, nagrobkiem98. 

Polscy historycy i miłośnicy historii Pomorza na Hintza i jego nagrobek 
zwrócili uwagę dość szybko99, ostatnio płytę omówiła Kinga Krasnodębska100. 
Najważniejszą próbą wyjaśnienia zagadki błazna z Sowna jest artykuł Jakuba Po-
kory z 1995 roku, podsumowujący dotychczasowe badania i proponujący bardzo 
ciekawą, osadzoną w kulturowych kontekstach, ale też skłaniającą do polemiki, 
interpretację postaci przedstawionej na płycie101. 

W historiografii trefniś Jana Fryderyka występuje pod imieniem Claus (Mi-
kołaj), ale także Gorges, Georg, Gürgen. Alfred Haas konfrontując opis Oelrichsa 
z przekazem pastora Filipa Cradeliusa, sugeruje, iż Oelrichs, który na policz-
kach błazna odczytał litery „G.H.” i na tej podstawie stwierdził, że to „Gürgen 
Hintze, gemeiniglich Claus Hintze”, mógł je odczytać niepoprawnie i że „G” to 

96 H. Lemcke, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Pommern, T. 2, Bd. 2, H. 9: Der Kreis 
Naugard, Stettin 1910, s. 182–183.

97 Hofnarren 2, s. 41.
98 J. Pokora, Totus morio…, s. 224–225.
99 C. Piskorski, Województwo pomorskie. Przewodnik, Warszawa 1966, s. 145; Z. Boras, Ksią

żęta Pomorza Zachodniego. Z dziejów dynastii Gryfitów, Poznań 1978, s. 248–149.
100 K. Krasnodębska, Nowożytna rzeźba kamienna na dworach książąt pomorskich w okresie 

złotego wieku Pomorza, w: Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI–
XVII w., red. R. Makała, Szczecin 2013, s. 61–81. Omówienie płyty Hintzego znajduje się na 
stronie 72. 

101 J. Pokora, Totus morio… 
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w rzeczywistości „C”. Zatem błazen to Claus Hintze. Zauważa jednak, że istnieje 
źródło w postaci cytowanego wyżej spisu obrazów, w którym błazen występuje 
pod imieniem Gorges, co potwierdzałoby poprawność odczytu Oelrichsa (Gor-
ges, Jürgen, a we wcześniejszej postaci Gürgen, to odpowiednik imienia Georg 
– Jerzy). Haas jednak, jak nie bez ironii podkreślał Jakub Pokora, konsekwentnie 
pisze o „Clausie Hintzu”102. Jest możliwe, że litery G.H. w ogóle nie są inicjałami 
imienia i nazwiska, ale skrótem, na przykład od słów Gott Hilf, na co też zwra-
cano uwagę. Podkreślić jednak należy, iż jedynym historycznie i dokumentowo 
poświadczonym imieniem jednego z dwóch Hintzów jest Gorges (Georg), imię 
Claus występuje późno, dopiero u Oerlichsa103. Nie jest jednak wykluczone, że 
ustna tradycja, na którą badacz się powołuje, przechowała imiona dwóch Hin-
tzów, o których wspomina pastor Cradelius, może byli to Claus i Georg, jed-
nak z powodu braku źródeł zarówno weryfikacja tego przypuszczenia, jak próby 
ustalenia imienia osoby pochowanej pod rzeźbioną płytą w Sownie skazane są na 
porażkę.

W 1763 roku Oelrichs nie tylko opisał grób błazna i przytoczył legendę 
o jego śmierci, ale też załączył wierszowaną „suplikę” Unnerdanige Sublication 
de Nahberschafft tho Hintzendörb (Najuniżeńsza suplika gromady w Hinzten
dörb), zaczynającą się od słów:

Gnädige Fürst, Lewe Herr, 
Juwer Gnaden klagen wie mit beschwehr, 
dat wie gar sehr waren geplagt 
von der Heyde Vögten tho de Jagd (…)104.

Tekst, w którym chłopi zwracają się do księcia (Łaskawy książę, ukochany 
panie) ze skargą na postępowanie wójtów leśnych, którzy dają im się we znaki, 
nakazując udział w polowaniach na wilki, kończący się stwierdzeniem, że uwol-
nieni od uciążliwego obowiązku udziału w łowieckich nagonkach pozwolili mu 
w nagrodę tańczyć ze swymi Małgośkami (dat he mag dantzen mit unsern Gre
ten), opatrzony jest datą (Anno 1579) i podpisem: Juwer Gnaden alle Nabers tho 
Hintzendörb (Wszyscy sąsiedzi Waszej Łaskawości z Hintzendörb). Zacytowana 

102 Tamże, s. 228: „[Haas] płytę uznaje za pomnik Clausa, choć nie wyklucza tu Georga; nie 
wiadomo jednak dlaczego obstaje przy imieniu Claus”.

103 Tamże.
104 J.C.C. Oelrichs, Das gepriesene Andencken…, s. 40.
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rymowanka, a nie jest ona ani dokumentem w ścisłym sensie, ani tym bardziej 
przywilejem, miała w intencji Oelrichsa wyjaśniać, dlaczego mieszkańcy Sow-
na jeszcze w XVIII wieku byli zwolnieni od udziału w polowaniach na wilki. 
Stwierdzenie to, choć powszechnie cytowane, nie było jednak nigdy weryfikowa-
ne i w rzeczywistości wcale nie jest pewne, czy istotnie tamtejsi chłopi taką wol-
ność kiedykolwiek otrzymali105. Zauważyć trzeba, iż cytowany wiersz ma, mimo 
poważnie brzmiącego początku, wyraźnie humorystyczny charakter (chłopi na 
przykład życzą wilkom, by je wszystkie powieszono) i należy do pomorskiego 
folkloru, jeśli jednak Oelrichs przepisał ów tekst z wiarygodnego źródła, a nie-
stety, nie podał, skąd go zaczerpnął, można by przyjąć, iż jest to pierwsza infor-
macja poświadczająca nazwę wsi, odpowiadająca chronologicznie mniej więcej 
początkowi budowy zamku w Podlesiu106. Sprawa „supliki” i jej wartości jako 
dokumentu do dziejów wsi jest jednak dyskusyjna, tym bardziej, że darowanie 
wsi błaznowi w okolicach Friedrichswalde, nawet tylko w dożywocie, wydaje 
się mało prawdopodobne, czyniłoby bowiem wyłom w całej polityce gospodar-
czej, której celem było powiększanie domeny w Podlesiu107, i komemoracyjnej 
Jana Fryderyka. Wiele wskazuje na to, iż tereny okalające Podlesie służyły nie 
tylko rozrywce, polowaniom i polityce108, ale były także miejscem uhonorowa-
nia pamięci księcia, dynastii Gryfitów i domu brandenburskiego109, z którego 

105 Th. Schmidt (Der Wolf, „Baltische Studien”, 24, 1872, s. 115) omawia zagrożenia i straty, 
jakie powodowały watahy wilków oraz niezwykle obciążające ludność obowiązki udziału w polo-
waniach na nie, cytuje tylko Unnerdanige Sublication, nie rozstrzygając, czy istotnie mieszkańcy 
Sowna zostali zwolnieni z udziału w polowaniach na te drapieżniki.

106 Początki wsi Hinzendorf są niejasne. W średniowieczu tereny, na których leży wioska, były 
obszarem spornym między klasztorem w Kołbaczu a Stargardem. Mimo iż dobra kołbackie są 
dobrze opisane w literaturze, wśród wymienianych wsi nie ma nazwy Butterdorff, która – według 
Oelrichsa – miała być pierwotną nazwą Sowna. Możliwe jednak, że nim wybudowano „pomor-
skie Fontainebleau”, była tu mała leśna osada, której znaczenie wzrosło, gdy w pobliże przeniósł 
się dwór. „Hinzendorf” mogło być wsią obsługującą monarszą świtę i gości, a jej mieszkańcy 
mieli obowiązek pomocy w czasie polowań. W połowie XVIII wieku istniała tradycja (może też 
dokumenty) wskazująca, iż kościół w Hinzendorf wybudowano w roku 1569, co mogłoby ozna-
czać, iż sama osada była starsza niż pałac Jana Fryderyka. J.A. Kościelna, Z dziejów rezydencji 
myśliwskiej księcia Jana Fryderyka w Podlesiu (Friedrichswalde), „Stargardia. Rocznik Muzeum 
Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie”, 9, 2015, s. 137.

107 Tamże, s. 130.
108 Filip Hainhofer opisuje polowanie w okolicach Podlesia, w miejscu zwanym Kuenberg, 

F. Hainhofer, Filipa Hainhofera dziennik podróży…, s. 74. O spotkaniach o charakterze politycz-
nym odbywających się przy okazji polowań por. J. A. Kościelna, Z dziejów rezydencji…, s. 128–
130.

109 Tamże, s. 134, 139–140.
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wywodziła się żona Jana Fryderyka, Erdmuta (1561–1623) i z którym książę po-
zostawał, mimo politycznych sporów, w bardzo zażyłych stosunkach rodzinnych 
i towarzyskich110. W okolicy rezydencji znajdowały się takie obiekty, jak Czer-
wony Brandenburski Domek, Dwór Jana, Dwór Gryfa, w pobliskim lesie – dwa 
kamienne stoły myśliwskie, jeden z napisem mensa venatoria Johanis Georgii 
S.R.I. archicamerarii et electoris oraz kolumna upamiętniająca ostatnie polowa-
nie elektora w Podlesiu (trophaeum in rei memoriam), w czasie którego Jan Jerzy 
ustrzelił ogromnego jelenia111. W takim kontekście nie tylko nadanie wsi, ale na-
zwanie jej imieniem błazna wydaje się niewiarygodne. Niezależnie od tego, jak 
powstała nazwa wsi, jest ona wyjątkowym znakiem pamięci o dworskim trefnisiu 
na Pomorzu. 

O przyczynie śmierci Hintzego ani o miejscu jego zgonu nie wiadomo nic 
pewnego, ale nic też nie wskazuje na śmierć gwałtowną, nietypową, a zwłaszcza taką, 
jaką opisuje legenda. Jeżeli błazen zmarł w zamku myśliwskim, nie mógł być tam po-
chowany, ponieważ w tym czasie nie było w Friedrichswalde ani cmentarza, ani ko-
ścioła, istniała tylko zamkowa kaplica, zaś samo Podlesie przynajmniej do połowy 
XVII wieku było typową miejscowością rezydencjonalną, której mieszkańcami 
byli książę, jego dworzanie i goście oraz liczne grono służby. Znany z ekscentrycz-
nych pomysłów Jan Fryderyk mógł wybrać Wieś Hintza jako miejsce pochówku 
błazna, kierując się podobieństwem nazwiska wesołka i nazwy wsi (Hinzendorf )112,  

110 J. v. Wedel, Hausbuch…, s. 291, s. 365–366.
111 J.A. Kościelna, Z dziejów rezydencji…, s. 129–130, 139.
112 Nazwa wsi występuje na inskrypcji na dzwonie pierwotnie znajdującym się w kościele 

w Sownie, odlanym w 1597 r. przez stargardzkiego ludwisarza, Joachima II Karstede. Z tekstu 
wynika, iż dzwon ufundowali wspólnie książę Jan Fryderyk i jego zaufany urzędnik i, jak chce 
Joachim Wedel, pomysłodawca wybudowania zamku w Podlesiu, Peter Kame(c)ke (1541–1615) 
z Łasina (Lassehne), jedyny syn Achacego Kameke i jego żony Resin (Christine) von Borck „ku 
chwale Boga i ku pamięci”. M. Majewski, Ludwisarstwo stargardzkie XV–XVII wieku, Stargard 
2005, s. 186–187; Katalog zabytków Powiatu Stargardzkiego, oprac. A. Bierca, E. Gwiazdow-
ska, K. Kalita-Skwirzyńska, O. Kulesza-Szerniewicz, N. Maćków, M. Majewski, U. Markiewicz, 
E. Rymar, S. Słowiński, W. Witek, t. 2, Stargard 2010, s. 177; J. v. Wedel, Hausbuch…, s. 291. Na-
pis na dzwonie poświadcza, iż pod koniec XVI wieku wieś nazywano Wsią Hintza (Hinzendorf ). 
W dokumentach z początku XVII wieku nazwa występuje w postaciach: Hintzendorff (APS, 
AKS, II/1104, s. 2 (10 lutego 1614 r.), Hintzkendorff (APS, AKS, II/1104, s. 5 (1621 r.), Hintzek
entörpf (APS, AKS, II/1104, s. 6.), Hinzkendorf (APS, AKS, II/1104, s. 1, 11), Hünzendorff (APS, 
AKS, II/1104, s. 13). W Archiwum Książąt Szczecińskich są akta sprawy zatytułowanej Fürstliche 
Beamten zu Friedrichsswaldt contra Hintzken, odnoszące się do sporów o karczmę, a użyte tam 
określenie Hintzken dotyczy po prostu mieszkańców wsi (APS, AKS, II/1104, s. 10 – rok 1632). 
Na mapie Lubinusa, datowanej na lata 1617/1618, wieś oznaczono jako Hinschendorp. Nazwa wsi 
jest nazwą patronimiczną, jej związek z nazwiskiem wesołka może być przypadkowy. Nie jest też 
jasny powód zachowania aż do połowy XVIII wieku starej nazwy wsi – Butterdorff, o ile Oelrichs 



37Z dziejów błaznów na Pomorzu: Błazen Hintze (zm. 1599)

która poświadczona jest dla roku 1597, a być może nawet dla 1579, jeśli zaufamy 
Oelrichsowi113.

W literaturze przez długi czas dominowało przekonanie, iż błazna pochowa-
no na przykościelnym cmentarzu, a nad mogiłą stanęła płyta, którą po pewnym 
czasie przestawiono obok grobu, przy dębie (Oelrichs). Na przełomie XIX/XX 
wieku pojawiły się głosy (Haas, Wehrmann, Lemcke), iż pierwotnym miejscem 
pochówku było wnętrze świątyni. To przypuszczenie znajduje potwierdzenie 
w dokumencie spisanym po inwentaryzacji domeny w Podlesiu, poświadczonym 
przez notariusza 13 czerwca 1653 roku, w którym zrelacjonowano także stan ko-
ścioła w Sownie i znajdującej się w nim kamiennej płyty na grobie Hintza stwier-
dzając, że jest nienaruszona, uszkodzone było tylko to, co jest przy drewnianych 
drzwiach114. Przeniesienie płyty z kościoła na cmentarz musiało mieć miejsce po 
roku 1653, a przed połową XVIII wieku.

Pozostaje otwartą kwestią, czy fakt umieszczenia epitafium we wnętrzu ko-
ścioła może mieć wpływ na interpretację treści słownych i ikonograficznych na 
niej umieszczonych.

Płyta nagrobna błazna w Sownie

Płyta nagrobna Hintzego interesowała badaczy od XVIII wieku. Uważa się, że 
jej fundatorem mógł być sam książę115. Epitafium jest źródłem wielu zagadek. 
Przede wszystkim niejasny jest napis, w którym brakuje kilku (dwóch?) słów: 
Sic capvt ecce manvs gestvsque – t – hintzi9[us] havd mir6[um] morio tot9[us] 
erat. Obiit AD 1599, 17 Martii. Wersy havd mirum morio totus erat przypominały 
Oelrichsowi starą rymowankę: Heintz war also gestalt an Haupt und an Gebehr
den, Kein Wunder war ja das! Er war ein Narr auf Erden, która w przekładzie 
Jakuba Pokory brzmi: Heintz wyróżniał się więc głową i gestami. Nie dziwota! 

rzetelnie tę informację przekazał, a jej trwałość jest tym dziwniejsza, że nie udało się jej potwier-
dzić w źródłach.

113 J.C.C. Oelrichs, Das gepriesene Andencken…, s. 40.
114 APS, Kamera Wojenno-Skarbowa, sygn. 42, 6 verso – 7; J.A. Kościelna, Z dziejów rezy

dencji…, s. 135.
115 M. Glińska, Książęce fundacje w zakresie rzeźby kamiennej, w: Mecenat artystyczny ksią

żąt Pomorza Zachodniego. Materiały z sesji Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki w Zamku Królewskim w Warszawie 21–22 listopada 1986, Szczecin 1990, s. 84; M. Majew-
ski, Plastyka sepulkralna wnętrz kościelnych ziemi stargardzkiej XVI–XVIII wieku, „Stargardia. 
Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie”, 2, 2002, s. 89.
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Był wszak błaznem między nami116. Z tajemnicą zatartych wyrazów zmagał się 
Hugo Lemcke, który zaproponował uzupełnienie tekstu o słowa et signa ferrebat, 
Jakub Pokora uważa jednak, że wstawka ta „nie ma racji bytu z punktu widzenia 
analizy filologicznej inskrypcji”117. Wydaje się, iż propozycja Lemckego logicznie 
jest uzasadniona, zwłaszcza gdy zważy się, jak wiele znaków błazeństwa (signa 
morionis) przedstawionych jest na wizerunku Hintza. Odrębną i zasadniczą kwe-
stią jest pytanie, czy istotnie proponowane słowa znajdowały się na płycie. Bez 
brakujących słów, tekst można przetłumaczyć tak: Oto głowa, to ręka i gest (…) 
Hintz, nic dziwnego, cały błaznem był. Zmarł Roku Pańskiego 1599, 17 marca118. 

Hugo Lemcke opisuje postać przedstawioną na płycie następująco: błazen 
ubrany jest w sięgający kolan strój składający się z bogatej szaty wierzchniej 
zwanej na Pomorzu wamsem. Wams spięty jest paskiem, u którego wisi spora 
sakiewka i nóż. Ubiór uzupełnia czapka z dzwonkami (Narrenkappe), ozdobna, 
niewielka kreza, długi łańcuch z medalem (Schaumünze), mężczyzna ubrany jest 
rajtuzy i buty, w prawej ręce trzyma skórzaną pałkę – ? (Schleuderstab). Po pra-
wej stronie płyty leży przewrócony kufel (Humpen), a po lewej – tarcza z mo-
nogramem F.C.B.119 Marcin Majewski uzupełnia opis: „pończochy na nogach 
z geometrycznym wzorem z lewych oczek. Na stopach lekkie, sięgające do kostek 
obuwie (…) Od szyi do pasa rząd pasmanteryjnych guziczków. Kołnierz obszyty 
koronką. (…) Na głowie kołpak z szerokimi zawiniętymi na zewnątrz brzegami 
przytwierdzonymi długą szpilą. Na brzegach przyszyte kuliste dzwonki”120.

W sprawie wymowy epitafium należy zgodzić się z wieloma ustaleniami 
Jakuba Pokory: przede wszystkim ponad wszelkie wątpliwości błazen trzyma 
w ręku nie kiełbasę czy kij pasterski, ale berło błazeńskie, sceptrum morionis, 
Narrenzepter121. Ten element znany jest z opisu stroju błazna przedstawionego 

116 J. Pokora, Totus morio…, s. 232. 
117 Tamże, s. 225, przypis 10. 
118 Autor artykułu o Podlesiu, zamieszczonego w „Unser Pommerland”, proponuje tłumacze-

nie: „Wie der Kopf, siehe so sind die Hände und Taten. Hintz war ohne Zweifel ein ganzer Narr. 
Er starb im Jahre 1599 den 17. März”. Bez autora, Die einstige Herrlichkeit Friedrichwaldes, 
„Unser Pommerland”, 2, 1912–1913, s. 70.

119 H. Lemcke, Die Bau- und Kunstdenkmäler…, s. 183.
120 M. Majewski, Plastyka sepulkralna…, s. 71, 88.
121 A. Haas i J. Pokora zwracają uwagę, że przedmiot ten (błazeńskie berło) jest bardzo po-

dobny do tego, który dzierży błazen przedstawiony w kościele św. Mikołaja (St. Nikolaikirche) 
w Stralsundzie. Hofnarren 1, s. 45; J. Pokora, Totus morio…, s. 231.
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przez Flögela122. Błazeńska pałka (Narrenkolben) to jeden z prastarych znaków 
wyróżniających błaznów, będący też w razie potrzeby ich bronią. Sceptrum mo
rionis wykonywano ze skóry, tak by przypominało maczugę Herkulesa; trzymał 
je błazen w ręku, ale mogło też zwieszać się z jego ramienia. Berło błazeńskie 
określano również słowem marotte123. Kolejny element stroju Hintzego to nakry-
cie głowy. Jest nim Narrenkappe, zwane także Gugel (Kugel, Kogel, Koggel, Ka
gel, cucullus). Czapka błazeńska była najczęściej okrągła (kugelförmige Gestalt), 
„podobna do tureckiego turbana lub do kolorowych nakryć głowy orientalnych 
władców (tiaras versicolores)”124. Inne, omówione przez Flögela charakterystycz-
ne dla klasycznego ubioru błazna elementy, które obecne są na portrecie Hintze-
go to Narrenkragen, błazeńska kryza i dzwonki (Schellen). Kryzę chętnie nosili 
także zwykli ludzie, a jej kształt ulegał zmianom. Dzwoneczki, które według 
Flögela mogły wywodzić się ze stroju żydowskiego arcykapłana lub ze strojów 
orientalnych, już od X wieku były popularną ozdobą dworskich szat, w później-
szym czasie stały się także częścią stroju dworskiego trefnisia, mają je wesołko-
wie wyobrażeni na drzeworytach ilustrujących Okręt błaznów Sebastiana Bran-
ta125. Ciekawym detalem stroju Hintza jest zawieszony na szyi medalion. Mógł to 
być tak zwany Gnadentaler z wizerunkiem księcia126. Poświadczenie, iż w zwy-
czajach książąt było obdarowywanie miłych im ludzi takimi medalami, znajdu-
je się w Dzienniku podróży Filipa Hainhofera127 oraz na portrecie pomorskiego 
dyplomaty i historyka, Valenthina Jurgi Winthera, znajdującym się w kolekcji 
Muzeum Narodowego w Szczecinie. Justyna Bądkowska, analizując szczegóło-
wo ten portret, zwróciła uwagę, iż Winther „Na szyi ma zawieszone złote łańcu-
chy; na najkrótszym z nich zaczepiony jest medalion z przestawieniem księcia 
pomorskiego Filipa II oraz jego żony Zofii, córki Jana Starszego128, księcia szle-
zwicko-holsztyńskiego na Sonderburgu i Elżbiety brunszwickiej z Grubenhagen. 

122 C.F. Flögel, Geschichte der Hofnarren…, s. 51–74.
123 Tamże, s. 59.
124 Flögel nie wyklucza jej związku z nakryciem głowy zakonników, zwłaszcza franciszkanów, 

których nazywano błaznami świata (mundi moriones) lub błaznami Boga (Gottes-Christi Narren, 
moriones Dei) – tamże, s. 52–55.

125 Tamże, s. 61, 72.
126 Hofnarren 2, s. 41.
127 F. Hainhofer, Filipa Hainhofera dziennik podróży…, s. 77.
128 Zofia (1579–1658) była córką Johanna (Hansa) Młodszego/der Jüngere (1545–1622), księcia 

Schleswig-Holstein-Sonderburg, syna króla Danii Christiana III (1503–1559).
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Podobne medaliony z wizerunkami książąt pomorskich darowywał zasłużonym 
książę Filip II na znak swej łaski”129. Możliwe, iż podobny zwyczaj miał też Jan 
Fryderyk. Wisior na piersi Hintziusa mógł być również elementem błazeńskiego 
Ordenskette, noszonego przez trefnisiów dworskich, jako znak przynależności 
do „zakonu błaznów”. Taką biżuterię zdobiono też często herbem władcy. To, że 
istniał pewien „kanon” stroju błazeńskiego wcale nie oznacza, i podkreśla to rów-
nież Flögel, że błaźni zawsze ubierali się tak samo, bowiem na błazeński ubiór 
wpływ miała także moda. Ponadto nie wszyscy błaźni nosili błazeńskie stroje130. 
Postać przedstawiona na płycie ponad wszelką wątpliwość ubrana jest w strój 
błazna. Bardzo podobny ubiór ma na sobie słynny Will Somers na obrazie nie-
znanego artysty ukazującym rodzinę króla Anglii Henryka VIII, datowanym na 
około 1545 rok131.

129 J. Bądkowska, Portret Jürgena Valentina Wintera, w: Złoty wiek Pomorza…, s. 154. 
130 Ubiory najbardziej charakterystyczne, „błazeńskie”, nosili tak zwani natürliche Narren, ale 

künstliche Narren – ubierali się w wytworne stroje dworskie. W portrecie Hintziusa brakuje kilku 
elementów wyglądu błazna uważanych przez Flögela za istotne, m.in. wystrzyżonej fryzury, przy-
pominającej tonsurę mnichów (C.F. Flögel, Geschichte der Hofnarren…, s. 51–52) i oślich uszu 
przy czapce. Sama czapka nie była zbyt charakterystycznym elementem wyróżniającym błaznów, 
ponieważ czapki podobnego kształtu – stwierdza Flögel – nosili uczeni, mnisi czy nawet zwy-
kli ludzie, dlatego do nakrycia głowy dodano ośle uszy. Zastanawiając się nad rodowodem tego 
atrybutu, Flögel uważa, że i on mógł mieć dawne korzenie, które widzi w bajkach Ezopa, zwraca 
zwłaszcza uwagę na bajkę o ośle w skórze lwa. Od XV w. ośle uszy to predykat, ale też szczególna 
ozdoba błazna, jego diadem, możliwie, że będący też w jakimś związku ze znanym we Francji 
określeniem błaznów, jako Enfans sans souci (Sorgenlosen Kinder), co także nawiązywało do 
oślego życia bez trosk. Na statku Branta wszyscy błaźni noszą ośle uszy, podobnie na rysunkach 
Holbeina, będących ilustracją Pochwały głupoty Erazma z Rotterdamu. Noszenie oślich uszu było 
modne wśród XVI-wiecznych błaznów (C.F. Flögel, Geschichte der Hofnarren…, s. 56–58). Der 
Hahnkamm (koguci grzebień)  widać na pochodzących z XV w. przedstawieniach błaznów – na 
sztychu Branta i rysunkach Holbeina, a także w Emblematibus Saecularibus Johanna Theodora 
de Bry. Chodzi o pracę: Johann Theodor de Bry, Emblemata secularia mira et jucunda (...) Weltli
che, lustige newe Kunststück der jetzigen Weltlauff fürbildende, Francofurtum 1596; C.F. Flögel, 
Geschichte der Hofnarren…, s. 58. Kersten O. Frieling zwraca uwagę na społeczną rolę stroju – 
na przykład błazen Henno, działający na dworze wielkiego mistrza Paula Russdorfa i na dworze 
wielkiego księcia Witolda, w dzień ubierał zwykły strój dworski, wieczorem – strój błazna. Ubiór 
– pisze Frieling – określał pozycję Hennego na dworze, mówił, w jakiej roli aktualnie występuje, 
został on bowiem przez Witolda pasowany na rycerza, był elementem jego identyfikacji. K.O. Fri-
eling, Die Bedeutung von Kleidung für die soziale und kulturelle Identität des spätmittelalterli
chen Hochadels im Reich, w: Pellegrinaggio e Kulturtransfer nel Medioevo europeo: atti del 1. 
Seminario di studio dei Dottorati di Ricerca di Ambito Medievistico delle Università di Lecce e di 
Erlangen, Lecce, 2–3 maggio 2003, hrsg. v. H. Houben, Galatina 2006, s. 45–46.

131 http://www.royalcollection.org.uk/collection/405796/the-family-of-henry-viii (10.08.2014).
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Na tafli w kościele w Sownie są jeszcze dwa elementy: w prawym rogu 
płyty znajduje się kartusz z monogramem F.C.B. Nie udało się, jak dotąd, przeko-
nująco wyjaśnić, jakie słowa skrywają te trzy litery132. Po lewej stronie leży kufel, 
którego obecność Jakub Pokora interpretował następująco: „(…) kufel urasta do 
rangi insygnium, co zaznacza się także, jak wspomniałem, przez jego lokaliza-
cję – w narożu płyty nagrobnej tam, gdzie zazwyczaj dawano herb”133. I dodaje: 
„Wobec tego można przyjąć, że Hintze należał do owego rodzaju ludzi, których 
w 1619 r. szczeciński pastor Cradelius określił, jako Bier und Wein Narren. Nie 
przebierając w słowach głosił, że to ci, którzy stale szukają okazji do zalania 
sobie pały, a gdy do tego dojdzie, nasyceni napojem miłosnym i trucizną, z ludzi 
zmieniają się w małpy, pozbawione rozsądku i rozumu”134. Obecność kufla nie 
musi odnosić się do pijaństwa Hintziusa, może być on także ilustracją motywu 
vanitas vanitatum, alegorią świata, który przemija, przypowieści, że wszelka ra-
dość i smutek, mądrość i głupota nieodwołalnie mają kres. Z przewróconego ku-
fla piwo już wypłynęło, jak życie z ciała błazna. Tak przedstawiony kufel byłby 
przypomnieniem o kruchości i przygodności życia, przestrogą, memento mori, 
przewrotną, bo opartą na grze słów: mors, mortis – śmierć, morior – umierać, 
morio, morionie – błazen, moro, moronis – głupiec. Trudno zgodzić się z tezą Po-
kory, iż pomimo tego, „że pomorskie zabytki [autor pisze też o mowie ku pamięci 
błazna Hansa Mieske] należą do dzieł upamiętniających zmarłego, nie zawierają 
treści związanych z ideą vanitas, dokładniej – w kontekście łączenia jej z błazna-
mi dworskimi, tak jak od średniowiecza aż po schyłek XVII w., kiedy błazeńskie 
życie określono mianem moria vel vanitas vitae”135, bowiem przekonanie o mar-
ności i przemijaniu jest obecne ma płycie nagrobnej, zarówno w inskrypcji, która 
jest grą znaczeń morio i vanitas, jak i w warstwie ikonograficznej (przewrócony 
kufel).

132 Próby odcyfrowania treści monogramu jak do tej pory nie powiodły się. J. Pokora, Totus 
morio…, s. 225–226. Inicjały te mogą oznaczać jakąś łacińską paremię, może być to skrót po-
wiedzenia, sentencji (symbolum) w języku niemieckim, wreszcie inicjały rzeźbiarza, który epita-
fium wykonał. M. Majewski uważa, iż „mogą to być inicjały skrótu B(ona) F(ide) C(onstructum)”, 
ale przywołuje też przypuszczenia M. Glińskiej, przypisującej płytę w Sownie „monogramiście 
FCB” i Janiny Kochanowskiej, która łączy ją z „monografistą FC”. M. Majewski, Plastyka sepul
kralna…, s. 73. 

133 J. Pokora, Totus morio…, s. 235.
134 Tamże, s. 237.
135 Tamże, s. 245. 
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Interesujące jest ujęcie samej postaci, a zwłaszcza trzech elementów, na któ-
re bezpośrednio wskazuje inskrypcja: caput, manus, gestus (głowa, ręka, gest). 
W postaci Hintza zwraca uwagę ładnie ukształtowana głowa i poważna, spokojna 
twarz przedstawionego mężczyzny, wcale nie starca. Pisze o niej Pokora:

(…) sic caput w głębszym sensie odnosi się naturalnie do głowy miejsca narodzin 
wszelkich niezwykłych błazeńskich konceptów. Z drugiej zaś strony każe po pro-
stu bacznie przyjrzeć się jej nakryciu. (…) Mamy więc do czynienia, z nakryciem 
(...) chętnie noszonym i przez książąt Pomorza Zachodniego doby Odrodzenia, co, 
jak się przypuszcza, miało znamionować ich wykształcenie i szeroką działalność 
mecenasowską. Czyżby w ten sposób chciano zasygnalizować, że Hintze nie był 
głupim prostakiem niczym Marcholt gruby a sprośny, lecz renesansowym trefni-
siem w każdym calu – humanistą, żonglerem słowa, czyli morosophusem, tj. mędr-
cem z pozoru głupim, z głupia frant?136.

Nakrycie głowy Hintza jest jednak typowe dla ubioru błazna i nie ma nic 
wspólnego z profesorskim biretem, żaden też z atrybutów przedstawionych na 
płycie nie daje podstaw, by błazna zaliczyć należało do grona morosofów. Napis 
wskazuje na głowę, nie na czapkę i na niej każe skupić uwagę. Nie sposób jednak 
wskazać, do jakich toposów, wątków, a może elementów biografii lub wyglądu 
Hinztiusa się odwołuje137. 

136 Tamże, s. 233.
137 Głowa błazna stała się modelem jednej z najbardziej popularnych map renesansowych. 

Około 1575 r. Jean II de Gourmont wykonał mapę świata w kształcie głowy błazna. Mapa Gour-
monta nosi tytu: Connais-toi toi-même („Poznaj siebie”) i przechowywana jest w Bibliothèque Na-
tionale w Paryżu. Sekwencja sentencji w języku francuskim przypominała o szaleństwach świata 
i o tym, że „nikt nie jest szczęśliwy, chyba, że po śmierci”. Ten dość złowrogi kartograficzny 
żart to jednocześnie jedna z ciekawszych zagadek europejskiej kartografii. W następnych latach 
powstawały różne wersje tej mapy. Przesłanie dydaktyczne i moralizatorskie podkreślały łaciń-
skie sentencje przypominające zarówno o marności poznawania, jak i powszechności głupoty. 
Motta i aforyzmy głosiły: Auriculas asini quis non habet (Lucius Annaeus Cornutus); Democri
tus Abderites deridebat, Heraclites Ephesius deflebat, Epichthonius Cosmopolitus deformabat. 
Epichtonius Cosmopolites; Nosce te ipsum; O, caput elleboro dignum (o, głowo godna ciemiernika 
– Helleborus to roślina o właściwościach leczniczych i trujących, według medycyny ludowej jej 
picie mogło powodować szaleństwo); Hic est mundi punctus et materia gloriae nostrae, hic sedes, 
hic honores gerimus, hic exercemus imperia, hic opes cupimus, hic tumultuatur humanum genus, 
hic instauramus bella, etiam civica (Caius Plinius Secundus, Naturalis Historia, ks. 2, rozdz. 72); 
Stultorum infinitus est numerus (Ecc. 1.15); Vanitas vanitatum et omnia vanitas (Ecc. 1.2); O, cu
ras hominum, O quantum est in rebus inane (Aulus Persius Flaccus, Satyry); Stultus factus est 
omnis homo (Jer. 10.14); Universa vanitas omnis homo (Ps. 39.6).
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Ruch ręki wykonywany przez Hintza musiał być ważny, co podkreślono 
napisem: ecce manus gestusque. Pokora opisał gest następująco: „Lewą – pra-
wie zamkniętą – dłonią, niezdarnie umieszczoną na wysokości pasa, postać wy-
konuje gest, polegający na skierowaniu ku górze kciuka i wyprostowaniu palca 
wskazującego”138. Badacz interpretował go jako chiromatyczny gest colligit, co 
oznacza „przykuwa, skupia uwagę”139. Powołał się przy tym na pracę Johna Bul-
wera (1606–1656), angielskiego lekarza, sympatyka filozofii przyrody Bacona, 
pioniera badań nad językiem ciała w ludzkiej komunikacji, zwłaszcza nad rolą 
gestykulacji, którą znał jednak tylko z drugiej ręki140. Po analizie przedstawio-
nych tam chirogramów można sądzić, że jeśli błazen rzeczywiście wykonuje gest 
chiromatyczny, jest to raczej gest attentionem poscit, opisany przez Bulwera na-
stępująco: palec wskazujący jest wyciągnięty (wyprostowany) z dłoni, grożący 
i oczekujący uwagi, jeśli się porusza, oznacza groźbę, straszenie i potępienie141. 
Ku wyborowi tego chirogramu skłania to, iż w geście Hintzego najważniejszy 
jest palec wskazujący. Gest attentionem poscit jest tym prawdopodobniejszy, że 
w kulturze ludowej błazen był uznawany także za ostrzegającego (der Warner), 
na co Pokora zwracał uwagę142. Bez odpowiedzi pozostaje jednak pytanie, przed 
czym ostrzega błazen lub komu grozi.

Zdecydowanie baczniejszą uwagę należy zwrócić na „obcość” lewej ręki. 
Niezależnie od tego, czy samą płytę uznamy za dzieło wybitne, jak ocenia ją Zofia 
Fafius143, czy za efekt pracy miernego artysty (Jakub Pokora)144, trzeba podkreślić,  

138 J. Pokora, Totus morio…, s. 225.
139 Zdaniem Bulwera gest ten polega na tym, że „the Index advanced from a fist and inclin’d 

respective to the shoulder; hath a great facultie to confirme, collect and refute” – J.B. (John Bul-
wer), Chirologia, or, The naturall language of the hand c [microform]: composed of the speaking 
motions, and discoursing gestures thereof: whereunto is added, Chironomia, or, The art of manual 
rhetoricke, consisting of the naturall expressions, digested by art in the hand (...): with types, or 
chyrograms, a long-wish’d for illustration of this argument, London 1644, s. 78.

140 J. Pokora, Totus morio…, s. 232.
141 „The Index erected from a Fist, doth grave and expect attention and if mov’d, it doth threaten 

and denounce” – J.B. (John Bulwer), Chirologia…, s. 78.
142 J. Pokora, Totus morio…, s. 244. 
143 Z. Fafius, M. Glińska, Z. Radacki, Mecenat książąt zachodniopomorskich w XVI i XVII w., 

w: Funkcja dzieła sztuki. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, red. E. Studniarow-
ska, Warszawa 1972, s. 172.

144 J. Pokora, Totus morio…, s. 225.
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iż artysta dość dobrze radził sobie z modelunkiem postaci. W porównaniu z całą 
figurą, ukształtowanie lewej dłoni sprawia wrażenie, jakby nie należała do posta-
ci, jest bowiem nienaturalnie wykręcona. Możliwe, że sposób jej przedstawienia 
nie jest efektem małych umiejętności rzeźbiarza, ale zabiegiem celowym, które-
go sens pozostawiono domyślności patrzącego i dodatkowo jeszcze podkreślono 
napisem: ecce gestus. Nie wydaje się natomiast, by gest Hintzego należało łączyć 
z przewróconym kuflem i interpretować jako moralizatorką przestrogą przed 
skutkami pijaństwa145. 

Niepokojący gest ręki był przez Pokorę analizowany w kontekście całej po-
staci. Badacz uważa, iż

anonimowy rzeźbiarz nagrobka chciał zapewne ukazać istotę osobowości błazna 
– człowieka zawsze pełnego niepokoju, co przejawiało się między innymi w bez-
ustannym rozbieganiu, ruchu. Jedną z oznak szaleństwa lub błazeństwa, jak twier-
dzono w początkach XVII w. właśnie w Szczecinie, jest pedum vacillatione, rozu-
miane jako chwianie się na nogach, chodzenie tu i tak, do tyłu i do przodu, to w tę, 
to w tamtą stronę, kręcenie się w kółko, podskakiwanie, a wszystko to często koń-
czące się upadkiem. A zatem Hintze nie kroczy, lecz wykonuje owe bezsensowne 
ruchy. Porusza się jak pijany. Stąd u jego plączących się nóg obalony kufel, który 
jednocześnie zadaje się świadczyć, że nasz wesołek, podobnie, jak i jego koledzy 
po fachu, nie zwykł wylewać za kołnierz. Najpewniej z tego powodu przedsta-
wiono Hintzego, a jakże – ze szklanicą w ręce! na dzwonie w kaplicy w Sownie, 
ulanym przed 1650 r., nie wiadomo dokładniej, kiedy i z czyjej fundacji, a nie za-
chowanym już w 1763 roku146.

Postrzeganie postaci Hintzego jako niespokojnej nie ma uzasadnienia.  
Nie da się o niej powiedzieć, że wykonuje „bezsensowne ruchy. Porusza się jak 
pijany”. Hintze stoi zwrócony ku widzowi w nieco nienaturalnym półobrocie, 
a z całej postaci przebija zupełnie niebłazeńska powaga. Nie chwieje się na nogach,  

145 W tym kierunki idą rozważania Kingi Krasnodębskiej: „Na uwagę zasługuje zwłaszcza 
efektowna poza, łańcuch z medalem zawieszony na szyi, podobny do noszonych przez pomor-
skich książąt, którym mógł być obdarowany ulubieniec księcia, a także przewrócony kufel leżący 
u stóp. Wymowny gest wskazujący ów przedmiot nadaje przedstawieniu moralizatorski charakter, 
stanowiący przestrogę przed skutkami pijaństwa”. K. Krasnodębska, Nowożytna rzeźba kamien
na…, s. 72.

146 J. Pokora, Totus morio…, s. 233–234. Nie jest pewne, czy istotnie na dzwonie w Sownie wy-
obrażony był błazen. Dzwony zawieszane w kościołach traktowano jako przedmioty szczególne, 
bezpośrednio związane z kultem, możliwe więc, że postać z kielichem została błędnie połączona 
z osobą książęcego wesołka.
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nie kręci ani nie podskakuje. Artysta nie obdarzył wizerunku aż takim dynami-
zmem. Postać, którą wyrzeźbiono na płycie w Sownie powagą, smutkiem, melan-
cholią przypomina znane portrety błaznów.

Kiedy opuścimy sferę legend i ludowych podań, zostają fakty. Nie ma ich 
wiele: dwa źródła współczesne (nagrobek w Sownie i wzmianka u Cradeliusa) 
nie dają podstaw do rekonstrukcji życiorysu Hintzego, wychodzącej poza stwier-
dzenie, iż był błaznem, najpewniej „naturalnym”147, który po śmierci pochowany 
został w kościele w Sownie. Nie ma też wystarczających przesłanek, by wskazać, 
jak miał na imię, czy przyjąć powtarzaną opinię o jego szczególnej predylekcji 
do piwa. Nie zachowały się żadne przekazy mówiące, jakim był człowiekiem. 
Brakuje przekonujących dowodów, by uznać wiarygodność informacji Oerlichsa 
o pochodzeniu nazwy wsi od nazwiska błazna.

Zainteresowanie badaczy epitafium błazna księcia Jana Fryderyka zaowo-
cowało ważnymi ustaleniami, zauważono i zinterpretowano typowe dla błaznów 
atrybuty: czapkę błazeńską (Narrenkappe), błazeńską kryzę (Narrenkragen), 
dzwonki (Schellen) przyszyte do stroju i przede wszystkim obiekt trzymany 
w prawej ręce, którym nie jest ani laska pasterska, ani tym bardziej kiełbasa, ale 
błazeńskie berło (sceptrum morionis). Płyta nagrobna Hintzego jeszcze w 1653 
roku znajdowała się wewnątrz poważnie zniszczonego w czasie wojny trzydzie-
stoletniej kościoła w Sownie, o czym wspomina dokument inwentaryzacji dome-
ny w Podlesiu. Po zburzeniu kościoła została przeniesiona na cmentarz, a w końcu 
XIX wieku wmurowana w ścianę nowobudowanej, neogotyckiej świątyni, gdzie 
znajduje się do dziś. 

147 „Es sein aber nicht alleine Narren die etwa blöde sein vnd ihrer vernufft gar nicht oder 
doch nicht völlig gebrauchen können wie etwa an den Churfürstlichen Hoff Iohannis Friderici 
Hertzogen zu Sachsen Claus Narr bey Iohanni Friderico, Hertzogen zu Stettin Pommern etc Hoch. 
S. vnd Christmildiger gedechtnus vnnd bey unsern Hochlöblichen Gnädigen Fürtsen vnd Herrn 
dieser verstorbener vnd begrabener Misska gewest sondern es finden sich an etliche[n] Höffen 
bissweile[n] viel andere Narren”. Ph. Cradelius, Eine Lehr Trost und Vermahnungs…, s. 54–56; 
Hofnarren 2, s. 48.
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Zdjęcie płyty nagrobnej błazna Hintzego z kościoła św. Marii Magdaleny w Sownie
Fot. Joanna A. Kościelna

Na płycie obecne są elementy ilustrujące ideę vanitas – przewrócony kufel 
oraz napis, który jest grą znaczeń związanych ze słowami mors – śmierć, mo
rior – umierać, morio – błazen, moro – głupiec. Pomimo dociekań kilku pokoleń 
historyków i historyków sztuki wiele pytań ciągle pozostaje bez odpowiedzi: nie 
wiadomo, którego z dwóch Hintzów pochowano w Sownie, jakie znaczenie ma 
gest lewej ręki, co oznacza monogram F.C.B., nie udało się zrekonstruować całe-
go napisu na płycie nagrobnej, a tym samym przekazu, który niesie. Oznacza to, 
że studia nad epitafium Hinziusa powinny być kontynuowane.
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AbstrAkt

Wielowiekowa tradycja związku błaznów z władcami jest od dwóch stuleci tematem stu-
diów akademickich. Niepełne przekazy nie tworzą spójnego obrazu bytowania błaznów 
na dworach pomorskich władców i utrudniają odtworzenie ich losów. Badania nad dzie-
jami dworskich trefnisiów na Pomorzu prowadzili A. Haas, M. Wehrmann, H. Lemcke, 
Z. Fafius, M. Glińska, J. Kochanowska, M. Majewski, J. Pokora. Autorka analizuje eta-
py rodzenia się „legendy Hintzego” oraz, w dialogu z dotychczasowymi ustaleniami, 
zwłaszcza Jakuba Pokory (1995), jego płytę nagrobną. 

A contribution to tHE History of pomEranian jEstErs:  
jEstEr HintZ (DiED 1599)

abstract

A centuries-old history of relations between jesters with their rulers has been researched 
academically for 200 years. Incomplete sources do not make up a coherent picture of 
jesters’ functioning at the courts of Pomeranian rulers and the reconstruction of their 
changing fortunes is not easy. Research on the history of Pomeranian court jesters has 
been conducted by A. Haas, M. Wehrmann, H. Lemcke, Z. Fafius, M. Glińska, J. Ko-
chanowska, M. Majewski, J. Pokora. The author analyses the stage of the creation of the 
‘Hintz legend’ and his tombstone, contrasting it with other interpretations, especially the 
one presented by Jakub Pokora (1995).
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Słowa kluczowe: Prusy, mieszkalnictwo, industrializacja
Keywords: Prussia, housing sector, industrialisation

Industrializacja, urbanizacja, migracje i wzrost cen mieszkań  
w miastach

Własny dach nad głową w epoce industrializacji i urbanizacji w Prusach po 1871 
roku był marzeniem dla wielu nieosiągalnym. Ówczesny Berlińczyk, Walter Ben-
jamin, pisał, „że XIX stulecie jak żadne inne miało bzika na punkcie mieszkania”, 
tęskniło do mieszkania i mieszkania mu brakowało1. Adelheid Saldern wylicza 
liczne grupy mieszkańców, które miały wielkie problemy z dachem nad głową: 
chłopi, robotnicy rolni, dniówkowi, fabryczni, rzemieślnicy, ubożsi pracownicy 
umysłowi i niżsi urzędnicy2. Na sposób zamieszkiwania wielki wpływ miało też 
rozszerzające się wraz z industrializacją i wielkim napływem ludności do miast 
zjawisko zubożenia niższych warstw miejskich, do którego – oprócz złych wa-
runków mieszkaniowych – zaliczało się też nieodpowiednie wyżywienie i zaspo-
kojenie innych potrzeb życiowych. Hans-Ulrich Wehler stwierdził słusznie, że 
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2 A. von Saldern, Im Hause, zu Hause. Wohnen im Spannungsfeld von Gegebenheiten und 
Aneignungen, w: Geschichte des Wohnens, Bd. 3: 1800–1918. Das bürgerliche Zeitalter, hrsg. v. 
J. Reulecke, Stuttgart 1997, s. 147. 
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dla klasy niższej i średniej mieszkanie było głównym, trudnym do rozwiązania 
problemem życiowym, a miasta stawały się polem narastających napięć społecz-
nych i konfliktów.

XIX stulecie wytworzyło mieszczańskie kulturowe wyobrażenie przyja-
znego domu, będącego miejscem odpoczynku i schronienia przed zagrożeniami 
świata, które stało się fundamentem dzisiejszych masowych wyobrażeń. Wów-
czas wszakże tylko niewielki odsetek owo przyjazne oparcie otrzymał, przytła-
czająca większość dom traktowała jedynie jako sypialnię. Nowe, bogacące się 
elity mieszczańskie postrzegały jednak tę epokę z perspektywy własnych do-
świadczeń, jako „złoty wiek”, erę postępu, dobrobytu i rozwoju, równoznaczną 
i utożsamianą z wielkim rozkwitem kraju. Narastające w wielkich industrialnych 
miastach dysproporcje i masowa nędza nie były recypowane i rozumiane inaczej 
jak samozawinione albo godne ubolewania, ale nieuniknione. Dopiero stopniowo 
narastało rozumienie rzeczywistego znaczenia problemów mieszkalnictwa3.

Trzeba pamiętać, że industrializacja powiązana była i z innymi uwarun-
kowaniami rozwoju miast – z rozwojem handlu, komunikacji, co ułatwiało roz-
wój przestrzenny; w wypadku Berlina znaczącą rolę odgrywała też stołeczność. 
Przemysł stopniowo zaczął wychodzić poza miasto, na jego obrzeża. Masowa 
produkcja związana była z rynkiem masowej konsumpcji, a więc i rozrastającymi 
się sklepami, domami towarowymi, usługami. To była baza dla szybkiego, nie-
znanego dotąd „pęcznienia” miast. W 1867 roku w Prusach było tylko 536 miast 
powyżej 2000 mieszkańców, w 1910 – 1180. Podobnie z perspektywy Rzeszy. 
W 1871 roku miała ona tylko trzy miasta liczące powyżej 200 tys. mieszkańców: 
Berlin, Hamburg i Wrocław, w 1913 już 23. Wśród nich bezprzykładny był roz-
rost pruskiego Berlina z 826 tys. mieszkańców w 1871 roku do 2,07 mln w 1914, 
a Kolonii i Wrocławia do z górą 500 tys. Należy pamiętać, jak szybki był ten 
wzrost, na przykład liczba mieszkańców Essen wzrosła z 10 tys. w 1851 roku 
do 230 tys. w roku 1905. Wzrost był tak szybki, że przy przekształcaniu wsi 
w miasta i otrzymywaniu przez nie praw miejskich dochodziło do prawdziwych 
kuriozów. Hamborn nazywane było „największą wsią Prus”, a przekształcone zo-
stało w miasto dopiero w 1911 roku, kiedy osiągnęło liczbę 102 tys. mieszkańców. 
Już na poziomie miast 50-tysięcznych takich przypadków było więcej. Procesy 

3 C. Zimmermann, Wohnen als sozialpolitische Herausforderung. Reformerisches Engage
ment und öffentliche Aufgaben, w: Geschichte des Wohnens…, s. 505, 518–519.
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urbanizacyjne dotyczyły w największym stopniu centralnych i zachodnich pro-
wincji Prus. W okresie 1871–1918 przybyło tam 38 miast, a w zachodnich tylko 
dwa.

Wzrost miast w Prusach pochodził aż w 46,2% z migracji, 41,6% z nadwyż-
ki urodzeń, w 12,2% z włączeń do gminy4. Jednak w Prusach, inaczej niż w USA, 
bardzo szybki wzrost demograficzny opierał się nie na imigracji zewnętrznej, 
a na spadku śmiertelności i imigracji wewnętrznej. Zarówno na wschodzie, jak 
i na zachodzie Prus spadała liczba mieszkańców urodzonych w miejscu zamiesz-
kania. W 1900 roku w Królewcu było to 40,9% osób, w Poznaniu 41,3%, w Byd-
goszczy 29,8%, w Kolonii 51%, w Düsseldorfie 44,9%, w Essen 39%. W 1907 
roku połowa mieszkańców Niemiec urodziła się w innej prowincji niż miesz-
kała w chwili badania. Jak wiadomo, wschodnie prowincje Prus należały do 
uboższych i stamtąd właśnie emigracja do uprzemysłowionych zachodnich Nie-
miec była znaczna. Jak jednak wskazują niektóre badania (np. emigracja z Prus 
Wschodnich do Zagłębia Ruhry), emigrowali nie najbiedniejsi, ale średniozamoż-
ni chłopi, którzy szukali poprawy sytuacji, a nie ratunku przed całkowitą nędzą. 
Żyjące w biedzie masy robotników rolnych często traciły zdolność zmiany swojej 
sytuacji i jakąkolwiek społeczną mobilność. Równocześnie miała miejsce lokalna 
migracja ze wsi do miast, także w prowincjach wschodnich.

Napływu ludności spoza granic nie było, przeciwnie, Prusy, które niezago-
spodarowanych obszarów na sprzedaż nie miały, traciły obywateli przez emigra-
cję. W latach 1885–1895 emigracja zamorska z całych Niemiec wynosiła rocznie 
80–97 tys. osób. Tak więc nie było imigracji do Prus, a pod koniec XIX zaczął 
się też spadek liczby urodzeń, aż o 1/3 w okresie 1880–1913. Oznacza to wzrost 
demograficzny wynikający z urodzeń przed 1900 rokiem i spadek później, ale 
też na pewno wzrost stosowania antykoncepcji. Wzrósł też poziom wyżywienia, 
medycyny, zdrowotności, służby zdrowia. Alarmy o stanie industrialnych miast 
były jednak zasadne. Wprawdzie chłopi mieli dawniej lepszy dostęp do źródeł 
pożywienia, ale z kolei dotykały ich dramatyczne w skutkach klęski głodu, które 
od połowy XIX wieku zaczęły ustępować.

4 H. Matzerath, Urbanisierung in Preußen 1815–1914…, s. 242, 250, 267; H.-U. Wehler, Deut
sche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 3: 1849–1914, München 1995, s. 511–514.
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Wohnungsfrage

Popyt na mieszkania, rosnący w końcu XIX wieku w wyniku wzrostu liczby 
mieszkańców, powodował z jednej strony podwyższenie czynszów, z drugiej – 
wykorzystanie na mieszkania wszystkich możliwych kątów, dachów, strychów, 
nawet przestrzeń pod schodami była wykorzystana przez służbę do spania. Domy 
stawały się też coraz wyższe, co powodowało oszczędności na cenie gruntu5.

Problem mieszkaniowy (Wohnungsfrage) narastał, jednak w latach 1850–
1880 był jeszcze „niedoświetlony” i nie bardzo wiedziano, co z nim zrobić, bo 
nikt nie potrafił wyjść albo poza koncepcje liberalne, albo paternalistyczne6. Już 
w pierwszym dziesięcioleciu XIX wieku ubóstwo i życie miejskie było krytyko-
wane. Handlarz książek, po odwiedzeniu przemysłowego Wuppertalu, orzekł, że 
industrializacja to „grób naszego charakteru, naszych obyczajów i naszej siły”7. 
Historycy liberalni czasem bagatelizują rozmiary ówczesnych problemów miesz-
kaniowych uznając, że sytuacja nie była taka zła, jednak jest to manipulowanie 
statystykami – prawdę mówiąc – wręcz groteskowe. Uznawanie za stan zadowa-
lający albo choćby akceptowalny masowe i powszechne mieszkania jednoizbowe 
dla całych rodzin, z rodzicami śpiącymi razem z dziećmi w jednym łóżku, jest 
poważną aberracją. W rzeczywistości sytuacja uległa normalizacji dopiero po 
drugiej wojnie światowej, przez rozpoczęcie ogromnych programów budownic-
twa socjalnego, w których standardem było mieszkanie wielopokojowe z izbami 
funkcjonalnie wzorowanymi na mieszkaniu mieszczańskim (tj. salon, sypialnia, 
pokój dziecięcy), łazienką i toaletą. Mobilizujące do pracy różnice między bogac-
twem i biedą nie zniknęły, ale straciły swoje patologiczne rozmiary8.

Historyk Clemens Zimmermann zauważył9, że w epoce przednowoczesnej 
obszarem troski Kościoła i państwa były zdrowie i bieda, ale mieszkania już nie. 

5 H.-U. Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte…, s. 515; U. Frevert, Krankheit als politi
sches Problem. Soziale Unterschichten in Preußen zwischen medizinischer Polizei und staatlicher 
Sozialversicherung, Göttingen 1984, s. 185; R.H. Tilly, Vom Zollverein zum Industriestaat. 
Die wirtschaftlich-soziale Entwicklung Deutschlands 1834 bis 1914, München 1990, s. 130–131.

6 Tamże, s. 149. 
7 J. Reulecke, Die Mobilisierung der „Kräfte und Kapitale“ der Wandel der Lebensverhältnisse 

im Gefolge von Industrialisierung und Verstadterung, w: Geschichte des Wohnens…, s. 18–19. 
8 C. Wischermann, Wohnen in Hamburg vor dem Ersten Weltkrieg, Münster 1983, s. 130–250.
9 C. Zimmermann, Wohnen als sozialpolitische Herausforderung. Reformerisches Engage

ment und öffentliche Aufgaben, w: Geschichte des Wohnens…, s. 505, 518–519; G.A. Ritter, Der 
Sozialstaat. Etstehung und Entwicklung im internationalen Verleich, München 1991, s. 62–63.
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W tym zakresie zmiany przyniosła nowoczesność i to właściwie dopiero w XX 
wieku. Opieka socjalna przed pierwszą wojną światową była bardzo dyskryminu-
jąca, wykluczająca i dokonująca społecznej segregacji. O żadnej równości wobec 
prawa nie było mowy. Trzeba to jednak uzupełnić o kluczowe stwierdzenie, że 
w epoce nowożytnej strukturalnie miejsce państwa zajmował szlachcic na wsi 
albo mistrz cechowy w mieście. Także chaty chłopskie w świecie feudalnym nie 
kosztowały zbyt wiele, gdy drewno pochodziło z pańskiego lasu i z szybami i ko-
minem był nawet problem, a robili je sami chłopi. Oczywiście występował także 
problem dziedziczenia i liczniejszego potomstwa, ale system „od biedy” działał. 
Z kolei rzemieślnik uczniów i czeladników przyjmował w mieście pod swój dach 
bezpłatnie, chociaż oznaczało to dla nich całkowity brak prywatności i niemoż-
ność założenia rodziny. 

Tak więc pomoc Kościoła i państwa nie była konieczna, a i tak szpitale 
średniowieczne były też przytułkami dla bezdomnych; jałmużny dla biednych 
w tych czasach były dosyć hojne. Wohnungsfrage jako przedmiot debaty pub-
licznej pojawiło się dopiero w XIX wieku, a w rzeczywistości nasilało od połowy 
i szczególnie pod koniec stulecia, wraz z przyśpieszeniem migracji do miast. Po-
jawiły się pojęcia Wohnungsproblem i Wohnungsnot, jako część szerszej kategorii 
– Sozial Frage.

Liberalny model myślenia oznaczał doktrynerskie i niepraktyczne my-
ślenie w kategoriach rynkowych oraz ścisłe wiązanie rozwoju mieszkalnictwa 
z produkcją mieszkań i rynkiem kapitałowym, ideowo odrzucając ingerencję 
państwa czy komunalną. Z powodu nacisku pozbawionych perspektyw mieszka-
niowych robotników nasilała się w tym czasie polityzacja problemu mieszkanio-
wego i próby poprawy sytuacji przez interwencję państwa na rynku mieszkań. 
Socjalny konserwatysta i uczony, profesor Gustaw von Schmoller, w 1890 roku 
wskazywał, że właśnie „wrzód nierozwiązanej kwestii mieszkaniowej sprowa-
dzający warunki życia robotników do poziomu barbarzyństwa i zezwierzeńcenia 
w szybko rosnących wielkich miastach może stać się przyczyną rewolucji”10. Ge-
neralnie powstanie państwa dobrobytu było niezbędne w obliczu głębokich prze-
mian społecznych – industrializacji, wielkich migracji, sekularyzacji, przemian 

10 Ostrzegał on przed „socialen Revolutionen, die kommen müssen, wen wir nicht aufhören 
die unteren Klassen in unseren Großstädten durch ihre Wohnungsverhältnisse zu Barbaren zu 
tierischem Dasein herabzudrücken”, za: B. Fuhrmann, W. Meteling, B. Rajkay, M. Weipert, Ge
schichte des Wohnens von Mittelalter bis heute, Darmstadt 2008, s. 101. Zob. także T. Nipperdey, 
Deutsche Geschichte 1866–1918, München 1991, s. 142; C.J. Fuchs, Wohnungsfrage, w: Die En
twicklung der deutschen Volkswirtschaftslehre im 19 Jahrhundert, Leipzig 1908, T. 1, s. 1–2.
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mentalności w społeczeństwie masowym, politycznej mobilizacji mas11. Powstały 
liczne działające w Prusach towarzystwa i organizacje (Verein für Sozialpolitik) 
podejmujące refleksje i pierwsze działania dla zaradzenia złej i niebezpiecznej, 
również dla klas wyższych, sytuacji w dziedzinie mieszkalnictwa. Zajmowały się 
one przede wszystkim sytuacją warstwy robotniczej. Refleksje i projekty reform 
często miały konserwatywny charakter i niezbyt racjonalnie wspierały idee dro-
giego budownictwa indywidualnego dla robotników, co wynikało z przekonania 
o demolującym więzi środowiskowe i wspólnotowe, niehigienicznym oraz demo-
ralizującym charakterze Mietskaserne12.

Masowe wynajmowanie mieszkań

W miastach mieszkania przede wszystkim wynajmowano, bo zakup był za drogi. 
Utrzymanie mieszkania było problemem nawet dla niższych pracowników umy-
słowych i urzędników13. Najdroższe, jeżeli chodzi o wysokość czynszu w stosun-
ku do metrażu, i najpopularniejsze były, tak samo jak dzisiaj, mieszkania jedno-
pokojowe, bo był na nie największy popyt – a więc najbiedniejsi płacili najwięcej. 
Trzeba też pamiętać, że aby zamortyzować cenę gruntu, kamienice stawały się 
coraz wyższe. Widać to po gęstości zaludnienia w miastach. W zachodnich pro-
wincjach zaludnienie wzrosło do 1224 mieszkańców na km2 w 1910 roku z 683 
w roku 1885. W prowincjach wschodnich w tych samych przedziałach czasowych 
– z 349 na 487. Liczba mieszkańców przypadających na dom w Prusach w la-
tach 1875–1910 wzrosła z 8,5 na 10. W tym samym czasie w miastach prowincji 
wschodnich z 14 na 16,5, a prowincji zachodnich – z 10,1 na 13. Coraz wyższe 
były przede wszystkim czynszówki dla biedoty. 30% mieszkań stanowiły też ofi-
cyny (dane: Berlin, Charlottenburg, Magdeburg, Poznań). Wysokie kamienice, 
bez wind, dla biedoty mieszkającej na wyższych piętrach były udręką (np. nosze-
nie wody ze studni przez kobiety). Upowszechnianie wodociągów, kanalizacji, 

11 G.A. Ritter, Der Sozialstaat…, s. 64.
12 C.J. Fuchs, Wohnungsfrage…, s. 18–19.
13 C. Zimmermann, Wohnen als sozialpolitische Herausforderung…, s. 505, 518–519, 556; 

B. Fuhrmann, W. Meteling, B. Rajkay, M. Weipert, Geschichte des Wohnens von Mittelalter…, 
s. 103; J. Kuczynski, Geschichte des Alltags des deutschen Volkes, Bd. 4, Berlin 1982, s. 175–177; 
P.H. Feist, Geschichte der deutschen Kunst 1848–1890, Leipzig 1987, s. 257–258; T. Nipperdey, 
Deutsche Geschichte 1866–1918…, s. 136, 142–143; E. Makowski, Ruch robotniczy w Wielkopol
sce. Zarys dziejów do roku 1981, Poznań 1984, s. 33–34; H. Matzerath, Urbanisierung in Preußen 
1815–1914…, s. 302–303, 310.
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gazu i wind, stopniowo te dolegliwości zniwelowało. W latach 1861–1871 liczba 
berlińskich domów mieszkalnych wyższych niż 4 piętra wzrosła z 3785 na 14 777, 
natomiast z 20 tys. w 1875 roku – do 200 tys. w roku 1911. Szczególnie duża kon-
centracja Mietskasern występowała w Berlinie, gdzie w 1900 roku 1/6 mieszkań 
znajdowała się w dużych kamienicach liczących ponad 30 mieszkań. Mniejsze 
kamienice częściej występowały na wschodzie – od Wrocławia do Królewca.

Grupy społeczne i zawodowe coraz częściej skupiały się przy jednej ulicy, 
w jednym kwartale, co sprawiało, że kamienice stały się bardziej jednorodne 
społecznie niż kiedyś i przy pewnym poziomie zamożności coraz bardziej liczył 
się „dobry adres”. 

Prawie wszystkie mieszkania przeznaczone były na wynajem, co wynikało 
z dysproporcji między zarobkami i ceną zakupu własnego lokum. Już od 1820 
roku 75% wzrostu rocznego ludności Berlina stanowiła migracja, za czym miesz-
kalnictwo zupełnie nie nadążało, a więc ceny rosły. Berlin był pod tym wzglę-
dem miastem zupełnie wyjątkowym w porównaniu do Londynu i Paryża, które 
były wielkie już na początku XIX wieku i gdzie nie było aż takiego szalonego 
tempa wzrostu tkanki miejskiej. Już w końcu XVIII wieku 66–75% mieszkań 
w Berlinie była wynajmowana, ale w 1871 roku wskaźnik ten wzrósł do 95%, 
co oznaczało narastanie ilości masy robotniczej oraz klas średnich. Zamożniejsi 
również bowiem poprzestawali na wynajmie, nawet średniozamożni urzędnicy – 
w ich wypadku były to większe wielopokojowe mieszkania w „porządnych” ka-
mienicach. jeśli chodzi o ludność uboższą, wynajmowane mieszkania były małe 
i bardzo często przepełnione. W 1871 roku przepełnionych było 23 tys. mieszkań 
berlińskich, czyli 13%, prawie wszystkie jednopokojowe. W rzeczywistości jed-
nak było ich o wiele więcej, jedynie urzędowe normy były bardzo niskie. Po 1871 
roku pod Berlinem zaczęto też tworzyć osiedle baraków dla robotników, czyli 
właściwie slumsy. Ten fatalny stan rzeczy przez zamożnych mieszczan był oczy-
wiście bardzo krytykowany – jako kryminogenny, prowadzący do braku zako-
rzenienia, rozpadu więzi rodzinnych i demoralizujący. Winą obciążano samych 
robotników, zarzucając im stereotypowo lenistwo, pijaństwo i rozpustę oraz ha-
zard i marnotrawstwo.

Bardzo powoli spadała liczba mieszkań jednoizbowych. W 1875 roku w Ber-
linie wynosiła ona 53%, w 1911 roku – 44%. Z kolei udział mieszkań większych 
dwuizbowych wzrósł z 25 na 31%, a większych – z 22 na 25%. Przestrzeń miesz-
kalna na osobę pod koniec wieku wynosiła w dużych miastach 10–12 m2, a sto lat 
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później – już 3914. Cały czas problemem byli najemcy samego łóżka – Schlafgän
gerzy, których w Polsce zwano najemcami „ciepłego łóżka”, śpiący w tym sa-
mym, wygrzanym przez poprzednika łóżku. W 1880 roku w Berlinie było ich 
59 tys., w 1885 – 85 tys., w 1890 – 95 tys.15 Nie inaczej było w Szczecinie, gdzie 
nazywano ich także Schlafleute – tutaj było ich w 1880 roku 2000, prawie wy-
łącznie mężczyzn16.

Nieustanne były przeprowadzki z powodu zmian pracy, niszczące stabilność 
rodziny i jej umocowanie w środowisku sąsiedzkim kamienicy. W Berlinie prze-
prowadzki obejmowały rocznie aż 38% lokali w 1871 roku i 43% lokali w roku 
1872. W 1900 roku sytuacja nadal była zła – na 1,9 mln mieszkańców odbyło się 
715 tys. przeprowadzek. W Essen około 1900 roku 50% mieszkańców zmieniała 
miejsce zamieszkania w ciągu dwóch lat17.

Infrastruktura miejska, komunikacja i innowacje techniczne

W końcowych dziesięcioleciach XIX wieku pojawiła się zupełnie nowa, nieznana 
wcześniej infrastruktura miejska, zmieniająca jakość życia, najpierw najzamoż-
niejszych, szybko jednak ulegając upowszechnieniu i docierając do robotników. 
Już wcześniej jednak stopniowy rozwój kolei i komunikacji tramwajowej umoż-
liwił i przyśpieszył przestrzenny rozwój miast. W całej Europie, nie tylko w Ber-
linie, rozbudowywano obwodnice (Ringi), upowszechnianie żelazobetonu zaś 
ułatwiało budownictwo. Miasta rozprzestrzeniały się według schematów gwiaź-
dzistych czy promienistych z koncentrycznymi placami ozdobionymi monumen-
tami lub na podstawie siatki18.

Berlińczyk Walter Benjamin wspominał wiek XIX, że kojarzy mu się nie 
z operetkami Offenbacha, ani muzyką podczas parad wojskowych: „Nie, słyszę 

14 B. Fuhrmann, W. Meteling, B. Rajkay, M. Weipert, Geschichte des Wohnens von Mittelalter…, 
s. 121, 128–129; H. Matzerath, Urbanisierung in Preußen 1815–1914…, s. 279.

15 Tamże, s. 215; B. Baranowski, Wyposażenie wnętrz, w: Historia kultury materialnej Polski, 
t. 6, red. B. Baranowski, Wrocław 1979, s. 431. 

16 L. Turek-Kwiatkowska, Życie codzienne w Szczecinie w latach 1800–1939, Szczecin 2012, 
s. 40.

17 B. Fuhrmann, W. Meteling, B. Rajkay, M. Weipert, Geschichte des Wohnens von Mittelal
ter…, s. 104; J. Wietog, Der Wohnungsstandard der Unterschichten in Berlin, w: Arbeiterexistenz 
im 19. Jahrhundert. Lebensstandard und Lebensgestaltung deutscher Arbeiter und Handwerker, 
hrsg. v. W. Conze, U. Engelhardt, Stuttgart 1981, s. 114–129; J. Kuczynski, Geschichte des All
tags…, s. 201–202, 210; T. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866–1918…, s. 144–145, 210.

18 P.H. Feist, Geschichte der deutschen Kunst…, s. 260–261, 264–265.
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krótki łoskot węgla, który z blaszanego pojemnika wpada do żelaznego pieca, 
stłumiony wybuch z jakim zapala się żarnik lampy gazowej i pobrzękiwanie jej 
klosza na mosiężnej podkładce, gdy ulicą przejeżdża wóz”19. To znany nam do-
brze język i metaforyka wielbiącego, a w każdym razie zafascynowanego po-
stępem technicznym i nowoczesnością wieku pary i elektryczności, człowieka. 
W Berlinie, Szczecinie, Poznaniu czy Wrocławiu już ok. 1900 roku podniosła się 
jakość mieszkań z powodu sukcesywnego upowszechniania wodociągów, skana-
lizowanych toalet z syfonem dla poszczególnych mieszkań (a nie w pionie, albo 
na piętrze) oraz możliwości ogrzewania mieszkań. Na Śląsku, a jeszcze bardziej 
w Zagłębiu Ruhry, a także w kraju Saary na zachodzie Prus, było jednak zdecy-
dowanie lepiej20.

Od połowy lat 70. XIX wieku do pierwszej wojny światowej część miast 
pruskich, a 2/3 miast w Niemczech, miało już gazownie, chociaż lampy gazowe 
w mieszkaniach pojawiły się już w latach 60. Po 1900 roku w mieszkaniach szyb-
ko upowszechniało się oświetlenie elektryczne, po 1880 – centralne ogrzewanie 
i kaloryfery, początkowo tylko na korytarzu, potem w mieszkaniach. Podobnie na 
szeroką skalę rozwijały się wodociągi i kanalizacja. Prusy przodują, ale gdzie in-
dziej prace przebiegają w podobnym czasie. Około 1900 roku w lepszych domach 
pojawiło się WC w poszczególnych mieszkaniach, ale w czynszówkach toaleta 
ciągle była tylko jedna na całe piętro21.

Na każdym podwórku znajdowały się cementowane kloaki i szamba, opróż-
niane 2–3 razy do roku. Początkowo też woda do spłukiwania ulic i chodników 
oraz klozetów spływała przy braku osobnej kanalizacji toalet do otwartych rynien 
i ogólnych kanałów. Dopiero prace w zakresie higieny i stosunków sanitarnych 
oraz medycyny społecznej, szczególnie Ślązaka z Wrocławia –  Rudolfa Vircho-
wa i Niemca – wolsztynianina z Wielkopolski Roberta Kocha, doprowadziły do 
pozytywnych zmian. Szczególne zasługi miało Deutsche Verein für Gesundheit-
spflege (1873), zajmujące się m.in. badaniami nad leczeniem tyfusu i znaczeniem 
wody pitnej. W Berlinie w latach 1885/1886 90% parceli miało już nowoczesną 

19 W. Benjamin, Berlińskie dzieciństwo na przełomie wieków, Warszawa 2010, s. 13.
20 C. Zimmermann, Wohnen als sozialpolitische Herausforderung…, s. 520–524; B. Fuhr-

mann, W. Meteling, B. Rajkay, M. Weipert, Geschichte des Wohnens von Mittelalter…, s. 124–126; 
L. Mumford, Die Stadt. Geschichte und Ausblick, Köln 1963, s. 549–551, 554–555; E. Włodarczyk, 
Rozwój przestrzenny i demograficzny miasta, w: Dzieje Szczecina 1806–1945, red. B. Wachowiak, 
Szczecin 1994, s. 290–294.

21 T. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866–1918…, s. 140; G. Vigarello, Historia zdrowia 
i choroby, Warszawa 1997, s. 222.
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kanalizację. W miastach, jako zauważalne z daleka elementy nowoczesnego miej-
skiego pejzażu, pojawiły się wieże ciśnień, a w okresie 1850–1880 liczba zacho-
rowań na tyfus znacznie spadła22.

Przedstawimy rozwój infrastruktury na przykładzie średniej wielkości mia-
sta w prowincji wschodniej. W Szczecinie komunalna infrastruktura rozwijała 
się już w I połowie XIX wieku, od gazowni powstałej w 1848 roku poczynając. 
Gaz wykorzystywano do oświetlenia mieszkań oraz ulic. Tworząc sieć kanaliza-
cyjną i wodociągową (1865 r.) władze korzystały z doświadczeń Berlina, Essen 
i Halle. Wodociąg miejski zaopatrywał mieszkańców w filtrowaną wodę rzeczną. 
Wieża ciśnień oddana została do użytku w 1882 roku; podłączonych do sieci było 
wówczas 1530 budynków, a więc ok. 70%. Koszty utrzymania gazowni i wodo-
ciągów pochłaniały rocznie aż 20% wydatków miasta. 

Wszystkie przedsięwzięcia miały charakter miejski, a nie prywatny, i by-
wały nierzadko wspierane z budżetu państwa. Tak było w 1878 roku, kiedy pań-
stwo przejęło finansowanie kontynuacji budowy wodociągu. W latach 80. sieć 
wodociągowa liczyła 5 km, w 1897 roku – 94,6 km, a do 1910 roku rozrosła się 
do 193,5 km. Zużycie wody wzrosło w mieście z 3236 tys. m3 w 1885 roku do 
5424 w roku 1910. Zużycie gazu z 3973 m3 w roku 1880 – do 12 728 w 1910 
roku. Ścieki odprowadzano bez oczyszczania do Odry, a kanalizacja z lat 90. 
była prymitywna. Kanałów ściekowych (murowanych, betonowych, z rur glinia-
nych i najstarszych – drewnianych) było łącznie 64,3 km. Oczyszczalnię ście-
ków Szczecin otrzymał na początku XX wieku. W 1912 roku sieć kanalizacyjna 
Szczecina rozrosła się do 136 km, dla porównania  – wrocławska miała 343 km, 
a gdańska 110 km. Pierwsza elektrownia szczecińska powstała w roku 1890, a do 
wybuchu wojny oddano do użytku dwie kolejne. Dzięki temu  w 1897 roku  roz-
poczęto stałą eksploatację dwóch pierwszych linii tramwajowych23, konsultując 
rozwiązania we Wrocławiu. Tramwaj elektryczny zasadniczo zmieniał sytuację 
komunikacyjną miasta, skracając czas dojazdów mieszkańców do pracy, chociaż 
bilety dla robotników były zbyt drogie. 

W Prusach, po wodociągach i kanalizacji, pojawiły się elektrownie i insta-
lacje techniczne. Punktem wyjścia dla tej rewolucji było wynalezienie dynama 
przez Wernera von Siemensa. W latach 80. powstawały pierwsze elektrownie 

22 B. Fuhrmann, W. Meteling, B. Rajkay, M. Weipert, Geschichte des Wohnens von Mittelal
ter…, s. 101–107.

23 E. Włodarczyk, Rozwój przestrzenny i demograficzny miasta…, s. 299–305; B. Fuhrmann, 
W. Meteling, B. Rajkay, M. Weipert, Geschichte des Wohnens von Mittelalter…, s. 106.
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– w 1887 roku w Elberfeld, w 1888 w Barmen, w 1889 w Królewcu, w 1890 
w Hanowerze, następnie w Berlinie i Hamburgu. W 1908 roku już 2/3 średnich 
i dużych miast w Prusach miało elektrownie. W przeciwieństwie do gazowni 
były one w większości komunalne, chociaż  z czasem powstawały też wielkie 
elektrownie prywatne, które sprzedawały miastom prąd.

Największy popyt na energię elektryczną występował ze strony rozwijają-
cego się przemysłu i komunikacji tramwajowej. Pierwszy tramwaj elektryczny 
pojawił się w Berlinie w 1879 roku, ale stała linia powstała w tym mieście dzięki 
Wernerowi von Siemensowi w 1881 roku (w Wiedniu np. w 1883 r.)24. Pamiętać 
trzeba jednak, że w zakresie komunikacji miejskiej ważną rolę odgrywały doroż-
ki, tramwaje konne (Charlottenburg 1865), kolejka miejska z parowozami (Berlin 
1886), w latach 90. wyparta na szerszą skalę przez tramwaje elektryczne. Kolej 
miejska w Berlinie była rozbudowywana od 1908 roku o metro. Za komunikację 
miejską odpowiadały władze komunalne, a indywidualna komunikacja automo-
bilowa dopiero raczkowała25.

Wprawdzie dotyczyło to tylko elit, jednak w mieszkaniach coraz częściej 
pojawiały się łazienki i wanny z napuszczaną z kranu wodą i odpływem oraz 
WC z odpływem wody, rozwiązując problemy higieniczne, które wcześniej były 
dosyć kłopotliwe26. Na wyposażeniu mieszkań z wolna pojawiał się też telefon. 
Benjamin komentował: „Niewielu korzystających dzisiaj z telefonu wie jakie spu-
stoszenie spowodowało kiedyś jego pojawienie się na łonie rodziny. Jazgot jaki 
wydawał między drugą a czwartą po południu, gdy jakiś kolega szkolny znów 
zażyczył sobie rozmowy ze mną był sygnałem alarmowym, który zakłócał nie 
tylko sjestę moich rodziców, lecz całą epokę dziejów powszechnych, w której 
centrum się jej oddawali. Sprzeczki z urzędnikami były regułą, nie mówiąc już 
o pogróżkach i inwektywach Ojca pod adresem biura skarg i zażaleń. Jednak 
prawdziwe orgie wyczyniał on z korbką, którą obracał zapamiętale przez całe mi-
nuty (...). W tym okresie telefon wisiał odstawiony na bok i wykluczony między 
skrzynią na brudną bieliznę, a gazomierzem w rogu tylnego korytarza, skąd jego 
Jazgot jeszcze wzmagał grozę berlińskiego mieszkania”27. W końcu XIX wieku 

24 W. Benjamin, Berlińskie dzieciństwo…, s. 10; tenże, Pasaże…, s. 108–111; H. Matzerath, 
Urbanisierung in Preußen 1815–1914…, s. 336. 

25 H. Matzerath, Urbanisierung in Preußen 1815–1914…, s. 286–287.
26 Tamże, s. 184; C. Zimmermann, Wohnen als sozialpolitische Herausforderung…, s. 624–

625.
27 W. Benjamin, Berlińskie dzieciństwo…, s. 10; tenże, Pasaże…, s. 40–41.
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w kuchniach używano już nierzadko gazowych pieców, chociaż były niedosko-
nałe – gaz ulatniał się, dochodziło do eksplozji i pożarów. Kuchnia elektryczna 
oraz centralne ogrzewanie pojawiły się pod koniec XIX wieku, ale stanowiły 
jeszcze wielką rzadkość. W mieszkaniach i na ulicach w II połowie XIX wieku 
stosowano już powszechnie oświetlenie gazowe. Początki oświetlenia elektrycz-
nego przypadają na schyłek XIX wieku, ale jego upowszechnienie nastąpiło do-
piero w wieku XX. Pierwsze żarówki były bardzo nietrwałe, ich żywotność nie 
przekraczała 150 godzin (dzisiaj – od 2000 do 100 000 godzin). W 1900 roku 
został opatentowany odkurzacz, chociaż jego upowszechnienie nastąpiło dużo 
później, przy czym pierwsze modele były ogromne, wielkości obecnej lodówki. 
W interesującym nas okresie odkurzanie spadało na panią domu, jej córkę albo 
służącą. Od dawna znane były żelazka z duszą, jednak w XIX wieku pojawiły się 
często wybuchające żelazka gazowe, a na koniec stulecia elektryczne, które upo-
wszechniły się w XX wieku. Ważnym elementem wyposażenia domowego była 
maszyna do szycia Singera, jako że znacznie więcej rzeczy niż dzisiaj naprawia-
no, cerowano i szyto. Była to epoka rewolucji domowej, jeżeli chodzi o ułatwienia 
i usprawnienia spraw codziennych, tak też było z maszyną do szycia, która ozna-
czała odejście od żmudnego szycia ręcznego. Sam Karol Marks wskazał ją w Ka
pitale jako przykład rewolucji technicznej. Jej konstrukcja powiązana była z roz-
wojem masowego przemysłu maszynowego. Maszyna do szycia skonstruowana 
została w USA, jednak w Niemczech i Prusach pojawiła się już w połowie XIX 
wieku. Brockhaus z 1854 roku informował, że maszyna do szycia, to „najnowszy 
amerykański wynalazek, ulepszony i wielorako stosowany w Niemczech”28. Pro-
dukcja niemieckich maszyn do szycia ruszyła już w latach 60. XIX wieku i był to 
jedyny kraj przed pierwszą wojną światową produkujący podobną jak USA ilość 
tych maszyn. W 1890 roku ich roczna produkcja w Niemczech stanowiła 1/3 pro-
dukcji światowej, czyli 500 tys. sztuk, zaś w 1907 roku już 1,1 mln sztuk. Było to 
urządzenie pożądane, ale drogie. W latach 50–60. maszyna kosztowała 200–300 
marek, potem staniała o połowę, ale i tak dla wielu była niedostępna. Wprowa-
dzono więc system sprzedaży ratalnej29. Maszyna do szycia, jak i inne urządzenia 
techniczne, ułatwiała życie gospodyń domowych i ograniczała wydatki na kraw-
ca i szwaczkę. Obok gry na pianinie zaczęto uczyć córki szycia na maszynie, bo 

28 K. Hausen, Postęp techniczny a praca kobiet w XIX w. Maszyna do szycia w świetle historii 
społecznej, w: tejże, Porządek płci. Studia historyczne, Warszawa 2010, s. 150–177.

29 Tamże, s. 159–161.
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miało to być rozwiązaniem problemu zdobycia środków utrzymania na przykład 
na wypadek śmierci męża. Wiele kobiet w domu pracowało dorywczo, zatrudnia-
ło się też w przemyśle odzieżowym, jednak otrzymywane wynagrodzenie było 
bardzo niskie. Na skalę zjawiska wskazywał już w 1870 roku Gustaw Schmoller, 
a berlińskie czasopismo kobiece „Bazar” reklamowało ją: „Któż więc może prze-
czyć temu, że poprzez zaprowadzenie maszyny do szycia w rodzinie rozwiązał 
się problem i praca przestała być ciężarem, lecz jawi się jako przyjemność i miły 
sposób spędzania czasu”30.

Wszystkie ważniejsze innowacje upowszechniały się w Niemczech najszyb-
ciej na świecie, ponieważ ich państwowe uniwersytety wiodły prym w rewolucji 
naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach: chemii, elektryczności, komu-
nikacji, optyce. Elektryczność pojawiła się początkowo tylko w mieszkaniach 
najbogatszych, a koszty energii dostosowane były jedynie do ich kieszeni. Cały 
czas prowadzone były jednak starania, aby przy komunalnej własności elektrow-
ni, zasięg użytkowania energii elektrycznej nie miał charakteru klasowego31.

Mieszkania zakładowe, spółdzielnie i dysproporcje  
w różnych grupach społecznych

W jednych kwestiach następował regres, w innych postęp. 22% robotników na 
Śląsku i w Ruhrze mieszkało w mieszkaniach zakładowych, wśród pracowni-
ków Kruppa 25%, wśród górników 15–20% mieszkań było wynajmowanych. 
Wprawdzie w byle jak zbudowanych kamienicach, ale nierzadko w mieszkaniach 
dwupokojowych albo nawet w małych domkach, właśnie z dwoma izbami miesz-
kalnymi. Rola mieszkań zakładowych była całkiem znacząca, rósł także ich stan-
dard. W 1900 roku w Essen 12% robotników mieszkało w mieszkaniach zakła-
dowych. Po 1900 roku miały one już często kanalizację, toalety, pralnie, piwnice 
i strychy. Powstawały całe zakładowe osiedla jak „Altenhof” Kruppa z 1892/1893 
roku, „Hellerau” z lat 1909/1910. Kolonia „Merck” na obrzeżu Darmstadt obej-
mowała 200 domków, z których każdy miał dwa pokoje i kuchnię32.

30 Tamże, s. 162.
31 W. Benjamin, Berlińskie dzieciństwo…, s. 10; tenże, Pasaże…, s. 108–111.
32 C. Zimmermann, Wohnen als sozialpolitische Herausforderung…, s. 580–585; T. Nipperdey, 

Deutsche Geschichte 1866–1918…, s. 149; C.J. Fuchs, Wohnungsfrage…, s. 4; H. Matzerath, Urba
nisierung in Preußen 1815–1914…, s. 297–299.
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Pierwsze towarzystwa budowlane (Baugenossenschaften, Baugesellscha
ften) powstały w Hamburgu (1862) i Karlsruhe (1870). Były to de facto spółdziel-
nie zwykłych pracowników, a więc niedysponujące większymi środkami na in-
westycje. Musiały więc brać kredyty na hipotekę domów budowanych zwykle na 
gruntach gminy. Kredyty udzielane były w znacznym stopniu przez towarzystwa 
ubezpieczeniowe. Spółdzielnie rozwinęły się po roku 1900 i w 1914 roku istniały 
już w Niemczech 1402 towarzystwa ze 105 tys. wybudowanych mieszkań. Było 
to uzupełnienie rynku mieszkaniowego, ale o sporym znaczeniu. Towarzystwa 
robotnicze wydzierżawiały za czynsz mieszkania, towarzystwa urzędnicze nato-
miast miały znacznie większy wkład własny i były zamożniejsze, przykładowy 
dom w Kolonii z 1914 roku miał mieszkania o wielkości 46–68 m2. Inne towarzy-
stwa sprzedawały na własność całe domki33. W 1890 roku odbyła się debata ber-
lińskiego Związku Architektów o reformie mieszkań czynszowych (Paul Wolf, 
Paul Mebes, Erich Köhn, Bruno Taut, Walter i Karl Koeppen). Alfred Messel 
w 1893 roku z ramienia Berliner Spar- und Bauverein wybudował dwa domy 
w Moabicie, dwa inne (1897–1899) przy Proskauer Strasse i Weisbachstrasse 
(1899–1905)34. Na ziemiach polskich w zaborze pruskim rozwój spółdzielczości 
zaczął się w latach 60., jednak dopiero pod koniec wieku XIX powstały pierw-
sze spółdzielnie budowlane, stanowiące zaczątek spółdzielni mieszkaniowych. 
W 1889 roku wydana została ustawa prawa spółkowego tworząca ramy prawne 
dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Erwerbs- und Wirtschaftsgenos-
senschaften). Pierwsze Towarzystwo Pomoc – Spółka Budowlana, zostało zało-
żone 27 marca 1890 w Poznaniu przez dr. Józefa Kusztelana, ówczesnego dyrek-
tora Banku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych. Miało ono pomnażać polski 
stan posiadania w Poznaniu, ale też zajmować się wspieraniem i udzielaniem co-
rocznej subwencji Teatrowi Polskiemu. Do spółdzielni przystąpiło 71 członków 
z Poznania i 103 z całej Wielkopolski oraz 14 z Galicji i Królestwa. W 1891 roku 
na przykład spółdzielnia zbudowała w Poznaniu dwa domy przy ulicy 27 Grud-
nia, ukończone po dwóch latach. Spółdzielnia „Dom Przemysłowy” wybudowała 
od 1890 roku w ciągu trzech lat dom przy Placu Wolności 18. W Poznaniu istniały 
też inne spółdzielnie budowlane: Jeżyce – Spółka Budowlana, Letnisko – Poznań, 
Gromada – Spółka Budowlana. W 1901 roku powstała spółdzielnia budowlana 

33 C. Zimmermann, Wohnen als sozialpolitische Herausforderung…, s. 604–607, 629; 
H. Matzerath, Urbanisierung in Preußen 1815–1914…, s. 298–299.

34 C. Zimmermann, Wohnen als sozialpolitische Herausforderung…, s. 610–611.
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„Gniazdo” przy towarzystwie gimnastycznym „Sokół”. Pod zaborem pruskim 
w 1918 roku działało aż 316 spółdzielni różnego typu. Poza Poznaniem także w in-
nych miastach zaboru pruskiego przed 1918 rokiem istniały liczne spółdzielnie 
mieszkaniowe: w Bydgoszczy, Gnieźnie, Lesznie, Kościanie, Szamotułach, Swa-
rzędzu, Inowrocławiu, Zbąszyniu, Wągrowcu. W sumie w Wielkopolsce – 17 du-
żych spółdzielni mieszkaniowych z zasobami w 18 miastach. Na ogół budowano 
tu domy solidne o dobrym standardzie, lepsze niż np. w Galicji35. Podobne polskie 
spółdzielnie mieszkaniowe istniały na Śląsku i Pomorzu Gdańskim – w Tczewie, 
Chojnicach, Grudziądzu, Świeciu, Toruniu, Starogardzie, Działdowie36.

Jakość mieszkań klas niższych była jednak najczęściej bardzo niezadowala-
jąca. Tak było w wypadku milionów robotników rolnych we wschodnich prowin-
cjach Prus, niby wolnych, ale zależnych we wszystkim od swych pracodawców, 
żyjących w nędznych chatach. Max Weber przeprowadził w latach 1891/1892 an-
kietę w tym środowisku, której rezultaty były bardzo pesymistyczne. Na Śląsku 
na robotnika rolnego (Insten, Gärtner) przypadało 3–5 m2 powierzchni miesz-
kalnej, a domy tych ludzi junkrzy określali jako „jaskinie zbrodni”. Wbrew po-
tocznym wyobrażeniom warunki życia robotników w wielkim przemysłowym 
mieście były lepsze niż robotników dniówkowych w teoretycznie „zdrowych wa-
runkach wiejskich”37. 

Państwo i władze komunalne wobec budownictwa

Prawo budowlane do połowy XIX wieku pozwalało na całkowitą anarchię w za-
budowie miast i nie dawało szans na sensowny porządek urbanistyczny, a do 
końca stulecia nabierało dopiero rozpędu. W XVIII wieku istniały zróżnicowane 
lokalnie ordynacje budowlane i w Landrechcie z 1794 roku pojawiły się pierw-
sze zapisy, że żadna inwestycja budowlana nie może być podjęta ze szkodą dla 
dobra publicznego i wbrew interesowi miasta. Były to jednak jedynie dyrekty-
wy, które przecierały ścieżki kodyfikacyjne bez większego praktycznego jeszcze 

35 L. Trzeciakowski, Warunki kształtowania się spółdzielczości polskiej w pod zaborem pru
skim, w: 90 lat spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce (1890–1980), red. J. Topolski, Poznań 
1982, s. 9–22; C. Burdziński, Wielkopolska spółdzielczość mieszkaniowa w latach 1890–1945, 
w: 90 lat spółdzielczości mieszkaniowej…, s. 23–29.

36 S. Kukuryka, Dorobek polskiej spółdzielczości mieszkaniowej, w: 90 lat spółdzielczości 
mieszkaniowej…, s. 51.

37 C. Zimmermann, Wohnen als sozialpolitische Herausforderung…, s. 520–524; B. Fuhrmann, 
W. Meteling, B. Rajkay, M. Weipert, Geschichte des Wohnens von Mittelalter…, s. 124–126.



70 Dariusz Łukasiewicz

zastosowania. W 1855 roku administracja komunalna otrzymała ustawą prawo 
do ustalania planu zagospodarowania miasta i była to pierwsza pruska norma 
prawna o większym znaczeniu. Plan zabudowy Berlina Jamesa Hobrechta po-
wstał w 1862 roku (1858?). Podobnie jak w zakresie innych instytucji i urządzeń 
socjalnych, Rzesza i Prusy szybko wdrażały nowe rozwiązania w dziedzinie pra-
wa budowlanego. W innych zaborach działo się to do wybuchu pierwszej wojny 
światowej, przy czym w zaborze rosyjskim były to rozwiązania bardzo niedosko-
nałe. Sprawę organizacji miejskiej posunęła w Prusach ustawa z 1875 roku, mają-
ca bardziej praktyczne znaczenie niż rozwiązania z roku 1855. Dawała władzom 
komunalnym uprawnienia do regulowania przebiegu linii komunikacyjnych, ulic 
i położenia domów (Bauflucht). Około roku 1900 narastała ilość prawnych i po-
licyjnych regulacji budowlanych oraz nadzoru administracyjno-policyjnego. Nie 
można też zapomnieć o lokalnych rozwiązaniach budowlanych, jak ordynacja 
budowlana dla Berlina z 1853 roku, która dla prowincji wschodnich Prus miała 
charakter wzorcowy.

Mimo regulacji rosnące osiedla robotnicze (Mietskaserne) pęczniały cha-
otycznie i bez planu, co stawało się zagrożeniem sanitarnym, przestępczym i ko-
munikacyjnym. Urzędnicy komunalni w miastach pruskich zdawali sobie też 
sprawę z konieczności regulowania kwartałów mieszkalnych, rzemieślniczych 
i fabrycznych, które emitowały sadzę, hałasowały nie do zniesienia, zadymiały 
i roztaczały fetor. Poszczególne miasta, jak Kolonia, czy Frankfurt nad Menem 
wydawały w tej sprawie własne ordynacje budowlane, umożliwiające zaprowa-
dzenie porządku w miastach. Wyrok naczelnego sądu administracyjnego z 1882 
roku takich lokalnych regulacji jednak zasadniczo zakazywał. Okazało się, że 
w pewnych kwestiach związanych z regulacjami prawnymi budownictwa Pru-
sy odstają wobec innych landów, bo Bawaria wprowadziła planowanie miasta 
według rodzajów zabudowy w 1904 roku, a Saksonia w roku 190038. Niemniej 
sytuacja ulegała wielkim zmianom.

Narastanie napięć związanych z mieszkalnictwem, wynikających również 
z ograniczonych możliwości technologicznych wieku XIX, powodowało wzrost 
zainteresowania tą kwestią władz komunalnych. We władzach miast właściciele 
i możni byli nadreprezentowani i jeszcze w latach 60. nie śpieszono się z planami 

38 J. Reulecke, Die Mobilisierung…, s. 62–64; C. Zimmermann, Wohnen als sozialpolitische 
Herausforderung…, s. 614–615; J. Kuczynski, Geschichte des Alltags…, s. 208; H. Matzerath, 
Urbanisierung in Preußen 1815–1914…, s. 290–293; J. Pazdur, Budownictwo, w: Historia kultury 
materialnej Polski…, s. 291–292.
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zabudowy, które oznaczały uszczuplenie praw właścicieli i nierzadko kosztowne 
dla miasta inwestycje budowlane. Coraz trudniejsze fachowe problemy wielkich 
aglomeracji zaczęli stopniowo też rozwiązywać już nie zamożni deputowani, ale 
fachowcy: urzędnicy administracji, architekci, inżynierowie i inni przedstawicie-
le inteligencji technicznej, księgowi i finansiści, urbaniści oraz lekarze. Szybko 
stworzyli oni nową grupę o silnym poczuciu odrębności, stylizując się na rzeko-
mo ponadpartyjnych „technokratów”, reprezentantów „dobra wspólnego”. Była 
to warstwa pozytywistyczna i nastawiona choćby z konieczności na realizację in-
teresów nie tylko elit, ale i całej wspólnoty. Posługiwała się narracją walki z zaco-
faniem i anachronizmami, burzenia niezdrowych, cuchnących, ciasnych średnio-
wiecznych uliczek i zastępowania ich nowoczesnymi, przestronnymi traktami ze 
świeżym powietrzem, parkami, klombami z zielenią, wygodnymi do komunika-
cji i oddychania. Krytycy nazywali ten styl ironicznie „socjalizmem municypal-
nym” czy też „Gas-Wasser-Sozializmus”. Pojawiły się nowe formy organizacji 
miejskiej walki z ubóstwem – między innymi wprowadzenie gazownictwa, które 
pojawiło się w tym czasie i zaczęło się od gazowego oświetlenia ulic, a następnie 
przyszedł czas na kuchenki gazowe i gazowe ogrzewanie39.

To wszystko teoretycznie brzmi dobrze, jednak panujący do ostatnich dzie-
sięcioleci XIX wieku wrogi wszelkim ingerencjom państwa porządek liberalny, 
a tych ingerencji nie było przecież wówczas wiele, połączony był z anarchicznym 
i rakowatym wręcz rozrostem niezdrowej tkanki miejskiej. Stanowił też krok 
wstecz wobec ordynacji budowlanych w XVIII wieku, zaś otrzeźwienie przy-
chodziło stopniowo. W wieku XIX rozrost miast powiązany był ze spekulacjami 
ziemią i miał charakter bardzo chaotyczny, ponieważ na pierwszym planie stała 
bezwzględna walka o zysk. Z jednej strony bardzo wysokie były ceny na grunty 
pod „koszary czynszowe”, np. w Berlinie w latach 1912–1914. Na cenę miało 
wpływ oddalenie od centrum, sytuacja komunikacyjna, społeczna i topograficz-
na. Powstała też swego rodzaju spekulacyjna pętla. Ceny gruntów w konkretnych 
miejscach władze podnosiły już z założeniem dalszego ich wzrostu po rozpo-
częciu ruchu budowlanego. Następnie, dla obniżenia kosztów i przyśpieszenia 
zysków, budowy prowadzono w pośpiechu, zaciągano nadmierne w stosunku do 
możliwości przedsiębiorstwa kredyty, co potem zmuszało też do podnoszenia 
czynszów i budowania coraz wyższych kamienic. Oczywiście występowały też 

39 A. von Saldern, Im Hause, zu Hause…, s. 182–183; W. Benjamin, Berlińskie dzieciństwo…, 
s. 13.
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pewne zwykłe falowania koniunktur na rynku budowlanym – wzrost grynder-
ski do 1875 roku, potem spadek cen do roku 1883 i ponowny wzrost cen, i to 
wyższy niż innych towarów konsumpcyjnych. Wreszcie były też różnice lokalne 
– jedne miasta były znacznie droższe od innych. Najdroższy był Berlin, gdzie 
wynajęcie dwupokojowego mieszkania w 1885 roku kosztowało przeciętnie 
336 marek, w 1905 roku 418 marek, a pięciopokojowe – odpowiednio 1255 marek 
i 1355 marek. Czynsz w przeciętnym mieszkaniu w Berlinie wynosił w 1910 roku 
720 marek, a w Barmen 250. Na wschodzie dochody były jednak niższe i przez 
to ceny wydawały się relatywnie wyższe. Przy tym za mieszkania najmniejsze, 
a więc najchętniej wynajmowane przez robotników, trzeba było zapłacić najwię-
cej. W rezultacie robotnik przy dochodzie 1200 marek na wynajęcie mieszkania 
wydać musiał 20%, a przy mniejszych nawet 25% pensji, gdy zamożne miesz-
czaństwo 10%40.

W obliczu narastających napięć społecznych elity konserwatywne zaczęły 
skłaniać się do poglądu o konieczności ustępstw wobec robotników, aby rozła-
dować frustracje w tej klasie społecznej i nie doprowadzić do wybuchów spo-
łecznej przemocy. Konserwatysta Adolf Wagner41 pisał o konieczności zapro-
wadzenia ładu w stosunkach między przedsiębiorcami i robotnikami. Mieli oni 
zostać „usynowieni” w paternalistycznej relacji znanej ze świata szlacheckiego, 
gdzie junkier miał być ojcem, surowym i wymagającym, ale też kochającym 
i opiekuńczym wobec poddanych. Robotnikom obiecano poprawę położenia ma-
terialnego i opiekę instytucjonalną państwa. Wagner uznał socjalne postulaty 
redystrybucyjnego charakteru podatków, które miały nieco zmniejszyć dyspro-
porcje płacowe poprzez wyrównywanie ich przez państwo. Wprowadzić miano 
ubezpieczenia chorobowe, emerytury, zakaz pracy dzieci i kobiet, zakaz pracy 
w niedziele, ale jeszcze nie ubezpieczenia od bezrobocia (dopiero w Republice 
Weimarskiej). Problem mieszkaniowy (Wohnungsfrage) uznał Wagner za jedną 
z centralnych kwestii, które rozwiązać musi państwo. A właściwie nie tyle roz-
wiązać, co złagodzić problemy, ponieważ Wagner sądził, że natura świata jest 
grzeszna i przezwyciężyć się jej nie da, chociaż można ją znacznie poprawić42. 
Niemiecka, a w szczególności pruska myśl i ekonomia, już od kameralizmu, 

40 J. Kuczynski, Geschichte des Alltags…, s. 206; T. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866–
1918…, s. 136–137, 144–145; H. Matzerath, Urbanisierung in Preußen 1815–1914…, s. 287.

41 R. Craemer, Der Kampf um die Volksordnung. Von den preußischen Volkspolitik, Hamburg 
1933, s. 112–113.

42 Tamże, s. 114.
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będącego początkiem etatyzmu i interwencjonizmu, rozwijała się inaczej i nie-
zależnie wobec doktryn angielskich i francuskich. Tutaj zupełnie naturalnie zde-
cydowanie większą rolę przywiązywano do znaczenia państwa i prawa (Savigny, 
Ranke), jako że tylko państwo w zacofanej i agrarnej Europie Wschodniej mogło 
dać impuls do rozwoju cywilizacyjnego. Prawdę mówiąc, ten kierunek narastał 
już od czasów Fryderyka Wilhelma I, o ile nie Wielkiego Elektora43. Było to my-
ślenie Gustawa Schmollera, któremu z kolei przeciwstawiał się liberał Treitschke, 
akcentujący odpowiedzialność jednostki za siebie i wyszydzający płaskość apoli-
tycznego optymizmu. Liczyła się dla niego jednak nie jednostka, ale wspólnota, 
widziana wszakże przez pryzmat interesów elit, które (za Heglem) stały na pierw-
szym miejscu. Akceptował jedynie filantropię, a działania socjalne państwa od-
rzucał, jak wszyscy ówcześni liberałowie, istniejące wielkie nierówności klasowe 
uważał za nieuniknione i naturalne, a masową nędzę uznawał za nieuchronną 
konsekwencję postępu. Za fundament porządku uznawał święte prawo własności 
prywatnej, a próby zrównywania majątkowego – za niegodziwe44.

Polskie elity nieufnie odnosiły się do ingerencji pruskiej władzy, czujnie tro-
piąc przejawy kolonializmu i germanizacji, czemu trudno się dziwić, ponieważ 
było ich pod dostatkiem i nieufność była uzasadniona. Jak zwraca uwagę Szcze-
pan Wierzchosławski, praworządność i wysoki poziom administracji pruskiej i jej 
reform, widoczny dobrze na tle korupcji i nieudolności w zaborze rosyjskim, był 
pod zaborem pruskim doceniany, ale nie powodował entuzjazmu do Prusaków45.

Ważną rolę w intelektualnym przepracowaniu kwestii mieszkaniowej ode-
grał Aime Huber oraz powstałe w 1844 roku berlińskie towarzystwo Centralve-
rein für das Wohl der arbeitenden Klassen. Kwestią mieszkaniową interesowali 
się nie tylko politycy i ideologowie. Sprawa mieszkaniowa stała się przedmiotem 
pub licznej debaty. Przyczyniał się do tego również rozwój statystyki, który uka-
zywał szerszy wymiar problemu. Narastało zaniepokojenie zagrożeniami niedo-
boru i niskiej jakości mieszkań w wielkich miastach, nazywane „głodem mieszka-
niowym”. Przy tym próby rozwijania spółdzielczości albo rozwiązania problemu 
przez mieszkania własnościowe nie przynosiły zadowalających efektów i stano-
wiły jedynie uzupełnienie rynku mieszkań na wynajem. Bez wątpienia napięcia 

43 Tamże, s. 115.
44 Tamże, s. 116–117.
45 S. Wierzchosławski, Orzeł czarny i orzeł biały. Problemy modernizacji społeczeństwa pol

skiego prowincji Prusy Zachodnie w XIX i na początku XX w., Olsztyn 2011, s. 11–12.
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narastały także z powodu całkowitego urynkowienia mieszkań, traktowanych 
jak każdy inny towar. Od lat 70. lekarze zwracali uwagę na tzw. higienę spo-
łeczną (Sozialhygiene) – przerażenie budziły nieczystości, „miazmaty”, rzeźnie, 
brak albo zbyt powolny rozwój kanalizacji i wodociągów. „Hygienicy” społeczni 
zajmowali się też kwestiami jakości żywienia, klimatu, wody i ziemi, szkodami 
dla zdrowia robotnika, wynikającymi z nieodpowiednich form pracy. Gruźlicę 
kojarzyli właśnie z nieodpowiednimi warunkami mieszkaniowymi. Oceniali mi-
nimalną wielkość mieszkania i racji żywnościowych potrzebnych człowiekowi 
do normalnego funkcjonowania. Był to też początek refleksji nad pensjami mini-
malnymi i ich związkiem z kosztami utrzymania.

Podjęto kwestię kontroli jakości wykonania domów i materiałów budow-
lanych w budownictwie. W latach 80. XIX wieku za niezbędną do mieszkania 
i życia przestrzeń uznawano dziesięć kubikometrów; w 1900 – dwadzieścia 
kubikometrów. Coraz bardziej podkreślano konieczność wyposażenia każdego 
mieszkania, a nie tylko mieszkań ludzi zamożnych, w toaletę, kanalizację i wo-
dociąg. Wszystko to działo się jeszcze przed odkryciem bakterii. Do końca lat 70. 
wypracowana została koncepcja zdrowotnej kontroli problematyki mieszkanio-
wej, kontroli norm budowlanych, co było później wdrażane jako nadzór państwa 
nad budownictwem. W sferze publicznej działał „Verein für Öffentliche Gesund-
heitspflege” (1873), wzorujący się na angielskim ruchu „Public Health”46.

Ruchy społeczne były jednak zniechęcone, bo jedynym skutkiem ich dzia-
łań było wyrzucanie na bruk biednych ludzi mieszkających w nędznych norach, 
niespełniających żadnych standardów. Ofiarami stawali się ci, których los chcia-
no poprawić. Zaczęto się wobec tego koncentrować na podnoszeniu jakości no-
wobudowanych mieszkań i planowaniu zdrowej struktury zabudowy miejskiej. 
Koszary czynszowe (Mietskaserne) wydawały się już zupełnie nie do przyjęcia. 
Rozważano więc budowę mniejszych domów na 6, 4, czy 2 rodziny47. Lokalna 
policja, a potem władze miejskie, zaczęły sprawdzać, czy mieszkania posiadają 
niezbędne minimum higieniczne i metrażowe. Najczęstszymi problemami były 
cieknące dachy, za małe okna, brudne toalety, brak odpowiednich warunków 
przeciwpożarowych. W Prusach jednak, inaczej niż w innych państwach nie-
mieckich, nie wprowadzono żadnych prawnych rozwiązań w zakresie kontroli 
warunków minimalnych. Dominowały poglądy raczej liberalne. W 1872 roku 

46 C. Zimmermann, Wohnen als sozialpolitische Herausforderung…, s. 531–534.
47 Tamże, s. 535.
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minister Heinrich von Itzenplitz pisał do Bismarcka, że zdaje sobie sprawę, że na 
rynku mieszkaniowym są ogromne braki, ale każda ingerencja w rynek pogorszy 
jedynie sytuację. Dopuszczał jedynie myśl o budowie mieszkań dla urzędników 
i pracowników państwowych. Tradycyjnie państwo troszczyło się też o mieszka-
nia dla górników i oficerów48.

W Berlińskim Związku Architektów w latach 1890 i 1891 rozważano projek-
ty minimum mieszkaniowego w czynszówkach dla robotników. Osobne miesz-
kanie dla każdej rodziny robotniczej wydawało się projektem nierealistycznym, 
ale prace zmierzały w stronę takich właśnie, obliczonych na dalszą perspektywę, 
rozwiązań, koncentrując się na małych, ale funkcjonalnych mieszkaniach wy-
posażonych już w nowoczesne rozwiązania techniczne i sanitarne. Zwracano 
uwagę, że w ówczesnej Anglii nawet najmniejsze domki robotnicze takie udo-
godnienia już posiadały49. Od schyłku XIX wieku narastała świadomość potrze-
by wkroczenia polityki socjalnej w sferę mieszkalnictwa, aczkolwiek cały czas 
sprzeczano się, czy ideałem będą małe domki przyzakładowe na przedmieściu, 
czy mieszkania w kamienicach czynszowych50.

Lewe skrzydło SPD początkowo interpretowało katastrofalną sytuację 
mieszkaniową jako korzystny stan prowadzący do oczekiwanej rewolucji, potem 
jednak postawiono na pragmatyczne wspieranie konkretnych działań pozytyw-
nych w miastach i gospodarce komunalnej. SPD wspierała budowę przez gminy 
małych mieszkań na wynajem dla mniej zamożnej ludności. Od czasów reform 
Steina 1/2 deputowanych miejskich stanowili jednak zamożni właściciele domów, 
niezbyt chętni do wspierania słabszych, co sam Stein po czasie ocenił jako zbyt 
daleko posuniętą dominację możnych, zaburzającą równowagę społeczną. Jak 
stwierdził, w znacznie większym stopniu powinny być reprezentowane również 
„wykształcenie” i „talent”, które nie wiązały się z pieniędzmi51. Po 1871 roku 
trzyklasowe cenzusowe prawo wyborcze w miastach nadal faworyzowało naj-
zamożniejszych i wpływało na bardzo konserwatywną politykę mieszkaniową52.

Poza mieszkaniami dla urzędników miejskich, komunalnych inicjatyw bu-
dowlanych było więc niewiele: w Düsseldorfie 420 mieszkań w latach 1900–1913, 

48 Tamże, s. 625–628.
49 Tamże, s. 544–547; T. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866–1918…, s. 137.
50 C. Zimmermann, Wohnen als sozialpolitische Herausforderung…, s. 554–555.
51 J. Reulecke, Die Mobilisierung…, s. 29–30.
52 Tamże, s. 32.
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w Ulm domki jedno- i dwurodzinne dla 2700 mieszkańców, 32 tys. talarów wy-
dano na mieszkania robotnicze w Halle nad Soławą. Były to pojedyncze odosob-
nione projekty, które jednak zapowiadały przyszłe zmiany. Bardzo długo istniała 
fiksacja władz na budownictwo indywidualne, jedno- i dwurodzinne, mimo że 
było ono nieekonomiczne, niepraktyczne i drogie. W 1907 roku weszła ustawa 
mająca chronić interesy najemców, ale jej działanie było minimalne. Napięcia 
społeczne na tle mieszkaniowym były bardzo znaczne, w Berlinie dochodziło 
do zamieszek i walk ulicznych z robotnikami. Oburzenie wywoływały przede 
wszystkim spekulacje ziemią i oszustwa oraz traktowanie mieszkania jako zwy-
kłego źródła kapitalistycznego dochodu53.

W całej Europie próbowano zaradzić sytuacji, ale reformy i wznoszone 
robotnicze kamienice i domy przed 1918 rokiem miały incydentalny charakter. 
Imponujący projekt domu francuskiego z 1200 drzwiami i oknami o długości 
180 metrów z końca XIX wieku krytykowany był za niedostatki urządzeń sa-
nitarnych i wodno-kanalizacyjnych. Powstała robotnicza ulica w Marsylii, mó-
wiło się o zapędzeniu państwa do finansowania budownictwa robotniczego, ale 
liberałowie opierali się twierdząc, że nic nie da się zrobić. We Francji pojawiły 
się też propozycje podatku na rzeczy higieny publicznej dla sfinansowania robot-
niczych mieszkań (1899) i nieliczne jeszcze mieszkania finansowane przez pań-
stwo54. Głos typowego francuskiego liberała ociekał jednak pogardą: „Wszystko, 
co społeczeństwo może zrobić, w swoim własnym interesie, to prowadzić surowy 
nadzór nad ich norami, oczyszczać je, dezynfekować, gdy dany przypadek tego 
wymaga, nie pytając o zdanie (tych rodzin), podobnie jak oczyszcza się ścieki nie 
przejmując się szczurami, które obrały je sobie za mieszkanie”55. 

Przykłady rozwoju urbanistycznego

Oczywiście najszybciej rozwijało się w Prusach budownictwo mieszkaniowe 
Berlina, ale jednocześnie tu też, przy zbyt szybkim wzroście liczby mieszkań-
ców, największe były mieszkaniowe problemy, kontrasty i niedomagania. Wcale 
nie lepsze były jednak oceny Paryża tego czasu, gdzie mówi się o skandalicznych 

53 Tamże, s. 557–559; P.H. Feist, Geschichte der deutschen Kunst…, s. 268–269.
54 G. Vigarello, Historia zdrowia i choroby…, s. 242–243.
55 Tamże, s. 243.
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warunkach życia ludu, co sprowadzało się do zarzutu ciasnoty i marnych warun-
ków higienicznych56.

Wielkość mieszkań w Berlinie w 1875 roku (osoby)

Samotni Małżeństwo Dziecko Krewni Służba Inni Suma
Bez ogrzewania 178 314 302 27 112 67 9 885
1 ogrzewany pokój 85 392 359 34 19 111 253 510
1 ogrz. i nieogrz. 48 345 367 38 36 166 172 114
2 ogrzewane 48 336 353 46 64 154 249 849
3 ogrzewane 58 295 329 58 141 118 107 326
4 ogrzewane 51 270 324 53 210 92 53 051
5 ogrzewanych 47 262 313 54 246 79 33 743
6 ogrzewanych 43 241 318 51 283 64 21 558
7 i więcej ogrz. 30 202 291 39 357 81 39 565

Źródło: W.H. Hubbard, Familiengeschichte. Materialien zu deutschen Familie seit dem Ende des 
18. Jahrhunderts, München 1983, s. 145.

Między rokiem 1870 a 1900 zagęszczenie działki budowlanej w Berlinie 
wzrosło z 58 do 77 osób, ale do 1910 roku spadło do 76, w 1917 – do 63. Po 1875 
roku szybko za to zaczęły rosnąć różnice zagęszczenia ludności w poszczegól-
nych dzielnicach, co oznacza różnicowanie się społeczne dzielnic, podział na 
city, mieszkalne i przemysłowe, gorsze i lepsze adresy, droższe i tańsze kwar-
tały i ulice. W city znajdowały się sklepy i domy towarowe, banki, towarzystwa 
ubezpieczeniowe, redakcje gazet, wydawnictwa, hotele, restauracje, teatry, mu-
zea, siedziby administracji i urzędów, władz państwowych i kościelnych, siedzi-
by władz wielkich firm, organizacji i związków oraz towarzystw. Zwykle w tej 
okolicy znajdował się też główny dworzec kolejowy.

Dzielnice mieszkalne, z powodu wyższych czynszów, wypychane były 
z centrum na obrzeża. Różnice były też wewnętrzne. Nie chodzi tylko o większą 
liczbę osób przypadających na izbę, ale o niższe domy, większą liczbę willi, ogro-
dów, parków i terenów zielonych w zamożniejszych dzielnicach. Różnice wahały 
się między 20 a 100 osobami na działkę57. W dzielnicach robotniczych narasta-
ła zabudowa coraz wyższych koszarowych czynszówek na wąskich parcelach. 

56 M. Perrot, Sposoby zamieszkiwania, w: tejże, Historia życia prywatnego, t. 4, Wrocław 1999, 
s. 366–367.

57 M. Erbe, Berlin im Kaiserreich (1871–1918), w: Geschichte Berlins, Bd. 2, hrsg. v. W. Ribbe, 
Berlin 2002, s. 700; H. Matzerath, Urbanisierung in Preußen 1815–1914…, s. 284–286.
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W 1910 roku w samym Berlinie było 20 tys. mieszkań piwnicznych, w których 
mieszkało około 60 tys. ludzi. Poza tym większość mieszkań miała bardzo małą 
powierzchnię i składała się z jednej izby i kuchni bez toalety. W dzielnicy Wed-
ding udział mieszkań jednoizbowych w 1905 roku wynosił 55%, w Gesundbrun-
nen 60%. Jeszcze w 1918 roku 40% mieszkań w Berlinie miało tylko jedną izbę. 
Ceny berlińskie przez cały XIX wiek rosły, ale po 1890 roku stopniowo ulegały 
stabilizacji. W 1907 roku najemcy, którzy zarabiali do 3000 marek (32% ludno-
ści), wydawali na czynsz 18% pensji. 79% z tego zarabiało zaledwie do 1200 ma-
rek rocznie. Najtańsze mieszkania przy takich zarobkach stanowiły 1/3–1/4 mie-
sięcznej pensji. Kanalizacja i wodociąg stały się powszechne w początku lat 90.58

W odniesieniu do budownictwa Berlina wypowiadała się krytycznie z pozy-
cji liberalnych hrabina Dohna. Atakowała fatalne warunki zdrowotne i sanitarne 
życia zwykłych ludzi w Berlinie i postulowała założenie pasa zieleni jako Ringu, 
tworzenie ogródków jordanowskich dla dzieci, i parków, przedszkoli oraz szpita-
li. Takie ogrody i parki stawały się nie tylko w Berlinie, ale i w innych miastach, 
jak Kolonia, coraz modniejsze, stając się do dzisiaj trwałą tradycją życia miej-
skiego59.

Szczecin do połowy XIX wieku rozwijał się bardzo rachitycznie. Na po-
czątku wieku liczył 18 tys. mieszkańców60. Po 1871 roku zabudowa miejska, 
zwłaszcza po likwidacji twierdzy, szybko rozprzestrzeniała się geometrycznie 
i wedle struktury gwiaździstej, nie licząc się specjalnie z potrzebami mieszkań-
ców. Tylko w latach 1872–1875 wybudowano 500 nowych domów, a później ruch 
budowlany wcale nie osłabł. Budowano jednak długo bez urbanistycznego pla-
nu, parcelowano kolejne geometryczne kawałki miasta pod zabudowę mieszkal-
ną. Decydował przede wszystkim liczbowy wzrost rodzin robotniczych i idący 
za tym wzrost cen działek i wysokości czynszów. Zalecenia policji budowlanej 
i regulacja z 1874 roku wyznaczały szerokość ulic i chodników. Podobnie jak 
w całych Prusach, nadmiernie rosła gęstość zaludnienia, ciasnota i czynszów-
ki (Mietskaserne), czyli koszary czynszowe. Brakowało placów do zabaw i gier 
dla dzieci, parków, miejsc do uprawiania sportu. Największe skupiska ludności 

58 M. Erbe, Berlin im Kaiserreich…, s. 702–704.
59 P.H. Feist, Geschichte der deutschen Kunst…, s. 266–267.
60 L. Turek-Kwiatkowska, Życie codzienne…, s. 13.
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robotniczej znajdowały się w Szczecinie na obrzeżach miasta, co do pewnego 
stopnia neutralizowało konflikty społeczne i polityczne61.

Były też jednak solidne kamienice mieszczańskie, czterokondygnacyjne. Na 
początku XX wieku bogaci przenosili się do okazałych willi na obrzeżach miasta 
na osiedlu Neu Westend. Potem, nieopodal dworca niebuszewskiego, powstało 
osiedle na 1100 mieszkań. Na Pomorzanach i Drzetowie budowano 560 niewiel-
kich mieszkań – pokój z kuchnią, 34 metry. Dopiero po roku 1905 spadła znacz-
nie liczba zezwoleń na budowę i ruch budowlany osłabł. Wyburzano jednak bu-
dynki niespełniające już wymogów technicznych62.

Uwarunkowania i ograniczenia rozwoju przestrzennego miast miały zróż-
nicowany charakter. W Poznaniu granice rozwoju wyznaczały fortyfikacje miej-
skie, które ograniczyły jego wewnętrzny obszar do 950 ha. Ustalona wielkość po-
sesji wynosiła tu od 15,7 do 31,5 metra szerokości oraz 40–60 metrów głębokości, 
co determinowało wydłużony kształt kamienic. Podobnie to wyglądało w innych 
miastach, także w Berlinie. Do 1877 roku obowiązywała ordynacja budowlana 
dająca całkowitą swobodę w kształtowaniu wysokości i fasad domów, „byle nie 
obrażały oka”. Po 1871 roku panował zwiększony ruch budowlany, a domy ze 
względu na rosnącą cenę gruntu były coraz wyższe. Gorączka budowlana pro-
wadziła do spekulacji i oszustw. Miejsce przygotowane na park miejski (między 
ulicą Berlińską a św. Marcinem) zostało zabudowane ciasno przez budynki o cha-
rakterze komercyjnym.

Tylko w latach 1871–1872 wydano w Poznaniu aż 408 pozwoleń na budowę 
(w tym samym czasie np. w Krakowie – 46). Najpowszechniejszą formą budow-
nictwa mieszkalnego była kamienica czynszowa. Ze względu na brak wielkiego 
przemysłu i dominację drobnych przedsiębiorstw i warsztatów rzemieślniczych, 
nie było pałaców fabrykantów i dzielnic czynszowych koszar robotniczych. W ka-
mienicy od frontu mieszkali bogaci kupcy, rentierzy, przedsiębiorcy, zamożniej-
sza inteligencja; w bocznych i tylnych oficynach warstwy uboższe. Dla proleta-
riatu przeznaczone były sutereny i strychy oraz stare domy we wschodniej części 
miasta.

O charakterze miasta świadczyły oczywiście mniej lub bardziej okaza-
łe gmachy publiczne w centrum, których liczba w XIX wieku bardzo wzrosła 

61 E. Włodarczyk, Rozwój przestrzenny i demograficzny miasta…, s. 290–294, 312–313; L. Tu-
rek-Kwiatkowska, Życie codzienne…, s. 15. 

62 L. Turek-Kwiatkowska, Życie codzienne…, s. 15–16.
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wraz z rozrostem instytucjonalnym państwa63. Do takich należały: Biblioteka 
Raczyńskich, Ziemstwo Kredytowe i Bazar, Teatr Polski, gmach Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, budynki Prezydium Policji, Gimnazjum Fryde-
ryka Wilhelma, Rejencja, nowe sądy, poczta i in. W 1877 roku wprowadzono 
nową ordynację budowlaną, na skutek której podwórka stały się jeszcze mniejsze 
i przy domach wyższych przypominały ponure studnie pozbawione światła. Bo-
gaci stali się jeszcze bogatsi, a biedni biedniejsi. Podobnie jak w innych miastach, 
i tutaj z końcem wieku narastał wspominany ostentacyjny przepych i pompatycz-
na eklektyczność fasad mieszczańskich kamienic. Szczególnie zwracały dwie 
nowe ulice wybudowane przez Posener-Bau-Bank z projektami architekta Franka 
Negendanka – Kantaka i Taczaka (Bismarcka i Ludwiki). Przy pierwszej znaj-
dowały się domy w pałacowym stylu z apartamentami, monumentalnymi klat-
kami schodowymi oraz kamienice czynszowe w architekturze mieszczańskiej. 
Prawdziwie magnackie pałace i domy willowe, ze względu na braki przestrzeni, 
w Poznaniu nie powstawały64.

Szybki wzrost ludności i zagęszczenia następował w Królewcu. Jeszcze 
w 1864 roku mieszkało tam 172 ludzi na hektar, w 1890 roku – 282, w 1895 – 
304, a w 1905 – 364, przy czym w niektórych rejonach zagęszczenie wynosiło 
nawet 500 osób na hektar. Oznaczało to coraz wyższą zabudowę i ciasnotę w do-
mostwach robotniczych. Miasto samo mieszkań komunalnych nie budowało, ale 
wspierało towarzystwa budowlane. W Królewcu istniało np. Wohnungsbau Ve-
rein; w 1904 roku miasto założyło Stiftung für gemeinnützigen Wohnungsbau65.

W małych miastach ruch budowlany był zdecydowanie słabszy, jednak rów-
nież bardzo widoczny; wzrost gospodarczy nie koncentrował się jedynie w ośrod-
kach większych. W Bytowie na Pomorzu Zachodnim w roku 1864 było 268 do-
mów, w 1885 – 291, 1900 – 334, 1915 – 512. Podobnie znacznie wzrosła liczba 
osób zamieszkujących jedno domostwo, a więc domy stawały się większe. W 1819 
roku wynosiła ona 8,8 osoby, w 1890 – 16, a w 1910 – 19 osób. Jak stwierdza Józef 
Lindmayer, ruch budowlany był w Bytowie większy niż w sąsiednim Sławnie 
czy Darłowie. Tylko w latach 1910–1915 zbudowano tu aż 100 domów miesz-
kalnych. Przy rynku i głównych ulicach stawiano kamienice zwykle 2-piętrowe, 

63 Z. Ostrowska-Kłębowska, J. Skuratowicz, Architektura i budownictwo, w: Dzieje Poznania, 
t. 2: 1793–1918, red. J. Topolski, L. Trzeciakowski, Warszawa–Poznań 1994, s. 498–500.

64 Tamże, s. 504–507.
65 F. Gause, Die Geschichte der Stadt Königsberg, Köln–Graz 1968, s. 640. 
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gdy w wielkich miastach 4–5-piętrowe. Powstawały też domy willowe – pierw-
sze takie osiedle powstało w 1913 roku. W latach 1910–1911 wybudowano dom 
komunalny dla urzędników landratury. Postępowały też zmiany cywilizacyjne. 
W początkach XX wieku uruchomiono agregat prądotwórczy, w 1905 roku insta-
lację elektryczną doprowadzono do magistratu i archiwum miejskiego. W 1910 
roku Bytów obsługiwała już regularna elektrownia w Słupsku, która dostarczała 
prąd dla kilku powiatów66.

Spośród innych mniejszych miast pruskich wspomnieć można o Lęborku. 
Wprawdzie w XIX wieku charakter zabudowy ulegał zmianie i coraz mniej sta-
wiano domów drewnianych, wciąż jeszcze jako źródła światła używano tu otwar-
tych źródeł ognia. Elektryczność, jak wiemy, pojawiła się dopiero pod koniec 
stulecia. W rezultacie w tym okresie nadal częste były rozległe pożary, niszczące 
całe kompleksy budynków: w 1859, 1893, 1895, 1899, 1900, 1901, 1903, 1906. 
I tutaj, jak w Bytowie w XIX wieku, znacznie wzrosło zagęszczenie mieszkań-
ców. Między 1870 a 1880 rokiem nastąpił wzrost liczby budynków w mieście 
o 23%. W 1871 roku liczba budynków mieszkalnych wynosiła 389, a w 1905 – 
660. Warto odnotować budowę osiedla dla 50 rodzin robotników fabryki zapałek 
między 1890 a 1910 rokiem oraz komunalnych domów dla urzędników miejskich 
wybudowanych w latach 1900–1910. Mimo to rosła liczba mieszkańców przypa-
dających na dom z 8 w 1821 roku na 16 w roku 1880 i 19 w roku 1905. Badacz 
urbanizacji tego miasta wskazuje na charakterystyczne dla całych Prus nienadą-
żanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego za przyrostem ludności67.

Dom a rodzina i romantyczne, konserwatywne  
i lewicowe krytyki upadku cywilizacji

Podkreślana często waga mieszkania związana była ze wzrostem znaczenia życia 
rodzinnego. Oczywiście wszystkie jego formy kulturowo związane były ściśle 
z chrześcijaństwem i jego archetypami, symbolami i metaforami. Przekaz religij-
ny w sferze norm i wartości był najbardziej trwałą formą socjalizacji umocnioną 
przez emocjonalne przeżycia okresu dzieciństwa. Żadne inne, bardziej rozbu-
dowane konkurencyjne przekazy do ludu nie docierały. W rezultacie w życiu 

66 J. Lindmayer, Bytów w okresie przemian ustrojowo-prawnych i społeczno-gospodarczych 
Prus (1815–1918), w: Historia Bytowa, red. Z. Szultka, Bytów 1998, s. 234–237.

67 M. Stażewski, Dzieje Lęborka 1815–1918, w: Dzieje Lęborka, red. J. Borzyszkowski, Lę-
bork–Gdańsk 2009, s. 306–310.
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rodziny ważne były wzory rodziny Jezusa, a pozycja kobiety u katolików dowar-
tościowana przez wzory maryjne i święte. Trzymano się jednocześnie tradycyjne-
go podziału ról: kobiety – matki i żony i mężczyzny – głowy rodziny, męża i ojca. 
Od romantyzmu postępował jednak proces tzw. intymizacji, a więc wzrastało 
znaczenie uczuciowości, czułości i ciepła w relacjach rodzinnych, a dziecko za-
czynało mieć w rodzinie znacznie wyższą pozycję. Ten proces znajdował swoje 
przedłużenie w konstruowaniu przestrzeni mieszkalnej, gdzie najpierw wyodręb-
niono pokój dziecięcy, kobieta otrzymała buduar, wzrosła rola wspólnych rodzin-
nych posiłków i innych form wspólnego spędzania czasu. Wraz z tym rosła rola 
mieszkania, które nie było już tylko schronieniem przed zimnem i sypialnią, ale 
też miejscem rozwijania i spajania więzi rodzinnych.

Taki obraz życia dotyczył jednak zamożnego mieszczaństwa, obraz, który 
stał się wzorem dla wyobrażeń ludzi XX wieku. Z drugiej strony przez kraj prze-
taczała się wielka fala krytyki życia wielkomiejskiego. Miała ona bardzo stare 
korzenie, widoczne najpierw w antyku, kiedy to chętnie wyjeżdżano do wiejskich 
villi, traktując je jako oazy spokoju, a miasto uważano za niemoralne; następnie 
w szlacheckiej pogardzie dla mieszczaństwa i przekonaniu o mieście jako siedli-
sku rozpusty, przestępczości i wszelkiego zła. Oświeceniowy spór „swojskości” 
z „cudzoziemszczyzną” również miał w tle konflikt wsi z miastem. Jerzy Jedlicki 
wskazuje, że dostrzegano w XIX wieku dualizm – miasto niesie szybki postęp 
techniczny i ekonomiczny, ale też zepsucie i demoralizację. Tę dychotomię za-
uważa też Przemysław Matusik w katolickim piśmiennictwie wielkopolskim tego 
czasu68.

Karol Marks nie bez racji pisał też o „idiotyzmie życia wiejskiego”. Z jed-
nej strony byli liberałowie i pozytywiści, którym zamożność i majątek ułatwiały 
optymizm, z drugiej – konserwatyści. Życie miejskie miało wielbicieli i zażar-
tych przeciwników wśród artystów. Jeszcze Schiller kochał życie miejskie, bo 
uważał miasto za miejsce wyższej kultury, wolności, aktywności i ruchu. Jednak 
uważał, że świat rustykalny też ma swoje niewątpliwe uroki69.

Z drugiej strony szybkie zmiany i innowacje burzyły dotychczasowe tra-
dycje. Znikała – albo schodziła na drugi plan – stabilna i żyjąca spokojniej 
oraz posiadająca pewne wsparcie gminy i junkra rodzina wiejska. Cywilizację 

68 P. Matusik, „Nadeszła epoka przejścia”. Nowoczesność w piśmiennictwie katolickim po
znańskiego 1836–1871, Poznań 2011, s. 184–185; Z. Ostrowska-Kłębowska, Architektura pałaco
wa drugiej połowy XVIII wieku w Wielkopolsce, Poznań 1969, s. 296–297.

69 J. Kuczynski, Geschichte des Alltags…, s. 173.
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industrialną krytykowali Thomas Carlyle i John Ruskin, przeciwstawiając jej śre-
dniowiecze – jako okres prostego i pięknego oraz szczęśliwego życia70. Wrogiem 
industrializacji był niemiecki konserwatywny historyk kultury Wilhelm Heinrich 
Riehl (1823–1897), którego poglądy na rodzinę zawarte przede wszystkim w pra-
cy Die Familie oddziaływały jeszcze w III Rzeszy i który z perspektywy obycza-
jowej degrengolady wielkich metropolii, będącej skutkiem masowej kultury i in-
dustrializacji, mówił o „wodogłowiu nowoczesnej cywilizacji”. Rewolucja 1848 
roku uwiarygodniła scenariusze ludowej rewolty i wystraszyła mieszczaństwo 
nie na żarty. W kolejnych dziesięcioleciach mieszczanie brali już pod uwagę moż-
liwość masowej przemocy ludu, co rzutowało na ich ocenę sytuacji i sprzyjało 
słuszniejszym niż dotąd polityczno-społecznym decyzjom.

Riehl słusznie też wskazywał, że wspólnota wiejska oparta o przechodzą-
cy z pokolenia na pokolenie dom rodzinny, gdzie żyć łatwiej, zamieniona zo-
stała w przemysłowym mieście w izolowaną samotność jednostki, która znikąd 
nie może liczyć na wsparcie. Konserwatyzm Riehla polegał jednak nie tylko na 
chwalebnej trosce o stabilność rodziny, ale też na tradycjonalistycznych prze-
konaniach o podziale ról płciowych w związku, społeczeństwie i polityce. Ro-
botników się bał i uważał za zagrożenie dla całego społeczeństwa, podobnie jak 
kosmopolityzm. Częściowo słusznie, ale częściowo histerycznie i przesadnie ata-
kował wielkie miasto za wszystko, także za grzechy, których tam nie było, jak na 
przykład upadek sztuki i muzyki71.

Konserwatysta Riehl był w większości ocen krytycznych wobec współcze-
sności, w tym miast i niehumanitarnych, szkodliwych dla rodziny warunkach 
życia ludu, bliźniaczo podobny do socjalisty Fryderyka Engelsa i papieża Le-
ona XII. Jedynie liberałowie zatopieni byli w futurologicznych pełnych entuzja-
zmu i nawet ekstazy rojeniach i fantazjach, mających silne podglebie technolo-
giczne i przekonanie, że wszyscy wartościowi ludzie już odnieśli sukces.

Nie tylko Riehl, ale i konserwatyści powszechnie z nostalgią wspomina-
li wyidealizowane życie wiejskie i włościan, powodzeniem cieszyła się agrarna 
romantyka i historia. Chętnie wracano do historii codzienności sprzed industria-
lizacji i celebrowano jej pamiątki. Ślązak Karl Jentsch w 1913 roku z typowym 
dla tego nurtu dosyć czułostkowym sentymentalizmem pisał, że człowiek wy-
rzucony został z „zielonych krajobrazów na kamienną pustynię”, na „dymiące, 

70 W. Rybczyński, Dom. Krótka historia idei, Gdańsk–Warszawa 1996, s. 30–31.
71 J. Reulecke, Die Mobilisierung…, s. 26; J. Kuczynski, Geschichte des Alltags…, s. 186–187.
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cuchnące, sczerniałe hałdy węgla”. Rolnik wykonujący zindywidualizowaną, 
przyjazną i zdrową dla człowieka, zróżnicowaną i bliską przez to sztuce (rze-
mieślnicy) pracę na powietrzu i na łonie przyrody przeciwstawiany był robotni-
kowi. Ten pracował jednostajnie i wykonywał proste, ogłupiające czynności przy 
maszynie. Podobnie architekt Paul Schulze-Naumburg w 1904 roku obwieszczał 
zagrożenie narodowe wsi ze strony miasta i jego stylu życia. Uwagę krytyków 
zwracała wątła postura, chorowitość i bieda mieszkańców miast, przede wszyst-
kim robotników, mówiono wręcz o fizycznej i psychicznej degeneracji. Jej prze-
jawem miała być wysoka przestępczość w wielkich miastach, rozwój prostytucji, 
alkoholizmu i masowe występowanie chorób płciowych oraz upadek obyczajów 
w ogóle, a także rodziny, na koniec zaniedbanie wychowania młodzieży. Kry-
tycy ubolewali nad spadającą zdolnością moralną i osobowościową młodzieży 
do służby wojskowej72. Wohnungsfrage wtapiało się jako istotny element krytyki 
cywilizacji zarówno ze strony konserwatystów świeckich, jak i Kościoła katolic-
kiego, którego oddziaływanie w Prusach na ludność było znaczące. Identyczne 
wypowiedzi słychać z ówczesnej Francji, gdzie po 1850 roku stwierdzano nara-
stający odsetek zwolnień od służby wojskowej z powodu cherlawego zdrowia, 
wad wrodzonych, kalectwa, niedomagań psychicznych. Mnożyły się histeryczne 
opinie lekarzy o degeneracji populacji i zwyrodnieniach prowadzących do zbrod-
ni i przestępstwa coraz większej liczby mieszkańców miast. Tkaczy lyońskich 
nazywano „małymi wynędzniałymi ludzikami o kabłąkowatych nogach”. Robot-
ników z Lille przedstawiano jako „bladych osobników o miękkim i zwiotczałym 
ciele, okaleczonym na wszystkie możliwe sposoby”. Mówi się następnie o „opła-
kanym zwyrodnieniu rasy”73. Temat degeneracji ludu i dziedzicznych obciążeń 
coraz bardziej rozwijał się z biegiem XIX wieku. Pisano o dziedziczeniu alkoho-
lizmu, kretynizmu, gruźlicy, syfilisu etc.74

Fundamentalnym i do dzisiaj robiącym wielkie wrażenie dokumentem był 
encyklika papieża Leona XII Rerum novarum75. Na samym wstępie mowa jest 
o „napływie bogactwa do rąk niewielu, przy równoczesnym zubożeniu mas” oraz 
pogorszeniu obyczajów, co doprowadziło do tego, że „walka społeczna zawrzała”. 

72 J. Kuczynski, Geschichte des Alltags…, s. 120–123; U. Frevert, Krankheit als politisches 
Problem…, s. 186.

73 G. Vigarello, Historia zdrowia i choroby…, s. 200–201.
74 Tamże, s. 200–201.
75 Leon XII, Rerum novarum, http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Leon_XIII/rerum_nova-

rum.
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Mimo bardzo licznych takich stwierdzeń papież lewicę uważał, za „chytrych wi-
chrzycieli”, którzy chcą wykorzystać realne problemy dla swoich podstępnych 
celów. Jak zauważał papież, zniknęła też tradycyjna w feudalizmie ochrona reli-
gii i jej instytucji oraz organizacji, a także pozbawienie znacznej części majątku, 
a robotnicy zostali „wydani na łup nieludzkości panów i chciwości współzawod-
ników. Zło powiększyła jeszcze lichwa żarłoczna”. „Garść możnych i bogaczy 
nałożyła jarzmo prawie niewolnicze niezmiernej liczbie proletariuszy”.

Encyklika była więc skierowana z jednej strony przeciwko liberałom, ale 
z drugiej przeciwko lewicy, dążącej do zniesienia własności prywatnej, zbyt zla-
icyzowanej i ateistycznej, aby ją zaakceptować. Jak pisał Leon XII, „należy szyb-
ko i skutecznie przyjść z pomocą ludziom z warstw niższych, którzy znajdują się 
w stanie niezasłużonej, a okropnej niedoli.” Papież ostro krytykował bogaczy, 
którzy traktują pracownika nie jak człowieka, ale narzędzie zysku, oceniają war-
tość człowieka według posiadanych pieniędzy i nie szanują jego osobistej godno-
ści. Ten stan rzeczy nazywał „bezwstydem”. Płaca powinna być odpowiednia do 
kosztów utrzymania rodziny, a nie brać się z nędzy pracownika, który gotów jest 
pracować za każde wynagrodzenia, aby tylko utrzymać przy życiu potomstwo 
i rodzinę. Brak odpowiedniej, adekwatnej do kosztów życia płacy nazywał papież 
„zbrodnią wołającą o pomstę do nieba”. Płaca nie może więc wynikać jedynie ze 
stosunków rynkowych, ale brać również pod uwagę koszty utrzymania rodziny 
na skromnym, ale nieuwłaczającym godności poziomie. Tak więc robotnika trze-
ba godziwie opłacić, a ten z kolei winien wstrzymać się od gwałtów i rozruchów 
wobec pracodawcy. Godziwa płaca spowoduje, pisał Leon XII, że pracownik nie 
będzie zmuszony do porzucenia kraju i emigracji. Papież wspierał związki zawo-
dowe, bo człowiek osamotniony pozbawiony jest wsparcia i wspólnota zgodna 
jest z tradycją biblijną. W encyklice widać jednak było zarazem wyraźną nie-
chęć do interwencjonizmu państwowego, etatyzmu i szerzej zakrojonych działań. 
Płaca robotnika powinna być wystarczająca do utrzymania rodziny i wynajęcia 
skromnego, ale umożliwiającego godne życie mieszkania. 

Z kolei Fryderyk Engels w 1887 roku pisał o kwestii mieszkaniowej w od-
niesieniu do Niemiec i Prus w sposób zdecydowanie łagodniejszy od Leona XII, 
bo niezawierający tego oburzenia i emocji, a jedynie suchą analizę sytuacji. Leon 
XII chciał „zbliżenia bogatych i ubogich”, a Engels twierdził, że jest to utopijna 
mrzonka, a jedynym lekarstwem jest rewolucja. Jak zauważył, na Niemcy „spły-
nęło właśnie błogosławieństwo miliardów francuskich, pobudowano twierdze 
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i koszary”76. Nic to jednak nie zmieniło w kwestii mieszkaniowej. Engels mó-
wił o powszechnym „głodzie mieszkaniowym”, co tłumaczył zasadnie i nie ro-
bił wielkiego odkrycia: „Z jednej strony masy robotników rolnych przenoszą się 
nagle do wielkich miast przekształcających się w ośrodki przemysłowe; z drugiej 
strony rozplanowanie miast starszego typu już nie odpowiada potrzebom nowo-
powstającego wielkiego przemysłu i komunikacji, której ten wymaga; poszerza 
się ulice i przebija się nowe; przeprowadza się środkiem miast koleje żelazne (...) 
Właśnie ów ostry głód mieszkaniowy będący oznaką dokonywającej się w Niem-
czech rewolucji przemysłowej powodował, że prasa była wówczas pełna rozpraw 
o kwestii mieszkaniowej”77. Słowa Engelsa odnosiły się przede wszystkim do 
najbardziej uprzemysłowionej Nadrenii i Berlina. Jak zauważał na temat Ber-
lina, budownictwo mieszkaniowe spowalniało wzrost cen gruntów i czynszów 
w szybko rosnących wielkich miastach. „Spotyka to przede wszystkim położone 
w centrum mieszkania robotnicze, za które komorne nawet przy największym 
ich przeludnieniu, nie może nigdy lub tylko rzadko przekraczać pewnego mak-
simum. Burzy się je więc i buduje na ich miejscu sklepy, składy towarów lub 
gmachy publiczne”78. W rezultacie robotnicy wypychani byli coraz bardziej na 
obrzeża miast, gdzie były tańsze grunty79.

Z punktu widzenia warunków mieszkaniowych, zauważa autor, w kapita-
lizmie industrialnym nastąpiło pogorszenie warunków bytowania klas niższych. 
Robotnicy w masie stracili pewność dachu nad głową. Z tej perspektywy los 
chłopa pańszczyźnianego był bardziej pewny. „Tkacz ręczny, który prócz kro-
sna posiadał swój własny domek, ogródek i pólko, był – przy swej całej biedzie 
i ucisku politycznym – człowiekiem spokojnym i zadowolonym”. I dalej: „Że zaś 
położenie klasy robotniczej od czasu wprowadzenia produkcji kapitalistycznej 
na wielką skalę się pogorszyło, o tym powątpiewa tylko burżuazja”80. Konser-
watywne czy proudhonowskie pomysły powrotu wszystkich na wieś były jednak 
absurdalne – stwierdzał słusznie Engels – ponieważ feudalne stosunki i praca 

76 F. Engels, W kwestii mieszkaniowej, w: tegoż, Dzieła wybrane, t. 1, Warszawa 1949, s. 514.
77 Tamże, s. 515.
78 Tamże, s. 526.
79 Z. Maćkowiak, T. Popow, Klasycy marksizmu o kwestii mieszkaniowej, w: 90 lat spółdziel

czości mieszkaniowej…, s. 104.
80 F. Engels, W kwestii mieszkaniowej…, s. 530.
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ręczna oznaczały bardzo niską produktywność, niewolę i okresowe masowe klę-
ski głodu. 

Jak wspominałem, Fryderyk Engels paradoksalnie tę sytuację oceniał pozy-
tywnie, jako posiadającą potencjał rewolucyjny i pchający stosunki społeczne na-
przód. Identyczne jednak zagrożenia dostrzegała konserwatywna prawica. Wła-
śnie brak dachu nad głową być miał jednym z ważnych wyzwalaczy rewolucji: 
„stłoczony w wielkich miastach proletariat jest zdolny dokonać tego wielkiego 
przekształcenia społecznego, który położy kres wszelkiemu panowaniu i wyzy-
skowi klasowemu”81.

Engels wskazywał też na niebezpieczeństwa sanitarne współczesnych mu 
dzielnic biedy: „stanowią wylęgarnię wszelkich epidemii nawiedzających od cza-
su do czasu nasze miasta. Cholera, tyfus, gorączka tyfoidalna, ospa i inne cho-
roby epidemiczne szerzą swe zarazki w zakażonym powietrzu i zatrutej wodzie 
tych dzielnic robotniczych”. Epidemie szerzące się w dzielnicach biedy przenoszą 
się potem na bogatych: „Ci więc nie mogą pozwalać sobie na przyjemność bez-
karnego hodowania chorób epidemicznych wśród ludu roboczego – następstwa 
tego odbijają się i na nich, a anioł śmierci sroży się między kapitalistami z tą 
samą bezwzględnością, co i wśród robotników (...). Zakładano stowarzyszenia, 
pisano książki, kreślono szkice projektów, omawiano i wydawano ustawy, aby 
zasypać źródła wciąż powracającej zarazy. Stosunki mieszkaniowe robotników 
zostały zbadane i podjęto próby zaradzenia najbardziej jaskrawym ich złym stro-
nom”82. Jak stwierdzał, za poprawę sytuacji w Niemczech i Prusach zabrano się 
później niż w Anglii, ale o wiele solidniej. Generalnie jednak dominowały palia-
tywy w rodzaju ociekających lepką i obłudną dobrą wolą frazesów i filantropii 
w rodzaju czasopisma „Związku popierania pomyślności klas pracujących w Pru-
sach”. Wielu analityków zrzucało też obłudnie winę na samych robotników – 
wprawdzie zarabiają za mało i nie stać ich na dach nad głową, ale z drugiej strony 
korzystają z alkoholu i tytoniu i nie oszczędzają należycie, dzięki czemu mogliby 
mieć komorne na coś lepszego niż niezdrowe, wilgotne, ciemne nory, w których 
mieszkali. Jak zauważył Engels, eksperci nie chcą przyznać, że pijaństwo nie jest 
przyczyną, ale jak od stuleci – skutkiem złej sytuacji, „tak samo koniecznym 
jak tyfus, przestępstwa, robactwo, egzekucje sądowe i inne choroby społeczne 
(...). Zresztą to już mój stary nauczyciel z szkoły powszechnej mówił: pospólstwo 

81 Tamże, s. 531, 533.
82 Tamże, s. 544.
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idzie do szynku, a dystyngowani do klubu, a że ja tu i tam bywałem, więc prawdę 
tych słów potwierdzić mogę”83.

W stosunku do Prus uczynił Engels bardzo osobliwe i znamienne uwagi. Jak 
pisał, konserwatyści tamtejsi twierdzą, że nie rządzi tam burżuazja i państwo jest 
w znacznym stopniu od niej niezależne, dzięki czemu może jeszcze zrobić wie-
le dobrego: „państwo jest instytucją do pewnego stopnia niezależną i unoszącą 
się ponad społeczeństwem i właśnie dlatego reprezentuje ono zbiorowe interesy 
społeczeństwa, nie zaś interes jednej tylko klasy. Takie państwo może w istocie 
uczynić to i owo, czego nie może uczynić państwo burżuazyjne”84. Engels uwa-
żał jednak, że w Niemczech i Prusach nie rządzi całe społeczeństwo, ale wielka 
własność ziemska, ze słabą jeszcze politycznie burżuazją, ale za to rozwiniętym 
i bardzo świadomym proletariatem: „w nowoczesnej bonapartystowskiej monar-
chii rzeczywista władza państwowa spoczywa w rękach odrębnej kasty oficer-
skiej i urzędniczej, która w Prusach uzupełnia swe kadry po części sama z siebie, 
po części z drobnej szlachty majorackiej, rzadziej z wielkiej arystokracji, a w naj-
mniejszej cząstce z szeregów burżuazji”85.

Engels krytykował też tzw. utopijnych socjalistów za pomysły, aby wszy-
scy robotnicy stali się właścicielami swoich mieszkań przez comiesięczną spłatę 
w postaci komornego aż do przejęcia lokalu na własność. Autor wskazywał, że 
w sytuacji częstej zmiany pracy i miejsca zamieszkania w kapitalizmie pomysł 
powszechnej stopniowo wykupywanej własności mieszkań jest całkowitą utopią: 
„jakiś Piotr pracuje dajmy na to, w fabryce maszyn w Berlinie. Po roku staje 
się on właścicielem 1/15 swojego jednoizbowego mieszkanka na piątym piętrze 
gdzieś w okolicach Bramy Hamburskiej. Traci robotę i wkrótce potem znajduje 
się w podobnym mieszkaniu ze wspaniałym widokiem na podwórko na trzecim 
piętrze w Pothofie w Hanowerze...” Po tym następują kolejne przeprowadzki do 
Monachium na skutek strajków i dalej, co, jak pisze autor, w kapitalizmie indu-
strialnym jest zjawiskiem częstym86. Szkołę Gustawa Schmollera, która opowia-
dała się podobnie za uczynieniem robotników właścicielami mieszkań, Fryderyk 

83 Tamże, s. 548–549.
84 Tamże, s. 568.
85 Tamże, s. 569.
86 Por. T. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866–1918…, s. 142–145.
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Engels nazywał „burżuazyjnym i drobnomieszczańskim socjalizmem”, „Kathe-
dersozialisten”87.

Jeżeli chodzi o optymistów kapitalistycznego wzrostu, symboliczną, wielką 
i świetlaną oraz liberalną wizję przyszłości kapitalizmu stanowił Kryształowy 
Pałac. Była to wielka konstrukcja z żelaza i szkła projektu Josepha Paxtona mie-
rząca 560 metrów długości i 125 szerokości, tak wielka, że w jej wnętrzu mie-
ściły się całe drzewa. Wzniesiona została z okazji pierwszej Wielkiej Wystawy 
Światowej w Londynie w 1851 roku, która miała stworzyć wizję przyszłości jako 
Ziemi Obiecanej właśnie dla mas, ponieważ ukazywała możliwości produkcji 
masowej, przeznaczonej dla zwykłych ludzi. Wystawę dla 15 tys. wystawców 
zwiedziło sześć milionów ludzi. Potem przyszły kolejne, związane z fascyna-
cją Zachodu postępem technicznym. Co ciekawe, znalazł się tutaj też angielski 
modelowy dom dla klasy pracującej88. Pozytywistyczna fascynacja postępem 
technicznym i nadzieje na powszechny dobrobyt widoczne były również w po-
pularnych jeszcze długo w XX wieku powieściach Juliusza Verne’a. Okręt pod-
wodny kapitana Nemo płynie więc np. wzdłuż kabla telegraficznego łączącego 
Amerykę z Europą, który był ogromnym przedsięwzięciem tych czasów. Akcja 
książki 20 000 mil podmorskiej żeglugi zaczynała się w roku 186689. Jak pisze 
Jedlicki, o ile wszakże maszyna była chlubą Anglii, to miasto jej wstydem. Obraz 
życia miasta Coketown z drugiej połowy XIX wieku z powieści Karola Dickensa 
Ciężkie czasy był przerażający, ale prawdziwy, i stał się negatywnym symbolem 
nędzy całej industrialnej Europy tego czasu. Sam zwrot „miasto przemysłowe” 
kojarzył się jednoznacznie ze smrodem wyziewów, stukotem maszyn parowych, 
monotonią identycznych ulic z czerwonej cegły, mgłą zmieszaną z dymem i bez-
ustannym deszczem90.

Konserwatyzm był więc krytyczny, ale dominowała leseferystyczna wia-
ra w wolną konkurencję, socjaldarwinizm i utylitaryzm oraz wrogość wobec 
wszelkiego planowania, regulacji prawnych i kontroli państwa nad mieszkaniami 
i całą urbanistyką. Narastający wraz z błyskawicznym rozrostem chaos miejskiej 
tkanki, dotykający przecież przede wszystkim biedotę, uznano za stan naturalny, 

87 F. Engels, W kwestii mieszkaniowej…, s. 517.
88 J. Jedlicki, Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności, Warszawa 2000, 
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z którego wydobędą się tylko siły zdrowe i warte przetrwania. Wrogość wzbu-
dzały wszelkie działania wspólnotowe, ingerencje komunalne i państwowe91. 
Przy tym – obiektywnie – poziom życia ludu pozostawał bardzo niski, nie tylko 
w Prusach, ale przez całe Niemcy, Francję, aż do Dublina i Glasgow. Dominowa-
ła wszędzie czynszówka, w której na rodzinę przypadała jedna izba, z jednym 
łóżkiem, w którym spało kilka osób – przemieszanych dorosłych i dzieci. Ge-
neralnie dominowały brudne, pełne nieczystości ulice, ciemne podwórka, małe 
okna i brak światła i ciepła, brak zieleni, parków i placów zabaw dla dzieci. Tak 
wyglądał świat europejskiej industrializacji, w której Berlin i Prusy się nie wy-
różniały, a jeżeli już – to na plus92.

Krytyka architektury mieszczańskiej

Arnold Hauser dawno temu zwracał uwagę na ogromne przyśpieszenie zmian 
mód artystycznych i kulturalnych pod koniec XIX wieku. Zaczęło się znane i dzi-
siaj sztuczne tworzenie popytu przez przemysł konsumpcyjny. Centrami rozwoju 
sztuki i architektury stały się wielkie miasta. Jak pisze Hauser, impresjonizm ma 
charakter miejski93. Tradycyjna sztuka jednak trwała, a mody architektoniczne 
powtarzały i mieszały style minionych stuleci. Dopiero pierwsza wojna świato-
wa przyniesie wielką zmianę i odrzucenie tradycji wraz z nadejściem dadaizmu, 
będącym protestem przeciwko kulturze mieszczańskiej, która do wojny doprowa-
dziła94. Tymczasem jednak, u schyłku wieku XIX, Berlin był najszybciej rozwija-
jącym się miastem świata, a za tym szły i ogromne architektoniczne dysproporcje; 
wielki przepych oraz monstrualność form, mocno zalatujące nuworyszowskim 
kiczem, ale i ogromne obszary zwykłej, brzydkiej nędzy. Takie są opinie współ-
czesnych historyków sztuki. Theodor Fontane w 1872 roku pisał o braku smaku, 
formy i wyczucia w architekturze Berlina. Nie podobały mu się jednak nie tylko 
koszary czynszowe, ale i domy bogatego mieszczaństwa. Style poszczególnych 
kamienic, zdaniem tego pisarza, ale i wielu innych historyków sztuki i architek-
tów, poczynając od końca wieku XIX, stanowiły niezborną, eklektyczną mie-
szaninę klasycyzmu, gotyku, baroku, najczęściej pompatyczną i przeładowaną 
ozdobnikami i sztukateriami. Miały przede wszystkim oszałamiać bogactwem 

91 L. Mumford, Die Stadt…, s. 526–528.
92 Tamże, s. 537, 541–542.
93 A. Hauser, Społeczna historia sztuki i literatury, t. 2, Warszawa 1974, s. 316–317.
94 Tamże, s. 366.
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nowobogackich i robić wrażenie potęgi. Historyk sztuki Peter Feist pisze o archi-
tektonicznej hipertrofii, która demonstrowała władzę, potęgę i zamożność elit, 
jak o czymś trwałym i stabilnym. Zdaniem tego autora analogiczna była francu-
ska pompatyczność II cesarstwa. Nie tylko w architekturze, ale i w całej plastyce, 
rzeźbie i malarstwie widoczny był zbytek, sztuczność, przesada, próba olśnienia 
bogactwem, dominacja wątków heroicznych albo sentymentalnych.

Jak stwierdzał z niesmakiem liberalny historyk architektury i sztuki Karl 
Scheffler w 1931 roku, nigdzie nie było tyle wieżyczek, kolumn, pilastrów, or-
namentów z gipsu, gzymsów, balustrad, kartuszy, owoców, głów lwów, figura-
tywnych alegorii, marmurów, pałacowych okien, książęcych portali. Szlachetna 
prostota klasycyzmu należała w budownictwie do rzadkości, a eklektyzm typu 
Schinkla z początku XIX wieku był wielkim przeżyciem artystycznym wobec 
czystego „chamskiego parweniuszostwa” (pöbelhaft) epoki grynderskiej. Fon-
tane odnotowywał jednak tylko początki niedobrego eklektycznego bezguścia, 
które nasiliły się w latach 80. i 90. Jedynym regulatorem estetycznym miasta była 
ekonomia i spekulacje gruntowe oraz przepisy budowlane95.

Podobnie wypowiadał się w 1907 roku architekt i wielbiciel stylu angielskie-
go (Landhausstil), Hermann Mathesius96. Uwagi jego dotyczą jednak przezna-
czonych dla zamożnych mieszczan kamienic czynszowych (Mietshaus). Znacznie 
gorsza była sytuacja z koszarami czynszowymi (Mietskaserne) przeznaczonymi 
dla robotników, których stan krytykował Gustaw Schmoller97. Twierdził on, że 
doprowadzenie klas niższych do poziomu barbarzyńców i bestii obróci się wcze-
śniej czy później przeciwko elitom, zarówno przez epidemie, jak i rewolucję, po-
winny więc one obudzić się z drzemki (Schlummer), aby temu przeciwdziałać98.

95 J. Kuczynski, Geschichte des Alltags…, s. 212–213; P.H. Feist, Geschichte der deutschen 
Kunst…, s. 258; T. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866–1918…, s. 139.

96 Tamże, s. 213; „Überall ist der billigste Surrogatschwindel mit Behagen entfaltet, und es 
herrscht allein das Bestreben, dem Urteilslosen durch Prunk der Ausstattung zu imponieren”.

97 Tamże, s. 214. Znany konserwatysta Gustaw Schmoller pisał: „Die Zustände sind so ent-
setzlich, daß man sich nur wundern muß, daß die Folgen nicht noch schlimmere geworden sind. 
Nur weil ein großer Teil dieser Armen bis jetzt einen Schatz guter Sitte, kirchlicher Überlieferung, 
anständiger Empfindungen aus früherer Zeit mit in diese Höhlen gebracht hat, ist das Äußerste 
noch nicht geschehen”.

98 Tamże, s. 215; B. Baranowski, Wyposażenie wnętrz…, 431. 
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Mieszkania bogatego mieszczaństwa i szlachty

Willa mieszczańska w okresie cesarstwa mogła składać się z około 20 pokoi i co-
raz częściej wznoszona była wśród zieleni, ogrodów i parków na przedmieściach, 
w oddali od zgiełku i dymu fabrycznych kominów. Mieszkanie na jednym pię-
trze miało zwykle 4–10 izb mieszkalnych. Klasa średnia w Düsseldorfie w okre-
sie 1880–1890 zajmowała mieszkania o powierzchni ok. 200 m2 w 10 pokojach. 
Dla okresu 1901–1914 zarysowała się tendencja spadkowa do 170 m2 na 8 po-
kojach. Badania wśród zachodnioniemieckiej inteligencji pruskiej wykazały, że 
zamieszkiwała mieszkania 6-pokojowe. Profesorskie mieszkania zawierały za-
wsze wielką bibliotekę, co zmniejszało mobilność tej grupy. W klasie średniej 
występowało też oczywiście duże zróżnicowanie. Radca rejencji albo nauczy-
ciel gimnazjum, którego pozycja była i tak w porównaniu do Polski niezwykle 
wysoka, był już bardzo zadowolony, kiedy zajmował więcej niż czteropokojowe 
mieszkanie99.

O pozycji mieszkańców świadczył „dobry adres” w odpowiedniej dzielnicy 
i przy właściwej ulicy, a następnie także piętro zajmowane w kamienicy. Im wy-
żej, tym gorzej. Nierzadko mieszkania na 1–2 piętrze były 7–8-pokojowe, a na 
3–4 piętrze 3–4-izbowe. Ważna była też odpowiednio bogato zdobiona fasada, 
a następnie wejście, portal i klatka schodowa, czy schody były reprezentacyjne, 
czy na ścianach marmury, czerwone chodniki na schodach itd. Thomas Nipperdey 
wprost określa ten wielkopański styl demonstracyjnej manifestacji zamożności 
„feudalnym”. Klasy wyższe nie życzyły sobie kontaktu z niższymi, dla których 
było wejście od podwórza. Zamożność mieszkańców kamienicy oceniało się też 
po jej architektonicznym bogactwie, braku monotonii i częstej asymetryczności 
fasady. Zamożni mieszkali często w willach na przedmieściu, najbogatsze pała-
ce, jak Kruppa, należały do rzadkości. Salon zamożnego mieszczaństwa mógł 
mierzyć nawet 60 m2 z kolumnadami dzielącymi i wzbogacającymi przestrzeń100.

Francuska historyczka Michelle Perrot zauważa podobieństwo stylu miesz-
czańskiego mieszkania w Berlinie, Wiedniu i Sankt Petersburgu na przełomie 
XIX i XX wieku. Składało się na to zbliżenie występującego w różnych miejscach 
eklektyzmu architektonicznych stylów, pewnego praktycyzmu i funkcjonalności 

99 A. von Saldern, Im Hause, zu Hause…, s. 173, 178; B. Fuhrmann, W. Meteling, B. Rajkay, 
M. Weipert, Geschichte des Wohnens von Mittelalter…, s. 110–111; T. Nipperdey, Deutsche Ge
schichte 1866–1918…, s. 139; W.H. Hubbard, Familiengeschichte. Materialien zu deutschen Fami
lie seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, München 1983, s. 230–242.

100 Tamże, s. 174, 177; T. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866–1918…, s. 138–139.
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pomieszanej z arystokratyczną nostalgią, ambicjami i pretensjami do sfery wyż-
szej. Ciągle widać było ślady wzorów budowy i wnętrz mieszkalnych pałaców 
i salonów z XVIII wieku101. Oczywiście mieszkania drobnomieszczaństwa były 
odpowiednio prostsze i skromniejsze, znacznie rzadziej rozdzielone były funkcje 
pomieszczeń, jednak zawsze starano się o posiadanie pianina, jako symbolu statu-
su, oraz salonu (gute Stube) z obowiązkową sofą, obrazem na ścianie, stołem i fo-
telami102. Jeżeli chodzi o meblarstwo, wspomnieć trzeba o swarzędzkiej fabryce 
mebli, która meblowała mieszkania poznańskiego mieszczaństwa meblami cie-
szącymi się renomą i znanymi z wysmakowania i dobrego gustu artystycznego103.

Walter Benjamin wspominał swoje mieszczańskie berlińskie dzieciństwo 
w zamożnym domu mieszczańskim przeładowanym ciężkimi draperiami i bo-
gatymi zasłonami. Prawdę mówiąc, był to styl pompatyczny i ciężki, neobaroko-
wy, z licznymi ozdobnikami, służący zrobieniu wrażenia bogactwa i podkreśla-
jący różnice wobec biedy robotników. Benjamin pisał o pozbawionym zwykłej 
wygody „bezdusznym przepychu umeblowania”104. Jak pisał, mieszczański styl 
ubierania się oraz wnętrz mieszkalnych był częścią jednolitego mieszczańskie-
go stylu życia. Było tu miejsce na obowiązkową palmę, landschaft z Alp z ma-
łym uśmiechniętym Alpejczykiem, a całość kojarzyła mu się ze skrzyżowaniem 
„damskiego buduaru z izbą tortur”105. Powszechne były popiersia postaci histo-
rycznych, fortepiany oraz biblioteczki, podkreślające wykształcenie rodziny, 
oraz witrynki, w których eksponowano pamiątki, porcelanę, kryształy. Znaj-
dowały się tu też akcenty orientalne: perskie dywany i otomany, ciężkie kilimy 
i wiszące na ścianach kaukaskie sztylety. W Ulicy jednokierunkowej Benjamin 
tak pisał o tym zamożnym dziesięciopokojowym mieszczańskim mieszkaniu lat 
dziewięćdziesiątych XIX wieku: „zawierające ogromne przepełnione rzeźbienia-
mi kredensy, pozbawione słońca kąty ze stojącą tam palmą, wykusz oszańcowany 
balustradą i długie korytarze ze śpiewającym płomieniem gazowym nadaje się 
do zamieszkania tylko dla nieboszczyków”106. Tak samo wyglądały mieszkania 
zamożnego mieszczaństwa paryskiego: „spojrzenie gubiło się wśród wydętych 

101 M. Perrot, Sposoby zamieszkiwania…, s. 317–318.
102 T. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866–1918…, s. 140–141.
103 B. Baranowski, Wyposażenie wnętrz…, s. 436.
104 W. Benjamin, Ulica jednokierunkowa, Warszawa 2011, s. 30.
105 Tenże, Berlińskie dzieciństwo…, s. 10; tenże, Pasaże…, s. 248; A von Saldern, Im Hause, 

zu Hause…, s. 180.
106 W. Benjamin, Ulica jednokierunkowa…, s. 29–31.
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zasłon i pękatych poduszek, w których stojące zwierciadła otwierały się przed 
wzrokiem gości perspektywami kościelnych portali, a kozetki przybierały kształt 
gondol osrebrzonych gazowym światłem ze szklanej kuli niby blaskiem księży-
ca”107. A gdzie indziej: „Czym była jadalnia z jej dusznym misterium, zgłębił 
tylko ten, kto zdołał sobie wyjaśnić dysproporcję drzwi i sięgającego do sufitu 
szerokiego, masywnego kredensu (...). Sprzątaczka, która opróżniała wszystko 
wokół nie potrafiła się z nim uporać. Mogła tylko zdjąć i ustawić w sąsiednim 
pokoju srebrne wiaderka i wazy, delfickie wazy i majoliki, urny z brązu i szklane 
puchary, stojące w niszach kredensu i pod jego baldachimami w kształcie mu-
szli, na jego tarasach i estradach, między jego portalami i przed jego panelami. 
Wysokość na jakiej tronowały pozbawiała je wszelkiej praktycznej przydatności. 
Dlatego kredens zasadnie przypominał górę świątynną (...). Przedmioty wszakże, 
które tam się znajdowały, nie występowały po dziesięć, nie, w powieleniu po 
dwadzieścia lub trzydzieści. I kiedy tak patrzyłem na te długie, długie rzędy łyże-
czek do kawy i podstawek pod noże, nożyków do owoców i widelców do ostryg, 
z przyjemnością widoku obfitości zmagał się lęk, że nasi goście będą wyglądać 
tak samo jednakowo jak nasze sztućce”108.

Musimy sobie uświadomić, jak dalece elity i klasa średnia XIX stulecia, nie 
tylko szlachta, zanurzone były w historii i z nią związane. Dopiero na początku 
XX wieku modna stała się nie tylko secesja, ale pojawił się też modernizm, który 
odrzucał historię w architekturze i wnętrzu mieszkalnym jako balast. Architekt 
C.F.A. Worsey w 1893 roku proponował „pozbycie się olbrzymiej ilości bezu-
żytecznych dekoracji i wyrzucenie tych ozdóbek, które obrzydzają nasze meble 
i sprzęty oraz zlikwidowanie ilości deseni i kolorów w pokoju”109. Były to jednak 
dopiero początki zjawiska, którego szczytową formą były nacechowane prostotą 
projekty naigrywającego się z foteli w stylu Ludwika XVI, Le Corbusiera w wie-
ku XX, chociaż i wówczas znaczna część mieszczaństwa nie podzielała jego gu-
stu i nawet po drugiej wojnie światowej nadal kupowała historyczne meble. Mimo 
to Thomas Nipperdey odnotowuje jednak na horyzoncie roku 1900 uproszczenie 
i rozjaśnienie stylu, zmniejszenie natłoku i przeładowania, mniej reprezentacji, 
więcej praktyczności, a więc nowoczesność i modernizm110.

107 Tenże, Pasaże…, s. 242.
108 Tenże, Berlińskie dzieciństwo…, s. 130–131.
109 S. Parissien, Historia wnętrz…, s. 208.
110 Tamże, s. 209; T. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866–1918…, s. 140–141.
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Salon i sypialnia miały bardziej kobiecy charakter, w związku z czym około 
1890 roku powróciła w tych miejscach moda na meble rokokowe, ozdobne, ale 
lekkie i pełne wdzięku. Meble w jadalni i gabinecie pozostawały jednak wiel-
kie i reprezentacyjne, neobarokowe i mahoniowe. Ich zadaniem było sprawianie 
wrażenia luksusu. Po 1871 roku istniał też, uważany za narodowy i niemiecki, 
prąd nowego renesansu w meblarstwie. Historycy sztuki uważają raczej ówcze-
sne wnętrza za wtórne, naśladujące arystokrację, upstrzone mnóstwem bibelotów 
bezguście111. Kobieta, jako pani domu (Hausfrau), uważana była za jego duszę112.

Mieszkanie dawało poczucie bezpieczeństwa i było archaicznym pierwot-
nym schronieniem. Benjamin tak opowiada o mieszkaniu swojej babci: „Jaki-
mi słowy opisać to odwieczne chyba poczucie mieszczańskiego bezpieczeństwa, 
zapewniane przez to mieszkanie? (...) Dominował tu pewien rodzaj mebli, które 
z racji arbitralności, z jaką skupiły w sobie ornamenty wielu stuleci, były tak 
przesycone sobą i swoim trwaniem, że nie liczyły się z żadnym zużyciem, żadną 
sprzedażą, ani przeprowadzką (...)”113. Podobnie nostalgiczny był opis mieszka-
nia drugiej babci: „Pokoje tego mieszkania były nie tylko liczne, lecz po części 
też bardzo obszerne. Aby powitać babcię w jej wykuszu, gdzie wnet obok jej 
koszyczka z nićmi stawały przed mną owoce i czekolada, musiałem najpierw 
przebyć olbrzymią jadalnię, a potem sam pokój z wykuszem. Dopiero jednak 
pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia pokazywał, do czego właściwie stwo-
rzono te pomieszczenia”114.

Ważnym elementem umeblowania były szafy, we wnętrzu których ułożone 
spoczywały ubrania115. Mieszczanie meble kupowali często z katalogów, wyjątek 
stanowił pokój dziecięcy, który jeszcze w końcu XIX wieku, jako mniej ważny, 
urządzano starymi meblami, których nie chciano jednak wyrzucić116.

Mieszczaństwo w stuleciu XIX stało się w rozwoju cywilizacyjnym kla-
są wiodącą, jednak, jak wiadomo, pozycja junkrów w Prusach była wysoka, 
wśród elit rządzących i w armii wiodąca, a mieszczaństwo szlachtę w zakresie 

111 A. von Saldern, Im Hause, zu Hause…, s. 180–181. 
112 M. Corrodi, Von Küchen und unfeinem Gerüchen. Auf dem Weg zu einer neuen Wohnkultur 

zwischen Gründerzeit und zweitem Weltkrieg, w: Die Küche. Lebenswelt, Nutzung, Perspektiven, 
hrsg. v. K. Spechtenhauser, Birkhäuser, Basel i in. 2006.

113 W. Benjamin, Berlińskie dzieciństwo…, s. 10; tenże, Pasaże…, s. 111–113.
114 Tenże, Pasaże…,  s. 117–118.
115 Tamże, s. 125–127.
116 A. von Saldern, Im Hause, zu Hause…, s. 179.
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wzorów kulturowych często naśladowało. Wzorem siedziby szlacheckiej był, jak 
i wcześniej, dwór czy pałac wiejski, połączony z majętnością ziemską i lasem. 
Las był istotny ze względu na polowania, które stanowiły nadal część stylu ży-
cia szlachty. Za tym pojawiały się we wnętrzach trofea myśliwskie świadczące 
o sprawności bojowej i strzeleckiej junkrów. Szlachcic nie był spokojnym rol-
nikiem i pasterzem, ale dzielnym i wojowniczym myśliwym. Pałac musiał być 
zdecydowanie większy i reprezentacyjny oraz być otoczony parkiem. Sposób 
mieszkania szlachty związany był z całą jej ideologią i stylem życia. Znacznie 
większą rolę niż w wypadku mieszczan odgrywała tu historia i genealogia, dzie-
dzictwo przodków i konieczność przekazania go przyszłym pokoleniom. Tak 
więc ściany wypełnione były olejnymi portretami przodków. W późnym wie-
ku XIX, identycznie jak wśród bogatego mieszczaństwa, wnętrza przeładowane 
były ozdobnikami, panował nadmiar i przepych wymieszanych ze sobą stylów. 
Plusz był ulubioną tkaniną wnętrz mieszkalnych, wszędzie widać było poduszki 
i poduszeczki oraz orientalne w stylu dywany i otomany. Kontrastowało to ze 
skromnością w zachowaniu, a odzwierciedlało zasadę „mehr sein als schein”. 
Z drugiej strony, w wypadku szlachty na wschód od Łaby, skromność wynikała 
nierzadko raczej z konieczności i biedy117.

Mieszkania robotnicze

Koniec wieku XIX był okresem ogromnych różnic i dysproporcji w sposobach 
zamieszkiwania, a poziom życia robotników był niezadowalający i budził wręcz 
niepokój elit. Poziom pensji robotników w Prusach w 1918 roku był nominalnie 
dwukrotnie wyższy niż w roku 1871. Faktycznie, jeżeli przyjąć za 100 rok 1895, 
to w okresie 1871–1913 nastąpił wzrost pensji realnych z 66 na 125, co wskazuje 
na niski poziom na początku, a niewysoki na końcu przedziału czasowego. Jesz-
cze w latach 1907–1908 52% pensji przeciętnej rodziny robotniczej, wliczając 
w to pensję żony, przeznaczano na wyżywienie. W 1905 roku rodzina robotnicza 
na czynsz w ciasnym i przeludnionym mieszkaniu wydawała średnio 17% swo-
ich dochodów. W małych, ciasnych, słabo ogrzewanych mieszkaniach w Berlinie 
żyło w 1875 roku 71%, a w 1905 roku 75% mieszkańców miasta. Przeludnienie 
wynikało też z powszechnego podnajmowania miejsc noclegowych i pokojów 

117 B. Fuhrmann, W. Meteling, B. Rajkay, M. Weipert, Geschichte des Wohnens von Mittelal
ter…, s. 118–119; T. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866–1918…, s. 139.
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jeszcze biedniejszym robotnikom. W Zagłębiu Ruhry 1/4 górników podnajmowa-
ła pokoje i łóżka w swoich mieszkaniach118.

Max Weber pisał o położeniu klasowym, rozumiejąc przez to zaopatrzenie 
w dobra, zewnętrzną i wewnętrzną pozycję życiową klasy społecznej, czyli gru-
py o podobnym położeniu klasowym119. Przy ogólnym wzroście poziomu życia, 
mieszkania robotnicze pozostawały pod koniec XIX wieku bardzo marne. Ciem-
ne, z kiepskim dostępem światła, przepełnione, bez jakiejkolwiek intymności. 
Michelle Perrot pisze o niższych klasach społecznych w całej Europie „stłoczo-
nych w cuchnących ruderach”120. Pod koniec XIX wieku pojawiło się nie tylko 
w Prusach, o czym wspominałem, ale i w Europie, na razie teoretyczne pojęcie 
„minimum mieszkaniowego”, które miało określać wielkość i minimalne wygody 
lokalu. Także ruch robotniczy w większym stopniu zauważył to zagadnienie i za-
częło się mówić o dostępie do „świeżego powietrza” i „warunkach zdrowotnych”. 

Jeżeli w rodzinie mieszczańskiej dom był centrum życia rodzinnego i umac-
niania więzi, biedota, na skutek marnych warunków, traktowała mieszkanie jedy-
nie jako sypialnię i przechowalnię i znacznie częściej przebywała poza domem, na 
podwórzu, na klatce, na ulicy. „Gdzie nie dochodzi słońce, tam zjawia się lekarz”, 
pisał w 1910 roku berliński przedstawiciel medycyny społecznej, wskazując na 
bardzo złe warunki zdrowotne nie tylko w wielkomiejskich czynszówkach, ale 
także w mniejszych miastach niemieckich. Masowym fenomenem były miesz-
kania zrujnowane i wilgotne. Polityka społeczna szczególnie zafrasowana była 
rodzinami robotniczymi, gdzie przy 2–3 dzieci występowały ogromne problemy 
ze stałą pracą i mieszkaniem. Kolejnym masowym problemem był wspólny wy-
najem pokoju przez kilka osób oraz podział większych mieszkań na małe klitki, 
tak aby upchać jak najwięcej rodzin. Wśród biednych dominowały mieszkania 
jednoizbowe. We Wrocławiu w latach 80. takich mieszkań było 62%, w Chemnitz 
70%, ale we Frankfurcie tylko 23%. Wszędzie w tej grupie dominowały nato-
miast mieszkania 1–2-pokojowe.

Rodziny niezamożne w miastach mieszkały zwykle w mieszkaniach jed-
noizbowych albo dwuizbowych wliczając kuchnię. Jeżeli była sypialnia, rodzi-
na uważana była już za dobrze sytuowaną. Własne łóżko było jednak wśród 

118 K.E. Born, Preußen im deutschen Kaiserreich 1871–1918, w: Handbuch der preußischen 
Geschichte, Bd. 3, hrsg. v. W. Neugebauer, Berlin–New York 2001, s. 75.

119 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo, Warszawa 2002, s. 228–229.
120 M. Perrot, Sposoby zamieszkiwania…, s. 321.
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robotników raczej czymś niezwykłym. Berliński lekarz informował, że 2/3 z ba-
danych przez niego 6651 berlińskich dzieci własnego łóżka nie ma. Typowy był 
mieszkaniec Legnicy Paul Löbe, który pisał, że żyje w jednej izbie z alkową 
z małym lufcikiem i bez okna. Generalnie umeblowanie mieszkań robotniczych 
było bardzo ubogie i już szafa na ubrania oraz sofa uważana była za zbytek. Fa-
talne były warunki tych mieszkań w zakresie urządzeń sanitarnych. Nierzadko 
na jedną toaletę przypadało 30, 50, a nawet 80 osób121. Relacja z Pomorza Tylnego 
mówi o rodzinie sześcioosobowej w jednej izbie z dwójką małych dzieci i chorym 
ojcem: „und dort wurde gewohnt, geschlafen, gekocht und gewaschen – und jetzt 
diente es auch noch als Krankenstube!”122

Warunki mieszkaniowe klas niższych nie były oczywiście jednolite i „ary-
stokracja” robotnicza mieszkała zdecydowanie lepiej. W ich mieszkaniach oprócz 
pokoju była też zwykle kuchnia o powierzchni 12–15 m2, w której toczyło się 
życie dzienne. Mieszkania te nierzadko posiadały toaletę. Korzystano z pralni, 
suszarni na pranie i własnej piwnicy. Zazwyczaj był tu też dostęp do wodociągu 
i bieżącej wody123.

Młody, samotny robotnik wydawał na mieszkanie 8% swoich dochodów, 
niby niewiele, ale pensja wystarczała ledwie na jedzenie. Mimo to było to dosyć, 
aby oszczędzić niewielką sumę na następną fazę życia w związku małżeńskim, 
chyba że praca przerywana była okresami bezrobocia. Po założeniu rodziny ro-
botnicy nie posiadali zbyt wielu ruchomości: łóżko, kilka krzeseł, stół i szafa, 
czasem obraz i lustro. Ubogie było również wyposażenie kuchni124.

W mieszkaniach zamożniejszych robotników pojawiały się bieliźniarki, 
sofy, stoły z czterema krzesłami, możliwie jako komplet (u zwykłych robotników 
raczej nie występował). Na ścianach wisiały tanie reprodukcje obrazów, zwykle 
bardzo kiczowatych, o tematyce religijnej, jak anioły czy Madonny, landszafty 
i martwe natury z owocami, a także zdjęcia, np. dziecka z okazji konfirmacji, 
męża z wojska. Były to formy kulturowe naśladujące nieudolnie kulturę warstw 
wyższych, gdzie robotnicy starali się z jednej strony dowieść swych kompetencji 

121 A. von Saldern, Im Hause, zu Hause…, s. 206–211; B. Fuhrmann, W. Meteling, B. Rajkay, 
M. Weipert, Geschichte des Wohnens von Mittelalter…, s. 115; T. Nipperdey, Deutsche Geschichte 
1866–1918…, s. 142.

122 J. Kuczynski, Geschichte des Alltags…, s. 443.
123 B. Fuhrmann, W. Meteling, B. Rajkay, M. Weipert, Geschichte des Wohnens von Mittelal

ter…, s. 214.
124 J. Kuczynski, Geschichte des Alltags…, s. 437.
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kulturowych, z drugiej – odgrodzić się od jeszcze biedniejszych od siebie125. 
Biedni w miastach z konieczności starali się prowadzić gospodarkę domową 
możliwie autarkiczną. Bogatsi z biedniejszych wynajmowali w pobliżu domu 
ogródek działkowy z altaną, podobnie mieszkający w niewielkich mieszkaniach 
zakładowych, których było coraz więcej (przy zwolnieniu z pracy trzeba je było 
opuścić)126. Domki robotnicze występowały, ale częściej w Anglii, gdzie były 
popularną formą mieszkalnictwa wśród robotników. Takie domki znajdowały się 
zwykle poza miastem, z dala od zakładu pracy, co zwiększało koszty komunikacji 
miejskiej. Większe były też koszty utrzymania domu i zakupu żywności w pod-
miejskim sklepie. Mieszkańcy kamienic byli jednak uzależnieni od właściciela 
kamienicy, który posiadał nad nimi pewną władzę, co było dyskomfortem127.

W kamienicach czynszowych dużym problemem były liczne małe zakła-
dy produkcyjne i rzemieślnicze nieposiadające odrębnej lokalizacji. W Berlinie 
w 1895 roku 95% wszystkich zakładów stanowiły niewielkie firmy zatrudniające 
51% wszystkich pracowników (mniej niż 10 na zakład) i ulokowane w kamieni-
cach. Nie wspomina się też, że mieszkania piwniczne były sposobem ominięcia 
zezwolenia na budowę określonej liczby pięter w danej kamienicy128.

Mimo wielu innowacji technicznych, odsetek służby domowej w zamoż-
nych domach rósł. W Prusach w okresie 1810–1820 służba stanowiła 0,9% po-
pulacji, a w 1880–1890 – 3,2%129. Jeszcze w 1895 roku na mieszczańską rodzinę 
przypadała jedna służąca, przy czym największy odsetek stanowiły one w wiel-
kich miastach. W Berlinie w 1890 roku mniejszość z 79 tys. służących, bo tylko 
7%, stanowiły rodowite berlinianki. Aż 1/3 kobiet migrujących do Berlina zo-
stawała służącymi. Służące spały często na poddaszu w nieogrzewanych klit-
kach liczących 6 m2, z niewielkim świetlikiem. Jeszcze w 1900 oku. tylko 10% 
służących miało własny pokój, 38% spało w pewnego rodzaju pawlaczach, do 
których wchodziło się po drabince, reszta w komórkach pod schodami. Służba 
cały czas podlegała karom gospodarza domu, tak w mieście, jak i na wsi, chociaż 
relacje między państwem a służbą były różne i złożone, co wynikało też z silnych 

125 A. von Saldern, Im Hause, zu Hause…, s. 211–213.
126 Tamże, s. 214.
127 Tamże, s. 218; T. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866–1918…, s. 137.
128 P.H. Feist, Geschichte der deutschen Kunst…, s. 270–271.
129 J. Kocka, Arbeitsverhältnisse und Arbeiterexistenen. Grundlagen der Klassenbildung im 19. 

Jahrhundert, Bonn 1990, s. 116. 
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związków emocjonalnych łączących służących z dziećmi państwa130. Podobnie 
było w wypadku szlachty, która uważała ogromne różnice warunków mieszka-
niowych służby i własnych za naturalne i oczywiste131.

Tkacze pracujący w domu nie mieli lepszych warunków mieszkaniowych. 
Spanie całej rodziny w jednym łóżku było tu sytuacją nie tyle normalną, co po-
wszechną. Do spania wykorzystywano też specjalne skrzynie i ławy. W domach 
nie zawsze były krzesła, często zastępowały je drewniane kloce i ławy do siedze-
nia. Najnędzniej żyli jednak robotnicy rolni. Chałupy ich budowane były z gliny 
i pruskiego muru, z dachem krytym strzechą132.

Chaty chłopskie w rejencji opolskiej na Śląsku po 1850 roku budowane były 
już nie jak dotąd z drewna, ale raczej z cegły lub kamienia. Budownictwo drew-
niane i kryte strzechą wypierane było stopniowo, jednak powoli. Bliżej ośrodków 
miejskich łatwiej dostępna była papa, cegły, inne potrzebne materiały, dalej uży-
wano jeszcze nierzadko słomy na pokrycie dachu. Układ przestrzenny chałup 
często był tradycyjny, z częścią mieszkalną po jednej stronie sieni i gospodarczą 
po drugiej oraz kuchnią na przedłużeniu. Obok domu, często jako odgromnik, 
stawiano topolę czy leszczynę, a właściwe piorunochrony, mimo wynalezienia 
ich w XVIII wieku, dopiero w XX stuleciu133. W 1874 roku opis chłopskiej chaty 
wielkopolskiej wyglądał następująco: „Konie i bydło w mniejszych gospodar-
stwach stoją zazwyczaj razem w tym samym budynku (w którym ludzie mieszka-
ją), połączonym wtedy sienią z zamieszkanym domem, z którym powierzchownie 
całość jedną przedstawia. W większych a zamożniejszych gospodarstwach dla 
wymienionego inwentarza istnieje osobna stajnia. Budynki przeważnie z gliny 
i drzewa, są zbyt niskie, ciemne i za szczupłe, w ogóle niewygodne ani dla miesz-
czącego się w nich inwentarza, ani dla mieszkańców”134. Przestrzeń mieszkalna 
u chłopów uwłaszczonych wynosiła ok. 100 m2, a 30–35 m2 u proletariatu wiej-
skiego135. Parobcy na wsi spali często przy inwentarzu żywym, co dla Wielkopol-

130 A. von Saldern, Im Hause, zu Hause…, s. 185–186; J. Kuczynski, Geschichte des Alltags…, 
s. 191–192; S. Parissien, Historia wnętrz…, s. 236.

131 A. von Saldern, Im Hause, zu Hause…, s. 322.
132 Tamże, s. 283.
133 W. Korzeniowska, Codzienność społeczności wsi rejencji opolskiej (1815–1914), Opole 

1993, s. 47–50.
134 Za: A. Glapa, Z zagadnień higieny, w: Kultura ludowa Wielkopolski, t. 2, red. J. Burszta, 

Poznań 1964, s. 373–374.
135 Tamże, s. 378.
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ski odnotowywał Oskar Kolberg w drugiej połowie XIX wieku. „Dziewki sypiają 
najczęściej razem w jednej izbie; zwykle każda z nich ma swoje łóżko zasłane 
słomą i grubym prześcieradłem; przykrywają się betami, tj. pierzynami, a pod 
głową mają po dwie poduszki z pierza. (...) Kładąc się spać i niewiasty i dzieci 
rozbierają się, lecz parobek często tylko buty zdejmie, odzienia zaś nie zdejmuje 
(czasem je tylko nieco rozepnie) szczególnie ci co sypiają w stajniach, oborach 
i owczarniach, przykrywają się derkami lub kocami”136. Warunki sypialne na wsi 
były niezbyt korzystne od strony sanitarnej. Łóżko stało często w kuchni, gdzie 
było cieplej, a przestrzeń pod nim wykorzystywano do trzymania ziemniaków. 
W ostatnim ćwierćwieczu na wsi posługiwano się już piecami kaflowymi i naf-
towymi lampami, petrolowymi, jak je nazywano. Podłogi w końcu XIX wieku 
były jeszcze gliniane. Zamiatano je brzozową miotłą i posypywano białym albo 
żółtym piaskiem. Zdarzały się też podłogi drewniane, myte zwykle raz na ty-
dzień i również wysypywane białym piaskiem. Szorowano je wiechciami słomy 
i wiązkami perzu. Ściany jedynie bielono, używając do tego wapna137.

O wnętrzu chaty chłopskiej włościanina wielkopolskiego pisał Oskar 
Kolberg: „Wnętrze domu wieśniaka wielkopolskiego porządniej i bogaciej się 
przedstawia niż wnętrze mieszkania wielu stron Polski. Izba wapnem zwykle 
wybielona, dość schludnie bywa utrzymana, lubo rzadko kiedy wielkiego jest 
rozmiaru”138. Trzeba jednak pamiętać, że i na Zachodzie życie chłopskie nie było 
wtedy zbyt sielankowe. Dla Francji czytamy charakterystyki nie mniej przygnę-
biające niż dla zaboru pruskiego: „te nędzne rudery, wilgotne i źle oświetlone, 
niewłaściwie urządzone, gdzie gnieżdżą się zwierzęta i ludzie”139.
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AbstrAkt

Własny dach nad głową w epoce industrializacji i urbanizacji w Prusach po 1871 roku 
był marzeniem dla wielu nieosiągalnym, szczególnie dla chłopów, robotników rolnych, 
dniówkowych, fabrycznych, rzemieślników, uboższych pracowników umysłowych i niż-
szych urzędników. Na sposób zamieszkiwania wielki wpływ miało też rozszerzające 
się wraz z industrializacją i wielkim napływem ludności do miast zjawisko ubożenia 
niższych warstw miejskich, do którego, oprócz złych warunków mieszkaniowych, za-
liczało się też nieodpowiednie wyżywienie i zaspokojenie innych potrzeb życiowych. 
XIX stulecie wytworzyło jednak mieszczańskie kulturowe wyobrażenie przyjaznego 
domu, będącego obszarem odpoczynku wobec zagrożeń świata, które stało się funda-
mentem dzisiejszych masowych wyobrażeń. Wówczas wszakże tylko niewielki odsetek 
owo przyjazne oparcie otrzymał, przytłaczająca większość dom traktowała jedynie jako 
sypialnię.

‘A craZE for a flat’, or tHE flat anD its surrounDings in prussia  
in tHE yEars 1871–1818 

abstract

To have a roof over one’s head was an unattainable dream for many people in Prussia 
after 1871 in the era of industrialisation and urbanisation. The groups for whom that 
problem was the most acute were: peasants, agricultural labourers, labourers paid per 
day, factory workers, craftsmen, poorer white collar workers and low-ranking officials. 
The dwelling forms were strongly influenced by a growing phenomenon of pauperisa-
tion of lower urban classes, industrialisation, an enormous inflow of people into towns, 
inappropriate nutrition and an inadequate satisfaction of other basic needs. Yet, it was in 
the 19th century when the bourgeois cultural image of a friendly home was constructed, 
which has become a space of rest against the threats of the outside world and a basis for 
the present-day mass concept. But, at that time only members a tiny part of the society 
managed to get this friendly retreat; for the overwhelming majority their homes were just 
sleeping places. 
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Uwagi wstępne 

Temat funkcjonowania komunikacji miejskiej w Koszalinie w latach 1945–1989 
z konieczności łączy wiele obszarów badawczych. Krzyżują się w nim proce-
sy polityczne związane z funkcjonowaniem niesuwerennego państwa polskie-
go w nowych granicach, procesy demograficzne, ekonomiczne oraz związane 
z techniką motoryzacyjną. Temat w istocie fascynujący, jeżeli przypomnieć ko-
nieczność zasiedlenia nowych ziem przez przybyłych tu osadników i stworzenia 
w warunkach istniejącej administracji i władz politycznych znośnych warunków 
codziennego życia. Prześledzenie funkcjonowania komunikacji miejskiej Kosza-
lina doskonale pokazuje wyzwania, ogromne kłopoty oraz stopień zaspokojenia 
potrzeb komunikacji masowej w rozwijającym się mieście wojewódzkim. Socja-
listyczna gospodarka nakazowo-rozdzielcza, ekonomiczne funkcjonowanie w ra-
mach RWPG, brak wsparcia finansowego kraju po drugiej wojnie światowej daje 
obraz niezwykle trudnych czy wręcz dramatycznych warunków, w jakich żyli 
Polacy. Jednocześnie zawarty w artykule wykaz typów autobusów jeżdżących po 
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Koszalinie oraz sposób ich pozyskiwania daje wgląd w historię polskiej motory-
zacji (Stary, Jelcze) oraz traktowania gospodarki komunalnej przez władze poli-
tyczne w naszym kraju. Zakup nowych technologii z Zachodu umożliwiony przez 
politykę Edwarda Gierka zaowocował w przypadku komunikacji koszalińskiej 
unowocześnieniem taboru i względną wygodą mieszkańców. Relacjonując kon-
dycję komunikacji miejskiej w Koszalinie w latach 1945–1989 w oparciu o ana-
lizy techniczno-ekonomiczne zakładu komunikacji, jak na dłoni widać patologie 
ówczesnej gospodarki: zabieganie dyrektorów komunikacji miejskiej w Koszali-
nie w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej o dotacje w sposób dalece niefor-
malny, niską jakość wozów, brak części zamiennych, lekceważenie pracy przez 
część pracowników, ekstremalnie złe warunki pracy itd. Do tego dochodził brak 
wykształconej kadry, a w związku z tym – tworzenie szkolnictwa zawodowego 
przez władze miejskie Koszalina. Trzeba jednak przyznać, że w dużej części spo-
łeczeństwa polskiego, także więc wśród mieszkańców Koszalina, utrzymywał się 
w pewnych okresach entuzjazm związany z nadzieją na lepsze życie, co pomaga-
ło znosić codzienne trudne warunki (na pewno trzeba tu wskazać koniec wojny, 
lata 60. i 70. XX w.). 

Komunikacja miejska w Koszalinie doczekała się wzmianki w publikacji 
Hieronima Rybickiego, Barbary Zdrojewskiej i Eugeniusza Zdrojewskiego pod 
tytułem Koszalin. Rozwój miasta w Polsce Ludowej (Poznań 1985), zaś pełniej-
sze opracowania, kładące nacisk na faktografię i prezentację zatrudnionych tam 
pracowników, są mojego autorstwa: 50 lat komunikacji miejskiej w Koszalinie 
(Koszalin 2000) oraz Z dziejów najnowszych Koszalina. Zakłady komunalne 
1945–1989 (Koszalin 2012). Poniższy szkic jest fragmentem ostatniej książki. 
Decydując się na przedstawienie go, kierowałam się popularnością szeroko poję-
tej tematyki PRL-u oraz rosnącą liczbą fanów motoryzacji, szczególnie autobu-
sów miejskich. 

Artykuł powstał przede wszystkim w oparciu o akta Archiwum Państwo-
wego w Koszalinie, zespołów: Zarządu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej 
w Koszalinie, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Ko-
szalinie, Komitetu Okręgowego Polskiej Partii Robotniczej w Koszalinie, Komi-
tetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koszalinie, Komitetu 
Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koszalinie, Archi-
wum Państwowego w Szczecinie, zespołu Zjednoczenie Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Szczecinie, wywiady własne zamieszczone w Archiwum 
Własnym Relacji i Wywiadów i artykuły dziennika „Głos Koszaliński”.
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Pierwsze lata działalności komunikacji miejskiej (1949–1955)

W maju 1945 roku utworzono pierwszy Zarząd Miejski (ZM) Koszalina, któ-
ry był organem Miejskiej Rady Narodowej (MRN). Jednak dopiero drugiemu 
zarządowi komunikacja miejska w Koszalinie zawdzięcza początek. Zaczęto od 
przejęcia majątku przedwojennej gminy Koszalin1. Szczegółowy kwestionariusz 
z 1946 roku wyszczególnia nieruchomości i lokalizację wszystkiego, co wcho-
dziło w zakres niemieckiej komunikacji miejskiej. ZM przejął więc na własność 
gminy: Miejską Kolejkę Wybrzeżną w Koszalinie z lokalizacją Koszalin–Miel-
no–Nest oraz Tramwaje Miejskie w Koszalinie przy ul. Morskiej 2. W punkcie 
„przedmiot przedsiębiorstwa” napisano: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunika-
cyjne – tramwaje i autobusy, chociaż pojazdy nie nadawały się do użytku – były 
zniszczone. Dawną zajezdnię, nazwaną przez radnych remizami, ZM wydzier-
żawił Polskiemu Monopolowi Spirytusowemu. Nieruchomość i urządzenia były 
własnością gminy miejskiej, a ZM przejął je na podstawie dekretu z dn. 8.03.1946 
roku O majątkach opuszczonych i poniemieckich, art. 2 pkt 4 na posiedzeniu 
Miejskiej Rady Narodowej. Pod kwestionariuszem przejęcia majątku komunika-
cji poniemieckiej podpisał się wiceburmistrz Zygmunt Zbierzchowski2.

Na tym samym posiedzeniu MRN zastanawiano się nad podjęciem kredy-
tu w Komunalnym Banku Kredytowym w Poznaniu na potrzeby miasta. Część 
uzyskanych środków miała pójść na zakup autobusów. Radny Leon Domiński 
poruszył kwestię komunikacji miejskiej, której, jak twierdził, brakowało w mie-
ście – w tym czasie w Koszalinie mieszkało 20 tys. mieszkańców, w tym około 
tysiąca ludności niemieckiej.

Na terenie miasta nie zaczęła jeszcze funkcjonować komunikacja, a już do-
szło do sporów. 21 lipca 1947 roku na sesji MRN po referacie działu gospodarcze-
go, ZM zwrócił się do dyrekcji Państwowych Uzdrowisk i Kąpielisk w Połczynie 
o zwrot wydzierżawionych w 1945 roku autobusów miejskich. Chodziło o dwa 
niesprawne autobusy, które w zamian za naprawę uzdrowiska miały jakiś czas 
użytkować, a następnie zwrócić miastu. Sprawa ostatecznie została rozwiąza-
na w 1950 roku. Adwokat Kazimierz Szajdek stwierdził, że ZM wynajął dwa 

1 Szerzej o przejmowaniu i uruchomianiu zakładów przemysłowych przez przemysłowe grupy 
operacyjne (czerwiec–sierpień 1945): T. Machura, Przemysł na Pomorzu Zachodnim 1945–1949, 
Poznań 1974, s. 55; K. Kozłowski, Uwagi o działalności politycznej i administracyjnej Leonarda 
Borkowicza na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1949, „ Przegląd Zachodni”, 3, 1988.

2 Archiwum Państwowe Koszalin (dalej APK), Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa, 
sygn. 20, Rewindykacja majątku gminy miejskiej 1946–1949, s. 261, 246.
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zdekompletowane autobusy bez określenia ich numeru i marki. Brak tych danych 
utrudniał zidentyfikowanie autobusów i w tym stanie rzeczy ewentualny proces 
nie rokował powodzenia. Na tej podstawie burmistrz Henryk Jagoszewski odstą-
pił od wniesienia sprawy do sądu3.

Rok później, w roku 1948, ZM sporządził 12 wniosków o włączenie inwe-
stycji miejskich do Państwowego Planu Inwestycyjnego na rok 1949. Na komuni-
kację miejską planowano przeznaczyć 4 mln zł4. Na jednym z posiedzeń Zarządu 
ponownie jeden z radnych podkreślał konieczność uruchomienia komunikacji 
autobusowej z ul. Morskiej do Śródmieścia oraz ewentualnie do wylotu Armii 
Czerwonej. Obecny wiceburmistrz Mieczysław Brundinger zapewniał, że sprawa 
jest w toku.

Jednak uchwałę na zaciągnięcie kredytu na kwotę 4 mln zł w Komunal-
nym Banku Kredytowym w Szczecinie MRN podjęła dopiero 22 czerwca 1949 
roku5. Miała to być pożyczka na warunkach banku, stosownie do tymczasowej 
instrukcji Ministerstwa Skarbu. Zabezpieczeniem pożyczki był majątek i wpły-
wy gminy miejskiej Koszalin. Przewodniczący MRN podał radnym do wiado-
mości, że Państwowy Plan Inwestycyjny przewidział środki na zakup autobusów 
miejskich. Radni zastanawiali się, czy przedsiębiorstwo takie jak komunikacja 
miejska będzie rentowne czy deficytowe. W końcu uzgodniono, że choćby było 
deficytowe, to dla wygody mieszkańców, w szczególności umożliwienia im do-
jazdów do pracy, trzeba je powołać. Uchwalono więc kupno trzech autobusów. 
Mimo wyjaśnień przewodniczącego Antoniego Bałtrukowicza, radni nie byli 
pewni, czy miasto dostanie zwrot pieniędzy na zaciągnięty kredyt. Obecny na 
sesji sekretarz wydziału powiatowego przekonywał ich, że pożyczka w banku zo-
stanie prawdopodobnie zwrócona. Tego rodzaju niejasności dają obraz, w jakich 
warunkach podejmowano kluczowe decyzje dla miasta.

W dniu 26 lipca 1949 roku komisyjnie zakupiono dwa autobusy z Powiatowej 
Komunikacji w Słupsku za kwotę 1700 tys. zł, jeden marki Büssing, a drugi Chevro-
let, wymagające remontu. Trzeci autobus zakupiono w I Zachodniopomorskiej 

3 Tamże, sygn. 23, Sprawozdanie z działalności referatu gospodarczego za czas 21 VI – 20 VII 
1947, s. 208; sygn. 58, Korespondencja dotycząca przejętych autobusów, s. 22–23.

4 Tamże, sygn. 32, Sprawozdanie roczne ZM za rok 1948, s. 51.
5 Tamże, sygn. 64, Sprawozdanie z posiedzenia MRN 1949, s. 53.
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Spółdzielni Mechaników w Koszalinie za cenę 1400 tys. zł, miał on być oddany 
do użytku w lutym 1950 roku6.

W sierpniu 1949 roku Zarząd Miejski na stanowisko kierownika Miejskiej 
Komunikacji Samochodowej powołał Jerzego Czechowicza, który 9 stycznia 
1950 roku na zebraniu ZM poinformował radnych, że Miejska Komunikacja Sa-
mochodowa w Koszalinie została uruchomiona 15 października 1949 roku. Data 
ta wyznacza oficjalne uruchomienie komunikacji miejskiej po wojnie, choć we-
dług relacji najstarszych mieszkańców autobusy jeździły od 1 września. Data 
uruchomienia zakładu w dniu 1 września 1949 znajduje się także w aktach ko-
munikacji miejskiej z roku 1964 w związku z 15-leciem istnienia firmy7.

Kierownik MKS mówił również o uruchomieniu dwóch linii: Morska–Ro-
kosowo, na której jeździł Büssing, oraz Armii Czerwonej–Rokossowskiego (dzi-
siejsza ul. Szczecińska), gdzie kursował Chevrolet. Trzeci autobus miał kursować 
na trasie Morska–Rokosowo jako pojazd rezerwowy. Kierownik zawiadamiał 
również, że w grudniu 1950 roku zostanie otwarty warsztat naprawczy MKS 
przy ul. Gnieźnieńskiej 238, zaś naprawy będą dokonywane przez pracowników 
komunikacji, a nie, jak dotychczas, Spółdzielnię Mechaników w Koszalinie. Tam 
też, systemem gospodarczym, przeprowadzono remont garażu.

Pierwsza siedziba komunikacji miejskiej mieściła się przy ruchliwej i wą-
skiej ulicy Gnieźnieńskiej (ulica zmieniała nazwę  – najpierw na Pawła Findera, 
obecnie Heleny Modrzejewskiej). Była to wówczas ulica wylotowa na Bobolice, 
Poznań i Warszawę. Tam właśnie od 1950 do 1955 roku mieściła się baza MKS, 
która składała się z warsztatu naprawczego, czterech garaży, magazynu mate-
riałów pędnych i magazynu na narzędzia. Jej remont ukończono 12 lutego 1950 
roku. Obok warsztatów stał budynek, w którym dwa skromne pokoiki zajmowała 

6 Do 1948 r. w kraju nie produkowano samochodów, do 1947 korzystano wyłącznie z dostaw 
UNRRA oraz z demobilu, a od 1947 z zakupów z ZSRR, Czechosłowacji, Włoch i Francji. W 1948 
uruchomiono produkcję samochodów ciężarowych w Starachowicach, ale na małą skalę. A. Je-
zierski, B. Petz, Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944–1985, Warszawa 1980, s. 124.

7 APK, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Koszalin (WPKM Koszalin), 
sygn. 34, Analiza techniczno-ekonomiczna MPK w Koszalinie za okres od 1 I do 31 XII 1964, 
s. 1 –2. Dla porównania, komunikację autobusową w Szczecinie uruchomiono w 1947 r. (pierwsza 
linia – 17 kwietnia). Encyklopedia Szczecina, t. 1., red. T. Białecki, Szczecin 1999, s. 457.

8 APK, sygn. 32, Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa, Sprawozdanie MKS w Koszalinie 
za 1949 w dniu 9 I 1950 r., s. 32.
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administracja9. Nie była to najlepsza lokalizacja, ponieważ w pobliżu znajdował 
się szpital. 

W 1949 roku MKS zatrudniała 12 pracowników, w tym dwóch umysłowych. 
Od października do grudnia do kasy przedsiębiorstwa wpłynęło 1 166 110 zł. 
W 1949 roku nakłady z budżetu na koszalińską MKS wyniosły 2 478 000 zł 
i były niższe niż wydatkowane na przedsiębiorstwa komunikacyjne w Szczeci-
nie i Słupsku. MZK w Koszalinie wykazał się w tym roku stratą w wysokości 
1 294 000 zł. Zakup sprzętu maszyn i nieruchomości w MZK w Koszalinie wy-
niósł 3 584 000 zł, w Szczecinie – 6 825 000, a w Słupsku – 1 497 000 zł10.

Warunki pracy były bardzo ciężkie. Jak przekazał jeden z najstarszych pra-
cowników, Piotr Starykowicz, ówczesny kierownik w okolicznej wsi znalazł na-
leżący przed wojną do miasta poniemiecki ciągnik Buldog. Służył on do zapala-
nia (zaciągania) Büssinga, tzw. ropniaka, który musiał chodzić całą dobę.

Do pięćdziesiątego roku autobusy kursowały tylko kilka godzin dziennie. 
W pierwszych latach funkcjonowania komunikacji kursował autobus nr 1 i 2. Au-
tobus nr 1 szybko zmienił trasę z ul. Rokossowskiego (Szczecińskiej) na Morską, 
bowiem w tych czasach przy ul. Rokossowskiego nie było zakładów przemysło-
wych. Trasy „jedynki’’ i „dwójki” do skrzyżowania Zwycięstwa i obecnej Piłsud-
skiego pokrywały się, po czym „jedynka” jechała ówczesną Armii Czerwonej do 
szpitala, a „dwójka” do Rokosowa.

Szlak komunikacyjny Koszalina wyglądał następująco: autobusy wyjeżdża-
ły z zajezdni przy ul. Gnieźnieńskiej 23, następnie jeździły ul. 1 Maja do Starego 
Rynku, potem przez Jana z Kolna (obecnie zamknięta dla ruchu samochodowego) 
pod wiaduktem dworcowym wjeżdżały na ul. Morską. Tam zawracały. Naturalną 
pętlę stanowił zjazd w Rybacką, a następnie przez Sienkiewicza z powrotem na 
Morską. Z Morskiej pod wiaduktem koło dworca autobusy nr 1 i 2 kierowały się 
przez Zwycięstwa i Dzieci Wrzesińskich (dziś ulica zamknięta dla ruchu), Kraku-
sa i Wandy, Gomułki (od 1953 r. Dzierżyńskiego, dziś Konstytucji 3 Maja) do Pla-
cu Gwiaździstego, a następnie przez ul. 1 Maja, Alfreda Lampego (dziś Andersa) 
do Zwycięstwa. Potem „jedynka” skręcała w Armii Czerwonej do szpitala, gdzie 

9 Archiwum Własne Relacji i Wywiadów, Miejski Zakład Komunikacyjny Koszalin (AWRiW, 
MZK); H. Trochimiuk, s. 6–8.

10 Urząd Wojewódzki Szczeciński, sygn. 3245, Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakła-
dach komunikacyjnych 1949 r., s. 1, 5, 9, 11.



111Komunikacja miejska w Koszalinie w latach 1945–1989

za szkołą pielęgniarek znajdowała się niewygodna pętla. „Dwójka” zakręcała na 
istniejącej do dziś pętli na Rokosowie11. 

Jednym z pierwszych pracowników MKS był Feliks Kapela, który został 
oddelegowany z Urzędu Miejskiego do pomocy Jerzemu Czechowiczowi. Peł-
nił funkcję kadrowego i rachmistrza. Pierwszym magazynierem, konduktorem 
i kontrolerem był Jan Janota. Marian Hernacki i Jan Kaczkun byli kierowcami 
autobusu i mechanikami. Janina Dawidowska i Zofia Chabowska pracowały jako 
pierwsze konduktorki. W roku 1950 komunikacja miejska funkcjonowała już na 
dobre – zatrudniano 18 pracowników i przewieziono 340 tys. pasażerów12. Na po-
czątku roku ze Spółdzielni Mechaników zakupiono wóz ciężarowy Wanderer, 
który służył jako pogotowie naprawcze. Zakupiono także kompresor do pom-
powania kół. Zakład mógł się więc poszczycić trzema autobusami i ciężarówką. 
Autobusy jeździły na 8-kilometrowej trasie i przewiozły w 1949 roku 54 tys. 
pasażerów. 

Funkcjonowanie zakładu wiązało się z ustaleniem odpłatności za bilety, co 
nastąpiło w październiku 1949 roku na posiedzeniu ZM. Przewodniczył mu bur-
mistrz Mieczysław Brudinger. Po dłuższej dyskusji przyjęto uchwałę, że bilety 
normalne kosztować będą 25 zł, ulgowe 15 zł, miesięczne 750 zł, miesięczne 
z przesiadką 1000 zł, wielorazowe 200 zł. „Stałe karty miesięczne dla świata 
pracy” miały kosztować 1500 zł, a dla innych – 2250 zł. Bilety dziesięciorazowe 
miały być wykorzystane w przeciągu miesiąca od dnia zakupu. Ustalono pra-
wo do biletów ulgowych i bezpłatnych. Z ulgowych mogli korzystać szeregow-
cy i podoficerowie służby czynnej i młodzież szkolna za okazaniem legitymacji 
szkolnej13. W tym samym czasie sporządzono również rozkład jazdy dwóch linii 
autobusowych i ustawiono 39 słupków z tablicami na przystankach. Autobusy 
w mieście cieszyły się popularnością i nazywano je „brudingerówkami”.

28 czerwca 1950 roku Koszalin został miastem wojewódzkim, a to ozna-
czało przyśpieszony rozwój miasta i zwiększone potrzeby Miejskiej Komuni-
kacji Samochodowej. Lokalna prasa 1 października 1950 roku poinformowa-
ła, że komunikacja miejska ulegnie poprawie, bo PKS wypożyczy MKS-owi 
dwa Chaussony. MKS w tym czasie remontowała jeden z trzech „üssingów”. 

11 AWRiW, MZK, J. Karczewski, s. 1–3.
12 APK, WPKM Koszalin, sygn. 34, Analiza techniczno-ekonomiczna MPK za okres od 1 I do 

31 XII 1964, s. 1–2.
13 APK, ZM i MRN, sygn. 6, Posiedzenie ZM z dn. 14 października 1949, s. 58, 59.
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Po doprowadzeniu go do używalności miała zostać uruchomiona nowa linia na 
trasie Młyńska–Lechicka14.

Jednak rok później ta sama gazeta narzekała na komunikację miejską Ko-
szalina:

MKS posiada trzy stare, często psujące się autobusy, które uniemożliwiają regular-
ną komunikację w Koszalinie. Czynione od dłuższego czasu starania o przydział 
nowych w Dyrekcji Okręgowej i Naczelnej PKS i w Ministerstwie Gospodarki 
Komunalnej pozostają bez rezultatu. Brak nowych autobusów może spowodować 
całkowite wstrzymanie komunikacji w mieście15.

Trzy miesiące później dziennikarz znowu pisał o „nierozwiązanym proble-
mie komunikacji miejskiej w Koszalinie”, który był zarazem jednym z najpoważ-
niejszych problemów miasta. Tylko nieliczne osiedla miały połączenie z centrum. 
Komunikacja dysponowała dwoma autobusami typu Chausson wydzierżawiony-
mi z PKS i trzema wozami własnymi – przestarzałymi, często remontowanymi, 
które mogły być eksploatowane tylko przez kilka miesięcy w roku. Koniecz-
ne było uruchomienie linii do osiedla Karola Marksa i na Lechicką. Należało 
wzmocnić tabor oraz częstotliwość pojazdów na trasie Rokosowo–Morska. Wozy 
w godzinach rannych i popołudniowych były przeciążone, co wpływało na ich 
szybkie zużycie. W lipcu 1950 roku MKS wystąpiła do Miejskiej Rady Narodo-
wej o natychmiastowy zakup 6 autobusów. Jednak dopiero w 1952 roku Koszalin 
doczekał się trzech autobusów Star 50 z Ministerstwa Gospodarki Komunalnej. 
Były to pierwsze całkowicie nowe autobusy w mieście16. Jednak nie rozwiązały 
one problemów komunikacyjnych miasta wojewódzkiego, szczególnie proble-
mów dojazdów do pracy.

W „Głosie Koszalińskim” nadal ukazywały się notatki o źle funkcjonują-
cych autobusach, np. „Mieszkańcy Koszalina uskarżają się od dłuższego czasu 
na złą pracę MKS (niepunktualność, nieuprzejmość, złe plany kursów). Nie-
którzy kierowcy nie mają zegarków i jeżdżą na oko. Książka zażaleń pełna jest 
skarg. Zarząd MKS nie rozplanował należycie kursów”17. Zdarzało się, że w tej 
sprawie do redakcji pisały załogi zakładów pracy, jak np. pracownicy Centrali 

14 „Głos Koszaliński” (dalej: GK), nr 270, z 1 X 1950 r. 
15 GK, nr 17, z 18 I 1951 r.
16 Produkcja samochodów w Starachowicach w tym czasie odbywała się na niewielką skalę. 

A. Jezierski, B. Petz, Historia gospodarcza…, s 202.
17 GK, nr 9, z 10 I 1952 r.
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Odpadków Użytkowych przy ul. Tkackiej, którzy narzekali na brak punktualno-
ści, niegrzeczną konduktorkę i „usprawnienie”, które okazało się utrudnieniem, 
tj. zakup biletu przy wejściu18. 

W 1954 roku MKS otrzymała od Ministerstwa Gospodarki Komunalnej 
trzy autobusy marki Mavag, które były w 50% zniszczone19. Jeździł nimi Jerzy 
Karczewski, kierowca, dyspozytor i magazynier na stacji paliw, który w komuni-
kacji rozpoczął pracę w 1950 roku:

Autobusy miały czerwono-kremowy kolor, były stare, psuły się, ale jeździły. Za ja-
kiś czas z Warszawy przyszły węgierskie Mavagi, też przechodzone. Mavagi miały 
w środku dwie ławki biegnące wzdłuż autobusu, dlatego większość miejsc była 
stojąca. Z tyłu siedziała konduktorka. Sprzedawała bilety i krzyczała – Odjazd! 
Wtedy otwierało się autobusy na klamki. Co drugi, trzeci kurs wchodził kontroler 
Janota i dziurkował bilety20.

Kilka lat później J. Karczewski przeszedł na stanowisko dyspozytora. Pra-
cował w dyspozytorni na Rzecznej w systemie zmianowym. W tym czasie 15 au-
tobusów obsługiwało trzech dyspozytorów, którzy kierowali ruchem, sporządzali 
grafiki, plan linii. Na rano przygotowywali karty, sprawdzali sprawność każdego 
wozu przed wyjazdem. Wozy były stare i nieogrzewane, brakowało części. W zi-
mie na noc spuszczało się wodę, a rano, żeby uruchomić autobus, do chłodnicy 
trzeba było wlać gorącą wodę.

Trudna stabilizacja (1955–1965)

Przez dwadzieścia lat – od 1955 do 1975 roku – baza miejskiego przedsiębiorstwa 
komunikacyjnego znajdowała się przy ul. Rzecznej 9 na tyłach dzisiejszej zajezd-
ni. Została ona przeniesiona z garaży przy dawnej ul. Gnieźnieńskiej do nowych 
warsztatów. MKS osiągnęła wtedy pewną stabilizację. Warunki pracy w warsz-
tatach były bardzo trudne, zmuszające do codziennej walki o funkcjonowanie 
zakładu. Decyzję o zmianie lokalizacji przedsiębiorstwa podjął dyrektor Ma-
rian Fleta. Nowa baza znajdowała się w zmodernizowanej i rozbudowanej stajni 
i stodole po Armii Czerwonej. Stodołę przerobiono na 5 stanowisk naprawczych, 

18 GK, nr 49, z 25 II 1953 r. 
19 APK, WPKM Koszalin, sygn. 34, Analiza techniczno-ekonomiczna MPK w Koszalinie za 

okres od 1 I do 31 XII 1964, s. 1–2.
20 AWRiW, MZK, J. Karczewski, s. 1–3.
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kuźnię, stanowisko do wulkanizacji i kotłownię. Tam też znajdowało się biuro 
stacji obsługi, pomieszczenie socjalne, szatnia, pokój śniadań. Z tyłu w byłej staj-
ni urządzono magazyn. Obecnie pomieszczenie to należy do Zakładu Oczyszcza-
nia Miasta. Na Rzecznej znajdował się również kanał najazdowy i stacja benzy-
nowa z ręcznym tankowaniem. Ze stacji tej podczas awarii elektrowni korzystało 
całe miasto. Na placu urządzono ręczną myjnię. 

Wielkim mankamentem zajezdni był nieutwardzony teren. Na plac nie moż-
na było wejść bez gumowych butów, których zawsze brakowało. Część placu za-
jezdni wyasfaltowano w 1965 roku, a całkowitą nawierzchnię położono dopiero 
w roku 1968. Tankowanie za pomocą ręcznej pompy zastąpiono dystrybutorem 
elektrycznym w 1964 roku, co znacznie ułatwiło pracę kierowców – skracało 
czas wyczekiwania na zatankowanie autobusu. Poza tym ręczny dystrybutor czę-
sto ulegał awariom21.

Już wtedy bazę techniczną określano jako bardzo ubogą, bez podstawowego 
oprzyrządowania i aparatów diagnostycznych. Mechanicy pracowali praktycznie 
przy otwartych drzwiach, ponieważ bez przerwy przyjeżdżały nowe autobusy do 
naprawy. 

Przedsiębiorstwo żyło z dotacji, która w 1955 roku wyniosła 5 531 000 zł, 
a tabor samochodowy przychodził z rozdzielnika z Ministerstwa Gospodarki 
Komunalnej z Departamentu Komunikacji22. W 1955 roku przyszły trzy nowe 
autobusy Star 52, powstała też stacja obsługi z sześcioma stanowiskami przeglą-
dowymi autobusów wybudowana w ramach kapitalnego remontu poniemieckie-
go budynku. Razem było więc 5 autobusów na 51 pracowników. W 1955 roku 
przewieziono 1361 tys. pasażerów. Można więc uznać, że od tego roku rozpoczął 
się rozwój firmy23. Wydarzenie to odnotowała prasa:

Pojawiły się nowe autobusy. Patrząc na lśniące czerwono-żółte Stary mieszkańcy 
mówili: Nareszcie Koszalin ma dobre wozy. Od 3 marca 1955 nowe autobusy „Sta-
ry” jeżdżą co 20 minut. Garaże MPGK mieszczą się przy ul. P. Findera. Obecnie 
trwa gorączkowa praca przy remoncie dwóch Mavagów, które zostaną oddane na 
początku czerwca. Kursować będą na przedłużonej linii autobusowej do Sianowa 

21 APK, WPKM Koszalin, sygn. 34, Analiza techniczno-ekonomiczna MPK w Koszalinie za 
okres 1 I do 31 XII 1964 r., s. 10. 

22 Tamże, s. 22. 
23 Tamże, s. 1–2.
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i Mielna. Oprócz tego Koszalin otrzyma 3 nowe „Stary” z Centralnego Zarządu 
Przemysłu Urządzeń Komunalnych, które będą jeździć co 10 minut24.

Rok później nadeszła partia dziewięciu nowych autobusów, a stare prze-
znaczono do kasacji. W 1956 roku nastąpił rozwój przedsiębiorstwa, hamowany 
jednak jego nieodpowiednią strukturą (współistnienie z innymi zakładami ko-
munalnymi w ramach MPGK). Jeździło wtedy pięć autobusów, które dziennie 
przewoziły 4 tys. mieszkańców25. W 1957 roku po Koszalinie jeździło regularnie 
sześć autobusów i trzy dodatkowe w godzinach szczytu. Autobusy obsługiwały 
także dwie linie pozamiejscowe do Kretomina i Sianowa26. 

Na przełomie 1958 i 1959 roku odwołano ze stanowiska dyrektora Fletę, 
a przez rok przedsiębiorstwem kierował Piotr Starykowicz, późniejszy kierownik 
Działu Ekonomicznego.

W 1957 roku powstał spór między PKS i MKS w sprawie przewozu pasa-
żerów do Mielna. Prezydium WRN w Koszalinie pismem z dnia 6 lipca 1957 
roku wyraziło zgodę na uruchomienie przez MKS linii komunikacyjnej do Miel-
na. 7 lipca – w niedzielę – autobusy MKS przewiozły 2342 pasażerów, a w śro-
dę 8681 osób. Po czterech dniach Prezydium WRN ponownym pismem z dnia 
10 lipca anulowało zarządzenie, wracając do poprzedniej sytuacji, kiedy to do 
Mielna jeździły autobusy PKS.

„Głos Koszaliński” przeprowadził ankietę wśród czytelników, kto ma wozić 
pasażerów do Mielna. Odzew był jednoznaczny – przewoźnikiem ma być MKS27. 
W redakcji odbyło się spotkanie dyrektorów MKS, PKS i przedstawicieli Wy-
działu Komunikacji Drogowej Prezydium WRN. Dyrektor PKS nie wyrażał zgo-
dy na oddanie linii, argumentując to niezdrową konkurencją. MKS twierdziła, że 
jest w stanie obsłużyć tę trasę 12 autobusami kursującymi co 5 minut. W końcu 
zapadła decyzja Wydziału Komunikacji Drogowej Prezydium WRN, że PKS ma 
utrzymywać tabor, a w dni upalne i niedziele na trasę mają wyjeżdżać również 
autobusy MKS. „Sprawa psuje krew mieszkańcom i przyjezdnym” – oznajmiał 
dziennikarz28.

24 GK, nr 123, z 25 V 1955 r. 
25 GK, nr 80, z 4 IV 1956 r. 
26 GK, nr 92, z 17 IV 1957 r. 
27 GK, nr 169, z 17 VII 1957 r. 
28 GK, nr 18, z 30 VII 1957 r. 
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Jesienią 1957 roku w prasie oceniono pracę komunikacji pod znamiennym 
tytułem „MKS popraw się”. Przedsiębiorstwu wytykano niegrzeczne konduktor-
ki, nieregularne kursy, tankowanie w czasie kursów, zbyt szybką jazdę. Z drugiej 
strony przedstawiano wandalizm pasażerów i zbyt szczupły budżet przeznaczony 
na potrzeby MKS29, która dysponowała wtedy 16 autobusami na siedmiu stałych 
liniach. W tym czasie budowano też własną stację benzynową.

Rok później w 1958 roku MKS dysponował 13 autobusami, które od stycz-
nia do sierpnia 1958 roku przewiozły 3 557 709 pasażerów30. W 1959 roku firma 
posiadała 21 autobusów, z czego 15 kursowało na 8 liniach. Pozostałe poddawano 
remontom. Niektóre przejeżdżały bez kapitalnego remontu po 20 tys. km. Za-
zwyczaj też, z powodu nadmiernej eksploatacji, były bardzo zniszczone (Stary 
obliczone były na 35 osób, a wsiadało dwa razy tyle)31. 

W grudniu 1960 roku Miejska Komunikacja Samochodowa uruchomiła trak-
cję samochodów bagażowych i taksówek – dwa samochody bagażowe i 52 tak-
sówki32. Ich dynamiczny rozwój nastąpił w 1961 roku33. Taksówki podlegały 
MKS do 10 kwietnia 1964 roku, kiedy to zarządzeniem Ministrów Komunikacji 
i Gospodarki Komunalnej przeszły w ręce prywatne. Tym samym zlikwidowano 
trakcję taksówek osobowych. Taksówki bagażowe zostały zachowane. Do zadań 
MKS należał przewóz pasażerów i bagaży oraz sprzedaż i przewóz materiałów 
pędnych. W latach sześćdziesiątych wśród inwestycji zakładu znalazł się zakup 
taksomierzy na taksówki i bagażówki34. 

W 1961 roku po Koszalinie jeździło 21 autobusów, w tym 13 autobusów 
San HO1 oraz 8 autobusów marki Star 52. Znacznie przekroczono plan tzw. 

29 GK, nr 268, z 9–10 XI 1957 r. 
30 GK, nr 234, z 2 X 1958 r.
31 GK, nr 51, z 2 III 1959 r. Świadczy to o skali potrzeb mieszkańców w zakresie zbiorowego 

transportu, a jednocześnie ignorancji polityków, którzy mimo deklaracji podniesienia poziomu 
życia po przełomie w 1956 r. kontynuowali kurs ostrej industrializacji, pomijając praktycznie 
gospodarkę komunalną. Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 
1995, s. 106. Gomułka i jego ekipa nie dążyli do zmian systemu, a jedynie chwilowo do jego ko-
rekty. A. Jezierski, B. Petz, Historia gospodarcza…, s. 204.

32 E. Zdrojewski, Gospodarka mieszkaniowa i komunalna, w: H. Rybicki, B. Zdrojewska, 
E. Zdrojewski, Koszalin. Rozwój miasta w Polsce Ludowej, Poznań 1985, s. 155.

33 APK, WPKM Koszalin, sygn. 34, Analiza techniczno-ekonomiczna MPK w Koszalinie za 
rok 1961, s. 4–5.

34 Tamże, za okres 1 I do 31 XII 1964 r., s. 7.
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wozokilometrów, między innymi dlatego, że kierowcy pracowali więcej niż 8 go-
dzin. Miasto rozwijało się, co wymuszało rozwój komunikacji miejskiej35.

Do podstawowej działalności zakładu należały remonty kapitalne. Część 
remontów wykonywano u siebie, a część zlecano. W latach sześćdziesiątych au-
tobusy remontowały Elbląskie Zakłady Naprawy Samochodów w Elblągu, a sa-
mochody osobowe marki Warszawa – Zakłady Naprawcze w Poznaniu. Naprawy 
w Poznaniu oceniono jako doskonałe, natomiast Elbląg nie zawsze dotrzymywał 
terminów, co było wynikiem powszechnego braku części samochodowych, któ-
ry był zmorą lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Najbardziej poszukiwane 
były głowice, chłodnice, koła zębate, a także ogumienie do samochodów oso-
bowych i bagażowych. W Łodzi znajdowała się składnica centralna Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Komunikacji, gdzie były reglamentowane części zamienne. 
Najczęściej było ich bardzo mało. Ratowano się handlem zamiennym – z Mo-
tozbytu kupowano niepotrzebne części, które wymieniano w innych zakładach 
na części brakujące36.

1 stycznia 1962 roku uchwałą nr 187/61 PMRN w Koszalinie utworzono 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Koszalinie. Zostało ono wyodręb-
nione z MPGK nr 1. Zadaniem przedsiębiorstwa było świadczenie usług komu-
nikacyjnych na liniach miejskich i podmiejskich autobusami, taksówkami oraz 
przewożenie bagaży. Swoją działalnością obejmowało Koszalin i kilka miejsco-
wości podmiejskich. Poza przewozem pasażerów i bagaży, przedsiębiorstwo pro-
wadziło przewóz i sprzedaż materiałów pędnych. 

Co roku przybywało nowych małych autobusów, których żywot był z reguły 
krótki. W 1962 roku było jeszcze 17 Starów 50 i 52 oraz 24 Sany HO1. Po mieście 
jeździło 14 taksówek marki Warszawa i 4 bagażówki – pick-up, Nysa 59 i Żuk. 
Z ministerstwa przyszło 8 autobusów Sanów H25B, a z Koszalina nadszedł wnio-
sek o likwidację 11 Starów. Uważano, że koszaliński tabor jest wyeksploatowany 
i w 34% przestarzały37.

W 1962 roku przewóz pasażerów przekroczył o 4,8% planowaną war-
tość, co stanowiło 405 300 dodatkowo przewiezionych pasażerów. Średni czas 

35 Tamże, za rok 1961, s. 7.
36 Tamże, s. 8; brak części powodował nie tylko dezorganizację pracy, przestoje, przedwczesną 

kasację samochodów na części, ale rodził także patologię w postaci handlu wymiennego, łapów-
karstwa, gromadzenia części itp. Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka gospodarcza…, s. 153.

37 APK, WPKM Koszalin, sygn. 34, Kompleksowa analiza techniczno-ekonomiczna z działal-
ności MPK w Koszalinie za okres od 1 I do 31 XII 1962, s. 1.
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kursowania jednego autobusu ustalono w 1962 roku na 10,3 godzin dziennie, 
tymczasem kursował on 10,6 godzin. Sprawność techniczna trakcji autobusowej 
została oceniona na 95,4%. Wynikało to z mniejszej liczby wozów zdatnych do 
ruchu. Brakowało odpowiedniego zaplecza i urządzeń stacji obsługi, niektórych 
części zamiennych. Bilety jednorazowe i dziesięcioprzejazdowe sprzedawali 
konduktorzy w autobusach. Karty miesięczne rozprowadzał Orbis i likwidatura 
MPK w Koszalinie. W godzinach szczytu autobusy były przeciążone pasażerami 
– około 30% ponad dopuszczalne normy. W godzinach pozaszczytowych były 
zapełnione w 60%. W niedzielę i święta, mimo przeciążenia, kursowała tylko 
połowa wozów. Należało więc zwiększyć tabor o trzy autobusy. Spore problemy 
stwarzała regularność kursów. Jej brak był wynikiem rozkopów i przebudowy 
ulic, trudnych warunków atmosferycznych, braku pełnej obsady kierowców i li-
mitów ich godzin nadliczbowych38. 

Podobne problemy były w 1963 roku. Nadal występowały zasadnicze różni-
ce w przepływie pasażerów. W godzinach szczytu szczególnie przeciążone były 
linie Morska–Rokosowo, Sianów–Dworzec, Szpital–Morska, Świeszyno–Kosza-
lin. 60% taboru autobusowego znajdowało się w eksploatacji dłużej niż trzy lata, 
a 28% powyżej 4 lat. 22 jednostki przekroczyły przebieg 200 tys. km, a 4 z nich 
250 tys. km. Ponieważ reszta autobusów miała przebieg do 60 tys. km, dyrekcja 
MPK zabiegała o nowe wozy. W 1963 roku skasowano wszystkie Stary i zostało 
36 autobusów marki San HO1, H25, H25B. Dwa najstarsze miały 5–6 lat. Pięć 
autobusów nie przekroczyło roku. W tym czasie w ruchu miejskim znajdowały 
się 23 autobusy39. 

Starania dyrekcji o nowe autobusy powiodły się, o czym donosiła prasa:

(…) z Sanoka po dwudniowej podróży dotarła do Koszalina karawana 6 autobusów. 
Prowadzona była pod kierownictwem głównego mechanika MPK Tołodzieckiego. 
Jeden z autobusów był na ropę. Wytwórnia w Sanoku do tej pory wyprodukowała 
tylko 3 takie pojazdy. Autobus będzie obsługiwał najtrudniejszą linię przez Górę 
Chełmską do Sianowa. Jego kierowcą zostanie Roszczek. MPK dysponuje obecnie 
33 Sanami. Dyrekcja złożyła wniosek o kasację wysłużonych Starów40.

38 Tamże, s. 5.
39 Tamże, za okres od 1 I do 31 XII 1963 r. 
40 GK, nr 4, z 4 I 1963 r. 
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Problemem przedsiębiorstwa była tzw. płynność kadr, czyli brak kierowców 
i konduktorów. Wynikało to z niewielkich uposażeń za odpowiedzialną i wyma-
gającą uwagi pracę oraz trudnych warunków: przedsiębiorstwo działało w syste-
mie pracy ciągłej, autobusy były nieogrzewane – kierowcy jeździli w kożuchach 
i butach filcowych, o które nie było łatwo, rozruch w zimie odbywał się za pomo-
cą konewki z gorącą wodą. Autobusy często się też psuły, były to w końcu pod 
względem technicznym prymitywne wozy, które wymagały przy prowadzeniu 
siły mięśni.

Pracę w okresie mroźnych zim pamięta Janina Majchrzak, konduktorka, 
kontrolerka i pracownik administracji od października 1958 do stycznia 1991 
roku:

Najgorsze w tej pracy były zimy, bo autobusy nie miały ogrzewania. W sześćdzie-
siątym mróz sięgał minus dwudziestu stopni. W ten sposób przepracowałam dzie-
sięć lat. Kontrolerów jak i dzisiaj nazywano kanarami. Chodziłyśmy po dwie dla 
bezpieczeństwa. Praca kontrolera nie zawsze była bezpieczna41.

O trudnych warunkach pracy mówi również Zenon Chrzanowski, który 
pracował w firmie od maja 1957 do grudnia 1990 roku. Najpierw był majstrem, 
następnie pełnił kierownicze funkcje:

Do MZK przyszedłem po zasadniczej szkole mechanicznej i Oficerskiej Szkole 
Samochodowej z dyplomem technika. Byłem więc fachowcem, a takich brakowało. 
Warunki były oczywiście ciężkie, po placu chodziło się w gumowych butach. Dba-
łem o dyscyplinę pracy. W latach pięćdziesiątych i na początku sześćdziesiątych 
brakowało fachowców, monterzy musieli się szkolić w Cechu Rzemiosł Różnych. 
W latach sześćdziesiątych powstała szkoła „samochodówka”, która szkoliła dla nas 
pracowników42.

W latach sześćdziesiątych kierowcy jeździli na Sanach – 25, 28, H100 i Au-
tosanach. Było ich około czterdziestu. Kierowcy pracowali na trzech zmianach: 
od 6.00 do 14.00, od 14.00 do 22.00 i od 22.00 do 6.00. Do pomocy mieli mecha-
ników zmianowych. Na zapleczu od 7.00 do 15.00 pracowali tapicerzy, tokarze, 
ślusarze, regenerowano liczniki, działała kuźnia. Mechanicy zmianowi zajmowa-
li się nie tylko sprawami bieżącymi, ale wykonywali średnie remonty silników, 
nadwozi, podłóg, resorów, zajmowali się blacharką, lakiernictwem, wulkanizacją. 

41 AWRiW, MZK, J. Majchrzak, s. 5–6.
42 Tamże, Z. Chrzanowski, s. 3–4.
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Kadra wywodziła się ze Spółdzielni Mechaników, a później ze Szkoły Samocho-
dowej w Koszalinie.

Do najlepszych mechaników należeli: Władysław Łukasiewicz, Mieczysław 
Zadrożny, Edward Mackiewicz i Franciszek Walesic. Dobrymi fachowcami byli 
elektryk Henryk Staszałek, Zenon Szwedowicz, mechanik precyzyjny, specjali-
sta od liczników Zenon Bielecki. Zarobki były uzależnione od grupy

Kierowcy byli odrębną grupą zawodową i zarabiali najlepiej. Rozpoczy-
nali pracę przed 4.00 rano. Służbowy samochód przywoził ich z domu. Przed 
4.00 pobierali dokumenty, sprawdzali samochody i uruchamiali je. Zimą rozruch 
auta był utrudniony, więc pobierali ciepłą wodę z kotłowni i polewali układ chło-
dzenia. Nie było wtedy niezamarzających płynów. Na pierwszym przystanku 
byli czwarta z minutami. Jeździli 8–10 godzin. Druga zmiana kończyła pracę 
o 22.00–23.00.

W latach 60. i 70. w porównaniu do pracowników innych zakładów w Ko-
szalinie kierowcy zarabiali nie najgorzej. W latach 80. było 130 kierowców. Część 
przychodziła i odchodziła, ale była grupa stała, która pracowała, niezależnie od 
zarobków i warunków. Do nich należeli Ignacy Wojszczyk, Kazimierz Chmara 
i Kazimierz Chom. 

W 1968 roku mechanicy zastrajkowali i nie przystąpili do pracy. Urząd 
Bezpieczeństwa obstawił zakład, przesłuchiwał ludzi, chciał wykryć prowodyra 
strajku.

Zdarzały się też wypadki. Kierowca Eugeniusz Matuszak potrącił na 
ul. Zwycięstwa (przy hotelu „Jałta”) nietrzeźwego przechodnia. Kierowcę unie-
winniono, ale przechodzień zmarł. Drugi wypadek zdarzył się w latach sześć-
dziesiątych. Autobus jechał ulicą A. Lampego przed Zakładami Graficznymi, 
gdzie mieściła się redakcja „Głosu Koszalińskiego”. Urwało się koło i wpadło do 
redakcji. Nikt nie doznał obrażeń, ale gazeta pisała cały miesiąc, że mechanicy 
miejskiej komunikacji nie robią codziennych przeglądów. 

Jak twierdzi Henryk Trochimiuk: „(…) prasa i komunikacja miejska to od-
dzielny temat. Nie było dnia, żeby prasa o nas nie pisała”. Chodziło nie tylko 
o skargi, ale i postulaty. Ludzie pisali zbiorowe listy do władz samorządowych, 
partyjnych i do prasy, najczęściej o utworzenie nowych linii. Dyrektorzy najbar-
dziej bali się krytyki publicznej na zebraniach i sesjach. Komunikacja działała na 
zasadzie metody nacisku społecznego. W ten sposób powstały zamiejscowe linie 
do Biesiekierza i Jamna oraz linie działkowe – 12 do Zagórzyna i 4 do Niekłonic. 
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Starsze kobiety wymusiły linię na cmentarz, bo 16 najpierw dochodziła jedynie 
do dworca, potem do Polmozbytu, ale tylko w dni powszednie.

Komunikacja miejska w Koszalinie musiała sobie również radzić z szybkim 
rozwojem miasta, ze zwiększającą się gwałtownie liczbą ludności. Należało czu-
wać nad punktualnością, co było trudne z powodu urbanizacji, rozkopów, zamy-
kania ulic, o czym najczęściej Wydział Komunikacji nie powiadamiał zakładu. 
Problemy stwarzało 30-procentowe dodatkowe obciążenie w godzinach szczytu 
między 7.00 a 8.00 i 15.00 a 16.00. W celu usprawnienia pracy 1 maja 1964 roku 
zmieniono rozkłady jazdy, w którym przewidziano 27 autobusów w ruchu. Wpro-
wadzono wtedy kursy co 10 minut na liniach Morska–Rokosowo, Morska–Armii 
Czerwonej, Władysława IV–Plac Października.

Ważnym elementem pejzażu miasta, który pojawił się w latach sześćdziesią-
tych, był punkt sprzedaży biletów miesięcznych w centrum miasta przy ul. Dzieci 
Wrzesińskich z boku hotelu „Jałta”. Oprócz Orbisu był to jedyny punkt sprzedaży 
biletów miesięcznych w mieście. Bilety jednorazowe do 1970 roku sprzedawane 
były przez konduktorów w autobusach. Przy ul. Dzieci Wrzesińskich na stałe 
pracowało troje ludzi i tam konduktorzy rozliczali się z dziennego utargu. Punkt 
nazywany był likwidaturą albo rachubą.

Od 1961 roku funkcjonowała pierwsza linia pozamiejscowa – „siódemka”. 
Ponieważ w niedzielę i święta kursowała połowa autobusów, co okazało się nie-
wystarczające, w 1964 roku zwiększono liczbę autobusów o trzy43.

Rozwój przedsiębiorstwa i budowa nowej zajezdni (1965–1975)

Rok 1965 rozpoczął się ciężką zimą, która dołączyła do szeregu niedogodności 
funkcjonowania zakładu. Przeszło pięćdziesięciotysięczne miasto potrzebowało 
sprawnej komunikacji. Tymczasem zakład nie miał porządnej bazy i był rozbity 
na trzy części. Dyrekcja pracowała w baraku przy ówczesnej ul. Pawła Findera 
109 (dziś Gnieźnieńska 24), a tzw. likwidatura mieściła się przy ul. Dzieci Wrze-
sińskich 1. Pion techniczny i zajezdnia mieściły się przy ul. P. Findera 73–75. 
Kilka lat później barak pod numerem 109 zamieniono na podobne pomieszczenie 
przy ul. Pawła Findera 105 (obecnie Gnieźnieńska 31). Utrudniało to pracę przed-
siębiorstwa.

43 APK, WPKM Koszalin, sygn. 34, Analiza techniczno-ekonomiczna MPK w Koszalinie za 
okres od 1 I do 31 XII 1964, s. 5–7.
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Kontrola przeprowadzona w 1965 roku przez Wojewódzkie Zrzeszenie Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykazała niewłaściwą pracę głównego 
księgowego. Zarzuty dotyczyły funkcjonowania likwidatury. Spowodowało to 
straty w wysokości 93,5 tys. zł. Tymczasem dopłata budżetowa do przedsiębior-
stwa w 1965 roku wyniosła tylko 5375 zł. 1 listopada 1965 ze stanowiska dyrek-
tora MPK odwołano Antoniego Grubbę44.

Mimo różnych uciążliwości przedsiębiorstwo rozwijało się. Jeżeli w 1949 
roku statystyczny koszalinianin korzystał 2 razy z przejazdu autobusowego, to 
w 1965 roku już 148. W tym roku przewóz pasażerów wyniósł 11 727 tys. Ob-
sługiwano wtedy również miejscowości podmiejskie – Chełmoniewo, Dzierżę-
cin, Kretomino, Stare Bielice, Sianów, Świeszyno. „Aby sprostać potrzebom ko-
munikacyjnym i niekończącym się postulatom mieszkańców” – jak pisała prasa 
– wprowadzono nowy rozkład i zintensyfikowano ruch na najbardziej przecią-
żonych liniach – Morska–Rokosowo, Koszalin–Sianów, Szpital–Morska i Kosza-
lin–Świeszyno. Trakcja autobusowa liczyła 28 wozów w ruchu. Pracę zakłócał 
„chroniczny brak kierowców” (miesięcznie nawet do dziesięciu)45.

W 1965 roku Koszalin otrzymał 12 autobusów, co nadal nie rozwiązywało 
problemów komunikacji miejskiej. W porównaniu do poprzedniego roku prze-
wóz pasażerów wzrósł o 9,6%46. Oprócz usług liniowych autobusy wypożyczano 
zakładom pracy i młodzieży. W 1965 roku 13 autobusów skasowano lub odpłat-
nie przekazano instytucjom47. Podstawowym problemem był brak części, awarie 
i stały brak kierowców. 

44 Tamże, za okres od 1–31 XII 1965 r. z dnia 26 II 1966 r., s. 1–6 i 25.
45 Tamże, s. 1–7. Z problemem ciągłego braku kierowców borykały się inne firmy komunika-

cyjne w Polsce. W Szczecinie na przykład, gdzie sieć składała się z 10 linii tramwajowych o dł. 
76,7 km i 18 linii autobusowych o łącznej dł. 200,7 km, a obsługa linii pracowniczych – z 21 jed-
nostek, przedsiębiorstwo przez cały rok, szczególnie w okresie letnim, odczuwało chroniczny brak 
kierowców. Ich przeciętny roczny niedobór wynosił 39 osób, co stanowiło 14,2% niezbędnego 
zatrudnienia. W lecie zwolniło się z przedsiębiorstwa 30 kierowców, co stanowiło 50% ogółu 
zwolnień w roku. W 1970 r. przewóz pasażerów wyniósł 157 904 tys. (40 450 tys. w autobusach, 
117 454 tys. w tramwajach). W przedsiębiorstwie stosowano rozwinięte formy werbunku – plakaty 
w autobusach, ogłoszenia w lokalnej prasie. W każdym miesiącu przyjmowano średnio 85 osób. 
Gwałtowny wzrost liczby pracowników następował we wrześniu i październiku. Płynność kadr 
występowała szczególnie w zawodzie konduktor, kierowca, robotnik transportu. APS, ZGKiM 
w Szczecinie, sygn. 131, Analiza Działalności Gospodarczej MPK w Szczecinie za 1970 r., s. 3–6, 
36–37.

46 APK, WPKM Koszalin, sygn. 34, Analiza techniczno-ekonomiczna z działalności MPK 
w Koszalinie od 1–31 XII 1965 r. z dnia 26 II 1966 r., s. 8.

47 Tamże, s. 11.
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Zakładowe służby zaopatrzenia jeździły po całym kraju w poszukiwaniu 
części i postulowały, aby przyznać im w tym celu sprawny środek komunikacji. 
Jeśli już zdarzyła się jakaś dostawa, to z powodu ciasnoty magazynu nie było 
gdzie trzymać odzieży ochronnej, biletów czy ogumienia, bo same części natych-
miast „pochłaniały” samochody. 

Jednak MPK doczekało się pochwały w prasie w notatce „Zmiany i punktu-
alność”: „Dostawa nowych samochodów i wprowadzenie «bisów» w godzinach 
szczytowych poprawiła funkcjonowanie linii nr 7 na trasie do Sianowa” – infor-
mował dziennikarz48.

1 lutego 1966 roku uchwałą nr 212/31/66 PMRN do MPK na stanowisko 
dyrektora powołano Karola Syrka. We wrześniu wprowadzono nowy rozkład jaz-
dy, w którym w godzinach szczytu jeździły 34 autobusy, czyli o dwa więcej niż 
do tej pory. Miało to służyć poprawie punktualności. Decyzja była konieczna, 
gdyż w Koszalinie przybywało nowych zakładów pracy. Pod koniec 1966 roku 
przedsiębiorstwo dysponowało: 50 autobusami, 5 bagażówkami, 4 samochodami 
gospodarczymi i jedną przyczepą. Było to 60 jednostek. 

W ramach działalności pomocniczej zakład sprzedawał paliwo m.in. Miej-
skiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych, Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu 
Robót Drogowych, Przedsiębiorstwu Zieleni Miejskiej, Miejskiemu Przedsiębior-
stwu Gospodarki Komunalnej, Miejskiej Służbie Drogowej, Bałtyckiemu Teatro-
wi Dramatycznemu i Lidze Obrony Kraju. Prowadził też usługi warsztatowe na 
rzecz innych przedsiębiorstw49. 

Sukcesem dyrektora Syrka było wprowadzenie do planu inwestycji Mini-
sterstwa Gospodarki Komunalnej nowej zajezdni w Koszalinie. Nie było to ani 
łatwe, ani oczywiste. Koszalin w oczach urzędników warszawskich był jednym 
z wielu miast i nie zauważali oni dynamiki nowego wojewódzkiego miasta. 
Z drugiej strony nie można było wiele oczekiwać, bo na gospodarkę komunalną 
zawsze przeznaczano za mało środków. To, co otrzymywał Koszalin, starczało 
głównie na budownictwo komunalne (np. osiedle przy ul. Budowniczych) i część 
infrastruktury miejskiej. W skali kraju łatwiej było dostrzec problemy wielkich 

48 GK, nr 43 z 19 II 1965 r. 
49 APK, WPKM Koszalin, sygn. 34, Kompleksowa analiza techniczno-ekonomiczna z działal-

ności MPK w Koszalinie od 1 I do 31 XII 1966 r., s. 4–8. 
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aglomeracji miejskich, gdzie mieszkańcom trzeba było zapewnić sprawny dojazd 
do pracy. Koszalinowi przysyłano więc małe i z początku przechodzone wozy50.

Dyrektor Syrek zajął się przygotowaniem dokumentacji technicznej i poszu-
kiwaniem wykonawcy. W 1967 roku w ramach kapitalnych remontów przystąpio-
no do utwardzenia terenu zajezdni. Jednak w tym roku nie dokonano utwardze-
nia, ponieważ wykonawca, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych, 
za późno przystąpiło do pracy. Poza tym wcześniej niż zwykle wystąpiły opady 
śniegu51.

Przeszkodą w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa była skromna baza tech-
niczna, dysponująca jedynie pięcioma kanałami. Kapitalne remonty autobusów 
odbywały się więc w Elblągu lub w Gdyni, a naprawy silników w Solcu Kujaw-
skim. Najgorzej było w zimie, wiele prac trzeba było wykonywać na wolnym 
powietrzu, w związku z czym zamarzały kompresory, układy hamulcowe i chło-
dzenia. Na skutek przeciążenia autobusów w godzinach szczytu często występo-
wały awarie i zjazdy z trasy. W 1966 roku doszło do 2727 zjazdów, a w 1967 roku 
– 2440. Przeciętny stan autobusów w ruchu wyniósł w 1967 roku – 52. Więk-
szość z nich miała przebieg 130 tys. kilometrów. Jakość nowych, otrzymywanych 
z rozdzielnika autobusów ulegała poprawie. Były technicznie lepsze, o większej 
pojemności i przepustowości52. 

Nadal jednak brakowało kierowców. Ponieważ Ministerstwo Komunikacji 
ustanowiło przepis, że kierowcy muszą legitymować się prawem jazdy I katego-
rii, okazało się, że brakuje 14 kierowców. Natomiast personel konduktorski był 
wystarczający i składał się z 70 osób (w tym dwóch mężczyzn)53.

W 1968 roku kosztem 571 tys. zł. dokonano ulepszenia nawierzchni placu 
zajezdni54. Doliczono się 2906 zjazdów w roku, co średnio wynosiło 8 zjazdów 

50 Gospodarka PRL była gospodarką planową, w żaden sposób niezwiązaną z zyskami przed-
siębiorstwa. Poza tym była gospodarką niedoborów. Po pierwsze, przedsiębiorstwa nie osiągały 
odpowiednich zysków, a po drugie, nawet gdyby osiągały, a na rynku znajdowałyby się autobusy 
w sprzedaży, system uniemożliwiał ich zakup na wolnym rynku. Poza tym dokładność planowa-
nia nie była możliwa. Istota systemu gospodarczego PRL, w: Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka 
gospodarcza…, s. 220–231.

51 APK, WPKM Koszalin, sygn. 34, Analiza techniczno-ekonomiczna z działalności MPK za 
rok 1967, s. 13.

52 Tamże, s. 12–13.
53 GK, nr 20, z 20 I 1966 r. 
54 APK, WPKM Koszalin, sygn. 34, Analiza techniczno-ekonomiczna z działalności MPK za 

rok 1968 z dnia 24 II 1969 r., s. 14.
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dziennie55. Tabor składał się z Sanów i pięciu Jelczów RTO. Były to autobusy małe 
i ciężkie w obsłudze. W porównaniu do lat ubiegłych nastąpiła jednak poprawa 
pod względem zaopatrzenia w auta. W 1968 roku MPK przewiozło 11,5 mln pa-
sażerów. Nadal najgorzej przestawiał się stan zaplecza.

W 1967 roku rozpoczęło się przechodzenie na obsługę bezkonduktorską. 
Dwa lata później zamontowano w autobusach po dwa kasowniki typu Krak do 
biletów wieloprzejazdowych. Akcję zakończono w 1970 zamontowaniem we 
wszystkich autobusach dwóch kasowników typu Krak. MPK podpisało umowę 
z „Ruchem” na sprzedaż biletów. W ten sposób rozpoczęła się nowa era ogólno-
dostępnej sprzedaży biletów w kioskach. Wprowadzono również nowy rodzaj 
biletów miesięcznych dostosowanych do tych kasowników.

W roku 1969 zlikwidowano klamki w autobusach, co oznaczało wprowa-
dzenie mechanicznego otwierania drzwi przez kierowcę za pomocą przycisku. 
Było to usprawnienie przeniesione z innych przedsiębiorstw komunikacyjnych, 
jednak wykonane przez własnych mechaników. Od początku lat sześćdziesiątych 
firma doceniała finansowo wnioski racjonalizatorskie własnych pracowników56. 
W 1969 roku ruszyła także automatyczna myjnia samochodowa57.

W 1971 roku rozpoczęła się budowa nowej bazy, z której firma korzysta 
do dnia dzisiejszego. Na plac budowy weszło Koszalińskie Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Przemysłowego. Teren bazy w pierwszej fazie nie przekraczał jedne-
go hektara, dopiero później plac poszerzono do obecnego obszaru58. Jan Bachle-
da, mechanik i diagnosta, pracował w MZK od 1965 i dobrze pamięta problemy 
z nową zajezdnią:

Pierwszy plac na tyłach dzisiejszej zajezdni został utwardzony bodajże w 1969 
roku. Mieliśmy prowizoryczne wyciągi spalin, a zasada pracy była taka, żeby oczy-
wiście naprawiać, ale tanim kosztem. Pierwsza stołówka, gdzieśmy jedli śniada-
nia znajdowała się w starym autobusie, dopiero potem zrobiono przybudówkę do 
warsztatów. Później zaczęliśmy żyć nową zajezdnią. W latach 1971–1972 zaczęto 
grodzić teren, nawozić ziemię, powoli ruszyła budowa59.

55 Tamże, s. 8.
56 APK, WPKM Koszalin, sygn. 35, Informacja o stanie komunikacji miejskiej w latach 1970–

1977, s. 5; GK, nr 185 z 18 VII 1969 r. 
57 GK, nr 185, z 18 VII 1969 r. 
58 AWRiW, MZK, Z. Chrzanowski, s. 3–4, Dokumentacja budynków MZK, Dział Techniczny 

MZK Koszalin.
59 AWRiW, MZK, J. Bachleda, s. 9–11.



126 Elżbieta Juszczak

Nowa zajezdnia została oddana do użytku na początku 1975 roku. Wybudo-
wano ją według starego projektu z lat 60. W 1974 budowa miała się ku końcowi, 
wykonawcy przygotowali klucze do odbioru, ale zakład nie chciał jej odebrać 
z powodu licznych usterek. Miejscowe i resortowe władze naciskały, żeby ode-
brać inwestycję. Na przełomie 1974 i 1975 roku przyjechał do przedsiębiorstwa 
wiceminister gospodarki komunalnej Michał Zubelewicz, który chciał obejrzeć 
bazę. Nie zdołał tego zrobić, gdyż wykonawca miał klucze. Sytuacja ta była wyre-
żyserowana przez dyrekcję komunikacji miejskiej, by spowodować szybszą i bez-
awaryjną pracę wykonawcy. W końcu, po licznych poprawkach, jeszcze w 1975 
roku odebrano nową bazę. Składała się ona z placu manewrowego, miejsc parkin-
gowych, myjni autobusowej i kanałów obsługi technicznej. Była dostosowana do 
warunków ówczesnego stanu taboru autobusowego, czyli 60 małych autobusów 
San H100B i Autosanów. Osobliwością bazy jest fakt, że miasto nadmorskie, po-
łożone na płaskim terenie, ma zajezdnię na dwupoziomowym terenie spadzistym. 
Teren za warsztatami jest położony o 3,5 metra niżej. Można było wybrać lepszą 
lokalizację.

Odbioru bazy dokonywał Cezary Stankiewicz, który został dyrektorem 
w 1972 roku. Wcześniej kierował społemowskim transportem: 

Do komunikacji miejskiej w Koszalinie przyszedłem z daleko gorszych warunków 
pracy. Miała ona straszną opinię i chyba nie bardzo zasłużoną. Musiałem prze-
konać władze, że to przedsiębiorstwo jest na dobrej drodze do zaprezentowania 
się w możliwie najkorzystniejszy sposób przy pomocy wskaźników techniczno-
-eksploatacyjnych, ekonomicznych, a także poprzez pracowników. Do tej pory 
wizerunek przedsiębiorstwa opierał się wyłącznie na wypowiedziach pasażerów 
i kontrolerów. Funkcjonowała opinia, że to jest byle co. Nikt nie patrzył na warunki 
w jakich pracowali ludzie. Niebawem uzyskaliśmy życzliwsze spojrzenie władzy 
miejscowej i resortowej60.

Przychodząc do komunikacji, Stankiewicz oparł się na ludziach, którzy tu 
pracowali, takich jak Paweł Renczyński – główny księgowy, Piotr Starykowicz 
– kierownik Działu Ekonomicznego i Zenon Chrzanowski – specjalista do spraw 
eksploatacji. Rozpoczął walkę o pieniądze dla pracowników i chciał poprawić 
wizerunek przedsiębiorstwa. To ostatnie osiągnął przez nękanie personelu w eks-
ploatacji. Autobusy miały być sprawne i jeździć punktualnie. Musiał też zwra-
cać uwagę na zachowanie kierowców wobec pasażerów. Na swojego zastępcę 

60 Tamże, C. Stankiewicz, s. 18–20. 
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pozyskał Mieczysława Szukalskiego z „Kazelu”, specjalistę od silników spalino-
wych. Razem pracowali przy realizacji inwestycji, czyli budowaniu nowej bazy. 
Jakkolwiek inwestycja rodziła się w trudach, to w niewielkim stopniu przekro-
czyła wyznaczony termin zakończenia.

W 1976 roku zakład otrzymał dodatkowe Autosany, w latach osiemdziesią-
tych Berliety i Ikarusy61. „Gierek przyniósł nam trochę komfortu. Po wprowa-
dzeniu przegubowców trzeba było zmodernizować halę, wydłużono wtedy trzy 
kanały” – wspomina Jan Bachleda62. 

W czołówce polskich przedsiębiorstw komunikacji miejskiej (1975–1989)

1975 rok był dla Koszalina pomyślny. W przeciągu roku zmienił się wygląd mia-
sta, ulepszono układ komunikacyjny. 8 września 1975 odbyły się centralne do-
żynki w Koszalinie, w których uczestniczyli najwyżsi przedstawiciele władzy 
politycznej i państwowej.

Autobusy zakładu komunikacji wyjeżdżały do miasta z nowej bazy. Była 
ona prawie o połowę mniejsza niż dzisiejsza. Zajezdnia sięgała końca obecnej sta-
cji paliw. Tam, gdzie dzisiaj mieści się parterowy budynek administracji, znajdo-
wał się wjazd ze szlabanem. Obok stał okrągły budynek portierni i dyspozytorni. 
W 1976 roku rozbudowano zajezdnię, gdyż okazała się niewystarczająca dla du-
żych, przegubowych autobusów, poszerzono plac w kierunku drogi prowadzącej 
do ZOM i głównej jezdni, wybudowano też nową bramę wjazdową63. 

W latach 1970–1977 komunikacja miejska w Koszalinie rozwijała się dy-
namicznie, a przewozy pasażerskie wzrosły dwukrotnie. W porannym szczycie 
(6.30–8.00) autobusy przewoziły 22 tys. pasażerów, w popołudniowym (13.00–
16.00) 26 tys. Poza szczytem z komunikacji korzystało około 22 tys. mieszkań-
ców. Sposób eksploatacji nie był korzystny, w trakcie nasilenia przewozów au-
tobusy zabierały dwukrotnie więcej pasażerów niż dopuszczały normy. Innymi 
niedogodnościami był brak kierowców i części zamiennych. Regenerowano czę-
ści, których żywot był krótki64.

61 Zakup Berlietów i Ikarusów wiązał się z nową polityką zakupu licencji, wprowadzoną przez 
Gierka w 1970 r. w związku z modernizacją gospodarki. A. Jezierski, B. Petz, Historia gospodar
cza…, s. 351.

62 AWR i W, MZK, J. Bachleda, s. 9–11.
63 Dokumentacja budynków MZK, MZK Sp. z o.o. Koszalin.
64 APK, WPKM Koszalin, sygn. 35, Informacja o stanie komunikacji miejskiej w latach 1970–

1977, s. 1, 2, 5; Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka gospodarcza…, s. 251.
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W 1975 roku z okazji dożynek centralnych firma dostała 19 sztuk Jelczy po 
odbudowie z KZNA w Słupsku. Były to dobre autobusy o małych przebiegach 
wyposażone w sieć radiotelefoniczną65. „Miały one między innymi wozić go-
ści z dworca na plac dożynkowy – wspomina Cezary Stankiewicz – Właśnie ta 
dostawa pozwoliła w sposób znaczny poprawić obsługę pasażerów, a co za tym 
idzie, wizerunek firmy. W przegubowym Jelczu mieściło się 200 pasażerów, pod-
czas gdy w Sanie H100 z trudem stu”66.

W 1972 roku tabor docierał do firmy w zależności od sposobu, w jaki re-
sort widział przedsiębiorstwo. W 1975 roku nadarzyła się szansa pokazania się 
z lepszej strony, choć resort i tak nie potraktował firmy najlepiej. Koszalińska 
komunikacja otrzymała Jelcze po odbudowie w słupskiej „Kapenie”, a nie w „Jel-
czu”. Dożynki wypadły dobrze, a Stankiewicz został zaproszony na spotkanie 
podsumowujące z wiceministrem Zubelewiczem i wojewodą koszalińskim Ja-
nem Urbanowiczem. Stankiewicz przekonywał, że według wskaźników jego fir-
ma jest w czołówce przedsiębiorstw komunikacyjnych w kraju. Wskaźniki te to 
m.in. liczba autobusów, ich stan techniczny, warunki techniczno-eksploatacyjne, 
liczba wozokilometrów, wykorzystanie taboru67. 

Jest oczywiste, że dobre wskaźniki w warunkach gospodarki socjalistycz-
nej nie oznaczały wcale prawidłowego funkcjonowania firmy. W latach realnego 
socjalizmu we wszystkich większych miastach w Polsce komunikacja publiczna 
była w fatalnym stanie: przepełnienie w godzinach szczytu, brudne autobusy, 
brak punktualności, niski poziom techniczny, częste awarie, zanieczyszczenie 
środowiska itd., toteż lokalna prasa krytykowała koszalińską komunikację miej-
ską. W grudniu 1975 roku podano informację o kontroli technicznej autobusów. 
Skontrolowano 26 autobusów i 2 przyczepy. Tylko 8 wozów było sprawnych, 
6 miało niesprawne hamulce, 6 usterki w układzie kierowniczym, wady oświe-
tlenia, niewłaściwe ogumienie. Kierowcy skarżyli się na fatalną jakość napraw 
w nowej bazie. Codziennie z powodu usterek technicznych zjeżdżało 6–10 auto-
busów z pętli przy ul. K. Marksa. Warsztaty MPK pracowały całą dobę, a Pogo-
towie Techniczne opieszale – z powodu braku obsady68. 

65 APK, WPKM Koszalin, sygn. 35, Informacja o stanie komunikacji miejskiej w latach 1970–
1977, s. 6. 

66 AWRiW, MKS, C. Stankiewicz, s. 18–20.
67 Zob. Charakterystyka trakcji autobusowej w latach 1949–1999, w: E. Juszczak, 50 lat komu

nikacji miejskiej w Koszalinie, Koszalin 2000, s. 52.
68 GK, nr 283, z 19 XII 1975 r. 
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Nieco wcześniej zastanawiano się publicznie „Jak usprawnić komunikację 
miejską?” Chodziło o zróżnicowanie czasu rozpoczęcia pracy poszczególnych za-
kładów pracy. Na naradzie WRZZ spotkali się przedstawiciele rad zakładowych 
poszczególnych przedsiębiorstw i dyrekcji MPK. Uzgodniono, że w styczniu 
MPK i zakłady pracy przedstawią władzom miejskim uzgodnione stanowisko69. 
Jednak, jak twierdzi Henryk Trochimiuk, radny Wojewódzkiej Rady Narodowej, 
mimo wielu dyskusji problem ten nigdy nie został definitywnie rozwiązany70. 

W 1976 roku dotacje z budżetu na działalność WPKM wyniosły 21 535 tys. zł. 
Na początku roku stan autobusów wynosił 77, a na koniec 80. Średnia liczba 
gotowych do ruchu pojazdów wyniosła 65 autobusów i 9 mikrobusów. Trakcję 
mikrobusową uruchomiono w 1975 roku71. Był to nieudany eksperyment. Mikro-
busy zatrzymywały się na przystankach autobusowych, brały pasażerów i zatrzy-
mywały się na żądanie. Z fabryki w Nysie sprowadzono 10 „nysek” z ładnymi 
siedzeniami, ale słabymi silnikami. Już na trasie do Koszalina zaczęły się psuć; 
jak mówią kierowcy – „montowano je gorącym kluczem” (niedokręcone części), 
a potem okazało się, że silniki nie wytrzymywały próby miejskiej komunika-
cji zbiorowej. Obsługiwały one jedną linię między Traugutta i Morską72. Ogól-
nie rzecz biorąc, firma nie funkcjonowała dobrze. Ciągle brakowało autobusów 
i kierowców. Tymczasem pasażerów przybywało. Plan przewozów pasażerskich 
w 1976 roku przekroczono o 454 tys., co miało związek z dużą liczbą przewozów 
letnich na trasie Koszalin–Mielno–Unieście73.

Z dniem 1 stycznia 1977 roku MPK zostało przekształcone w Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Koszalinie, które w tym dniu przejęło 
Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie od Przedsiębiorstw Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Białogardzie. Przejęcie pozostałych zakładów 
komunikacyjnych w województwie zostało przeniesione na 1 stycznia 1978 roku.

69 GK, nr 270, z 4 XII 1975 r.
70 AWRiW, MZK, H. Trochimiuk, s. 6–9. 
71 APK, WPKM Koszalin, sygn. 35, Analiza działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Ko-

munikacji Miejskiej w Koszalinie za rok 1976, s. 5, 6, 8. 
72 GK, nr 258, z 20 XI 1975.
73 APK, WPKM Koszalin, sygn. 35, Analiza działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Ko-

munikacji Miejskiej w Koszalinie za rok 1976, s. 7, 19. Stan firmy z lat 1970–1976 streszczał się 
w zdaniu sformułowanym przez W. Roszkowskiego: „Gospodarka polska uzyskała wyjątkową 
szansę modernizacji, którą zmarnowano” (Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka gospodarcza…, 
s. 251).
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Na początku 1977 roku w WPKM były 83 autobusy, na końcu – 91 (84 – 
Koszalin, 7– Białogard). Sprawnych technicznie średnio było 67 autobusów, 
a w ruchu – 60. Liczba bagażówek wynosiła 13, a mikrobusów 9 sztuk. Przedsię-
biorstwo zatrudniało 354 osoby, a brak kierowców i pracowników obsługi rekom-
pensowano ich godzinami nadliczbowymi74.

Kierowca komunikacji miejskiej to zawód odpowiedzialny, wymagający 
rzetelności i dużej dyscypliny. Warunki te spełniał Kazimierz Chmara, zatrud-
niony od września 1970 roku: 

Jeździłem na liniach łamanych. Codziennie wstawałem o 3.20, a w zajezdni byłem 
o 4.10, niezależnie od godziny wyjazdu. Oznaczało to, że przychodziłem godzinę 
wcześniej przed rozpoczęciem pracy. Od godziny 5 do 8.17 prowadziłem autobus. 
Później szedłem do domu, gdzie najczęściej ucinałem sobie drzemkę. Od 13.12 do 
18.20 miałem kurs popołudniowy. O 22 oglądałem telewizję, o 22.30 szedłem spać. 
I tak przez 17 lat. Rozrywki były na dalszym planie75.

1 stycznia 1978 roku w skład WPKM weszły Zakłady Komunikacji Miej-
skiej w Kołobrzegu i Szczecinku wydzielone z Zakładów Transportu Samocho-
dowego PGKiM-ów. W Kołobrzegu zostały przejęte 23 autobusy, 8 bagażówek 
i 2 mikrobusy. Obsługiwało je 24 kierowców i 5 mechaników. Przejęte zakłady 
miały swoje problemy. Dla Kołobrzegu sporządzono następujące wnioski:
1. Szybkie skończenie bazy technicznej wyposażonej w niezbędną liczbę stano-

wisk.
2. Wyposażenie w niezbędny tabor autobusowy.
3. Uzupełnienie braków kadrowych.
4. Spowodowanie zróżnicowania rozpoczynania czasu pracy przez zakłady pra-

cy w mieście76.
W 1979 roku WPKM Koszalin przełamał impas związany z ciągłym bra-

kiem taboru autobusowego. Dzięki zabiegom w ministerstwie otrzymał 6 pierw-
szych nowych Jelczy na licencji Berlieta PR110. Było to wielkie wydarzenie. 
Przesiadka ze starego Jelcza lub Sana do Berlieta znaczyła tyle, co przejście 
z ciężarówki do samochodu (miał on system wspomagania kierownicy, biegów 

74 APK, WPKM Koszalin, sygn. 35, Analiza działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Ko-
munikacji Miejskiej w Koszalinie za rok 1977, s. 1, 3, 7.

75 AWRiW, MZK, K. Chmara, s. 11–12.
76 APK, WPKM Koszalin, sygn. 35, Informacja o stanie komunikacji miejskiej w Kołobrzegu 

w 1978 r., s. 1–4. 
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i pedałów). Komfortowe warunki jazdy umożliwiały zwiększenie wymagań od 
kierowców. Nowy tabor wymagał też przeszkolenia pracowników. Na terenie za-
kładu szkoleniowcem był Józef Buzała, który pamięta ważną dostawę:

W 1979 dostaliśmy pierwsze lepsze samochody. To były nowe Jelcze PR110 z fa-
bryki spod Wrocławia. Było ich sześć. To są te, które dzisiaj należą do najstarszego 
taboru. Wtedy była to ogromna nowość i radość dla kierowców. Cieszyli się jak 
dzieci, zaraz wyjechali na paradę do miasta.

Buzała wspomina też znakomitych fachowców, takich jak Jan Sikora, me-
chanik, który potrafił naprawić wszystko – od rury kanalizacyjnej po samochód. 
Z kolei tapicer Henryk Trochimiuk miał mnóstwo do roboty, bo w autobusach nie 
brakowało wandali, którzy bardzo często niszczyli siedzenia.

Od osiemdziesiątego roku w przedsiębiorstwie obowiązywał czasowy roz-
kład jazdy. Zamiast godziny rozpoczęcia i zakończenia kursów oraz podania 
okresu częstotliwości jazdy, podawano dokładny czas. Było to istotne dla pasaże-
rów oraz kierownictwa, które mogło kontrolować pracę kierowców. 

W 1983 roku przedsiębiorstwo dostało 15 nowych przegubowych Ikarusów. 
Tym razem były to najnowocześniejsze w kraju autobusy. Ikarusy przydzielono 
Koszalinowi, bo uznano, że miasto ma większe potrzeby, głównie ze względu na 
komunikację z Mielnem.

Autobusy te załatwił dyrektor Cezary Stankiewicz. Był to dyrektor oddany firmie. 
Potrafił przyjść do pracowników w nocy, przy czterdziestostopniowym mrozie, 
żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Lata osiemdziesiąte były trudnym 
okresem dla transportu, ale firma radziła sobie. Z resortowych biuletynów wy-
nikało (pod uwagę brano różne wskaźniki), że firma jest w pierwszej piętnastce 
w kraju77.

Problemy początku lat osiemdziesiątych dotyczyły zaopatrzenia przedsię-
biorstwa w części zamienne. Była to sytuacja dramatyczna, o której dyrektor 
informował na łamach lokalnej gazety:

Brakowało nowych opon, ale zregenerowaliśmy 360 starych. Prowadzimy reżim 
w konserwacji akumulatorów. Jeden wystarcza na około 130 tys. km. W 20 wo-
zach nie możemy gasić silnika. Czekamy na opony i akumulatory. Premier podjął 
decyzję o przekazaniu akumulatorów należących do różnych zakładów pracy na 

77 AWRiW, MKS, J. Buzała, s. 11–12.
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potrzeby przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Akumulatory wraz z kierowcami 
przekażą nam „Polmozbyt”, „Kazel”, Fabryka Pomocy Naukowych, Fabryka Ma-
szyn Budowlanych, WSI, „Unima”, Kombinat Budowlany, Koszalińskie Zakłady 
Naprawy Samochodów, Koszalińskie Przedsiębiorstwo Instalacji Budownictwa78. 

Liczba autobusów, którymi dysponowało przedsiębiorstwo od połowy lat 
siedemdziesiątych, była wystarczająca. Firma była dobrze notowana w Minister-
stwie Gospodarki Komunalnej i w swoim zjednoczeniu. Po okresie ciągłego bra-
ku taboru nastąpił okres, który pod tym względem dawał pracownikom i miesz-
kańcom nieco komfortu. W 1980 roku Koszalin dysponował 77 autobusami, 
a w 1985 roku już 95 – w większości dużymi. W pierwszym kwartale 1983 roku 
zrezygnowano z trakcji bagażowej, choć głosy o likwidacji bagażówek pojawiły 
się już w 1967 roku79. Okazała się ona po prostu nieekonomiczna i uciążliwa.

Przeobrażenia przechodziła koszalińska sieć miejska. Na przykład „jedyn-
ka” na trasie z Morskiej do Rokosowa została zmieniona na odcinek z Morskiej 
do Traugutta, by skończyć między dworcem a Mielnem. Na dobre obecna li-
nia do Mielna zaczęła funkcjonować w 1976 roku. Rok wcześniej wprowadzono 
„trzynastkę” do Bonina, zintensyfikowano „dziesiątkę” na trasie ul. BoWiD do 
szpitala oraz „ósemkę” ze Szczecińskiej do szpitala. Liniami posiłkowymi były 
w tym czasie 14, 15, 17, 16.

W 1985 roku, który uznano za zadowalający pod względem liczby taboru 
autobusowego, w Koszalinie przybyło 5 Ikarusów i 2 Jelcze PR110, w Kołobrzegu 
13 Autosanów zastąpiono Jelczami PR110 (po wymianie jeździło tam 20 Jelczy 
i 6 Autosanów), w Szczecinku po raz pierwszy wprowadzono 3 Jelcze PR110, 
które zastąpiły 4 Autosany. W 1985 roku przedsiębiorstwo posiadało 20 Ikarusów 
(Koszalin), 96 Jelczy PR110, i 46 Autosanów. Za cel postawiono sobie zastąpie-
nie Autosanów Jelczami w Kołobrzegu i w Szczecinku oraz całkowitą wymianę 
starego taboru w Białogardzie. Dzięki dostawom, w 1986 roku przedsiębiorstwo 
dysponowało 26 Ikarusami, 108 Jelczami i 41 Autosanami. W tym roku autobusy 
przewiozły ponad 60 mln pasażerów, a kierowcy pracowali na 1,73 etatu80. 

W 1987 roku WPKM otrzymało 15 autobusów i tyleż samo skasowało. 
Było więc 28 Ikarusów, 96 Berlietów, 36 Autosanów i 14 Jelczów M11. Długość 

78 GK, nr 14, z 20 I 1982 r. 
79 APK, WPKM Koszalin, sygn. 35, Analiza techniczno-ekonomiczna WPKM za I kwartał 

1983 r., s. 2.
80 Tamże, za 1986 r. z 6 III 1987 r., s. 1.
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czynnych tras wyniosła w Koszalinie, Szczecinku i Kołobrzegu 228,5 km. Ko-
szalin dysponował 98 autobusami, Kołobrzeg – 30, Szczecinek – 29, a Biało-
gard –1681. 

Nadal brakowało kierowców, a ci którzy pracowali, brali nadgodziny. 
Z drugiej strony problem sprawiała nieustanna absencja kierowców. Na jeden 
etat przypadało 26 godzin czasu nieprzepracowanego. W 1987 roku przyznano 
59 kar dyscyplinarnych82. Wynagrodzenie pobierane za czas nieprzepracowany 
zaczęło być znaczącą kwotą w świadczeniach wobec pracowników. Zjawisko to, 
w połączeniu ze spadkiem zatrudnienia, naruszało interes społeczny – oświad-
czał w sprawozdaniu za 1986 rok zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych, 
Edward Kisiak83.

W tym czasie każdy Zakład Komunikacji Miejskiej, oprócz Koszalina, wy-
magał budowy nowej bazy. Szczecinek w ogóle nie miał bazy spełniającej pod-
stawowe wymogi, baza kołobrzeska nie była najszczęśliwiej zlokalizowana, bo 
mieściła się na tyłach szkoły, Białogard nie miał swojej stacji paliw.

Bazę z prawdziwego zdarzenia wybudowano w Szczecinku. Inwestycję roz-
poczęto 1 października 1986 roku, a skończono 10 stycznia 1990 roku. Baza skła-
dała się z warsztatów naprawczych dla Autosanów i Jelczy PR110, stacji diagno-
stycznej i łącznika między dwoma warsztatami. Generalnym wykonawcą było 
Komunalne Przedsiębiorstwo Budownictwa Socjalnego w Szczecinku84.

W Kołobrzegu podstawowym problemem było pokonanie kosztów uzbro-
jenia nowego terenu, dlatego nie zmieniono lokalizacji. W Białogardzie podjęto 
decyzję o wspólnej bazie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Miej-
skiej. W 1989 roku w Kołobrzegu oddano myjnię MSA–2 w ZKM, a w Koszali-
nie obiekt socjalny przy pętli przy ul. O. Langego. W tym roku WPKM posiadał 
26 Ikarusów, 93 Jelcze PR110, 29 Autosanów i 24 Jelcze M11. W trzech najwięk-
szych miastach województwa koszalińskiego dziennie kursowało średnio w 1989 
roku 177 autobusów komunikacji miejskiej85.

81 Tamże, za 1987 r. z III 1988 r., s. 1, 2.
82 Tamże, s. 7.
83 Tamże, za 1986 r. z 6 III 1987 r, s. 8.
84 Tamże, za 1989 r. z 20 II 1990 r., s. 3. 
85 Tamże.
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Zdjęcie 1. Pomiędzy Sanem a Starem w starej zajezdni w Koszalinie, lata 60.
Źródło: Archiwum zakładowe Miejskiego Zakładu Komunikacji  w Koszalinie.

Zdjęcie 2. Ulica Zwycięstwa po odbudowie, Koszalin 1960 r.
Źródło: Muzeum Okręgowe w Koszalinie.
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Zdjęcie 3. Kierowca i konduktorki, Koszalin, lata 60.
Źródło: Archiwum zakładowe Miejskiego Zakładu Komunikacji  w Koszalinie.

Zdjęcie 4. Kazimierz Bilski, najweselszy taksówkarz komunikacji miejskiej  
w Koszalinie, lata 60.

Źródło: Archiwum zakładowe Miejskiego Zakładu Komunikacji  w Koszalinie.
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Zdjęcie 5. Ręczne mycie autobusu
Źródło: Archiwum zakładowe Miejskiego Zakładu Komunikacji  w Koszalinie.
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AbstrAkt

W artykule zaprezentowano historię Zakładu Komunikacji Miejskiej w Koszalinie w la-
tach 1945–1989. Po drugiej wojnie światowej niemiecki tabor komunikacji miejskiej zo-
stał całkowicie zniszczony. Dopiero w 1948 roku Zarząd Miejski w Koszalinie sporządził 
12 wniosków o włączenie inwestycji miejskich do Państwowego Planu Inwestycyjnego 
na rok 1949. Na komunikację miejską planowano wtedy 4 mln zł. Uchwalono kupno 
trzech autobusów. Środki miały pochodzić z czteromilionowego kredytu zaciągniętego 
w Komunalnym Banku Kredytowym. W 1949 roku zakupiono dwa wymagające remon-
tu autobusy, jeden marki Büssing, a drugi Chevrolet. 

W sierpniu 1949 roku Zarząd Miejski powołał Jerzego Czechowicza do organizacji 
Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Koszalinie. Komunikacja Samochodowa w Ko-
szalinie została uruchomiona 15 października 1949 roku. W 1954 roku MKS otrzymała 
od Ministerstwa Gospodarki Komunalnej 3 autobusy marki Mavag, które były w 50% 
zniszczone. Przedsiębiorstwo żyło z dotacji, a tabor samochodowy przychodził z roz-
dzielnika Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z Departamentu Komunikacji. W 1955 
roku po raz pierwszy przyszły trzy nowe autobusy – Stary 52, powstała też stacja obsługi 
z sześcioma stanowiskami przeglądowymi autobusów. Warunki pracy mechaników były 
prymitywne. Koszalin od roku 1950, jako miasto wojewódzkie, dynamicznie rozwijał 
się. Przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej nie nadążało za potrzebami komunikacyj-
nymi mieszkańców. W kolejnych latach przychodziły z rozdzielnika Sany i Autosany. 
Autobusy psuły się i było ich za mało. Przełom nastąpił w latach 70., po Centralnych 
Dożynkach w Koszalinie, między innymi w wyniku starań dyrektora komunikacji miej-
skiej w Koszalinie, Cezarego Stankiewicza. W latach 1970–1977 przewozy pasażerskie 
wzrosły dwukrotnie. W rannym szczycie autobusy przewoziły 22 tysięcy pasażerów. 
Powstały linie zamiejscowe i do Mielna. W 1977 roku powstało Wojewódzkie Przedsię-
biorstwo Komunikacji Miejskiej w Koszalinie. Od 1975 roku miejskie przedsiębiorstwo 
komunikacji należy do czołówki tego typu przedsiębiorstw w kraju. W 1989 roku zmie-
niło ono zasady funkcjonowania, tabor unowocześniono i mimo dotacji z budżetu ciężar 
funkcjonowania odzwierciedla się w cenie biletów.

public transport in kosZalin in tHE yEars 1945–1989

abstract

The article presents the history of a public transport company in Koszalin in the years 
1945–1989. After the Second World War the German means of public transport were 
completely destroyed. It was not until 1948 that the City Council of Koszalin made up 
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12 motions concerning the inclusion of municipal investments into the State Investment 
Plan for 1949. There were four million zlotys allotted to the Koszalin public transport. 
It was decided to buy three buses. The funds were supposed to come from a four-million 
credit taken out from the Communal Credit Bank. In 1949 two buses (needing a repair) 
were bought: one Büssing, and the other Chevrolet. 

In August 1949 the City Council appointed Jerzy Czechowicz to the organisation 
of the Public Road Transport in Koszalin. The Public Road Transport in Koszalin was 
put into motion on October 15, 1949. In 1954 the Urban Road Transport (MKS) received 
from the Ministry of Municipal Economy three ‘Mavag’ buses, which were destroyed in 
50%. The company was financed with a state subsidy, and its fleet came from the Trans-
port Department of the Ministry of Communal Economy. In 1955 for the first time three 
new buses (Star 52) appeared; also a new service station was created, with six service 
bays. The working conditions of the mechanics were rather poor. Koszalin, the capital 
of the region since 1950, was developing rapidly; and the urban transport company did 
not keep up with the growing transport needs of the inhabitants. In the subsequent years 
the number of new buses (San and Autosan) was increasing, but they kept breaking and 
there were too few of them. A big change took place in the 1970s, after the central harvest 
festival in Koszalin, among other things, thanks to Cezary Stankiewicz, manager of the 
Koszalin urban transport. In the years 1970–1977 the number of passengers was doubled. 
In the morning rush hours the buses carried 22,000 passengers. New bus lines were 
created, for example to Mielno. In 1977 a new company was born, the Urban Transport 
Company of the Koszalin Voivodeship; since 1975 it has been one of the biggest compa-
nies of that type in the country. In 1989 the rules of its functioning were changed, its fleet 
was modernised, but in spite of the state subsidies, the prices of the tickets were not low.
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Wprowadzenie

Współczesne stosunki międzynarodowe są realizowane przez państwa oraz pod-
mioty niepaństwowe za pomocą niestandardowych instrumentów dyplomacji, do 
których zaliczamy jej wymiar obywatelski i samorządowy. Współpraca zagra-
niczna samorządów, transgraniczne kontakty na poziomie lokalnym, kontakty 
organizacji społecznych, szkół, uczelni i instytucji kultury, utrzymywane od lat 
90. XX wieku w ramach współpracy transgranicznej, stanowią cenne dopełnie-
nie działań podejmowanych przez rząd w sferze polityki zagranicznej. Narzę-
dzia dyplomacji publicznej oraz jej wymiaru samorządowego i obywatelskiego są 
współcześnie wykorzystywane do realizacji celów polskiej polityki zagranicznej 
i jej soft power, wpływając na kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski jako 
kraju otwartego na współpracę, odpowiedzialnego partnera. 
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Polskie województwa, korzystając z możliwości, jakie dają zapisy ustawy 
o samorządzie wojewódzkim (1988 r.), nawiązały współpracę transgraniczną 
i międzyregionalną, stanowiącą czynnik stymulujący rozwój nie tylko regionów 
przygranicznych, ale i całego kraju. 

Tematem artykułu jest samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicz-
nej realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty we 
współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Analizowane studium przy-
padku stanowi współpraca międzynarodowa województwa zachodniopomor-
skiego, partnerskie porozumienia oraz wszelkie inicjatywy zagraniczne podej-
mowane w latach 2012–2015, kiedy dyplomacja samorządowa stała się ważnym 
elementem realizacji dyplomacji publicznej Polski. Analizie poddano działania 
prowadzone w tej sferze przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnio-
pomorskiego oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, jak również 
wybrane podmioty działające na terenie województwa.

Celem opracowania jest analiza celów i działań dyplomacji samorządowej 
i ich realizacja przez województwo zachodniopomorskie, oraz określenie zależ-
ności między priorytetami polskiej polityki zagranicznej a kierunkami współpra-
cy międzynarodowej województwa. 

Zakres i intensywność działań prowadzonych na terenie województwa za-
chodniopomorskiego przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kul-
tury, placówki oświatowe, naukowe, uczelnie wyższe czy organizacje pozarzą-
dowe, wymaga całościowego opracowania. Jego podstawę powinny stanowić 
badania prowadzone przez specjalistów z zakresu socjologii i politologii, przy 
współpracy z przedstawicielami urzędów samorządowych1. Szeroka analiza, 
oparta na badaniach ankietowych, może dać pełny obraz współpracy międzyna-
rodowej prowadzonej przez wszystkie podmioty utrzymujące kontakty z zagra-
nicą. Jedynie taki raport będzie w stanie dać odpowiedź na pytanie o potencjał 
Zachodniopomorskiego w dziedzinie współpracy zagranicznej, jej zakres i koor-
dynację działań różnych podmiotów utrzymujących kontakty międzynarodowe. 
Możliwa będzie także ocena efektywności i skuteczności działań dyplomacji sa-
morządowej oraz jej wpływu na rozwój regionu i jego promocję za granicą. W in-
teresie lokalnych samorządów oraz władz wojewódzkich jest doprowadzenie do 
powstania opracowania poświęconego dyplomacji samorządowej województwa 

1 W badaniach PISM opublikowanych w raporcie A. Skorupskiej, Dyplomacja samorządowa. 
Efektywność i perspektywy, Warszawa 2015, wzięły udział jedynie: Szczecin, Barlinek, Stargard 
Szczeciński, Koszalin. 
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zachodniopomorskiego. Przykładem niech będą raporty zrealizowane przez wo-
jewództwo podlaskie czy ostatnio także wielkopolskie2. 

Samorządowy i obywatelski wymiar polskiej polityki zagranicznej  
2012–2015

O wzroście znaczenia samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej poli-
tyki zagranicznej, uzupełniającego i często inspirującego działania władz cen-
tralnych, świadczą kroki podejmowane przez rząd Polski, w tym resort spraw 
zagranicznych. Patronat MSZ oraz wsparcie finansowe dla międzynarodowych 
działań regionów wpisują się w koncepcję polskiej polityki zagranicznej zawar-
tą w rządowym dokumencie Priorytety Polskiej Polityki Zagranicznej na lata 
2012–20163. Jednym z zadań polskiej dyplomacji jest poprawa wizerunku pań-
stwa, na który wpływ mają także obywatele, poprzez działania tzw. trzeciego 
sektora – organizacje pozarządowe, współpracę transgraniczną, współpracę 
miast partnerskich. Dyplomacja publiczna oraz instrumenty wsparcia obywatel-
skiego i samorządowego wymiaru polskiej dyplomacji służą realizacji projek-
tów, których celem jest rozwój współpracy międzynarodowej Polski na poziomie 
obywatelskim, budowa pozytywnego wizerunku Polski za granicą, rozszerzenie 
społecznej debaty na temat polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie jej 
merytorycznego i eksperckiego zaplecza4. W sejmowym expose prezentującym 
program polityki zagranicznej Polski w 2015 roku minister Grzegorz Schetyna 
potwierdził realizowaną od kilku lat intensywną współpracę z samorządami, 
polegającą na praktycznej pomocy w tworzeniu strategii współpracy zagranicz-
nej, wspieraniu zagranicznych inicjatyw samorządowych, stanowiących ważny 

2 A. Fuksiewicz, A. Łada, Ł. Wenerski, Współpraca zagraniczna polskich samorządów – wnio
ski z badań, ISP, Warszawa 2012; J. Poleszczuk i in., Samorządowa i obywatelska współpraca 
transgraniczna w województwie podlaskim, Białystok 2013; A. Skorupska, Dyplomacja samorzą
dowa. Przykład Wielkopolski, Warszawa 2015.

3 Informacja ministra spraw zagranicznych R. Sikorskiego o założeniach polskiej polityki za
granicznej w 2012 r., www.msz.gov.pl (dostęp 20.07.2015); Priorytety Polityki Zagranicznej RP 
2012–2016, Warszawa, marzec 2012, s. 24–24, www.msz.gov.pl (dostęp 13.08.2014); R. Sikorski, 
Dyplomacja bliska obywatelom, w: Polska polityka zagraniczna. Perspektywa samorządów i oby
wateli, ThinkThank, Ośrodek Dialogu i Analiz, Warszawa 2012, s. 4–6. 

4 Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej, www.msz.gov.pl (dostęp 
2.08.2015); A. Tuz, Współpraca MSZ z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realiza
cji wybranych zadań z zakresy współpracy międzynarodowej, www.msz.gov.pl (dostęp 2.09.2015). 
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czynnik wpływający na rozwój przedsiębiorstw, wzrost gospodarczy oraz budo-
wę międzynarodowej pozycji miast i regionów5.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty działające w regio-
nach korzystają z krajowych i zagranicznych funduszy, realizując współpracę 
z zagranicznymi partnerami, utrzymując różnorodne formy kontaktów z Polonią 
i Polakami czy też promując region. Poza narzędziem wsparcia finansowego dla 
działań regionów, jakim są granty na projekty, przyznawane corocznie w pro-
cedurze konkursowej (w latach 2013–2014 dofinansowano w ramach wspar-
cia obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 
218 projektów na kwotę 21 mln zł, środki dostępne w 2015 roku to 3,4 mln zł), 
utworzono w strukturze MSZ Wydział ds. Wymiaru Samorządowego i Obywa-
telskiego Polskiej Polityki Zagranicznej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
wspiera merytorycznie samorządy i organizacje pozarządowe poprzez uczest-
nictwo przedstawicieli resortu w spotkaniach informacyjnych i konsultacyjnych, 
udostępniając bazy danych, analizy i publikacje, biorąc udział w realizacji przed-
sięwzięć podejmowanych w ramach współpracy międzynarodowej. Wspieraniu 
współpracy między MSZ z samorządami w dziedzinie współpracy międzynaro-
dowej, informowaniu o zadaniach polskiej polityki zagranicznej służą utworzo-
ne 1 kwietnia 2013 roku Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej, będące 
jednym z instrumentów służących rozwojowi współpracy zagranicznej na pozio-
mie obywatelskim. W zamierzeniach MSZ mają za zadanie aktywnie wpływać 
na współpracę międzynarodową regionów. Wspieranie dyplomacji obywatelskiej 
przez RODM stwarza szansę na poszerzenie zakresu debaty społecznej na temat 
zadań polskiej polityki zagranicznej, a poprzez realizację projektów edukacyj-
nych inspiruje dyskusję o polityce zagranicznej na szczeblu lokalnym6. 

Osobnej analizy wymaga zagadnienie współpracy między MSZ i polską 
służbą zagraniczną oraz samorządem terytorialnym. Przedstawiciele samorządów 
województw już w 2009 roku zadeklarowali wolę współpracy z MSZ i placów-
kami dyplomatycznymi (zwłaszcza Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji) 

5 Informacja ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny o zadaniach polskiej polityki 
zagranicznej w 2015 r., www.msz.gov.pl (dostęp 2.07.2015).

6 Minister Schetyna na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw RP, Poznań 5 marca 
2014, www.msz.gov.pl (dostęp 5.07.2015); Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru 
polskiej polityki zagranicznej 2013 – samorządy lokalne a Unia Europejska – w przeddzień 10-le
cia akcesji, www.samorząd.info.pl (dostęp 8.08.2015); Polityka międzynarodowa w regionalnym 
wydaniu, www.msz.gov.pl (dostęp 8.08.2013); Konkurs – Wsparcie samorządowego i obywatel-
skiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2015, www.msz.gov.pl (dostęp 10.09.2015).



143Obywatelski i samorządowy wymiar polskiej dyplomacji...

w dziedzinie promocji gospodarczej kraju oraz uporządkowania kwestii zwią-
zanych ze stosowaniem określenia „inicjatywa zagraniczna”. W celu lepszego 
przepływu informacji między Centralą a regionami postulowali ustanowienie 
stałego łącznika odpowiedzialnego w MSZ za kontakty z samorządami, a tak-
że oczekiwali wsparcia i poradnictwa merytorycznego7. Konwent Marszałków, 
nawiązując do Priorytetów Polskiej Polityki Zagranicznej 2012–2016, wyrażał 
gotowość współpracy z placówkami dyplomatycznymi i jednostkami administra-
cji centralnej w dziedzinie kontaktów międzynarodowych i promocji regionów.

Potrzebę takiej współpracy w celu realizacji interesów Polski i jej regionów 
dobrze rozumiało MSZ, które skierowało do marszałków województw propozy-
cję dotyczącą opracowania regionalnych strategii współpracy zagranicznej oraz 
wytypowania inicjatyw lokalnych realizujących obywatelski wymiar polityki 
zagranicznej. Resort spraw zagranicznych ze swej strony udzielił wsparcia dla 
małych projektów, wspólnych dla MSZ i samorządów, a następnie ogłosił kon-
kurs na duże projekty realizowane przez organizacje pozarządowe i samorządy. 
Wspierano w ten sposób działania na rzecz włączania jak najszerszych kręgów 
społecznych i eksperckich do debaty na temat polskiej polityki zagranicznej. Jed-
nocześnie stworzono nowe narzędzia dla realizacji polskiej polityki zagranicznej 
na poziomie obywatelskim, pomagające rozwijać współpracę międzynarodową 
istotną z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego 
regionów. 

Samorządy stały się dla rządu ważnymi partnerami w formułowaniu priory-
tetów i zadań polskiej polityki zagranicznej. Dobre efekty współpracy zależą od 
zdefiniowania wspólnych celów, dobrej koordynacji działań, wymiany informacji 
oraz wypracowania dobrych praktyk8. Takich efektów współpracy oczekiwali też 
samorządowcy.

Polskie samorządy po 1989 roku prowadziły współpracę zagraniczną na 
podstawie przepisów prawa międzynarodowego oraz krajowego. Europejska 
Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Wła-
dzami Terytorialnymi z 1980 roku, Europejska Karta Samorządu Terytorialnego 
z 1985 roku czy też Konstytucja RP z 1997 roku oraz ustawa o samorządzie 

7 Polska polityka zagraniczna…, s. 12–14; Stanowisko Konwentu Marszałków Województw 
RP z 18 kwietnia 2012 r. w sprawie współdziałania administracji rządowej oraz województw w za-
kresie inicjatyw współpracy międzynarodowej, 18 kwietnia 2012 r.

8 Wystąpienie ministra G. Schetyny na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw RP, 
Poznań, 5 marca 2014, www.msz.gov.pl (dostęp 24.09.2015).
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terytorialnym z 1990 roku dawały samorządom prawo przystępowania do mię-
dzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, nakładając jed-
nocześnie na sejmiki województw obowiązek uchwalania priorytetów i kierun-
ków tej współpracy zagranicznej. Zgodnie z ustawą z 15 września 2000 roku 
o zasadach przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lo-
kalnych i regionalnych, JST zostały zobligowane do kierowania się prawem RP, 
uwzględniania celów polskiej polityki zagranicznej oraz uzyskania zgody mini-
stra spraw zagranicznych i jego akceptacji dla priorytetów współpracy zagranicz-
nej województwa9.

Współpraca polskich województw przygranicznych zyskała na intensywno-
ści w latach 90. XX wieku i w okresie starań o akcesję do Unii Europejskiej, kie-
dy polskie samorządy czerpały z doświadczeń państw Europy Zachodniej oraz 
korzystały z funduszy przedakcesyjnych. Do 2004 roku polskie regiony najin-
tensywniej rozwinęły współpracę z zagranicznymi partnerami w sferze kultury, 
wymiany młodzieży, turystyki, gospodarki. Jedną z form współpracy, kontynu-
owaną i rozwijaną do dziś, są euroregiony.

Każde polskie województwo zdecydowało się na organizację w Brukseli 
Regionalnych Biur, promujących regiony i wspierających kontakty międzyna-
rodowe JST oraz innych podmiotów. Powoływane są one na podstawie uchwa-
ły sejmiku województwa, za zgodą MSZ, a ich działania koordynują wydziały 
Urzędów Marszałkowskich zajmujące się współpracą zagraniczną10. 

Powstanie w 2006 roku Europejskiego Ugrupowania Współpracy Teryto-
rialnej stworzyło większe możliwości rozwoju współpracy zagranicznej nie tylko 
tych regionów, które są położone przy granicy państwa. Według badań prowa-
dzonych przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w 2012 roku, aż 72% 
samorządów w Polsce utrzymywało kontakty zagraniczne i – co ważne – po-
siadało opracowane strategie współpracy oraz konsultowało je z organizacjami 
pozarządowymi i obywatelami. Zarówno w 2012 roku, jak i według danych na 

9 Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Wła-
dzami Terytorialnymi, Madryt, 21 maja 1980, Dz.U. 1993, nr 6, poz. 287; Europejska Karta Samo-
rządu Terytorialnego, Strasburg, 15 października 1985, Dz.U. 1994, nr 124, poz. 607; Konstytucja 
RP 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483; Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990, 
Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95; Ustawa o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorial-
nego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych z 15 września 2000, 
Dz.U. 2000, nr 91, poz. 1009; A. Skorupska, Dyplomacja samorządowa. Efektywność…, s. 14–16.

10 W. Hryniewiecka- Filipkowska, Dyplomacja czy delegacja samorządowa za granicą? Cha
rakter Zagranicznych Biur Polskich Województw, „Białostockie Studia Prawnicze” 2012, nr 12, 
repozytorium www. uwb.edu.pl (dostęp 15.09.2015). 
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2015 rok, tradycyjnie najważniejszym partnerem dla polskich JST są niemieckie 
samorządy, następnie te z Ukrainy, Włoch, Francji, Szwecji, Czech, Słowacji. Na 
różnym poziomie intensywności utrzymywane są międzynarodowe relacje z tak 
trudnymi dziś partnerami, jak Rosja i Białoruś11. 

Jednym z najważniejszych motywów skłaniających samorządy do nawiązy-
wania kontaktów jest rozwój gospodarczy oraz zyskiwanie wymiernych korzyści 
dla przedsiębiorców, promocja gmin i regionu. W tej dziedzinie wsparciem dla 
JST oraz podmiotów gospodarczych, polskich przedsiębiorców, jest Polska Agen-
cja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz polska dyplomacja ekonomiczna 
(Wydziały Ekonomiczne i WPHI placówek dyplomatycznych i konsularnych), 
wreszcie – izby gospodarcze. Najpopularniejszymi narzędziami realizacji intere-
sów gospodarczych regionów są misje gospodarcze, uczestnictwo w targach i se-
minariach, promocja i nawiązywanie kontaktów biznesowych za granicą, a także 
spoty i reklamy w TV i Internecie. Szczególnie ważne jest umiejętne wykorzy-
stanie potencjału, jakim dysponują polskie regiony, dla wspierania dyplomacji 
ekonomicznej Polski i promocji kraju, bowiem, jak podkreślają samorządowcy, 
najistotniejszą trudność w utrzymywaniu kontaktów stanowi właśnie brak pie-
niędzy. 

Inne płaszczyzny współpracy międzynarodowej samorządów to infrastruk-
tura, energetyka, ochrona środowiska, edukacja, kultura, sport czy idea miast 
partnerskich, wymiana młodzieży. Swoistą wizytówką regionów są także uczel-
nie wyższe nawiązujące kontakty ze środowiskami naukowymi i dydaktycznymi 
partnerskich uczelni. Wśród wymienionych obszarów współpracy, po 2004 roku 
dominujące stały się realizowane przez samorządy kontakty kulturalne – konfe-
rencje, warsztaty, seminaria, festiwale, dni kultury, konkursy i wystawy – któ-
rych blisko połowa jest finansowana w ramach unijnych projektów12. 

Poza niedostatkiem środków na finansowanie przedsięwzięć w ramach mię-
dzynarodowej współpracy JST poważną przeszkodą był brak wykwalifikowanych, 

11 Aktywność polskich samorządów na arenie międzynarodowej: formy, możliwości, wyzwa
nia – wnioski z badania ankietowego, www.isp.gov.pl (dostęp 12.07.2015), s. 2–6; A. Skorupska, 
Dyplomacja samorządowa, Efektywność…, s. 17–43; tejże, Dyplomacja samorządowa. Przykład 
Wielkopolski…, s. 5–40.

12 K. Żurek, Aktywni, ale niedoinformowani przez rząd, w: Polska polityka zagraniczna…, 
s. 34–41; tegoż, Budowanie trwałych więzi wymaga wsparcia, w: Polska polityka zagranicz
na…, s. 42–45; Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego, red. M. Na-
tanek, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Kraków 2013, www.regiony.org.pl (dostęp 
2.11.2015). 
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specjalistycznych i znających języki obce, urzędników. Z biegiem czasu w urzę-
dach samorządowych powstały struktury zatrudniające profesjonalne kadry, 
odpowiedzialne za rozwój współpracy międzynarodowej. W przypadku Urzędu 
Marszałkowskiego taką rolę pełni obecnie Wydział Współpracy Terytorialnej. 
Natomiast środki finansowe, jakimi dysponują Urzędy Marszałkowskie, są wy-
datkowane na działalność własną i projekty, jak też na dofinansowanie działań 
innych podmiotów w regionie prowadzących współpracę z zagranicznymi part-
nerami. 

W 2012 roku samorządy utworzyły platformę współpracy między władzami 
lokalnymi a rządowymi, jaką jest Stała Ogólnopolska Konferencja Współpracy 
Międzynarodowej Samorządów, której pomysłodawcą był marszałek wojewódz-
twa Wielkopolskiego13. Zakładano, że spotkania tego gremium powinny odby-
wać się cyklicznie, za każdym razem w innym mieście, a ich celem miałoby być 
stworzenie ram dla współpracy samorządów rozwijających kontakty i inicjatywy 
zagraniczne, wypracowanie dobrych praktyk tej współpracy oraz praktycznych 
rozwiązań14. Tematem pierwszego spotkania była „Współpraca międzynarodo-
wa samorządów a priorytety polskiej polityki zagranicznej”. Wtedy też dopiero 
powstawały praktyczne narzędzia koordynacji działań MSZ i JST w dziedzinie 
dyplomacji samorządowej. Tematy kolejnych spotkań odzwierciedlały priory-
tety polskiej polityki zagranicznej i jej dyplomacji ekonomicznej i publicznej, 
jak też kierunki międzynarodowych zainteresowań i interesów polskich JST. Ich 
uczestnikami spoza dziedziny stosunków międzynarodowych są analitycy think 
thanków, naukowcy, dziennikarze. Wszystkie spotkania finansowano w ramach 
konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki 
zagranicznej.

13 W Poznaniu o wspólnej realizacji polityki zagranicznej rządu i samorządów, depesza PAP 
15 listopada 2015, www.pap.pl (dostęp 20.11.2015); A. Skorupska, Polska i kraje Partnerstwa 
Wschodniego: współpraca między samorządami, „Biuletyn PISM”, nr 124, 22.11.2013. 

14 Kolejne spotkanie SOKWMS odbyło się w Poznaniu w rocznicę Czerwca 1956 r., 28 czerwca 
2013 r. Było ono poświęcone perspektywom udziału polskich samorządów w umacnianiu lokalne-
go wymiaru Partnerstwa Wschodniego. To właśnie stolica Wielkopolski była w 2011 r. gospoda-
rzem powołanej do życia Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodnie-
go, www.umww.pl (dostęp 13.07.2015). We wrześniu 2014 r. Łódź była organizatorem trzeciego 
spotkania SOKWMS, a jego tematem była współpraca zagraniczna samorządów z władzami 
chińskimi, www.lodzkie.pl (dostęp 20.09.2015). 17–18 listopada 2015 r. odbyło się IV spotkanie 
w Kielcach pod hasłem „Polska–państwa nordyckie. Samorządowy wymiar współpracy między-
narodowej”, www.konferencja.e-swietokrzyskie.pl (dostęp 3.12.2015). 



147Obywatelski i samorządowy wymiar polskiej dyplomacji...

W maju 2015 roku, z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, 
zainaugurowała działalność Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej, której 
celem jest także realizacja samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej 
polityki zagranicznej i wzmocnienie współpracy międzynarodowej JST15. Wszel-
kie tego typu działania koordynujące współpracę międzynarodową regionów 
stanowią płaszczyznę wymiany doświadczeń i są dla JST źródłem informacji 
na temat sposobów finansowania międzynarodowych projektów oraz możliwo-
ści promocji gospodarczej regionu. Dzięki istnieniu Wielkopolskiej Sieci, poza 
wzmocnieniem bazy informacyjnej w Internecie, przeprowadzono badania an-
kietowe skierowane do wielkopolskich samorządów realizujących dyplomację 
samorządową. Efektem tych działań była prezentacja w listopadzie 2015 roku ra-
portu poświęconego dyplomacji samorządowej województwa wielkopolskiego16. 
Tego typu działania pozwalają lepiej koordynować samorządowy wymiar dyplo-
macji, czego MSZ nie jest w stanie zrobić z uwagi na wielość działań i zasięg 
współpracy międzynarodowej – trzy tysiące samorządowych partnerów w kraju 
oraz ponad cztery tysiące podpisanych umów partnerskich. 

Współpraca zagraniczna oraz dyplomacja samorządowa  
województwa zachodniopomorskiego

Województwo zachodniopomorskie ma szczególny potencjał do rozwoju kontak-
tów międzynarodowych wynikający z położenia geopolitycznego oraz bogatych 
doświadczeń współpracy transgranicznej. Kontakty z zagranicznymi partnera-
mi stanowią naturalny czynnik wpływający na rozwój gospodarczy i społeczny 
regionu oraz jego potencjał kulturowy i intelektualny. Działania podejmowane 
w ramach zagranicznych inicjatyw są realizowane przy uwzględnieniu poten-
cjału gospodarczego, środowiskowego, turystycznego oraz kulturowego regio-
nu. Podobnie jak inne polskie regiony, zachodniopomorskie na przełomie lat 80. 
i 90. XX wieku intensyfikowało kontakty z partnerami z Europy Zachodniej po-
przez współpracę transgraniczną. Natomiast po roku 2004 rozwijano współpracę 
w oparciu o porozumienia z nowymi partnerami z Europy Południowej i Europy 

15 Pierwsze spotkanie informacyjne Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej w Pozna-
niu, 8 czerwca 2015, www.umww.pl (dostęp 20.09.2015).

16 A. Skorupska, Dyplomacja samorządowa. Przykład Wielkopolski…, s. 5–67; wg danych za-
wartych w tym raporcie, w Wielkopolsce 63% samorządów utrzymuje kontakty zagraniczne. 
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Wschodniej, zwłaszcza z Ukrainą, z uwagi na bliskość geograficzną oraz zainte-
resowanie losem Polaków zza wschodniej granicy.

Władze województwa, określając kierunki współpracy międzynarodowej, 
uwzględniały cele i zadania polityki zagranicznej państwa, a także uwarunko-
wania, jakie stwarza członkostwo w Unii Europejskiej oraz brały pod uwagę 
potencjał wynikający z położenia Zachodniopomorskiego nad Odrą i Morzem 
Bałtyckim. Nie bez znaczenia były także możliwości, jakie stwarzają kontakty 
utrzymywane przez organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie wyższe, instytu-
cje kultury z zagranicznymi partnerami17. 

Podstawę prawną dla zagranicznej aktywności stanowią: Priorytety współ-
pracy zagranicznej Województwa Zachodniopomorskiego, Strategia Rozwoju 
Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku, zapisy ustawy o samo-
rządzie terytorialnym oraz postanowienia Europejskiej Konwencji Ramowej 
o Współpracy Transgranicznej. Rozwijając współpracę międzynarodową, samo-
rządy respektują także założenia europejskiej polityki regionalnej, jak również 
postanowienia porozumień i umów podpisanych z zagranicznymi partnerami. 
Zdefiniowane w Priorytetach współpracy cele koncentrują się na rozwoju in-
frastruktury technicznej (komunikacyjnej i związanej z ochroną środowiska), 
innowacjach wspierających wzrost gospodarki opartej na wiedzy, wzmocnieniu 
przedsiębiorczości mieszkańców i wspieraniu powstawania nowych miejsc pra-
cy. Podniesieniu poziomu życia mieszkańców regionu służyć ma również rozwój 
funkcji metropolitalnych, doprowadzenie do dywersyfikacji źródeł energii, stwo-
rzenie nowoczesnej administracji oraz zwiększenie roli województwa w regionie 
Morza Bałtyckiego i innych regionalnych strukturach międzynarodowych. Osiąg-
nięcie zdefiniowanych założeń jest możliwe jedynie przy współpracy samorządu 
województwa z lokalnymi samorządami, jak również z uczelniami i instytutami 

17 Kierunki oraz priorytety współpracy zagranicznej województwa zachodniopomorskiego 
określają: Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Zachodniopomorskiego, przyjęte 
przez Sejmik Województwa 28 sierpnia 2000 r.; Priorytety Współpracy Zagranicznej Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, przyjęte uchwałą Sejmiku Województwa 2 grudnia 2008 r.; Strategia 
Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku, przyjęta przez Sejmik Wojewódz-
twa w grudniu 2005, www.wzp.pl (dostęp 14.09.2015). Szerzej na temat współpracy zagranicz-
nej województwa: B. Toszek, Paradyplomacja regionalna w obszarze południowego Bałtyku na 
przykładzie stosunków transgranicznych Województwa Zachodniopomorskiego, „Studia Politolo-
giczne” 2010, nr 10, s. 37–45; A. Marchewka, Uwarunkowania prawne prowadzenia współpracy 
międzynarodowej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, w: Samorząd terytorialny 
wobec procesów rozwoju partnerstwa i współpracy. VII Forum Samorządowe, Szczecin 2011, 
s. 220–230.
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naukowymi i badawczymi, środowiskami oświatowymi i artystycznymi oraz or-
ganizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa. 

Omawiany dokument, biorąc pod uwagę usytuowanie Pomorza Zachodnie-
go, definiuje także geograficzne kierunki współpracy, które pokrywają się za-
równo z priorytetowymi kierunkami polskiej polityki zagranicznej, jak i z przy-
jętymi przez pozostałe polskie województwa celami współpracy zagranicznej18. 
Wymienione w Strategii współpracy państwa i regiony są także w 2015 roku 
ważnymi partnerami współpracy międzynarodowej Zachodniopomorskiego19:

 – obszar Morza Bałtyckiego (region Skania, Kraj Związkowy Meklemburgia-
-Pomorze Przednie, Obwód Kaliningradzki, Region Helsinki-Uusimaa),

 – obszar dorzecza Odry (Meklemburgia-Pomorze Przednie, Kraj Związkowy 
Brandenburgia, Berlin oraz współpracujące w ramach inicjatywy Środkowo-
europejskiego Korytarza Transportowego – Region Hradec Kralove, Połu-
dniowe Morawy, Bratysława i Trnava),

 – Europa Wschodnia i Południowa (obwód Kaliningradzki, Obwód Mikołajew-
ski, Obwód Kłajpeda, Miasto Niemenczyn; Chorwacja: Żupania Karlowacka, 
Żupania Primorsko-Gorańska),

 – Azja (chińska prowincja Guangdong). 
Zachodniopomorskie bierze też udział w stowarzyszeniach i inicjatywach 

międzynarodowych (Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpra-
cy Regionalnej i Przygranicznej, Międzynarodowe Porozumienie na rzecz utwo-
rzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, Konferencja Współ-
pracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego, Forum Rozwoju Bałtyku, 
Forum Regionów Grupy Wyszehradzkiej, Inicjatywa Środkowoeuropejska) oraz 
współpracuje z instytucjami UE: Komitetem Regionów, Kongresem Władz Lo-
kalnych i Regionalnych, Radą Europy, Regionalnym Stowarzyszeniem na rzecz 
Społeczeństwa Informacyjnego.

18 K. Żurek, Aktywni ale…, s. 34–41; W 2012 r. współpracowało z regionami Niemiec, Hiszpa-
nii, Holandii, Białorusi, Chin, Francji, Rosji, Ukrainy, Włoch. W badaniach PISM ankiety prze-
kazały Szczecin, Stargard Szczeciński, Barlinek i Koszalin, szerzej: A. Skorupska, Dyplomacja 
samorządowa. Efektywność…

19 Priorytety Współpracy Zagranicznej… 2008, www.wzp.pl (dostęp 7.09.2015); informacje na 
temat współpracy z poszczególnymi regionami znajdują się na stronie internetowej Urzędu Mar-
szałkowskiego, Wydział Współpracy Terytorialnej; informacje uzyskane w lipcu 2015 r. od pani 
Marty Ciesielskiej, głównego specjalisty w Wydziale Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszał-
kowskiego.
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Sieć zagranicznych partnerów województwa zachodniopomorskiego jest 
nieco węższa niż sąsiedniej Wielkopolski, natomiast współpraca podejmowana 
jest na podobnych obszarach: wymiana młodzieży, współpraca samorządowa, 
kultura, edukacja, turystyka, polityka społeczna oraz gospodarka20.

Działania promocyjne regionu, umożliwienie przedsiębiorcom nawiązania 
kontaktów z zagranicznymi partnerami czy też działania na rzecz rozwoju eks-
portu, realizowane są poprzez udział w targach i wystawach oraz uczestnictwo 
w branżowych misjach gospodarczych. Ich inicjatorami i współorganizatorami 
są zarówno samorządy, jak i zagraniczne instytucje polskiej dyplomacji ekono-
micznej – Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji oraz izby gospodarcze. Finan-
sowanie tych działań w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw z woje-
wództwa zachodniopomorskiego realizowane było m.in. w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007–201321. 
Ze środków finansowych tego programu realizowano także promocję turystyki 
województwa zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 
celem zwiększenia konkurencyjności województwa w krajowym i zagranicznym 
ruchu turystycznym22. Przedstawiciele województwa uczestniczyli w między-
narodowych targach turystycznych, a walory turystyczne regionu prezentowano 
na krajowych targach, imprezach promocyjnych. Przygotowano i aktualizowano 
stronę internetową promującą województwo, produkowano i emitowano filmy 
ukazujące Pomorze Zachodnie jako atrakcyjny kierunek wyjazdów. Prowadzo-
no badania marketingowe i promowano województwo w mediach tradycyjnych 
i w Internecie.

Podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do innych polskich województw, 
także dla Zachodniopomorskiego najważniejszym partnerem do współpra-
cy są regiony Republiki Federalnej Niemiec. Podstawę prawną dla kontaktów 
rozwijanych obecnie na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej, kulturalnej, 

20 A. Skorupska. Dyplomacja samorządowa. Przykład Wielkopolski…, s. 35. 
21 Instrumenty wsparcia eksportu na poziomie regionalnym, s. 22–23, www.coie.gov.pl (dostęp 

9.09.2015).
22 Informacja Biura Turystyki Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskie-

go na temat realizacji projektu „Zachodniopomorskie – Morze Przygody”, www.wzp.pl (dostęp 
5.05.2015).
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samorządowej, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia są wspólne projekty 
i porozumienia podpisane w latach 2000–200623. 

Biorąc pod uwagę miejsce niemieckiej gospodarki w bilansie handlowym 
Polski, w kontaktach z niemieckimi partnerami szczególnego znaczenia nabiera 
współpraca gospodarcza, transportowa i regionalna. W ramach działań dyploma-
cji samorządowej marszałek województwa spotkał się z ministrem gospodarki 
i spraw europejskich landu Brandenburgii (marzec 2012), a efektem tego spo-
tkania było – między innymi – otwarcie w 2013 roku Biura Łącznikowego – 
Przedstawicielstwa Kraju Związkowego Brandenburgii w Szczecinie. Rozmowy 
z udziałem przedstawicieli JSM, ale także dyplomatów i korpusu konsularne-
go, przedstawicieli placówek naukowych i badawczych, odbywały się podczas 
cyklicznych spotkań Forum Samorządowego, które organizowano w Szczecinie 
(2012 r.) oraz w Kołobrzegu (2013 i 2014 r.).

Wspólne działania koncentrują się na wspieraniu małych i średnich przed-
siębiorstw, wymianie doświadczeń oraz promocji gospodarczej. Prezentacja wo-
jewództwa zachodniopomorskiego w Meklemburgii Pomorzu-Przednim w paź-
dzierniku 2012 roku skupiła rzemieślników-przedsiębiorców i była poświęcona 
m.in. szkolnictwu zawodowemu. Kolejne takie wydarzenie miało miejsce we 
wrześniu 2014 roku, pod hasłem „Rynek usług zdrowotnych – rozwój, innowacje, 
współpraca”. Towarzyszyły mu warsztaty i szkolenia poświęcone turystyce zdro-
wotnej oraz branży medycznej. Podobne działania prowadziła strona niemiecka, 
organizując spotkania w ramach programu Invest in Vorpommern (2013 r.) czy 
prezentując Kraj Związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie w listopadzie 
2015 pod hasłem „Specjaliści i kadra kierownicza – kształcenie i dokształcanie 
transgraniczne”. 

Działania prowadzone w sferze dyplomacji ekonomicznej przez woje-
wództwo zachodniopomorskie we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu 
i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie, poza celem promocyjnym, zmierzają do 
zwiększenia aktywności polskich przedsiębiorców na niemieckim rynku po-
przez przekazywanie ofert biznesowych czy też pomoc z nawiązaniu kontaktów 
z przedsiębiorcami zza Odry. Aktywność w tej dziedzinie standardowo polega na 

23 W omawianym okresie współpraca z podmiotami niemieckimi odbywała się na podsta-
wie porozumień: Wspólne oświadczenie o współpracy transgranicznej między Województwem 
Zachodniopomorskim a Krajem Związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, podpisane 
18 czerwca 2000 r.; Wspólne oświadczenie o współpracy między Województwem Zachodniopo-
morskim a Krajem Związkowym Brandenburgia, podpisane 7 grudnia 2001 r.; Współpraca z Ber-
linem na podstawie projektu Partnerstwo Odry, zapoczątkowanego w 2006 r. 
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uczestnictwie w targach, wystawach i seminariach organizowanych lub współ-
organizowanych przez WPHI w Berlinie. Przedstawiciele województwa biorą 
udział w corocznych Międzynarodowych Targach Gospodarki Żywnościowej, 
Rolnictwa i Ogrodnictwa „Grüne Woche” w Berlinie. 

Ciekawą inicjatywą, w jaką angażuje się Zachodniopomorskie, jest Partner-
stwo Odry, stanowiące nieformalną, międzyregionalną sieć współpracy realizo-
waną pod hasłem „Granice dzielą, Odra łączy”. Celem kooperacji jest stworzenie 
regionalnej formy współpracy gospodarczej, infrastrukturalnej, naukowej, kul-
turalnej i społecznej. Najwięcej wymiernych efektów działań widocznych jest 
w sferze turystyki – stworzono wspólny wizerunek polsko-niemieckiego obszaru 
przygranicznego, mapę turystyczną regionu oraz realizowano wspólną promo-
cję walorów turystycznych (udział w targach „Tour Salon” w Poznaniu w latach 
2013–2014). 

Współpraca w dziedzinie turystyki stanowi ważny obszar kooperacji pol-
sko-niemieckiej finansowanej przez Unię Europejską i wpisujący się w założenia 
Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku, której 
celem jest budowa wizerunku regionu i promocja turystyki w kraju i za granicą. 
W ostatnich latach polsko-niemieckiej współpracy dokonano rewitalizacji Euro-
pejskiego szlaku kulturowego św. Jakuba, zajęto się turystyką wodną, zwłaszcza 
budową szlaków żeglarskich, zarządzaniem marinami, promocją tej formy tury-
styki oraz szkoleniami w branży turystycznej. 

Nieco mniej intensywnie rozwijała się w latach 2012–2015 współpraca z re-
gionami Skandynawii – z Finlandią i Szwecją. W 2013 roku podpisano umowę 
o współpracy między województwem zachodniopomorskim a regionem Skania, 
a w roku następnym umowę o współpracy między województwem zachodnio-
pomorskim z regionem Helsinki-Uusimaa. W ramach współpracy odbywają się 
spotkania poświęcone projektom energetycznym i Polsko-Szwedzkiej Platformie 
Zrównoważonej Energetyki, dotyczącej gospodarki odpadami i przyjaznego śro-
dowiska. Tradycyjnie partnerzy z Polski i Skandynawii powracali także do kwe-
stii ochrony morskiego brzegu Morza Bałtyckiego.

Współpraca gospodarcza oraz wsparcie polskich przedsiębiorstw jest jednym 
z priorytetowych działań we współpracy województwa zachodniopomorskie-
go z francuskimi partnerami. Wspólne obszary kontaktów województwa z De-
partamentem Loary obejmowały zagospodarowanie terenów postoczniowych, 
żeglugę śródlądową, energię odnawialną oraz rolnictwo. W latach 2012–2014 
rolnicy zajmujący się ekologicznymi uprawami brali udział w wizycie studyjnej 
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w Departamencie Gironde, gdzie wymieniali doświadczenia i nawiązywali bez-
pośrednie kontakty w dziedzinie ekologicznego rolnictwa, przetwórstwa i dystry-
bucji żywności ekologicznej. 

Współpraca z Chinami, realizowana do lat 80. i 90. XX wieku, chociaż nie 
przynosi spodziewanych rezultatów, to nadal stwarza szanse na rozwój kontaktów 
gospodarczych i kooperacji przedsiębiorców z zachodniopomorskiego z chiński-
mi partnerami. We wrześniu 2012 roku, wraz z marszałkiem Olgierdem Geblewi-
czem, wyjechała do Państwa Środka grupa kilkunastu przedsiębiorców z branży 
morskiej, maszynowej, spożywczej i związanej z energetyką odnawialną, którzy 
uczestniczyli w seminarium gospodarczym. Promocję walorów turystycznych 
i gospodarczych województwa prowadzono podczas I Forum Regionalnego Pol-
ska–Chiny (2013 rok), na łamach miesięcznika „Welcome to Poland, promoting 
Poland’s regions” oraz podczas wizyt chińskich gości na Pomorzu Zachodnim. 
We współpracy z chińskimi partnerami uczestniczą polscy przedsiębiorcy, uczel-
nie wyższe, szkoły i instytucje kultury. Do najczęstszych form kontaktów należą 
misje gospodarcze oraz wymiana kadry naukowej i studentów. 

Do regionów i państw o znacznie mniejszej aktywności dyplomacji samo-
rządowej województwa zachodniopomorskiego należy zaliczyć te położone za 
wschodnią granicą Polski. W 2015 roku podjęto działania na rzecz intensyfikacji 
współpracy gospodarczej Zachodniopomorskiego z litewskim regionem Kłaj-
pedy. Podczas wizyty ambasadora Litwy w Szczecinie, marszałek Geblewicz 
rozmawiał na temat podpisania umowy o współpracy w dziedzinie kooperacji 
portów, turystyki, wykorzystaniu potencjału wynikającego z nadmorskiego po-
łożenia, budowy wspólnej marki turystycznej, promocji żeglarstwa wokół Połu-
dniowego Bałtyku.

W odniesieniu do współpracy gospodarczej z Białorusią, województwo 
kontynuuje prowadzenie wspólnych działań z Wydziałem Promocji Handlu i In-
westycji Ambasady RP w Mińsku, polegających na przekazywaniu informacji 
o wydarzeniach gospodarczych odbywających się w regionie oraz uzupełniają-
cych bazę danych na temat firm z Pomorza Zachodniego szukających kooperanta 
na Białorusi.

Wzmocnieniu gospodarczego i inwestycyjnego potencjał regionu służy 
uczestnictwo w projekcie TENTacle – „Wykorzystanie korytarzy sieci bazo-
wej w ramach transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T pod kątem rozwo-
ju spójności”, realizowanym w ramach Programu Europejskiej Współpracy Te-
rytorialnej – Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014–2020. Rozwój 
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przedsiębiorczości wspiera uczestnictwo województwa w fińskim projekcie 
„Wsparcie dla młodych osób przez umożliwienie rozwoju przedsiębiorczości 
w regionach” (Boost EER), którego implementacja realizowana jest w ramach 
Programu Interrreg Europa. Program na ma celu zwiększenie kompetencji mło-
dych przedsiębiorców oraz integrację tego środowiska, a także zwiększenie moż-
liwości władz regionalnych w tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębior-
czości młodych poprzez współpracę z podmiotami trójkąta wiedzy (integracja 
edukacji, badań i innowacji oraz rozwoju regionalnego). 

Działania na rzecz promocji gospodarczej regionu, napływu bezpośrednich 
inwestycji, a także umiędzynarodowienia kontaktów przedsiębiorstw na Pomo-
rzu Zachodnim, wspierane są przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów 
w Szczecinie, które tylko w 2015 roku obsługiwało projekty inwestycyjne oraz 
wizyty delegacji z USA, Japonii, Indii czy Chin24.

Współpraca międzynarodowa polskich województw jest najczęściej reali-
zowana poprzez kontakty społeczne – w dziedzinie kultury, oświaty i nauki. 
Płaszczyzny te stanowią jednocześnie obszar aktywności polskiej dyplomacji pu-
blicznej, także w jej kulturalnym wymiarze. Dla działań promujących kraj i jego 
regiony konieczne stało się włączenie samorządów, organizacji pozarządowych, 
placówek oświatowych, naukowych i instytucji kultury. 

Województwo zachodniopomorskie, podobnie jak inne samorządy w kraju, 
wspiera rozwój kontaktów kulturalnych służących lepszemu zrozumieniu i prze-
łamywaniu stereotypów. Zacieśnieniu współpracy polsko-niemieckiej oraz lep-
szemu poznaniu służyła organizacja w Złocieńcu w 2015 roku spektakularnego 
wydarzenia, jakim był „Europejski Festiwalu Ludzi”, zainicjowany przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Kultury „Inspiracja”, które otrzymało dofinansowanie 
z MSZ i wspierane było przez województwo zachodniopomorskie. Podczas Festi-
walu odbywały się wystawy malarstwa, spektakle teatralne, prezentacje folkloru 
i pokazy kulinarne, które stały się okazją do promocji kultury narodowej oraz 
wizerunku Polski jako kraju dobrze funkcjonującej samorządności i współpracy 
międzynarodowej. Wydarzeniem o dużej skali był także XV Festiwal Młodzieży 
Euroregionu Pomerania w 2013 roku z udziałem 1000 uczestników, którego celem 
była integracja mieszkańców przygranicznych gmin Polski, Niemiec i Szwecji. 

24 Szerzej na temat działalności Centrum Obsługi Inwestora w Szczecinie: www.coiwzp.pl. 
Znaczenie Centrum dla rozwoju gospodarczego regionu potwierdza fakt powierzenia w 2014 r. 
jego kierownictwa Jackowi Wójcikowi, dyplomacie, byłemu kierownikowi Wydziału Promocji 
Handlu i Inwestycji ambasady RP w Danii.
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Wydarzenia o charakterze kulturalnym często są realizowane i finansowa-
ne z funduszu Interreg IV A i właśnie w kooperacji z niemieckimi partnerami 
odbywają się na przykład panele dyskusyjne, jak to miało miejsce podczas Dni 
Kultury Polskiej w Greifswaldzie czy w czasie Kongresu Kultury w Szczecinie. 
W 2014 roku zaprezentowano także wystawę poświęconą ważnym i przełomo-
wym wydarzeniom w historii Szczecina. W miejscowościach zlokalizowanych 
wokół Zalewu Szczecińskiego zorganizowano serię wydarzeń, których celem 
była integracja i lepsze zrozumienie mieszkańców poprzez historię i dziedzictwo 
kulturowe (czerwiec 2014 roku). Wiele wydarzeń odwoływało się do wspólnych 
doświadczeń historii – okresu komunistycznego i pamięci historycznej. Inicjaty-
wą, której poświęcono uwagę podczas spotkań przedstawicieli władz samorzą-
dowych województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przed-
niego, był Szczeciński Okręg Metropolitalny oraz kontynuacja działań na rzecz 
Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina. 

W ramach współpracy oświatowej prowadzona jest nauka języka niemiec-
kiego w szkołach oraz wymiana nauczycieli i uczniów szkół finansowana przez 
JST ze Szczecina, Gryfina i Polic. Międzynarodową wymianą uczniów zajmu-
je się między innymi Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Świnoujściu, współpracujące ze szkołą w Lubece i organizujące praktyki za-
wodowe dla osób poszukujących pracy na niemieckim rynku. Zachodniopomor-
skie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie realizuje 
projekty w zakresie podniesienia mobilności absolwentów w ramach projektu 
Erasmus+ i współpracuje ze stroną niemiecką w kwestiach uznawalności upraw-
nień zawodowych.

Kontakty oświatowe i naukowe uczelni województwa zachodniopomorskie-
go są utrzymywane z partnerami (Zachodniopomorski Uniwersytet Technolo-
giczny i Uniwersytet w Nantes) z Departamentu Loary. Wymianę uczniów i na-
uczycieli realizowano w ramach wspólnego projektu „Moje miasto w Europie”. 
Z francuskich doświadczeń korzystano także w dziedzinie restrukturyzacji por-
tu i energetyki odnawialnej, przy wprowadzaniu instytucji lekarzy rodzinnych, 
tworzeniu gazoportu w Świnoujściu, we Francji odbywali też staże urzędnicy 
samorządowi.

Uczelnie wyższe i instytucje kultury, m.in. Akademia Sztuki, Uniwersy-
tet Szczeciński, Akademia Morska, Zamek Książąt Pomorskich, Stowarzysze-
nie OFFicyna, Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, 
zostały włączone przez władze marszałkowskie województwa do współpracy 
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naukowej i kulturalnej z Chinami. Trudno jednak ocenić efekty płynące z wizyt 
i spotkań oficjalnych przedstawicieli województwa, władz uczelni czy wymiany 
naukowej.

Współpraca z Ukrainą (Obwód Mikołajowski), tracąca na intensywności 
na skutek wojny w Dombasie, polegała w omawianym okresie na działaniach 
wpisujących się w realizację unijnego projektu Partnerstwa Wschodniego. Udział 
przedstawicieli samorządowych władz województwa zachodniopomorskiego 
w przedsięwzięciach realizowanych w ramach polityki sąsiedztwa Unii Europej-
skiej miał na celu upowszechnienie zasad demokracji, rządów prawa i praw czło-
wieka, wspieranie rozwoju kontaktów gospodarczych, kulturalnych, naukowych 
oraz opiekę nad Polakami na Ukrainie. Wśród działań realizowanych w ramach 
współpracy z tym krajem zaproszono ukraińskich dziennikarzy do Szczecina, 
którzy w 2012 roku nakręcili reportaż o województwie – „Szczecin jako metro-
polia pogranicza polsko-niemieckiego”. Goszczono także studentów ekonomii, 
prawa, stosunków międzynarodowych, zapoznawano ich z działalnością samo-
rządową, współpracą międzynarodową oraz programami współpracy państw 
Morza Bałtyckiego i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013. We wrześniu 2014 roku Uniwersytet 
Szczeciński promował swoją ofertę edukacyjną dla studentów Kijowa, jednak jej 
efekty nie są duże w porównaniu z ośrodkami akademickimi centralnej i wschod-
niej Polski.

W 2013 roku podpisano porozumienie o współpracy między Zamkiem 
Książąt Pomorskich a ukraińskimi instytucjami kultury. Teatry szczecińskiej Of-
fensywy Teatralnej występowały na Ukrainie kilkakrotnie od 2009 roku, a ukra-
ińscy artyści brali udział w V Rusinowskim Lecie z Folklorem – spotkanie wielu 
kultur w 2014 roku. Ciekawą inicjatywą były warsztaty zrealizowane w kwietniu 
2014 i w marcu 2015 roku przez Bożenę Kawicką i Annę Borkowską, których 
celem była pomoc osobom dotkniętym stresem pourazowym, skierowane do psy-
chologów i psychoterapeutów z Kijowa. 

Do kontaktów społecznych i kulturalnych ograniczają się relacje wojewódz-
twa zachodniopomorskiego z Litwą (Region Kłajpedy, Miasto Niemenczyn). 
W latach 2012–2014 miały miejsce wyjazdy młodzieży, polskich wolontariu-
szy opiekujących się Polakami na Litwie, rewizyta młodzieży litewskiej w Pol-
sce, występy zespołów pieśni i tańca. W 2015 roku dominującym wydarzeniem 
była organizacja obchodów śmierci litewskich lotników pod Pszczelnikiem. 
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W katedrze św. Jakuba, z udziałem ambasadora Republiki Litewskiej oraz kon-
sula honorowego w Szczecinie, zorganizowano nabożeństwo ku czci poległych. 

Jeszcze bardziej ograniczony charakter ma współpraca województwa z Ob-
wodem Kaliningradzkim w Rosji, która już od 2012 roku sprowadza się jedy-
nie do kwestii związanych z wymianą młodzieży oraz do współpracy w ramach 
Forum Regionów Polski i Rosji. Latem 2013 roku podjęto starania w kierunku 
poprawy wizerunku Polski w Rosji i oddziaływania na środowiska opiniotwór-
cze poprzez wsparcie międzynarodowego projektu – „Służba publiczna w Polsce 
i w Rosji – wymiana doświadczeń liderów młodego pokolenia”. Prowadzono tak-
że działania mające na celu podtrzymanie dialogu, współpracy naukowej i wy-
miany młodzieży. 

Incydentalny charakter miały kontakty z Białorusią (Obwód Miński), które 
ograniczyły się do współorganizacji konferencji „Cena wolności – lekcja demo-
kracji” (2013), stanowiącej część programu „Solidarni z Białorusią”. 

Województwo Zachodniopomorskie w czerwcu 2015 roku było gospoda-
rzem XI Forum Samorządowego, którego przewodnie hasło brzmiało „25 lat do-
świadczeń samorządu terytorialnego w Polsce – wyzwania na przyszłość. Regio-
ny dla rozwoju Europejskiej Sieci Sąsiedztwa”25. Udział samorządowców z całej 
Europy stał się nie tylko okazją zaprezentowania sukcesów polskiej samorząd-
ności, promocji Polski lokalnej i regionalnej, ale także do promocji Kołobrzegu 
i Pomorza Zachodniego. 

Promocji regionu służy również działające od 2003 roku w Brukseli Biuro 
Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego, którego zadaniem jest także 
reprezentowanie interesów województwa w kontaktach z Komisją Europejską 
i Komitetem Regionów. Biuro odgrywa także rolę pośrednika w zdobywaniu 
informacji dla partnerów współpracy międzyregionalnej, gromadzi informacje 
istotne z punktu widzenia interesów województwa oraz informuje administracje 
regionalne o zmianach prawnych i proceduralnych oraz decyzjach organów UE. 
Biuro organizuje także spotkania przedstawicieli władz województwa z repre-
zentantami instytucji UE oraz uczestniczy w wizytach i spotkaniach promocyj-
nych26. 

25 Informacja na temat przebiegu XI Forum Samorządowego, Kołobrzeg 23–24 czerwca 
2015 r., www.forumsamorzadowe.wzp.pl (dostęp 15.10.2015).

26 Statut Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, 2003 r.; Infor
macje na temat zadań Biura Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, tam 
też wykaz innych form działalności Biura, www.bipwestpomerania.wzp.pl (dostęp 15.09.2015). 
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Podmiotem wspierającym realizację samorządowego wymiaru polskiej poli-
tyki zagranicznej jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej kierowany 
przez Dorotę Kowalewską27. Koncentruje on swoje działania na wspieraniu roz-
woju współpracy międzynarodowej, realizacji funkcji informacyjnych i eduka-
cyjnych. W sferze dyplomacji inicjuje debaty na temat współczesnej dyplomacji 
i roli służby zagranicznej (dzień służby zagranicznej, pomoc rozwojowa) oraz dy-
plomacji w wymiarze regionalnym (cykl filmów we współpracy z TVP Szczecin, 
debaty z udziałem konsulów honorowych akredytowanych w Szczecinie). Propa-
guje wiedzę na temat członkostwa Polski w UE (lekcje europejskie), organizuje 
obchody Dnia Europy, inicjuje debaty na kontrowersyjne tematy, jak na przykład 
wprowadzenie euro w Polsce. Przybliża społeczeństwu wiedzę na temat polskiej 
polityki zagranicznej i nowoczesnej dyplomacji poprzez organizację wydarzeń, 
które odbywają się w szkołach, instytucjach kultury, m.in. w Książnicy Pomor-
skiej, a także debat oksfordzkich czy organizację spotkań z udziałem przedsta-
wicieli MSZ. RODM jest organizatorem konferencji naukowych oraz szkoleń 
i warsztatów dotyczących współpracy międzynarodowej, funkcjonowania w śro-
dowisku zróżnicowanym kulturowo (savoir vivre, protokół dyplomatyczny), bie-
rze także udział w organizacji międzynarodowej wymiany młodzieży.

Podsumowanie

Województwo zachodniopomorskie dysponuje jednym z najlepszych potencja-
łów dla realizacji współpracy zagranicznej i dyplomacji samorządowej, które 
to stanowią istotny czynnik stymulujący rozwój i konkurencyjność regionów. 
Współpraca międzynarodowa realizowana przez JST i podmioty działające w Za-
chodniopomorskiem, jest zgodna z celami i priorytetami polityki zagranicznej 
państwa, a jednocześnie nie odbiega od charakteru oraz formy podobnych dzia-
łań realizowanych przez inne polskie województwa. Liczba partnerów, z jakimi 
aktywnie utrzymywane są relacje, wskazuje jednak na nieco mniejszą aktywność 
województwa w porównaniu z Wielkopolską. Do najbardziej stabilnych i aktyw-
nych należą (podobnie jak w skali kraju), kontakty z Niemcami, które mają też 
najdłuższą tradycję, jednak w chwili obecnej zauważalna jest większa aktywność 

Biuro uczestniczy w organizacji wystaw i imprez promujących polskich przedsiębiorców i polską 
gospodarkę. Informacja na temat organizacji w Brukseli wystawy „Magic Box-Polish Design” 
14 września 2015 r., www.msz.gov.pl (dostęp 28.11.2015).

27 Szerzej o działalności RODM w Szczecinie: www.roadm.szczecin.pl; informacja przekaza-
na przez pracowników biura w odpowiedzi na zapytanie autorki, lipiec 2015.
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polskiej strony. Wydaje się także, że do najbardziej strategicznych obszarów 
współpracy należą te związane z wykorzystaniem Odry jako szlaku komunika-
cyjnego oraz Środkowoeuropejskim Korytarzem Transportowym. Nieco mniej 
efektów przynosi współpraca z partnerami ze wschodu Europy oraz Chin, a to 
właśnie na korzyści płynące dla polskich przedsiębiorców z kontaktów z Pań-
stwem Środka liczono najbardziej. Wobec powyższego rekomendacją dla działań 
w sferze promocji gospodarczej regionu powinno być długofalowe podejście do 
kontaktów z poszczególnymi partnerami i bardziej intensywna współpraca z Mi-
nisterstwem Gospodarki i strukturami polskiej dyplomacji ekonomicznej. Podob-
ny walor mogą mieć częstsze kontakty i wizyty w Zachodniopomorskim przed-
stawicieli dyplomatycznych innych państw akredytowanych w Polsce. Dobrą 
praktyką pozostają kontakty z korpusem konsulów honorowych mających siedzi-
by w Szczecinie, bowiem coraz więcej państw buduje swoje relacje międzynaro-
dowe w oparciu o niezawodowe urzędy. Dyplomacja samorządowa województwa 
zachodniopomorskiego podnoszona jest także na wyższe szczeble współpracy 
międzynarodowej, kiedy to dochodzi do spotkań władz województwa z ambasa-
dorami Niemiec i Polski.

Priorytetową strategią działań dla samorządów, zwłaszcza dużych miast, 
jest ich promocja w kraju i za granicą. W odniesieniu zarówno do województwa 
zachodniopomorskiego, jak i innych samorządów w kraju, poważną przeszkodą 
pozostaje brak wystarczających środków na realizację dyplomacji samorządowej. 
W ostatnich latach zrealizowano projekty promujące region: „Zachodniopomor-
skie – Morze Przygody”, „Invest in West Pomerania”, „Pomorze Zachodnie – do-
bre na przyszłość”, wpisujące się w działania mające na celu rozwój gospodarczy 
oraz podniesienie konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego. 

Do najbardziej aktywnych relacji międzynarodowych utrzymywanych 
przez województwo zachodniopomorskie należą kontakty w sferze kultury, na-
uki i oświaty. Są one realizowane nawet w sytuacji kryzysu w stosunkach mię-
dzypaństwowych na szczeblu centralnym. Tym samym wpisują się w strategię 
działań dyplomacji publicznej i kulturalnej państwa, których celem jest budowa 
pozytywnego wizerunku Polski. 

Realizacja zadań dyplomacji samorządowej napotykała często na problemy 
wynikające z braku dobrych praktyk w kontaktach między samorządami a resor-
tem spraw zagranicznych. Jednak, jak podkreślają sami samorządowcy, w ostat-
nim czasie nastąpiła znaczna poprawa, bowiem MSZ dostrzega w samorządach 
realnego partnera w realizacji zadań polskiej polityki zagranicznej. Usprawniono 
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przepływ informacji między JST a MSZ w zakresie międzynarodowej współ-
pracy, czemu służy częstsza organizacja spotkań pracowników MSZ z odpowie-
dzialnymi za współpracę międzynarodową przedstawicielami samorządów oraz 
większa koordynacja działań. Przez pierwsze lata problemy proceduralne wyni-
kały z braku jasnego rozumienia pojęcia „inicjatywy zagranicznej”, co niejedno-
krotnie przedłużało i utrudniało proces rozwoju współpracy międzynarodowej. 
Nadal istnieją problemy proceduralne związane z wymogiem uzyskania zgody 
MSZ na realizację inicjatyw władz samorządowych województwa, co jednak po-
zostaje w zgodzie z systemem ustrojowym Polski. 
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AbstrAkt

Współczesne stosunki międzynarodowe są realizowane przez państwa oraz podmio-
ty niepaństwowe za pomocą niestandardowych instrumentów dyplomacji, do których 
zaliczamy wymiar obywatelski i samorządowy. Współpraca zagraniczna samorządów, 
transgraniczne kontakty na poziomie lokalnym, kontakty organizacji społecznych, szkół, 
uczelni i instytucji kultury, utrzymywane od lat 90. XX wieku w ramach współpracy 
transgranicznej, stanowią cenne dopełnienie działań podejmowanych przez rząd w sfe-
rze polityki zagranicznej. Narzędzia dyplomacji publicznej, w tym także ekonomicz-
nej, są współcześnie wykorzystywane do realizacji celów polskiej polityki zagranicznej 
i jej soft power, wpływając na kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski jako kraju 
otwartego na współpracę i odpowiedzialnego partnera. 

Dyplomacja publiczna oraz instrumenty wsparcia inicjatyw samorządowych i oby-
watelskich służą realizacji podstawowego celu, jakim jest budowa dobrego wizerunku 
Polski i wzmocnienie jej pozycji międzynarodowej. Jego realizacji służy rozwój współ-
pracy międzynarodowej, rozszerzenie społecznej debaty na temat polskiej polityki za-
granicznej oraz wzmocnienie jej merytorycznego i eksperckiego zaplecza. Rozwijana od 
2012 roku współpraca rządu RP z samorządami polega na praktycznej pomocy w two-
rzeniu strategii współpracy zagranicznej, wspieraniu zagranicznych inicjatyw samorzą-
dowych, stanowiących ważny czynnik wpływający na wzrost gospodarczy, budowę mię-
dzynarodowej pozycji miast i regionów oraz rozwój kontaktów społecznych. 

Województwo zachodniopomorskie dysponuje jednym z najlepszych potencjałów 
do realizacji współpracy zagranicznej i dyplomacji samorządowej. Współpraca mię-
dzynarodowa prowadzona przez JST i podmioty działające w Zachodniopomorskiem 
jest zgodna z celami i priorytetami polityki zagranicznej państwa, a jednocześnie nie 
odbiega od charakteru oraz formy podobnych działań realizowanych przez inne pol-
skie województwa. Działania dyplomacji samorządowej koncentrują się na współpracy 
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gospodarczej, wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju turystyki, współ-
działaniu instytucji kultury, szkół i uczelni wyższych. Priorytetowym obszarem jest tak-
że promocja województwa zachodniopomorskiego realizowana w kraju i za granicą.

civil anD municipal DimEnsions of tHE polisH Diplomacy ExEmplifiED 
witH tHE coopEration of tHE wEst-pomEranian voivoDEsHip  

in tHE yEars 2012–2015

abstract

The present-day international relations are developed by states and other non-state ac-
tors with the use of some non-standard instruments of diplomacy, including its civil and 
municipal dimension. Local governments’ foreign activities, across-the-border contacts 
at the local level, international contacts of social organisations, schools, universities and 
institutions of culture have constituted a valuable complement of the activities taken by 
the government in the sphere of foreign policy since the 1990s. The instruments of public 
diplomacy, including the economic ones, are currently used to achieve aims of the Polish 
foreign policy and its soft power, contributing to the creation of a positive image of Po-
land as a reliable partner and a country open for cooperation. 

Public diplomacy and the support instruments on part of local governments and 
civil organisations help achieve the main aim, which is a creation of a positive image 
of Poland and enhancing its international position. Achieving that aim is supported by 
developing international cooperation, widening social debate on the Polish foreign policy 
and its substantive and expert background. The cooperation between the Polish central 
government and Polish local governments developed since 2012 have consisted in prac-
tical assistance in creating a foreign cooperation strategy, in supporting international 
activities of local governments, which constitute an important factor influencing an eco-
nomic growth, creating an international positions of towns and regions and the develop-
ment of social contacts.

The West-Pomeranian Voivodeship has one of the best potential to develop interna-
tional cooperation and diplomacy at the local government level. The international coop-
eration run by JSTs and other actors in the West-Pomeranian Voivodeship is compatible 
with the aims and priorities of the state foreign policy, and – at the same time – does not 
differ much from the policies pursued by other Polish voivodeships. The activities of 
the diplomacy at the local government level concentrates on economic cooperation, sup-
porting small and medium enterprises (SMEs), the development of tourism, cooperation 
within institutions of culture, schools and universities. The priority is also the promotion 
of the West-Pomeranian Voivodeship at home and abroad.
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Używając terminu „pogranicze”, milcząco zakładamy, iż dotyczy ono jakiejś bli-
skości, niewielkiej odległości od linearnie wyznaczonej granicy. Pogranicza – rzecz 
jasna lokują się po obu stronach, zajmują określone, choć nie zamknięte, miejsca 
w przestrzeni. Ponieważ „granica” może dotyczyć różnych kategorii: geograficz-
nych, politycznych, etnicznych, kulturowych itd., wymaga ona bliższego sprecy-
zowania1.

Cytowany powyżej Tadeusz Bujnicki od wielu lat rozszerza utarty w lite-
raturoznawstwie termin „pogranicza”. Odchodzi od jego podstawowego i pier-
wotnego rozumienia w znaczeniu Kresów Rzeczypospolitej, których wcześniej 
był synonimem, i zauważa, że współcześnie może on określać wszelkie sfery 
działalności ludzkiej, jeśli tylko pojawia się wielokulturowość, odmienność lub 
współistnienie dwóch bądź więcej pozornie przeciwległych znaczeniowo ele-
mentów, które ostatecznie tworzą pewną harmonijną całość. Dzięki rozszerzeniu 
granic tego terminu przez przywoływanego tu badacza, którego tezy dopełniają 

* Mgr Joanna Popławska, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, e-mail: poplaw-
ska.jm@gmail.com.

1 T. Bujnicki, O problemach kultury i literatury pogranicza. Kilka impresji badawczych, w: Me
chanizmy funkcjonowania pogranicza kulturowego, http://polonia.org.ua/2003-6/konf/09_2006/
bujnitski.pdf (dostęp 20.09.2015).
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przemyślenia innego badacza literatury kresowej – Edwarda Kasperskiego – mo-
żemy rozważać nad obrazem Szczecina, który został zaznaczony w pracach re-
portażystów na przestrzeni ostatnich siedemdziesięciu lat2.

Analizę reportażu na Pomorzu należy zacząć jednak od próby dookreślenia 
samego terminu „Pomorze” oraz jego mieszkańców – Pomorzan. Zadanie to może 
okazać się niezwykle trudne z powodu ruchomych granic tego obszaru Polski, 
mających swe podłoże w licznych zawirowaniach historii. Pomorze, od X wie-
ku polskie, następnie wielokrotnie przechodzące przez wielu protektorów, przed 
drugą wojną światową utracone, po jej zakończeniu ponownie uznane za Ziemie 
Odzyskane i niejako przywrócone na pradawne ziemie piastowskie, ze względu 
na swój „ruchomy” obszar często w literaturze określane jest mianem ukochanej 
„małej ojczyzny”3. Literaci charakteryzują tę część Polski jako teren odległy od 
centrum, dziki, cechujący się brakiem tożsamości Pomorzan4. Pomorze to kraina 
położona na terenie Polski i Niemiec, ziemia usytuowana blisko morza, w której 
skład wchodzą dziś takie miasta, jak najbardziej nas tu zajmujący Szczecin, a tak-
że Gdańsk, Koszalin czy miasta nadmorskie: Świnoujście i Kołobrzeg.

Szczecin to miasto o wielu tożsamościach, stolica Pomorza Zachodniego, 
aglomeracja położona około sto kilometrów od Berlina oraz usytuowana w po-
dobnej odległości od morza Bałtyckiego, z kiedyś dobrze prosperującym portem 
– przez wielu mieszkańców do dziś określany jest mianem okna na świat. Szcze-
cin jest więc miastem pogranicznym, polsko-niemieckim, różnorodnym kulturo-
wo. Miastem sprzeczności i kompromisów, pozornie otwartym dzięki dostępowi 
do morza, z drugiej strony silnie odgradzającym się od niemieckiej przeszłości 
– o czym może świadczyć nazewnictwo czasów PRL-u, kiedy określano tę kra-
inę geograficzną mianem ziem odzyskanych. Taki jest też reportaż na Pomorzu. 
Reportaż, który pasuje do tego miasta ze względu na swoją pograniczność, nie-
dookreśloność i niejednorodność.

2 O tym zwrocie w rozumieniu pojęcia „pogranicze” pisze M. Grigorowa, Fenomen kreacyjny 
pogranicza: efekt pograniczności w biografiach twórczych, historii i geografii literatury, „Post-
scriptum Polonistyczne” 2013, 1 (11), s. 82.

3 O zmianach w nazewnictwie ziemi pomorskiej i ich przyczynach pisze między innymi Ta-
tiana Czerska: Lekcje inności i konfiskowanie pamięci, w: Proza polska XX wieku. Przeglądy 
i interpretacje, t. 3: Centrum i pogranicza literatury, red. E. Dutka, G. Morszczuk, Katowice 2014, 
s. 159–173.

4 Literatura na Pomorzu zachodnim do końca XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. 
I. Iwasiów, E. Kuźma, Szczecin 2003.
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Tę zmienność gatunku oraz ewolucję zniszczonego po wojnie miasta dobrze 
obrazuje twórczość jego przedstawicieli. Nie tylko Jana Papugi, którego publi-
kacje przeważnie pozwalają rozpocząć debatę dotyczącą reportażu pomorskiego 
i którego twórczość została już niejednokrotnie opisana na kartach wielu roz-
praw5, ale także Andrzej Babiński, Kazimierz Błahij, Bogdan Czubasiewicz oraz 
Henryk Mąka – reporterzy między innymi takich czasopism, jak: „Głos Szcze-
ciński”, „Ziemia i Morze”, „Słowo Powszechne”, „Tygodnik Morski”. To tylko 
nieliczni literaci i mieszkańcy odzyskanego Szczecina, którzy prężnie działali na 
rzecz jego odnowy i współtworzenia tożsamości Szczecinian. Ci pionierzy dzien-
nikarstwa pomorskiego, ludzie kultury, zapaleni podróżnicy i przede wszystkim 
maryniści upatrywali wspólnoty mieszkańców regionu właśnie w morzu, które 
według nich stanowiło nasze okno na świat. Dobrze prosperujący Port Szczeciń-
ski, łatwy dostęp do morza i szansa na liczne podróże sprawiały, że miasto na-
bierało specyficznego charakteru, dawało duże możliwości ekonomiczne miesz-
kańcom i przede wszystkim w jakiś sposób ich określało, budowało wspólnotę. 
Dlatego też twórczość pionierów reportażu na zachodniopomorskich ziemiach 
„odzyskanych” oscylowała głównie wokół tematyki marynistycznej. Otwarta na 
świat przestrzeń, zachęcająca do nomadyzmu, do przekraczania nie tylko ustano-
wionych granic państw, ale granic swojej ciekawości i wytrzymałości, powodo-
wała, że pisarstwo to miało charakter autobiograficzny. Reporterzy nie pozwalali 
sobie na to, by prezentować czytelnikom historie, których sami nie byli uczestni-
kami, gdyż ich naczelną zasadą pisania był autentyzm prezentowanych zdarzeń. 

Henryk Mąka, jeden z najbardziej znanych i najaktywniejszych reportaży-
stów ziemi szczecińskiej, we wstępie do swojej książki zapewnia: „W niniejszej 
publikacji zostały wykorzystane własne spostrzeżenia z rejsów na statkach bia-
ło-czerwonej bandery, opowieści polskich marynarzy, oficjalne raporty kapita-
nów, dokumentacja armatorów oraz biuletyny międzynarodowych organizacji 
morskich, wreszcie doniesienia polskiej i światowej prasy”6. Od razu więc za-
znacza, że jego twórczość reporterska będzie mieć charakter przede wszystkim 
autobiograficzny. Choć dziś autobiografia stanowi osobny gatunek literacki, to 

5 O Janie Papudze pisali między innymi: L.M. Bartelski, Polscy pisarze współcześni 1939–1991. 
Leksykon, Warszawa 1995; P. Bartnik, J. Macholak, Kronika Szczecina 1945–2005. Z biegiem lat, 
z biegiem dni, Szczecin 2005; M.M. Czarniecki, Szaleństwa Jana Papugi, w: tegoż, Poszukiwa
cze piękna, Szczecin 1998; J. Osajda, Samotny włóczęga, w: Ku Słońcu 125, red. M. Czarniecki, 
Szczecin 1987, s. 141–148.

6 H. Mąka, Do czytelnika, w: tegoż, Piraci znów atakują, Warszawa 1995, s. 7.
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zanim jej ramy zostały sprecyzowane, niejednokrotnie w historii literatury za-
równo polskiej, jak i światowej wzbogacała swoją treścią reporterskie książki, 
co powodowało, że tekst z założenia dziennikarski częściej przypominał luźną 
gawędę niż rzetelne sprawozdanie z jakiegoś wydarzenia7. 

Mąka zdaje relację z morskich podróży, których doświadczył. Opowiada 
o życiu marynarzy, trudach związanych z wykonywanym przez siebie zawodem, 
z ryzykiem wpisanym w tę profesję, z katastrof i niewyjaśnionych zaginięć stat-
ków. Pisze o bezwzględnych piratach dalekiego wschodu, o narkotykowym szlaku 
Pablo Escobara, który kurs dla swoich wypełnionych kokainą statków wyznaczył 
przez szczeciński port. Opisuje różne kontynenty, na których przebywał, oraz za-
mieszkującą je ludność. Charakteryzuje załogi statków, które wytworzyły specy-
ficzną dla siebie „przestrzeń wielokulturową”8. Mąka skupia się na opisywanych 
przez siebie wydarzeniach i spotkanych ludziach. Mimo autobiograficznego cha-
rakteru swojej twórczości stara się zobiektywizować przedstawiony świat. Unika 
dygresji na swój temat, co natomiast jest charakterystyczne dla reportaży innego, 
równie cenionego szczecińskiego twórcy – Bogdana Czubasiewicza. 

Spowiedź reportera9 bowiem, oprócz reportaży marynistycznych, zawiera 
rozdziały stricte autobiograficzne, gdzie autor opisuje postępującą chorobę swojej 
matki, a także relacjonuje swoje zmagania z różnymi dolegliwościami, będącymi 
następstwem żeglarskiego stylu życia10. Publikuje osobiste przemyślenia na różne 
tematy: od politycznych po światopoglądowe, co powoduje, że jego pisarstwo jest 
bardzo subiektywne i wybiórcze. Jest też szczególnie interesujące dla osób pasjo-
nujących się pracą reportera, gdyż autor, pracując dla różnych tygodników, wciela 
się w przydzielone mu role społeczne, co pozwala mu na wytworzenie głębszych 
relacji z opisywanymi przez niego ludźmi i środowiskami. Chętnie poznaje zwy-
czaje danej grupy społecznej, uczy się nawet specyficznego dla niej języka w celu 
lepszego zrozumienia analizowanego przez siebie problemu:

Być dobrym reporterem, znaczy być jednym z nich, bohaterów opisywanych 
zdarzeń i faktów, trudno bowiem mówić o żywej publicystyce, gdy powstaje ona 

7 I. Iwasów, Tematyka kulturalna na łamach szczecińskich czasopism, w: Media lokalne 
w Szczecinie, red. J. Kania, R. Cieślak, Szczecin 2001, s. 151.

8 E. Kasperski, Teoria i literatura w sytuacji ponowoczesności, w: Literatura i różnorodność. 
Kresy i pogranicza, red. E. Biernacka, Warszawa 1996, s. 112.

9 B. Czubasiewicz, Spowiedź reportera, Szczecin 2003.
10 Reportaż Dziękuję Ci Mamo poświęcony jest zmaganiom z chorobami autora oraz jego matki: 

B. Czubasiewicz, Dziękuję Ci Mamo, w: tejże, Spowiedź reportera…, s. 17–24.
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w redakcyjnych pokojach. (…) W mojej długiej reporterskiej karierze starałem się 
być tam, gdzie działo się coś interesującego, niezwykłego i niepowtarzalnego. (…) 
Wcielałem się w różne zawody, od kuchni poznając ludzkie problemy, ich zwyczaje 
i obyczaje po to, by reportaż stawał się pewnego rodzaju dokumentem, oczywiście 
literacko ubarwionym11.

Czubasiewicz nie unika również reportaży historycznych, dotyczących cza-
sów wojennych i powojennych, które relacjonuje z perspektywy pojedynczego 
człowieka.

Podsumowując twórczość pionierów reportażu na Pomorzu, trzeba również 
zauważyć, że istnieje jeszcze jeden powód, dla którego ich pisarstwo miało cha-
rakter autobiograficzny. Mianowicie ten dyskurs autobiograficzny i pisarstwo 
marynistyczne pozwoliło twórcom na pozorną swobodę wypowiedzi w czasie, 
w którym o autonomii tematycznej należało zapomnieć. Dzięki podejmowaniu 
pozornie odległych i niepolskich tematów pisarze nie musieli obawiać się o cen-
zurę swoich tekstów, co owocowało brakiem przymusowych kontaktów z przed-
stawicielami ówczesnej władzy i możliwością szkolenia warsztatu mimo nieprzy-
chylnej twórcom polityki państwa. Z tego właśnie powodu mógł wynikać brak 
podejmowanej przez marynistów tematyki historycznej, politycznej czy społecz-
nej tamtych czasów.

Inaczej jednak wygląda kształtowanie się reportażu na Pomorzu końca XX 
i początku XXI wieku. Analizując tematykę dziennikarskich doniesień, trzeba 
zaznaczyć, że przedstawiciele tego gatunku zupełnie zmienili krąg swoich zain-
teresowań. Co więcej, upatrywanie morskiej tożsamości miasta, tak charaktery-
styczne dla twórców powojennych, zostaje zupełnie odrzucone przez pokolenie 
szczecinian, które urodziło się w drugiej połowie XX wieku. Aktywni zawodo-
wo dziennikarze chętniej też oddają głos swoim rozmówcom. Młodsi reportaży-
ści zdecydowanie rzadziej odwołują się do morskiego charakteru Szczecina, co 
może być związane z dużo mniejszą dziś rolą portu oraz z faktem, iż dziś w całej 
Europie nie mamy oficjalnych granic, możemy swobodnie podróżować po całej 
Unii Europejskiej, więc podróże morskie nie przynoszą nam już jedynej wiedzy 
o świecie „spoza”. Podróżowanie w ogóle przestaje być czymś elitarnym i wyjąt-
kowo atrakcyjnym.

Młodsze pokolenie reporterów, których najważniejszymi przedstawicielami 
są Adam Zadworny, Marcin Górka oraz Ewa Podgajna, skupia swoją uwagę na 

11 B. Czubasiewicz, Od autora, w: tejże, Spowiedź reportera…, s. 5.
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historii miasta, jego niemieckich śladach, przesiedleniach polskiej ludności na te-
reny Pomorza oraz miejscach związanych z kulturą i sztuką odzwierciedlających 
multikulturowość tych ziem. Autorzy nadal poszukują tożsamości Pomorzan, ale 
upatrują jej gdzie indziej, już nie w morzu i porcie. Reportażyści „Gazety Wybor-
czej”, bo tylko ich publikacje analizuję, również opisują przestrzeń spoza granicy 
naszego regionu, ale już nie z perspektywy marynisty, tylko Europejczyka. 

I tak, Adam Zadworny – reporter „Gazety Wyborczej”, szczecinianin po-
chodzący z marynarskiej rodziny – na łamach dziennika zamieszcza głównie re-
portaże z historią w tle, które budują tożsamość miasta złożonego z napływowej 
ludności12. Oprócz tekstów poświęconych zagadnieniom historycznym, takim 
jak: afery gospodarcze PRL-u, budowa Pomnika Czynu Polaków, walki ulicz-
ne i strajki stoczniowe lat 80., wizyta Michaiła Gorbaczowa w Szczecinie, autor 
zajmuje się „lżejszą” tematyką. Zadworny częściej niż reporterzy starszego poko-
lenia „oddaje” głos swoim bohaterom. Pisze o niewyjaśnionych aferach z nasze-
go regionu, szczecińskiej grupie przestępczej, gastronomicznych przysmakach 
szczecinian. Autor wychodzi również poza granice Pomorza i przybliża czytel-
nikom doświadczenia wojenne polskich żołnierzy w Iraku – Psy z Karbali. Dzie
sięć razy Irak13. Dziennikarz jest także współtwórcą alternatywnego przewodni-
ka po Szczecinie Zrób to w Szczecinie, a jego reportaż Post Scriptum opisujący 
losy stoczniowców po 1983 roku został włączony w zbiór relacji o wydarzeniach 
w Stoczni Szczecińskiej autorstwa Małgorzaty Szejnert i Tomasza Zalewskiego: 
Szczecin. Grudzień – Sierpień – Grudzień14. 

Teksty autora są zupełnie odmienne od tych, które pisali Henryk Mąka czy 
Bogdan Czubasiewicz. Nie mają one charakteru autobiograficznego, są bardziej 
obiektywne i stawiają na pierwszym planie nie swojego autora, ale licznych bo-
haterów. Zadworny zajmuje się również tematami, które z jakiegoś powodu nie 
były atrakcyjne dla innych reportażystów. „Odkopuje” ważne historie sprzed lat, 
daje im kolejne życie, czasem przez to dręcząc ludzi, którzy pragnęli o czymś 
zapomnieć. Ten brak reporterskiego „ja”, silnie zaznaczony na kartach reportaży, 

12 Liczne reportaże historyczne Zadwornego zostały opublikowane na łamach „Gazety Wybor-
czej” oraz w książce: Z Archiwum Sz. Śladem szczecińskich historii niezwykłych, red. P. Szyliński, 
Poznań 2005 oraz w Z Archiwum Sz. Śladem szczecińskich historii niezwykłych 2, red. P. Szyliń-
ski, Poznań 2008. 

13 M. Górka, A. Zadworny, Psy z Karbali. Dziesięć razy Irak, Szczecin 2009.
14 M. Szejnert, T. Zalewski, Szczecin. Grudzień – Sierpień – Grudzień, Szczecin 2008. 
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nie oznacza mniejszego zaangażowania w pracę reporterską, ale prezentuje już 
zupełnie inną szkołę reportażu. 

Podobnie dzieje się z poetyką tekstów innych reportażystów młodszego po-
kolenia. Ewa Podgajna – dziennikarka „Gazety Wyborczej” do spraw kultury 
– także nie jest bohaterką swoich reportaży. Oddaje głos nie tyle nawet innym 
postaciom, ale rzeczom martwym: pisze o cmentarzu centralnym, o repolonizacji 
ziemi odzyskanej, o kamiennych głowach na gmachu Klubu 13 Muz. Opisuje 
miejsca kultury i sztuki w Szczecinie, ich pograniczny charakter, który ma nie-
bagatelny wpływ na kształtowanie się przestrzeni tego miasta. 

W tym miejscu należy zastanowić się nad tym, czy współcześni reporta-
żyści „Gazety Wyborczej” są wolni ideologicznie, czy jednak ich pisanie jest 
uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi, jak w przypadku pionierów repor-
tażu na Pomorzu. By odpowiedzieć na to zagadnienie, należy wziąć pod uwagę 
okoliczności pisania, które zdecydowanie uległy zmianie na przestrzeni lat od 
czasu upadku poprzedniego ustroju. Trzeba również zdawać sobie sprawę z fak-
tu, że „Gazeta Wyborcza”, mimo głoszonego przez swoich twórców braku zaan-
gażowania ideologicznego, zupełnie wolna ideologicznie i tematycznie nie jest. 
Można więc uznać, że profil pisma, tak jak niegdyś polityka i ustrój państwa, 
determinują publikowane na łamach tego dziennika teksty i stawiają warunki dla 
jego autorów. 

Prezentując kształtowanie się reportażu na Pomorzu należy również zazna-
czyć teksty tych, którzy choć nie urodzili się na tych ziemiach, to o nich piszą. 
Można tutaj wymienić co najmniej kilku ważnych twórców: Wojciecha Toch-
mana, Małgorzatę Szejnert oraz Mariusza Szczygła. Historia Szczecina wydaje 
się wspólnym mianownikiem większości tekstów poświęconych naszemu miastu. 
Małgorzata Szejnert i Wojciech Tochman na kartach swoich reportaży wykazy-
wali, jak wydarzenia z lat 80., które rozgrywały się w naszym mieście i Stocz-
ni Szczecińskiej, miały ogromny wpływ na kształtowanie się postaw Polaków 
w innych miastach. Małgorzata Szejnert i Tomasz Zalewski w książce Szczecin. 
Grudzień – Sierpień – Grudzień zdawali relację ze strajku w stoczni szczeciń-
skiej z 1980 roku, który był bezcennym wsparciem dla wydarzeń ze Stoczni 
Gdańskiej oraz dla przywództwa Lecha Wałęsy. Warszawscy dziennikarze opi-
sujący pokojową rewoltę, dokonującą się na ziemi szczecińskiej, napisali o lu-
dziach, którzy jako pierwsi walczyli z systemem o podwyżkę płac, powołanie 
niezależnych związków zawodowych, o praktyczną likwidację monopolu partii 
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komunistycznej15. Tym samym zaznaczyli wagę i wkład szczecinian w wydarze-
nia ze Stoczni Gdańskiej. Również Wojciech Tochman na łamach „Gazety Wy-
borczej” opublikował relację z tragedii, która rozegrała się na ulicach Szczecina 
w latach 80., kiedy to podczas państwowych uroczystości czołg wjechał w tłum 
ludzi16. 

Porównując szczecińskich reporterów związanych z „Gazetą Wyborczą” 
oraz reporterów warszawskich tego dziennika, nie widać rozbieżności ani w te-
matyce przez nich podejmowanej, ani w warsztacie dziennikarskim jego twór-
ców. O tej równości reporterów szczecińskich i warszawskich świadczyć mogą 
publikacje książkowe tych pierwszych, którzy mimo mniejszych możliwości 
i sporej odległości od kulturalnego centrum Polski, publikują takie pozycje, jak 
na przykład Zadwornego Psy z Karbali. Dziesięć razy Irak, oraz to, że ich tek-
sty stanowią niejednokrotnie integralną część publikacji autorstwa warszawskich 
dziennikarzy17 i pojawiają się na łamach „Dużego Formatu” – czwartkowego do-
datku do „Gazety Wyborczej”. 

Gatunek reportażu jest tak samo niedookreślony i niesprecyzowany jak 
granice Pomorza i Pomorzan. Takich samych trudności przysparza scharakte-
ryzowanie gatunku literackiego, co granic krainy geograficznej i tożsamości jej 
mieszkańców. Szczecin – stolica Pomorza Zachodniego, przestrzeń o korzeniach 
słowiańskich, przez lata niemiecka i odzyskana ziemia piastowska, staje się szcze-
gólnie trudna do opisania. Pionierzy reportażu starają się podołać temu zadaniu, 
upatrując tożsamości miasta w jego morskim charakterze. Jednak kolejne poko-
lenie reportażystów, reprezentujące już nową szkołę, gdzie indziej upatruje pod-
miotowości miasta. Opisują Szczecin i jego mieszkańców z perspektywy równie 
multikulturowych Europejczyków – obywateli świata. Dla pierwszych reportaży-
stów szczególnie ciekawa wydawała się kategoria „zza”, dla tych młodszych nie 
jest już ona tak atrakcyjna, dlatego skupia się na samym mieście i jego historii.

15 A. Michnik, Słowo wstępne, w: M. Szejnert, T. Zalewski, Szczecin…, s. 5.
16 W. Tochman, Zobaczyłam gąsienice, zobaczyłam niebo, w: Z Archiwum Sz..., Poznań 2005, 

s. 272–280.
17 A. Zadworny, Post scriptum (2008), w: M. Szejnert, T. Zalewski, Szczecin…, s. 437–443.
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AbstrAkt

Szczecin – miasto o wielu tożsamościach, stolica Pomorza Zachodniego, aglomeracja 
położona około sto kilometrów od Berlina oraz usytuowana w podobnej odległości od 
morza Bałtyckiego, z kiedyś dobrze prosperującym portem – przez wielu mieszkańców 
do dziś określany jest mianem okna na świat. Szczecin jest więc miastem pogranicznym, 
polsko–niemieckim, różnorodnym kulturowo. Miastem sprzeczności i kompromisów, 
pozornie otwartym dzięki dostępowi do morza, z drugiej strony silnie odgradzającym 
się od niemieckiej przeszłości – o czym może świadczyć nazewnictwo czasów PRL-u, 
kiedy określano tę krainę geograficzną mianem ziem odzyskanych. Taki jest też reportaż 
na Pomorzu. Reportaż, który pasuje do tego miasta ze względu na swoją pograniczność, 
niedookreśloność i niejednorodność.

rEportagE in pomErania. rEconnaissancE

abstract

Szczecin – a town of many identities, the capital of West Pomerania, an urban agglomer-
ation situated about 100 km away from Berlin on one hand and on the other away from 
the Baltic Sea, with a prosperous (at one time) harbour, by its inhabitants called ‘a win-
dow to the world’. Szczecin is situated near the border between Poland and Germany and 
is culturally differentiated. It is a town of contradictions and compromises, seemingly 
open thanks to the access to the sea, on the other hand strongly distancing itself from 
its German past, which is to be seen in the names dating back to the times of the Polish 
People’s Republic, when this region used to be called ‘the recovered territories’. And so 
is the reportage in Pomerania. The reportage that is compatible with the town because of 
its borderland character, its vagueness and diversity.
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Żeglarstwo jest zjawiskiem, które może być definiowane wielowymiarowo. Jest 
to z jednej strony rodzaj sportu wodnego, ale może być również postrzegane jako 
sposób na spędzanie wolnego czasu, sposób na wypoczynek – rodzaj turystyki 
wodnej. Żeglarstwo, wraz z całą swoją historią i tradycją, jest także zjawiskiem 
kulturowym. W niektórych gałęziach gospodarki morskiej, a także w dziedzinie 
obronności, uważane jest za doskonały sposób na wstępne szkolenie młodych 
kadr, za swoistą szkołę charakterów. 

Żeglarstwo pozostawało zajęciem elitarnym aż do czasów powojennych, 
kiedy to stało się sportem masowym. Mimo iż było postrzegane przez władze 
Polski Ludowej jako sport elitarny, a więc politycznie podejrzany, ówcześni de-
cydenci zezwalali jednak na powstawanie klubów żeglarskich, mając w tym swój 
cel. W tamtych czasach szkolenie żeglarzy miało charakter niemal paramilitarny, 
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a więc – w domyśle – wyszkolone w ten sposób kadry miały stanowić zaplecze 
dla marynarki wojennej i gospodarki morskiej.

Przeważająca większość szczecińskich przystani jachtowych znajduje się na 
prawobrzeżu, bezpośrednio nad jeziorem Dąbie, wzdłuż ul. Przestrzennej – od 
Regalicy aż do portu w dzielnicy Dąbie. Są to: Stowarzyszenie Euro Jacht Klub 
Pogoń (Marina Pogoń), Klub Sportowy Dobra Marina (Marina Hotele), Jacht 
Klub AZS, Yacht Klub Polski Szczecin (Marina Hotele), Szczeciński Jacht Klub 
Morski LOK, Centrum Żeglarskie (alternatywna nazwa: MOSECEWiŻ; daw-
ny Ośrodek Morski Pałacu Młodzieży w Szczecinie), Camping Marina PTTK 
i związane z nią stowarzyszenie JAMSEN (Jachtowa Akademia Morska Stowa-
rzyszenie Edukacji Nieformalnej). Dalej, w dzielnicy Dąbie, znajdują się przysta-
nie Harcerskiego Ośrodka Morskiego (HOM; ostatnio przekształcanego w stowa-
rzyszenie armatorów stacjonujących tam jachtów) oraz Ligi Morskiej i Rzecznej. 

W lewobrzeżnej części miasta znajduje się obecnie pięć klubów oraz pięć 
przystani żeglarskich. Są to: Yacht Club Gryfia, Ośrodek Ratownictwa Morskie-
go – Akademia Morska w Szczecinie (Basen Młyński), basen dawnej Morskiej 
Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi (dawny Jacht Klub Pasat), Marina Gocław 
oraz przystań OKS „Świt” Skolwin. Również w Skolwinie, półtora kilometra na 
północny zachód od przystani „Świtu”, znajdują się niewielkie kluby żeglarsko-
-motorowodne zlokalizowane na wspólnej przystani nad Cieśnicą. Są to: Stowa-
rzyszenie Przystań Wodna Narwal, Przystań Wodna Słoneczna oraz Stowarzy-
szenie Żółwinka. Żaden z wyżej wymienionych klubów, mimo swojej długiej 
tradycji, nie doczekał się obszerniejszych opracowań pisemnych. Intencją auto-
rów niniejszego opracowania jest stworzenie cyklu publikacji przedstawiających 
rozwój tych klubów na przestrzeni lat. Artykuł dotyczący ZKS „Świt” Skolwin 
ma stanowić pierwszą taką pracę w planowanej serii.

W czasopismach żeglarskich, takich jak „Żagle” czy „Wiatr”, przez lata nie 
poruszano tematu żeglarstwa w skolwińskim „Świcie”. Nie ma o nim także żad-
nej wzmianki w ważnej publikacji Dni pierwsze szczecińskiego sportu (Graże-
wicz i in. 1985). W książce Szlak wodny Berlin–Szczecin–Bałtyk (Kilarski 2009) 
– szczegółowo i dokładnie opisującej znajdujące się na tym szlaku przystanie, 
porty, kluby żeglarskie, oznakowanie nawigacyjne i dosłownie każdą boję znaj-
dującą się na szlaku – o przystani OKS „Świt” Skolwin, znajdującej się bezpo-
średnio na tym szlaku, nie wspomniano ani słowem. Nie znajdziemy także żadnej 
informacji na jej temat w broszurach reklamujących Zachodniopomorski Szlak 
Żeglarski (Anonim 2014). Krótka wzmianka o klubie „Świt” i jeszcze krótsza 
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o jego sekcji żeglarskiej znajduje się w książce Łuczaka (2007). Poza tym tematy-
ki klubu dotyczyły też dwie prace magisterskie (Matejek 2013; Kliszewicz 2014).

Wybór tematu niniejszej pracy wynikał z następujących przesłanek:
 – braku publikacji na temat Sekcji Żeglarskiej klubu „Świt” Skolwin,
 – rosnącego znaczenia żeglarstwa w turystyce i rekreacji na świecie i w Polsce,
 – pojawienia się inicjatywy Zachodniopomorski Szlak Żeglarski i szans na unij-

ne dofinansowania,
 – wadliwej, zdaniem autorów, polityki planowania przestrzennego rozwoju 

szczecińskiego żeglarstwa. 
Nie bez znaczenia była też kwestia dostępności materiałów źródłowych 

(pierwszy autor niniejszej pracy jest członkiem OKS „Świt” Skolwin). 
Poziom życia polskich obywateli systematycznie rośnie. Za próg zamożno-

ści przyjmuje się umownie zarobki w wysokości 7,1 tys. zł miesięcznie, czyli 
85,5 tys. zł brutto rocznie. W 2010 roku liczba bogatych Polaków, według portalu 
egospodarka.pl, wzrosła do około 620 tys. osób. Przekłada się to bezpośrednio na 
możliwość zakupu dóbr luksusowych, m.in. jachtów, których liczba systematycz-
nie rośnie – w latach 2005–2010 wzrosła prawie czterokrotnie! Bardzo dynamicz-
nie wzrasta liczba mniejszych jachtów, o długości poniżej 10 m. Tych większych 
i droższych przybywa znacznie wolniej1. Polacy masowo sprowadzają z zachod-
niej Europy (szczególnie ze Szwecji) jachty, które mają średnio po 30 lat. Tak czy 
inaczej, opisana tendencja przekłada się bezpośrednio na rosnące znaczenie że-
glarstwa w turystyce i rekreacji w naszym kraju. Sprawia to, że żeglarstwo staje 
się u nas sportem naprawdę bardzo popularnym, tak jak ma to miejsce w Niem-
czech, Danii czy Szwecji. Ma to swoje konsekwencje. Dotychczas użytkowane 
przystanie i mariny dosłownie pękają w szwach i wyraźna staje się presja spo-
łeczna, aby budować nowe. Pozostaje problem ich lokalizacji. W podsumowaniu 
niniejszej pracy znajdą się wnioski sugerujące, gdzie powinny one powstawać.

Wyjściem naprzeciw gwałtownemu rozwojowi żeglarstwa jest inicjatywa 
Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, finansowana w dużej mierze z funduszy 
unijnych. W ramach tego projektu już zbudowano i zmodernizowano kilka przy-
stani jachtowych, a wiele następnych czeka w kolejce. Projektowane inwestycje 
są zlokalizowane w otoczeniu Zalewu Szczecińskiego, w Szczecinie oraz na wy-
brzeżu Bałtyku – wzdłuż drogi wodnej prowadzącej ze stolicy Niemiec, poprzez 

1 http://www.egospodarka.pl/69454,Rynek-dobr-luksusowych-w-Polsce-2011,1,39,1.html.
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Bałtyk, aż do Skandynawii. Niestety w tym projekcie2 nie uwzględniono przysta-
ni „Świtu” Skolwin, która – zdaniem autorów niniejszej pracy – ma strategiczną 
lokalizację. Niestety polityka planowania przestrzennego w zakresie szczeciń-
skiego żeglarstwa nie wychodzi poza ramy tradycji, co sprawia, że wbrew logice 
finansowane są tylko kluby znajdujące się na południowym brzegu jeziora Dąbie.

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie dokonań żeglarzy z KS „Świt” 
Skolwin na przestrzeni kilkudziesięciu lat oraz przytoczenie argumentów prze-
mawiających za potrzebą rozbudowy szczecińskiej infrastruktury żeglarskiej 
w tej właśnie części miasta.

Niniejsze opracowanie ma charakter opisowo-przeglądowy i bazuje na nie-
licznych źródłach publikowanych, wielkiej liczbie materiałów niepublikowanych 
oraz relacjach ustnych osób związanych z klubem „Świt”. Materiały niepubli-
kowane pochodziły przede wszystkim z Archiwum Państwowego w Szczecinie 
(również z filii w Białej Górze koło Międzyzdrojów), z Archiwum Zakładowego 
Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Archiwum Urzędu Wojewódzkiego w Szcze-
cinie, syndyka Papierni Skolwin, Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku 
Żeglarskiego. Wykorzystano też fotografie ze zbiorów prywatnych Przemysława 
Rafałowskiego, Andrzeja Madalińskiego oraz Bogny Czałczyńskiej. Materiały 
znajdujące się w aktach ZOZŻ są nader skromne i nie zawierają żadnych doku-
mentów z lat 1960–1982. 

Autorom nie udało się uzyskać dostępu do kronik klubu, które ponoć zagi-
nęły (Paweł Adamczak, prezes OKS „Świt” Skolwin – informacja ustna). W kon-
sekwencji niniejsza praca zawiera wiele białych plam i to dotyczących spraw, 
które odnoszą się również do najnowszej historii klubu. Cyfrowe kopie wszyst-
kich wykorzystanych dokumentów znajdują się w archiwum pierwszego autora.

Miejsce, gdzie obecnie znajduje się przystań „Świtu”, była przez stulecia 
fragmentem szlaku wodnego, przez który najkrótszą drogą poruszały się statki 
zmierzające ze Szczecina ku morzu. Do 1841 roku główne masy wód Odry pły-
nęły przez jezioro Dąbie, przekierowane do niego poprzez naturalne kanały: Par-
nicę, Duńczycę i Świętą. Statki wypływające ze Szczecina na północ, w kierunku 
morza, musiały pokonywać wąski ciek, o którego słabym potencjale żeglugowym 
dobitnie świadczy jego niemiecka nazwa – Enge Oder czyli „Ciasna Odra”, zwa-
na obecnie Cieśnicą. Ta niekorzystna sytuacja hydrologiczna utrzymywała się 
aż do pierwszej połowy XIX wieku. Szczecin, chcąc się otworzyć na światowe 

2 http://www.zrot.pl/szlak.
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rynki zbytu i źródła surowców dla rozwijającego się przemysłu, musiał udrożnić 
swoje połączenie z Morzem Bałtyckim. Ważnym etapem wytyczania drogi wod-
nej Szczecin–Świnoujście była budowa przekopu omijającego Cieśnicę, nazwa-
nego wówczas na cześć króla Prus – Königs Fahrt, który ukończono w 1841 roku 
(Białecki, Turek-Kwiatkowska 1991). Rozdzielał on na dwie części wielką wyspę 
leżącą między Skolwinem (Scholwin) a Inoujściem (Kamelsberg). W trakcie uno-
wocześniania toru wodnego w latach 1930–1940 przecięto tę wyspę raz jeszcze 
(nieco bardziej na wschód), prostując w ten sposób przebieg toru i nadając mu 
jego obecny kształt (rys. 1). Cieśnica przestała pełnić funkcję żeglugową i zde-
cydowano się przegrodzić ją w dwóch miejscach palisadą. Według Białeckiego 
i Turek-Kwiatkowskiej (1991) nastąpiło to w latach 30. XX wieku. Ten hydro-
techniczny zabieg miał na celu skierowanie całej masy wody do głównego nurtu 
używanego przez statki. Na fotografii datowanej na 1938 rok w książce Łuczaka 
(2007) Cieśnica jest nadal żeglowna. W późniejszym czasie, prawdopodobnie do-
piero po wojnie, odcięty fragment Cieśnicy prawie całkowicie zasypano żużlem. 
Przystań OKS „Świt” Skolwin, to położony najbardziej na południe 50-metrowy 
odcinek Cieśnicy, odcięty poprzeczną palisadą, a obecny klubowy hangar stoi 
tam, gdzie kiedyś płynęła rzeka. Od północnego wschodu przystań żeglarska 
przylega do przystani wędkarskiej, zaś od południa – do nabrzeża Fant, będące-
go obecnie własnością stoczni Partner. Przystań żeglarska „Świtu” Skolwin jest 
usytuowana optymalnie do uprawiania sportów wodnych. Do jeziora Dąbie jest 
tylko 1500 m, do Roztoki Odrzańskiej – 10 km, zaś do otwartego Zalewu Szcze-
cińskiego – tylko 20 km.

Klub sportowy „Świt” z pewnością nie należał nigdy do wiodących klubów 
szczecińskiego środowiska żeglarskiego. Był to typowy klub zakładowy, czyli 
o charakterze raczej hermetycznym, zaś z uwagi na swoją lokalizację na uboczu, 
także fizycznie odseparowany od innych klubów żeglarskich w mieście. Z tych 
właśnie powodów tak mało do tej pory napisano o jego działalności. 

Klub sportowy „Świt” znajduje się w Skolwinie – najbardziej na północ wy-
suniętej dzielnicy miasta. Po wojnie Skolwin przez krótki okres należał do Polic, 
a następnie – 8 lipca 1946 roku – stał się ponownie dzielnicą Szczecina (Gaziński, 
Fiuk 2005). Jednak przez pierwsze powojenne miesiące używano nazwy Żółwi-
no (Białecki 1995) lub też dosłownego tłumaczenia nazwy niemieckiej, Ujście 
Odrzańskie. Obowiązująca dziś nazwa dzielnicy została wprowadzona na mocy 
rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 
12 listopada 1946 roku.
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Nieodłączną częścią historii klubu jest działalność skolwińskiej fabryki pa-
pieru. Zbudowano ją w 1910 roku, a właścicielem był koncern Feldmühle, Pa-
pier- und Zellstoffwerke Aktiengesellschaft. W 1934 roku fabryka zatrudniała 
około 2 tysięcy pracowników i produkowała około 132 tony papieru dziennie 
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(Jakacki 1978). Jej lokalizacja w Skolwinie była doskonale zaplanowana logi-
stycznie. Z uwagi na dostęp do drogi wodnej, poprzez umocnione nabrzeże Fant, 
sprowadzano z Finlandii główny surowiec do produkcji papieru, czyli drewno 
zwane „papierówką”. Tą samą drogą przywożono kamień wapienny ze szwedz-
kiej wyspy Gotlandia. Ogromne potrzeby energetyczne zakładu (para do suszenia 
papieru) zabezpieczał gaz wielkopiecowy z pobliskiej Huty Szczecin. Po wojnie 
te zależności logistyczne zupełnie się zmieniły, a nabrzeże było słabo wykorzy-
stywane. Po wstrzymaniu produkcji Huty Szczecin w pierwszej połowie lat 90. 
zniknęły szanse na tanie źródło energii dla papierni (Roman Aksman – informa-
cja ustna).

Po drugiej wojnie światowej, 15 maja 1946 roku, Armia Czerwona prze-
kazała papiernię władzom polskim. Maszyny, którymi dysponowała niemiecka 
fabryka, były jednymi z najlepszych w Europie. Zakład przetrwał wojnę w sta-
nie nienaruszonym. Niestety, w małym stopniu przełożyło się to na wydajność 
zakładu już pod polską administracją. Zwycięska Armia Czerwona, w ramach 
reparacji wojennych, demontowała i wywoziła do Związku Radzieckiego wszyst-
ko, co się dało. Dotyczyło to nie tylko fabryk, urządzeń przemysłowych i rol-
niczych, prywatnego mienia obywateli niemieckich, ale także żywego inwen-
tarza. Reparacje wojenne niestety nie ograniczały się tylko do terenu Niemiec, 
ale w praktyce obejmowały też poniemieckie tereny przyznane Polsce, w tym 
również Pomorze Zachodnie i Szczecin. Papiernia miała trzy ogromne agregaty 
prądotwórcze. Czerwonoarmiści zdemontowali dwa z nich, a ich korpusy wyry-
wali z posad przy użyciu czołgu. Podobno jednak barki z załadowanym sprzętem 
utonęły w Bałtyku (Jerzy Walkiewicz – informacja ustna). Trzeci agregat zosta-
wiono (i funkcjonował on potem jako tzw. Elektrownia Żółwino) tylko dlatego, 
że dawał on prąd całej dzielnicy Skolwin, a jego demontaż byłby niekorzystnym 
wizerunkowo posunięciem. Ta jedna turbina i 12 kotłów parowych były jedynym 
wyposażeniem przemysłowym, jakie zostawiono władzom polskim przejmują-
cym papiernię (Jakacki 1978). 

W 1948 roku zakład podlegał Delegaturze Biura Przemysłu Papierniczego. 
W tym samym roku uchwalono plan sześcioletni, którego założeniem było po-
nowne uruchomienie zakładu. W 1949 roku powołano Dyrekcję Budowy Fabryki 
Celulozy i Papieru w Skolwinie. Jej administratorem był Mieczysław Worono-
wicz. 1 maja 1953 roku uruchomiono pierwszą maszynę papierniczą.

Po przemianach ustrojowych w Polsce w 1991 roku rozpoczęto prywaty-
zację zakładu i zmieniono jego nazwę na Fabryka Papieru Szczecin Skolwin. 
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Likwidacja pobliskiej huty stała się gwoździem do trumny papierni. Nie było 
gazu wielkopiecowego, a opalanie węglem awaryjnej elektrociepłowni stało się 
nieopłacalne. Duński właściciel, firma Norhaven (producent książek) zbankruto-
wał i zamknął zakład w grudniu 2007 roku.

Działalność sportowa w dzielnicy Skolwin rozpoczęła się wiosną 1948 roku. 
Zorganizowano wtedy sportowy klub Pogoń (przypadkowa zbieżność nazwy 
z klubem Pogoń Szczecin). Pomysłodawcami i organizatorami byli pasjonaci pił-
ki nożnej, bracia Szczeblińscy i Staszewscy oraz Henryk Gniewowski. Ze wzglę-
du na ówczesne realia polityczne, nazwa Pogoń nie mogła na dłuższą metę funk-
cjonować z uwagi na nawiązywanie do kresów wschodnich (Pogoń jako herb 
Litwy; klub Pogoń Lwów itp.). Ze względu na prowokacyjną nazwę klub Pogoń 
nie mógł grać w żadnej lidze, gdyż z powodów politycznych władze nie wyrażały 
na to zgody. Mimo tego klub organizował mecze o charakterze lokalnym, które 
były okazją do pikników i wypoczynku dla rodzin3.

Uchwała Biura Politycznego KC PZPR z września roku 1949 przesądziła 
o strukturze sportu w naszym kraju. Uległ on totalnej reorganizacji już w roku 
1950. Rozwiązano wszystkie istniejące kluby i sekcje sportowe i reaktywowa-
no je w nowych strukturach branżowych, narzucając im zależność od zakładów 
pracy. Powstało dziewięć zrzeszeń „cywilnych”: Kolejarz, Górnik, Budowlani, 
Włókniarz, Unia, Metal (później Stal), Państwowiec (później Ogniwo), Spożyw-
ca (później Spójnia) oraz Związkowiec, jedno wojskowe – WKS – oraz jedno mi-
licyjne – Gwardia4. Swoje zrzeszenia miały też środowiska szkolne i akademickie 
(SZS i AZS) oraz rolnicze spółdzielnie produkcyjne (Ludowe Zespoły Sportowe). 
Nazwy musiały zmienić praktycznie wszystkie, nawet te największe i najstarsze, 
polskie kluby. Dla przykładu Warta Poznań stała się Stalą, Cracovia – Ogniwem, 
Polonia Warszawa stała się Kolejarzem Warszawa, a Wisła Kraków – Gwardią 
Kraków5. Kluby zakładów zrzeszonych w branżowym Związku Zawodowym 
Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego dla swojego zrzeszenia sporto-
wego przyjęły nazwę Unia, jak twierdzą Kąkolewski i Kąkolewski (2011) – od 
nazwy klubu Unia Swarzędz powstałego w 1921 roku. Zrzeszenie Sportowe Unia 
powstało z połączenia zrzeszeń Chemik, Leśnik i Drzewiarz i już w 1949 roku 

3 http://www.swit.skolwin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=100:kronika 
&catid=20&Itemid=125&showall=&limitstart=1.

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Zrzeszenie_sportowe.
5 http://www.90minut.pl/strona.php?id=felieton,propaganda_2.
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w okręgu szczecińskim miało 5 kół sportowych, a w 1950 roku ta liczba wzro-
sła do 34 (Anonim 1961). W roku 1951 w okręgu było 21 podmiotów zrzeszenia 
Unia, z czego dwa miały rangę klubu, a pozostałe były tylko kołami sportowymi. 
Takie właśnie koło sportowe zostało powołane w Biurze Dyrekcji Budowy Fa-
bryki Celulozy i Papieru w Skolwinie, prawdopodobnie już w 1950 roku. Od po-
czątku funkcjonowała tam sekcja piłki nożnej. O „wyczynach” juniorów na roz-
grywkach 18 listopada 1951 roku w Skolwinie wspomina w swoim sprawozdaniu 
zarząd zrzeszenia Unia z okręgu szczecińskiego. Z tego sprawozdania wynika, 
że w 1951 roku koło ze Skolwina było okrzepłą strukturą i stąd wniosek autorów, 
że mogło powstać już w roku 1950, bowiem w roku 1951 jego członkowie zdobyli 
aż 58 odznak Socjalistycznego Przodownika Pracy, co plasowało ich na drugiej 
pozycji – po kole Drukarz. Dla porównania, członkowie koła sportowego Unia 
z Fabryki Szczotek w Gryfinie zdobyli tylko 24 takie odznaki. Aktywność koła 
sportowego fabryki papieru manifestowała się też poprzez wyjazdy propagando-
we do LZS-ów (Anonim 1951). Należy pamiętać, że ogołocona przez sojuszników 
radzieckich papiernia była przez pierwsze lata w odbudowie i nie było produkcji, 
a zatem i dochodu. Tak więc były to biedne lata dla zakładowego sportu w pa-
pierni. Istniejące tam półanonimowe koło sportowe Zrzeszenia Sportowego Unia 
w sierpniu 1956 roku miało sześć sekcji, z czego trzy wymieniono z nazwy: sek-
cja piłki nożnej, sekcja siatkówki oraz rozpoczynająca działalność – sekcja lek-
koatletyczna (Błażkow 1956). Z opisu stanu skolwińskiego koła sportowego wy-
nika, że było ono bardzo niedofinansowane. Mimo że Rada Główna Zrzeszenia 
Sportowego Unia obiecała dotację 19 590 zł, to jednak przez osiem miesięcy nie 
przysyłała ani złotówki. Koło otrzymało dofinansowanie 32 000 zł z funduszu 
zakładowego na zakup sprzętu. Sportowcy musieli urządzić dwie zabawy, aby 
z zebranej podczas nich kwoty 4500 zł pokryć niezbędne bieżące wydatki. Błaż-
kow (1956) opisuje tragiczny stan klubu, poważne braki organizacyjne oraz braki 
w infrastrukturze sportowej („brak boiska”; „na podłodze woda i błoto”). Autor 
wytyka też nieporadność organizacyjną i zwykłe bałaganiarstwo. W klubie nie 
było nawet formularzy deklaracji członkowskich, które ponoć całymi stertami 
zalegały w magazynie w Stalinogrodzie (tam była centrala Unii). Na tak odważną 
krytykę biedy i złego zarządzania zdobywali się za czasów Polski Ludowej tylko 
nieliczni autorzy, ale pamiętajmy, że 1956 rok był rokiem odwilży politycznej.

Zakładowy Klub Sportowy (jeszcze bez nazwy własnej), jako jednostkę 
strukturalną Rady Zakładowej przy Szczecińskich Zakładach Celulozowo-Pa-
pierniczych, powołano na zebraniu plenarnym tej Rady w dniu 13 kwietnia 1957 
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roku. Bezpośrednim powodem takiej decyzji była likwidacja Zrzeszenia Sporto-
wego Unia w Katowicach. Ustalono, że nowo powołanym klubem będzie kiero-
wał zarząd dotychczasowego koła sportowego Unia w osobach: prezes – Alfred 
Skowronek, sekretarz – Ryszard Chrobociński, skarbnik – Stanisław Tarnowski. 
Jednocześnie zobowiązano władze klubu do przeprowadzenia nowych wyborów 
do dnia 21 sierpnia 1957 roku (Śliwiński 1957). Warto zwrócić uwagę, że na-
zwa „Świt” nie pojawiła się w protokole wyżej wspomnianego zebrania zało-
życielskiego. Nie było jej też w żadnym wcześniejszym dokumencie. Użyto jej 
po raz pierwszy w artykule gazety „Skolwin”, oddanym do druku 19 lipca 1957 
roku (Tomczak 1957a). Obecnie działający OKS „Świt” Skolwin za datę swojego 
powstania przyjmuje 1952 rok. Niestety, autorzy niniejszej pracy nie napotkali 
na żaden wiarygodny dokument potwierdzający tę datę. Wyjątkiem jest proto-
kół kontroli wewnętrznej (klubowej) komisji rewizyjnej z 12–15 grudnia 1965 
roku (Mazur i in. 1965), gdzie pojawia się następujące stwierdzenie: „Klub ist-
nieje od dn. 1 I 1949 r. pod nazwą Unia ze zmianą na Świt w 1952 na podstawie 
art. 24 prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 94, poz. 808 z dnia 27 października 
1932 roku z uwzględnieniem późniejszych zmian)”. Powyższy zapis jest jednak 
niewiarygodny, bowiem gdy 2 stycznia 1949 roku kierownictwo fabryki objął 
Mieczysław Woronowicz, podlegał mu tylko jeden pracownik umysłowy i 15 ro-
botników (Jakacki 1978) i trudno oczekiwać, aby tak nieliczna ekipa miała czas 
na zajęcia sportowe. Nawet z formalnego punktu widzenia klub nie mógł być 
zarejestrowany w 1952 roku, gdyż nie miał wtedy osobowości prawnej. Wyda-
je się też wysoce nieprawdopodobne, żeby w czasach stalinizmu i systemowego 
niszczenia wszelkiej indywidualności ktoś pokusił się o kwestionowanie wytycz-
nych PZPR w zakresie hierarchizacji i uniformizacji polskiego sportu, a takim 
właśnie posunięciem byłaby próba rejestrowania klubu pod indywidualną nazwą. 
Stwierdzenie o powołaniu klubu w 1952 roku raz puszczone w obieg – w 1964 
roku (Mazur i inn. 1964) – utrwaliło się w świadomości działaczy i sportowców, 
dlatego też 3 czerwca 1967 roku klub zorganizował uroczystości z okazji piętna-
stolecia istnienia (Spławski 1967a). Jednak do Rejestru Stowarzyszeń Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Klub pod nazwą „Świt” wpisano 
dopiero z datą 25 lutego 1958 roku (Bartczak 1958).

Sekcję Żeglarską ZKS „Świt” powołano 11 lipca 1957 roku, kiedy to odbyło 
się pierwsze spotkanie organizacyjne, na którym na przewodniczącego wybrano 
Feliksa Rafałowskiego (zdj. 1), sekretarzem została Halina Woronowicz, zaś Sta-
nisław Tomczak (zdj. 1) objął obowiązki gospodarza sprzętu. Aby zobrazować 
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warunki, w jakich tworzyła się ta sekcja wodniacka, należy wspomnieć, że jesz-
cze w połowie 1953 roku przy nabrzeżu Fant stał wypalony kadłub wielkiego 
niemieckiego statku pasażerskiego Usambara (sukcesywnie ciętego na złom), 
a nieopodal widać było wrak promu kolejowego, tudzież sterczące z wody maszty 
innych zatopionych jednostek (Jakacki 1978).

Zdjęcie 1. Basen przystani Klubu „Świt” Skolwin (widok od strony północnej);  
wczesne lata sześćdziesiąte. Na pierwszym planie Stanisław Tomczak (w okularach); 

obok niego Feliks Rafałowski (w berecie) oraz Paweł Jabłoński.  
Przy krótkiej drewnianej kei stoją zacumowane cztery Cadety

Źródło: ze zbiorów Przemysława Rafałowskiego.

Nowo powstała sekcja dysponowała dwoma dwuosobowymi kajakami, ku-
pionymi zapewne z funduszu zakładowego. Dodatkowo, w sezonie 1957 roku 
wypożyczono cztery dodatkowe kajaki z FKS „Orzeł” działającego przy Szcze-
cińskich Zakładach Włókien Sztucznych w Żydowcach. Kajaki te wymagały jed-
nak „małego remontu we własnym zakresie”. Do pierwszego pływania dopiero się 
przygotowywano. W artykule Ach jak przyjemnie… Stanisław Tomczak (1957a) 
informował, że miało to nastąpić w dniu otwarcia przystani. Ta historyczna chwi-
la nastąpiła 4 października 1957 roku. W międzyczasie dokupiono maszty i małe 
żagielki do dwóch kajaków, wyposażono je też w boczne miecze połączone od 
góry. Na pierwsze pływanie, na dwóch kajakach z żaglem i jednym bez, wy-
brały się następujące osoby: H. Woronowiczowa, B. Matyszkiewicz, J. Blekicki, 
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E. Ciemnoczołowski oraz S. Tomczak. Jak udokumentowano na zdjęciu, kierow-
nik sekcji, Feliks Rafałowski, stał na kei i nadzorował pływanie. W tym samym 
artykule sekcję nazwano raz „sekcją wodną”, a drugi raz „sekcją wioślarską”. 
Prezesem ZKS „Świt” był w tym czasie Alfred Skowronek (Tomczak 1957b). 
Jak widać na załączonych do powyższego artykułu zdjęciach, przystań znajdo-
wała się wtedy w bocznym kanale papierni, a ustawiona prostopadle do brzegu 
drewniana keja miała długość 5–6 m i szerokość około 1,5 m. Pierwsze pływanie 
na kajakach musiało zrobić dobre wrażenie na dyrekcji papierni, gdyż prawdopo-
dobnie już późną jesienią podjęto decyzję, aby w stoczni jachtowej w Chojnicach 
zamówić mały jacht mieczowy niemieckiej klasy narodowej Pirat. Po krótkim 
pierwszym sezonie okazało się też, że użytkowane kajaki nadal wymagają kon-
serwacji – zawiadamiał o tym kierownik sekcji wioślarsko-żeglarskiej w notatce 
prasowej opublikowanej w grudniu (Rafałowski 1957). Najbliższe walne zebranie 
ZKS „Świt” miało się odbyć 20 grudnia 1957 roku. W skład zarządu klubu nie 
wchodzili jednak wtedy kierownicy poszczególnych sekcji i byli oni prawdopo-
dobnie wybierani na zebraniach swoich sekcji. 

Pierwszą zimę żeglarze spędzili pracowicie. Zorganizowali kurs na stopień 
żeglarza jachtowego, który miał się zakończyć do końca kwietnia 1958 roku. Za-
jęcia teoretyczne obejmowały 20 godzin szkolenia i brało w nich udział 21 osób. 
Sekcja zyskiwała na popularności i „powiększyła dwukrotnie liczbę swoich człon-
ków do stanu 41” (Ket. 1958a). Co ważne, przekonano dyrekcję i radę zakładową, 
że potrzebne są kolejne jednostki pływające i zamówienie w stoczni jachtowej 
w Chojnicach zwiększono z jednej do dwóch jednostek klasy Pirat. Miały one być 
dostarczone do Skolwina do końca kwietnia. Planowano, że już na początku maja 
zorganizowany zostanie na nich kurs praktyczny na stopień żeglarza jachtowego. 
Do grupy aktywistów sekcji dołączył inż. Eugeniusz Ciemnoczołowski z labora-
torium aparatury pomiarowej (Ket. 1958a). Na zdjęciach z rozpoczęcia sezonu, 
które obyło się prawdopodobnie 1 maja, widać tylko jeden jacht klasy Pirat (Ket. 
1958b). Ten drugi, najpewniej zamówiony dużo później niż pierwszy, po prostu 
nie został wykonany na czas.

Sprzęt żeglarski był wówczas przechowywany w przylegającym do boczne-
go kanału papierni niskim, murowanym magazynie z rampą, do którego docho-
dziła bocznica kolejowa (Krzysztof Woronowicz – informacja ustna). Magazyn 
ten wkrótce poddano gruntownemu remontowi, więc na przełomie maja i czerw-
ca 1958 roku żeglarze musieli go opuścić, a sprzęt żeglarski trafił na przecho-
wanie do hal fabrycznych i pomieszczeń biurowych. Prawdopodobnie już dużo 
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wcześniej zamierzano przenieść żeglarzy na nową przystań nad Odrą (obecna 
lokalizacja). Ważnym powodem dla wyrzucenia żeglarzy z dotychczasowej sie-
dziby były plany produkcyjne zakładu – np. boczny kanał przeznaczono do mo-
czenia „papierówki”, czyli drewna do produkcji papieru (Krzysztof Woronowicz 
– informacja ustna).

Planowana budowa hangaru i ogrodzenia terenu niestety opóźniała się 
i w czerwcu 1958 roku nic nie wskazywało na rychłe rozpoczęcie tej inwestycji 
(Ket. 1958c). Ze wspomnianego artykułu wynika także, że szkolenie na dwóch 
Piratach przebiegało sprawnie i w czerwcu miało się zakończyć. Oznacza to, że 
jeżeli rzeczywiście było jakieś opóźnienie w dostarczeniu drugiego jachtu, to 
było ono nieznaczne. Żeglarze ze „Świtu” planowali w lipcu 1958 roku udział 
w „międzynarodowych regatach na jeziorze Dąbskim” (Ket. 1958c). Piratom na-
dano nazwy Alfa i Paloma (Flagsztok 1958). 

Równolegle do opisanych powyżej działań praktycznych podejmowano też 
działania bardziej formalne, zmierzające do rejestracji sekcji i jej przystąpienia 
do Polskiego Związku Żeglarskiego. W dniu 20 czerwca 1958 roku wypełnio-
no i wysłano ankietę PZŻ oraz wpłacono kwotę 100 zł wpisowego (Rafałowski, 
Rant 1959).

Następnie, 26 stycznia 1959 roku, na walnym zebraniu członków ZKS „Świt” 
wybrano nowy zarząd. Prezesem został Antoni Rant, zaś pierwszym wicepreze-
sem Alfred Skowronek (Anonim 1959). W dniu 19 maja 1959 roku wystosowa-
no oficjalne pismo do Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego w Warszawie 
w sprawie rejestracji sekcji żeglarskiej w PZŻ. Wcześniej – 12 marca – zapłacono 
składkę roczną w wysokości 200 zł. Kierownikiem sekcji żeglarskiej był wtedy 
Feliks Rafałowski, sekretarzem – Stanisław Tomczak, zaś gospodarzem (bosma-
nem) – Marian Herman. Sekcja liczyła 21 członków, w tym dwóch sterników 
i sześciu żeglarzy (Rafałowski, Rant 1959). 

W 1959 roku systemem gospodarczym i w ramach prac społecznych re-
montowano łodzie i budowano nową przystań nad Odrą. Zamówiono też trzeci 
jacht mieczowy klasy Pirat. Jednostka ta, transportowana koleją, została po dro-
dze poważnie uszkodzona (podziurawiona) i dlatego też za jacht nie zapłacono 
i zmuszono stocznię w Chojnicach do wymiany uszkodzonej jednostki na nową 
(Krzystolik 1960). Trzeciego Pirata nazwano Donna (Zygmunt Chabrowski – in-
formacja ustna). Jachty typu Pirat były bardzo popularne w Polsce w latach 60., 
a nawet 70. XX wieku. 
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W kwietniu i maju 1960 roku przeprowadzono przegląd, naprawę oraz 
gruntowne malowanie trzech jednostek klasy Pirat wraz z wyposażeniem, a pod 
koniec maja jednostki te zostały spuszczone na wodę. Rozpoczęto też (w syste-
mie gospodarczym) „budowę przystani przy nabrzeżu” (Spławski 1961). Zdję-
to z inwentarza zużytą łódź gumową o wartości księgowej 8000 zł (Krzystolik 
i in. 1961). „Członkowie sekcji pływali od 1 czerwca do 31 października 1960 r. 
Akwenem pływania w sezonie było jezioro Dąbie. Pływanie odbywało się prawie 
codziennie, oczywiście w zależności od pogody, odpowiedniej dla tego rodza-
ju łodzi. W pływaniach brało udział 28 członków sekcji i przepływano ogółem 
1324 km. Na przystani żeglarskiej był zatrudniony (sezonowo) gospodarz-kon-
serwator z pensją miesięczną 500 zł” (Spławski 1961).

„W miesiącu czerwcu zorganizowano wewnętrzne regaty w ramach Zakła-
dowej Spartakiady, natomiast w miesiącu lipcu sekcja zorganizowała 6-dniowy 
rejs przy udziale 9 najlepszych żeglarzy ze Skolwina do Dziwnowa i z powrotem 
na jachtach klasy Pirat” (Spławski 1961). Rejs ten był najważniejszym wydarze-
niem w życiu sekcji w tamtym sezonie. Był bardzo udany i odbył się bez żadnych 
niespodzianek czy wypadków.

„Przy usilnych staraniach członków sekcji we wrześniu 1960 r. dokonano 
zakupu w Warsztatach Szkutniczych LPŻ w Dąbiu jeszcze jednej łodzi klasy H 
i było to drugim wielkim wydarzeniem tamtego sezonu żeglarskiego dla naszej 
sekcji” (Spławski 1961). Popularna w powojennej Polsce klasa H czyli Hetka, 
to niemiecka konstrukcja znana jako H-Jolle, zaprojektowana w roku 19216. Do 
Hetki bardzo podobna jest polska Omega zaprojektowana w 1942 roku. Hetka 
zakupiona przez skolwiński „Świt” otrzymała nazwę Eol (Zygmunt Chabrowski 
– informacja ustna). 

W sezonie 1960 pozyskano drugiego sternika jachtowego oraz trzech dodat-
kowych żeglarzy, zatem w ciągu dwóch lat istnienia sekcji, do dnia 31 paździer-
nika 1960 roku, łącznie 14 członków zdobyło stopień żeglarza, a dwóch – stopień 
sternika jachtowego. Mimo tych osiągnięć „należy stwierdzić, że koledzy nasi 
z sekcji żeglarskiej uważają swą sekcję jako więcej turystyczną dającą osobiste 
zadowolenie i rozrywkę, a nie jako sekcję wyczynową, świadczy o tym fakt, że 
w ubiegłym roku nie brali oni żadnego udziału w organizowanych regatach cho-
ciażby na terenie Szczecina” (Spławski 1961).

6 https://de.wikipedia.org/wiki/H-Jolle.
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Przedstawiciel sekcji żeglarskiej Stanisław Tomczak na zebraniu sprawoz-
dawczo-wyborczym klubu 17 lutego 1961 roku, odpierając zarzuty braku aktyw-
ności regatowej, stwierdził, że jeżeli sekcja ma być naprawdę sekcją regatową, 
to nie wystarczy na to pieniędzy, bo taka działalność jest niezwykle kosztowna. 
Na tym samym zebraniu przyjęto wniosek, aby ubezpieczyć członków sekcji że-
glarskiej „na wypadek śmierci i kalectwa oraz majątek trwały (żaglówki)” (Bar-
ciński, Krzystolik 1961).

W 1961 roku prezes klubu w ramach daleko posuniętej formalizacji przy-
dzielił poszczególnym członkom nowego zarządu „opiekę” nad sekcjami. Opie-
kunem sekcji żeglarskiej „Świt” został Jan Grudziński (Spławski 1962). Sekcja 
liczyła wtedy 65 członków. W tym samym roku dziewięciu członków sekcji po-
jechało do Świnoujścia do klubu Cztery Wiatry i wzięło udział w szkoleniach że-
glarskich. Czterech z nich zdobyło stopień żeglarza, trzech sternika jachtowego, 
a dwóch odbyło częściowy staż instruktorski. Cztery inne osoby pojechały do 
Mikołajek na kurs żeglarski zorganizowany przez Zarząd Główny Związku Za-
wodowego Pracowników Przemysłu Chemicznego. Przed sezonem członkowie 
sekcji w czynie społecznym przeprowadzili remonty kadłubów i lakierowanie 
czterech posiadanych jachtów. Dużo wysiłku włożyli też w prace wykończeniowe 
hangaru i częściową budowę drogi prowadzącej do przystani. Dla pracowników 
zakładu przygotowano wypożyczalnię kajaków. Kajaki wypożyczano za mini-
malną opłatą, co spotkało się z przychylnym przyjęciem załogi zakładu (Spław-
ski 1962).

Sezon 1961 był pierwszym sezonem regatowym. Wszystkie cztery jachty 
będące własnością klubu wystartowały w dniach 22–27 lipca w Regatach Gryfa 
Pomorskiego w Świnoujściu. We wrześniu jedna jednostka wzięła udział w Rega-
tach Przyjaźni na Zalewie Szczecińskim. Przedstawiciele klubu nie zajęli wyso-
kich miejsc, ale sam udział w dwóch wymienionych imprezach był już sukcesem 
i okazją do dalszego doskonalenie załóg (Spławski 1962). 

W roku 1962 stan posiadanego sprzętu nie zwiększył się, ale wcześniej za-
kupioną Hetkę wykazywano w sprawozdaniu SOZŻ jako Omegę. W tym samym 
sprawozdaniu sprzęt klubu oceniono jako „nowy – stan dobry. Wyposażenie 
w żagle zadowalające” (Anonim 1963).

W roku 1963 pojawiło się w klubie sześć jachtów klasy Cadet, czyli mono-
typowych, dwuosobowych, mieczowych jachtów regatowych dla młodzieży. Ło-
dzie te wybudował systemem gospodarczym członek klubu Antoni Gierchowski 
– szkutnik z zawodu. Nadano im nazwy: Osa, Ważka, Mucha, Komar, Bąk, Żuk 
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(Przemysław Rafałowski – informacja ustna). Antoni Gierchowski był prawdo-
podobnie zatrudniony na etacie papierni, bo jego nazwiska nigdy nie wymienio-
no wśród pracowników klubu „Świt”. W inwentarzu sekcji znajdowały się plany 
szkutnicze różnych łodzi, między innymi Cadeta, a samodzielna budowa jachtów 
była w PRL popularna i popierana.

W 1964 roku poczyniono starania o powiększenie bazy sprzętowej. Realna 
okazja, aby starania te zrealizować, nadarzyła się w połowie września 1964 roku, 
kiedy to klub „Świt” wizytowany był przez przedstawiciela Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w Szczecinie – Przewodniczącego Miejskiego Komitetu Kul-
tury Fizycznej, towarzysza Tomczyka. Towarzysz Tomczyk, zapoznawszy się 
z działalnością klubu, jego infrastrukturą i posiadanym sprzętem, obiecał udzie-
lenie stosownej, nieodpłatnej pomocy, której faktycznie udzielono już wkrótce. 
Piłkarze dostali sprzęt na sumę 20 tys. zł, zaś stan posiadania sekcji żeglarskiej 
zwiększył się o łódź motorową oraz nowy balastowy jacht żaglowy klasy Folkbo-
at (zdj. 2) (Spławski 1965). Protokół zdawczo-odbiorczy popisano 5 grudnia 1964 
roku, można się więc domyślać, że jacht ten w tym sezonie jeszcze nie pływał. 
Jacht miał wartość księgową 157 509,30 zł (Mazur i in. 1965). 

Można się zastanawiać, dlaczego lokalne władze wykazywały się w tych 
trudnych czasach taką hojnością w stosunku do lokalnych żeglarzy. Otóż od roku 
1963 zaczęła się bardzo dynamicznie rozwijać Szczecińska Stocznia Jachtowa. 
W przejętych obiektach w Dąbiu produkowano między innymi drewniane ba-
lastowe jachty typu Folkboat i Vega. Jachty te eksportowano do wielu krajów 
zachodnich za dewizy. Eksport ten okazał się bardzo niestabilny i stocznia często 
miała trudności ze zbytem. Przy obowiązującej wtedy socjalistycznej zasadzie 
pełnego zatrudnienia, nie było mowy o zwalnianiu pracowników, wysyłaniu ich 
na długie urlopy bezpłatne czy zmniejszaniu tempa produkcji. Dlatego też nad-
wyżki jachtów trafiały nieodpłatnie do szczecińskich żeglarzy. Jachty typu Folk-
boat to drewniane jednostki bez silnika, a zatem z niewielkim „wsadem dewizo-
wym”. Z tej sytuacji skorzystał też „Świt” Skolwin.

Pomoc dla żeglarzy została też w pewnym sensie zinstytucjonalizowana. 
W październiku 1962 roku powstało lokalne Stowarzyszenie Rozwoju Żeglar-
stwa. Do komitetu honorowego zaproszono całą elitę ówczesnego Szczecina. 
Wśród 32 członków honorowych znajdowali się przedstawiciele władz partyj-
no-administracyjnych miasta i województwa oraz dyrektorzy największych 
przedsiębiorstw. Określono potrzeby szczecińskiego żeglarstwa, realne możliwo-
ści pomocy i konsekwentnie rozpoczęto gromadzenie środków finansowych na 
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realizację nakreślonych celów. Wśród beneficjentów Stowarzyszenia znalazł się 
też w kolejnych latach „Świt” Skolwin (Wojciechowski i in. 1965).

Zdjęcie 2. W basenie przystani Klubu „Świt” Skolwin (lata sześćdziesiąte).  
Na pierwszym planie jeden z Folkboatów szykuje się do wypłynięcia; obok Omega Eol. 

Na brzegu przed drewnianym hangarem sześć Cadetów.  
Na dziobie Folkboata komandor Rafałowski
Źródło: ze zbiorów Przemysława Rafałowskiego.

Na wiosnę 1964 roku zarząd klubu polecił zarządowi sekcji żeglarskiej opra-
cowanie regulaminu przystani oraz regulaminu dla bosmana. Oba dokumenty 
zostały zatwierdzone na posiedzeniu zarządu klubu 13 maja 1964 roku. Jedno-
cześnie podjęto uchwałę, aby posiadane kajaki odsprzedać na drodze przetargu 
pracownikom papierni, z zastrzeżeniem, że nie będą mogły one być wykorzy-
stywane ani przechowywane na terenie zakładu. Decyzję taką podjęto po skar-
gach na niewłaściwe zachowanie osób wypożyczających kajaki, otrzymywanych 
od inspektorów Szczecińskiego Urzędu Morskiego, którzy patrolowali pobliskie 
akweny (Spławski 1965). 

Brak jest wiarygodnych informacji na temat tego, kto kierował sekcją że-
glarską na początku lat 60. Bardzo możliwe, że Feliks Rafałowski (zdj. 1, 2) – 
inicjator i założyciel sekcji, pełnił swoją kierowniczą funkcję od 1957 roku do 
połowy lat 60. (Przemysław Rafałowski – informacja ustna). Pracował on na sta-
nowisku inspektora BHP w papierni, był też w tym czasie radnym Dzielnicowej 



192 Wojciech Piasecki, Łukasz Kliszewicz

Rady Narodowej oraz redaktorem naczelnym gazety „Skolwin. Pismo pracowni-
ków Szczecińskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych”. Wiemy jednak, że na 
zebraniu wyborczym sekcji w styczniu 1964 roku wybrano nowy zarząd w oso-
bach: Mirosław Madaliński (kierownik sekcji), Kazimierz Wojtaszek (zastępca 
kierownika), Janusz Grudziński (sekretarz) oraz Maria Paholak [Pakulak?] (czło-
nek zarządu). Systematycznie rosły kwalifikacje członków sekcji. W roku 1964 
mogła się ona pochwalić 9 sternikami jachtowymi oraz 21 żeglarzami jachtowy-
mi. Zgodnie z uchwałą zarządu klubu sekcja przeprowadziła też kurs na stopień 
żeglarza jachtowego dla młodzieży w wieku szkolnym. Spośród 60 kursantów obu 
płci egzamin zdało 8 osób. To gwarantowało, że posiadane od niedawna Cadety 
będą miały pełną obsadę młodzieży z uprawnieniami i będą mogły uczestniczyć 
we wszystkich regatach w tej klasie organizowanych w okręgu szczecińskim. Za-
rząd zalecił też, aby podobny kurs odbył się także w roku 1965 (Spławski 1965). 

Doskonalenie kadr oraz aktywność regatowa były ważne zarówno dla klu-
bu, jak i sekcji. Żeglarze ze „Świtu” startowali w sezonie 1964 tylko w jednej 
imprezie – Regatach Przyjaźni na Zalewie Szczecińskim – niestety, bez więk-
szych sukcesów. Powodem tak skromnej reprezentacji zawodników „Świtu” 
w imprezach sportowych okręgu było to, że dominowały tam regaty w klasach 
olimpijskich i przygotowawczych. Nikt nie organizował regat w klasach Pirat 
czy Omega (Hetka). Mimo to w klubie przeprowadzano jednak intensywne szko-
lenia żeglarskie. W omawianym sezonie posiadane łodzie przepływały łącznie 
2500 godzin. Przepracowano też społecznie 38 tys. godzin (prawdopodobnie od 
początku istnienia sekcji) przy konserwacji sprzętu, przy budowie pomostów, 
betonowaniu podłogi w hangarze, malowaniu hangaru oraz częściowej niwela-
cji terenu wokół przystani. Szczególnie duże zasługi dla sekcji wnieśli: Miro-
sław Madaliński, Paweł Jabłoński (zdj. 1), Lech Hertel, Bałkowski, Muklewicz, 
Krzysztof Madaliński oraz Jeleński (Spławski 1965). Dnia 30 grudnia 1964 roku 
komisja w składzie Krystyna Jabłońska oraz Eugeniusz Ciemnoczołowski prze-
prowadziła spis sprzętu posiadanego przez sekcję. Oprócz 6 Cadetów, 3 Piratów, 
1 Omegi oraz 1 Folkboata, wykazano jeden kajak, łódź motorową Lamunal (o na-
zwie Milenka), szalupę z wyposażeniem (własność ZHP) oraz bączek z silnikiem 
(własność papierni) (Spławski 1965).

Wśród uchwał podjętych na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zarządu 
klubu 21 stycznia 1965 roku znalazły się też takie, które dotyczyły sekcji żeglar-
skiej. Uznano za ważne, aby w nadchodzącym sezonie co najmniej dwóch ster-
ników jachtowych podwyższyło swoje kwalifikacje uzyskując patenty sterników 
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morskich (Spławski 1965). Niestety nie dało się osiągnąć tego celu na sprzęcie 
będącym w posiadaniu klubu, który nie dysponował przecież żadnym jachtem 
pełnomorskim, a jednym z warunków przystąpienia do egzaminu na sternika 
morskiego było zaliczenie odpowiedniego stażu morskiego. Feliks Rafałowski 
pływał w tym celu na jachcie typu Vega w bratnim klubie Chemik Police (Prze-
mysław Rafałowski – informacja ustna). Inne postulaty zgłoszone wtedy przez 
zarząd to: rozbudowa hangaru oraz nabrzeża od strony wschodniej, zorganizowa-
nie kolejnego kursu na stopień żeglarza oraz udział w lokalnych regatach. W dys-
kusji zastanawiano się też nad możliwością zorganizowania nauki pływania dla 
członków klubu, szczególnie sekcji żeglarskiej, ale odłożono tę kwestię do czasu 
wybudowania zakładowego ośrodka wypoczynkowego w Inoujściu7 (Spławski 
1965).

W latach 1965–1966 sekcja żeglarska miała zarząd pięcioosobowy w nastę-
pującym składzie: Mirosław Madaliński (kierownik sekcji), Feliks Rafałowski 
(zastępca kierownika), Krystyna Jabłońska (sekretarz), Paweł Jabłoński (kapitan 
sportowy) i Maria Pakulak (członek) (Ochmański, Błaszczuk 1967). Funkcja ka-
pitana sportowego pojawiła się w klubie po raz pierwszy. Oznaczało to nowe 
wyzwania dla klubowych regatowców.

Lata 1965–1966 można określić jako złote lata rozwoju żeglarstwa w Skol-
winie. W 1965 roku Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa przekazało sekcji ko-
lejny jacht balastowy klasy Folkboat (wartość księgowa 197 809 zł), zaś w roku 
następnym – trzy mieczowe jachty regatowe klasy Hornet. Cała flotylla „Świtu” 
liczyła wtedy 15 jednostek pływających, nie licząc motorówki i szalupy. Folk-
boaty otrzymały nazwy Narwal i Delfin, zaś Hornety – Mars, Jowisz i Merku
ry (Zygmunt Chabrowski – informacja ustna). Sekcja zyskiwała na popularności 
i liczba jej członków wzrosła od 65 (w tym 5 kobiet) przed sezonem 1965 do 
178 (w tym 24 kobiet) po sezonie 1966. Liczba osób mających patenty żeglarskie 
wzrosła do 33 (w tym 9 sterników). W 1965 roku „Świt” uplasował się w że-
glarskiej sportowej punktacji klubowej na 14. miejscu. W roku następnym zna-
lazł się na 24. miejscu, ale już w punktacji ogólnokrajowej. Najlepsze wyniki 
indywidualne uzyskał w 1965 roku Feliks Rafałowski, zajmując 12. miejsce, zaś 
w 1966 roku – Stanisław Tomczak, zajmując 26. miejsce. W tym okresie jachty 
z innych klubów startujące w regatach miały już żagle dakronowe, zaś sportowcy 
ze „Świtu” musieli im stawiać czoła na dużo mniej sprawnych aerodynamicznie 

7 Ośrodek ten nigdy nie został zbudowany.
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żaglach bawełnianych (Ochmański, Błaszczuk 1967). Jak wynika z rozdzielnika 
Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa – „Świt” otrzymał wkrótce potrzebne żagle 
(Anonim 1972). W 1966 roku „Świt” został sklasyfikowany w klasie Folkboat na 
7. pozycji, a w klasyfikacji MKS – na 23. miejscu w rankingu ogólnokrajowym 
(Anonim 1967). W sprawozdaniu zarządu specjalne podziękowania skierowano 
do kapitana sportowego – Pawła Jabłońskiego – za jego duży wkład w przygoto-
wanie załóg i sprzętu do regat. Doceniono też wysiłki organizacyjne Mirosława 
Madalińskiego. Z dokonań inwestycyjnych sekcji wymieniono powstanie bunkra 
na paliwo, wybudowanego w czynie społecznym w celu zabezpieczenia hangaru 
ze sprzętem żeglarskim przed pożarem. Bunkier ten zachował się do dziś pod 
podłogą hangaru w jego wschodniej części (Janusz Krzystolik – informacja ust-
na). W sezonie 1966  (etatowym) bosmanem przystani był Waldemar Szczepański 
(Spławski 1967b).

W sprawozdaniu SOZŻ za rok 1966 oprócz 15 jednostek wykazanych wcze-
śniej wspomniano też o 5 łodziach turystycznych (Anonim 1967). Już w tamtych 
czasach pojawiały się nieliczne łodzie prywatne, ale zazwyczaj nie wykazywano 
ich w spisach inwentarza ani w sprawozdaniach klubu. Na fotografii datowanej na 
sierpień 1965 roku, na brzegu, przed drewnianym jeszcze wtedy hangarem „Świ-
tu”, widać wyslipowany kabinowy jacht balastowo-mieczowy o długości około 
8 m. Niestety, nie wiadomo, jaki to jacht ani do kogo należał. Wiadomo też, że 
w tych latach bosman Lech Hertel przerobił we własnym zakresie balastowy jacht 
regatowy klasy Star, dodając mu nadbudówkę oraz studzienkę, gdzie zamocowa-
ny był specjalnie zaadaptowany do napędu łodzi silnik od motocykla (Andrzej 
Madaliński – informacja ustna). Na innym zdjęciu datowanym na 1967 rok przy 
wschodnim (nieumocnionym jeszcze wtedy nabrzeżu) stoi niewielki jacht kabi-
nowy – prawdopodobnie popularna wtedy w Polsce sklejkowa konstrukcja Jacka 
Holta klasy Rambler. Zręczny szkutnik-amator mógł wtedy taki jacht wykonać 
z dostępnych w naszym kraju materiałów. Inna prywatna, eksperymentalna kon-
strukcja powstała w hangarze klubu około roku 1964. Inwestorem i zarazem bu-
downiczym był Antoni Gierchowski – ówczesny szkutnik. Łódź ta, zrobiona ze 
sklejki, miała nietypowe proporcje. Była długa (około 5–6 m), bardzo wąska, 
o relatywnie wysokiej wolnej burcie. Miała silnik oraz nieproporcjonalnie mały, 
przystosowany do szybkiego demontażu, maszt z ożaglowaniem typu slup. Prze-
szklona kopułka na śródokręciu umożliwiała sternikowi prowadzenie łodzi bez 
wychodzenia na pokład (zdj. 3). Jacht pod żaglami okazał się bardzo wywrotny. 
Z uwagi na wydłużony kształt żartobliwie nazywano nową konstrukcję Thresher 
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– poprzez analogię do amerykańskiego okrętu podwodnego, który zatonął rok 
wcześniej (Andrzej Madaliński – informacja ustna).

Zdjęcie 3. Hangar na przystani ZKS „Świt” około roku 1964.  
Przed wodowaniem eksperymentalnej jednostki nazywanej Thresher

Źródło: ze zbiorów Andrzeja Madalińskiego.

Dnia 10 lutego 1967 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
sekcji, podczas którego rozszerzono i nieco zmieniono skład zarządu: Mirosław 
Madaliński został ponownie kierownikiem sekcji, Stanisław Tomczak – jego za-
stępcą, zaś Krystyna Jabłońska – sekretarzem. Kapitanem sportowym kolejny 
raz został Paweł Jabłoński, zaś członkami zarządu sekcji – Stanisław Wolski, 
Maria Różak, Jacek Radzimski oraz Feliks Rafałowski. Nowy zarząd przygoto-
wywał się do obchodów 10-lecia sekcji, które wyznaczono na początek nowego 
sezonu (1967) (Spławski 1967b). 

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 3 marca 1967 r. zarząd 
klubu zobowiązał sekcję żeglarską do udziału we wszystkich regatach w okręgu 
i prowadzenia systematycznych kursów na stopień żeglarza, a członków sekcji do 
zdobywania wyższych stopni żeglarskich. Mirosław Madaliński zwrócił uwagę 
na nierealność tego planu z uwagi na brak środków na transport sprzętu na tere-
nie województwa (Madaliński, Jarecki 1967). Zarząd wnioskował też o zorga-
nizowanie przez sekcję dni otwartych w celu popularyzacji sportu żeglarskiego 
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oraz o przeprowadzenie remontu i przebudowy istniejącego hangaru (Sinicki i in. 
1967). W roku 1967 „Świt” zajął 18. miejsce w sportowej ogólnopolskiej punkta-
cji międzyklubowej (Kopcewicz, Szymański 1968). W tamtych czasach w klubie 
znajdowała się z pewnością przynajmniej jedna jednostka klasy FD (Latający 
Holender) (zdj. 4), chociaż takie jachty nie były nigdy wykazywane w sprawoz-
daniach.

Zdjęcie 4. Przystań ZKS „Świt” około roku 1967. Od lewej: s/y Donna (klasa Pirat), 
jacht klasy: Latający Holender, Pirat, Cadet, Omega (Eol?),  

łódź z silnikiem motorowym Iza, na brzegu dwa Cadety
Źródło: ze zbiorów Andrzeja Madalińskiego.

Na początku następnego roku (1968) w zarządzie klubu „Świt” zaczęły prze-
ważać nastroje pesymistyczne i antyżeglarskie. W sprawozdaniu za lata 1964–
1967 dokonano analizy wydatków i przedstawiono bilans dokonań. Stwierdzono 
wprost, że stan finansów „nie jest wystarczający do dalszego prowadzenia dzia-
łalności sportowej”. Dlatego zarząd klubu zlikwidował sekcję turystyczno-moto-
rową i świadomie ograniczał inne wydatki – ograniczano między innymi starty 
w regatach „ze względu na brak odpowiedniego wyposażenia jachtów, niemoż-
liwość ubezpieczenia sprzętu żeglarskiego ze względu na wysokie stawki ubez-
pieczeniowe”. Brakowało środków finansowych na konserwację i remont sprzętu. 
W okresie od 1964 do 1967 roku dochody (i wydatki) roczne klubu wynosiły od 
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150 do 225 tys. zł. W roku 1968 brakującą kwotę określono na 100 tys. zł. Pilne 
potrzeby sekcji żeglarskiej (nieujęte w preliminarzu) zawarto w trzech punktach:
1. Ubezpieczenie sprzętu żeglarskiego.
2. Zlecenie stoczni jachtowej remontu jachtu klasy Folkboat.
3. Wyposażenie jachtów wyczynowych (Hornet) w żagle dakronowe (3 szt.) 

(Anonim 1968). 
Pod koniec sezonu 1969 zarząd klubu „Świt”, na wniosek prezesa Janusza 

Spławskiego, zawiesił w obowiązkach kierownika sekcji żeglarskiej Mirosława 
Madalińskiego i wprowadził zakaz pływań. Takie drastyczne decyzje podjęto, 
„ponieważ zdarzały się wypadki samowolnego zabierania sprzętu z przystani, 
zabierania na pokład osób nieuprawnionych poza stanem dozwolonym ilości 
miejsc na jednostce. Pływania odbywały się nawet w porze nocnej do Lubczy-
ny na zabawę”. Zarząd chciał w ten sposób „uniknąć i zapobiec nieszczęśliwym 
wypadkom” (Spławski 1971). Stanowisko zarządu poparł Ryszard Kędzierski, 
przedstawiciel Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. Dyrektor 
Główczyk powiedział, że „sprzęt żeglarski eksploatowany był do celów elitar-
nych”. Zaistniałą sytuację omawiano na walnym zebraniu klubu w dniu 18 lu-
tego 1971 roku. W obronie sekcji żeglarskiej, oprócz Mirosława Madalińskiego, 
wypowiadali się również Eugeniusz Ciemnoczołowski oraz Krystyna Jabłońska. 
W roku 1970 wartość księgowa sprzętu ruchomego sekcji żeglarskiej wynosiła 
589 710 zł. Działacze klubu wnioskowali, aby formalnie ten majątek przejęła pa-
piernia (Słabowski i in. 1971) (w domyśle – aby również przejęła na siebie koszty 
remontów i konserwacji). 

Sezon 1970 był okresem pogłębiającego się upadku sekcji żeglarskiej. Kło-
poty finansowe klubu z końca lat 60. odbiły się też znacznie na sekcji. Brakowało 
instruktora na etacie i dlatego nie było szans na efektywne szkolenie nowych 
kadr. Sprzęt był zdewastowany, częściowo z powodu braku poszanowania mienia 
klubowego przez niektórych członków sekcji, a częściowo z powodów obiektyw-
nych – braku pieniędzy na konserwację i remonty (Słabowski i in. 1971), dlatego 
wiele łodzi nie nadawało się do pływania. Na początku działalności sekcji lekkie 
łodzie mieczowe konserwowano społecznie, we własnym zakresie. Kiedy nato-
miast klub otrzymał dwa jachty kilowe i wyczynowe łodzie regatowe, okazało 
się, że wymagają one niedostępnych na rynku materiałów specjalistycznych, ta-
kich jak na przykład lakiery poliuretanowe. Powierzchnie oryginalnie wykończo-
ne tymi lakierami nie przyjmowały już innych tradycyjnych farb. Takie materiały 
dewizowe posiadała tylko stocznia jachtowa i dlatego jedynym wyjściem byłoby 
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zlecenie remontu. Na to jednak klub nie miał pieniędzy. Wydaje się jednak dziw-
ne, że po pięciu latach użytkowania oba Folkboaty potrzebowały kapitalnego re-
montu. 

O złym stanie finansów klubu „Świt” w 1970 roku może też świadczyć brak 
osobnej kolumny sportowców ze Skolwina w pochodzie pierwszomajowym. Pre-
zes Spławski zadecydował, że muszą oni iść w kolumnie pracowników papierni 
z prozaicznego powodu – nie mieli dresów (Barciński, Wasiluk 1970). W sekcji 
żeglarskiej z przewidzianej w preliminarzu kwoty 51 741 zł wydano tyko 11 031 
zł, z czego przeważającą większość (8912 zł) pochłonęło wynagrodzenie bosma-
na. Dużą część budżetu (3564 zł) stanowiły składki członków (Spławski 1971).

Nie wiadomo, jak długo utrzymał się zakaz pływań wprowadzony przez 
zarząd klubu pod koniec sezonu 1969. Biorąc jednak pod uwagę stan zniszcze-
nia sprzętu, można się domyślać, że jeżeli w sezonie 1970 zezwolono na pływa-
nia, to tylko na niektórych łodziach. Bosmanem był wtedy Waldemar Szczepań-
ski. W sprawozdaniu wyraźnie napisano, że sekcja nie prowadziła działalności 
sportowej, a jedynie turystyczną. Wspominano też o potrzebie pomocy zakładu 
„w zakończeniu budowy hangaru i zagospodarowaniu terenu na przystani że-
glarskiej” (Spławski 1971). Wynika z tego, że od powstania koncepcji budowy 
infrastruktury przystani nad Odrą w 1958 roku, przez 12 lat nie udało się tego 
zadania zakończyć kompleksowo. Ówczesny drewniany hangar służył zarów-
no żeglarzom, jak i wędkarzom. Prawdopodobnie w drugiej połowie lat 70., od 
strony wschodniej istniejącego drewnianego hangaru, wzniesiono przybudówkę 
o konstrukcji metalowej. Na dole znajdowały się dwa pomieszczenia garażowe, 
a u góry obszerna świetlica.

11 kwietnia 1970 roku odbyło się walne zgromadzenie Szczecińskiego Okrę-
gowego Związku Żeglarskiego. Na podstawie liczby członków z wyższymi stop-
niami żeglarskimi (sternik i powyżej) określano liczbę mandatów. „Świt”, który 
nie miał już żadnego sternika morskiego, otrzymał 2 mandaty. Dla przykładu, 
JK AZS otrzymał 22 mandaty, HOM – 17, zaś JK Pogoń – 16. Mimo zaprosze-
nia, nikt ze „Świtu” nie przyszedł na walne zgromadzenie SOZŻ (Anonim 1970). 
W roku 1970 nie dopełniono też obowiązku dostarczania sprawozdań do wyższej 
instancji. Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że po zawieszeniu kierownika 
sekcji trudno było znaleźć osobę odpowiedzialną za tę kwestię. Gwałtownie spa-
dła też liczba członków klubu (tab. 1).
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Tabela 1. Zestawienie członków Sekcji Żeglarskiej ZKS „Świt”

Rok Ogólnie Bez 
stopnia Żeglarz Sternik Sternik 

morski Kapitan Kobiety Juniorzy 

1957 18 1 1–3
1958 16–41 11 2–5
1959 21–37 8–37 6–8 2 1 16
1960 29 3–14 2–5 3 12
1961 65 37 20 7 1 24
1964 42 21 9
1965 84 42 33 8 1 13
1966 120–178 72 24–38 9 1 13–24 83
1967 135 10 0
1968 150 93 10
1969 150 93 45 11 15 80
1970 11
1971 60
1972 51
1973 50
1975? 192 14 26 12 5 14 8
1978? 125 6 12 6 1 6 6
1982 24 4 6
1984? 44
1985 44 16 20 7 1 3 4
1986 51–52 13–14 28 9 1 13 8
1987 51 11 31 8 1 14 3
2005 38
2010 91 13 14 3 2 1 60
2012 95 4
2013 100 4
2014 102 4

Źródło: opracowanie własne.

Szansą na zażegnanie konfliktu między klubem i sekcją była zmiana zarzą-
du w lutym 1971 roku. Prezesa Spławskiego zastąpił na tym stanowisku dyrek-
tor Papierni Jerzy Naraniecki, a sekretarzem został aktywista sekcji żeglarskiej 
– Paweł Jabłoński. Unia personalna klubu i papierni oraz klubu i sekcji dawała 
realną szansę na dobre stosunki między tymi podmiotami, zrozumienie potrzeb 
sportowców oraz na realną pomoc finansową i organizacyjną. W roku 1971 bos-
manem został ponownie Lech Hertel (Barciński, Krzystolik 1971), zaś nowym 
kierownikiem sekcji żeglarskiej – Stanisław Siczek (Siczek 1971). Nie wiadomo, 
jak długo Stanisław Siczek sprawował swoją funkcję, bo co najmniej od jesieni 
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1973 roku (do lutego 1974 roku) kierownikiem sekcji żeglarskiej był Grzegorz 
Hinel (Krzystolik 1974). Nie miał on zapewne mocnej pozycji w klubie, bo na ze-
braniu sprawozdawczo-wyborczym 15 lutego 1974 roku nie poproszono go nawet 
za stół prezydialny (Anonim 1974a). W nowych wyborach zarządu klubu (w tym 
samym dniu) nowym kierownikiem sekcji żeglarskiej został Janusz Krzystolik. 
Mirosław Madaliński został wtedy członkiem zarządu klubu „Świt”. Nowe wła-
dze klubu i sekcji przełamały złą passę przełomu lat 60. i 70. i w swoim planie 
pracy podjęły decyzję o starcie we wszystkich regatach organizowanych przez 
Szczeciński Okręgowy Związek Żeglarski. Organizowano uroczystości otwarcia 
i zakończenia sezonu (zdj. 5) – żeglarzom niewątpliwie udzielał się optymizm ty-
powy dla pierwszej połowy lat siedemdziesiątych. W odbywających się w dniach 
20–21 września 1974 roku na Zalewie Szczecińskim Regatach Przyjaźni załogi 
„Świtu” zajęły następujące miejsca w klasie Folkboat (na 9 startujących jachtów):
 – s/y Narwal pod dowództwem Dariusza Kaszkiewicza, z załogą: Wojciechem 

Sawickim i Grzegorzem Adamczewskim zajął II miejsce,
 – s/y Delfin pod dowództwem Stanisława Janusa, z załogą: Mieczysławem Gór-

niakiem i Wiktorem Rachubińskim zajął IV miejsce. 

Zdjęcie 5. Otwarcie sezonu na przystani Klubu „Świt” Skolwin  
(widok od strony południowej); lata siedemdziesiąte.

Źródło: nieznane.
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W Regatach Jesiennych 1974 roku odbywających się na jeziorze Dąbie s/y 
Narwal (Dariusz Kaszkiewicz z Wojciechem Sawickim i Wiktorem Rachubiń-
skim) zajął I miejsce, wygrywając wszystkie biegi, zaś s/y Delfin przypłynął na 
IV pozycji (Anonim 1974b). 

Nadal jednak nie poradzono sobie kompleksowo z problemem braku działal-
ności szkoleniowej i niewiele wiadomo na temat tego, czy i kiedy klub prowadził 
kursy na stopień żeglarza. W latach 1974–1975 takich kursów sekcja nadal nie 
prowadziła (Anonim 1976). W latach 70. klub nie miał też instruktorów z upraw-
nieniami zgłoszonych do SOZŻ, dlatego dopływ młodych kadr był znikomy. 
W 1975 roku w klubie było 14 osób bez stopnia, 26 żeglarzy jachtowych, 12 ster-
ników jachtowych oraz 5 jachtowych sterników morskich. W 1975 roku okręg 
nie wykazywał „Świtu” w zestawieniach rywalizacji sportowej (Anonim 1976).

Zachowało się szczegółowe zastawienie wydanych patentów żeglarza jachto-
wego. W sekcji żeglarskiej „Świt”, w okresie od 14 października 1973 do 1986 
roku (a może nawet do 1987?) wydano 73 patenty. Co ciekawe – gdy ktoś szedł do 
wojska, to musiał oddać patent do klubu i zazwyczaj już go potem nie odzyskiwał 
(Jerzy Walkiewicz – informacja ustna).

W latach 1978–1980 następował stały spadek aktywności ZKS „Świt”. Winą 
za to obarczano nie tyko działaczy poszczególnych sekcji, ale również zarząd 
klubu, który w tym okresie „zbierał się nieregularnie, nie sprawował nadzoru 
nad działalnością poszczególnych sekcji, nie analizował rozgrywek i nie oceniał 
pracy szkoleniowej”. Sekcja żeglarska, z uwagi na brak odpowiedniego sprzętu 
wyczynowego i/lub jego niską jakość, zajmowała się przede wszystkim rekreacją, 
a władze papierni traktowały sekcję jako agendę działu socjalnego i wymuszały 
na niej „świadczenie usług dla załogi zakładu” (Jakacki 1983).

Jakacki (1986) zwrócił uwagę, że w latach 1981–1985 sekcja żeglarska wy-
kazywała dużą autonomię w stosunku do klubu „Świt”. Miała własny zarząd, 
własne wyodrębnione obiekty i drogi, specjalistyczny sprzęt. Od 1981 do 1983 
roku kierownikiem tej sekcji był Janusz Krzystolik, zaś funkcję bosmana pełnił 
Stanisław Janus, który odpowiedzialny był za „przygotowanie sprzętu do bez-
piecznego pływania, kontrolowanie uprawnień, wyposażenie w sprzęt ratunkowy 
i sprawowanie ogólnego nadzoru na przystani” (Jakacki 1986). W omawianym 
okresie warunkiem korzystania ze sprzętu żeglarskiego (do czterdziestu godzin), 
było opłacanie składek członkowskich. Po wypływaniu czterdziestu godzin trze-
ba było wnosić dodatkowe opłaty. Ze sprzętu korzystać mogli odpłatnie upraw-
nieni do pływania pracownicy papierni, niebędący członkami sekcji. W latach 
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80. sekcja organizowała różne imprezy żeglarskie dla pracowników papierni, ta-
kie jak rejsy do Trzebieży z okazji otwarcia sezonu (był tam ośrodek wypoczyn-
kowy papierni), wyprawy związane z Dniem Papiernika i rejsy na zakończenie 
sezonu (Jakacki 1986). Wynika z tego, że sekcja w tym okresie była w dalszym 
ciągu przedłużeniem pionu socjalnego zakładu.

15 marca 1983 roku odbyło się zebranie członków sekcji żeglarskiej, na któ-
rym dokonano wyboru zarządu w następującym składzie: Zbigniew Czałczyński 
(komandor sekcji), Mirosław Madaliński (kapitan przystani), Maria Nowakowska 
(sekretarz sekcji), Maria Kazimierska (skarbnik sekcji), Grzegorz Adamczewski 
(członek zarządu) (Jakacki 1986). Określenie „komandor sekcji” pojawiło się wte-
dy po raz pierwszy, podobnie jak „kapitan przystani”, ale nie wiadomo, jaki był 
podział kompetencji. 

W czasie kadencji wyżej wspomnianego zarządu nastąpiły pewne zmiany 
w sprzęcie pływającym. Został on wzbogacony i unowocześniony. W roku 1985 
w wykazie jachtów nie było już Folkboata Delfin (Jakacki 1986). Ponoć został on 
sprzedany na przetargu przez papiernię (Jerzy Walkiewicz – informacja ustna). 
Przybyły dwie Cariny: Murena i Belona, jedna Capella o nazwie Orka II oraz 
cztery plastikowe Omegi. 

Orka II to niegdyś flagowy jacht „Świtu”. Był budowany i wyposażany 
w czynie społecznym przez członków klubu (Stanisław Janus, Jerzy Walkiewicz 
i wielu innych). Miał konstrukcję sklejkową o poszyciu diagonalnym. Kopyto 
prawdopodobnie wypożyczono ze stoczni jachtowej i jacht budowano w paro-
wozowni na terenie papierni (według innej wersji kupiono ze stoczni już gotową 
skorupę).

Cztery Omegi o nazwach: Ognica, Akara, Rogatka i Kostera zbudowane 
były w latach 70. i użytkowane przez wiele lat przez uczniów VI Liceum Ogólno-
kształcącego w Szczecinie w trakcie letnich obozów żeglarskich. Prawdopodob-
nie pod koniec 1983 roku Omegi sprzedano skolwińskiej papierni (Piotr Szalacha 
– informacja ustna). Na rozpoczęciu sezonu 1984 Omegom uroczyście nadano 
nazwy. Pływały w sekcji wiele lat. Na początku lat 90. dwie z nich zostały zabra-
ne przez komornika za długi papierni (Krzysztof Karpeta – informacja ustna), 
jedna rozpadła się na jeziorze Dąbie, inna została sprzedana do klubu Bras w Po-
licach (Jerzy Walkiewicz – informacja ustna).

W roku 1984 wrócono do tradycji organizowania kursów żeglarskich. 
Po ukończonym kursie egzamin zdało i patenty otrzymało 24 członków sekcji 
(Jakacki 1986). 
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W roku 1985 przystąpiono do budowy nowego, większego hangaru o kon-
strukcji stalowej. Poprzedni (drewniany) spełnił już swoją rolę, ale nie wytrzy-
mał próby czasu. Na podmurówce hangaru od strony zachodniej widnieje data 
22.10.1985 r. Poszycie hangaru wykonano z kawałków blachy, które były odpada-
mi poprodukcyjnymi szczecińskiej Fabryki Kontenerów Unikon w Płoni. W za-
kupie przeznaczonych na złom blach pomógł Janusz Krzystolik (Janusz Krzysto-
lik – informacja ustna).

Pod koniec 1985 roku sekcja liczyła 44 członków (Jakacki 1986). W roku 
1986 roku sekcja przeprowadziła kurs na stopień żeglarza jachtowego. Uczest-
niczyło w nim 36 osób. Przeprowadzono 8 rejsów zatokowych (powyżej 48 go-
dzin), w których uczestniczyło 32 żeglarzy (Jakacki 1986). 

Kolejnym komandorem został Leon Berner. Pełnił tę funkcję prawdopodob-
nie od roku 1988 (o czym może świadczyć jego zdjęcie na przystani datowane 
na ten rok) aż – co najmniej – do roku 1992 (Nowakowska 1992). W tym okresie 
(1988–1989) do klubu „Świt” przyjęto kilku prywatnych armatorów wraz z ich 
jachtami. Były to Jaspis (typ Taurus) oraz trzy Cariny: Pixi, Promyk i Ptyś. Pier-
wotnie jachty te należały do jacht klubu West w Jasienicy. W roku 1994, po prywa-
tyzacji macierzystego zakładu klubu West – Nadodrzańskiego Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Przemysłowego – jachty sprzedano ich dotychczasowym opieku-
nom. Potem cumowały one w różnych miejscach, aby osiąść na stałe w „Świcie”. 
S/y Jaspis przez ponad 20 lat był największym jachtem w klubie. Inne prywatne 
jachty to: Friko (typ Carina) oraz Czabai (typ Foka 2).

W lipcu 1992 roku rozpoczęto intensywne prace przy budowie nowego 
nabrzeża. Miało ono solidną konstrukcję stalowo-betonową i przetrwało w nie-
zmienionym kształcie do dzisiaj. Po raz pierwszy w historii sekcji wykorzystano 
całą linię brzegową przystani. Powstało nabrzeże zachodnie (długość 43,65 m), 
nabrzeże północne z pochylnią/slipem (48,96 m), nabrzeże wschodnie (43,22 m) 
oraz centralny pomost w kształcie litery „T” (35,53 m, z odcinkiem czołowym 
12,20 m) odchodzący od nabrzeża północnego w kierunku południowym (Mu-
rawski i in. 1994). Aby lepiej wykorzystać potencjał nowego portu jachtowego, 
wzdłuż nabrzeża wschodniego, zachodniego i częściowo północnego, wbito 
w dno stalowe pale cumownicze (jachty cumujące prostopadle do nabrzeża zaj-
mują mniej miejsca). Przy budowie wykorzystano stare umocnienia brzegowe: 
w nabrzeżu północnym była to poniemiecka drewniana palisada, niegdyś prze-
gradzająca w tym miejscu Cieśnicę, zaś w nabrzeżu wschodnim były to ustawio-
ne na sztorc wzdłuż linii brzegowej wielkie, betonowe walce – technologicznie 
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wyeksploatowane w papierni. Teren przy wschodnim nabrzeżu był bagnisty i za-
lewany przez wodę, więc wzmocniono go i podwyższono poprzez nawiezienie 
wielkich ilości gruzu (Janusz Krzystolik – informacja ustna). Do dzisiaj, przy ni-
skim poziomie wody, pod istniejącym nadal nabrzeżem, widać zarówno palisadę, 
jak i walce (obserwacje własne autorów). Wszystkie prace wykonali w systemie 
gospodarczym i w czynie społecznym członkowie Zakładowego Klubu Sporto-
wego „Świt” przy użyciu sprzętu klubowego, sprzętu należącego do fabryki pa-
pieru lub użyczonego przez zaprzyjaźnione przedsiębiorstwa. Materiały użyte 
w trakcie robót pochodziły głownie z niewykorzystanych zakupów inwestycyj-
nych zakładu lub z rozbiórek budynków i hal fabryki papieru. Płyty betonowe 
pochodziły przede wszystkim ze starej przesypowni cementu na terenie zakładu. 
Roboty zakończono w czerwcu 1993 roku (Murawski i in. 1994). 

Już po zakończeniu inwestycji okazało się, że była ona w całości samowo-
lą budowlaną, co stwierdzili 19 października 1993 roku przedstawiciele Urzędu 
Morskiego w Szczecinie. Nie było pozwolenia na budowę, co więcej – w ogóle 
nie złożono wniosku o wydanie takiej decyzji. Nie posiadano także zatwierdzo-
nego planu realizacyjnego, projektów technicznych oraz nie prowadzono dzien-
nika budowy i dziennika wbijania pali. Nie było osoby odpowiedzialnej za roboty 
z wymaganymi uprawnieniami (Murawski i in. 1994). 

Konflikt z Urzędem Morskim w Szczecinie udało się zażegnać po uzupeł-
nieniu brakującej dokumentacji. Protokół „stwierdzenia zdatności do użytku” 
nowych nabrzeży podpisano 29 września 1994 roku. Ze strony klubu protokół 
podpisał Paweł Jabłoński – Wicekomandor Zakładowego Klubu Sportowego 
„Świt”. Jako bezpośredni powód przebudowy nabrzeży podano zniszczenie po-
przednich drewnianych pomostów spowodowane przez lód w zimie 1991/1992 
(Murawski i in. 1994). Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wydano 8 grudnia 
1994 roku (Borowiec 1994). 

Po Leonie Bernerze funkcję komandora pełnił Paweł Jabłoński (który wcze-
śniej był wicekomandorem), kapitanem przystani został Mirosław Madaliński, 
a funkcję bosmana sprawował Krzysztof Madaliński. 

Na początku nowego milenium Zakładowy Klub Sportowy „Świt” zmienił 
nazwę na Osiedlowy Klub Sportowy „Świt”, uzyskując wpis do rejestru stowa-
rzyszeń 26 czerwca 2001 roku. Pogłębiająca się od lat funkcjonalna rozdzielność 
sekcji i klubu spowodowała, że stroną podpisującą w dniu 10 sierpnia 2001 roku 
umowę najmu hangaru z Fabryką Papieru Szczecin-Skolwin SA był Zarząd Sekcji 
Żeglarskiej ZKS „Świt”, a nie zarząd klubu. Osobami podpisującymi byli: Paweł 
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Jabłoński – „komandor sekcji – prezes zarządu sekcji” oraz Mirosław Madaliński 
– „kapitan przystani – członek zarządu sekcji”. Co ciekawe, na papierze firmo-
wym „Świtu” (pismo datowane na 18 grudnia 2001 roku) widnieje tylko sekcja 
piłki nożnej. Wszystkie jachty, a było ich wtedy 14, były już prywatne. Były to: 
Jaspis (typ Taurus), Orka II (typ Capella), Obłoczek (typ Cumulus), Belona, Fri
ko, Ptyś, Promyk, Pixi, Monika (typ Carina), Kika (typ – przedłużona Carina), 
Czabai (typ Foka 2), Lawinia (typ Venus), Łajbus (typ Kaczuszka), Eliza (nieusta-
lony typ) (Grześkowiak i in. 2001).

Po śmierci Pawła Jabłońskiego w 2002 roku stanowisko komandora objął 
Mirosław Madaliński (Szymon Jabłoński – informacja ustna). Wicekomandorem 
i skarbnikiem został Jerzy Walkiewicz, a sekretarzem Monika Skweres, córka 
obecnego komandora. Janusz Mianowski pełnił funkcję przewodniczącego ko-
misji rewizyjnej, a jej członkami byli Jacek Radzimski oraz Janusz Dawid (Jerzy 
Walkiewicz – informacja ustna).

12 października 2004 roku Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglar-
ski wydał (prawdopodobnie na wniosek zainteresowanego podmiotu) zaświad-
czenie, o tym, że: „ZKS Świt jest członkiem naszego związku od 1959 roku”. 
Sekcja żeglarska była wyszczególniana na papierze firmowym klubu jeszcze 
13 grudnia 2004 roku, natomiast już 22 grudnia tegoż roku pojawiła się nowa 
wersja papieru firmowego – już bez sekcji żeglarskiej. Papier firmowy bez sekcji 
żeglarskiej stosowano w następnych latach – do grudnia 2010 roku (Wojciech 
Piasecki – archiwum). 

W dniu 21 września 2005 roku komandor klubu Mirosław Madaliński wysto-
sował pismo do ZOZŻ w imieniu Klubu Żeglarskiego „Świt” informując o skła-
dzie zarządu (Mirosław Madaliński – komandor; Jerzy Walkiewicz – skarbnik, 
Monika Skweres – sekretarz), liczbie osób w klubie (38) oraz liczbie jachtów (20, 
i to wyłącznie prywatne). Jest to jedyny dokument, w którym opisywany podmiot 
figuruje jako klub, a nie jako sekcja (Madaliński 2005). Jednocześnie warto za-
uważyć, że na pieczątce widniej już inny adres: ul. Stołczyńska 118 (OKS „Świt” 
ma adres ul. Stołczyńska 100). Powołanie samodzielnego klubu żeglarskiego sta-
nowiło historyczną zmianę w dziejach żeglarstwa w Skolwinie. Zaistniała sytu-
acja była naturalną konsekwencją przemian ustrojowych w Polsce z początku lat 
90. Papiernia wyprzedała posiadany sprzęt pływający, a w 2001 roku wszystkie 
jachty były już prywatne i działalność klubowa w dawnym stylu praktycznie nie 
istniała. Podobnie jak na Zachodzie, na jachtach „Świtu” pływali ich właścicie-
le wraz ze swoimi rodzinami i znajomymi. Zniknęła sprawozdawczość i presja 
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na szkolenie młodych kadr, na wyniki sportowe czy rejsy morskie. Dlatego sek-
cja żeglarska zupełnie nie pasowała do filozofii działania macierzystego klubu 
„Świt”. 

7 stycznia 2006 roku Mirosław Madaliński zrezygnował z funkcji koman-
dora, a jego funkcję zobowiązał się pełnić Jerzy Walkiewicz, jako wicekomandor 
i skarbnik. W tym czasie istnienie klubu żeglarskiego było zagrożone. Nowy wła-
ściciel – duńska spółka Norhaven – wielokrotnie, i to używając różnych metod, 
starał się wyeksmitować żeglarzy z przystani. W dniu 28 lutego 2006 roku pa-
piernia wystosowała do niego pismo o wypowiedzeniu umowy najmu hangarów 
z dniem 30 maja 2006 roku. Po bankructwie firmy Norhaven A/S, w grudniu 
2007 roku żeglarze byli nadal nękani przez syndyków masy upadłościowej pa-
pierni. Klub wciąż działał nieformalnie, koncentrując się na aspektach rekreacyj-
nych. Z uwagi na niejasną sytuację prawną nie przeprowadzano nowych wybo-
rów. Dlatego Klubem Żeglarskim „Świt” kierował wicekomandor/skarbnik Jerzy 
Walkiewicz. W tym czasie do klubu przyjęto wiele nowych osób, a dla wzmoc-
nienia jej potencjału również właścicieli kilku jachtów wraz ze sprzętem (Jerzy 
Walkiewicz – informacja ustna). Terenem dawnej papierni dysponował syndyk. 
Podzielił on cały obszar na kilkanaście części i próbował sprzedać działki przyle-
gające do wody różnym inwestorom, także prywatnym. Na skutek zdecydowanej 
postawy żeglarzy inwestorzy ci zostali zniechęceni, gdy okazało się, że Urząd 
Morski w Szczecinie ze względów proceduralnych nie zgodzi się na taką trans-
akcję. 

Osiedlowy Klub Sportowy „Świt” od jakiegoś czasu zabiegał o dzierżawę 
przystani, czekając cierpliwie, aż Gmina Miasto Szczecin przejmie nierucho-
mość od duńskiego właściciela (później – syndyka masy upadłościowej). W maju 
2010 roku wznowiono zajęcia z młodzieżą ze Skolwina, a 31 maja 2010 roku 
prezes Paweł Adamczak wystąpił do Zachodniopomorskiego Związku Żeglar-
skiego w Szczecinie o uaktualnienie wpisów dotyczących klubu i jego działalno-
ści żeglarskiej. Powyższa data oznacza koniec działalności samodzielnego Klubu 
Żeglarskiego „Świt” i jego powrót jako sekcji do Osiedlowego Klubu Sportowego 
„Świt”. W 2011 roku teren przystani przejęła Gmina Miasto Szczecin, a od roku 
2013 teren ten jest dzierżawiony przez klub „Świt”. 

Po przejęciu terenu przystani przez miasto obowiązki komandora sekcji 
przejął Janusz Skweres, który do dziś pełni tę funkcję, zaś skarbnikiem został 
Krzysztof Szczepaniak. Komandor Skweres jest długoletnim członkiem klu-
bu (od roku 1986). Pochodzi z rodziny o tradycjach żeglarskich. Jego bracia, 
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Włodzimierz i Stanisław, pływali w sekcji przez wiele lat – między innymi byli 
odpowiedzialni za Omegę Ognica. Córka komandora, Monika Skweres, była 
wcześniej członkiem zarządu sekcji (klubu). 

Obecnie Sekcja Żeglarska OKS „Świt”, oprócz komandora i skarbnika, nie 
ma innych członków zarządu, a od czasu wydzierżawienia klubowi terenu przez 
miasto nie odbyło się żadne zebranie sprawozdawczo-wyborcze sekcji. 

Liczba członków sekcji żeglarskiej zmieniała się na przestrzeni lat (tab. 1). 
Systematycznie podnosili oni swoje kwalifikacje. Dane te pochodzą z około 
40 różnych materiałów źródłowych o różnej wiarygodności (Wojciech Piasecki 
– archiwum). Zazwyczaj są to sprawozdania dla władz wojewódzkich, miejskich 
lub żeglarskich. Na początku roku 1957 grupa entuzjastów organizujących sek-
cję liczyła około 18 osób. Liczba ta systematycznie rosła, aby w drugiej połowie 
lat 60. przekroczyć 150, a nawet 170. Po konflikcie klubu z sekcją, w latach 1969–
1971, nastąpił dramatyczny spadek liczby członków do około 50 osób. Poziom ten 
ustabilizował się w następnych latach. Po ponownym przejęciu przystani przez 
klub Skolwin w 2010 roku deklarowano liczbę członków na poziomie 100. Liczba 
ta jest trudna do oszacowania w ostatnim dziesięcioleciu, bo tak naprawdę nie 
wiadomo, kto jest członkiem, gdyż nie istnieją deklaracje ani legitymacje człon-
kowskie. Jeżeli przyjąć, że członkami są tylko właściciele jachtów i członkowie 
maszoperii, to ich liczba nie przekracza obecnie 30–40. Jeżeli dodać ich żony 
i dzieci, to liczba członków może łatwo osiągnąć 90–150. Jeżeli uwzględnić mło-
dzież szkolną ze Skolwina biorącą udział w szkoleniu żeglarskim (około 60 osób), 
to liczba członków sekcji żeglarskiej „Świt” może przekroczyć 200. 

O ile osoby niewykwalifikowane żeglarsko łatwo dopisuje się do statystyk, 
to trudno zrobić to samo ze sternikami jachtowymi i osobami z wyższymi stop-
niami, te bowiem są weryfikowane przez nadrzędną instancję, czyli Okręgowy 
Związek Żeglarski. W drugiej połowie lat 60. było w sekcji nawet 38–45 żegla-
rzy jachtowych (chociaż liczba na poziomie 30 wydaje się bardziej wiarygodna). 
Liczba sterników jachtowych wzrastała wolniej i od połowy lat 60. przez następ-
nych 40 lat ustabilizowała się na poziomie około 10. Sterników morskich w po-
szczególnych latach albo nie było w ogóle, albo był tylko jeden. Pierwszy kapitan 
jachtowy pojawił się w klubie dopiero na przełomie 1988/1989 roku wraz z przy-
jęciem jachtu Jaspis i był to kpt. Janusz Mianowski. Kolejni kapitanowie przyjęci 
do klubu w ostatnim dziesięcioleciu to: Artur Wasielewski (s/y Oyster) Marek 
Lewenstein (s/y Kiwi, obecnie nowy jacht Asso) oraz Robert Bzdęga (s/y Szerszeń 
Blue).
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W ostatnich latach (2009–2014) w klubie pojawiło się kilka nowych jachtów 
należących do osób, które wcześniej nie pracowały w papierni i nie miały związ-
ku z klubem. Ponadto kilku wieloletnich członków klubu skorzystało w tym sa-
mym czasie z możliwości wymiany swojego starego sprzętu na jachty kupione 
okazyjnie, głównie za granicą.

W roku 2014 w klubie znajdowało się około 30 jednostek pływających, 
z czego tylko 26 było użytkowanych. Były to: s/y Wassyl (wcześniej s/y Wande
ring Fox; typ: Chiquita 46); s/y Jaspis (Taurus); s/y Denise (wcześniej s/y Tinto
mara; nieznana szwedzka konstrukcja); s/y Oyster (Carter 30); s/y Kohanka [sic!] 
(siatkobetonowy prototyp); s/y Asso (Laser 28); s/y Jamnik (LM 27); s/y Bogu
szek (Colvic Sailer 26); s/y Kudeł (nieznana konstrukcja stalowa); s/y Szymon, 
s/y Marlenka, s/y Capricorn VI, s/y Linn, s/y Black Moon (od 2015 r.) (typ Albin 
Vega 27); s/y Szerszeń Blue (Twister 800); s/y Rafa (Elvstrøm Cruiser 25); s/y Pax 
(Rock 20); s/y Punta (Ursa 2); s/y Neutrino, s/y Wilejka (sprzedany w 2015 r.) 
(Elvstrøm Cruiser 22); s/y Obłoczek (Cumulus); s/y Panga, s/y Belona, s/y Pro
myk, s/y Pixi (Carina 20); s/y Lawinia (Venus); s/y Okruszek, s/y Czabai (Foka 2); 
s/y Kumba (Kaczuszka); s/y Fliper (nieznana konstrukcja sklejkowa). Wszystkie 
jachty są własnością prywatną członków klubu. Wyjątek stanowi jeden Optymist, 
który zakupiony został za klubowe fundusze; szkolą się na nim dzieci (Krzysztof 
Szczepaniak – informacja ustna).

Od 2010 roku sekcja żeglarska, w ramach szeroko pojętej edukacji morskiej, 
prowadzi szkolenia żeglarskie dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Skol-
win. Najbardziej spektakularnymi elementami tego szkolenia są regaty z udzia-
łem wszystkich jachtów sekcji. Odbywają się one dwa razy do roku – w maju lub 
czerwcu oraz we wrześniu lub październiku. 

W ostatnich latach większość jachtów „Świtu” pływa rekreacyjnie, nie dalej 
niż na Zalew Szczeciński czy Zatokę Pomorską. Do wyjątków należą jachty Wa
ssyl, Kiwi, Asso, Pax i Rafa. Jacht Rafa w 2013 roku odbył rejs bałtycki dookoła 
wyspy Rugia, w roku 2014 – na wyspy Bornholm i Christiansø, zaś w 2016 roku 
– na duńską wyspę  Møn. Jachty Pax i Szerszeń Blue pływają co roku na Rugię.

Jacht Kiwi ze swoim właścicielem kpt. Markiem Lewensteinem w 2009 roku 
przypłynął do Szczecina w samotnym rejsie z Norrsundet (koło Sztokholmu). 
Pomierzony w formule KWR w ciągu 5 sezonów zwyciężył w kilkudziesięciu 
regatach, w tym w 2011 roku zdobył Puchar Poloneza. Ostatni jego sukces to 
zdobycie dwóch pucharów (w grupie i wszystkich grupach KWR) w ostatnich 
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regatach sezonu 2013 – Puchar Komendanta HOM. Kiwi stacjonował w klubie 
„Świt” od 2009 do 2014 roku, kiedy to  został sprzedany.

Kpt. Lewenstein kontynuuje dobre tradycje regatowe na swoim kolejnym 
jachcie Asso. W roku 2015 wygrał regaty Puchar Poloneza w klasie ORC Double, 
zaś w sezonie 2016, w klasie KWR 1, wygrał osiem regat spośród dziewięciu, 
w których startował.

Chlubą klubu i sekcji jest jednak s/y Wassyl. Ten piękny dwumasztowy sta-
lowy kecz jest w Skolwinie od 2012 roku. W latach 2012–2014 został poddany 
kapitalnemu remontowi pod nadzorem Przemysława Rafałowskiego. Zwodowany 
został na początku września 2014 roku i do połowy roku 2015 był poddawany 
pracom wyposażeniowym. W październiku 2015 roku wypłynął z siedmioosobo-
wą załogą w rejs okołoziemski pod dowództwem kapitana Artura Wasielewskie-
go8. Rejs „najdłuższą drogą dookoła świata” zaplanowano na trzy lata.

Podsumowanie

Warunki naturalne Szczecina sprawiają, że miasto to ma najlepszy w kraju po-
tencjał do uprawiania sportów wodnych, a żeglarstwa w szczególności. Żadna 
inna aglomeracja w kraju nie może się pod tym względem równać z Grodem 
Gryfa. Doskonałe warunki hydrologiczne nie dotyczą tylko miasta, ale również 
całego rejonu ujściowego rzeki Odry – od Widuchowej aż do Świnoujścia. Za-
chodniopomorscy żeglarze poprzez Zalew Szczeciński mają bezpośredni dostęp 
do rozległych niemieckich i duńskich wód osłoniętych oraz setek małych portów 
i marin, gdzie można dotrzeć nawet małym jachtem. Niedaleko od Szczecina 
Odra łączy się z niemieckimi kanałami stanowiącymi część międzynarodowej 
drogi wodnej E70, co daje możliwość dopłynięcia do zachodniej Europy (An-
twerpia, Marsylia etc.).

Ogromna większość miejsc postojowych dla jachtów w Szczecinie jest zlo-
kalizowana na południowym brzegu jeziora Dąbie. Łatwo zauważyć, że żeglarz 
z tamtych przystani (dla przykładu z JK AZS), mając do dyspozycji popołudnie 
(kilka godzin po pracy), nie jest w stanie dopłynąć dalej niż na północny kraniec 
jeziora Dąbie i odwiedzić tam jedyny port jachtowy – w Lubczynie. Płynięcie 
w kierunku południowym jest już wykluczone z powodu braku zwodzonych mo-
stów na Regalicy. Dla porównania – żeglarz ze „Świtu” ma w swoim zasięgu 
zarówno jezioro Dąbie ze wspomnianą Lubczyną, jak i całą Roztokę Odrzańską 

8 http://wassyl360.com.
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z portami w Stepnicy (cztery mariny do dyspozycji), Gąsierzynie, Trzebieży, Ja-
sienicy. Przewaga czterech godzin, jaką ma żeglarz ze Skolwina, ma też duże 
znacznie w pływaniach weekendowych. 

Innym aspektem wpływającym na atrakcyjność danej przystani jest jej od-
ległość od miejsca zamieszkania żeglarza. W ostatnich latach rozbudowują się 
intensywnie dzielnice północne Szczecina oraz jego zachodnie obrzeża (gmina 
Dobra). Strefa nowej zabudowy otaczającej nasze miasto ciągnie się od Kołba-
skowa przez Mierzyn, Bezrzecze, Wołczkowo, Głębokie i Pilchowo do Osowa, 
Warszewa, Osiedla Bukowo, aż do wzgórz nadodrzańskich (Stołczyn i Skolwin). 
Nową zabudowę stanowią głównie domy jednorodzinne, a zatem jej mieszkańcy 
to zazwyczaj ludzie o większej zasobności finansowej niż mieszkańcy dzielnic 
o zwartej zabudowie, wielu z nich może więc sobie pozwolić na kupno jachtu. 
Jeżeli osoby z wymienionych dzielnic zajmują się żeglarstwem, to średni dystans, 
jaki mają do pokonania na przystań w Dąbiu, to 14–20 km. Dla porównania – 
odległość do klubu „Świt” to tylko 6–10 km. Należy też podkreślić, że przebycie 
prowadzącej przez zakorkowane centrum drogi do Dąbia zajmuje bardzo dużo 
czasu – więcej niż mogłoby wynikać z nominalnej odległości.

Atrakcyjność Skolwina jako potencjalnego ośrodka żeglarskiego ma także 
związek z sezonowymi migracjami jachtów morskich między niemieckim wy-
brzeżem morskim a Berlinem. Tysiące jachtów zimuje w stolicy Niemiec, a wio-
sną przepływa ze złożonymi masztami kanałami do Odry i przez Szczecin do 
morza. Po pokonaniu mostów w centrum Szczecina maszty te trzeba postawić. 
Niestety, brakuje odpowiedniej infrastruktury. Sytuację tę w małym stopniu wy-
korzystuje Marina Gocław i JK AZS. Mógłby to robić też „Świt”, ale potrzeba na 
to dodatkowych inwestycji. 

Dobrą inicjatywą miasta i województwa są działania podejmowane w celu 
rozbudowy infrastruktury żeglarskiej. Przykładem jest Zachodniopomorski 
Szlak Żeglarski. Niestety, decyzję o budowie lub rozbudowie przystani jachto-
wych podejmuje się często zupełnie bez rzetelnej analizy sensowności ich lo-
kalizacji oraz koordynacji działań na szczeblach ogólnopolskim, wojewódzkim 
oraz gminnym. Potrzeby małych grup interesu zastępują rzetelne planowanie 
przestrzenne oraz szerszą wizję potrzeb miasta, województwa i kraju. Wiodący 
niegdyś ośrodek szkolenia żeglarskiego w Trzebieży doprowadzono do ruiny i nie 
widać realnych szans na jego odbudowę. Pewne nadzieje na rozwój żeglarstwa 
w lewobrzeżnej części Szczecina daje nowa marina miejska na Wyspie Grodz-
kiej (między Wałami Chrobrego a Łasztownią). Niestety, ma ona jeszcze gorszą 
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lokalizację niż mariny przy ulicy Przestrzennej. Tam przynajmniej w pobliżu 
jest jezioro, a z Wyspy Grodzkiej żeglarze mają do pokonania na silniku dystans 
kilku kilometrów przez kanał rzeki Świętej. Planując budowę mariny, zupełnie 
nie zaplanowano pogłębienia i oczyszczenia z betonowych przeszkód Orlego 
Przesmyku, który jest obecnie niedostępny dla jachtów balastowych.

Reasumując, można stwierdzić, że lewobrzeżna cześć Szczecina, a szczegól-
nie jego dzielnica Skolwin, ma duży potencjał do tworzenia nowych przystani i co 
za tym idzie – do zwiększenia ruchu żeglarskiego. Szczecin w pełni nie wyko-
rzystuje swojego położenia i świetnych warunków hydrologicznych. Żeglarstwo 
kojarzone jest tu z jeziorem Dąbie, natomiast lewy brzeg Szczecina, zwłaszcza na 
północy miasta, ma znacznie lepsze warunki do tworzenia baz wypadowych dla 
żeglarzy. W momencie, gdy żeglarstwo stanie się trochę mniej elitarne i bardziej 
dostępne, zwiększą się szanse, aby na opisywanym obszarze powstały przysta-
nie, które będą pełnić podobną, znaczącą rolę do tych z ulicy Przestrzennej nad 
jeziorem Dąbie.

Podziękowania

Autorzy pragną wyrazić swoje podziękowania następującym osobom, które udostępniły 
prywatne materiały lub inne informacje wykorzystane w niniejszej publikacji: Jerzemu 
Walkiewiczowi, Andrzejowi Madalińskiemu, Zygmuntowi Chabrowskiemu, Szymono-
wi Jabłońskiemu, Przemysławowi Rafałowskiemu, Krzysztofowi Woronowiczowi, Ja-
nuszowi Krzystolikowi, Krzysztofowi Karpecie, Januszowi Sweresowi, Krzysztofowi 
Szczepaniakowi, Piotrowi Szalasze, Romanowi Aksmanowi oraz Bognie Czałczyńskiej. 
Autorzy są też wdzięczni pracownikom  następujących instytucji, których materiały ar-
chiwalne wykorzystano: Archiwum Państwowego w Szczecinie (również filii w Białej 
Górze koło Międzyzdrojów), Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Szczecinie, 
Archiwum Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, archiwum syndyka Papierni Skolwin, 
Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
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AbstrAkt

Szczecin jest miastem, które ma najlepszy w kraju potencjał do uprawiania sportów wod-
nych, a żeglarstwa w szczególności. Żadna inna aglomeracja w kraju nie może się pod 
tym względem równać z Grodem Gryfa. Jedną z przeszkód efektywnego wykorzystania 
sprzętu pływającego jest niewłaściwa, zdaniem autorów niniejszej pracy, lokalizacja in-
frastruktury żeglarskiej. Ogromna większość miejsc postojowych dla jachtów w Szcze-
cinie jest zlokalizowana na południowym brzegu jeziora Dąbie. Łatwo zauważyć, że że-
glarz z tamtych przystani, mając do dyspozycji kilka popołudniowych godzin (po pracy), 
nie jest w stanie dopłynąć dalej niż na północny kraniec jeziora Dąbie i odwiedzić tam 
jedyny port jachtowy – w Lubczynie. Dla porównania żeglarz z lewobrzeżnego Szczeci-
na (Skolwina) ma w swoim zasięgu, w porównywalnym czasie, zarówno jezioro Dąbie ze 
wspomnianą Lubczyną, jak i całą Roztokę Odrzańską z portami w Stepnicy (cztery mari-
ny do dyspozycji), Gąsierzynie, Trzebieży, Jasienicy. Przewaga czterech godzin, jaką ma 
żeglarz ze Skolwina, ma też duże znaczenie w pływaniach weekendowych. 

Innym aspektem atrakcyjności przystani jest jej odległość od miejsca zamieszkania 
danego żeglarza. W ostatnich latach rozbudowują się intensywnie dzielnice północne 
Szczecina oraz jego zachodnie obrzeża i można przypuszczać, że to właśnie tam, w za-
budowie jednorodzinnej, mieszkają potencjalni właściciele jachtów. Średni dystans, jaki 
mają do pokonania ci żeglarze do przystani w Dąbiu, przez ruchliwe centrum miasta, to 
14–20 km. Dla porównania, odległość do Skolwina to tylko 6–10 km. 

Mając na uwadze wypromowanie Skolwina jako lokalizacji przyszłego, bardziej 
funkcjonalnego centrum żeglarskiego, autorzy niniejszej pracy postanowili zbadać i opi-
sać historię i inne uwarunkowania rozwoju żeglarstwa w północnej części lewobrzeż-
nego Szczecina w okresie powojennym, a ściślej – w ostatnich 60 latach istnienia sekcji 
żeglarskiej Klubu Sportowego „Świt”. Nasza inicjatywa nabiera nowego znaczenia w sy-
tuacji, gdy fundusze unijne są wykorzystywane także na finansowanie portów i przysta-
ni żeglarskich, czego przykładem jest Zachodniopomorski Szlak Żeglarski.

tHE DEvElopmEnt of sailing in lEft-bank sZcZEcin. 
part 1. sailing sEction of sc “świt” skolwin

abstract

Szczecin is a city with the best potential for water sports in the country and sailing in 
particular. No other Polish urban agglomeration can even match it in this respect. In the 
opinion of the authors of this paper, wrong location of the yachting infrastructure is one 
of the main obstacles preventing the effective usage of boats in this city. The majority of 
berths for pleasure craft are located on the southern shores of Lake Dąbie. It is obvious 
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that a yachtsman stationed there, having to his disposal just a few hours after work, is not 
capable to reach any further than the northern part of this lake, including the only marina 
there – Lubczyna. On the other hand, his colleague from the left-bank Szczecin (Skolwin) 
can reach, within comparable time limits, not only Lake Dąbie (with Lubczyna) but also 
Roztoka Odrzańska with a selection of ports in Stepnica (four marinas), Gąsierzyno, 
Trzebież, and Jasienica. The four-hour advantage of sailors from Skolwin is also important 
during weekend trips.

Another attractive aspect of the Skolwin marina is the shorter distance from 
a yachtsman residence. In recent years there has been a rapid development of the northern 
areas of Szczecin and its western perimeter. It is likely that the above-mentioned subur-
ban areas are inhabited by many people who could afford to have a yacht. An average 
distance to be covered on the way to the marinas in the Dąbie District is 14–20 km and 
a comparable distance to Skolwin is only 6–10 km.

Having in mind the need to promote Skolwin as a site of a future, more functional, 
yachting centre, the authors of this paper studied the history and other background factors 
affecting the development of water sports in the northern part of the left-bank Szczecin. 
They focused on the time period after World War 2, and on the last 60 years in particular, 
which coincided with the existence of the Sailing Section of the Sports Club “Świt”. Our 
initiative seems to be important in the current situation when the EU funds are also being 
used for developing yachting infrastructure, such as the West-Pomeranian Sailing Route.
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W dniu 1 stycznia na Jasnych Błoniach w Szczecinie zorganizowano Szczeciński 
Bieg Noworoczny z udziałem ponad 500 osób, a zwyciężyli w nim Paulina 
Grzegórzek i Bartosz Nowicki. Szczeciński tyczkarz Piotr Lisek na zawodach 
halowych w Szczecinie uzyskał wynik 520 cm. Parę dni później w Berlinie był 
czwarty z wynikiem 573 cm. Podczas halowych ME w Pradze w końcu stycznia 
zdobył brązowy medal z rezultatem 590 cm. W Orleanie we Francji uzyskał rezul-
tat 580 cm, a w Ruen (Francja) 570 cm. Parę dni później w Poczdamie zwyciężył 
wynikiem 580 cm. W Toruniu również zwyciężył skokiem na wysokość 570 cm.

Na początku lutego w Lasku Arkońskim w Szczecinie zorganizowano prze-
łajowe Biegi Narodowe dla młodzieży (ponad 1200 uczestników). W grupie szkół 
podstawowych wygrała SP 16, wśród gimnazjów – Gimnazjum nr 14, a wśród 
szkół licealnych – LO nr 2 (dziewczęta) i Technikum Chemiczne (chłopcy). W po-
łowie lutego na mitingu w Toruniu Piotr Lisek zwyciężył w skoku o tyczce wy-
nikiem 587 cm, a jego kolega klubowy, Przemysław Czerwiński, wygrał konkurs 
tyczkarski we Francji, skacząc 550 cm. Na zawodach halowych w Łodzi Piotr 
Lisek był drugi, z wynikiem 575 cm.

W lutym w hali przy stadionie zorganizowano halowe zawody dla młodzie-
ży (ponad 300 osób). Także w lutym Krystian Zalewski z Goleniowa, jako repre-
zentant Szczecina, zajął 6. miejsce w biegu przełajowym na 10 km we Włoszech, 
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w którym zwyciężyli Kenijczycy i Etiopczycy. W końcu lutego Rada Miasta 
Szczecina nadała jednej z ulic imię Stefana Lewandowskiego (Latający Doktor), 
16-krotnemu rekordziście Polski w biegach średnich w latach 50. XX wieku, 
zmarłemu w roku 2007. Podczas HMP w Spale P. Lisek zdobył złoty medal sko-
kiem na wysokość 580 cm, a Przemysław Czerwiński był trzeci (540 cm).

W marcu seniorzy MKL na Przełajowych MP zdobyli: złoty medal – 
Adam Nowicki w biegu na 10 km, brązowy medal – Artur Olejarz na 4 km, 
a Bartosz Nowicki zajął 8. miejsce na 4 km. Od kwietnia w Szczecinie za spra-
wą byłego maratończyka Jerzego Skarżańskiego zorganizowano dla mieszkań-
ców Szczecina biegi dla „zdrowotności” odbywające się 2–3 razy w tygodniu. 
Na początku maja P. Lisek na stadionie w Atenach uzyskał w skoku o tyczce 
wysokość 564 cm i zajął tam 1. miejsce. Podczas zawodów Diamentowej Ligi 
w Katarze Lisek zajął 5. miejsce z wynikiem 550 cm. 24 maja odbyły się biegi 
przełajowe na Arkonce. Zwyciężył Piotr Dacki przed Tomaszem Waszczukiem 
oraz Milena Bogucka przed Magdaleną Waszczuk. Mieszkaniec woj. zachod-
niopomorskiego, Dariusz Gapiński, w swojej karierze przebiegł 100 maratonów. 
Od maja w Szczecinie organizowano dla 11-, 12-, 13-latków czwartki lekkoatle-
tyczne, aby zachęcić młodzież do uprawiania tej dyscypliny sportu. W kolejnej 
edycji Diamentowej Ligi P. Lisek uzyskał 570 cm, zajmując 5. miejsce i uzysku-
jąc minimum na Mistrzostwa Świata. P. Czerwiński na zawodach w Bydgoszczy 
osiągnął rezultat 540 cm.

Na początku czerwca zmarł w Szczecinie były płotkarz z Pogoni, Roman 
Maksymow. Podczas kolejnego mitingu w Bydgoszczy skok o tyczce wygrał 
P. Lisek wynikiem 570 cm. W dniu 21 czerwca 79 uczestników ukończyło super-
maraton Szczecin–Świnoujście (147 km): pierwszy – Dawid Pigłowski z Kłodawy 
(14.16,27 godz.), trzeci – Tomasz Łużyński z Polic (14.48,20 godz.), piąta – Monika 
Białosiewicz ze Szczecina (15.09,59 godz.). Reprezentacja Polski zajęła 4. miejsce 
za Rosją, Niemcami i Francją podczas Drużynowych ME. Reprezentant woj. za-
chodniopomorskiego Krystian Zalewski wygrał tam bieg na 3000 m z przeszko-
dami (8.37,51 min), Renata Pliś była pierwsza na 5000 m (15.49,29 min), a P. Lisek 
zajął trzecie miejsce w skoku o tyczce rezultatem 580 cm. W Kołobrzegu ro-
zegrano duathlon (10 km biegu, 40 km jazdy na rowerze i 5 km biegu), w któ-
rym zwyciężyli Dominik Kozak i Łukasz Kalaczyński. Na zawodach w Baku 
P. Lisek był trzeci z wynikiem 582 cm, a P. Czerwiński szósty (542 cm). Parę 
dni później w Płocku obaj uzyskali rezultaty po 565 cm. Podczas rozegranych 
w Zielonej Górze MP Osób Niepełnosprawnych szczeciński START wywalczył 
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17 medali (6 złotych, 5 srebrnych i 6 brązowych). Na MP w Krakowie R. Pliś ze 
Świnoujścia wygrała 5000 m i była druga na 1500 m, P. Lisek zajął 3. miejsce 
w skoku o tyczce (540 cm), a K. Zalewski wygrał bieg na 3 tys. m z przeszkoda-
mi czasem 8.35,48 min. P. Lisek na mitingu w Monako skoczył o tyczce 557 cm, 
a podczas Diamentowej Ligi w Londynie był 5. z wynikiem 565 cm. Na początku 
sierpnia w Szczecinie rozegrano Memoriał J. Kusocińskiego. Zanotowano tam 
szereg wartościowych wyników. Paweł Fajdek dwa razy bił rekord Polski w rzu-
cie młotem: 83,83 m i 83.93 m. P. Lisek zdobył złoty medal w skoku o tycz-
ce, skacząc 5,72 m. Tomasz Majewski uzyskał w pchnięciu kulą 21 m, a Anita 
Włodarczyk wygrała rzut młotem (78,60 m). 18 sierpnia w Międzyzdrojach roze-
grano Memoriał Komara i Ślusarskiego. W sierpniu na MŚ w Pekinie P. Lisek wy-
walczył brązowy medal w skoku o tyczce (razem z Wojciechowskim i Francuzem 
Lavillenie) wynikiem 580 cm, a K. Zalewski był dziewiąty na 3000 m z prze-
szkodami. W końcu sierpnia w Szczecinie rozegrano Półmaraton Gryfa (21 km), 
w którym uczestniczyło 2002 osób, w tym 462 kobiety. Zwyciężył Marcin Fehlau 
z Poznania (1.10,47 godz.) przed Zbigniewem Murawskim ze Szczecina (1.15,01 
godz.), a w gronie kobiet Małgorzata Pozorska (1.28,48 godz.) ze Śląska. W biegu 
krótszym na 10 km zwyciężyli B. Nowicki i Monika Andrzejczak.

Na początku września podczas Diamentowej Ligi w Zurichu P. Lisek zajął 
2. miejsce w skoku o tyczce z wynikiem 567 cm, a następnie w Berlinie wygrał 
konkurs w skoku o tyczce, uzyskując 574 cm. We wrześniu rozegrano tradycyjny 
maraton Świnoujście–Wolgast (236 uczestników), w którym zwyciężył Maciej 
Łucyk z Poznania, przed Jarosławem Janickim z Gryfina, a w gronie kobiet naj-
lepszą była Agnieszka Sikorska ze Szczecina.

3 września P. Lisek wygrał konkurs w skoku o tyczce w Warszawie podczas 
Memoriału Kamili Skolimowskiej, skacząc 564 cm, pokonując mistrza świata, 
Kanadyjczyka Shewna Barbera (554 cm). We wrześniu i w październiku zorga-
nizowano w Szczecinie dwa marszobiegi (ponad 1000 osób) propagujące ruch 
na świeżym powietrzu. 11 listopada na Jasnych Błoniach w Szczecinie odbył się 
Bieg Niepodległości (9 km) – bez rywalizacji. W grudniu Monika Pyrek, była 
szczecińska tyczkarka, została kandydatką do Komisji Zawodniczej MKOL.

W dniu 10 stycznia w Bytowie rozegrano 78. Przełajowe MP juniorów 
i młodzieżowców w kolarstwie, gdzie złoty medal wywalczył Wojciech Cieniuch 
z PIASTA Szczecin, a w kategorii masters jego ojciec, Arkadiusz Cieniuch, 
medal srebrny. W Kolumbii polski zespół z Damianem Zielińskim i Kamilem 
Kuczyńskim na torze kolarskim wywalczył brązowe medale w ostatniej edycji 
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PŚ, pokonując drużynę Japończyków. D. Zieliński zajął tam 8. miejsce w sprin-
cie indywidualnym, zaś nieco później na MŚ pod Paryżem podczas treningu 
na torze miał groźny upadek i mocno potłuczony uczestniczył w zawodach. 
Małgorzata Wojtyra wraz z koleżankami z reprezentacji w wyścigu drużynowym 
zajęła 10. miejsce, a drużyna męska sprinterów była siódma. W keirinie Kamil 
Kuczyński był 25., na 1 km zajął 10. miejsce. D. Zieliński po upadku przegrał 
w 1/16 finału z Holendrem na 200 m. M. Wojtyra w omnium (wielobój) była 
osiemnasta, na 500 m – dziewiąta, ze startu lotnego – dwunasta, a w wyścigu 
punktowym – dziewiętnasta. W marcu K. Kuczyński na zawodach na Litwie 
wygrał keirin, sprint i 1 km. Na OOM Oskar Filipiak z PIASTA na welodromie 
w Pruszkowie był drugi w keirinie.

Od kwietnia urządzano na torze kolarskim w Szczecinie tzw. środy kolarskie 
dla młodzieży, aby zachęcić młodzież do uprawiania kolarstwa. W maju amatorzy 
urządzili rajd kolarski z południa Polski do Szczecina – ponad 500 km. W koń-
cu maja w Pruszkowie odbyły się MPJ w kolarstwie torowym. Mateusz Miłek 
z PIASTA wywalczył tam srebrny medal w keirinie i medal brązowy w sprincie. 
W sprincie drużynowym zespół szczeciński w składzie Adrian Margula, Aleks 
Casfaldo i Mateusz Miłek zajął 5. miejsce. Dnia 21 czerwca w Szczecinie ponad 
1000 osób uczestniczyło w jeździe rowerami po mieście w tzw. Święcie Cyklistów. 
Także w czerwcu, w ramach propagowania kolarstwa, rozpoczęto rajdy rowerowe 
pod nazwą „Rowerowe podróże małe i duże” dla dorosłych i młodzieży. W koń-
cu czerwca podczas MP w Sobótce w nocy spłonęły trzy samochody ze sprzę-
tem kolarskim, w tym samochód PIASTA Szczecin. Na początku lipca zawodnik 
PIASTA Wojciech Cieniuch podczas OOM w Głogowie został wicemistrzem MPJ 
w MTB (kolarstwo górskie). We wrześniu M. Wojtyra w Pruszkowie wywalczy-
ła tytuł MP w omnium (wielobój kolarski na torze). We wrześniu D. Zieliński 
z PIASTA zdobył na ME brązowy medal w sprincie, a M. Wojtyra była czwarta 
na 4 km w wyścigu drużynowym (upadek Katarzyny Pawłowskiej), a w scratchu 
na MEJ zespół zdobył srebrny medal, zaś Adrian Tekliński – brązowy. Trenerem 
PIASTA jest były szczeciński kolarz Zygfryd Jarema.

Drugiego listopada D. Zieliński uczestniczył w PŚ w Kolumbii, gdzie zajął 
6. miejsce, pokonując m.in. mistrza olimpijskiego z Londynu, Brytyjczyka Jasona 
Kannego. W listopadzie szczecińscy kolarze przebywali 4 tygodnie w Sydney 
(Australia), gdzie trenowali i brali udział w zawodach torowych. D. Zieliński był 
pierwszy w sprincie, K. Kuczyński – trzeci. D. Zieliński w eliminacjach ustanowił 
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rekord toru w sprincie 9. 992 s, zaś w grudniu uczestniczył w PŚ w Nowej Zelandii, 
gdzie zajął 5. miejsce. M. Wojtyra zajęła tam 6. miejsce w omnium.

Na początku roku ARKONIA w Szczecinie przegrała mecz piłki wodnej 
z ŁSTW Łódź 8:12. Na szczecińskim nowym basenie Floating Arena organizowa-
no coroczne „soboty pływackie” dla dzieci i młodzieży, aby uczyć pływania oraz 
wyławiać talenty pływackie. W połowie stycznia w Gorzowie ARKONIA poko-
nała w meczach piłki wodnej zespół miejscowych GKPW 16:9 i 15:10. W marcu 
w Szczecinie zorganizowano turniej eliminacyjny w piłce wodnej do MEJ, pod-
czas którego reprezentacja polskich juniorów zajęła 3. miejsce i nie awansowała 
na MEJ (awansowały zespoły Francji i Rumuni).

W marcu na MPJ w Gliwicach (17–18 lat) szczecińscy pływacy wywalczy-
li 13 medali: Paweł Sendyk złoty na 50 m motylkiem (23.38 s), 50 m dowol-
nym (22.15 s) i 100 m dowolnym (48.88 s), Adam Staniszewski złoty na 1500 m 
(15.11,13 min), 200 m dowolnym (1.49,22 min) i 400 m dowolnym (3.49,38 min); 
srebrne medale zdobyli Patryk Adamczyk na 200 m motylkiem (1.59,36 min), 
Dawid Pietrzak na 400 m stylem zmiennym (4.18,61 min) oraz Małgorzata Oleba. 
Wygrały też szczecińskie sztafety oraz zdobyto medale brązowe. W tym też mie-
siącu ARKONIA wygrała w Poznaniu mecz piłki wodnej 8:7, a drugi przegrała 
8:9; uplasowała się więc na czwartym miejscu w lidze. W kolejnych meczach 
w Szczecinie ARKONIA dwa razy pokonała POLONIĘ Bytom 17:10 i 15:8. 
Na początku maja w Gorzowie w pływackim GPx na długim basenie Mateusz 
Sawrymowicz wygrał 1500 m (15.26,93 min), a Filip Zaborowski 400 m stylem 
dowolnym (3.55,17 min). W maju ARKONIA przegrała dwa mecze piłki wodnej 
z zespołem Łodzi 7:9 i 8:18. W maju Michał Domagała, Polak urodzony w USA, 
przeszedł do MKP w Szczecinie, by tu trenować. W maju także w Szczecinie ro-
zegrane zostały zawody pływackie o Grand Prix, gdzie Filip Zaborowski wygrał 
400 m stylem dowolnym (3.55,17 min), M. Sawrymowicz zwyciężył na 1500 m 
czasem 15.24,31 min, F. Zaborowski wygrał 400 m stylem zmiennym 4.29,81 min. 
W końcu maja F. Zaborowski w Szczecinie uzyskał na 400 m w stylu dowol-
nym 3.50,23 min, uzyskując tym samym minimum na MŚ, M. Sawrymowicz 
był drugi na 1500 m z wynikiem 15.14,06 min, Wojciech Wojdak zwyciężył na 
800 m stylem dowolnym (7.53,23 min), a drugi był F. Zaborowski (8.00,60 min). 
Trzecie miejsce w tym wyścigu zajął kolejny szczecinianin, Paweł Furtak z cza-
sem 8.01,68 min. W sztafecie 4 × 200 m stylem dowolnym zespół Szczecina 
zajął drugie miejsce. Katarzyna Baranowska (trenująca w Niemczech) zajęła 
na 200 m stylem zmiennym drugie miejsce (2.18,08 min) oraz trzecie na 400 m 
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stylem zmiennym (4.55,08 min) i również trzecie na 200 m stylem grzbietowym 
(2.16,02 min). 20 czerwca podczas PŚ na Węgrzech na otwartym basenie na 
1500 m M. Sawrymowicz uzyskał minimum na MŚ w Kazaniu (Rosja), a na 
10 km miał wynik 1.41,54 godz. W czerwcu na Igrzyskach Europejskich w Baku 
szczecinianin Paweł Sendyk wywalczył srebrny medal na 50 m stylem motylko-
wym (23.97 s), K. Pągowska odpadła w eliminacjach na 100 m kraulem (59.73 s). 
P. Sendyk zdobył dwa złote medale na 50 i 100 m stylem dowolnym, a Patryk 
Adamczyk w półfinale na 200 m motylem (2.00,12 min), a finale był czwart z wy-
nikiem 1.59,88 min.

Dnia 29 czerwca w Szczecinie świętowano 55. rocznicę powstania szcze-
cińskiego WOPR. Dokonano podsumowania wieloletniej pracy, nagrody wyróż-
nienia i plany. Młodzicy ARKONII zostali wicemistrzami Polski w piłce wod-
nej w Bytomiu. Latem na Arkonce otwarto kąpielisko dla publiczności. W lipcu 
w Ostrowcu Świętokrzyskim i w Dębicy rozegrano MP 16-latków. Złote medale 
wywalczyła Weronika Margulska (wygrała 400 m stylem dowolnym – 4.30,40 min) 
oraz sztafeta dziewcząt 4 x 200 m, a medal brązowy zdobyła Julia Szatanek na 200 
m stylem dowolnym (2.07,67 min) i 400 m (4.30,15 min) oraz Karol Gajdziński na 
50 m stylem grzbietowym. Na zawodach pływackich w Szczecinie F. Zaborowski 
uzyskał na 400 m czas 3.50,43 min. oraz na 1500 m – 15.14,06 min. W końcu lipca 
na OOM w Ostrowcu Świętokrzyskim młodzi pływacy z MKP zdobyli 15 medali 
i wygrali zawody zespołowo. Najlepsi to: Patryk Adamczyk (pierwszy na 200 m 
motylem), Alex Olejnik (pierwszy na 50 m klasycznym) i męskie sztafety. W gro-
nie dziewcząt Paulina Majsztutowicz była pierwsza na 200 m stylem klasycznym, 
a Małgorzata Oleba – na 200 m motylkiem. Podczas MP kadetów szczecinianie 
wywalczyli 8 medali, a najlepsi to Wera Margula (pierwsza na 400 i 800 m), 
Krzysztof Bugała (pierwszy na 1500 m) oraz Julia Szatanek i K. Grudziński. 
Pod koniec lipca na MŚ w Kazaniu M. Sawrymowicz zajął 22. miejsce na 10 km, 
F. Zaborowski – 12. na 400 m (3.47,59 min), zaś Kornel Czerniak zdobył brązowy 
medal na 50 m stylem motylkowym (23.15 s). Dnia 22 sierpnia rozegrano maraton 
morski z Helu do Gdyni (20,5 km), w którym brało udział 14 uczestników z Polski, 
Rosji i USA; wygrał go Mateusz Sawrymowicz ze Szczecina z czasem 4 godz. 
12 min (woda +18°). Nowym trenerem piłki wodnej ARKONI został Krzysztof 
Kupis. Trenerem pływaków Szczecina (kadry) jest Mirosław Drozd. W meczach 
LEGIA Warszawa – ARKONIA Szczecin padły wyniki 4:10 i 8:10 dla ARKONII, 
która zajmowała drugie miejsce w lidze. Zespół ARKONII wygrał dwa mecze 
piłki ręcznej w Gorzowie walkowerem i jeden 14:3. ARKONIA wygrała pierwszy 
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mecz z MPŁSTW Łódź 10:9, a drugi przegrała 5:9. W grudniu w Szczecinie odby-
ły się MP w pływaniu Osób Niepełnosprawnych. Startowało ponad 400 zawod-
ników, a najlepsza ze szczecinianek, Paulina Woźniak, zdobyła 7 medali. Dobrze 
wypadli też Piotr Mejsner, Patryk Karliński, Weronika Apolinarek, Wojciech 
Trybuchowski, Nikola Lisek i Natalia Czerniuch. W Policach zorganizowano 
Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół i Ośrodków Specjalnych w pływaniu (10 zespo-
łów). Podczas zimowych MP w pływaniu w Lublinie F. Zaborowski zajął drugie 
miejsce na 400 m (3.50,37 min) wygrał 800 m w czasie 7.56,36 min. i 1500 m 
(14.50,36 min), a M. Sawrymowicz na 800 m był piąty z czasem 7.54,35 min. 

10 lutego Aleksander Doba wygrał wybory plebiscytowe National 
Geographic i zdobył tytuł Poszukiwacza Przygód za rok 2014 za przepłynięcie 
Atlantyku specjalnym kajakiem z Europy (Lizbona) do Stanów Zjednoczonych 
na Florydę. Podróż szczecińskiego kajakarza trwała pór roku. Głosowało na nie-
go 521 tys. uczestników z całego świata. W 2016 roku kajakarz planuje podróż 
powrotną z USA do Europy. Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył go 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Kajakarze z Choszczna, jako 
reprezentacja Szczecina, grają w polo kajakowe. Na międzynarodowym turnieju 
w Danii zarówno kobiety, jak i mężczyźni zajęli czwarte miejsca. Uczestniczyli też 
w turniejach kajakowych polo w Niemczech i we Francji. W czerwcu w Centrum 
Żeglarskim, oprócz szkolenia żeglarskiego, prowadzono także szkolenie kajaka-
rzy. Prowadził je Piotr Owczarski, ucząc młodych kajakarzy pływania po rzekach 
i jeziorach. W lipcu i sierpniu Klub Kajakowy zapraszał szczecińską młodzież do 
uczestniczenia w rejsach kajakowych po jeziorze Dąbie oraz po akwenach szcze-
cińskich w towarzystwie A. Doby. Latem rozegrano kilka regat tzw. Smoczych 
łodzi, podczas których wiosłowało 20 kajakarzy. Szczecińska załoga plasowała 
się zawsze w czołówce takich regat. W Policach zorganizowano także „Wakacje 
z kajakiem”, gdzie uczono pływania kajakami po akwenach. Prócz tego powstała 
nowa konkurencja – pływanie stojąc na desce i wiosłowanie wiosłem. W pływa-
niu sportowym młodzi szczecińscy kajakarze uczestniczyli w różnych zawodach 
kajakowych w kraju, nie odnosząc jednak znaczących sukcesów.

W styczniu, po rezygnacji starszych szczecińskich wioślarzy z dalszego 
uprawiania sportu wyczynowego, utworzono nową czwórkę podwójną, w której 
wystąpili dwaj szczecinianie – Piotr Licznerski i Konrad Wasielewski, do których 
próbuje się dokoptować kolejnych wioślarzy z innych klubów. Na początku lutego 
w Szczecinie zorganizowano ME na wioślarskim ergometrze z udziałem ponad 
700 wioślarzy, jednak szczecinianie nie odnieśli sukcesów. Podobnie było na MP 
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seniorów i juniorów, gdzie szczecińskie osady z ledwością awansowały do fina-
łów, a czasem tylko do półfinałów. Po odejściu starych mistrzów na „sportowe 
emerytury” nastąpił wyraźny kryzys, który być może ustąpi po kilku sezonach.

Na początku roku Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń otrzymało od 
sponsorów znaczne wsparcie finansowe na prowadzenie dalszej działalności. 
Pod koniec lutego w pałacyku na Golęcinie podsumowano poprzedni żeglar-
ski rok w Szczecinie. Omówiono wszystkie rejsy krajowe i zagraniczne i wy-
różniono najlepszych: Antoniego Brancewicza, Zbigniewa Andruszkiewicza, 
Mieczysława Lewickiego, Cezarego Pawłowskiego, Lecha Łuckiego i Piotra 
Owczarskiego, a także Agnieszkę Skrzypulec, Natalię Wójcik, Filipa Florka, 
Dominika Janowczyka, Macieja Sapiejko, Adama Krafta, Miłosza Wojewskiego, 
Kacpra Ziemiańskiego, Annę Brzozowską, Hannę Zembrzuską. Żeglarzem roku 
w województwie w 2015 roku został Maks Żakowski, a trenerem Robert Siluk. 
Za nadzieję żeglarską uznano Filipa Miłoszewskiego, za rejs roku – opłynięcie 
globu przez M. Lewińskiego. Wyróżnienia otrzymali także Wojciech Malejka 
i Patryk Zbroja. W połowie kwietnia, wobec sprzyjającej pogody, zorganizowano 
na jeziorze Dąbie regaty żeglarskie w klasach młodzieżowych, w których zwy-
ciężył Mirosław Lewiński. Na początku maja we Francji rozegrano regaty z cyklu 
PŚ, na których Agnieszka Skrzypulec z Irminą Gliszczyńską na 40 załóg w klasie 
470 zajęły 7. miejsce. Także w maju szczecińskie jachty „Zryw” i „Dar Szczecina” 
oficjalnie reprezentowały Szczecin na Regatach Baltic Tall Ship Regatta 2015. 
W końcu maja jacht „Stary” z kap. Maciejem Krzeptowskim i szczecińską mło-
dzieżą wypłynął ze Szczecina do Narwiku na kolejne szkolenie. Na początku 
czerwca Maja Dziarnowska i Paweł Tarnowski zajęli pierwsze miejsca w wind-
surfingu w klasie RSx w PŚ w Holandii. Kacper Ziemiński był szósty na desce 
z żaglem w klasie Laser. W czerwcu w Szczecinie zorganizowano w Centrum 
Kultury wystawę „Fotografia jachtingu z lat 1880–1900 – żaglowce”. W poło-
wie czerwca w Szczecinie odbył się Wielki Zlot Żaglowców – Baltic Tall Ship 
Regatta 2015. Brały w nim udział „Dar Młodzieży”, „Siedow” i inne największe 
żaglowce świata. Także w czerwcu w Szczecinie urządzono tzw. Superzabawę, 
łączącą sport i rozrywkę – żeglarze musieli pływać na desce z wiosłem bez ża-
gla. Na jeziorze Dąbie rozegrano „Regaty Damskie”, które wygrała Magdalena 
Drabik przed Jolantą Andruszkiewicz. W drugiej połowie czerwca zorgani-
zowano regaty w Stępnicy (25 jachtów w grupie OCR I KRW – pierwszy był 
Marcin Mrówczyński, w drugiej klasie zwyciężył Krzysztof Krygier). W I kla-
sie Open pierwszy był Waldemar Skuza, a w kl. II Open zwyciężył Aleksander 
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Waszkiewicz. W portach oddano do użytku cztery małe zatoki, służące do 
schronienia się podczas złej pogody, a pomysłodawcą ich utworzenia był Marian 
Lewicki. Latem odbywały się częste rejsy szczecińskich żeglarzy do różnych por-
tów skandynawskich w Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii. W końcu czerwca 
załoga Krzysztofa Rączki wygrała finałowe zawody żeglarskie Szczecińskiej 
Ligi Regatowej. W lipcu z Kędzierzyna Koźla do Szczecina 80 żeglarzy i fli-
saków na 26 jachtach płynęło Odrą w ramach XX Flisu Odrzańskiego. W lipcu 
w Szczecinie gościł holenderski żaglowiec „Aphrodite”. W tym czasie Tadeusz 
Kubiak wygrał trzydniowe regaty PE w Dziwnowie w klasie Laser Standard. 
Odbyły się także regaty turystyczne na Zalewie Szczecińskim. W końcu lipca 
Andrzej Nowicki ze Szczecina wyruszył na polinezyjskiej łódce ze Szczecina do 
Szwecji. Jacht „Stary” wypłynął w kolejny rejs szkoleniowy ze szczecińską za-
łogą młodzieżową do Narwiku. W Kamieniu Pomorskim zorganizowano kolejne 
regaty po Zalewie, które wygrał Bogusław Nowakowski, a trzeci był Mateusz 
Świstelnicki. Latem przyznano załodze „Fryderyka Chopina” dwie prestiżowe 
nagrody podczas The Tall Ships Races 2015 za otwartość załogi, pomoc, sym-
patię oraz dla najlepszego i najszybszego żaglowca w klasie A, a także nagrodę 
za najlepszą komunikację radiową. Agnieszka Skrzypulec i Kacper Ziemiński 
(oboje z POGONI Szczecin), eksportowi żeglarze szczecińscy, wysoko są cenieni 
w świecie żeglarskim, także z wielkimi szansami udziału w IO w Rio. Latem 
otwarto w Szczecinie kolejny port jachtowy dla szczecińskich żeglarzy. Na po-
czątku sierpnia do Szczecina powrócił z rejsu do Narwiku jacht „Stary”, a do-
wodzący nim kapitan Maciej Krzeptowski był zadowolony z pracy powierzonej 
mu młodzieży. Jacht przepłynął ponad 4200 mm i zawijał do 16 skandynaw-
skich portów w trzech krajach. Szczeciński jacht Ł. Wosińskiego zajął 3. miejsce 
w czasie regat o PŚ w Świnoujściu. Odbyły się MŚ Optymistów w Dziwnowie 
(300 jednostek) do lat 16. We wrześniu w Gdańsku rozegrano MPJ i seniorów 
w klasie Laser Radial i Europa, podczas których Tomasz Kubiak z POGONI 
wywalczył srebrny medal w klasie Laser Radial-seniorów, a Wojciech Lipke 
srebrny w juniorach. Agnieszka Skrzypulec z POGONI i Irmina Gliszczyńska 
z CHOJNICZANKI zdobyły złote medale MP w klasie 470 (kobiet). Maciej 
Sapiejka i Adam Krafft z POGONI wywalczyli brązowy medal MP w klasie 470, 
a w klasie Laser I K. Ziemiński zdobył srebrny medal. 85-letni szczeciński że-
glarz Henryk Widera wypłynął jachtem ze Szczecina w samotny „Rejs radości” 
do Marsylii. W październiku A. Skrzypulec i I. Gliszczyńska zajęły 6. miejsce 
na MŚ w kl. 470 i uzyskały awans do IO w Rio w 2016 roku. Odbyły się Jesienne 
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Regaty o „Błękitną wstęgę J. Dąbie”. W kl. I otwartej zwyciężył „Masters III” 
z kpt. Bogdanem Wrześniem, w kl. II zwyciężył Artur Pomorski, w kl. KWF II 
najlepiej pływał kpt. Andrzej Sokołowski, w kl. KWR III zwyciężył kpt. Krzysztof 
Krygier, w kl. ORC Krzysztof Łobodz, a wyścig o „Błękitną Wstęgę” wygrał 
Patryk Zbroja przed Michałem Jabłońskim i Bogdanem Wrześniem. W tym też 
roku odnowiono żeglarską JK AZS. Dokonano też oceny innych szczecińskich 
przystani i najwyżej oceniono „Bursztynowe Kotwice” w Lubczynie. W listo-
padzie szczeciński żeglarz Radosław Kowalczyk wycofał się z regat z Wysp 
Kanaryjskich do Gwadelupy z powodu uszkodzenia jachtu. W grudniu podsu-
mowano stan szczecińskiego żeglarstwa, które dysponuje 3 tysiącami żeglarzy 
zarejestrowanych w Okręgowym Związku w 51 klubach, w tym w 16 w samym 
Szczecinie i 35 w okręgu. Prezesem jest Zbigniew Zalewski. W zarządzie zasiada 
Jerzy Dembski, który opłynął świat. Regaty jesienne wygrał Olek Waszkiewicz. 
27 grudnia w Dąbiu obchodzono 57-lecie pływania pod żaglami i wyróżniono 
najwybitniejszych żeglarzy: Wojciecha Jakobsona, Eugeniusza Ryżewskiego, 
Krzysztofa Baranowskiego, Jerzego Karpińskiego i innych. Zorganizowano tak-
że Bal Żeglarzy w PTTK.

W połowie stycznia zmarł w Szczecinie były bokser STALI i POGONI 
Jan Sobczyk. W styczniu Klub Bokserski przeprowadził dwutygodniowy obóz 
z chłopcami chcącymi uprawiać boks, aby zdobyć chętnych do uprawiania tego 
sportu. W marcu odbyły się w Grudziądzu zawody kobiet w boksie, na których 
SKORPION Szczecin zwyciężył w punktacji zespołowej, a w medalowej zajął 
2. miejsce. Na turnieju tym wyróżniły się Ola Kondej i Patrycja Kiwek, złote 
medalistki, oraz brązowe – Olga Kondej, Natalia Antczak i Inga Siemińska. 
Srebrny medal wywalczyła też Olga Maczała. W połowie marca w Wilnie roze-
grano turniej bokserski z udziałem zawodników 20 państw, na którym srebrny 
medal wywalczyli Sebastian Wiktorzak i Karol Kowal. W kwietniu w Szczecinie 
Polacy pokonali zespół USA 4:1. Także w kwietniu w Wałczu odbyły się MPJ, 
w których zespołowo zwyciężyli bokserzy SKORPIONA Szczecin, a wojewódz-
two zachodniopomorskie wygrało w kategorii województw. Złote medale zdo-
byli tam Karol Kowal i Sebastian Wiktorzak, srebrny Adam Pluskowski, a me-
dale brązowe Tomasz Wójcik, Filip Foryś i Aleksander Urbaniak. W kwietniu 
odbył się turniej bokserski „Puchar Ziem Nadbałtyckich”, w którym zwycięży-
li szczecińscy bokserzy, a najlepsi to: Alan Misiak, Tomasz Tomczak, Robert 
Rosół, Konrad Kaczmarkiewicz, Adam Pluskowski, Dominik Kaciupa, Oskar 
Bielski, Marek Juchnowicz, Paweł Zagórski i Konrad Grzymarzewski. W maju 
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w Szczecinie odbyły się MP, na których 3 złote medale wywalczyli Maciej Jóźwik 
(52 kg), Tomasz Rosół (56 kg) i Arkadiusz Szwedowicz, a brązowe – Sebastian 
Kawalarski, Krzysztof Rydyński, Łukasz Stanioch i Radomir Obruśnik. Podczas 
MP kobiet w Karlinie (37 klubów) z reprezentantek województwa najlepiej wy-
padła Paulina Jakubik z Karlina, Elżbieta Wójcik, Hanna Sobecka (złote meda-
le), medale srebrne wywalczyły Katarzyna Brodacka, Mirela Balcerzak, Sylwia 
Maxym i Natalia Halińska, a medale brązowe – Sandra Brodacka, Sylwia Kubiak, 
Sylwia Siwek. Podczas turnieju o „Czarne Diamenty” w Myszkowie zwyciężyli 
Karol Kowal (60 kg) i Sebastian Wiktorzak (65 kg). Na Igrzyskach Europejskich 
w Baku Mateusz Polski z Karlina, jako reprezentant Szczecina, wywalczył brą-
zowy medal. Agata Rygielska dotarła do półfinału, a Lidia Fidura także wywal-
czyła brązowy medal. W połowie czerwca Patrycja Kiwak na MŚJ na Tajwanie 
zdobyła brązowy medal. W sierpniu na zawodach bokserskich w Międzyzdrojach 
złoty medal zdobył Michał Cieślak, srebrny Tomasz Król. Na początku września 
Arkadiusz Szwedowicz (81 kg) wygrał finał turnieju F. Stamma. W tym też mie-
siącu w Szczecinie obchodzono 70. rocznicę uprawiania boksu w tym mieście; 
w uroczystościach uczestniczyły kluby SZTORM, KOLEJARZ, POGOŃ, STAL, 
SKORPION, OLIMP. Obecni byli też dawni bokserzy – Ryszard Czerwiński, 
Roman Murawski, Jan Piński, Ryszard Majdański, Krzysztof Pierwieniecki. Były 
nagrody, wyróżnienia, wspomnienia. W walce pokazowej wieczoru zwyciężył 
Sebastian Wiktorzak. W październiku w Koninie odbyły się Młodzieżowe MP (do 
23 lat), na których szczecinianie zdobyli 9 medali, a najlepszymi byli Arkadiusz 
Szwedowicz, Maciej Jóźwik (złoto) oraz Tomasz Rosół, Łukasz Stanioch (srebro). 
W końcu listopada w Kołobrzegu przeprowadzono Młodzieżowe ME w boksie, 
na których S. Wiktorzak (69 kg) wywalczył brązowy medal.

Podczas rozegranego w marcu turnieju judo (400 zawodników) szczeciń-
ski KOKODAN zajął zespołowo 3. miejsce, a indywidualnie najlepiej wypa-
dli Michał Stec, Adam Krupiński, Grzegorz Nizioł, Witold Fijałkowski. Także 
w marcu w Suchym Lesie k/Poznania odbył się turniej z udziałem 1000 za-
wodników. UKS 47 JUDO MORUS wystawił tam swoich zawodników; Kacper 
Łukasik był trzeci, a Michał Michałkiewicz piąty i obaj zostali przyjęci do kadry 
narodowej. W końcu kwietnia w Gorzowie Wlkp. także zorganizowano zawody 
judo z udziałem ponad 300 zawodników. Pierwsze miejsca ze szczecinian za-
jęli Szymon Zientarski, Michał Stec, Szymon Nowak, Jakub Owsiński, Adam 
Krupiński, Jakub Białas, Oskar Fijałkowski, Samuel Popiórkowski i Marek 
Kowalewski. W maju w Budapeszt Cup 2015 (1241 zawodników z 19 państw) 
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rozegrano wielki turniej judo, na którym Grzegorz Nizioł wywalczył brązowy 
medal. W połowie czerwca w Nowej Soli odbył się turniej z udziałem judoków 
z 12 państw, na którym zawodnicy 20. Gimnazjum KOKODAN Szczecin zdobyli 
4 medale : złoty – Adam Krupiński, srebrne – Grzegorz Nizioł i Michał Stec, 
a medal brązowy – Olaf Krupiński. Także w czerwcu juniorzy KOKODANU 
Szczecin uczestniczyli w zawodach w Niemczech, gdzie złoty medal wywalczył 
G. Nizioł, srebrne Marcin Łopato, M. Stec, J. Białas oraz brązowe – O. Fijałkowski 
i M. Kowalewski. W Płocku odbył się PP Masters oraz MP, gdzie złote medale 
wywalczyli Ryszard Zielonka, Marek Tytoniuk i Marcin Fijałkowski, srebrny 
Marcin Iżykowski, a brązowy – Wiktor Fijałkowski.

W Sobótce rozegrano MP Masters w judo, na których Marcin Fijałkowski 
wywalczył złoty medal (do 90 kg), Krzysztof Zielonka był trzeci (73 kg) a Paweł 
Olszewski i Witold Fijałkowski zajęli piąte miejsca. W październiku w Koszalinie 
odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, na których Barbara 
Suronitnikowa zdobyła brązowy medal, A. Krupiński srebrny, a J. Białas brą-
zowy. Ognisko TKKF ORKAN działa w Szczecinie już 58 lat, szkoląc także 
judoków. W grudniu w Berlinie odbył się wielki turniej judo Masters 9 (zawod-
nicy z 16 państw). Judocy ze Szczecina wywalczyli tam 5 medali: A. Krupiński 
i M. Fijałkowski – srebrne, a J. Białas, M. Górski i W. Fijałkowski – brązowe. 
W połowie grudnia w Gorzowie Wlkp. zorganizowano turniej judo dzieci i mło-
dzieży, na którym szczecińscy judocy zdobyli złote medale: Tymoteusz Świtlik, 
Mateusz Dzikowski, Amelia Dobek, Tymon Polechoński i Filip Salwa (UKS 47 
Judo Morus), Barbara Suronitnikowa i Franciszek Bigasiński (JUDO KOCH 
Szczecin). Były też medale srebrne i brązowe. W grudniu w Niemczech roze-
grano kolejny turniej (456 zawodników z 35 klubów), na którym Adam Ewat 
i Marcin Iżykowski wywalczyli dwa brązowe medale.

W lutym w Poznaniu odbyła się Gala Sportów Walki, podczas której szcze-
cinianin Rafał Muks przegrał na punkty z Aslambekiem Salidowem z Olsztyna. 
Także w lutym zorganizowano MP WKF karate we Wrocławiu, podczas których 
zawodnicy szczecińskiego BODAIKANA wywalczyli medale: cztery złote, trzy 
srebrne i jeden brązowy. Najlepsi to Piotr Szumiło, Maciej Boguszewski, Szymon 
Grzywacz, Marcin Krzyszkowski i Adam Steczuk. W marcu w Gdańsku odbyły 
się zawody siłowe, na których złoty medal zdobyła Ola Ignaczak, trzecia była 
Agnieszka Gos, a piąta Marta Wilk, zaś Artur Pawlak był dwunasty. W poło-
wie marca w Szczecinie odbyły się walki MMA, podczas których wygrali szcze-
cinianie: Jonatan Kujawa, Arkadiusz Wieczorek, Mikołaj Stępowski. Przegrali 
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natomiast Marcin Mazurek, Irek Ziółkowski. Ponadto walkę z Francuzem wygrał 
Michał Fijałka. Także w marcu w Anglii odbył się turniej karate WUKF Open 
2015 (600 zawodników z 8 krajów), na którym Paweł Bombolewski zdobył dwa 
medale – złoty i srebrny, a w podobnym turnieju na Węgrzech wywalczył medal 
złoty i brązowy. Na turnieju karate w Rumunii Wioletta Cichoń i Przemysław 
Bieżuński wywalczyli medale brązowe. W Berlinie podczas Międzynarodowych 
Mistrzostw Niemiec zespół szczecińskiego BUSHIKANU zdobył 9 medali: 
Filip Hendyk, Małgorzata Cichocka, Anna Kujawa, Łukasz Łukaszewicz, Jakub 
Opłoty, Paweł Juraszek, Radosław Miediałko, Wiktoria Kamińska, zdobyto tak-
że medal drużynowy. W marcu w Atenach rozegrano MŚ w jiu-jitsu (600 za-
wodników z 28 państw), na których srebrne medale zdobyli Oskar Szczepaniak, 
Ola Zabielska i Aleksander Koch. Podczas turnieju karate w Belgii (zawod-
nicy z 8 państw) Paweł Bombolewski zdobył dwa złote medale. W kwietniu 
w Szczecinie odbył się turniej brazylijskiego jiu-jitsu Alseco Cup (170 juniorów 
i 140 seniorów). Wyróżnili się na nim szczecińscy zawodnicy – Michał Materla, 
Kacper Kujawski, Bartek Ogórek, Eryk Szychowski. W Warszawie zorganizo-
wano MP w grapplingu (walki na chwyty). Ze szczecinian najlepiej wypadli 
Rafał Ściborowski, Marcin Kłosowski, Karol Dzieniszewski i Tomasz Michałek. 
Trenerem tych zawodników jest Piotr Bagiński. W maju Malwina Strzelecka 
i Dominik Kotowski zdobyli złote medale MP w kickboxingu na zawodach ro-
zegranych w Lesznie. W Londynie rozegrano wielki turniej karate WUKF Bask 
Championships (15 krajów), gdzie szczeciński BUSHIKAN wywalczył 11 medali 
złotych, 3 srebrne i 1 brązowy. Najlepszymi ze szczecinian byli P. Bombolewski 
(dwa złote medale), P. Juraszek, M. Waryński, W. Kamińska, M. Cichocka, 
W. Miadiełko, R. Miadiełko oraz drużyny. Także w Londynie na drugim turnieju 
karate (300 z 12 państw) W. Miadiełko z zespołem kobiet zdobyła srebrny medal 
oraz 5 medali brązowych. W Lidzbarku Warmińskim odbyły się MP kadetów 
w kickboxingu w light contact (kopnięcia w uda), na których Sebastian Samiła 
z Polic (67 kg) wywalczył złoty medal, a Katarzyna Mańka z Polic na AMP wy-
walczyła brązowy medal (55 kg) w kick light. W maju w Gdańsku M. Materla 
zdobył złoty medal w wadze średniej KSW. Swoją walkę wygrał też drugi szcze-
cinianin, Karol Bedorf. W Warce odbył się PP WKF w karate (45 klubów), gdzie 
złote medale wywalczyli: drużyna KAMIKADZE (Stargard) oraz Mateusz 
Markiewicz, Korneliusz Janeczek, Cezary Wilk, Amelia Gackowska, Łukasz 
Sulima i Berenika Prędka. W czerwcu zorganizowano w Ustu Puchar Karate 
Czech (11 państw), gdzie karatecy szczecińscy wywalczyli 4 złote medale: Kacper 
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Kwiatkowski, Magda Kugot, Patrycja Szlagiewicz i Wiktor Majeski. Oprócz tego 
było 7 medali srebrnych i 8 brązowych. W połowie czerwca w Belgii odbyły się 
ME dzieci w karate oraz juniorów i kadetów (1100 zawodników z 39 państw). 
Złote medale zdobyli: Michał Radziuk, Amelia Gackowska, Paweł Jureczek, dru-
żyny kadetów (Ł. Sulima, Sz. Piecyk i Ł. Socha). Były też medale srebrne i brązo-
we. W Szczecinie w Pucharze Ziem Nadbałtyckich złote medale w kategorii dzie-
ci wywalczyli Bartosz Tomczak i Oskar Jędrzejewski, w kategorii juniorów zaś 
Sebastian Wiktorzak. W końcu sierpnia Sebastian Samiła z ALKONU Szczecin 
zdobył dwa brązowe medale podczas ME Kadetów w kickboxingu. Paweł 
Nędzi na MŚ w grappelingu (chwyty) wywalczył brązowy medal. W Żarnowcu 
k/Krakowa odbyły się MP w jiu-jitsu, gdzie złote medale wywalczyli Aleksander 
Koch i Barbara Suronitnikowa, a srebrne Jakub Cybuła, Ola Zabielska, Oskar 
Szczepanik. Były też medale brązowe. We wrześniu w Berlinie na turnieju karate 
szczeciński BUSHIKAN zdobył cztery złote medale: M. Cichocka (2), J. Opłoty 
i J. Piotrowski oraz 5 srebrnych i 1 brązowy. Podczas Międzynarodowych 
Mistrzostw Anglii w Londynie (zawodnicy z 9 krajów) szczecińscy karatecy 
sięgnęli po 1 medal złoty (M. Cichocka), 2 medale srebrne (M. Cichocka i dru-
żyna kobiet) i brązowy (P. Bombolewski). Na początku października w Bielsku 
Białej zorganizowano MŚ w karate. Zawodnicy szczecińskiego BODAIKANA 
wywalczyli 3 medale: złoty – w kumite (walki) drużyna seniorów (S. Grzywacz, 
P. Szumiło, M. Boguszewski), srebrny S. Grzywacz (kontuzja) i brązowy – ju-
nior M. Boguszewski. W październiku w Szczecinie odbyła się Gala Walk MMA 
Berserkerów (wszystko dozwolone), podczas której Maciej Różański pokonał 
Węgra Kovacsa Kalmana, Marcin Parcheta przegrał zaś walkę przez kontuzję. 
Wkrótce zorganizowano MP w karate JKA (Japan Karate Association), w któ-
rych uczestniczyło 100 zawodników z 12 klubów. Zawodnicy BUSHIKANU 
Szczecin wywalczyli trzy złote medale – Wera Kapler, Krzysztof Bombolewski 
i Jakub Opłotny oraz trzy srebrne – Małgorzata Cichocka, Anna Kujawa i dru-
żyna. W tym samym miesiącu w Warszawie odbyły się ME w brazylijskim jiu-
-jitsu (500 zawodników), na których zawodnicy szczecińscy nie odnieśli jednak 
sukcesów. Parę dni później w Gołdapi odbyła się Gala kickboxingu. Tytuł MP 
zdobył tam szczecinianin Marcin Żuk z TORNADO Szczecin. Nieźle zaprezento-
wał się także Dominik Zielonka. W końcu października Piotr Bagiński i Mateusz 
Rębacki zdobyli złote medale na MP seniorów w chwytach w Bochni. W listopa-
dzie w Koszalinie odbyły się międzynarodowe zawody w brazylijskim jiu-jitsu, 
gdzie szczecinianie wywalczyli 6 złotych medali, 4 srebrne i 8 brązowych. 
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W listopadzie na MP w Poznaniu w brazylijskim jiu-jitsu zespołowo zwyciężyli 
zawodnicy BERSEKERS TEAM braci Linke ze Szczecina. Najlepszym okazał 
się Karol Dziemiszewski. 29 listopada w Krakowie szczecinianin Michał Materla 
przegrał w pierwszej minucie walkę MMA z Mamedem Khalidovem z Olsztyna. 
Materla stoczył dotąd 22 walki i tylko jedną przegrał. W grudniu szczecińscy 
karatecy uczestniczyli w Legnicy w European Cuprum Cup, w którym to turnieju 
Klub KAMIKADZE zajął zespołowo 5. miejsce. Zdobyto jednak trzy złote me-
dale – Amelia Gackowska, Franciszek Moroz i drużyna. Były też medale srebr-
ne i brązowe. W grudniu w Szczecinie zorganizowano dla dzieci gwiazdkowy 
turniej karate, a najlepszymi zawodnikami tego turnieju byli Julia Sachar, Ala 
Jaśkowiak i Mateusz Markiewicz. W grudniu w Rumunii odbył się Europejski 
Puchar Narodów w karate (747 uczestników z 18 państw), gdzie brązowe medale 
zdobyli Małgorzata Cichocka i Paweł Bombolewski. W Berlinie szczecinianie 
wywalczyli dwa złote medale – Paweł Juraszek i Karol Wojdyła, 3 srebrne – 
Jakub Opłotny, Bartosz Jankowski i Jakub Nuszkiewicz oraz 3 brązowe – Kamila 
Matuszak, Dawid Błaszak i Łukasz Łukaszewicz. Zapasy uprawiano jedynie 
w Białogardzie, Pyrzycach i Stargardzie.

W dniu 4 stycznia koszykarze King WILKI MORSKIE Szczecin rozpoczęli 
Nowy Rok sportowy wygrywając w Lublinie w ekstraklasie ze STARTEM 87:76 
i zajęli w lidze 12. miejsce. W drugim meczu WILKI przegrały w Szczecinie 
z MKS Dąbrowa Górnicza 80:86. W połowie stycznia Serb Mihailo Uvalin 
zastąpił na stanowisku trenera WILKÓW K. Koziorowicza. Kolejny mecz ze 
ŚLĄSKIEM Wrocław zespół szczeciński również przegrał 68:86. W lutym WILKI 
niespodziewanie zwyciężyły w Sopocie miejscowego TREFLA 84:73, wygrały 
z ASSECO Gdynia 69:67, ale przegrały z AZS Koszalin 73:98. We Włocławku 
uległy ANWILOWI i przegrały jednym punktem 78:77. Kolejny mecz w Kutnie 
zawodnicy WILKÓW także przegrali 92:68 i uplasowali się na 13. miejscu 
w lidze. W lutym zarząd szczecińskich koszykarzy otworzył w Szczecinie sklep 
z pamiątkami koszykarskimi, aby podreperować nieco budżet klubu. W kolej-
nym meczu u siebie WILKI przegrały ze STELMETEM Zielona Góra 70:76. 
Porażką także zakończyło się następne spotkanie w Słupsku z CZARNYMI 
82:50. W marcu WILKI u siebie pokonały zespół JEZIORA Tarnobrzeg 92:73, 
ale uległy w Toruniu POLSKIEMU CUKROWI 86:73 oraz ROSE Radom – aż 
78:122. W kwietniu u siebie pokonali POLPHARMĘ Starogard Gdański 100:82 
oraz przegrali z TUROWEM Zgorzelec 88:94, a następnie ulegli STARTOWI 
Lublin 82:86 i zakończyli sezon na 13. miejscu z 9 zwycięstwami i 21 porażkami. 
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W maju w Szczecinie rozegrano Wojewódzką Spartakiadę Szkół w minikoszy-
kówce. Koszykarki klubu uczelnianego AZS zajęły 2. miejsce na AMP, za UAM 
Poznań. W lipcu na dachu szczecińskiej Kaskady rozegrano turniej 3-osobowych 
zespołów (15–18 lat) w tej „dziwnej” koszykówce. We wrześniu na turnieju towa-
rzyskim we Włocławku szczecinianie zajęli 2. miejsce. W październiku rozpo-
częto nowy sezon rozgrywek. Na inauguracyjnym meczu w Szczecinie WILKI 
uległy CZARNYM Słupsk 81:93. Kolejny mecz również przegrano w Zielonej 
Górze ze STELMETEM 92:98, ale w następnym meczu u siebie odniesiono zwy-
cięstwo nad TREFLEM Sopot 84:81. Potem nastąpiła porażka w Kutnie 70:72, ale 
wygrano następny mecz u siebie jednym punktem, pokonując Toruński CUKIER 
90:89. W Lublinie WILKI pokonały START 82:72 (7. miejsce w ekstraklasie). 
W listopadzie w Szczecinie zespół uległ ANWILOWI Włocławek 54:69 i prze-
grał w Radomiu z ROSĄ 65:75. W grudniu szczecinianie wygrali u siebie ze 
STALĄ Ostrów 82:65, a następnie przegrali z TUROWEM Zgorzelec 84:86 i wy-
grali z DĄBROWĄ GÓRNICZĄ 71:69, zajmując ostatecznie 8. miejsce w lidze.

W plebiscycie za 2014 rok najlepszym piłkarzem szczecińskim uznano 
Adama Frączczaka, przed Radosławem Janukowiczem i Hubertem Matynią; 
za najlepszy mecz POGONI – wygraną z LECHEM POZNAŃ 5:1. Tradycyjnie 
w Nowy Rok odbył się piłkarski mecz w Szczecinie, gdzie byli zawodnicy 
STALI pokonali swoich kolegów z POGONI 4:1. W styczniu zespół POGONI 
wyjechał na obóz zimowy do Pogorzelicy, gdzie rozegrał na śniegu mecz towa-
rzyski z FLOTĄ Świnoujście wygrywając 2:1. W połowie stycznia w szczeciń-
skiej halowej lidze piłki nożnej prowadził zespół DEVOS TEAM (11 zespołów). 
W połowie stycznia na towarzyskim turnieju piłki nożnej halowej w Gorzowie 
Wlkp. POGOŃ wygrała wszystkie mecze. W drugim turnieju towarzyskim 
w Pobierowie POGOŃ wygrała na hali z GWARDIĄ Koszalin 5:1, a drugi mecz 
przegrała z BŁĘKITNYMI Stargard 1:2 oraz wygrała kolejny mecz z KOTWICĄ 
Kołobrzeg 1:0. Do kadry juniorów (17 lat) powołano z POGONI Sebastiana 
Kowalczyka, Marcina Listkowskiego i Kamila Wojtkowskiego, którzy uczestni-
czyli w turnieju piłkarskim w Hiszpanii. Na przełomie stycznia i lutego POGOŃ 
przebywała na obozie kondycyjnym w Turcji, gdzie rozegrano cztery mecze 
sparingowe. W końcu stycznia w Szczecinie rozegrano halowe AMP w futsalu 
(halowa piłka nożna), gdzie studenci US i Wyższej Szkoły Bankowej odpadli 
w ćwierćfinałach. W Turcji POGOŃ podczas meczów towarzyskich zremisowała 
z zespołem rumuńskim 0:0 i przegrała z VOJWODINĄ Nowy Sad 0:3. Podczas 
meczów w futsalu POGOŃ ̓ 04 przegrała w Krakowie z WISŁĄ 6:10 oraz u siebie 
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z drużyną z Rudy Śląskiej 2:5 i była ósma w lidze. 9 lutego w Szczecinie w meczu 
halowym reprezentacja Polski przegrała u siebie z reprezentacją Rosji 0:6 i po-
dobny wynik padł dzień później w Stargardzie. W lutym odbył się w Szczecinie 
Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieży Salezjańskiej do 13 lat, w którym zwy-
ciężył zarówno pierwszy, jak i drugi zespół z POGONI Szczecin.

Wiosenną kolejkę ekstraklasy wznowiono 14 lutego. W pierwszym meczu 
POGOŃ zremisowała u siebie z LECHEM Poznań 1:1, tracąc bramkę w 93. minu-
cie meczu. W kolejnym turnieju piłkarskim Szkół Salezjańskich zwyciężyli mło-
dzi piłkarze POGONI. W lutym w Zawierciu drużyna szczecińskich Portowców 
zdobyła brązowy medal Halowych MP oldbojów (22 zespoły). 22 lutego w li-
dze ekstraklasy POGOŃ w Krakowie zremisowała z WISŁĄ 1:1, a w rozgryw-
kach futsalu REKORD Bielsko pokonał POGOŃ ʼ04 8:1. W Szczecinie odbył 
się halowy turniej 8-latków, w którym zwyciężyli piłkarze POGONI, przed 
LECHEM Poznań, ARKĄ Gdynia i LEGIĄ Warszawa. W rozgrywkach ekstra-
klasy POGOŃ przegrała w Szczecinie z GÓRNIKIEM Łęczna 0:1, a POGOŃ ̓ 04 
przegrała na hali z GATĄ Zduńska Wola 3:4. W końcu lutego trener kadry na-
rodowej (17-latków) powołał na mecze z Białorusią, Grecją i Irlandią Sebastiana 
Kowalczyka, Kamila Wojtkowskiego i Marcina Listkowskiego z POGONI. W me-
czach ligowych POGOŃ przegrała w Chorzowie z RUCHEM 1:2, w lidze junio-
rów starszych zawodnicy POGONI zremisowali u siebie 1:1 z LECHIĄ Gdańsk. 
W rozgrywkach III ligi POGOŃ II przegrała z ASTRĄ Ustronie Morskie 3:0, 
a CHEMIK Police z GWARDIĄ Koszalin 1:3. Do kadry narodowej w futsalu 
z POGONI ʼ04 powołano Łukasza Tubackiego. Piłkarze halowi POGONI ʼ04 
wygrali na wyjeździe mecz eliminacyjny do PP 6:3 w Chojnicach, a POGOŃ 
przegrała kolejny mecz ligowy w Gdańsku z LECHIĄ 0:1 i zajęła w rozgryw-
kach centralnej ligi 5. miejsce. Seniorzy POGONI pokonali w Bełchatowie GKS 
3:0, a juniorzy wygrali kolejny mecz, tym razem w Zielonej Górze z UKP 2:0. 
Seniorzy POGONI w towarzyskim meczu pokonali w Wolinie zespół VINETY 
4:1 (obchody jubileuszowe klubu). POGOŃ ʼ04 przegrała u siebie mecz halowej 
piłki nożnej z AZS Gdańsk 3:5, a juniorzy szczecińscy pokonali zespół ARKI 
GDYNIA 2:0 i zajmowali w lidze 5. miejsce.

W marcu POGOŃ przeszła do chińskiej firmy deweloperskiej z siedzibą 
w Izraelu w celu poprawy finansów klubowych. W tym miesiącu rozpoczęły tak-
że zmagania kobiety z OLIMPII Szczecin. W inauguracyjnym meczu w Koninie 
przegrały z MEDYKIEM aż 0:9. POGON ʼ04 zremisowała z RED Chojnice 
2:2, a POGOŃ przegrała w Bydgoszczy z ZAWISZĄ 1:2. Czesław Michniewicz 
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został nowym trenerem szczecińskiej POGONI, zastępując Jana Koejana. 
W kwietniu do kadry 18-latków powołano z POGONI Michała Wolskiego, 
Krystiana Pedę i Pawła Marczuka. W meczu ligowym POGOŃ pokonała u siebie 
JAGIELONIĘ Białystok 2:0 i zajmowała w tabeli 9. lokatę. Kobiety OLIMPII 
Szczecin przegrały w Żywcu 0:2, a POGOŃ ʼ04 przegrała w Pniewach z ze-
społem DRAGONS 1:2. Juniorzy POGONI pokonali OLIMPIĘ Grudziądz 3:0, 
a później zremisowali z LECHIĄ Gdańsk 1:1 oraz przegrali w Chojnicach 0:1. 
W kwietniu POGOŃ pokonała w Szczecinie CRACOVIĘ 1:0 i zajmowała w lidze 
7. miejsce. OLIMPIA przegrała w Lubinie z Zagłębiem 1:3, a juniorzy POGONI 
w Centralnej Lidze Juniorów pokonali MKS Kluczbork 7:2. Juniorzy młodsi 
POGONI pokonali w Toruniu zespół ELANY 4:2. POGOŃ II w III lidze wygrała 
z BAŁTYKIEM Gdynia 2:1, a CHEMIK Police (III liga) zremisował w Kartuzach 
1:1. W rozgrywkach futsalu POGOŃ ʼ04 zremisowała w Chorzowie 2:2. W eks-
traklasie POGOŃ pokonała w Szczecinie GÓRNIKA Zabrze 3:1 i zajęła w li-
dze 6. miejsce. POGOŃ ʼ04 pokonała w Głogowie drużynę EUROMASTERS 
3:2, OLIMPIA przegrała z AZS Wrocław 3:4, juniorzy POGONI wygrali ze 
ŚLĄSKIEM Wrocław 2:1 (5. w lidze), juniorzy młodsi pokonali ZAWISZĘ 4:1 
(4. w lidze), CHEMIK Police w III lidze wygrał z BAŁTYKIEM Koszalin 1:0, 
a POGOŃ II wygrała w Gdańsku z LECHIĄ 2:1. W ostatnim meczu rundy zasad-
niczej POGOŃ przegrała z LEGIĄ Warszawa 1:2 i zajęła ostatecznie 7. miejsce 
w ekstraklasie. POGOŃ ʼ04 przegrała ostatni mecz futsalu z JASNĄ Gliwice 8:9 
i spadła z halowej ekstraklasy. W lidze juniorów młodszych w meczu WARTA 
Poznań – POGOŃ padł wynik 2:2, w juniorach starszych LECH Poznań wy-
grał z POGONIĄ 2:1. Kobiety OLIMPII również przegrały swój ostatni mecz 
3:1 (w Piasecznie). W maju reprezentacja Szczecińskiego Centrum Opieki nad 
Dziećmi zwyciężyła na turnieju w Warszawie (40 drużyn). W rundzie finałowej 
POGOŃ przegrała z LECHIĄ Gdańsk 1:3. OLIMPIA Szczecin (kobiety) zremi-
sowała z CZARNYMI Sosnowiec 2:2. Juniorzy POGONI wygrali w Gorzowie 
Wlkp. ze STILONEM 1:0, a juniorzy młodsi przegrali z ARKĄ Gdynia aż 1:6. 
W lidze finałowej POGOŃ przegrała w Zabrzu z Górnikiem 0:2, kobiety OLIMPII 
przegrały w Białej Podlasce z tamtejszym AZS-em 0:3. W maju w Szczecinie 
rozegrano turniej piłki nożnej juniorów, w którym zwyciężyli Japończycy 
z Nagoi przed CRWENE ZWEZDU Belgrad, POGONIĄ Szczecin i GWARDIĄ 
Koszalin. W kolejnych meczach grupy finałowej padły wyniki: WISŁA–POGOŃ 
2:2, POGOŃ–LEGIA 0:1, a OLIMPIA Szczecin wygrała w Katowicach 5:1 i za-
jęła 9. miejsce w lidze. W Niechorzu zorganizowano z udziałem 250 osób turniej 
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piłki nożnej osób niepełnosprawnych, a organizatorem był ZO Związku Piłki 
Nożnej. Juniorzy POGONI przegrali w Chorzowie z RUCHEM 2:3. CHEMIK 
Police (III liga) wygrał z ASTRĄ Ustronie Morskie 2:0 (5. w lidze), BAŁTYK 
Koszalin z POGONIĄ II 2:0 (11. w lidze). W ekstraklasie LECH POZNAŃ po-
konał POGOŃ Szczecin 1:0, OLIMPIA Szczecin przegrała z GÓRNIKIEM 
Łęczna 1:5. POGOŃ w Szczecinie przegrała z JAGIELONIĄ Białystok 1:3, w III 
lidze CHEMIK Police przegrał z PODKARPACIEM 0:3. W ekstraklasie ŚLĄSK 
Wrocław wygrał z POGONIĄ 2:1 i POGOŃ zajęła ostatnie ósme miejsce w grupie 
finałowej z dorobkiem 22 punktów oraz 45:52 w bramkach. Redakcja „Kuriera 
Szczecińskiego” podała tabelę rozegranych meczów przez zawodników POGONI 
w bramce: Radosław Majdan – 283 mecze w l. 1990–2007, Marek Szczech – 
241 meczów w l. 1975–1988, Wojciech Frączak – 227 w l. 1958–1976 i Ryszard 
But – 153 mecze w l. 1972–1979. W czerwcu w Gorzowie OLIMPIA Szczecin 
wygrała ze STILONEM 2:1 i dzięki temu zwycięstwu utrzymała się w ekstrakla-
sie. W III lidze CHEMIK zajął ostatecznie 5. miejsce, a POGOŃ II – miejsce 10. 
W czerwcu na stadionie Pogoni rozegrano wojewódzki „Mundial”. W kl. III i IV 
zwyciężyło Świnoujście, pokonując w finale Choszczno 5:3, w kl. V i VI – Kalisz 
Pomorski wygrał z Widuchową 1:0. W Różankach k/Gorzowa zorganizowano 
turniej w piłce nożnej 8-latków, w którym zwyciężyli zawodnicy POGONI przed 
zespołem z Różanek. W Szczecinie odbył się turniej piłki nożnej 14-latków, któ-
ry wygrali piłkarze ARKI Gdynia przed piłkarzami LECHA Poznań i POGONI 
Szczecin. 20 czerwca krakowska WISŁA wycofała swój zespół z rozgrywek fut-
salu, a na jego miejsce wszedł zespół POGONI ʼ04. Z okazji 120-lecia obcho-
dów FC Rostock (Niemcy) szczecińska OLIMPIA rozegrała tam mecz wygry-
wając z miejscowymi 3:2. Młodziczki (13 lat) OLIMPII Szczecin zdobyły tytuł 
Mistrzyń Polski na turnieju w Warszawie. W czerwcu we Wronkach odbył się 
Puchar 16-latków im. K. Górskiego, który wygrali reprezentanci województwa 
zachodniopomorskiego. W Szczecinie zorganizowano charytatywny turniej pił-
karski, połączony z różnymi atrakcjami dla dzieci. W Wałczu reprezentacja ZZPN 
wygrała turniej piłki nożnej Regions Cup i awansowała do turnieju centralnego. 
Na obozie letnim we Wronkach POGOŃ pokonała w meczu towarzyskim WARTĘ 
Poznań 3:0, a potem zremisowała z ZAGŁĘBIEM Lubin 2:2. 5 lipca w Szczecinie 
w wieku 64 lat zmarł zawodnik, trener i działacz p. nożnej Włodzimierz Obst, 
związany przez 50 lat z Pogonią. POGOŃ w towarzyskim meczu z Kaiserlautem 
przegrała 0:4. Juniorzy POGONI wygrali towarzyski mecz z zespołem ŚWITU 
Skolwin 3:1. 18 lipca na rozpoczęcie rundy jesiennej w rozgrywkach ekstraklasy 
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POGOŃ wygrała u siebie z LECHEM 2:1. W lipcu w Szczecinie w wieku 83 lat 
zmarł Roman Jaworowski, prawoskrzydłowy POGONI, który w l. 50. i 60. ubie-
głego wieku rozegrał w klubie 107 meczów i zdobył 15 bramek. W drugim meczu 
jesiennej kolejki POGOŃ zremisowała u siebie ze ŚLĄSKIEM Wrocław 1:1 oraz 
w Gdańsku z LECHIĄ – także 1:1. Następny mecz w Szczecinie przyniósł kolej-
ny remis z GÓRNIKIEM Łęczna 0:0, natomiast w Białymstoku podczas Pucharu 
Polski POGOŃ przegrała z JAGIELONIĄ 1:2. W sierpniu Adam Frączczak ro-
zegrał w Pogoni 100 mecz, mając na koncie 15 bramek w lidze. W Szczecinie 
w towarzyskim meczu POGOŃ przegrała z zespołem Cypru 0:1. W meczu ligo-
wym szczeciński zespół kobiecy przegrał z drużyną CZARNYCH Sosnowiec 
0:3, a juniorzy POGONI wygrali z ASTRĄ Nowa Sól 9:0. Kolejny mecz ligowy 
szczecinianki przegrały z GÓRNIKIEM Łęczna aż 0:9. W rozgrywkach męskiej 
ekstraklasy POGOŃ zremisowała z WISŁĄ Kraków 1:1. W sierpniu młodzicy 
POGONI (14 lat) wygrali turniej Nice Cup. Starsi juniorzy POGONI wygrali trzy 
kolejne mecze ligowe. Kobiety z OLIMPII przegrały w Bydgoszczy mecz ligowy 
0:3 z KKP, a juniorzy starsi zwyciężyli w Bydgoszczy kolegów z ZAWISZY 2:1. 
W kolejnym meczu OLIMPIA przegrała w Piasecznie ligowe zmagania 3:6 i zaj-
mowała ostatnie, dwunaste miejsce w lidze.

We wrześniu w szczecińskiej Lidze Amatorskiej w ekstraklasie prowadził 
zespół DOKER PORT, a w I lidze – ZUT Wydział Ekonomiczny. OLIMPIA u sie-
bie przegrała z ZAGŁĘBIEM Lubin 0:3, a juniorzy POGONI pokonali ŚLĄSK 
Wrocław 5:1. 13 września u siebie POGOŃ pokonała PIASTA Gliwice 3:1 i zaj-
mowała 2. miejsce w ekstraklasie, właśnie za PIASTEM. Szczecińscy juniorzy 
przegrali w Lublinie z ZAGŁĘBIEM 1:4. W kolejnym meczu w Mielcu POGOŃ 
zremisowała z beniaminkiem TREMALIKA Nieciesza 1:1. POGOŃ ʼ04 na po-
czątku rozgrywek halowych przegrała z REKORDEM Bielsko Biała 2:4, a junio-
rzy POGONI zremisowali z LECHEM Poznań 0:0. W kolejnym meczu ekstrakla-
sy POGOŃ u siebie wygrała z JAGIELONIĄ 2:1, a juniorzy wygrali z LECHIĄ 
Gdańsk 3:1. OLIMPIA przegrała kolejny mecz z zespołem AZS Biała Podlaska 
0:1. W Chorzowie POGOŃ wygrała z RUCHEM 2:0, a juniorzy starsi pokonali 
ARKĘ Gdynia 1:0 i prowadzili w tabeli ligowej. W futsalu POGOŃ ʼ04 wygrała 
w Chorzowie z CLEAREXEM 1:0. We wrześniu Michał Kubiak z POGONI ʼ04 
został zaproszony do kadry narodowej na mecze międzypaństwowe. Podczas ob-
chodów 70-lecia DRAWY Drawsko, POGOŃ pokonała jubilata 4:1. W paździer-
niku OLIMPIA zremisowała z AZS Wałbrzych 0:5. Mecz oldboje młodsi–oldboje 
starsi zakończył się zwycięstwem „młodszych” 6:1. W kolejnej turze rozgrywek 
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juniorzy starsi POGONI przegrali z kolegami z RUCHU Chorzów 0:2. W lidze 
halowej POGOŃ ʼ04 wygrała z drużyną z Rudy Śląskiej 4:1, a seniorzy POGONI 
zremisowali z ZAGŁĘBIEM Lubin 0:0. W kolejnym meczu juniorzy starsi zre-
misowali z zespołem GÓRNIKA w Zabrzu 2:2, a OLIMPIA przegrała w Koninie 
z MEDYKIEM 1:10. W kolejnym meczu ekstraklasy POGOŃ przegrała 
w Krakowie z CRACOVIĄ 1:4. W rozgrywkach starszych juniorów POGOŃ po-
konała AKADEMIKÓW z Wrocławia 2:1 i prowadziła w tabeli ligowej. Kobiecy 
zespół OLIMPII przegrał w Żywcu 0:3. 30 października POGOŃ zremisowała 
u siebie z GÓRNIKIEM Zabrze 1:1. Juniorzy starsi pokonali w Zabrzu GWARKA 
1:0, a kobiety OLIMPII przegrały z AZS Wrocław 1:2. Halowi piłkarze POGONI 
ʼ04 pokonali u siebie drużynę RED DRAGONS z Pniew 4:1. Na początku listopa-
da w Warszawie POGOŃ przegrała z LEGIĄ 0:1, a OLIMPIA – z CZARNYMI 
Sosnowiec. Także POGOŃ ʼ04 przegrała w Gliwicach 2:7. Od listopada rozpo-
częto halowy sezon piłki nożnej tzw. NETTO. W tym też miesiącu OLIMPIA 
przegrała u siebie z GÓRNIKIEM Łęczna 0:5. Seniorzy POGONI w Lipsku 
w towarzyskim meczu ulegli tamtejszej drużynie 0:1. Juniorzy starsi POGONI 
pokonali kolegów z BAŁTYKU Gdynia 3:1, a w kolejnym meczu ekstraklasy 
POGOŃ przegrała w Szczecinie z LECHEM 0:2 i była szósta w lidze. W Gdańsku 
OLIMPIA przegrała z AWFiS 4:1, a kolejny mecz wygrała z KKP Bydgoszcz 1:0. 
Juniorzy POGONI pokonali ARKĘ Nowa Sól 5:0. Młodsi piłkarze POGONI wy-
grali turniej młodzików (13-latkowie) w Pyrzycach oraz zwyciężyli w Barlinku 
w Memoriale Alfreda Pluszczyka. 22 listopada obchodzono 70-lecie ARKONII 
Szczecin. W listopadzie POGOŃ zremisowała we Wrocławiu ze ŚLĄSKIEM 0:0, 
a kolejny mecz wygrała z LECHIĄ Gdańsk 1:0, zdobywając bramkę w ostatniej 
minucie meczu i zajmowała czwarte miejsce w lidze z 27 punktami. POGOŃ ʼ04 
zremisowała w Szczecinie z FC Toruń 2:2. Halowy młodzieżowy turniej piłki 
nożnej Ośrodków Wychowawczych wygrali uczniowie Zespołu nr 2. POGOŃ ̓ 04 
wygrała w Katowicach mecz z AZS US 2:6, POGOŃ wygrała w Łęcznej mecz 
z GÓRNIKIEM 2:3, a także z PODBESKIDZIEM Bielsko-Biała 2:0. Polska prze-
grała w eliminacjach do MŚ halowy mecz w piłce nożnej z Norwegią 2:3, a grał 
w nim Michał Kubiak z POGONI ʼ04. W ostatnim meczu kolejki w końcu grud-
nia POGOŃ wygrała w Krakowie z WISŁĄ 1:0 i zakończyła rok na czwartym 
miejscu, mając w dorobku po raz pierwszy aż 36 punktów. Redakcja „Kuriera 
Szczecińskiego” podała też wówczas nazwiska najlepszych strzelców POGONI 
W I i II lidze:
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 – Marian Kielec 113 (81+32) w l. 1959–1970,
 – Robert Dymkowski 109 (73+36) w l. 1990–2002,
 – Leszek Wolski 102 (88+14) w l. 1971–1987.

POGOŃ Baltica (kobiety) wygrała 4 stycznia w Chorzowie z RUCHEM 
mecz piłki ręcznej 26:18 i była na szóstym miejscu w tabeli ekstraklasy. W na-
stępnym meczu zremisowała z ZAGŁĘBIEM Lubin 24:24 oraz kolejny mecz 
19:19 z SAMBOREM Tczew. W styczniu męski zespół GAZ POGOŃ na turnieju 
piłki ręcznej w Pogorzelicy zajął 4. miejsce. W Warszawie BALTICA w Pucharze 
Polski wysoko pokonała drużynę AZS 42:20, podobnie jak w rozgrywkach ligo-
wych  – klub wygrał w Olkuszu z SPR 38:27. W związku z MŚ kobiet i zawie-
szonymi rozgrywkami ligowymi, zorganizowano w Lublinie towarzyski turniej 
piłki ręcznej kobiet, na którym szczecinianki zajęły 2. miejsce za GÓRNIKIEM 
Zabrze. W związku z rezygnacją firmy GAZ z dalszego sponsorowania mę-
skiego zespołu piłki ręcznej, drużyna POGONI postanowiła występować je-
dynie pod nazwą POGONI Szczecin. W końcu stycznia do kadry narodowej 
powołano z BALTICI Olę Zimny i Małgorzatę Jurczyk. W kolejnym meczu li-
gowym POGOŃ BALTICA pokonała PIOTRKOWIĘ 32:24 i zajmowała 5. miej-
sce w tabeli ligowej. 4 lutego w Szczecinie BALTICA przegrała z VISTALEM 
Gdynia 20:25, a parę dni później w Portugalii przegrała 1/16 finału europejskie-
go Challenge Cup z ALKAMERĄ 22:33. Następnie szczecinianki zwyciężyły 
w meczu ligowym zespół ZAGŁĘBIA Lubin 37:33. Wygrały one także kolejny 
mecz ligowy w Jeleniej Górze z KPR 36:30 i były na 5. miejscu w lidze. Męski 
zespół POGONI pokonał w tym czasie drużynę WYBRZEŻA Gdańsk 25:16 
i zajmował 4. miejsce w ekstraklasie. W lutym szczecińskie zespoły, tym razem 
oldbojów, wygrały turnieje żeńskie i męskie w Hamburgu. Na początku marca 
w 1/4 Pucharu Polski szczecinianki przegrały 29:27 z RUCHEM Chorzów, ale 
wygrały kolejny mecz ligowy w Lublinie z SELGROSEM 30:24. Natomiast męż-
czyźni pokonali w Wągrowcu NIELBĘ 22:19. W końcu lutego BALTICA w PP 
pokonała zawodniczki RUCHU Chorzów 33:27. Do kadry narodowej na turniej 
do Florencji powołano ze Szczecina Monikę Stachowską, Małgorzatę Stasiak 
i Agatę Cebulę. W kolejnym meczu ligowym szczecinianki pokonały silny ze-
spół AZS Koszalin 30:23, a mężczyźni POGONI zwyciężyli drużynę ŚLĄSKA 
Wrocław 36:28, zajmując w lidze 3. miejsce. Następny mecz szczecinianki wy-
grały w Nowym Sączu z BESKIDEM 36:22 i znalazły się na 4. miejscu w lidze. 
W tym czasie drużyna męska przegrała z AZOTAMI Puławy 24:37, POGOŃ 
BALTICA wygrała na wyjeździe z zespołem STARTU Elbląg 36:31, a męska 
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drużyna POGONI pokonała w Kwidzynie MMTS 31:27, zajmując nadal trze-
cie miejsce w ligowej tabeli. BALTICA w ćwierćfinale Challenge Cup przegrała 
w Turcji z ARDESEN pierwszy mecz 28:31 i wygrała drugi 31:26 i awansowała do 
półfinału. Męski zespół POGONI pokonał STAL w Mielcu 30:24. Reprezentacja 
Polski z trzema szczeciniankami przegrała na turnieju piłki ręcznej we Francji 
20:26, a zawodniczka BALTICI Małgorzata Stasiak zdobyła 4 bramki. Kolejny 
mecz z reprezentacją Danii Polki przegrały także 21:30. Mężczyźni POGONI 
zremisowali z GÓRNIKIEM Zabrze 31:31. ZAGŁEBIE Lubin przegrało kolejny 
mecz ligowy z BALTICĄ 23:26. W play-off mężczyzn ORLEN Płock wygrał 
z POGONIĄ 35:27. Natomiast w play-off kobiet POGOŃ BALTICA wygrała 
z MATRACO Lublin 31:22. W kwietniu odbył się tradycyjny turniej piłki ręcz-
nej oldbojów w Rostocku (9 zespołów męskich i 5 kobiecych); w gronie kobiet 
wygrały szczypiornistki z Jeleniej Góry przed BALTICĄ Szczecin, a wśród męż-
czyzn triumfowali reprezentanci Szczecina. W pierwszym meczu europejskie-
go Challenge Cup BALTICA POGOŃ wygrała z GALICZANKĄ Lwów 29:28, 
a w rewanżu we Lwowie – zwyciężyła wynikiem 25:21, i tym samym awanso-
wała do Finału Europejskiego. W kraju w I rundzie play-off POGOŃ (mężczyź-
ni) pokonała STAL Mielec 29:25, a POGOŃ BALTICA jeden mecz przegrała 
w Szczecinie z SELGROSEM Lublin 19:25, a drugi w Lublinie 22:31. Męski ze-
spół POGONI wygrał także drugi mecz w Mielcu 26:23. W Kościerzynie roze-
grano turniej piłki ręcznej oldbojów, podczas którego oba szczecińskie zespo-
ły (kobiet i mężczyzn) zajęły trzecie miejsca. W półfinałach MP zespół męski 
POGONI Szczecin przegrał z dotychczasowym MP VIVE Kielce oba mecze 
– 22:31 i 25:36. W maju w meczu o brązowy medal MP kobiet BALTICA wy-
grała ze STARTEM Elbląg 32:29 i 36:28. W meczach o MP mężczyzn POGOŃ 
przegrała jeden mecz z AZOTAMI Puławy 25:36, a drugi wygrała 30:23. Męski 
zespół POGONI Szczecin ostatecznie w MP zajął wysokie czwarte miejsce. 
W końcu maja we Francji w PE BALTICA Szczecin zajęła drugie miejsce. Na po-
czątku czerwca reprezentacja Polski pokonała dwukrotnie Ukrainę we Lwowie 
24:18 i w Polsce 30:22 i awansowała na MŚ w Danii, gdzie w końcowym wyniku 
Polki zajęły czwarte miejsce. W reprezentacji Polski grały szczecinianki – Agata 
Cebula i Małgorzata Stasiak. W lipcu na obozie w Dzierżoniowie BALTICA 
pokonała drużynę z Jeleniej Góry 41:18 oraz zagrała dwa mecze z ENERGIĄ 
Koszalin – jeden mecz wygrany 26:23, a drugi przegrany 21:29. Męski zespół 
POGONI zajął szóste miejsce na turnieju piłki ręcznej w Kaliszu – Szczypiorno 
Cup – oraz drugie na turnieju w Kwidzyniu. BALTICA POGOŃ zwyciężyła 
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na turnieju w Szczecinie oraz była druga na turnieju w Głogowie. Podczas tur-
nieju piłki ręcznej w Szczecinie POGOŃ pokonała w finale ZAGŁĘBIE Lubin 
24:20, a żeński zespół BALTICI zajął trzecie miejsce na turnieju piłki ręcznej 
w Wiedniu. We wrześniu ruszyła jesienna runda piłki ręcznej. Na inaugurację ligi 
mężczyźni zremisowali z mistrzem Polski VIVE Kielce 27:27, a w drugim meczu 
wygrali z ZAGŁĘBIEM Lubin 22:21. Żeński zespół BALTICI pokonał u siebie 
UKS Kościerzynę 29:19, a w kolejnym meczu mężczyźni ze Szczecina zwycię-
żyli GWARDIĘ Opole 27:22. W meczach ligowych POGOŃ BALTICA pokonała 
ZAGŁĘBIE Lubin 31:26 (drugie w tabeli), męski zespół POGONI w Głogowie 
wygrał z CHROBRYM 20:19 i też zajmował drugie miejsce w tabeli ligowej. 
Kolejny mecz ligowy BALTICA wygrała z ENERGIĄ AZS Koszalin 31:27, 
a mężczyźni POGONI przegrali w Zabrzu z GÓRNIKIEM 28:36. W następnym 
tygodniu BALTICA wygrała u siebie z PIOTRKOWIĄ 34:20 oraz zremisowała 
w Gdańsku z AWFiS 22:22, a mężczyźni POGONI przegrali w Szczecinie z KPR 
Legionowo 23:29. W październiku POGOŃ w ramach PE przegrała u siebie z wę-
gierskim zespołem CSURGO 27:30. W tym czasie reprezentacja Polski (w skła-
dzie ze szczeciniankami – Małgorzatą Stasiak i Patrycją Królikowską) w ramach 
eliminacji do ME kobiet wygrała z reprezentacją Finlandii 29:12 i Słowacji 23:21. 
W europejskich zmaganiach klubowych BALTICA pokonała mistrza Szwecji FC 
BRUHL 31:23, a męska POGOŃ przegrała z Węgrami 19:29 i odpadła z dalszej 
gry. W lidze POGOŃ wygrała ze ŚLĄSKIEM Wrocław 35:25 i zajmowała 6. 
miejsce w lidze. W zmaganiach kobiet START Elbląg pokonał BALTICĘ 28:24, 
która nadal jednak zajmowała drugie miejsce w lidze. W PE BALTICA zremi-
sowała jeden mecz z KORONĄ Brasow 24:24, a drugi przegrała 20:24 i odpa-
dła z dalszych rozgrywek. W meczu ligowym męski zespół POGONI wygrał ze 
STALĄ Mielec 37:28 (piąty w lidze), a kobiety BALTICI wygrały z RUCHEM 
Chorzów 32:26; wygrały one także z zespołem Jeleniej Góry 23:20, a mężczyźni 
przegrali u siebie z ZAGŁEBIEM Lubin 25:27. W końcu listopada GWARDIA 
Opole wygrała z POGONIĄ 24:23. W meczu towarzyskim reprezentacja Polski 
kobiet wygrała w Zielonej Górze z Czarnogórą 28:26 – w składzie grały szcze-
cinianki Joanna Gadzina (4 bramki) i Małgorzata Stasiak (3 bramki). W towa-
rzyskim meczu BALTICA zremisowała z AZS Koszalin 27:27. Na MŚ w Danii 
(grały szczecinianki) Polki zajęły ostatecznie czwarte miejsce. W lidze POGOŃ 
przegrała z GÓRNIKIEM Zabrze 26:30 i spadła na 9. miejsce w lidze. Przegrała 
także kolejny mecz z mistrzem Polski VIVE TAURON Kielce 32:24. 
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W meczach siatkówki na rozpoczęcie Nowego Roku kobiety CHEMIKA 
Police (Mistrzynie Polski) wygrały 4 stycznia u siebie z ATOMEM TREFL Sopot 
3:0. Męski zespół siatkarzy ESPADON Szczecin wygrał pierwszy noworoczny 
mecz w I lidze ze STALĄ Nysa 3:1, a kobiety CHEMIKA w drugim meczu nie-
spodziewanie przegrały z MKS Dąbrowa Górnicza 2:3. CHEMIK w ramach Ligi 
Europejskiej u siebie wygrał z zespołem Kazania 3:1, a potem przegrał w Kazaniu 
2:3. W kolejnym meczu Ligi Mistrzyń CHEMIK pokonał RABITE Baku 3:1 
i awansował do play-off Ligi Mistrzyń (12 zespołów). ESPADON pokonał we 
Wrześni KRISPOL 3:1, a potem u siebie przegrał z PEKPOLEM Ostrołęka 2:3 
w rozgrywkach I ligi (zaplecze ekstraklasy). W ekstraklasie CHEMIK Police 
pokonał u siebie BKS Bielsko-Biała 3:2, rezerwy CHEMIKA grające w II li-
dze pokonały ATOM TREFL (drugi zespół) 3:1, a SMS Police wygrało z Rumią 
3:0. W Lidze Mistrzyń CHEMIK przegrał w Czechach z AGELEM Prostojew 
2:3, a w polskiej ekstraklasie zwyciężył na wyjeździe MUSZYNIANKĘ 
Muszyna 3:0. ESPADON Szczecin wygrał w Świdniku z AVIĄ 3:0. Drugi ze-
spół CHEMIKA w II lidze wygrał z UKS Murowana Goślina 3:0, a SMS Police 
przegrało w Stargardzie 1:3 (II liga). W Lidze Mistrzyń w Baku CHEMIK po-
konał RABITĘ 3:2 i był na czele tabeli ligowej. W lidze krajowej CHEMIK 
wygrał z BUDOWLANYMI Łódź 3:2, a ESPADON z CARGO Rzeczyca 3:0. 
Siatkarki CHEMIKA Police pokonały w Legionowie tamtejszy zespół 3:0 oraz 
NAFTĘ Piła (także 3:0) i prowadził w tabeli ekstraklasy. W rozgrywkach II ligi 
drugi zespół CHEMIKA zwyciężył w Stargardzie LIBERO 3:0, a ESPADON 
Szczecin w Krakowie pokonał tamtejszy AZS AGH 3:0 i zajmował 6. miejsce 
w I lidze. Drużyna CHEMIKA na wyjeździe pokonała KSZO Ostrowiec 3:0, 
a ESPADON WARTĘ Zawiercie także 3:0. W lutym CHEMIK Police pokonał 
w półfinale PP KSZO Ostrowiec, a w rozgrywkach ligowych zwyciężył druży-
nę żeńską PAŁACU z Bydgoszczy 3:0. W towarzyskim meczu siatkarki z Polic 
pokonały niemiecki zespół z Desender SC 4:1. W rozgrywkach I ligi mężczyźni 
ESPADONU Szczecin zwyciężyli siatkarzy WIKTORII Wałbrzych 3:2. W finale 
PP dziewczęta CHEMIKA Police przegrały z ATOMEM TREFL Sopot 2:3 i stra-
ciły PP. W europejskim Final Four siatkarek policzanki przegrały dwa mecze 
z Włoszkami (po 0:3) oraz ważny mecz o trzecie miejsce, z Turczynkami. W I li-
dze ESPADON przegrał 0:3 z CAMPEREM Wyszków, a CHEMIK z IMPELEM 
Wrocław 2:3 w PP, ale rewanż wygrał 3:0. W kwietniu w hali Szkół Salezjańskich 
w Szczecinie odbył się turniej siatkówki dziewcząt (24 drużyny) propagujący 
rozwój tego sportu. Kolejny mecz ligowy ESPADON przegrał w Wyszkowie 
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2:3, a siatkarki CHEMIKA zwyciężyły koleżanki z IMPELU Wrocław 3:1 
i awansowały do finału MP. W pierwszym meczu przegrały z TREFLEM Sopot 
1:3, drugi wygrały 3:1, a w Sopocie wygrały 3:0 i 3:2 zdobywając drugi z rzę-
du i czwarty w ogóle tytuł Mistrzyń Polski (maj). Drugi zespół z Polic nieste-
ty nie uzyskał awansu do I ligi. Do kadry narodowej z Polic powołano Annę 
Werblińską, Agnieszkę Bednarek-Kuleszę i Małgorzatę Glinkę-Magentale oraz 
Izę Kowalińską i Olę Krzos. W końcu maja zorganizowano w Szczecinie wielką 
galę sportową, w której uczestniczyły siatkarki z Polic, siatkarze, skoczkowie nar-
ciarscy i inni sportowcy, pokazując się publiczności szczecińskiej i uczestnicząc 
we wspólnej zabawie. W Lidze Mistrzyń Polki (z policzankami Anną Werblińską, 
Joanną Wołosz i Agatą Bednarek) pokonały Turczynki 3:2. Na całym wybrzeżu 
zachodniopomorskim rozgrywano turnieje plażowej piłki siatkowej, trwające do 
połowy września. Siatkarki polskie z reprezentantkami Polic zajęły na Igrzyskach 
Europejskich w Baku 2. miejsce. Agnieszka Wołoszyn ze Szczecina z Olą Zdon 
z Warszawy zdobyły tytuł MP w siatkówce plażowej. Od lipca CHEMIK Police 
rozgrywał swoje mecze w nowej szczecińskiej Hali Atlas Arena przy ul. Szafera. 
W rundzie jesiennej pierwszy mecz CHEMIK wygrał z KARPATAMI Krosno 
3:0, a w I lidze siatkówki ESPADON wygrał na wyjeździe pierwszy mecz rundy 
jesiennej z Wartą Zawiercie 3:0. Rezerwy CHEMIKA pokonały w Warszawie 
WISŁĘ 3:2. W rozgrywkach ekstraklasy CHEMIK pokonał TREFLA Sopot 
3:1, a ESPADON przegrał z KIELCZANINEM Kęty 2:3. W kolejnym meczu 
CHEMIK zwyciężył PAŁAC Bydgoszcz 3:0, a rezerwy CHEMIKA wygrały 
z Politechniką Gliwice 3:2. W następnym spotkaniu dziewczęta z Polic pokonały 
na wyjeździe siatkarki w Muszynie 3:0. W Lidze Mistrzyń CHEMIK pokonał 
czeski AGEL Prestejow 3:0, a ESPADON Szczecin zwyciężył GKS Katowice 
3:0. Drugi zespół CHEMIKA przegrał w Łodzi ŁKS 0:3. CHEMIK w kolej-
nym meczu ekstraklasy zwyciężył IMPEL Wrocław 3:0 i zajmował w ekstra-
klasie pierwsze miejsce. W następnym spotkaniu szczecińskie siatkarki wygrały 
z TAURONEM z Dąbrowy Górniczej 3:0 oraz z LEGIONOWIĄ – również 3:0, 
a szczeciński ESPADON pokonał w Krakowie AGH oraz WIKTORIĘ Wałbrzych 
3:1. W kolejnym meczu siatkarki CHEMIKA pokonały BUDOWLANE Łódź 3:1, 
a ESPADON przegrał w Nysie ze STALĄ 2:3 i ze ŚLEPSEM Suwałki 1:3. W koń-
cu listopada siatkarki z Polic przegrały w Stambule z tureckim ECZACIBASI 0:3, 
a do kadry narodowej powołano Izę Bełcik, Joannę Wołosz, Annę Werblińską, 
Mariolę Zenik, Paulinę Erwadt i Olę Jagiełło. Kolejny mecz ligowy siatkarki 
z Polic wygrały w Ostrowcu Świętokrzyskim 3:0 oraz u siebie z NAFTĄ Piła 



245Kronika sportowa Szczecina. Część XX: rok 2015

– także 3:0 i z DEVELOPRESEM Rzeszów 3:1. ESPADON Szczecin przegrał 
w Wyszkowie 1:3, ale wygrał z drużyną z Wrześni 3:0. W grudniu szczeciński 
CHEMIK wygrał u siebie z tureckim zespołem ECZACIBASI Stambuł 3:1 oraz 
pokonał na wyjeździe PAŁAC Bydgoszcz 3:1. W II lidze drugi zespół CHEMIKA 
przegrał w Kościerzynie 2:3, a w I lidze siatkarzy ESPADON zwyciężył TRÓJKĘ 
Nakło 3:1 i drużynę z Suwałk 3:2 oraz MKS Spałę 3:1. 22 grudnia zmarł nagle 
trener ESPADONU, 49-letni Serb Dejan Brdjovic. 

W połowie stycznia rozegrano w Szczecinie turniej tenisowy Magnolia Cup 
2015 w kategorii juniorów. Kacper Żuk (16 lat) z Warszawy zwyciężył w singlu 
oraz w deblu z Mateuszem Smolińskim. W grupie juniorek najlepszą okazała się 
Sofija Tiereszczewa (Rosja), a w deblu dziewcząt Ukrainka Anastasia Szoszina 
i Olivia Szymczuch. Szczecinianka Daria Kuczer dotarła do ćwierćfinału w sin-
glu. W Australia Open szczecinianin Mariusz Matkowski ze Szwedem Robertem 
Lindstetem awansowali do II rundy, z której jednak odpadli. W lutym w klu-
bie PROMASTERS objawił się talent tenisowy w osobie Antoniny Helińskiej 
z III klasy SP nr 48, która wygrała turniej dzieci. Na MP w tenisie srebrny medal 
w deblu zdobyli Rafał Teuner ze Szczecina z P. Janikiem z GÓRNIKA Bytom. 
W lutym Marcin Matkowski ze Szwedem R. Lindstetem na turnieju tenisowym 
w Dubaju dotarli do ćwierćfinału. W tym miesiącu w Bydgoszczy rozegrano 
Halowe Drużynowe MP kobiet i mężczyzn. Złoty medal w turnieju pań wywal-
czyły tenisistki SKT Szczecin, Natalia Kołat i Marta Leśniak, zaś Rafał Teuner 
i Alex Woźniak odpadli w ćwierćfinale. Marcin Matkowski i Serb Nenad Zimojic 
odpadli w II rundzie gry podwójnej na turnieju tenisowym ATP Masters 1000 
w Indian Wells (USA). W Sobocie k/Poznania odbył się turniej kwalifikacyjny ko-
biet, w którym zwyciężyła Daria Kuczer, druga była Karolina Świata, a Zuzanna 
Smejlis (12 lat) wygrała rywalizację dzieci. W marcu D. Kuczer w Katarze zajęła 
drugie miejsce w Qatar Junior Open (18 lat). W Koszalinie odbyły się mistrzo-
stwa województwa, gdzie pierwsze miejsce zajął Wojciech Kraszewski (10 lat) 
oraz Antonina Helińska i Olivier Klimczak. W połowie kwietnia M. Matkowski 
i N. Zimojic odpadli w półfinale turnieju tenisowego w Monte Carlo, przegrywa-
jąc z braćmi Bryjanami z USA 0:2. W maju M. Matkowski z N. Zimojicem prze-
grali z hindusko-rumuńską parą 1:2 na turnieju w Madrycie, a parę dni później 
przegrali w I rundzie turnieju tenisowego w Rzymie. W maju dobył się turniej te-
nisowy dzieci, w którym zwyciężyła Zuzanna Smejlis przed Olgą Gołaś. W koń-
cu maja w szwedzkim Malmö przeprowadzono turniej tenisowy 18-latków, gdzie 
Daria Kuczer zajęła drugie miejsce. Także w maju M. Matkowski z N. Zimojicem 



246 Zbigniew Szafkowski

we French Open w Paryżu odpadli w ćwierćfinale debla, a M. Matkowski 
w mikście z Czeszką Lucią Hradecką przegrali w finale z parą amerykańską. 
M. Matkowski i N. Zimojic przegrali 1:2 z parą Hindusów w Stuttgardzie, 
a także w I rundzie na turnieju tenisowym w Londynie. W lipcu Polska wygra-
ła w Pucharze Davisa z Ukrainą 3:1, a M. Matkowski i Łukasz Kubot zwycię-
żyli w grze deblowej. D. Kuczer na MPJ w Sopocie zdobyła dwa złote medale 
w singlu i w deblu z Wiktorią Kubik. W lipcu na MEJ D. Kuczer wygrała trzy 
pojedynki, a przegrała 0:2 finał z Czeszką Aną Słowakową. W grze deblowej 
D. Kuczer i W. Kulik odpadły w ćwierćfinale MEJ, przegrywając mecz deblo-
wy z Białorusinkami. W lipcu Tomasz Bednarek ze Szczecina i Australijczyk 
Rameez Junaid odpadli w ćwierćfinale turnieju ATP w Szwajcarii. W sierpniu 
w Szczecinie rozegrano mecz towarzyski 40-latków Szczecin–Berlin, zakończo-
ny remisem 6:6. Dla Szczecina punkty zdobyli Krzysztof Bobala, Rafał Fryska, 
Sławomir Kapinos, Sławomir Lis, Andrzej Makowski, Jarosław Marcindzielak, 
Jacek Paluszkiewicz, Maciej Sochacki, Piotr Tomaszewicz i Ryszard Witczak. 
M. Matkowski i N. Zimojic odpadli w ćwierćfinale gry podwójnej w Montrealu 
oraz przegrali w finale turnieju tenisowego w Cincinnati. We wrześniu Matkowski 
i Zimojic wygrali z parą włoską na turnieju tenisowym US Open w Nowym Yorku. 
Także we wrześniu odbył się wielki turniej tenisowy w Szczecinie Pekao Open, 
w którym zwyciężył Niemiec Jan Struff przed Arkadym Smirnowem z Rosji. 
Polscy tenisiści pokonali Słowaków 3:2 w meczu barażowym o wejście do Grupy 
Światowej, a M. Matkowski z Ł. Kubotem wygrali grę deblową. Szczecińskie 
tenisistki z SKT – Agata Bieńkowska, Marta Leśniak, Natalia Kubot i Barbara 
Maciucha – zdobyły brązowe medale drużynowych MP w Bytomiu. W paździer-
niku M. Matkowski z Serbem przegrali debla z parą francuską 1:2 na turnieju te-
nisowym ATP Tour w Pekinie oraz odpadli w ćwierćfinale turnieju w Szanghaju. 
M. Matkowski zapowiedział iż w 2016 r. będzie występował na turniejach teniso-
wych z Łukaszem Kubotem. W listopadzie M. Matkowski i N. Zimojic przegrali 
w ćwierćfinale w Bazylei z Austriakiem i Brazylijczykiem oraz wystąpili na tur-
nieju Masters (8 najlepszych par świata) w Londynie, gdzie wygrali trzy gry, ale 
odpadli w grze o finały. W grudniu szczecińskie „Skrzatki” (12 lat) zdobyły złoty 
medal w Zabrzu na Drużynowych MP dzieci, pokonując reprezentację Zabrza, 
Poznania i Warszawy. W końcu roku Daria Kuczer (16 lat) wygrała turniej teni-
sowy w Sobocie k/Poznania, a na siódmym miejscu w tym turnieju znalazła się 
druga szczecinianka, Marta Gałka.
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W marcu w Szczecinie odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa w Tenisie 
Stołowym Ośrodków Wychowawczych (12 zespołów). W kategorii dziewcząt 
zwyciężyła Kinga Żelazna ze Szczecina przed Klaudią Czajkowską z Suliszewa. 
W grupie chłopców najlepiej grał Roman Majewski ze Sławoborza, a drugim był 
Krzysztof Lachowicz ze Szczecina. W lipcu UKS CHAMPION Police awanso-
wał do I ligi, a najlepsi w klubie to Karin Kmiecik, Anna Grygorcewicz, Paulina 
Poźniak, Irena Rosik i Martyna Moskwa. We wrześniu w Świętochłowicach od-
były się Igrzyska Sportowe Szkół Salezjańskich w tenisie stołowym, gdzie srebr-
ny medal w singlu zdobył Hubert Wojda ze Szczecina.

Co tydzień w kilku punktach Szczecina organizowano turnieje brydżowe 
dla amatorów tej gry. Podobnie było z turniejami szachowymi, gdyż istniało kilka 
klubów szachowych (GRYF, Pod Wieżą, Klub Szachowy), w których rozgrywano 
bez większych przerw czasowych spotkania szachistów młodszych i starszych. 
Zorganizowano tradycyjny turniej szachowy Szczecin–Bremerhaven, w którym 
zwyciężyli szachiści ze Szczecina 5:1. Najlepszymi szachistami byli Robert Kula, 
Józef Franzen, Jarosław Maliszewski, Lubomir Maryczkowicz, Piotr Nicijewski 
i inni. W czerwcu zorganizowano w Szczecinie szachowe mistrzostwa miasta 
przedszkolaków (29 osób), a najlepszymi zawodnikami okazali się Nataniel 
Szewczuk i Julia Smoląg. W lipcu w Policach odbył się XXX Międzymiastowy 
Memoriał Tadeusza Gniota z udziałem 10 Arcymistrzów, w którym zwyciężył 
Włodzimierz Schmidt przed Vadimem Shiskim z Ukrainy i Kiryłem Stupakiem 
z Białorusi. Latem zorganizowano w Szczecinie MP w szachach błyskawicznych.

W lutym zmarł w Szczecinie kapitan sportu motorowodnego związany z KS 
ŚLIZG Mariusz Gajos. W maju Marcin Zieliński w kl. F-500 podczas eliminacji 
do MŚ zajął piąte miejsce. Latem na Jeziorze Głębokim w Szczecinie odbyły 
się pokazy sportów motorowodnych, a także nowa konkurencja – jazda na de-
sce za silnikiem (wakeboarding). W sierpniu M. Zieliński na zawodach motoro-
wodnych w Niemczech w kl. 500 był czwarty. We wrześniu w Toruniu odbyły 
się Międzynarodowe MP w sportach motorowodnych. W kl. CT-30 Maria Lech 
(ŚLIZG Szczecin) była trzecia w IV eliminacji do MŚ. Parę dni później zwycię-
żyła w podobnych zawodach we Włocławku. Ogólnie na mistrzostwach Polski 
w kl. T-550 zajęła piąte miejsce.

Szermierkę w tym roku uprawiano przede wszystkim w KUSYM Szczecin, 
a najlepszą zawodniczką była Martyna Długosz we florecie. W drużynowych MŚ 
w Taszkiencie zajęła wraz z koleżankami z reprezentacji Polski trzecie miejsce 
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oraz zdobyła srebrny medal Młodzieżowych ME (do 23 lat) w Vincenzie i srebrny 
na MEJ w Mariborze.

W połowie kwietnia w Szczecinie zorganizowano PŚ w strzelectwie Osób 
Niepełnosprawnych z udziałem 115 osób z 28 państw. W konkurencji karabin-
ka R3 srebrny i brązowy medal zdobyli zawodnicy szczecińskiego STARTU – 
Tadeusz Sondaj i Waldemar Andruszkiewicz, a razem z Tadeuszem Burskim 
wywalczyli także brązowy medal w drużynie. Złoty medal w strzelaniu z pisto-
letu P5 zdobył Sławomir Okoniewski, a brązowy – Waldemar Andruszkiewicz. 
W Przecławiu odtworzono strzelnicę, z której kiedyś korzystało wojsko, a która 
ma służyć obecnie także ludności cywilnej zrzeszonej w sekcjach sportu strzelec-
kiego. Podczas europejskich zawodów strzeleckich Polacy zajęli trzecie miejsce za 
reprezentacją Ukrainy i Wielkiej Brytanii w strzelaniu z karabinu. W Szczecinie 
funkcjonuje wiele sekcji strzeleckich, w których młodzież uczy się obsługi broni 
oraz z niej strzelania. 

W styczniu w Szczecinie odbyło się zebranie działaczy i kibiców POGONI, 
podczas którego powołano grupę roboczą „Wspólna Pogoń”, która miałaby za-
dbać o podniesienie sportowego poziomu zawodników. W połowie stycznia 
w Galerii Kaskada odbyły się ekwilibrystyczne pokazy jazdy na rowerach gór-
skich zawodników z 7 państw. Zimą w Szczecinie (nad jeziorami) oraz nad mo-
rzem odbyły się kąpiele „morsów”. Oddano do użytku nową wielką halę sporto-
wą przy ul. Szafera o nazwie AZOTY ARENA. Także w styczniu sześciu 
uczestników ze Szczecina brało udział w międzynarodowych Mistrzostwach 
Słowenii w speed badmintonie (gry rakietkowe), którzy zdobyli 5 medali: złoty 
– Mateusz Drumlak (12 lat) i Bogdan Nieżyński w gronie seniorów. 15 lutego 
w Kołobrzegu pobito Rekord Guinnessa, gdyż 1799 uczestników jednocześnie 
kapało się w lodowatej wodzie morskiej. Byli to ludzie z 80 polskich Klubów 
Morsów. 2 marca zmarł pierwszy szczeciński tenisista – twórca szczecińskiego 
tenisa w 1946 roku, sprawozdawca sportowy w radiu, potem w telewizji, Bogdan 
Tomaszewski. W marcu ruszyła Szczecińska Amatorska Liga Darta (rzuty lotka-
mi do celu), a najlepszymi szczecińskimi zawodnikami okazali się Robert 
Sadkowski, Krzysztof Wołowicz, Piotr Łęga i Grzegorz Działkowski. W końcu 
marca ruszyły rozgrywki Ligi Futbolu Amerykańskiego, a szczecińska HUSARIA 
pokonała ZAGŁĘBIE Będzin 18:12. Wtedy też w Holandii odbyły się 
23. ME w Darcie Amerykańskim (500 osób), na których Polacy zdobyli srebrny 
medal (zespołowo), a w polskiej drużynie występowała Tamara Husch ze 
Szczecina oraz Renata Słowikowska i Małgorzata Koszewska ze Świnoujścia. 



249Kronika sportowa Szczecina. Część XX: rok 2015

Srebrny medal wywalczyli dwaj szczecinianie – Krzysztof Wesołowski 
i Eugeniusz Jarmołowicz, a dwa medale brązowe wywalczył Robert Sadkowski. 
W kwietniu st. sierżant Kamil Kuleta (policjant) zajął pierwsze miejsce w kultu-
rystyce do 90 kg. W połowie kwietnia w Racocie odbyła się Centralna Inauguracja 
Dni Olimpijczyka, w której uczestniczyli szczecińscy olimpijczycy oraz Stanisław 
Kopeć – prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej – i Andrzej Stec – pre-
zes Szczecińskiej Rady Olimpijskiej. 25 kwietnia w Łobzie odbyła się Wojewódzka 
Inauguracja Dni Olimpijczyka, której przewodniczył S. Kopeć. Wiosną i latem 
rano w Parku Kasprowicza w Szczecinie odbywały się pokazy i ćwiczenia chiń-
skiego tai-chi, które prowadził Janusz Pawełek. W kwietniu HUSARIA przegra-
ła u siebie mecz ligowy 20:36 z poznańskimi „Koziołkami” w futbolu amerykań-
skim. W Łodzi drugi szczeciński zespół COUGARS przegrał z WILKAMI 23:27, 
a HUSARIA przegrała kolejny mecz, tym razem u siebie, z PANTHERS 
Warszawa 12:55. W kwietniu 300 szczecińskich rowerzystów ruszyło rowerami 
spod pomnika Adama Mickiewicza (następnie promem) w dwudniową wyprawę 
do Szwecji, którą prowadził prezes Szczecińskiego Klubu Rowerowego GRYF 
Paweł Malinowski. Przejechano ogółem 780 km. Także w kwietniu w Szczecinie 
urządzono Święto Roweru, polegające na wielokilometrowej jeździe rowerami po 
mieście, w którym uczestniczyło ponad 1000 kobiet, mężczyzn i młodzieży, 
a także kilkuletnich dzieci. W kolejnych meczach ligi Futbolu Amerykańskiego 
HUSARIA Szczecin przegrała w Warszawie z SHARKS (Rekiny) 30:0, a drugi 
szczeciński zespół, COUGARS, przegrał w Toruniu 0:7. W maju orzeczono, iż 
nowa szczecińska Filharmonia jest najpiękniejszym budynkiem wybudowanym 
w ostatnich latach w Europie. W maju HUSARIA zrewanżowała się warszaw-
skim Rekinom wygrywając u siebie 47:35. Odbył się też rajd rowerowy wokół 
Zalewu Szczecińskiego (280 km), w którym uczestniczyło 254 rowerzystów. 
HUSARIA u siebie przegrała kolejny mecz ligowy z zespołem Białegostoku 3:34, 
a w I lidze COUGARS przegrał w Sopocie 21:56. W maju rozegrano Turniej 
Golfa Floating Garden Szczecin Open 2015. W gronie 16-latków zwyciężył Jakub 
Dymacki. Wśród seniorów zwyciężył Maksym Sałuda z Binowa przed Ameryka-
ninem Peterem Bronsonem. HUSARIA Szczecin w ekstraklasie zwyciężyła 
ZAGŁĘBIE Będzin 31:6, a w I lidze COUGARS przegrał w Sopocie 14:31. 
27 maja Prezydent RP B. Komorowski uhonorował Prezydenta Szczecina Piotra 
Krzystka Krzyżem Kawalerskim. W czerwcu HUSARIA przegrała w Warszawie 
z zespołem EAGLES (Orły) 27:36, a w I lidze COUGARS wygrał w Toruniu 
31:14. W czerwcu w ramach Baltic Tall Ships Regatta rozegrano turniej squasha, 
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a na którym w ciągu 18 godzin Piotr Nisiło rozegrał 100 pojedynków, czym usta-
nowił Rekord Guinnessa. W połowie czerwca HUSARIA zajęła ostatecznie piąte 
miejsce w ekstraklasie Futbolu Amerykańskiego. W czerwcu ksiądz Tadeusz 
Balicki z SALOSU (Salezjańskie Organizacje Sportowe) dokonał podsumowania 
pracy na rzecz usportowienia młodzieży, oceniając pracę na ocenę dobrą plus. 
W Gimnazjum 27 w Szczecinie zorganizowano Szczeciński Piknik Sportowy. 
Były gry, zabawy, sport. W SP 1 w Szczecinie uroczyście obchodzono 70-lecie 
istnienia polskiego sportu w tym mieście. Przedstawiono młodzieży sylwetki 
twórców pierwszych klubów sportowych oraz przypomniano najlepszych szcze-
cińskich sportowców. W czerwcu zapadła decyzja o zmianie nazwy ulicy 
Obrońców Stalingradu na Mariana Jurczyka, wieloletniego prezydenta Szczecina. 
W końcu czerwca na Igrzyskach Europejskich w Baku srebrny medal w zapasach 
stylu wolnego do 70 kg wywalczył M. Gadziejew z AKS Białogard, a medal brą-
zowy Mateusz Polski (RÓZA Karlino) – reprezentanci województwa. W końcu 
czerwca w Szczecinie obchodzono Święto 12 Dywizji Zmechanizowanej – 70-le-
cie jej istnienia, a w Świnoujściu – Wojewódzkie Święto Marynarki Wojennej. 
Latem trwała też XXI edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin – największa 
impreza sportu masowego (532 miasta). Najlepszym województwem okazało się 
zachodniopomorskie. Wśród miast do 5 tys. mieszkańców zwyciężył Kalisz 
Pomorski, a trzeci był Dziwnów; w kategorii miast 5–7,5 tys. – Kalisz Pomorski, 
7,5–15 tys. – piąte były Pełczyce, 15–40 tys. – Pyrzyce, a w grupie 40–100 tys. 
– piąte miejsce zajął Kołobrzeg. 5 lipca w Szczecinie rozegrano triatlon z udzia-
łem 450 osób. Wśród kobiet zwyciężyła Paulina Kotfica, a wśród mężczyzn 
Marek Jaskółka – oboje ze Szczecina (1500 m pływania, 40 km rower i 10 km 
bieg). W lipcu w Kołczewie zorganizowano turniej golfa dla Polaków z zagranicy. 
W lipcu Marek Jaskółka zajął czwarte miejsce w europejskiej edycji triatlonu 
(3,8 km pływania, 188 km rower i 42,195 m biegu). Na początku września skoń-
czyły się turnieje plażowe piłki siatkowej w nadmorskich kąpieliskach. Krzysztof 
Hołowczyc wygrał kolejne zawody rajdu LOTTO Baja Poland oraz oświadczył, 
że kończy swoją karierę sportową. W Binowie zakończono także sezon golfowy 
wielkimi zawodami World Amatur Golfers Championship 2015. Na nim zwycię-
żył Jan Piętka (Brutto), Grzegorz Łuczak (Netto) i Mariusz Czerkawski w katego-
rii celebrites DCT. 1 września reprezentacja Polski (14 lat) zdobyła brązowy me-
dal na ME w skokach jeździeckich przez przeszkody. Na przełomie sierpnia 
i września na MŚ w speed badmintonie (500 zawodników z 38 krajów) Polacy 
zdobyli 15 medali – złote Mateusz Drumlak i Bogdan Mierzyński (obaj ze 
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Szczecina) oraz brązowy B. Mierzyński z M. Izbickim w deblu. Na początku 
września w Konopiskach odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w triatlo-
nie. Złoty medal w sztafecie wywalczyli szczecinianie Piotr Zawarski, Karina 
Woźniak i Oktawia Lewandowska. Indywidualnie P. Zawarski wywalczył medal 
brązowy, a zespołowo województwo zachodniopomorskie było najlepsze. Na no-
wej hali przy ul. Szafera AZOTY ARENA rozgrywane są mecze piłki nożnej 
POGONI ʼ04, siatkarek CHEMIKA Police, koszykarzy WILKÓW oraz obydwu 
drużyn żeńskiej i męskiej piłki ręcznej POGONI. W Barlinku rozegrano MP 
i MŚ w marszu z kijkami (350 uczestników). W angielskim Weymouth odbyły się 
ME w triatlonie (3,8 km pływania, 180 km rower i maraton 42,195 m), w którym 
zwyciężył szczecinianin Marek Jaskółka w czasie 8 godzin 42 minut i 32 sekund 
(Biuro Podróży Szczecin). W końcu września Polska pokonała Belgię 27:20, 
a nieco później Rosję 7:0 w futbolu amerykańskim, a w meczach tych grał zawod-
nik szczecińskiej HUSARII – Michał Szczurowski. Na początku października 
w Barcelonie odbyły się wielkie światowe zawody triatlonistów z udziałem ponad 
2000 osób, amatorów i zawodowców (3,8 km pływania na Morzu Śródziemnym, 
180 km jazdy rowerem i maraton 42 km 195 m), w którym Marek Jaskółka zajął 
15. miejsce z czasem 8 godz. 14 minut i 37 sekund (nowy rekord Polski). W paź-
dzierniku odbyły się uroczystości 70-lecia istnienia „Kuriera Szczecińskiego”. 
Były wyróżnienia i nagrody dla redaktorów i życzenia dalszej, wspaniałej pracy. 
W połowie października w Burzeninie odbyły się MP Młodzików w podnoszeniu 
ciężarów, na których zawodnik AKS Police Marcel Roczniewski (50 kg) zdobył 
brązowy medal, a Wiktoria Wojcieszak (63 kg) zajęła 4. miejsce.

W listopadzie w Szczecinie podsumowano szczeciński sport szkolny. 
W szkołach podstawowych pierwsze miejsce zajęły: SP nr 14 (do 270 uczniów), 
SP 18 (do 450 uczniów) i SP 16 (powyżej 450 uczniów). W gronie gimnazjów zwy-
ciężyło Gimnazjum nr 10, a wśród szkół ponadpodstawowych najwyżej oceniono 
sport w 2 LO (dziewczęta) i w ZSE (chłopcy). W listopadzie koło STRZELEC, 
z okazji 97. rocznicy Odzyskania Niepodległości, zorganizowano zawody strze-
leckie na strzelnicy 12. Dywizji Zmechanizowanej (86 osób). W listopadzie 
młodzi tancerze szczecińscy na MŚ w Czechach w tańcach nowoczesnych wy-
walczyli 25 medali, w tym 11 złotych, w różnych kategoriach i układach. Na 
międzynarodowym turnieju squasha we Wrocławiu dwa złote medale zdobyli 
Filip Janota (15 lat) i Sonia Rak (13 lat). W grudniu w Warszawie podsumowano 
sezon w triatlonie, a polskim sportowcem w tej dyscyplinie wybrano szczecinia-
nina Marka Jaskółkę. W grudniu SP 10 w Szczecinie zebrała 120 kg groszówek 
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– najwięcej z całej Polski, za co kupiono komputer dla szkoły. 22 grudnia w sali 
wykładowej szczecińskiej nowej pływalni Floating Garden Arena odbyło się zor-
ganizowane przez Zachodniopomorską Radę Olimpijską i jej Prezesa, Stanisława 
Kopcia, wojewódzkie podsumowanie sportowe za rok 2015. Obecni na nim byli 
szczecińscy olimpijczycy, nagrodzono wójtów gmin i burmistrzów miast w woje-
wództwie. Dyplom i dużą plakietkę otrzymał także autor tego tekstu za artykuły 
i wydawnictwa książkowe o sporcie Szczecina. W grudniu otwarto na Arkonce 
ślizgawkę dla szczecińskiej młodzieży.

W końcu grudnia redakcja „Kuriera Szczecińskiego” podała nazwiska zwy-
cięzców Plebiscytu na najlepszych sportowców i trenerów województwa zachod-
niopomorskiego za 2015 rok. Oto jego wyniki:

Sportowcy
1. Piotr LISEK – skok o tyczce
2. Krzysztof GŁOWACKI – boks
3. Damian ZIELIŃSKI – kolarstwo torowe
4. Agnieszka SKRZYPULEC – żeglarstwo
5. Kacper ZIEMIŃSKI – żeglarstwo
6. Anna WERBLIŃSKA – siatkówka
7. Michał KUBIAK – halowa piłka nożna
8. Małgorzata STASIAK – piłka ręczna
9. Agnieszka BEDNAREK-KASZA – siatkówka

10. Filip ZABOROWSKI – pływanie
Żaden ze sportowców szczecińskich nie znalazł się w tym roku w ogólnopol-

skim Plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na 10 najlepszych sportowców Polski.

Trenerzy
1. Robert SILUK – żeglarstwo
2. Mirosław DROZD – pływanie
3. Zygfryd JAREMA – kolarstwo torowe

Odkrycie sportowe roku
Michał SZCZURKOWSKI – futbol amerykański

Najlepsza drużyna w okręgu
Siatkarki CHEMIKA Police
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Sportowiec niepełnosprawny
Patryk CHOJNOWSKI – tenis stołowy

Najlepsza impreza sportowa
Finał FOUR siatkarek

Mecenas sportu
BALTICA SA




