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Od Redakcji
Po czterech latach w „Przeglądzie Zachodniopomorskim” ponownie dokonuje
się zmiana. W 2013 roku prof. Tadeusz Białecki, sprawujący funkcję redaktora
naczelnego od 1985 roku, przekazał swe obowiązki na ręce prof. Radosława Gazińskiego. Wydawało się wówczas, że będziemy mieć do czynienia z wieloletnią
stabilizacją jeśli idzie o sprawy personalne (warto zauważyć, że w półwiecznej
historii pisma, była to dopiero druga zmiana naczelnego), ale wielość obowiązków nie pozwala prof. Gazińskiemu na dalsze prowadzenia kwartalnika. Warto
jednocześnie podkreślić wagę czterech minionych lat. Przyniosły one bowiem
pismu niemało zmian.
Był to czas dostosowania się do nowych wymogów, które miały decydujące
znaczenie dla kompleksowej oceny parametrycznej czasopisma. W jej wyniku
„Przegląd Zachodniopomorski” uzyskał w 2015 roku 12 punktów, co usytuowało go w gronie nie tylko najważniejszych pism naukowych w regionie, ale też
określiło jego wysoką pozycję w skali ogólnopolskiej. Opisywane lata to również wprowadzanie kolejnych udogodnień, umożliwiających pismu i tekstom na
jego łamach publikowanych, zaistnieć w skali międzynarodowej. Stało się to za
sprawą wprowadzenia identyfikatora dokumentu elektronicznego (digital object
identifier – DOI). To narzędzie stosowane przez wszystkie uznane wydawnictwa naukowe, dające możliwość szybkiej identyfikacji opublikowanego artykułu
i sprzyjające podniesieniu jego „cytowalności”. Nowością jest również zorganizowanie kontaktu pomiędzy redakcją a autorami i recenzentami za pomocą strony
referencyjnej: https://wnus.edu.pl/pzp/pl/.
Nowy zespół redakcyjny uważnie śledzić będzie kolejne propozycje zmian,
modyfikacji i ulepszeń, służących temu, aby kwartalnik utrzymał wysokie standardy czasopiśmiennictwa naukowego. Można się zżymać na coraz powszechniejszą „punktozę” i taki, a nie inny kształt systemu parametrycznego, ale nie jest
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to konstruktywne. Lepszym rozwiązaniem, zarówno z punktu widzenia redakcji,
jak i autorów, jest, w naszym przekonaniu, jego zaakceptowanie.
Spawy techniczne to jedno, ale dla redakcji równie istotne (jeśli nie ważniejsze) są kwestie programowe. Już w okresie prowadzenia czasopisma przez
prof. Gazińskiego, myśleliśmy nad zmianą profilu „Przeglądu Zachodniopomorskiego”, ale ostatecznie pozostaliśmy przy formule, która bliska była jego „ojcom
założycielom”, czyli pisma łączącego w sobie różne dziedziny nauki, tak humanistyczne, ekonomiczne, społeczne, przyrodnicze, jak i techniczne. Udało się zmienić jedynie to, że przyjęcie tekstu do druku uzależniliśmy od jego tematycznego
powiązania z Pomorzem i krainami sąsiednimi (poza numerami tematycznymi,
których publikacja była wyborem „mniejszego zła”, ze względu na problemy ze
sfinansowaniem kolejnych numerów kwartalnika). Dziś chcielibyśmy zrobić kolejny krok i uczynić kwartalnik pismem, w którym drukować będziemy teksty
wyłącznie z obszaru nauk humanistycznych oraz społecznych. W przypadku tych
drugich ograniczać się jednak będziemy wyłącznie do dziedziny nauk społecznych, pomijając nauki ekonomiczne i prawne1. Obszarem naszego zainteresowania wciąż pozostaje Pomorze i krainy z nim sąsiadujące.
Decyzja może nasuwać skojarzenie arbitralności, zwłaszcza, że podejmuje ją
zespół złożony w całości z historyków, ale mamy przekonanie, że w dłuższej perspektywie przysłuży się ona pismu. Chcemy mianowicie, aby „Przegląd Zachodniopomorski” był pismem bardziej spójnym i określonym. Nie znaczy to absolutnie, że stawiamy na jednorodność czy jednogłos. Otwieramy przecież swe łamy
dla historyków, literaturoznawców, kulturoznawców, socjologów, pedagogów
i badaczy wielu innych dyscyplin naukowych, którzy prezentować będą teksty
poświęcone rozmaitym tematom i wykorzystujące różne style naukowe i szkoły
metodologiczne. O nudzie nie może więc być mowy. Naszą decyzję uzasadnić
też możemy argumentami czysto pragmatycznymi. Liczba arkuszy wydawniczych, które są nam przekazywane corocznie do dyspozycji na podstawie decyzji
władz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, jest niewielka,
a w każdym razie dalece mniejsza od naszych oczekiwań i potrzeb, i zmusza nas
do radykalnej selekcji tekstów. Uwzględniając to, że napływ artykułów do pisma
jest znaczny i że są to w większości teksty nadające się do publikacji, wybieramy

Przyjęta klasyfikacja zgodna jest z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin
naukowych i artystycznych (Dz.U. 2011, nr 179, poz. 1065).
1
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to, co jest nam bliższe, a więc humanistykę i wybrane nauki społeczne. Liczymy
na to, że sprofilowanie kwartalnika spotka się ze zrozumieniem i aprobatą.
Kończąc tekst wprowadzający chcielibyśmy zachęcić autorów ze wskazanych wcześniej dziedzin nauki do powierzenia „Przeglądowi Zachodniopomorskiemu” swoich tekstów. Przemawia za nami zarówno ponad półwieczna tradycja
pisma naukowego, jak i zapał nowej redakcji, która pokornie chyli czoło przed
swoimi poprzednikami i z nadzieją patrzy w przyszłość.

DOI: 10.18276/pz.2017.1-01
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Góry Chełmskiej
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Keywords: Mountain Chełm (German: Gollenberg), Wilhelm boulders, monuments

Góra Chełmska, jedno ze wzniesień łańcucha wyniesień polodowcowych, leżąca tuż za wschodnią granicą administracyjną dzisiejszego Koszalina to miejsce,
a raczej przestrzeń, która przez długie stulecia była postrzegana jako niezwykła,
magiczna, bogata w symboliczne treści. W literaturze naukowej określana była
z reguły przestrzenią kultową. Na dzieje tego miejsca, a raczej na jego „treść
kulturową” składają się zabytki archeologiczne, przekazy pisane, tradycja ustna. Wytwory materialne dawnych społeczeństw użytkujących masyw chełmski
znajdowane były już od XIX wieku. Z początku stanowiły je przypadkowe znaleziska urn ciałopalnych z epoki brązu oraz żelaza i wiele przedmiotów metalowych wykonanych w owych okresach (m.in. skarb składający się z broni i ozdób
brązowych). Pierwsze badania archeologiczne przeprowadzone na szczycie Góry
Chełmskiej w roku 1905 przez Paula Schulza, koszalińskiego nauczyciela, potwierdziły istnienie, znanego jak do tej pory jedynie ze źródeł pisanych, chrześcijańskiego ośrodka pielgrzymkowego. Odsłonięto wówczas relikty zabudowy
murowanej, ślad drewnianego płotu okalającego przestrzeń cmentarza oraz liczne pochówki szkieletowe.
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Ponowne badania, prowadzone tu przez archeologów polskich w latach
1958–1962 przyniosły nowe informacje. Natknięto się wówczas na fundamenty
jeszcze jednego kościoła, który zapewne nigdy nie został ukończony. Wydobyto
kilkaset grobów szkieletowych oraz dość duży zestaw ruchomych źródeł archeologicznych. Po tych badaniach, ich autorzy, zdecydowanie opowiedzieli się za
– pojawiającą się wcześniej w literaturze – hipotezą o istnieniu na szczycie chełmskim ośrodka kultu pogańskiego. Hipotezę tę rozbudowali do tego stopnia, że
upatrywali w nim kompleksu „kultowego” ze świątynią, posągiem i kapłanami
włącznie. Ponowna analiza źródeł archeologicznych, przekazów pisanych i ludowych przekazów ustnych pozwoliła na nieco inne spojrzenie na Górę Chełmską
oraz jej znaczenie. Zanegowano dowody na istnienie tutaj ośrodka kultu pogańskiego w proponowanej wcześniej formie, jednak nakładające się na siebie pola
semantyczne – kulturowe, osadnicze i naturalne powodują, że jawi ona się jako
przestrzeń niezwykła, niecodzienna, wyłączona z normalnych działań osadniczych1.
Silny ładunek symboliczny łączył się z tą przestrzenią nie tylko w pradziejach i w średniowieczu, ale także po upadku tutejszego ośrodka pielgrzymkowego
w dobie reformacji. Szczególnie silnie zaczęto nadawać jej symbolikę łączącą się
z ogólnoeuropejską tendencją budowania tożsamości narodowych na podstawie
tworzonych mitów początków narodów i ich bohaterów. Także Górę Chełmska
zaczęto kreować jako przestrzeń mitycznej i historycznej przeszłości. Miejsce to
zaś doskonale wpisywało się w romantyczną koncepcję przestrzeni pełniącej rolę
pomnika. Ówczesny pomnik zaś to krajobraz naturalny z ruinami zapomnianych
świątyń czy grobowców, o których wśród okolicznej ludności musiały krążyć
barwne opowieści. W XIX stuleciu w tak kreowanej rzeczywistości zaczęły pojawiać się również kamienne pomniki, które były wyrazem pamięci zbiorowej2.
Mijając bramę znajdującą się tuż przy szosie przecinającej masyw chełmski
możemy dwiema drogami dojść na sam szczyt Krzyżanki (jest to nieużywana
już w zasadzie nazwa tradycyjna szczytu chełmskiego, pochodząca od znajdującego się tam krzyża. Wybierając tę po lewej, dojdziemy na niewielkie obniżenie
terenowe pomiędzy kulminacją góry a XIX-wieczną wieżą widokową. Obecnie
1
Przegląd dawniejszych interpretacji, szczegółowa analiza wszystkich rodzajów źródeł oraz
starsza literatura zob. A. Kuczkowski, Cholin-Gollenberg-Góra Chełmska. Źródła archeologiczne do dziejów Góry Chełmskiej koło Koszalina, Koszalin 2012.
2
J. Woźny, Archeologia kamieni symbolicznych. Od skały macierzystej do dziedzictwa przodków, Bydgoszcz 2014, s. 59 i n.
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jest to teren przygotowany dla turystów – znajduje się tu sezonowa restauracja,
kilka ławek, stojaki dla rowerów. Nieco na uboczu owego placu znajduje się grupa
trzech większych głazów narzutowych. Na jednym z nich widnieją litery F.W.K.,
na drugim zaś dwuwersowy napis Graf Dohn/St Rath. Jak do tej pory obiekty
te pozostawały w zasadzie nieznane, a sens inskrypcji zapomniany. Dopiero piszącym te słowa udało się zrekonstruować ich pierwotny kontekst, a co za tym
idzie – odtworzyć ich znaczenie i temu właśnie poświęcono ten artykuł. Najważniejszą informację na temat interesujących nas obiektów zawdzięczamy księdzu
Henrykowi Romanikowi, obecnemu duszpasterzowi parafii pw. św. Antoniego
Padewskiego w podkoszalińskich Osiekach, a pełniącego również funkcję diecezjalnego konserwatora zabytków biskupstwa koszalińsko-kołobrzeskiego oraz
kapelana sanktuarium na Górze Chełmskiej. Poinformował on nas, że kamienie
owe zostały znalezione w kamiennym postumencie po krzyżu, w trakcie jego
remontu w 1991 roku, kiedy to cały szczyt zwrócono Kościołowi, a konkretnie
Szensztackiemu Instytutowi Sióstr Maryi. Przez jakiś czas znajdowały się one
w pobliżu szensztackich zabudowań klasztornych, a później przeniesiono je na
obecne miejsce. Sam cokół, który znajduje się na szczycie wyniesienia, jest jedyną pozostałością po pomniku, który powstał w tym miejscu w 1829 roku. Stanowił on bardzo ważny element krajobrazu symbolicznego aż do lat 60. XX wieku,
kiedy w bliżej nieznanych okolicznościach usunięto zeń żeliwny krzyż. Ryte napisy zaś to upamiętnienie dwóch wybitnych osobistości, dzięki którym powstał
ów monument. Pierwszy głaz stanowi więc upamiętnienie króla Fryderyka Wilhelma III (1770–1840), który był władcą Prus od 1797 roku. Drugi zaś poświęcony był Henrykowi Ludwikowi Adolfowi graf zu Dohn-Wundlacken, pruskiemu
urzędnikowi wysokiego szczebla (Regierungs-Chief-Präsident Staatsrath)3.
Żeby zrozumieć w pełni dzieje powstania pomnika musimy się cofnąć nieco
w czasie. 3 sierpnia 1816 roku utworzono w Koszalinie rejencję królewską (Königliche Regierung). Nadprezydent tejże rejencji – Henryk Ludwik Adolf graf zu
Dohn-Wundlacken4 już w roku 1819 otrzymał zezwolenie na rozpoczęcie prac
nad pomnikiem, którym miano uczcić pamięć mieszkańców miasta poległych
3
Titulaturen, Addressen, Resort- und Rang-Verhältnisse Königlich-Preußischer Staatsbehörden, Staatsbeamten, Ordensritter und Damen des Luisenordens, bebst dem vollständingen Stempelgesetze, und Procent-, Stempel- und Münz-Tabellen, Berlin 1825, s. 84.
4
B. Holtz, Berliner Personpolitik in einer “braven” Provinz. Ernennungen zu en obersten
Verwaltungsbehörden Pommerns (1815 bis 1858), w: Pommern im 19. Jahrhundert. Staatliche und
Gesellschaftliche Entwicklung in Vergleichender Perspektive, red. T. Stamm-Kuhlmann, Köln–
Weimar–Wien 2007, s. 58.
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w trakcie kampanii napoleońskich w latach 1813–1815. Zarządzono zbieranie datków na ten cel wśród mieszkańców całego regionu, sama zaś forma krzyża została osobiście zaakceptowana przez króla, który podobno miał wnieść jakieś uwagi
do projektu. W roku 1820 projekt pomnika przedstawił Karl Friedrich Schinkel
(1781–1841), który pełnił urząd królewskiego tajnego radcy budowlanego (Königlichen Geheimen Oberbauraths). Ze względu jednak na ograniczone środki
musiano znacznie uprościć pierwotny plan. Budową zarządzał inspektor budowlany Rothe, podlegający dyrektorowi ówczesnego urzędu budowlanego rejencji
(Regierungs- und Baurats) – von Kramerowi. Samymi pracami zaś kierował kierownik budowy (Baukondukteur) Berndt, którego szczególnie chwalono za zaangażowanie w przedsięwzięcie.
Kamień węgielny pod pomnik wmurowano 3 sierpnia 1829 roku, w 60.
rocznicę urodzin Fryderyka Wilhelma III oraz w 32. roku jego panowania. Budowę rozpoczęto uroczystym uderzeniem młotka o kamień węgielny. Uroczystość,
w artystycznej oprawie chóru, odbyła się w obecności wielu koszalinian, przybyłych specjalnie z tej okazji na szczyt Góry Chełmskiej. Oficjalną przemowę wygłosił radca szkolny Clausius, który przedstawił znaczenie pomnika dla mieszkańców ziemi koszalińskiej. Odczytano także listę nazwisk osób, dzięki którym
panuje „ład publiczny” w całym regionie. Zakończono zaś uroczystą laudacją na
cześć poległych bohaterów.
Nieopodal kamienia węgielnego wkopano szklany cylinder, który zawierał list fundacyjny spisany w łacinie: VIRIS BONIC AC FORTIBUS/ARDENTI
STUDIO REGIS ET PARIAE/ INFLAMMATIS/NAPOLEONTIS SUPERBI VICTORIBUS/SEPTEM ANNORUM MISERAIE AC SCELERUM/VINDICIBUS/
NOVAE SALUTIS AUCTORIBUS/VETERIS GLORIAE RESTITUTORIBUS/QUI
PUGNANTES PRO PATRIA/OCCIDERUNT/ANNIS MDCCCXIII MDCCCXIV
MDCCCXV/SOLEMNI DIE NATALI/FRIDERICI GUILIELMI III./BORUSSORUM REGIS PII JUSTI POTENTISSIMI/PATRIS PATRIAE AC PRINCIPIS
AMATISSIMI /D. III. AUG. MDCCCXXIX/HOC IMMORTALIS MEMORIAE SIGNUM/IN SUMMO CHOLINI FASTIGIO/NOMINE TOTIUS PROVINCIAE/POMERANIAE/EREXIT CONSECRA VIT ET PUBLICE DEDICAVIT/HENRICUS
LUDOVICUS ADOLPHUS/COMES DE DOHNA – WUNDLACKEN/PRAESSES
COSSALINENSIS COLLEGII/POMERANIAE ADMINISTRANDAE/REGIS IN
REGNO GUBERNANDO A CONSILIIS/ORDINIS AQUILAE RUBRAE EQUES/
FERREA CRUCE SECUNDAE CLASSIS INSIGNIS/MILITES FORTISSIMOS/IN
BELLIS CUM FRANCO – GALLIAE/IMPERATORE/PER ANNOS MDCCCXIII
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MDCCCXIV MDCCCXV/GESTIS.PRO REGIS DOMINATU AC MAIESTATE/
PRO COMMUNI PATRIAE SALUTE/PRO ARIS AC FOCIS/HONESTE ET GLORIOSE OCCISOS/HOC PRAECLARO MONUMENTO/POSTERITATIS MEMORIAE/PUBLICE COMMENDATOS CELEBRANT/SACRORUM CURATORE/
ET GYMNASII/COSSALINENSIS MAGISTRI. Tu następowały podopisy: Simon
(Sup. et P. Prim.), Naatz (Archidiac.), Leistico (Diac.), Henning (Dir. Seminarii),
Müller (Dir. Gymns. Dr. ph.), Bucher (Pror. et Prof.), Lindenblatt (Conr. Dr. ph.),
Grieben (Subr. Dr. ph.), Bensemann (Dr. philos. et Mag. Mathes.).
Do cylindra razem z litem włożono także dwa medale, kilka monet oraz
portrety pruskich generałów i ilustracje z najważniejszymi wydarzeniami lat
1813–1815. Na zakończenie wykonano uroczyste pieśni oraz wiersze. Po tej części
jej uczestnicy przeszli do restauracji kupca Lenza, która mieściła się w okolicach
późniejszego browaru (obecna ulica Spółdzielcza).
Prace budowlane ruszyły dosyć szybko. Zdecydowano się ostatecznie na
prostą formę monumentu w postaci krzyża żeliwnego posadowionego na kamiennym postumencie o wysokości około 2 m. To nie był pierwszy krzyż na
chełmskim szczycie od czasów zwycięstwa reformacji – pierwszy ufundowali
włodarze miasta już w 1667 roku i stał nieopodal masztu na chorągiew. Już wówczas miała narodzić się idea budowy pomnika ku czci bohaterów narodowych
w tym miejscu.
Krzyż chełmski wzorowany był na granitowym krzyżu ufundowanym
w 1824 roku przy studni św. Ottona w Pyrzycach. Wykonany został na Śląsku
w 1827 roku. Mimo że był pusty w środku, ważył aż 47 cetnarów (niemalże 2,5 t).
Pierwotnie krzyż posadowiony był na podwalinie zbudowanej ze 100 cetnarów
dębiny (ponad 5 t). Ze względu jednak na postępujący naturalny proces rozkładu,
z czasem zastąpiono ją żelbetonem z kamienną okładziną. Poza tym na ścianach
ośmiokątnej podwaliny pomnika znajdowały się płyty miedziane z patriotycznymi napisami – bezpośrednio przymocowane do okładziny zabezpieczającej
podwalinę. Do stóp samego krzyża można było wejść po drewnianych, kręconych schodach. Poniżej gzymsu kamiennej okładziny znajdowała się inskrypcja podzielona na osiem części dookolnie obiegających postument. Inskrypcja
ta głosiła: Denkmal, gewidmet/den Gebliebenen/tapferen Pommern/sie kämpften/
in Preußens Heer/mit Gott/für König/und Vaterland. Z kolei na drzwiach, przez
które należało przejść, aby dostać się na postument, widniała inskrypcja fundacyjna: Errichtet im Jahre des Heils 1829/und im 32sten Regierungsjahre/König
Friedrich Wilhelm III./auf geweiheter Stätte/von der Kreisen/Ancklam/Demmin/
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Ueckermünde/Fürstenthum-Cammin Schlawe Belgard usw. Sam krzyż był silnie
wypolerowany i pokryty brązową farbą; widniała na nim inskrypcja z życzeniami wypowiedzianymi przez króla: Gott war mit uns, Ihm sey die Ehre!5
W ozdobnej mahoniowej szkatule planowano także umieścić zwoje pergaminów z wypisanymi nazwiskami poległych z pomorskich powiatów. Niestety do
realizacji tego pomysłu nie doszło. Cała budowa kosztowała 2500 talarów, sumę
jak na ówczesne czasy znaczną. Mając na uwadze stopień zubożenia całej prowincji, głównie drakońskimi kontrybucjami nakładanymi przez władze uznające
zwierzchnictwo napoleońskie na poszczególne miasta6, budowa takiego pomnika
kilkanaście lat po wojnie była bardzo silnym aktem patriotyzmu i budowania
wspólnoty lokalnej.
Pomnik odsłonięto uroczyście 18 października. Stał się on odtąd stałym
miejscem uroczystych obchodów świąt patriotycznych. Szczególnie uroczyście
obchodzono 50-lecie bitwy pod Lipskiem w roku 1863.
Nie wiemy w jakim miejscu monumentu owe dwa kamienie mogły się znajdować. Znane opisy obiektu nie zawierają niestety żadnych informacji na temat
rytych inskrypcji. Należy ubolewać, że w trakcie rewitalizacji szczytu chełmskiego całkowicie zatarto pierwotne znaczenie pomnika oraz uniemożliwiono
bezpośredni do niego dostęp. Informacje dostępne są jedynie w przedwojennej
prasie codziennej, sam zaś postument pozostaje raczej poza świadomością zbiorową dzisiejszych mieszkańców Koszalina. Trudno oczywiście oczekiwać bezpośredniego identyfikowania się z jego pierwotną treścią, ale wydaje nam się ważne
utrwalenie wiedzy o nim i o ludziach, których miał upamiętnić.

5
Szczegółowy opis powstania pomnika chełmskiego zob. Die Entstehungdes Kriegerdenkmals
auf dem Gollen, Heimatkunde und Heimatschutz in Hinterpommern, „Monatsbeilage der Kösliner
Zeitung” 1913, nr 11, s. 1–2.
6
J. Lindmajer, Ziemia sławieńska pod presją wojny, wyrzeczeń i nadziei 1792–1815, Słupsk
2015.
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Rycina 1. Koszalin – Góra Chełmska.
Miejsce obecnego eksponowania głazów z inskrypcjami (fot. J. Borkowski)

Rycina 2. Koszalin – Góra Chełmska.
Kamień z wyrytymi literami F.W.K. (fot. J. Borkowski)
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Rycina 3. Koszalin – Góra Chełmska.
Kamień z wyrytą inskrypcją Graf Dohn/St Rath (fot. J. Borkowski)

Rycina 4. Koszalin – Góra Chełmska.
Przedwojenna widokówka z wizerunkiem pomnika chełmskiego
(ze zbiorów Działu Historii Miasta i Pomorza Muzeum w Koszalinie)

Kamienie wilhelmiańskie ze szczytu Góry Chełmskiej koło Koszalina

Rycina 5. Koszalin – Góra Chełmska.
Dwie fotografie z lat 50. XX wieku ukazujące destrukcję pomnika
(wg P. Polechoński, Mój magiczny Koszalin, Koszalin, 2006, s. 146)
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Rycina 6. Koszalin – Góra Chełmska. Stan pomnika w 1960 roku
(fot. F.J. Lachowicz, zbiory Działu Archeologii Muzeum w Koszalinie)

Rycina 7. Koszalina – Góra Chełmska. Funkcjonująca w II połowie lat 80. XX wieku
ekspozycja plenerowa na kamiennym cokole zniszczonego pomnika
(zbiory Działu Archeologii Muzeum w Koszalinie)
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Rycina 8. Koszalin – Góra Chełmska. Obecny stan reliktów pomnika
(fot. A. Kuczkowski)
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Abstrakt

Artykuł dotyczy dwóch głazów narzutowych znajdujących się na obszarze szczytu podkoszalińskiej Góry Chełmskiej, który obecnie jest zarządzany przez Szensztacki Instytut
Sióstr Maryi. Na głazach tych znajdują się inskrypcje poświęcone dwóm osobom – królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi III oraz nadprezydentowi rejencji koszalińskiej
Henrykowi Ludwikowi Adolfowi graf zu Dohn-Wundlacken, którzy stali się pomysłodawcami wzniesienia na szczycie góry pomnika ku czci koszalinian poległych w trakcie
wojen napoleońskich w latach 1813–1815. Dzięki pozyskanym informacjom udało się
stwierdzić, że kamienie te pierwotnie były wmurowane w bliżej nieokreślonym miejscu
kamiennego postumentu, jedynej pozostałości po monumencie. W roku 1991 zostały one
stamtąd wydobyte i po krótkim czasie złożone w obecne miejsce.

Wilhelm (William) Boulders from the Peak of Mountain Chełm
(German: Gollenberg) near Koszalin (German: Köslin)
Abstract
The article deals with two erratic boulders that are situated within the area of the peak
of Mountain Chełm (German: Gollenberg) near Koszalin; the area is now under the
jurisdiction of the (Apostolic Movement of) Schoenstatt (German: Schönstatt) Institute
of Mary Sisters. On the boulders there are inscriptions dedicated to two people, Frederick William III (German: Friedrich Wilhelm III), Prussian King, and Heinrich Ludwig
Adolph Graf zu Dohna-Wundlacken, Regierungspräsident in Köslin (1818–1831); they
were originators of the monument in honour of the inhabitants of Köslin who had died
in the Napoleonic Wars in the years 1813–1815. It has been confirmed that the boulders
had been set in a place of the stone plinth of what was left of the monument. In 1991 the
boulders were taken thence and after a short time placed where they are now.
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Założenie Biskupstwa Pomorskiego
według Augustyna ze Stargardu
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Dzieło Augustyna ze Stargardu, tzw. Protocollum, to jeden z najstarszych znanych
przykładów zachodniopomorskiego pisarstwa historycznego, którego powstanie
związane było ze sporem kamieńsko-gnieźnieńskim, dotyczącym zwierzchności metropolitalnej Gniezna nad Pomorzem1. Konflikt, którego eskalacja przypadła na pierwszą połowę XIV wieku, wymagał przedstawienia przez stronę
polską dowodów na potwierdzenie (a w przypadku przedstawicieli Kamienia
Wykorzystano tutaj wydanie dzieła Augustyna sporządzone przez J. Kosegartena, zob.
Notula satis notabilis de Pomeranorum, Stetinensium, ac Rugie principatu. Eine Pommersche
Streitschrift des vierzehnten Jahrhunderts. Aus einer Handschrift Palthens mitgetheilt von J.G.L.
Kosegarten, „Baltische Studien”, Jg. 17, H. 1/2, 1858/1859, s. 103–140 [dalej: Augustyn ze Stargardu]. Dostępne jest ono również w wersji dwujęzycznej z tłumaczeniem na język polski w przekładzie E. Buszewicz, zob. Augustyn ze Stargardu zwany niegdyś Angelusem, Protokół. Kamieńska Kronika-Rodowód Książąt Pomorskich, tzw. Stargardzka Genealogia, wyd. E. Rymar, tłum.
E. Buszewicz, Stargard 2008, s. 35–95. Szczegółowego opracowania przekazu Augustyna zob.
R. Walczak, „Protocollum” Augustianina-eremity zwanego Angelusem ze Stargardu. O polsko-pomorskich związkach historiograficznych w średniowieczu, Poznań 1991. Tam również wcześniejsza literatura zagadnienia.
1
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– zaprzeczenie) tezy o podległości Pomorza Polsce2. Obydwie strony konfliktu
wykorzystywały w swoich argumentach przekazy dotyczące przeszłości, które
miały dowodzić prawdziwości przedstawianych twierdzeń3. Za takim sposobem
argumentacji opowiadał się również Augustyn ze Stargardu, który przedstawiając dzieje kamieńskiego biskupstwa przywoływał dowody przemawiające za
tym, że już od samego początku istnienia było ono niezależne od Polski, a podporządkowane jedynie papieżowi. Wiele przemawia za tym, iż autor był osobiście
zaangażowany w spór oraz brał czynny udział w prowadzonych negocjacjach4.
Na potwierdzenie tezy o niezależności Pomorza od Polski przywołał informacje
zawarte w znanych mu kronikach, tekstach hagiograficznych oraz dokumentach
papieskich5.
Czerpiąc wiadomości ze wspomnianych powyżej przekazów, Augustyn
przedstawił swoją wizję początków biskupstwa. Przypomnijmy, że chrystianizacja Pomorza Zachodniego była wynikiem misji Ottona z Bambergu, przeprowadzonych w latach 1124–1125 i 1128 roku, w czasie panowania pomorskiego

Konflikt ten, którego przyczyny leżały w polskich dążeniach dotyczących uznania zwierzchności nad biskupstwem kamieńskim, przejawiających się m.in. w żądaniach zapłaty świętopietrza
i dziesięciny, przybrał na sile na początku XIV w. W 1317 r. papież Jan XXII, uznając za zasadne
polskie roszczenia, polecił zbierać świętopietrze również w diecezji kamieńskiej, co wywołało
sprzeciw tamtejszego biskupa. Szerzej na temat sporu zob. R. Walczak, „Protocollum”…, s. 168–
184, por. Historia Pomorza, red. G. Labuda, t. 1, cz. 2, Poznań 1972, s. 219–222.
2

Zarówno argumentacja obydwu stron konfliktu, jak i dzieło Augustyna, stanowią przykład
postawy wobec przeszłości i narracji o niej, charakterystycznej dla pełnego średniowiecza. Dokumenty, kroniki oraz relacje naocznych świadków traktowane były jako potwierdzenie prawdziwych wydarzeń i nośnik wiedzy o przeszłości oraz czynnik legitymizujący ukształtowany przez
lata stan rzeczy. Omówienie związków historii i filozofii w średniowieczu, zob. K. Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiary. Historia i filozofia w myśli średniowiecza, Warszawa 2009. Szerokie
przedstawienie przykładów gnieźnieńskiej oraz kamieńskiej argumentacji R. Walczak, „Protocollum”…, s. 168–184.
3

Augustyn był lektorem w klasztorze augustianów w Stargardzie. W 1345 r. był członkiem
poselstwa wysłanego przed biskupa kamieńskiego do Awinionu, aby przed obliczem papieża
przedstawić argumentację dowodzącą niezależności diecezji kamieńskiej. Wcześniej, bo w 1342 r.
mógł Augustyn wysłuchać argumentów, które obydwie strony konfliktu przedstawiały w czasie
tzw. rozprawy gdańskiej. Spór zakończył się oddaleniem przez papieża Klemensa VI w 1349 r.
polskich pretensji względem biskupstwa kamieńskiego. Więcej informacji o autorze przekazu zob.
R. Walczak, „Protocollum”…, s. 35–75.
4

5
Autor wykorzystał m.in. żywoty św. Ottona z Bambergu, Kronikę Słowian autorstwa Helmolda z Bozowa, Żywot św. Stanisława (najpewniej tzw. Vita maior) autorstwa Wincentego z Kielczy,
śląską Kronikę polską oraz bulle papieskie. Studia nad podstawą źródłową traktatu Augustyna
przeprowadził Ryszard Walczak. Szerzej zob. tenże, „Protocollum”…, s. 197–287.
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księcia Warcisława I6. W 1140 roku powstało na Pomorzu biskupstwo z siedzibą
w Wolinie7. Szczegółowe wiadomości na temat przebiegu misji chrystianizacyjnej
na Pomorzu oraz ustanowienia siedziby biskupa znajdują się przede wszystkim
w trzech żywotach Ottona z Bambergu, o czym szerzej poniżej8. Ponadto o misji
chrystianizacyjnej na Pomorzu wspomniał także Helmold w Kronice Słowian –
raz poprzez krótką wzmiankę informującą o przeprowadzeniu misji przez Ottona z Bambergu9 oraz później, w drugiej księdze kroniki, informując o ufundowaniu przez Bogusława oraz Kazimierza, synów księcia Warcisława I, opactwa

6
Przyjęcie chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim było jednym z warunków porozumienia między Bolesławem Krzywoustym a księciem Warcisławem I, po podporządkowaniu tego
obszaru państwu polskiemu. Podstawowe informacje na temat okoliczności oraz przebiegu misji chrystianizacyjnej na Pomorzu Zachodnim, zob. J. Petersohn, Der südliche Ostseeraum im
kirchlich-politischen Kräftespiel des Reichs, Polens und Dänemarks vom 10. bis 13. Jahrhundert.
Mission – Kirchenorganisation – Kultpolitik, Böhlau 1979, s. 211–484, por. J. Strzelczyk, Bolesław Krzywousty i Otton z Bambergu, w: Pomorze Zachodnie w tysiącleciu, red. P. Bartnik,
K. Kozłowski, Szczecin 2000, s. 47–68; J.M. Piskorski, Państwo pierwszych Gryfitów (do 1220 r.),
w: Pomorze Zachodnie poprzez wieki, red, J.M. Piskorski, Szczecin 1999, s. 35–56; S. Rosik, Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek), Wrocław 2010, tam
dalsza literatura; tenże, Bolesław Krzywousty, Wrocław 2013, s. 155–216. Przedstawienie procesu
chrystianizacji z perspektywy archeologicznej zob. M. Rębkowski, Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Studium archeologiczne, Szczecin 2007.
7
Na mocy papieskiej bulli z 14.10.1140 r. postanowiono, że Stolica Apostolska bierze w opiekę
biskupstwo pomorskie, którego siedzibą był kościół św. Wojciecha w Wolinie: „Pomeranensem
ecclesiam sub beati Petri et nostra protectione suscipimus […] Statuentes, ut in civitate Wulinensi
in ecclesia beati Alberti episcopalis sedes perpetuis temporibus habeatur”, Pommersches Urkundenbuch, t. 1, red. R. Klempin, Stettin 1868 [dalej: PUB], nr 30.

Autorem pierwszej biografii misjonarza był nieznany z imienia tzw. Mnich z Prüfening; drugą
biografię stworzył Ebon, a trzecią – Herbord; dwaj ostatni byli mnichami w opactwie św. Michała,
położonym nieopodal Bambergu. Podstawowe informacje na temat tekstów, ich autorów oraz historia badań do połowy XX w. K. Liman, Stan badań nad żywotami świętego Ottona z Bambergu,
„Studia Źródłoznawcze” 1958, nr 3, s. 23–47; nowsze przedstawienie problemu S. Rosik, Conversio…, tam dalsza literatura. W niniejszym artykule wykorzystano żywot autorstwa Ebona, zob.
Ebonis Vita S. Ottonis Episcopi Babenbergensis, w: Monumenta Poloniae Historica, Series Nova,
t. 7, cz. 2, oprac. K. Liman, J. Wikarjak, Warszawa 1969 [dalej: Ebon].
8

„Nec tamen pretereundum reor, quod in diebus illis claruit vir insignis sanctitate Otto Bavenbergensis episcopus. Qui invitante pariter et adiuvante Bolizlao Polenorum duce Deo placitam
adiit peregrinacionem ad gentem Slavorum, qui dicuntur Pomerani et habitant inter Odoram et Poloniam. Predicavitque barbaris verbum Dei Deo cooperante et sermonem confirmante sequentibus
signis omnemque gentem illam cum principe eorum Wertezlavo convertit ad Dominum, permanetque fructificacio divinae laudis illic usque in hodiernum diem”, Helmoldi presbyteri bozoviensis Cronica Slavorum, w: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum in
usum scholarum, wyd. B. Schmeidler, Hannoverae 1937 [dalej: Helmold], I, 40, s. 83.
9
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w miejscu śmierci ich ojca10. Przy tej informacji Helmold wspomniał również,
że efektem misji chrystianizacyjnej było utworzenie biskupstwa uznamskiego11.
Wiadomości o późniejszych dziejach pomorskiego biskupstwa znaleźć można między innymi w materiale dyplomatycznym, z czego najważniejsza – o przeniesieniu siedziby biskupa – znajduje się w bulli Klemensa III z 1188 roku12.
Dokument ten stanowi o przeniesieniu stolicy biskupstwa pomorskiego oraz zatwierdza jego niezależność od okolicznych struktur kościelnych. Nową siedzibą
biskupa został Kamień, określony w dokumencie z 1188 roku jako miasto populusior et securior13. W literaturze zagadnienia przyjmuje się, że przeniesienie
siedziby biskupa do Kamienia mogło wynikać ze zniszczenia Wolina przez liczne
najazdy duńskie, nawiedzające miasto w XII wieku14.
Na podstawie przedstawionych powyżej przekazów Augustyn ze Stargardu
stworzył opowieść o początkach biskupstwa, która była częścią rozległej narracji
mającej potwierdzić niezależność Pomorza od Polski15. Główną rolę w chrystianizacji Pomorza oraz utworzeniu biskupstwa przypisał Augustyn Ottonowi z Bambergu, który uzyskał zgodę na prowadzenie misji od papieża, wspartą autorytetem

„Illic Kazemarus et Buggezlavus iam olim fundaverant abbatiam in memoriam patris sui
Wertizlavi, qui ibidem et occisus et sepultus est”, Helmold, II, 100, s. 198–199. Mowa tu o klasztorze w Stołpiu nad Pianą (aktualnie Stolpe an der Peene).
10

„Ille [Warcisław – dop. M.R.] primus inter duces Pomeranorum conversus est ad fidem per
manus sanctissimi Ottonis Bavenbergensis episcopi, et ipse fundavit episcopatum Uznam et admisit cultum Christianae religionis in terram Pomeranorum”, Helmold, II, 100, s. 199. Szerzej na
ten temat poniżej.
11

12

PUB I, 111.

„Statuimus autem, ut, quia civitas, que Wolyn dicitur, in qua episcopalis sedes esse solebat,
propter guerrarum incommoda deserta esse proponitur, ipsa sedes in ecclesia sancti Johannes
baptiste apud civitatem Kammyn, que populusior est et securior, habeatur”, PUB I, 111.
13

14
W przekazach źródłowych odnaleźć można wzmianki o kilku falach najazdów Duńczyków
na Wolin. Brzemienny w skutkach miał być zwłaszcza atak Magnusa Dobrego w 1043 r., szerzej
zob. J. Morawiec, Wolin w średniowiecznej tradycji skandynawskiej, Kraków 2010, s. 439–493.
Najazdy powtórzyły się również w latach 70. XII w., co doprowadzić miało do upadku znaczenia Wolina, miasta niegdyś bogatego, o rozległych kontaktach handlowych. Szersze omówienie
przebiegu wspomnianych wypraw i ich skutków zob. K. Ślaski, Słowianie Zachodni na Bałtyku
w VII–XIII wieku, Gdańsk 1969, s. 124–132.

Motyw założenia biskupstwa jest tylko jednym z wielu wątków narracji o chrystianizacji
Pomorza przedstawionej przez Augustyna ze Stargardu, w której kluczową postacią jest Otton
z Bambergu. Jest on jednak kluczowy dla całości narracji, gdyż schematycznie przedstawia
podstawowe założenia Augustyna dotyczące niezależności biskupstwa pomorskiego od Polski,
o czym szerzej poniżej.
15
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cesarza16. Podkreślając bliską współpracę Ottona i papieża, Augustyn starał się
również zdeprecjonować wpływ Bolesława Krzywoustego na przeprowadzenie
misji, stwierdzając, że zaangażowanie polskiego władcy na Pomorzu wynikało
tylko i wyłącznie ze zwykłej chrześcijańskiej troski17.
Przedstawiając przebieg chrystianizacji Pomorza oraz początki pomorskiego biskupstwa, Augustyn ze Stargardu wskazał, że Otton z Bambergu po udanej
chrystianizacji mieszkańców Wolina polecił wybudować dwie świątynie, z których pierwsza – pod wezwaniem św. Wojciecha i św. Wacława – znajdowała się
w mieście dokładnie w miejscu, w którym wcześniej sprawowane były pogańskie
obrzędy18. Drugi kościół natomiast – pod wezwaniem św. Piotra – powstał poza
miastem i to w nim, według Augustyna, Otton ulokował pierwszą siedzibę biskupa, na którego wyznaczył Adalberta19. Wskazane informacje zaczerpnął Augustyn z żywota Ottona autorstwa Ebona20. Z tego przekazu pochodzi również
„sciens beatus Otto, omnia que in domo sunt sine dispensatione summi partisfamilias nihili
esse, opus hoc predicationis in Pomerania non absque Romani pontificis autoritate inchoandum
previdit, missisque ad Apostolicum legatis, licentiam ad evangelizandum Pomeranis impetravit”,
Augustyn ze Stargardu, s. 115–116 oraz dalej: „beatus Otto in prima eius predicatione auctoritate
Henrici IV imperatoris, predecessoris Lotarii regis, super predicto negotio, ita in remotis et gente
imperiali gerendo, ut premissum est, licentiam habuerit”, Augustyn ze Stargardu, s. 121.
16

17
„Nec obviat predictis quod hoc dicitur, quod beatus Otto a rege Polonorum invitatus ad
officium predicationis fuerit et adiutus, unde cum nulla potestas temporalis regis Polonie amplior
super Pomeranos annotetur, talis invitacio non fuit nisi ea, ad quam christianus quilibet obligatur
ex dilectione dei, que in cultu divino ampliando, et in dilectione proximi, que in verbo divino seminando sperabatur”, Augustyn ze Stargardu, s. 121–122.

„Apostolus itaque Pomeranorum duas illic ecclesias constituit, unam in civitate Julin sub
honore sanctorum Adelberti et Wenezlai, qui magne opinions apud barbaros errant, in loco ubi
profani demonirum ritus agi solebant, et ubi pridem spurca commercia, Christi deinceps frequentarentur ministeria”, Augustyn ze Stargardu, s. 117–118.
18

19
„Alteram in campo mire latitudinis et amenitatis in veneratione principis apostolorum edificavit, illicque sedem episcopalem statuit. (…) ac preterea Adalbertum, interpretem suum, episcopum primum Pomeranorum ibidem prefecit”, Augustyn ze Stargardu, s. 118.
20
„Apostolus itaque Pomeranorum duas illic ecclesias constituit, unam in civitate Iulin sub
honore sanctorum Adalberti et Wenezlai, (…) alteram extra civitatem in campo mire latitudinis et
amenitatis in veneratione beatissimi apostolorum principis edificavit, illicque sedem episcopalem
statuit”, Ebon, II, 15, s. 79. Według natomiast Vita Prieflingensis, najstarszego z trzech żywotów
Ottona z Bambergu, w Wolinie powstały dwie świątynie – pierwsza pod wezwaniem św. Wojciecha i św. Jerzego w miejscu, gdzie wcześniej znajdowała się pogańska kącina: „oratorium ibi in
honore beati Adalberti constituens, beatum illi Georgium collegam ascivit”, Die Prüfeninger Vita
Bischof Ottos I. von Bamberg nach der Fassung des Groβen Österreichischen Legendars, w: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim
editi, wyd. J. Petersohn, Hannover 1999 [dalej: VP], II, 16, s. 103. Druga z wolińskich świątyń,
pod wezwaniem św. Michała, powstała poza miastem: „Pretera episcopus et aliam ante portam
civitatis eiusdem in honore beati Michahelis archangeli construxit et consecravit ecclesiam, ubi
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wątek dotyczący wizyty w Wolinie Bernarda, hiszpańskiego misjonarza, który
próbował przeprowadzić chrystianizację Pomorza jeszcze przed wyprawą Ottona
z Bambergu, jednak jego misja zakończyła się niepowodzeniem21.
Augustyn wspomniał postać Bernarda kilkukrotnie w różnych miejscach
swojego przekazu, za każdym razem wzbogacając opowieść o hiszpańskim misjonarzu o własny komentarz dotyczący natury mieszkańców Pomorza, nieprzychylnych wobec nauki głoszonej przez bosonogiego ascetę22. Kluczowe w wątku
związanym z Bernardem były natomiast wydarzenia rozgrywające się w Wolinie, bezpośrednio poprzedzające usunięcie misjonarza z Pomorza. Otóż, jak przekazał Augustyn za żywotem Ottona, po nieudanej próbie nawrócenia wolinian,
Bernard został zaatakowany i pobity przez mieszkańców miasta, a następnie odprawiony w drogę powrotną przez pogańskich kapłanów23. Podobne zajście miało miejsce również w przypadku Ottona z Bambergu, który podczas pierwszej
wizyty w Wolinie został zaatakowany przez jednego z mieszkańców miasta24.
Motyw fizycznego ataku na misjonarzy właśnie w Wolinie został wykorzystany
przez Augustyna ze Stargardu do uzasadnienia przyczyn przeniesienia siedziby
biskupa pomorskiego.

et sedem episcopalem locare disposuit”, VP, II, 19, s. 106. Tam znajdować się miała siedziba biskupa, jednak bulla z 1140 r. jako siedzibę wskazuje kościół św. Wojciecha w Wolinie; szerzej zob.
S. Rosik, Conversio…, s. 308–312.
Według narracji Ebona mieszkańcy Wolina wymagali od prawdziwego misjonarza bogactwa
stroju i przepychu, a skromnie odziany, bosonogi Bernard nie zasługiwał według nich na szacunek
ani poważanie, w związku z czym spotkał się z wyjątkowo nieprzychylnym przyjęciem. Momentem krytycznym przedstawionych wydarzeń był atak Bernarda na element lokalnego sacrum, co
wywołało ostrą reakcję i wzburzenie miejscowej ludności, jednak kapłani wolińscy postanowili
pozostawić Bernarda przy życiu i usunęli go z miasta, zob. Ebon, II, 1, s. 49–52. O znaczeniu opowieści o Bernardzie w kontekście całości przekazu Ebona zob. S. Rosik, Conversio…, s. 158–167.
21

22
Augustyn przywołał np. znany z przekazu Ebona motyw wizyty Bernarda u księcia polskiego Bolesława Krzywoustego, w czasie której podkreślono niechęć Pomorzan do ubóstwa (którego
uosobieniem był Bernard) oraz umiłowanie dobrobytu, w związku z czym Otton przybywający na
Pomorze miał nie żądać żadnych dóbr, a wręcz przeciwnie – rozdawać podarunki, zob. Augustyn
ze Stargardu, s. 133–134.
23
Szerzej na ten temat: przypis nr 21. Augustyn przywołał ten wątek kilka razy, np. „Et ita
eodem capitulo subditur, quod eodem pio viro [Bernard, dop. – M.R.] sine fructu de Pomerania et
etiam cum ignominia eiecto, revertenti per Poloniam”, Augustyn ze Stargardu, s. 112 oraz w innym miejscu: „Illo autem ab incepto tempore predicationis non desistente, pocius invalescente,
pagani hoc non ferentes, irruunt super eum, et crudeliter cesum semianimum reliquerunt”, Augustyn ze Stargardu, s. 134.
24

Ebon, II, 8, s. 67–68.
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Potrzeba takiego uzasadnienia wynikała z komplikacji dotyczących kwestii
stolicy biskupstwa, które napotkał Augustyn podczas studiów nad przekazami
o chrystianizacji Pomorza. Jak już wcześniej wspomniano, w kronice Helmolda
wzmiankowane jest utworzenie biskupstwa uznamskiego, co skłonić mogło Augustyna do poszukiwania przyczyn zaistnienia rozbieżności dotyczącej siedziby
biskupa25. A wyjaśnienie było według autora proste – otóż przeniesienie siedziby biskupa z Wolina do miejscowości Uznam miało być karą dla mieszkańców
Wolina za dwukrotny atak na chrześcijańskich misjonarzy oraz odstępstwo od
wiary, którego dopuścili się między pierwszą a drugą wyprawą misyjną Ottona26.
Augustyn uzasadnił w ten sposób przyczyny zmiany siedziby biskupa, przemilczając przy tym fakt, że według żywotów Ottona do ataków na misjonarzy doszło
jeszcze przed ustanowieniem tej siedziby w Wolinie, co jednak nie stało na przeszkodzie w ulokowaniu jej w tym miejscu. Natrafiamy więc na niekonsekwencję
we wnioskowaniu Augustyna, co jednak nie dziwi biorąc pod uwagę cel powstania utworu oraz mechanizm korzystania przez tego autora ze źródeł mających
potwierdzać jego nadrzędną tezę.
Ustanowienie siedziby biskupa w miejscowości Uznam odbyło się według
Augustyna w czasie zjazdu możnych, o którym również informują żywoty Ottona27. Przed zgromadzonymi na wiecu możnymi przemówienie wygłosił inicjator
Występujące w przekazach źródłowych wzmianki na temat biskupstwa uznamskiego skłoniły również późniejszych badaczy do analizy tego problemu. Obecnie przyjmuje się, że wzmianki
wskazywać mogą na duże znaczenie Uznamia (być może również klasztoru w Grobe) w księstwie
pomorskim, szerzej na ten temat zob. S. Rosik, Conversio…, s. 503, tam dalsza literatura. Na temat
siedzib biskupa, zob. J. Petersohn, Der südliche Ostseeraum…, s. 309–315.
25

„Nec infringet propositum nostrum quod prima sedes episcopalis Pomeranorum per Cronicam dicitur instituta in Uzna, que in vita beati Ottonis in Julin primitus dicitur fuisse sita. Nam
considerando ordinem rei geste tunc liquet ex libro vite sancti Ottonis, quod ecclesia predicta
tempore prime fundacionis autoritate pape Kalixti et pii imperatoris Henrici fundata sit prope
Julin, ac deinde propter recidivam infidelitatis Julinensium dicitur fuisse desolata ac destructa,
et per idololatras devastata. Postea vero in secundo adventu beati Ottonis in Pomeraniam, quando
ex communi ex deliberato consilio procerum ac plebeiorum terre in Uzna habito fides christiana
resumpta est, ac nihilominus ob detestacionem sceleris relapsus, ignominioseque pii Bernardi
contumeliose lapidacionis, fustigacionis aut verberationis felicissimi Ottonis Julinensium, tanta
dignitate, puta Cathedrali sede, merito privandi ipsi Julinenses censentur auctoritate domini pape
Honorii et imperatoris Lotharii, prout infra videbitur, qua beatus Otto denuo reversus in Pomeraniam, innovata est, et in Uznam locata ac consecrata, ac deo domino nostro Jesu Christo in sponso
suo primo Adalberto reconciliata”, Augustyn ze Stargardu, s. 118–119.
26

27
Według przekazu Ebona Warcisław I, po pokonaniu Luciców, zwołał możnych ze swego
księstwa do Uznamia na wiec generalny, który odbył się w święto Zesłania Ducha Świętego: „Statimque in festivitate penthecostes generale principum regni sui colloquium in eodem loco indixit”,
Ebo III, 6, s. 104. Dowiadujemy się przy przedstawieniu tych wydarzeń, że Warcisław w młodości
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zjazdu, książę Warcisław I, w którym nakłaniał ich do przyjęcia chrześcijaństwa28. Zebrani na wiecu, po wysłuchaniu przemówienia Warcisława I, a powołując się na rozsądek nakazujący przyłączenie się do chrześcijańskiej wspólnoty,
poprosili Ottona o łaskę chrztu29. Przedstawiony w ten sposób uznamski zjazd
był zatem istotny dla narracji Augustyna przede wszystkim z powodu jego znaczenia dla chrystianizacji Pomorza, gdyż – jak zostało wielokrotnie podkreślone
w Protocollum – decyzję o przyjęciu chrztu zgromadzeni na wiecu podjęli dobrowolnie, co skutkowało ostateczną chrystianizacją Pomorza30. Znów zauważalne
jest zatem zapożyczenie treści z żywota Ottona autorstwa Ebona, który wskazał,
że to właśnie druga wyprawa misyjna skutkowała pełnym nawróceniem mieszkańców Pomorza31.
Kolejnym istotnym wydarzeniem w dziejach Pomorza, które opisał Augustyn ze Stargardu, było przeniesienie siedziby biskupa do Kamienia, co odbyło
się – zdaniem autora – dla wygody oraz wyraźnego pożytku32. W tym przypadku
został wzięty do niewoli i przyjął chrzest w Merseburgu: „Ipse enim in puericia sua captivus erat
in Teutonicas regiones abductus, atque in oppido Merseburgensi baptismi gratiam consecutus; sed
inter paganos vivens, ritum christiane legis exsequi non poterat, ideoque gentem, cui preerat, fidei
iugo subici ardenter desiderabat”, Ebo III, 6, s. 104.
28
Według Ebona książę argumentował wezwanie do nawrócenia troską o zbawienie; wzywał
ponadto do posłuszeństwa Ottonowi, którego nazwał sługą bożym i apostołem: „Quapropter unanimi consilio inter vos secreto convenientes, salutis vestre causam agite, et quali devotione hunc
reverentissimum Dei servum vestrumque apostolum suscipiatis, in commune decernite”, Ebo III,
6, s. 105.

„Sed pars sanioris consilii affirmabat infinite nimis esse insipientie, cum omnes circumiacentium nationum provincie, totusque Romanus orbis christiane fidei iugum subierit, se velut
abortivos, gremio sancte matris ecclesie abalienari, meritoque diligendum christianorum Deum,
qui per tot annorum curricula eos sibi rebelles pertulerit, pacienter exspectans conversionem eorum, nimisque verendum, si amplius iugum eius detrectaverint, celestis ire importabilem se vindictam incurrere. Tandem divina preveniente clementia unanimiter cultum idolorum abdicarunt et
fidei iugo colla submittentes, baptismi gratiam flagitare ceperunt”, Ebo III, 6, s. 106.
29

30
Wiec, jako jedna z najważniejszych instytucji ustroju plemiennego stanowił przejaw woli
ogółu społeczeństwa oraz miał kompetencje do podejmowania wiążących decyzji. Omówienie instytucji plemiennego wiecu: P. Boroń, Słowiańskie wiece plemienne, Katowice 1999. O sakralnym
aspekcie zgromadzenia wiecowego, zob. K. Modzelewski, Pogańskie sacrum w ustroju i topografii najstarszych miast słowiańskich, w: Świat średniowiecza. Studia ofiarowane profesorowi
Henrykowi Samsonowiczowi, red. A. Bartoszewicz, G. Myśliwski, J. Pysiak, P. Żmudzki, Warszawa 2010, s. 144–162.
31
Według Ebona większe znaczenie dla dzieła chrystianizacji miała druga misja, która stanowiła właściwą realizację idei misyjnej; szerzej na temat znaczenia wydarzeń z Uznamia dla
konstrukcji narracji Ebona, zob. S. Rosik, Conversio…, s. 522–527.
32
„Ac etiam novissime, urgentibus causis commoditatis et evidentis utilitatis, auctoritate pape
in Cammyn translata est et roborata”, Augustyn ze Stargardu, s. 119.
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zmiana stolicy biskupstwa nie była jednak związana z decyzją samych Pomorzan,
tak jak to miało odbyć się w Uznamiu, a wynikała z rozporządzenia papieskiego,
co stanowi nawiązanie autora do papieskich bulli wspomnianych już powyżej.
Ustanowienie siedziby biskupa w Kamieniu stanowi zatem zwieńczenie długiej
drogi do pełnej chrystianizacji Pomorza, którą przedstawił Augustyn, podkreślając przy tym niejednokrotnie, że pomorskie biskupstwo już od samego początku
było podległe jedynie papieżowi33. Zakładanie siedziby biskupstwa, według autora Protocollum było niezwykłe, ponieważ odbyło się trzy razy34.
W świetle narracji Augustyna ze Stargardu za pierwsze ustanowienie biskupstwa i wyznaczenie Wolina na jego stolicę odpowiedzialny był Otton z Bambergu35. Apostoł Pomorzan zatem nie tylko doprowadził do chrystianizacji tego
ludu, ale również nadał kształt pierwszym strukturom kościelnym, które według Augustyna utworzone zostały na wzór biskupstwa bamberskiego, z którego
pochodził Otton, działający w imieniu papieża i cesarza36. Takie stwierdzenie
pozwoliło autorowi przygotować grunt dla dalszego rozwoju swojej argumentacji o uniezależnieniu zarówno biskupstwa, jak i całego Pomorza od Polski.
Dla utwierdzenia tej teorii posłużył Augustynowi opis wydarzeń związanych
z drugim założeniem biskupstwa, które dokonać się miało za sprawą decyzji księcia Warcisława I oraz ludu pomorskiego. W tym wypadku podkreślił autor, że
Jak już wspomniano na początku artykułu, była to główna teza przekazu Augustyna, o czym
wspominał wielokrotnie, np. „Ex quibus omnibus correlarie efficaciter concluditur, quod quia,
ut premissum est et secundum quod liquet evidenter ex dictis, ducatum Pomeranie et eius parrochiam, ecclesiam videlicet Cammynensem, in aut de regno Polonie vel eius metropoli, videlicet
Gnesenensi, non existere, aut nunquam extitisse, et quod ex consequenti predicti, videlicet ducatus
et diocesis Pomeranie, ad onera specialia predictorum, videlicet regni sive metropolis, puta ad denarium sancti Petri, sive ad alia quecunque huiusmodi minime obligantur”, Augustyn ze Stargardu, s. 128–129. O podporządkowaniu biskupstwa pomorskiego bezpośrednio Rzymowi: „Pretera
hoc idem doceri poterit authentissimis instrumentis papalibus, quibus predicta ecclesia a prima
sua fundacione ostenditur exempta, et soli Romane ecclesie esse subiecta, et sub protectione Apostolice sedis non solum de facto, sed de iure et congrue assumpta”, Augustyn ze Stargardu, s. 115.
33

Trójka uznawana jest za liczbę świętą, wykorzystywano ją również do podkreślenia rangi
i znaczenia wydarzeń lub zjawisk, D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990,
s. 43–44.
34

Przedstawienie dziejów Wolina stanowi istotny wątek w narracji Augustyna ze Stargardu,
który połączył znany z żywotów Ottona z Bambergu motyw mitycznego założyciela Wolina –
Juliusza Cezara z opowieścią o legendarnym słowiańskim mieście Wineta, szerzej zob. M. Rusakiewicz, Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI
wieku [w druku].
35

„Ad huius ergo eccesie instar ecclesia Pomeranica merito fundata est, cuius etiam episcopus
adeo meruit istius esse apostolus fidei christiane fundacionis et patronus”, Augustyn ze Stargardu,
s. 127–128.
36
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możni zebrani na uznamskim wiecu przyjęli chrzest dobrowolnie i bez żadnego
zewnętrznego przymusu, w związku z czym żadne polskie argumenty wskazujące na rolę Bogusława Krzywoustego w chrystianizacji Pomorza nie są uzasadnione. Wybór trzeciej stolicy, a zatem trzecie i ostateczne ustanowienie pomorskiego biskupstwa, odbyło się zaś na mocy decyzji papieża, który tym samym
zatwierdził bezpośrednie podporządkowanie tegoż biskupstwa Rzymowi. Opowieść o symbolicznym potrójnym założeniu biskupstwa miała zatem w narracji
Augustyna podkreślić jego niezwykłe początki, a tym samym potwierdzić prawo
do niezależności od Polski.
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Abstrakt
Tematem artykułu jest obraz początków biskupstwa pomorskiego przedstawiony w powstałym w XIV wieku tzw. Protocollum Augustyna ze Stargardu. Autor stworzył dzieło
mające udowodnić, że zarówno pomorskie biskupstwo, jak i całe Pomorze nie były nigdy
podporządkowane Polsce, a powstanie tegoż utworu związane było z kościelnym konfliktem gnieźnieńsko-pomorskim. W celu udowodnienia swojej tezy Augustyn przedstawił argumenty zaczerpnięte ze znanych ówcześnie przekazów o przeszłości Polski
i Pomorza, opisując – pośród wielu innych wątków – przebieg misji chrystianizacyjnej
na Pomorzu przeprowadzonej przez Ottona z Bambergu. Motyw założenia biskupstwa
na Pomorzu jest kluczowy dla całości narracji, gdyż schematycznie przedstawia podstawowe założenia Augustyna dotyczące niezależności biskupstwa pomorskiego od Polski.
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Znajdujące się w przekazach źródłowych wzmianki o stolicach biskupstwa przełożył
Augustyn na opowieść o potrójnym jego założeniu. Według tej koncepcji za ustanowienie biskupstwa odpowiedzialny był Otton z Bambergu, który wyznaczył Wolin na jego
stolicę. Znana z Kroniki Helmolda wzmianka o biskupstwie uznamskim była według
Augustyna dowodem na przeniesienie stolicy biskupstwa na wyspę Uznam, o czym
zadecydowali pomorscy możni na zjeździe zwołanym przez księcia Warcisława I. Natomiast przeniesienie stolicy biskupstwa do Kamienia było według Augustyna trzecim
i ostatecznym jego ustanowieniem, zatwierdzonym przez papieża. Zarysowane w ten
sposób korzenie pomorskiego biskupstwa wskazują na trzy elementy je kształtujące: po
pierwsze działalność Apostoła Pomorzan, czyli Ottona z Bambergu, po drugie dobrowolna decyzja Pomorzan o przyjęciu chrztu, a po trzecie zaś papieskie zatwierdzenie ustanowienia siedziby biskupa w Kamieniu. Opowieść o symbolicznym potrójnym założeniu
biskupstwa miała zatem w narracji Augustyna podkreślić jego niezwykłe początki, a tym
samym potwierdzić prawo do niezależności od Polski.

The Founding

of the Pomeranian Diocese
according to Angelus de Stargardia

Abstract
The article deals with the image of the beginning of the Pomeranian Diocese presented
in the so-called Protocollum created in the 16th century by Angelus de Stargardia, whose
intention was to prove that the Pomeranian Diocese and the whole of Pomerania itself
had never been subdued to Poland; the creation of Protocollum was related to a ecclesiastical conflict between Gniezno (German: Gnesen) and Pomerania. In order to support
his thesis Angelus put forward arguments taken from sources of the time concerning the
past of Poland and Pomerania; among other things, Angelus described the Christianisation mission in Pomerania carried out by Otto of Bamberg. The motive for founding the
Pomeranian Diocese is of key importance for the whole of the narrative, as it schematically presents the basic assumptions of Angelus concerning the independence of the
Pomeranian Diocese from Poland. Various mentions about the capitals of the Diocese
were interpreted by Angelus as a tale of its triple founding. In that tale Otto of Bamberg
was responsible for creating the Diocese, and he located its capital in Wolin (German:
Wollin). According to Angelus the mention of the Usedom (Polish: Uznam) Diocese in
the Chronicle of the Slavs (Chronica Sclavorum) by Helmond is a proof that the capital
of the Diocese was moved to Usedom, which had been decided by the mighty families at
the meeting held by Duke Wartislaw I (Polish: Warcisław I). On the other hand, moving
the capital to Kammin (Polish: Kamień) – according to Angelus – was its third and final
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founding, which was approved by the pope. The origins of the Pomeranian Diocese outlined in that way show three elements that shaped it: first, the activities of the Pomeranian
Apostle, Otto of Bamberg; second, a voluntary decision of the Pomeranians to accept
Christianity; and third, the papal approval of Kammin as the capital of the Diocese. The
tale of the Diocese having been symbolically founded three times was supposed – in Angelus’ narrative – to underline its extraordinary origins, and therefore to confirm its right
to be independent from Poland.
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Sytuacja zdrowotna, charakteryzująca w latach 1945–1946 Szczecin, tj. aglomerację wówczas w kulminacyjny niejako sposób odzwierciedlającą swym zrujnowanym krajobrazem ogólne bolączki sanitarne Okręgu Pomorza Zachodniego1,
uchodzić może za bez mała tragiczną wypadkową powojennej, pomorskiej rzeczywistości. Zarówno właściwy okres ostatniego znanego ludzkości konfliktu
światowego, jak i jego szeroko pojęte reperkusje zadecydować miały o gruntownych przewartościowaniach wielu sfer życia ówczesnych szczecinian oraz ogółem niemieckich mieszkańców Pomorza, ostatecznie doprowadzając do utracenia
przez nich – zdałoby się jakże spokojnej i niezagrożonej atakiem obcych wojsk –
małej ojczyzny, owego „kraju tylnego” (Hinterland). Towarzysząca temu śmierć
1
Powyższe sformułowanie stanowi pierwszą, oficjalnie przyjętą po II wojnie światowej nazwę
regionu Pomorza Zachodniego, jako jednego z łącznie czterech okręgów administracyjnych, wydzielonych przez Rząd Tymczasowy dla obszaru Ziem Odzyskanych (marzec 1945). Terytorium
„okręgu Pomorza Zachodniego” ulegać miało jeszcze kilkukrotnym zmianom, by w maju 1946 r.
zostać przekształconym w województwo szczecińskie, składające się (początkowo) z 26 powiatów, na czele z powiatem szczecińskim oraz słupskim; K. Kozłowski, Region zachodniopomorski
w latach 1945–2005. Przemiany społeczne i administracyjne, w: Pomorze Zachodnie w latach
1945–2005. Wybrane problemy polityczne, administracyjne, demograficzne i ekonomiczne, red.
K. Kozłowski, Szczecin 2005, s. 11–13.
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setek tysięcy istnień, jak również niemal całkowite spustoszenie panoramy przemysłowej, gospodarczej oraz kulturalnej regionu i jego stolicy, zdadzą się jeno
przykrym akompaniamentem dla zdrowotności na Pomorzu tamtych czasów.
Choć początkowe lata wojny jawić się mogły w Szczecinie ledwie odległym
echem, już przełom lat 1940/1941 przynieść miał ze sobą niepokojące sygnały
o z wolna przenoszącym się także i nad Odrę konflikcie – pierwszych nalotów
bombowych2. Ataki wrogiego lotnictwa miały się odtąd nasilać, począwszy od
kwietnia 1943 roku niosąc już ze sobą poważne straty materialne i ludnościowe
(w tym ostatnim wypadku szacowane nawet na kilkadziesiąt tys. osób)3. Wtórowały temu pogłębiające się trudności z aprowizacją – tak cywilną, jak i wojskową;
brakowało lekarstw, opatrunków, a niebawem także podstawowych artykułów
spożywczych4. Mimo prób stwarzania pozorów normalności przez nazistowskie
władze – reglamentacja towarów, przepełnione schrony przeciwlotnicze i przede
wszystkim widok płonących lub zwalonych już budowli w mieście sprawiał, że
codzienną egzystencję szczecinian ogarniać począł coraz większy chaos i strach5.
Bezład organizacyjny wzmógł się jeszcze w sierpniu 1944 roku, kiedy to
długotrwałe naloty dywanowe (zwłaszcza te z 17 oraz 30.08.) przyczyniły się do
dewastacji ogółem 60% miejskiej infrastruktury, w tym w szczególności obszaru
Starego Miasta, okolic szczecińskiego portu, stoczni, dworca głównego, a w dużej mierze także i rejonu śródmieścia oraz terenów północnych dzielnic przemysłowych (Drzetowo, Grabowo, Golęcin, Skolwin, Żelechowo)6. Funkcjonowanie szczecińskiej służby zdrowia w tym okresie – obciążonej dodatkowo opieką
nad stale wzrastającą liczbą przywożonych do miasta rannych żołnierzy – było
niewątpliwie mocno utrudnione i odbywało się w coraz bardziej dramatycznych
Zob. G. Ciechanowski, J. Ciechanowski, M.J. Murawski, Kurs bojowy Stettin. Bombardowania Szczecina i Polic w okresie 1940–1945, Szczecin 2009, s. 27–32 i n. Jan Bogusz, mieszkający
w Szczecinie podczas wojny, wspominał swego czasu, że do pierwszego nalotu na miasto (RAF-u)
doszło już w 1940 r., por. J. Bogusz, Szczecin w czasie wojny, „Szczecin: Tygodnik Pomorza Zachodniego” (dalej cyt. Szczecin) 1947, nr 45–46, s. 5.
2

Por. K. Golczewski, Porzucona twierdza. Szczecin 1944–1945, Poznań 1967, s. 22–29. W nalocie z 20.04.1943 pod samymi gruzami Starego Miasta stracić miało życie ponad 20 tys. osób.
3

4
T. Ślepowroński, Życie codzienne w Szczecinie w okresie II wojny światowej, w: Szczecin
– codzienność miasta i jego mieszkańców. Czwarta Konferencja Edukacyjna, 9.12.2011, red.
K. Rembacka, Szczecin 2012, s. 189.
5
Zob. B. Frankiewicz, Wojenne losy Szczecina, w: Dzieje Szczecina, t. III: 1806–1945, red.
B. Wachowiak, Szczecin 1994, s. 878–889.
6
K. Golczewski, Pomorze Zachodnie na przełomie dwu epok 1944–1946, Poznań 1964, s. 22;
G. Ciechanowski, J. Ciechanowski, M.J. Murawski, Kurs bojowy Stettin…, s. 145–155.

Zdrowie w Szczecinie w latach 1945–1946

37

warunkach. Jak przy tym wspomina, z okresu swej bytności w Szczecinie, Maria Przyborowicz, niemal do końca wojny sposób traktowania osób narodowości
innej niż niemiecka nawet w szczecińskich ośrodkach szpitalnych daleki był od
tego, jaki przysługiwał rodakom personelu lekarskiego7.
Zbiegłe w czasie z sierpniowymi nalotami, pojawienie się wojsk radzieckich na granicach Prus Wschodnich oraz wynikła stąd żywiołowa ucieczka tamtejszej ludności na zachód, doprowadziły niebawem do wystąpienia podobnego
zjawiska na obszarze prowincji Pomorza8. Pomimo wcześniejszego opracowania
przez lokalne władze niemieckie planów ewentualnej ewakuacji, nie przewidziano jak się zdaje na tyle zmasowanego i spontanicznego napływu wielotysięcznej (!) rzeszy uchodźców z Prus Wschodnich, ale i Wielkopolski, jak również
względnie szybkich postępów Armii Czerwonej (na czele ze sforsowaniem Odry
w początkach lutego 1945 r.), co summa summarum poskutkowało przerwaniem
wielu głównych szlaków komunikacyjnych w regionie9. Krajobraz pomorskich
dróg ostatnich miesięcy wojny wypełniły przeto wkrótce wizerunki niezliczonych konwojów cywilów, które gnane paniką oraz dyktatem władz wojskowych
opuszczały w pośpiechu swe rodzime miasta i wsie, uchodząc przed nadciągającym frontem10. Ewakuacja samej stolicy prowincji – Szczecina, rozpoczęta już jesienią 1944 roku, trwał de facto aż do kwietnia roku następnego, kończąc się nieomal w przeddzień wkroczenia do miasta wojsk radzieckich (26.04.)11. Niebawem

7
Zob. M. Przyborowicz, Wojnę przeżyłam w Szczecinie, w: Z nadodrzańskiej ziemi. Wspomnienia Szczecinian, oprac. T. Białecki, Poznań 1974, s. 164.
8
H. Schön, Pommern auf der Flucht 1945. Rettung über die Ostsee aus den Pommernhafen
Rügenwalde, Stolpmünde, Kolberg, Stettin, Swinemünde, Greifswald, Stralsund und Saßnitz, Berlin 2013, s. 36–42, 71 i n.
9
Zob. K. Golczewski, Wyzwolenie Pomorza Zachodniego w roku 1945, Poznań 1971, s. 105
i mapy tam zawarte. Por. tenże, Pomorze Zachodnie na przełomie dwu epok…, s. 65 i n.

„Według szacunkowych danych zachodnioniemieckich można ustalić, że w drugim etapie
ruchów migracyjnych przez teren Pomorza – niezależnie od osób ewakuowanych drogą morską
– przewinęło się ok. 800–900 tys. uchodźców z Prus Wschodnich, a na przełomie lutego–marca
doszło do tego 200–300 tys. zbiegów z Pomorza Gdańskiego”; tamże, s. 36. Odnośnie do działań
militarnych rozgrywających się na Pomorzu w lutym i marcu 1945 r. oraz przebiegu tzw. operacji
pomorskiej zob. m.in. zestawienie bibliograficzne R.-D. Müller, G. R. Ueberschär, Hitler’s war in
the East. A critical assesment, 3rd ed., Oxford–New York 2009, s. 183–188.
10

11
Por. K. Golczewski, Porzucona twierdza…, s. 85 i n., 149; H. Schön, Pommern auf der
Flucht..., s. 224 i n.; P. Zaremba, C. Piskorski, Polski Szczecin. Rys historyczny Pomorza Zachodniego. Chronologiczny przebieg wydarzeń w r. 1945/46, Szczecin 1946, s. 15–17; P. Zaremba,
Walka o polski Szczecin, Wrocław–Warszawa–Kraków 1986, s. 139, 152–159.
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(28.04.) w Szczecinie zjawił się na rekonesans inż. Piotr Zaremba12 wraz z kpt.
Ludowego Wojska Polskiego (LWP) Jaśkiewiczem, by już 30 kwietnia przybyć
ponownie, w większym składzie i w asyście milicjantów (łącznie 23 osoby), jako
pierwsza grupa polskich urzędników – przyszłych zarządców miasta13.
Ogólny stan, zastały przez przybyszy na miejscu, pokrótce określić możemy
jako katastrofalny. Wskutek wspomnianych wcześniej nalotów bombowych, ale
i towarzyszących radzieckiej ofensywie ostrzałów artyleryjskich (03.1945), słynny onegdaj „Paryż północy” pozostawał na czas końcowych dni drugiej wojny
światowej miastem niemalże doszczętnie zrujnowanym. Poszczególne piony gospodarki, infrastruktury, ale i usług komunalnych (w tym szpitalnictwo) stołecznej aglomeracji Pomorza praktycznie nie istniały, w tym energetyka, kanalizacja,
przemysł metalurgiczny, chemiczny, spożywczy, papierniczy, tudzież włókienniczy, zniszczone w ponad 80%14. Do tego dodać należy generalne straty w zabudowie miejskiej (szacowane na ok. 70%, a w przypadku Starego Miasta – nawet na
95%), kompletną dewastację głównych szczecińskich dróg oraz okołomiejskich
arterii komunikacyjnych (mostów, wiaduktów), a także olbrzymie spustoszenie,
charakteryzujące wyspę Łasztownię, rejon szczecińskiego portu i stoczni15.
O zgoła przygnębiającym widoku Szczecina w 1945 roku zadecydowała
również – realizowana podczas odwrotu wojsk niemieckich – taktyka „spalonej ziemi”, oficjalnie potwierdzona rozkazem Adolfa Hitlera z marca 1945 roku
(‘Tote oder verbrannte Erde Befehl’), a równoznaczna z doszczętną likwidacją
(w najlepszym zaś wypadku: demontażem oraz wywozem) wszystkich lokalnych
ośrodków przemysłu i gospodarki, jakie mogłyby stać się dla wroga potencjalnym
12
Przystępny biogram pierwszego polskiego prezydenta Szczecina zob. K. Kozłowski, Wielcy
powojenni szczecinianie, w: Regiony w dziejach Polski. Pomorze Zachodnie w tysiącleciu, red.
P. Bartnik, K. Kozłowski, Szczecin 2000, s. 315–318.
13
Więcej o tych wydarzeniach: P. Zaremba, Dziennik 1945, cz. 2, Szczecin 1996, s. 18–20; tenże, Pierwszy szczeciński rok 1945, Poznań 1966, s. 58–64, 71–74 i n.; tenże, Walka…, s. 133–147;
tenże, Wspomnienia prezydenta Szczecina: 1945–1950, wyd. II, Poznań 1980, s. 47–51, 63–68.
14
Por. bilanse: T. Białecki, Pierwsze lata polskiego Szczecina (1945–1949), w: Dzieje Szczecina…, t. IV: 1945–1990, red. T. Białecki, Z. Silski, Szczecin 1998, s. 62–64; Szczecin dzisiaj,
w: Szczecin dawniej i dzisiaj oraz informator. Z 20 ilustracjami i szkicem orientacyjnym. Zebrali
i oprac. W. Świokło, E. Moskalewicz, Szczecin 1945, s. 27–28. Zob. również P. Zaremba, Wspomnienia…, s. 219 (i ryc. 3), s. 318–319.

Potencjał portowy Szczecina odbudowywał się bardzo powoli; jeszcze w 1947 r., szacunkowe straty przemysłu stoczniowego i infrastruktury portowej (urządzenia przeładunkowe, magazyny, bocznice kolejowe) sięgać mogły rzędu 60–70%. Zob. E. Terebucha, Port Szczeciński,
w: Szczecin: miasto, port, okolice, Szczecin 1947, s. 13; Szczecin – miasto portowe. Informator,
Szczecin 1947, s. 24.
15
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źródłem aprowizacji16. Dla prowincji Pomorze, poskutkowało to także ogromną
skalą dodatkowych zniszczeń, w swych bilansach notabene przewyższających
nawet te charakteryzujące Polskę centralną17. Jak się okazało, efekty przedsięwziętych przez zdesperowane dowództwo III Rzeszy środków miały się w gospodarce regionu dawać mocno we znaki jeszcze wiele lat po zakończeniu konfliktu18. Wycofujące się z Pomorza wojska niemieckie miały np. w zwyczaju niszczyć
zlokalizowane na obrzeżach danej miejscowości urządzenia melioracyjne, co poważnie wpływało na zdrowotność mieszkańców obszaru, skutkując na zalanych
terenach plagą komarów, a w konsekwencji malarią19. Palono również dokumentację techniczną sieci wodno-kanalizacyjnej danej aglomeracji – w tym Szczecina – aby uniemożliwić ponowne uruchomienie lub naprawę urządzeń filtrujących i sanitarnych20. Wymownym skutkiem procedury ewakuacyjnej i poczynań
armii niemieckiej okazało się ponadto w Szczecinie nader dokładne opróżnienie
czy ogołocenie większości, z przetrwałych mimo walk, szpitali miejskich z medykamentów, instrumentów lekarskich, a nawet i zwykłych łóżek szpitalnych.
Powojenny inwentarz aptek przedstawiał się pod tym względem niewiele lepiej.
Ocalały zasób szczecińskich leków i opatrunków miał być później przez polskich
lekarzy odnajdywany w podziemiach bunkrów na Pomorzanach – nie były to
jednak duże ilości21.
Na równi z dotkliwymi konsekwencjami operacji wojskowych, wypełniającymi pomorski teatr działań zbrojnych, niebagatelny wpływ na sytuację
16

K. Golczewski, Pomorze Zachodnie na przełomie dwu epok…, s. 65.

Por. A. Magierska, Ziemie zachodnie i północne w 1945 roku, Warszawa 1978, s. 54. W Szczecinie, znamiennym pokłosiem rozkazu o „spalonej ziemi” stały się na czas schyłku wojny m.in.
ekipy nurków Kriegsmarine, pozostałe na obszarze miasta już po wycofaniu się zeń głównych sił
niemieckich, a którym to powierzono zadanie sabotowania dotychczas jeszcze niezniszczonych
urządzeń portowych oraz stoczniowych. Szerzej zob. J. Nowak, Milczący wróg, Gdynia 1960,
s. 60–62; por. R. Techman, Przejmowanie portu szczecińskiego przez polskie władze w latach
1945–1947, „Zeszyty Odrzańskie. Seria Nowa” 2000, nr 18–19, s. 118–120; zob. również P. Zaremba, Pierwszy szczeciński rok…, s. 118; tenże, Walka…, s. 157, 177. Grupy wspomnianych dywersantów udało się zlikwidować dopiero 10.05.1945 r.
17

18

M.in. J. Kaliński, Plan odbudowy gospodarczej 1947–1949, Warszawa 1977, s. 83 i n.

T.H. Dzbeński, Sytuacja epidemiologiczna malarii w Polsce – dawniej, obecnie i w przyszłości, „Wiadomości Parazytologiczne” 2008, vol. 54 (3), s. 207 (przykład Żuław Wiślanych).
19

20
Zob. P. Zaremba, Wspomnienia…, s. 94. Szczęśliwie, w przypadku Szczecina ocalały kopie
planów urządzeń komunalnych, co pozwoliło na szybsze przywrócenie sieci hydraulicznej do stanu używalności.
21
U. Kozłowska, Z pamiętnika lekarza – początki służby zdrowia w powojennym Szczecinie,
„Przegląd Zachodniopomorski” (dalej cyt. PZp), 2009, z. 1, s. 173, 175.
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zdrowotną oraz na warunki kształtowania się służby zdrowia w Szczecinie, w latach 1945–1946, miały realia polityczne i społeczne Ziem Odzyskanych (w tym
Pomorza) po zakończeniu konfliktu.
W pierwszej kolejności, należy tu wymienić – poniekąd zrozumiałe w obliczu wojennych animozji – niepisane przyzwolenie nowo uformowanych radzieckich komendantur wojskowych na dewastację i grabież pozostałej własności
poniemieckiej, dokonywaną przez ludność napływową, lecz być może w większym nawet stopniu przez wojska radzieckie. Nie tylko co bardziej wartościowe
(a dotąd ocalałe) elementy wyposażenia, lecz skądinąd i całe majątki ulegały często bezpardonowej konfiskacie, a następnie wywózce na wschód, czemu sprzyjał obecny na ziemiach pomorskich chaos organizacyjny, a czemu zarazem nie
mogły przeszkodzić dopiero z czasem wdrażane w życie regulacje prawne oraz
ewidencje opuszczonego poniemieckiego dobytku22. Nie stanowiły przy tym widoku niezwykłego budynki szpitalne zajęte przez Rosjan i służące potrzebom
sanitarnym nie cywilów, lecz nade wszystko stacjonujących w mieście wojsk radzieckich, tudzież LWP – nie była też żadnym novum wieść o kolejnej rekwizycji
wszak ciągle brakujących medykamentów na rzecz lokalnego garnizonu. Nawet
jednak doraźna obecność (niemałych liczebnie) oddziałów Armii Czerwonej, rozlokowanych na Pomorzu, pociągnąć miała za sobą dodatkowe szkody dla wielu
gałęzi i tak już zrujnowanej, nadbałtyckiej gospodarki23.
Paradoksem dziejowym jest zatem, że pomimo propagowania przez nowe
władze polskie idei triumfalnego powrotu Polski nad Odrę i Nysę Łużycką oraz
konieczności solidarnego zagospodarowania tamtejszych ziem, w rzeczywistości
sytuacja na miejscu jeszcze przez długi czas znacząco rozmijała się z interesem
państwowym24. Szabrownictwo mienia oraz inne czynniki kryminogenne pozostawały wielką bolączką Ziem Odzyskanych doby powojennej25. Pod względem
R. Sudziński, Losy ludności niemieckiej na ziemiach dawnych i nowych po zakończeniu
II wojny światowej (na przykładzie Pomorza Nadwiślańskiego). Podobieństwa i różnice, w: Mniejszości narodowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku, red. M. Wojciechowski, Toruń
1998, s. 208, 218 i n.
22

23
Np. R. Techman, Armia radziecka w gospodarce morskiej Pomorza Zachodniego w latach
1945–1956, Poznań 2003, s. 39–45.

Zob. uwagi E. Męclewski, Powrót Polski nad Odrę, Nysę Łużycką, Bałtyk, Warszawa 1971,
s. 455–461; R. Techman, Armia radziecka w gospodarce…, s. 19–24 i n.
24

25
R. Sudziński, Ogólne zasady przejmowania przez władze polskie mienia opuszczonego i poniemieckiego na obszarze województwa pomorskiego po zakończeniu II wojny światowej, w: Rozprawy z dziejów XIX i XX wieku przygotowane dla uczczenia pamięci profesora Witolda Łukaszewicza, red. S. Kalembka, Toruń 1978, s. 202–203 i n.
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formy „zarządu” nad przetrwałą, poniemiecką infrastrukturą przemysłową i gospodarczą, jak również w kontekście olbrzymich ruchów migracyjnych na Pomorzu przez następne lata, można określić zatem Ziemie Odzyskane mianem swoistego „Dzikiego Zachodu”, jako miejsca bliżej nieznanego i niebezpiecznego26.
Tym bardziej jednak waloryzuje to pierwsze lata powojennej aktywności politycznej, społecznej oraz kulturalnej reprezentantów nowo przybyłych nad Odrę
osadników, jako osób współkształtujących nowe oblicze regionu27.
Zasygnalizowane uprzednio zjawisko masowych wędrówek ludności przezi na obszarze Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej to kolejny
czynnik, jaki w sposób istotny rzutuje na sytuację zdrowotną Szczecina pierwszych dwóch lat powojennej rzeczywistości. Wspomniano już, że w momencie
zdobycia przez Rosjan nadodrzańską metropolię charakteryzowało praktycznie
totalne zniszczenie i splądrowanie. Prócz tego, Szczecin owego czasu słusznie
mógłby otrzymać ze strony przejezdnych obserwatorów miano swoistego „miasta
duchów”, był bowiem niemal całkowicie opustoszały. Z pierwotnej liczby przeszło 250 tys. przedwojennych mieszkańców, pośród ruin i w piwnicach domostw
stołecznej aglomeracji Pomorza ukrywać się miało w ostatnich dniach kwietnia
1945 roku nie więcej niż 6 tys. Niemców i co najwyżej kilkudziesięciu Polaków
– znamienne, że w tym ostatnim przypadku byli to w większości wycieńczeni
robotnicy przymusowi28.
Sytuacja ta uległa zmianie na początku maja – z Wielkopolski zaczęto
wówczas sprowadzać pierwsze grupy osadników (4.05.), w granicach miasta
pojawiać się zaczęło niemało więźniów z dopiero co wyzwolonych okolicznych
obozów pracy, z wolna powracali do kraju repatrianci z Zachodu, napływały także oddziały żołnierzy radzieckich, a potem także i polskich29. Upadek twierdzy
26

Por. P. Zaremba, Wspomnienia…, s. 389–390.

Por. W. Markiewicz, Sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa Polski a procesy przemian
społecznych na ziemiach zachodnich, w: Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich, red.
W. Markiewicz, P. Rybicki, Poznań 1967, s. 34 i n.
27

Obozy pracy dla Polaków zlokalizowane były praktycznie we wszystkich dzielnicach miasta, z głównym obozem na Pomorzanach oraz pomniejszymi stalagami (przeznaczonymi dla
wielu narodowości) w Policach, Skolwinie, Stołczynie, Warszewie, Żelechowie, Niebuszewie,
Niemierzynie, Brodowie oraz w okolicach stoczni (głównie więźniowie radzieccy). O bilansie
ludnościowym miasta w początkowych dniach po wyzwoleniu wspominał niejednokrotnie prezydent Zaremba, por. P. Zaremba, Pierwszy szczeciński rok…, s. 84, 91–100 i n., 130; tenże, Polska
flaga w Szczecinie, Szczecin 1946, s. 22; tenże, Prężność ludności polskiej Szczecina, Szczecin,
nr 11–12 [15.03.] 1947, s. 3.
28

29

Szerzej zob. P. Zaremba, Walka…, s. 175–176, 181.
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berlińskiej oraz kapitulacja Niemiec były równie ważnym czynnikiem, że na
dopiero co ewakuowane ziemie zaczęli (zwłaszcza od czerwca 1945 r.) masowo
powracać niedawni właściciele regionu, czyli Niemcy30. To, jak również jeszcze
przez najbliższe miesiące nie do końca pewny status przynależności terytorialno-państwowej Szczecina31, zaważyły na decyzji radzieckiego komendanta miasta –
płk. Aleksandra Aleksandrowicza Fiedotowa – lokowania powracających Niemców w obrębie pojedynczej dzielnicy Szczecina (Niebuszewo), jak również jego
wcześniejszej zgodzie na utworzenie na jej terytorium niemieckiego samorządu
(2.05.)32. Przez pewien czas w Szczecinie miała zatem panować swoista trójwładza (radziecka kuratela wojskowa, polska administracja, niemiecki samorząd)33,
przy czym pogłębiająca się dysproporcja narodowościowa wśród przybywających
do miasta cywilów bynajmniej nie wróżyła rychłego zaniku dysonansu społeczno-politycznego34.
Podczas gdy z wolna napływająca, lecz bardzo jeszcze nieliczna, grupa
ludności polskiej skupiła się głównie w śródmieściu, a ocalali Żydzi zaczęli się
z czasem organizować na Niebuszewie35, pozostałe dzielnice Szczecina – na
czele z Golęcinem, Stołczynem, Grabowem, ale i właśnie przeważającą częścią
Niebuszewa – zamieszkiwane były na powrót niemal wyłącznie przez Niemców36. Ich liczba już u schyłku maja 1945 roku osiągnęła 10 tys., by w kolejnych
miesiącach wzrosnąć nawet ośmiokrotnie, przy cały czas dość znikomej liczbie

T. Białecki, Przebieg procesów demograficznych i integracyjnych na Pomorzu Zachodnim
w latach 1945–1965, PZp 1965, z. 6, s. 34 i tab. 4 tam zawarta.
30

31
W okresie od kwietnia do lipca 1945 r., miasto Szczecin było aż trzykrotnie przejmowane
przez władze polskie, dwukrotnie zaś polscy urzędnicy musieli je opuszczać (16–19.05., 19.06.).
Ostatecznie, Szczecin stał się polski 5.07.1945 r.. Stolicą okręgu uczyniono Szczecin dopiero na
przełomie lutego i marca 1946 r., w miejsce Koszalina, dotychczasowej stolicy.

K. Golczewski, Pomorze Zachodnie na przełomie dwu epok…, s. 97–98; tenże, Porzucona
twierdza…, s. 173–176; P. Zaremba, Wspomnienia…, s. 91–93, 110–111.
32

33

P. Zaremba, Walka…, s. 207–230.

Por. z tej perspektywy C. Partacz, Armia Czerwona a Polacy i Niemcy, „Koszalińskie Studia
i Materiały” 1999, nr 1, s. 329–335.
34

35
H. Komarnicki, Szli na zachód osadnicy – refleksje współczesne, w: Pomorze Zachodnie
w latach 1945–2005..., s. 80. Zob. także Fragmenty relacji Gabrieli Stołp o powrocie do Szczecina
w czerwcu 1945 r., w: Szczecin–Stettin 1945–1946. Dokumenty–Wspomnienia, Hinstorff 1995,
s. 118.

Por. E. Włodarczyk, Ludność niemiecka i polska w Szczecinie w 1945 roku, w: Pomorze –
trudna Ojczyzna? Kształtowanie się nowej tożsamości 1945–1995, „Ziemie Zachodnie – Studia
i Materiały”, t. XVII, red. A. Sakson, Poznań 1996, s. 219–227 i n.
36
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Polaków (kilka tys.)37. Dopóki zaś przynależność państwowa Szczecina pozostawała nierozstrzygnięta, dopóty niemiecki samorząd nie tylko starał się poszerzać
– zwłaszcza w okresie nieobecności polskich władz38 – zakres swych kompetencji (obejmując formalnym zasięgiem administracji coraz to kolejne dzielnice),
ale czynił także starania o możliwie jak najszybsze sprowadzenie na powrót do
Szczecina jak największej liczby Niemców oraz o reaktywację pod swą egidą
przynajmniej niektórych z miejskich instytucji komunalnych, w tym obiektów
szpitalnych – szpitala na Golęcinie oraz niewielkiej placówki szpitalnej na Niebuszewie (ul. Słowackiego)39.
Masowy powrót Niemców nad Odrę i Nysę Łużycką istotnie kolidował
z planami osadniczymi, opracowanymi dla Ziem Odzyskanych już w dobie
„Polski lubelskiej”, i jako taki wywołać musiał niebawem gwałtowną reakcję ze
strony nowego właściciela regionu40. Objawiło się to zauważalnym wzmożeniem
akcji zasiedleńczej zachodnich rubieży powojennego państwa polskiego, koordynowanej przez Radę Naukową ds. Ziem Odzyskanych oraz Biuro Planowania
Regionalnego na Pomorze Zachodnie, faktycznie przeprowadzanej jednak przez
Państwowy Urząd Repatriacyjny (PUR). Opłakany stan infrastruktury na nowo
wywalczonych obszarach oraz niewystarczające środki lokomocji, spowodowały,
że zamierzenia władz centralnych w kwestii repatriacji nie mogły być na Pomorzu zrealizowane w pierwotnie przewidywanym tempie i zakresie41. Z czasem
zaczęto jednak kierować nad Bałtyk coraz więcej transportów przesiedleńców
– w większości Polaków – z dawnego polskiego województwa pomorskiego,

37
Zob. J. Maciejewski, Ludność miasta Szczecina, w: Rocznik – Informator Pomorza Zachodniego, Szczecin 1948, s. 99; P. Zaremba, Pierwszy szczeciński rok…, s. 155, 170 i n.; tenże, Prężność ludności polskiej…, s. 3; tenże, Walka…, s. 219 i n., 307.
38

Patrz przyp. 31.

Próba zilustrowania końcowego okresu bytności niemieckiej administracji w Szczecinie
oraz jej przedsięwzięć zob. T. Ślepowroński, Erich Wiesner: jeden z ostatnich niemieckich burmistrzów Szczecina, w: Szczecin – historię tworzą ludzie. Druga Konferencja Edukacyjna, 11 XII
2009 r., red. K. Rembacka, Szczecin 2010, s. 122–133.
39

40
Zob. P. Kacprzak, Działania organów administracji państwowej w akcji wysiedlenia i wyjazdach ludności niemieckiej z Polski w 1945 roku, „Studia Lubuskie. Prawo, administracja, ekonomia, regionalistyka” 2010, t. VI, s. 87–108.
41
S. Banasiak, Działalność osadnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945–1947, Poznań 1963, s. 87–88.

44

Hadrian Kryśkiewicz

z Polski centralnej, z przedwojennych Kresów Wschodnich, a także osoby zagnane w wyniku wojny daleko w głąb Rosji42.
Analogicznie do operacji sprowadzania na Pomorze osadników polskich
(których w samym tylko roku zakończenia wojny napłynęło nad Odrę dobre
ponad 200 tys.43), rozpoczął się pospieszny, często brutalny w swym przebiegu
proces wysiedlania dopiero co przecież przybyłej ludności niemieckiej44. Całości
przedsięwzięcia sprzyjała tak powojenna trauma, jak i bliżej niesprecyzowany
czy dwuznaczny status prawny Niemców na Ziemiach Odzyskanych. Dla nas
ważne jest, że bynajmniej nie był to proces krótkotrwały45, przez co powoli formująca się na powojennym Pomorzu polska służba zdrowia okazała się de facto
aż do lat 50. XX wieku obarczona obowiązkiem niesienia pomocy nie tylko coraz
liczniej przybywającym nad Odrę rodakom, lecz także – podlegającym sukcesywnej deportacji – Niemcom46. Również Szczecin nie był wyjątkiem, lecz swoistym mikrokosmosem ówczesnych realiów życia w całym regionie47.

42
Do tego doliczyć należy z czasem tzw. grupę ukraińsko-łemkowską, przesiedloną na
Pomorze przymusowo w ramach tzw. akcji „W” (1947 r.); J. Burszta, Kategorie ludności i ich typ
kulturowy, w: Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich…, s. 145–163; H. Komarnicki, Szli
na zachód…, s. 77–80 i n.
43

A. Magierska, Ziemie zachodnie…, s. 187.

Traktują o tym m.in. T. Białecki, Przesiedlenie ludności niemieckiej z Pomorza Zachodniego w latach 1946–1947, PZp 1967, z. 4, s. 55–82; H. Szczegóła, Przedpoczdamskie wysiedlenia
Niemców z Polski (czerwiec–lipiec 1945 r.), w: Ludność niemiecka na ziemiach polskich w latach
1939–1945 i jej powojenne losy. Materiały z konferencji, Bydgoszcz, 15–16 grudzień 1994, red.
W. Jastrzębski, Bydgoszcz 1995, s. 47–56. Por. R. Sudziński, Ogólne zasady przejmowania przez
władze polskie mienia…, s. 201–212.
44

45
L. Kosiński, Przeobrażenia demograficzne na ziemiach zachodnich, w: Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich…, s. 86–92 i n.; zob. również S. Jankowiak, Wysiedlenie i emigracja
ludności niemieckiej w polityce władz polskich w latach 1945–1970, Warszawa 2005 i tam też
obfita literatura przedmiotu.
46
Wg danych Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, jeszcze w 1949 r. liczba osób narodowości niemieckiej na terenie Pomorza Zachodniego wyraźnie
przewyższała liczbę nowo osiedlonych Polaków; H. Rybicki, Liczba i rozmieszczenie polskiej ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim po zakończeniu II wojny światowej, PZp 1967, z. 3, s. 58
i tab. 1 tam zawarta. Sytuacja ta nie odnosiła się jednak do Szczecina, gdzie już u schyłku 1946 r.
liczba Niemców zmniejszyła się do pierwotnej, powojennej liczby zaledwie kilku tys. osób; P. Zaremba, Wspomnienia…, s. 471.

Szerzej nt. przesiedleń patrz przyp. 44, a także: S. Jankowiak, Wysiedlenie i emigracja ludności niemieckiej z Polski w latach 1945–1959, w: Ludność niemiecka na ziemiach polskich…,
s. 57–65 i n.; tenże, Wysiedlenie Niemców z województwa szczecińskiego w latach 1945–1950,
w: Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim 1945–1950. Mity i rzeczywistość: materiały z sesji
naukowej zorganizowanej przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Zamek Książąt Pomorskich
47
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Wskutek zatem zarówno wielkiej dynamiki życia społecznego na Pomorzu
tamtego okresu, fatalnego stanu zastanej infrastruktury miejskiej, jak i generalnie poważnych trudności z aprowizacją, prognozy sanitarne dla powojennego
Szczecina z pewnością nie mogły napawać optymizmem, zaś wystąpienie w mieście różnego typu schorzeń na skalę masową było tylko kwestią czasu48. Przez
pierwsze kilka miesięcy po zakończeniu wojny, zmagano się z olbrzymimi niedoborami żywności, a ostatecznie nawet i z widmem klęski głodowej, szczególnie
bliskim Szczecinowi na przełomie lipca i sierpnia 1945 roku49. Co więcej, rozległe uszkodzenia lokalnej sieci wodno-kanalizacyjnej, przy jednoczesnym zanieczyszczeniu szczecińskich kąpielisk, zadecydować miały o rychłym zaistnieniu
w mieście poważnego problemu higienicznego; ograniczenia w możliwościach
czerpania czystej wody pociągnęły za sobą wkrótce wypadki śmierci z wycieńczenia50. Zaczęła również szerzyć się malaria oraz różne choroby zakaźne układu
pokarmowego.
Z instytucji sanitarno-zdrowotnych, jakie po drugiej wojnie światowej najszybciej zaczęły działać także na Ziemiach Odzyskanych, był tzw. Naczelny
Nadzwyczajny Komisariat do Walki z Epidemiami (NNK). Początki jego struktur datuje się już na listopad 1944 roku. Formalnie, aż do czerwca 1945 roku
– kiedy to stał się on departamentem nowo powstałego Ministerstwa Zdrowia
i Archiwum Państwowe w Szczecinie, red. K. Kozłowski, Szczecin 2002, s. 35–60; K. Kozłowski,
Region zachodniopomorski…, s. 17.
T. Brzeziński, Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna województwa zachodniopomorskiego
w latach 1945–1954, w: Inspekcja sanitarna na Pomorzu Zachodnim w latach 1954–2004, red.
M. Domagała-Dobrzycka i in., Szczecin 2005, s. 27–29.
48

Za wymowne odzwierciedlenie sytuacji mogą posłużyć wspomnienia P. Zaremby: „Opuszczając miasto władze niemieckie wywiozły ze sobą podstawowe zapasy żywności; te zaś, które
w mieście pozostały, miały służyć albo dla zaopatrzenia ukrytych formacji niszczycielskich, albo
zostały zapomniane w popłochu ucieczki. Nie mieliśmy zresztą żadnych informacji o miejscu ich
ukrycia i jedynie przypadkowo natrafialiśmy na dalsze ich zapasy. Kilka samochodów z żywnością przys[y]łanych z Poznania wystarczyć mogło najwyżej na trzy dni. Władze radzieckie, które
wzięły na siebie całą troskę o wyżywienie sześciu tysięcy Niemców [początek maja 45’ – dop.
H.K.], mogły nam odstępować jedynie mąkę do bieżącego wypieku chleba”, P. Zaremba, Pierwszy
szczeciński rok…, s. 111, 194, 198; tenże, Dziennik 1945… [70, 72] s. 81–82; tenże, Walka…, s. 167,
277–278; tenże, Wspomnienia…, s. 91 i n., 221–222, 231–232. Główne magazyny żywnościowe
urządzono – pierwszy w podziemiach tzw. czerwonego ratusza, drugi zaś w gmachu urzędu przy
obecnych Jasnych Błoniach; tamże, s. 105, 112.
49

50
Warto zaznaczyć, że do pierwszych poważniejszych inspekcji sanitarnych sieci hydrologiczno-komunalnej oraz związanej z tym analizy stanu szczecińskich ujść wody pitnej doszło dopiero
w 1947 r.; R.M. Kolmer, Zaopatrzenie ludności w wodę na Pomorzu Zachodnim, w: Inspekcja
sanitarna…, s. 59.
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(MZ) – Komisariat pozostawał tworem wysoce autonomicznym, jednak również
po powstaniu struktur ministerialnych, działalność NNK miała ze względu na
charakter pracy odznaczać się znaczącą swobodą51. Do podstawowych zadań tej
instytucji należały: inspekcja potencjalnych oraz dezynfekcja i dezynsekcja realnych ognisk chorobowych na terenie całego kraju. Na równi z tym, NNK zobligowany był do przeprowadzania możliwie regularnych akcji masowych szczepień
ochronnych, jak również do reorganizacji czy nawet tworzenia od podstaw nowych ośrodków zdrowotnych (w formie szpitali, oddziałów zakaźnych bądź izolatoriów). Struktura wewnętrzna Komisariatu nie była zbyt rozbudowana, jako że
w jego skład wchodziły dwa departamenty – przeciwepidemiczny oraz sanitarny.
NNK do pracy w terenie dysponował specjalnymi kolumnami sanitarnymi.
Na obszarze danego powiatu (obwodu) zwykle działały jedna lub dwie takie kolumny, podlegając bezpośrednio danemu lekarzowi powiatowemu. Skład osobowy tych kolumn zasadniczo nie przekraczał trzech osób: dwóch lekarzy – oraz
higienistki52. W wyjątkowej sytuacji, np. zwalczania chorób zakaźnych prerogatywy przedsięwzięć zapobiegawczych przysługiwały, działającemu przy NNK,
Centralnemu Zespołowi Przeciwepidemicznemu, który składał się z dwóch lekarzy oraz 29 dezynfektorów53.
W okręgu Pomorze Zachodnie, niewątpliwie solidniejszą podstawą działalności NNK w regionie stało się utworzenie komórki operacyjnej tego urzędu
w Koszalinie, w maju 1945 roku. Od tej pory, aktywność Komisariatu na ziemiach nadodrzańskich miała polegać zarówno na przydzielaniu kredytów finansowych dla poszczególnych placówek sanitarnych, jak i koordynowaniu powolnej
(od)budowy miejscowych struktur szpitalnych54. Efekty tych działań, aczkolwiek
nie natychmiastowe, w długofalowej perspektywie miały przynieść dla powojennych losów szpitalnictwa szczecińskiego istotne implikacje – to m.in. dzięki
zabiegom NNK doszło bowiem do względnie szybkiej reorganizacji pierwszego

51
Okoliczności powstania NNK oraz pierwotną skalę jego przedsięwzięć („Polska lubelska”)
zob. U. Kozłowska, Organizacja zwalczania chorób zakaźnych jako element polityki zdrowotnej
państwa (1944/45–1972), Szczecin 2013, s. 82–93.
52
J. Morzycki, A.M. Klingberg, Naczelny Nadzwyczajny Komisariat do Walki z Epidemiami
w latach 1944–1945, Warszawa 1946, s. 3–11, 34–48 i n.
53

U. Kozłowska, Organizacja zwalczania chorób zakaźnych…, s. 91.

54

T. Brzeziński, Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna…, s. 33.
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szpitala zakaźnego w mieście, zlokalizowanego w dzielnicy Niemierzyn55. Przy
współpracy z Ministerstwem Aprowizacji i Handlu (MAiH), Komisariat przyczynił się z czasem również do lepszego zaopatrzenia placówek zdrowotnych na
Pomorzu w opatrunki, w mniejszym stopniu w leki56.
Ukonstytuowanie właściwego szkieletu instytucjonalnego polskiej służby
zdrowia przypadło na okres po zakończeniu drugiej wojny światowej. 11 czerwca
1945 roku oficjalnie rozpoczęło swą samodzielną działalność MZ, wówczas też
uzgodniono strukturę organów mu podległych; utworzono wojewódzkie wydziały zdrowia, na szczeblach niższych zaś sukcesywnie powstawać zaczęły lokalne
referaty zdrowotne, przeznaczone dla poszczególnych powiatów czy obwodów
państwa. Na Pomorzu Zachodnim, w ciągu dwóch miesięcy zorganizowano
11 takowych referatów dla 17 obwodów. Warto dodać, że ustalony w czerwcu
1945 roku schemat służby zdrowia cechowała zauważalna wielotorowość organizacyjna; wskutek inspiracji wzorcami z okresu dwudziestolecia miano utworzyć
i miały funkcjonować de facto równolegle do siebie zarówno państwowe, samorządowe, społeczne, jak i nawet prywatne piony sanitarne57. Zmiany przynieść
miał dopiero schyłek lat 40. XX wieku i nastały wówczas okres stalinizacji życia
w kraju, w ślad za tym zaś – centralizacji krajowych struktur instytucjonalnych58.
Na Pomorzu, czerwcowe ustawodawstwo poskutkowało powstaniem jeszcze w tym miesiącu wzmiankowanej ordynacji Wydziału Zdrowia w Koszalinie (dr Hieronim Powiertowski), równie pozytywnie wpłynęło to także na aktywizację w całym regionie odrębnych organizacyjnie placówek PCK (Polskiego
Czerwonego Krzyża) oraz wydziału zdrowia PUR. Organom wykonawczym tej
ostatniej organizacji podporządkowano wkrótce działy zdrowia przy jej wojewódzkim oddziale, natomiast sam oddział wojewódzki PUR nadzorować miał,
jak się okazało, w swych pracach częściowo także i państwowe referaty zdrowia,

55
NNK istniał w swych powojennie ustalonych strukturach aż do grudnia 1947 r., kiedy to jego
poszczególne placówki zostały przekształcone w Oddziały Sanitarno-Epidemiologiczne (operujące odtąd przy Wojewódzkich Wydziałach Zdrowia); tamże, s. 36.
56

U. Kozłowska, Organizacja zwalczania chorób zakaźnych…, s. 103–104.

K. Prętki, Przekształcenia systemu ochrony zdrowia w Polsce po II wojnie światowej, Poznań 2007.
57

58
Zob. m.in. J. Sadowska, Zmiany systemowe w służbie zdrowia 1945–1955 (na przykładzie
Łodzi), Łódź 2002.
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szczebla powiatowego59. Do tego doliczyć należy w pewnej mierze odrębne, miejskie wydziały zdrowia.
Wkład PUR oraz PCK w poprawę sytuacji zdrowotnej na Pomorzu Zachodnim, w tym i w powojennym Szczecinie, jest bezdyskusyjny. Początków działalności sanitarnej wydziału zdrowia PUR na obszarze miasta możemy upatrywać
w połowie czerwca 1945 roku i organizacji oddziału okręgowego tejże instytucji
ze strony dra Franciszka Morawieckiego60. Placówki PCK zaczęły funkcjonować
nieco później; na Pomorzu formalną cezurą był 1 lipca 1945 roku, w samym Szczecinie zaś – pionierski oddział Czerwonego Krzyża symbolicznie rozpoczął swoją
działalność w pierwszą powojenną rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej
(1.09.1945 r.)61. Panujące w mieście trudne warunki sanitarne, coraz bardziej realne widmo epidemii, jak również dylemat żywiołowej migracji rzesz repatriowanej ludności, zadecydowały o nawiązaniu pomiędzy obiema organizacjami ścisłej
współpracy w celu lepszej koordynacji podejmowanych przedsięwzięć sanitarnych, a także stabilizacji sytuacji zdrowotnej w mieście. Możliwości działań były
jednak początkowo, ze znanych nam już powodów, mocno ograniczone i jako
takie sprowadzały się właściwie do wspólnej płaszczyzny – próby zapewnienia
przebywającej w Szczecinie ludności najbardziej elementarnych środków do życia oraz zaoferowania przynajmniej podstawowej opieki lekarskiej62.
Ze strony PUR63 zadanie to spełniać miały ośrodki pierwszej pomocy sanitarnej, usytuowane przy poszczególnych punktach zbornych (m.in. punktach
etapowych lub Etapach), jakie w ramach repatriacji zorganizowano w różnych
rejonach miasta i przeznaczono odpowiednio: dla repatriantów ze Wschodu

E. Więckowska, Organizacja, cele i zadania służby zdrowia Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w latach 1944–1950, „Przegląd Epidemiologiczny” (dalej cyt. PE) 2001, t. 55, nr 3, s. 372
i n.
59

R. Turczynowski, T. Turczynowska, Służba zdrowia miasta Szczecina w roku 1945, „Szczecińskie Roczniki Naukowe. Nauki Medyczne” 1989, z. 2, s. 130.
60

U. Kozłowska, Miłuj bliźniego, bliźniemu służ. Działalność sanitarno-oświatowa Polskiego
Czerwonego Krzyża w Szczecinie w latach 1945–1950, w: Szczecin – codzienność miasta…, s. 203.
Miejski oddział PCK mieścił się przy ul. Wojska Polskiego 63.
61

U. Kozłowska, M. Bulsa, Migracje a szerzenie się chorób zakaźnych na Pomorzu Zachodnim
w latach pionierskich, „Hygeia. Public Health” 2012, vol. 47, nr 3, s. 386 i n.
62

63
Niuanse organizacji instytucjonalnej PUR na ziemiach nadodrzańskich omawiają m.in. Państwowy Urząd Repatriacyjny na Pomorzu Zachodnim w okresie od 1 IV do 30 XII 1947, praca zbiorowa, Szczecin 1947; A. Poniatowska, Państwowy Urząd Repatriacyjny na Pomorzu Zachodnim
w latach 1945–1951, PZp 1964, z. 2, s. 5–28.
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(Etap I), repatriantów z Zachodu (Etap II) oraz dla Niemców (Etap III)64. Z czasem zaczęto również tworzyć specjalne drużyny tzw. konwojentów sanitarnych,
wyposażonych w podręczne apteczki i mających za zadanie służyć opieką lekarską transportowanym repatriantom na poszczególnych odcinkach ich drogi,
tj. od Etapu – do stacji docelowej. Osoby zdiagnozowane jako chore (zwłaszcza
zakaźnie) starano się umieszczać w pojedynczym, specjalnie do tego celu przeznaczonym wagonie sanitarnym, wyposażonym w łóżka oraz zestaw pierwszej
pomocy65.
W obrębie Etapów – lokowanych możliwie blisko szlaków kolejowych
i punktów dworcowych – poddawano repatriowanych obligatoryjnym oględzinom sanitarnym, zaopatrywano w odzież, przydzielano racje żywnościowe oraz
prowadzono wstępną ewidencję badanych66. Każdy z chorych otrzymywał po
kontroli oddzielną kartę zdrowotną, podającą personalia badanego, datę przeprowadzonej diagnostyki lekarskiej, streszczającą kondycję zdrowotną pacjenta
oraz rodzaj wykrytego schorzenia. Chory był przy tym zobligowany do jej okazywania przy każdych następnych badaniach67. Jeżeli jego stan był szczególnie
ciężki, badanego kierowano do szpitala, a w ekstremalnych przypadkach – do
sanatoriów lub uzdrowisk (gdy takowe wznowiły już swą działalność)68. Etapem
zarządzał lekarz etapowy w asyście pielęgniarki(ek) bądź felczera, cała grupa
podlegała zaś przy tym nadzorowi lekarza oddziałowego. Na pojedynczą stację
sanitarną przy punkcie etapowym składało się zwykle: skromne ambulatorium,
izba chorych (osobna dla kobiet i mężczyzn), pomieszczenie służbowe, czasami
pojedyncza izolatka oraz odwszalnia69. Z potrzeby dużych przestrzeni, na siedziby tymczasowych ośrodków pierwszej pomocy przeznaczano głównie ocalałe
hale budynków dworcowych, ewentualnie inne zdatne do użytku budowle, mogące pomieścić w sobie dużą liczbę osób.
64
Odnośnie do szczegółów funkcjonowania poszczególnych punktów etapowych zob. W. Pogorzelski, Służba Zdrowia Państwowego Urzędu Repatriacyjnego: 1945–1948 rok, Łódź 1948,
wszędzie.
65

Tamże, s. 17–18.

Zob. R. Horak, Wspomnienia, w: „Miłuj bliźniego, bliźniemu służ”. Pionierskie czasy służby
zdrowia na Pomorzu Zachodnim w pamiętnikach, oprac. U. Kozłowska, Szczecin 2012, s. 63; por.
taż, Odnaleziony dom, w: Z nadodrzańskiej ziemi…, s. 116–127.
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U. Kozłowska, M. Bulsa, Migracje a szerzenie się chorób zakaźnych…, s. 387.
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U. Kozłowska, Organizacja zwalczania chorób zakaźnych…, s. 105–106.

69

Por. E. Więckowska, Organizacja, cele i zadania…, s. 374–375.
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Ważnym aspektem efektywnego funkcjonowania struktur hospitalizacyjno-leczniczych organizowanych na terenie miasta były również kuchnie polowe, mniejsze lub większe noclegownie, świetlice, przytułki czy wreszcie stacje
opieki nad matką i dzieckiem. Organizacja wymienionych ośrodków opiekuńczych – w przeciwieństwie do punktów sanitarnych na Etapach – leżała głównie
w gestii PCK oraz KOSu (tj. Komitetu Opieki Społecznej)70. Filie terenowe PCK
pełniły istotne funkcje leczniczo-oświatowe, w późniejszym okresie odgrywając
pierwsze skrzypce w różnego rodzaju akcjach zdrowotnych, przeprowadzanych
w szkołach, zakładach pracy, ale i na pomorskich wsiach. Dzięki wsparciu Polskiego Czerwonego Krzyża otwarto niebawem jeden z pierwszych w powojennym Szczecinie gabinet ginekologiczno-położniczy71.
Przy okazji omawiania lokalnych struktur leczniczo-opiekuńczych warto również wspomnieć o utworzeniu w Szczecinie pod koniec 1946 roku placówki ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej
(TOZLŻ), jako owocu wcześniejszego zaistnienia w mieście Wojewódzkiego
Komitetu Żydów w Polsce (24.02.1946 r.)72. Przekrój działalności Towarzystwa
był dość szeroki – od wsparcia żywnościowego dla najuboższych, poprzez propagowanie tematyki zdrowotnej w szkołach, aż po współpracę ze szpitalami w celu
włączenia ludności żydowskiej w Szczecinie w zasięg profilaktyki przeciwzakaźnej. Jako główny ośrodek medyczny Towarzystwa w mieście wskazać należy ambulatorium oraz przychodnię przy ul. Unisławy 23. Powstanie oddziału
TOZLŻ w Szczecinie w istotny sposób związane było z licznym napływem Żydów do Szczecina w 1946 roku w ramach repatriacji – wskutek ich późniejszej
emigracji do Palestyny, dalsze funkcjonowanie oddziału stało się jednak zbyteczne (1950 r.)73.
Prowizorycznie i naprędce tworzone punkty lecznicze czy stacje opiekuńcze nie mogły jednak na dłużej sprostać stale przecież rosnącym potrzebom zdrowotnym napływającej do Szczecina ludności, a tym bardziej zastąpić usług medycznych świadczonych w specjalnie do tych celów przeznaczonych ośrodkach
szpitalnych. Te jednak powstawały w mieście stosunkowo wolno.
70

U. Kozłowska, Miłuj bliźniego…, s. 204.
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Tamże, s. 207–208 i tab. 2.

J. Mieczkowski, Żydzi w Szczecinie, http://www.ukraincy.org/rada_organizacji_mniejszosci_narodowych_i_etnicznych/zydzi_w_szczecinie.htm (14.05.2014).
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U. Kozłowska, Organizacja zwalczania chorób zakaźnych…, s. 317; por. P. Zaremba, Wspomnienia…, s. 393.
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Najprawdopodobniej za pierwszą działającą na powrót w Szczecinie powojenną placówkę szpitalną uznać można szpital na Golęcinie (dawna Landesfrauenklinik), reaktywowany być może już w pierwszych dniach czerwca 1945 roku
dzięki zabiegom niemieckiego samorządu74. Na ośrodek ten składał się początkowo właściwie tylko oddział chirurgii, który zresztą – ze względu na znikomą
liczbę łóżek szpitalnych – obsłużyć mógł niewielu pacjentów. Niemniej jednak
była to pierwsza i bardzo wyczekiwana placówka tego typu w Szczecinie75.
Warto odnotować, że w szpitalu na Golęcinie i w kolejnych, z wolna odbudowywanych w mieście, szpitalach pracował niemal wyłącznie niemiecki personel,
którego część po zakończeniu wojny powróciła z Greifswaldu, przywożąc ze sobą
uratowaną aparaturę lekarską oraz jakże potrzebne medykamenty76. Jak się okazało, ze względu na wysoki poziom kompetencji – lecz i przedłużające się braki
w kadrach oraz doświadczeniu lekarskim po stronie polskiej – niemieckie załogi
szpitalne jeszcze w początkach 1946 roku były nader cennym ogniwem efektywnego działania szczecińskiego szpitalnictwa (nawet, jeśli formalnie przedwojenni
szczecińscy lekarze i pielęgniarki mieli odtąd w nowych realiach figurować co
najwyżej jako „personel pomocniczy”)77.
Przypadek szpitala na Golęcinie jest przy tym o tyle specyficzny, że aż do
4 października 1945 roku ośrodek ten leżał de facto poza obszarem Szczecina
i opasającą ciasno miasto linią demarkacyjną, nie podlegając w związku z tym
polskim władzom78. Co oczywiste, nie pozostało to bez wpływu na funkcjonowanie placówki. Do tego czasu miała ona świadczyć usługi zdrowotne niemal wyłącznie Niemcom, którzy właśnie w tym okresie rozpoczęli swój masowy powrót
na ziemię szczecińską. Od października 1945 roku szpital przeszedł pod władanie polskiej kadry lekarskiej z dr Włodzimierzem Gilewiczem na czele; wkrótce
Zob. Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej cyt. APSz), sygn. 65/386/532, Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Szczecinie – Tymczasowy Zarząd Niemiecki Miasta 1945, Dzienne meldunki niemieckiego ZM. Meldunek z 2 VI (1945).
74

Por. I. Splaczyńska, Historia szpitala na Golęcinie, „Vox Medici. Biuletyn Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie” (dalej cyt. Vox Med.), 2006, nr 4, s. 34 i n.
75

76
Opieka medyczna nad ludnością niemiecką w Szczecinie. Fragmenty listu dra Hansa Strübing do dra Riecka z 2 listopada 1945, w: Szczecin–Stettin 1945–1946…, s. 166–168.
77
T. Brzeziński, W. Brzeziński, Losy szpitali na ziemiach zachodnich Polski po 1945 r. na przykładzie Pomorza Zachodniego, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” (dalej cyt. AHiFM)
1999, vol. 62 („VII Zjazd Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny”), z. 4, s. 325–
329.
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P. Zaremba, Pierwszy szczeciński rok…, s. 247; tenże, Walka…, s. 279.
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też liczba łóżek szpitalnych zwiększyła się do 200, a w placówce otwarto oddział
wewnętrzny – od tego czasu częstszymi pacjentami byli Polacy79.
Niemalże równolegle z ponownym uruchomieniem ośrodka golęcińskiego,
trwało przekształcanie podniszczonego, przedwojennego zakładu opieki dla starców, zlokalizowanego w rejonie zabudowań o wdzięcznej nazwie Kückenmühle
(„Kurzy Młyn”) na Niemierzynie, w kompleks szpitalny. Miejski Szpital Zakaźny im. Rydygiera, bo taką właśnie nazwę otrzymał nowo utworzony ośrodek leczniczy szczecińskiej służby zdrowia, dzięki wsparciu NNK ostatecznie
otworzył swe podwoje dla chorych w sierpniu 1945 roku80. Pierwszą dyrektorką
szpitala została dr Elżbieta Buk. Zlokalizowany przy ul. Arkońskiej 4, ośrodek
ten – podobnie jak szpital golęciński – nie mógł jednak w początkowym okresie
swej działalności wykroczyć poza te najbardziej elementarne z usług z zakresu
profilaktyki przeciwzakaźnej. Bez komory dezynfekcyjnej, z trudem utworzono
w nim pojedynczy oddział zakaźno-obserwacyjny, sprofilowany docelowo wedle
skrzydeł budynku – oddzielnie dla dzieci – oddzielnie dla dorosłych, i wyposażony przy tym w łączną liczbę nieco ponad 100 łóżek szpitalnych. Następne
oddziały: skórno-wenerologiczny, gruźliczy i malaryczny, tworzone były wraz
z „rozwojem” (czyt. pogorszeniem się) sytuacji zdrowotnej w mieście81. Szpital
od początku zmagał się przy tym z dotkliwymi brakami w aprowizacji, objawiającymi się znikomym zapasem leków, żywności (mleko!), ale i nawet poważnymi
niedoborami czystej wody, którą wojsko dostarczało w beczkach82.
Podczas gdy dwa przywołane wyżej ośrodki lecznicze obejmowały zasięgiem swej działalności zasadniczo północne obszary Szczecina, wkrótce i centrum aglomeracji doczekało się otwarcia w swym obrębie struktur szpitalnych.

79
Zob. R. Turczynowski, Pionierski okres miejskiego szpitala w Szczecinie-Golęcinie (rok
1945), „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej” 1973, supl. 8 („Inauguracyjna Sesja Naukowa
PAM, Szczecin 9–10.10.1972”), s. 81–82.
80
W 1950 r. szpital zmienił nieznacznie swą nazwę, z „Miejskiego” stając się „Wojewódzkim”, natomiast począwszy od 1973 r. placówka została przemianowana na Wojewódzki Szpital
Zespolony. Odnośnie do dziejów szpitala w dobie powojennej zob. Wojewódzki Szpital Zespolony
w Szczecinie. Pamiętnik pięćdziesięciolecia (1945–1995), red. A. Korniak, K. Kozłowski, W. Pieleszek, Szczecin 1995.
81
Por. H. Noiszewska, J. Niścigórska, Rozwój zakaźnictwa w Szczecinie po II wojnie światowej
przez pryzmat dziejów oddziału zakaźnego, AHiFM 1996, vol. 56, z. 1, s. 103–106.

M. Mucha, Zarys rozwoju służby zdrowia w województwie szczecińskim w latach 1945–1965,
w: XX-lecie medycyny polskiej na Pomorzu Szczecińskim, red. E. Gorzkowski, Szczecin 1968,
s. 16; R. Turczynowski, T. Turczynowska, Służba zdrowia miasta Szczecina…, s. 131.
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W połowie września 1945 roku, dzięki inicjatywie polskich kolejarzy władze miasta powołały do życia Szpital Kolejowy pw. św. Karola, mieszczący się
w budynku przy al. Wyzwolenia (wówczas ul. Roosevelta)83. Udało się w nim
zorganizować trzy oddziały – chorób wewnętrznych, chirurgiczny oraz ginekologiczno-położniczy, ogółem wyposażone w ponad 100 łóżek szpitalnych.
Należy dodać, że w latach 1945–1947 Szpital Kolejowy był jedyną w mieście placówką lecznictwa otwartego i zamkniętego działającą przez całą dobę. Początkowo przyjmował wszystkich chorych, a od 1947 roku jego świadczenia ograniczono
tylko do etatowych pracowników Polskich Kolei Państwowych oraz ich rodzin84.

Pierwszym dyrektorem placówki został dr Stanisław Stoczek85.
Nieco wcześniej, bo pod koniec sierpnia 1945 roku, wspomniana już przez
nas klinika ginekologiczno-położnicza przy ul. Piotra Skargi w śródmieściu
uległa – wraz z przejęciem przez LWP – przekształceniu w Szpital Wojskowy
(obecnie 109. Szpital Wojskowy). Doraźnie zgodzono się jednak wydzielić pewną
część szpitala na potrzeby ludności cywilnej86. Późną jesienią 1945 roku, rozpoczął działalność punkt leczniczy przy ul. Jagiellońskiej (dr Jerzy Tuz) oraz miejski ośrodek zdrowia przy ul. Słowackiego 19. W tym ostatnim notabene działała
jedna z pierwszych w Szczecinie poradnia przeciwjagliczna i przeciwgruźlicza
(dr Anatoliusz Balc)87.
W ogólnym rozrachunku, do końca 1945 roku w Szczecinie zorganizowano
cztery większe placówki hospitalizacyjne – szpital na Golęcinie, kompleks szpitalny na Niemierzynie, szpital wojskowy przy ul. Piotra Skargi oraz szpital przy
al. Wyzwolenia. Do tego należy doliczyć ośrodki pomniejsze, w tym wspomniane uprzednio dwie placówki lecznictwa na Niebuszewie (w tym miejski ośrodek
zdrowia) czy – niegdyś dziecięcy – szpital przy ul. Jagiellońskiej.

83

Zob. T. Brzeziński, Służba Zdrowia, w: Dzieje Szczecina…, t. IV, s. 623.

84

U. Kozłowska, Organizacja zwalczania chorób zakaźnych…, s. 300.

Zob. R. Jackowski, S. Telega, Rozwój i działalność Szpitala Kolejowego w Szczecinie w latach 1945–1964, Poznań 1965, wszędzie.
85

Np. B. Seyda, 15 lat Szpitala Wojskowego w Szczecinie, „Lekarz Wojskowy” 1960, t. XXXVI,
nr 11, s. 1071–1072.
86

87

U. Kozłowska, Organizacja zwalczania chorób zakaźnych…, s. 302.
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Rok 1946 przyniósł dla szczecińskiego szpitalnictwa zmiany stosunkowo
nieznaczne88; mimo konieczności cięć oszczędnościowych, szczęśliwie nie został
zlikwidowany żaden z dotychczas uruchomionych szpitali, za wyjątkiem ostatniego z wymienionych (poddanego restrukturyzacji i oddanego w dzierżawę).
Co więcej, na terenie szpitala zakaźnego na Niemierzynie zorganizowano filię
PZH (Państwowego Zakładu Higieny)89. Ośrodek przy ul. Piotra Skargi pozostał
własnością wojskową, natomiast dzięki staraniom PCK miasto przejęło wreszcie
z rąk radzieckich kontrolę nad mocno już wówczas zdewastowanym szpitalem
wojskowym przy ul. Unii Lubelskiej (zwanym również szpitalem na „Niemieckiej Górce”). Skalę jego powojennych zniszczeń w wymowny sposób oddaje fakt,
że placówka ta ponownie rozpoczęła działalność dopiero w dobry rok od chwili
jej przejęcia przez władze miejskie (1947 r.)90. Przeciągały się również starania
o odbudowę pozostałych z przedwojennych placówek hospitalizacyjnych, ulokowanych w południowych częściach Szczecina – dawnego szpitala miejskiego
przy ul. Powstańców Wielkopolskich (dzielnica Pomorzany)91 oraz przedwojennego zakładu opiekuńczego „Bethania”, własności sióstr Diakonisek, mieszczącego się przy ul. Wawrzyniaka (Pogodno)92.
Pewnym uzupełnieniem na mapie szczecińskich placówek służby zdrowia
doby powojennej – prócz przytoczonych już stacji medycznych oraz szpitali sensu stricto – stały się ambulatoria oraz przychodnie zdrowotne, tworzone głównie
przez WZ i jako część Ubezpieczalni Społecznej (od 09.1945 r.)93. Placówki te
(choć raczej niewielkich rozmiarów) pełniły w lokalnej strukturze zdrowotnej
88
Poniższe informacje za B. Seyda, Z dziejów szczecińskich szpitali, PZp 1966, z. 5, s. 41–53;
T. Brzeziński, Służba Zdrowia…, s. 623–625 i n.
89

T. Brzeziński, Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna…, s. 37.

90

U. Kozłowska, Organizacja zwalczania chorób zakaźnych…, s. 308 i n.

Szpital na Pomorzanach podczas wojny został zniszczony w przeszło 50%, jego wyższe kondygnacje uległy spaleniu, a poszczególne budynki wchodzące w skład całego kompleksu zostały
niemalże całkowicie ograbione z wyposażenia. Zdatna do użytku część szpitala jeszcze przez
jakiś czas po zakończeniu wojny służyć miała jako miejsce kwaterunku oddziałów armii radzieckiej. Odnowy szpitala podjęto się dopiero w 1948 r., dzięki inicjatywie PAM; J. Romanowski,
Historia szpitala pomorzańskiego, Vox Med. 2006, nr 3, s. 28–29.
91

Na temat szczecińskiego szpitalnictwa w okresie pionierskim zob. także: B. Seyda, Z przeszłości służby zdrowia i szpitali Szczecina, „Szczecin: pismo poświęcone sprawom regionu zachodniopomorskiego” 1958, t. II, z. 1–2 (4–5), s. 213–222; A. Ostapiuk, Rozwój szpitalnictwa
na Pomorzu Zachodnim w pierwszych latach po zakończeniu drugiej wojny światowej, Szczecin
1997.
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U. Kozłowska, Organizacja zwalczania chorób zakaźnych…, s. 304–305.
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ważne funkcje sanitarno-higieniczne i prewencyjne, jako jedno z głównych źródeł bezpłatnych szczepień ochronnych udzielanych ludności cywilnej94. Warto
również wspomnieć o zalążkach organizacji lekarskiej w szczecińskim porcie.
Aczkolwiek sam port na dobrą sprawę doczekał się ponownego uruchomienia dopiero w 1947 roku95, już dwa lata wcześniej działał na jego terenie zespół lekarski
dra Eustachego Krełowskiego, dokonujący podstawowych oględzin sanitarnych
oraz udzielający pierwszej pomocy coraz liczniej przybywającym marynarzom96.
Wspominaliśmy niejednokrotnie o wysoce kłopotliwej kwestii aprowizacji
nowo tworzonych służb zdrowotnych. Od niedoboru leków i opatrunków, po brak
wody i żywności, problem podstaw zaopatrzeniowych prześladował zarówno
improwizowane punkty pierwszej pomocy, miejskie stołówki, noclegownie oraz
świetlice, jak i z wolna odbudowywane kompleksy szpitalne. Remedium dlań
starano się znaleźć w wielu miejscach. Niewątpliwie, pewną pociechą okazało się
wzmiankowane już odnalezienie składu medykamentów, stanowiącego część zapasów wojskowych składowanych w bunkrach na Pomorzanach. Na równi z tym,
niemały zasób zdatnej do użytku aparatury lekarskiej miał zostać niebawem odkryty w halach jednego z miejskich gimnazjów, dokąd trafił w czasie ewakuacji.
Jeszcze w początkach maja 1945 roku, pewne ilości medykamentów skrywały
także pomieszczenia opuszczonych podszczecińskich fabryk i zakładów przemysłowych – starania o ich przejęcie z ramienia władz miejskich podjął wówczas
dr Z. Jakubowski97. Było to jednak o tyle trudne, że o przejęcie tych ostatnich
zasobów zabiegał również samorząd niemiecki. Jak notuje P. Zaremba pod datą
11.06.1945 r.:
kompletny brak dyscypliny wśród Niemców, mnożące się wypadki wywożenia
przez Niemców nie tylko mebli z opuszczonych mieszkań, ale nawet urządzeń biurowych z gmachów publicznych. Dzieje się to przy idealnej obojętności komendanta wojennego. Przyłapaliśmy Niemca, który miał polecenie w całym mieście
poszukiwać za środkami lekarskimi. Ma on papiery od komendanta dzielnicy niemieckiej [był nim leutnant Plewe – dop. H.K.], ale nieformalnie wydane98.
94

Szerzej T. Brzeziński, Służba zdrowia…, s. 631–632.

95

J. Kaliński, Plan odbudowy gospodarczej…, s. 177 i n.

Por. T. Brzeziński, Służba Zdrowia…, s. 644–645; tenże, Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna…, s. 38.
96

Zob. P. Zaremba, Pierwszy szczeciński rok…, s. 105–106 i sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Miejskiego z 5.05.1945 r. tam zawarte.
97
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P. Zaremba, Dziennik 1945…, s. 40.
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W perspektywie długoterminowej, odkrycia wspomnianych składów z lekami nie rozwiązywały jednak problemu i jako tako służyć mogły co najwyżej za
doraźny punkt oparcia.
Aby ustabilizować sytuację zdrowotną, konieczne było wsparcie władz
wojskowych oraz międzynarodowych organizacji charytatywnych. Najbliższym
źródłem odwołania zdawało się być ZSRR i struktury medyczne stacjonującej
w pobliżu Armii Czerwonej, aczkolwiek spodziewana pomoc nie przychodziła
w takim tempie i wielkości jakiej oczekiwano. Od sierpnia 1945 roku z wolna napływać za to zaczęły do Polski (a niebawem i na Pomorze), cenne dostawy z UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), w postaci bielizny pościelowej, zapasów żywności (nabiał!), surowic, opatrunków czy wreszcie
podstawowych typów leków99. O dary z UNRRA, przydzielane poszczególnym
miastom w kraju decyzją MAiH, często zaciekle rywalizowano; dostawy te były
bowiem generalnie bardzo skromne i nie zabezpieczały rzeczywistej skali powojennych potrzeb zdrowotnych w Polsce100. Począwszy od września 1945 roku,
aprowizacji służb medycznych w regionie Pomorza podjąć się miał również duński oraz szwedzki Czerwony Krzyż, poniekąd zaś także i PZH, współpracując
przy tym z władzami rosyjskimi – oraz z MZ.
Spośród wielu dostarczanych charytatywnie przyborów i środków leczniczych, wymienić można m.in. różnego rodzaju szczepionki, proszki przeciw
muchom, wapno chlorowane, maść przeciwświerzbową, ale i podstawowy sprzęt
dezynfekcyjno-dezynsekcyjny – środki do rozpylania (skądinąd niesławnego)
proszku DDT, komory dezynsekcyjne czy wreszcie zwyczajne natryski101. Wielkim sukcesem w odtwarzaniu lokalnego zaplecza zdrowotnego okazała się reaktywacja we wrześniu 1945 roku szczecińskiej filii przedwojennej wytwórni
leków „Enderia”102. Liczba działających szczecińskich aptek zaczęła się przy
tym dość szybko powiększać, w 1947 roku było ich 10103. Dopóki jednak istniały

99
Przykłady: E. Gujska-Bejner, Wspomnienia z pracy w służbie zdrowia, w: „Miłuj bliźniego,
bliźniemu służ”. Pionierskie czasy…, s. 38 i n.; M. Mucha, Zarys rozwoju służby zdrowia…, s. 11.

Por. F. Litwin, Służba zdrowia staje na posterunku, w: Takie były początki, red. W. Góra,
H. Kamińska, J. Paszta, Warszawa 1965, s. 298–299; P. Zaremba, Wspomnienia…, s. 407.
100

101

Por. J. Morzycki, A.M. Klingberg, Naczelny Nadzwyczajny Komisariat…, s. 38–39.

102

T. Brzeziński, Służba Zdrowia…, s. 645.

Zob. zestawienie placówek Informator adresowy, w: Rocznik-Informator Pomorza Zachodniego…, s. 189–190.
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niedobory zaopatrzeniowe (odczuwalne zwłaszcza w 1945 r.), dopóty leczono
chorych w zgoła spontaniczny czy instynktowny sposób, by nie rzec „czym się
da”104.
Zapewne, słowem pobrzmiewającym po wojnie we wszystkich możliwych
przypadkach i w sposób wymowny towarzyszącym codziennej działalności
szczecińskich placówek służby zdrowia – takoż trafnie oddającym trudy rzeczywistości lekarskiej – może być słowo „brak”. Odnosi się to jednak nie tylko do
braków w zaopatrzeniu żywieniowo-medycznym jako takim – te stanowiły ledwie połowę zmartwień lokalnej administracji. Drugim i nie mniej niepokojącym
problemem były braki w kadrach lekarskich, zarówno na terenie całego Pomorza Zachodniego, jak i w samym Szczecinie. Nieprzymuszony powrót do „Paryża północy” garstki przedwojennych reprezentantów środowiska lekarskiego105
mógł się co prawda chwilowo wydawać zbawienny, jednak to nie wystarczyło
do koordynowania działań co najmniej kilkusetosobowego personelu medycznego, co było konieczne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych pionów
stopniowo reaktywowanych struktur szpitalnych.
Polscy lekarze, pielęgniarki oraz felczerzy byli na powojennym Pomorzu
początkowo grupą bardzo nieliczną, zaś poziom ich kompetencji był bardzo zróżnicowany. Od osób z wieloletnim doświadczeniem zawodowym jeszcze z okresu
międzywojennego, poprzez jednostki pchnięte do spontanicznej służby bliźnim
podczas wojny i „zahartowane” doświadczeniami wojennymi, aż po ludzi obdarzonych ledwie podstawową wiedzą medyczną, tudzież osoby bez elementarnego
medycznego przygotowania106. Na całym Pomorzu Zachodnim, do końca 1945
roku nie podobna było naliczyć więcej jak kilkudziesięciu aktywnych lekarzy,
w tym dwójkę (!) lekarzy specjalistów – wenerologów107. W samym Szczecinie
natomiast, liczebność personelu lekarskiego w pierwszych miesiącach po drugiej
B. Smolska-Szyran, Wspomnienia z mojego długiego życia, w: „Miłuj bliźniego, bliźniemu
służ”. Pionierskie czasy…, s. 121.
104

Ze wspomnień P. Zaremby wynika, że jedynym przedwojennym lekarzem, jaki pozostał
w Szczecinie pomimo ewakuacji, a następnie rozpoczął pracę lekarską pod egidą samorządu niemieckiego na Niebuszewie, był niejaki dr Backler; P. Zaremba, Pierwszy szczeciński rok…, s. 116;
tenże, Wspomnienia…, s. 126–127. Lekarzy narodowości polskiej, działających w pierwszym miesiącu po zakończeniu wojny było zaledwie sześciu.
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Zob. na przykładzie kadr chirurgicznych: J. Kortas, Początki chirurgii polskiej w Szczecinie, PZp 1991, nr 3, s. 129–142.
107
Zob. U. Kozłowska, Choroby weneryczne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1948. Perspektywa historyczno-socjologiczna, „Opuscula Sociologica” 2012, nr 1, s. 120.
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wojnie światowej wynosiła kilkanaście osób (w tym większość Niemców), dopiero na początkach 1946 roku wzrosła do stałej liczby kilkudziesięciu czynnych
pracowników, by w 1947 roku przekroczyć wreszcie granicę 100 lekarzy (znamienne, że w większości byli to jednak lekarze ogólni)108. Dla zapełnienia luk
kadrowych, nierzadko oddelegowywano zatem – przynajmniej na okres doraźny
– do służby szpitalnej medyków na co dzień pełniących swe obowiązki w instytucjach zmilitaryzowanych (PUR, PCK). Generalnie, aż do 1948 roku i powstania
Pomorskiej Akademii Medycznej (PAM), Szczecin (jak i cały region Pomorza)
odczuwać miało dotkliwe niedobory w kadrach lekarskich. Po utworzeniu wspomnianego ośrodka akademickiego – w ślad za tym zaś uruchomieniu tzw. klinik
akademickich – na wyszkolenie w jego murach grupy wykwalifikowanych adeptów medycyny wymagało wszak trzeba było poczekać109.
Niewielu przedstawicieli powojennej służby zdrowia na Pomorzu wymuszało zdwojoną pracę niewielkiego grona obecnych na miejscu, mniej lub bardziej
doświadczonych, atoli oddanych sprawie lekarzy oraz pielęgniarek. Oni to – zadowoliwszy się sporadycznie przyznawanym i raczej skromnym „wynagrodzeniem” rzeczowym ze strony władz miejskich oraz PUR (zwykle była to odzież,
zapomogi żywnościowe) – pracowali często przez siedem dni w tygodniu, w bardzo niekorzystnych warunkach110. Ich pracę zawodową dopełniał dodatkowo obowiązek „czynu społecznego” (czyt. odgruzowywanie miasta), co w wykluczało
praktycznie czas wolny111.
Znikoma obecność fachowego personelu lekarskiego w oczywisty sposób
potęgowała ryzyko wystawiania błędnych diagnoz medycznych, wydłużenia
procedury leczenia, o ile nie doprowadzało to do śmierci chorego. Brak wprawy, chaos organizacyjny towarzyszący codziennej pracy – spowodowany nade
wszystko olbrzymią liczbą migrującej ludności – były głównymi przyczynami
Por. T. Brzeziński, Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna…, s. 30; Informator adresowy…,
s. 190–192.
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Okoliczności powstania PAM omawia m.in. J. Taniewski, Powstanie i rozwój Pomorskiej
Akademii Medycznej w Szczecinie, „Życie szkoły wyższej” 1959, nr 7, s. 157–164. Zob. również
Powstawanie uczelni medycznej na Pomorzu Zachodnim. Historia nauczania dziedzin medycyny
w Pomorskiej Akademii Medycznej, red. I. Kojder („Trylogia 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie”, t. 2), Szczecin 2008.
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Por. konstatacje R. Turczynowski, T. Turczynowska, Służba zdrowia miasta Szczecina…,
s. 128.
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E. Gujska-Bejner, Wspomnienia z pracy…, s. 38–40; U. Kozłowska, Z pamiętnika lekarza…,
s. 169.
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dość powszechnego tworzenia przez ówczesne kadry sanitarne niepełnej, nieujednoliconej, a nierzadko także i merytorycznie nieczytelnej ewidencji chorych.
W obliczu mocno ograniczonego zasobu dostępnych na bieżąco sił i środków
(finanse, kadry) oraz ze względu na zauważalny „rozstrzał” wykorzystywanych
metod czy technik badawczych, podstawowy etap procesu diagnostyki sanitarnej – wywiad środowiskowy – nie mógł być przeprowadzony solidnie, zaś same
badania epidemiologiczne na powojennej populacji Szczecina charakteryzowały
się poważnymi niedomaganiami112. Wykrycie, rozróżnienie i stosowna ocena objawów, występujących wśród ludności miasta dolegliwości chorobowych (a zatem
kroki poprzedzające jakże potrzebne działania prewencyjne), następowały wskutek tego dużo wolniej, co przekładało się na dalsze zgony oraz groziło nasileniem
patologii zdrowotnych. Te ostatnie zaś szerzyły się w Szczecinie w sposób nagminny, w różnorodnej formie.
Niewątpliwie jednym z najpoważniejszych dylematów sanitarnych w Szczecinie lat 1945–1946 były choroby zakaźne układu pokarmowego. Wśród nich,
za schorzenie szczególnie wówczas powszechne i intensywne uznać należy typhus abdominalis – tzn. tyfus brzuszny, inaczej zwany durem. W skali całego
Okręgu Pomorze Zachodnie, zachorowalność na dur brzuszny w 1945 roku szacuje się na ponad 81 tys. (!) przypadków, co jest liczbą przeszło siedmiokrotnie
wyższą, niż wskazują zapisy w bilansach chorobowych sporządzonych po zakończeniu pierwszej wojny światowej113. W samym Szczecinie (zważywszy na
wadliwą ewidencję populacji oraz zauważalne ekskludowanie niemieckiej części mieszkańców ze sprawozdawczości lekarskiej), można przyjąć z dużą dozą
prawdopodobieństwa, że z objawami duru zmagać się mogło w pierwszym roku
po zakończeniu konfliktu nawet do kilkunastu tys. osób114. Znamienne, że plaga
tyfusu na Ziemiach Odzyskanych stanowić miała aż 63% ogółu zachorowań na
tę dolegliwość w skali całego kraju115. Jak podkreśla U. Kozłowska, schorzenie to
bynajmniej (jak to sugerują oficjalne sprawozdania) nie nosiło znamion zjawiska
112

Por. M. Sygit, A. Kładna, Epidemiologiczne badania ankietowe, Szczecin 1997, s. 15.

U. Kozłowska, Czas a choroba. Epidemia duru brzusznego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1948, PZp 2010, z. 4, s. 84; J. Morzycki, A.M. Klingberg, Naczelny Nadzwyczajny Komisariat…, s. 18.
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Zob. dane zestawione w: APSz, sygn. 65/317/94, Urząd Wojewódzki [Szczeciński], Oddział
Organizacyjny, Sprawozdanie prezydenta miasta Szczecina, s. 2–3 i n. Por. uwagi: U. Kozłowska,
Organizacja zwalczania chorób zakaźnych…, s. 122, 331.
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Choroby zakaźne a aktywność służby zdrowia na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1947
(„Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego”, t. XV), oprac. U. Kozłowska, Szczecin 2010, s. 15.
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endemicznego – przeciwnie, ponieważ nie ma wyraźnych przesłanek, że Pomorze Zachodnie doświadczyło plagi duru wcześniej niż po drugiej wojnie światowej, patologia rozwijała się ze zwielokrotnioną siłą116. Wśród przedwojennej
populacji nadbałtyckiego regionu nie zdołało bowiem wykształcić się w okresie
dwudziestolecia coś takiego, co określilibyśmy zjawiskiem swoistej „zbiorowej
immunologii” przeciwdurowej117. Tuż za brzuszną odmianą tyfusu plasowały się
inne, pokrewne dury parazytalne – nie mniej przewlekły dur plamisty (osutkowy, wysypkowy) oraz tzw. dur powrotny, w sumie zaobserwowane wśród około
16 tys. badanych wśród populacji Okręgu118.
Wszystkie z wymienionych schorzeń cechowało wspólne podłoże ogniskowe potencjalnej infekcji. Składały się na nie: po pierwsze – spożywanie skażonej
wody pitnej (co w kontekście fatalnego stanu sieci wodno-kanalizacyjnej miasta
po drugiej wojnie światowej nie powinno dziwić), po drugie – wszelkiego rodzaju
nieczystości zalegające wśród gruzów budynków oraz w niedostępnych sektorach
ulic (w tym zwłoki ludzkie i zwierzęce), po trzecie – niewystarczająca obsługa
bakteriologiczna realizowana w obrębie aglomeracji (vide braki w personelu oraz
w odpowiednim sprzęcie), po czwarte zaś – szeroko pojęty brak higieny napływającej do miasta ludności119. Jak znamiennie kwituje w swych wspomnieniach
ówczesnych realiów szczecińskich Marian Orzeł: „nędzne wyżywienie, zakażona woda, zakażone owoce i forsowne życie zrobiło swoje”120.
Wybuch wojny w sposób istotny zadecydował o obniżeniu standardów życia
jednostki, czego chyba najbardziej sugestywną egzemplifikacją stały się wkrótce tragiczne dzieje egzystencji niezliczonych rzesz więźniów obozów pracy oraz
obozów koncentracyjnych. Głodowe racje żywnościowe wydzielane osadzonym,
połączone z tragicznymi warunkami kumulacji pojmanych oraz wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych na pracujących, konsekwentnie przyczyniały się do osłabienia układu odpornościowego więźniów, wymóg zaś zbiorowego przebywania penitencjariuszy na mocno ograniczonej przestrzeni z jedynie
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U. Kozłowska, Czas a choroba…, s. 84, 91.

Por. F. Przesmycki, Choroby epidemiczne w Polsce w latach 1945–1948, „Postępy Higieny
i Medycyny Doświadczalnej” 1949, t. III, nr 1, s. 8–9.
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Zob. w kontekście dwudziestolecia U. Sztuka-Polińska, Sytuacja epidemiologiczna niektórych ostrych chorób zakaźnych w Polsce w okresie międzywojennym XX wieku, PE 2002, t. 56,
s. 141.
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minimalnymi „udogodnieniami” sanitarnymi w sposób zrozumiały ważył o postępującym brudzie. Stąd blisko już było do wystąpienia plagi wszy obozowych,
które to pasożyty, przyniesione po zakończeniu wojny do Szczecina przez byłych
rezydentów pomorskich oflagów, pozostawały źródłem wszawicy per se, były
jednak również potencjalnymi nosicielami duru plamistego oraz powrotnego121.
Także i warunki codziennego życia przebywających na wolności cywilów podczas wojny, obfitowały bowiem w pogłębiające się trudności ze zdobyciem nawet
podstawowych artykułów spożywczych oraz narastające problemy z dostępem
do bieżącej wody.
Prócz bezpośrednich skutków doświadczeń wojennych, warto również zwrócić uwagę – tak w kontekście tyfusu, jak i pozostałych występujących w Szczecinie plag schorzeń – na inny podkreślany przez badaczy okresu powojennego
problem, jakim okazała się być swoista „niska świadomość zdrowotna”, dość powszechna wśród przybyłych na powojenne Pomorze osadników, a przejawiająca
się z ich strony brakiem odpowiednich nawyków czy potrzeb higienicznych122.
Nie zawsze musiało to jednak wiązać się z jakimiś specyficznymi zwyczajami
przywiezionymi przez przybyszy z ich stron rodzinnych, lecz mogło być w większym nawet stopniu sprowokowane samą traumą wojny; osoby zmuszone radzić
sobie w sytuacjach ekstremalnych (a przy tym funkcjonujące w ciągłej obawie
o własne życie), zwykle ograniczają się do zaspokajania jedynie tych najbardziej
podstawowych potrzeb, koniecznych dla przeżycia. Być może jednym z co bardziej dobitnych przykładów przeniesienia takiej postawy na powojenne grunta
szczecińskie pozostają wspomnienia Brygidy Manzke, przybyłej do miasta niedługo po majowej kapitulacji:
życie powracających do Szczecina jest nie do opisania. Wielu mieszka w na wpół
zasypanych domach, niektórzy zagrzebali się [!] w podziemiach umocnień na Hakenterrasse [Wałach Chrobrego – dop. H.K] i żyją tam, jak ludzie pierwotni. (…)
121
Z ogromnej literatury na temat warunków bytowych panujących w niemieckich obozach,
zob. G. Bojar-Fijałkowski, Losy jeńców wojennych na Pomorzu Zachodnim i w Meklemburgii
1939–1945, Warszawa 1979, s. 135–184 i n.; S. Datner, Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych armii regularnych w II w. ś., wyd. II, Warszawa 1964, s. 48 i n., 182–214, 380 i n.; K.G. Feig,
Hitler’s death camps: the sanity of madness, New York 1981, s. 65 i n.; Inside the Concentration
Camps. Eyewitness Accounts of Life in Hitler’s death camps, red. E. Aroneanu, tłum. T. Whissen,
London 1996, s. 65–67 (sanitary conditions); J. Pollack, Jeńcy polscy w hitlerowskiej niewoli,
wyd. II, Warszawa 1986, s. 115 i n.; S. Guziński, A. Szutowicz, Oflag II B Arnswalde: jenieckie
losy, Wrocław 2013.
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Mieszkańcy jaskiń przy Hakenterrasse byli uciekinierami ze wschodniego brzegu
Odry. Oczekiwali na prom…123.

Odwieść dotknięte okrucieństwem wojny jednostki od dawnych nawyków
nie było łatwo, o czym przekonać się miały niebawem powojenne służby sanitarne, operujące w Okręgu Pomorza. Namówienie poszczególnych grup badanej
populacji zwłaszcza konieczności poddania się przez ich członków szczepieniom
ochronnym (m.in. przeciw tyfusowi), wymagało nieraz ze strony miejscowych
lekarzy sporego wysiłku i nie zawsze owocowało natychmiastowym sukcesem.
Panujące wśród nowo formujących się społeczności lokalnych stosunki międzyludzkie, realia miejscowe, jak również częsty brak doświadczenia zarządczego ze
strony świeżo powołanych reprezentantów lokalnej administracji, sprawiały, że
wiele gmin lekceważyło konieczność szczepień, zaniedbując tym samym zbiorową profilaktykę124. Z roku na rok jednak akcja szczepień zyskiwała ogółem
w regionie coraz to lepsze rezultaty – w 1948 roku objęła już w sumie ponad pół
miliona mieszkańców125.
Ogrom przytoczonych wcześniej danych liczbowych, określających zachorowalność na dur brzuszny na Pomorzu w analizowanym okresie, daje podstawy
sądzić, że – wbrew oficjalnym wnioskom z raportów kontrolnych NNK – miano
w latach 1945–1946 w istocie do czynienia z ogólnoregionalną epidemią, epicentrum której znajdowało się w Szczecinie126. Szczególnie tragiczne żniwa choroba
ta zebrała w miesiącach letnich (maj–sierpień), kiedy to wskutek wysokich temperatur nie tylko, że pojawiło się zwielokrotnione ryzyko odwodnienia (a co za
tym idzie ogólnego osłabienia układu odpornościowego, lecz w przyspieszonym
tempie następował również przykry proces rozkładu wszelkich niezabezpieczonych jeszcze pozostałości organicznych (w tym zwłok)127. Już w sierpniu 1945
roku znajdujemy wzmianki źródłowe o próbie izolacji chorych na tyfus w szpitalu na Golęcinie (Frauendorf)128. Choroba zaczęła zatem szerzyć się w mieście
w zawrotnym tempie, stając się problemem na tyle poważnym, że doczekał się on
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Fragment relacji Brygidy Manzke, w: Szczecin-Stettin 1945–1946…, s. 118.
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T. Brzeziński, Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna…, s. 31–32.

Zob. U. Kozłowska, Czas a choroba…, s. 91 i zawarte tam odwołania do danych w źródłach
archiwalnych.
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nawet w 1946 roku bezpośredniej reakcji ze strony okolicznych wojsk radzieckich
marsz. Żukowa.
Wokół Szczecina uformowano niebawem kordon sanitarny (04.–06.1946),
złożony z kolumn przeciwepidemicznych radzieckiego Czerwonego Krzyża
oraz tureckiego Czerwonego Półksiężyca. Jednocześnie, zaapelowano do władz
o zwielokrotnienie wysiłków w celu opanowania sytuacji w granicach administracyjnych miasta129. Działające już wówczas w Szczecinie struktury PCK, PUR
oraz miejskiego WZ, podjęły przeto wzmożone starania o wyjście z kryzysu,
aczkolwiek ze względu na brak odpowiednich leków, widoczne to było głównie
w działalności sanitarno-porządkowej. Jak też czytamy w zarządzeniu prezydenta Zaremby jeszcze z lipca 1945 roku:
celem zapobieżenia szerzenia się w mieście epidemii zarządzam co następuje: zarządcy domów bezzwłocznie doprowadzą do należytego porządku i czystości podwórka, klatki schodowe, piwnice, strychy i ubikacje ustępowe. Odpadki papieru,
szmat, żelastwa, butelki itp. winny być dostarczone do składnicy odpadów (…).
Zarządcy domów powinni utrzymywać chodniki i jezdnie naprzeciw swoich posesji w czystości130.

Przy wsparciu wojska udało się niebawem nasilić również i akcję szczepień ochronnych. Uruchomiono ponadto improwizowane łaźnie polowe, utworzono tymczasowe gabinety zabiegowe do walki z durem brzusznym i wreszcie
– otwarto dla pacjentów nowe sektory we wspomnianym już szpitalu zakaźnym
na Niemierzynie (co poczytywać należy za spory sukces), a niedługo i mieszczącą się w tam filię PTH. Pierwszym oddziałem tej ostatniej placówki stał się
oddział badania żywności – właściwa sonda sanitarna udostępnianych cywilom
artykułów spożywczych mogła wszak w sposób istotny zaważyć na ograniczeniu zasięgu choroby131. W perspektywie długofalowej, zwłaszcza akcja szczepień
ochronnych przynieść miała dla miasta oraz całego regionu zbawienne rezultaty,
na przełomie lat 1947–1948 procentując już ogólnym spadkiem zachorowalności na dur brzuszny o około 75%132. W przypadku duru plamistego, szczęśliwie
nie wywołał on w Szczecinie takiej skali zachorowań, jak typhus abdominalis,
129

Szerzej zob. W. Pogorzelski, Służba Zdrowia…, s. 45–50.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecina z 23 lipca 1945 r., w: Szczecin w dokumentach
1945, red. T. Białecki, Z. Chmielewski, K. Kozłowski, Szczecin 1980, s. 47–48.
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Zob. U. Kozłowska, Czas a choroba…, s. 91 i tab. tam zawarta.
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aczkolwiek w pierwszym roku po drugiej wojnie światowej odmianę tę zaobserwowano u kilkuset osób133.
Rok 1948 uznać można za początek końca epidemii tyfusu, owej „choroby nędzy i brudu” na ziemiach nadodrzańskich (Urszula Sztuka-Polińska)134.
Nie zmienia to jednak faktu, że aż do lat 50. XX wieku, Pomorze Zachodnie
pozostawało przykładem obszaru o najwyższej zachorowalności na choroby zakaźne w skali ogólnopolskiej135. Dur brzuszny był bowiem głównym, lecz nie
jedynym ogniwem kryzysu chorobowego trapiącego Szczecin doby powojennej.
Na drugiej pozycji pod względem skali występowania figurowała nie mniej groźna choroba infekcyjna w postaci malarii bądź zimnicy (dawniej określanej także
mianem „febry”).
Podczas gdy pierwsze pomorskie przypadki zachorowań na malarię zaczęto
odnotowywać już w 1945 roku (Gryfino), największe jej nasilenie na Pomorzu
ponownie przypadło na okres letni 1946 roku, kiedy to potencjalną, łączną liczbę
jej ofiar szacowano na prawie 5 tys. osób (o ile nie liczbę dwukrotnie większą!)136.
Odnośnie do Szczecina, przybliżone dane źródłowe wydziału zdrowia PUR z tego
czasu mówią nam o około 2 tys. zachorowań, co jednak pozwala snuć przypuszczenia, że w rzeczywistości osób dotkniętych malarią mogło być wówczas w mieście o wiele więcej137. Warto podkreślić, że w większości infekcję malaryczną
rozprowadzać miała nie tyle ludność miejscowa (tj. Niemcy), ile nowi powojenni
osadnicy, a konkretnie – repatrianci z dalekiego Wschodu, m.in. z Kazachstanu,
rejonu Gór Ałtaj oraz z obszaru tajgi syberyjskiej138. W drugiej kolejności, nosicielami malarii okazali się żołnierze radzieccy, pochodzący wszak z różnych
rejonów ZSRR, w tym pewna część z obszarów, gdzie zimnica występowała139.
Raptownemu rozprzestrzenianiu się tej choroby nad Odrą sprzyjały również
Szerzej zob. U. Kozłowska, Organizacja zwalczania chorób zakaźnych…, s. 126–130. Tyfus plamisty był w 1945 r. szczególnie rozpowszechniony w Koszalinie oraz w Słupsku; tamże,
s. 332–334.
133

T. Brzeziński, Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna…, s. 33; U. Sztuka-Polińska, Sytuacja
epidemiologiczna…, s. 140.
134

135

T. Brzeziński, Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna…, s. 33–34 i tab. 2.

136

Tamże, s. 35.

Por. U. Kozłowska, Malaria na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1949 w dokumentach
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego i Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego, PZp 2011, z. 4,
s. 94–95.
137

138

Choroby zakaźne a aktywność służby zdrowia…, s. 17.

139

U. Kozłowska, Organizacja zwalczania chorób zakaźnych…, s. 336 i n.
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lokalne uwarunkowania klimatu oraz rzeźba terenu – występujące na niektórych
z pomorskich ziem rejony bagniste (m.in. okolice Wałcza), a w ślad za tym i fatalny stan tamtejszych instalacji melioracyjnych, zniszczonych w czasie wojny,
stwarzały dogodne warunki dla rozwoju plagi komarów-nosicieli140. Oprócz tego,
raz jeszcze dał o sobie znać chaos organizacyjny z wolna organizowanych służb
zdrowotnych, przejawiający się w tym przypadku m.in. brakiem koordynacji
działań między personelem medycznym danych punktów pierwszej pomocy przy
stacjach kolejowych, a właściwą obsługą kolei. Wadliwa komunikacja sprawiała,
że zdarzały się transporty repatriantów, jakie wskutek braku porozumienia obu
stron, przepuszczano przez kolejne stacje bez jakichkolwiek oględzin sanitarnych
– zaniedbanie o tyle brzemienne w skutki, że jak się później okazało bywały pociągi, w których przeszło 60% pasażerów cierpiało na malarię!141 Jedyna dostępna ówczesnym służbom sanitarnym forma szybszej komunikacji – telegraf, był
dostępny sporadycznie i było ich bardzo mało, co znacząco utrudniało właściwy
nadzór sanitarny. Nawet jednak przy konsekwentnych kontrolach transportów,
możliwości zdiagnozowania pierwszych symptomów malarii przez pomorskich
powojennych lekarzy były i tak mocno ograniczone; badania krwi jako takie stały
się bowiem na szerszą skalę możliwe dopiero dzięki PCK w kilka lat po zakończeniu wojny, a to one właśnie są do dzisiaj podstawowym punktem odniesienia
przy potencjalnym wykrywaniu zimnicy142.
Do zwalczania malarii stosowano przede wszystko środek DDT – po raz
pierwszy na szerszą skalę wykorzystany w tych celach w 1944 roku na terenach
malarycznych Italii143. W Szczecinie w walce z malarią pomocne okazało się
utworzenie Wojewódzkiej Stacji Przeciwmalarycznej (1946 r.), przystąpienie do
oczyszczania miejskich basenów przeciwpożarowych oraz innych zbiorników
wodnych (stawy, jeziora, kąpieliska) na obszarze aglomeracji, stopniowe tworzenie
w poszczególnych powiatach klinik przeciwmalarycznych, ale co najistotniejsze
– uzyskanie od UNRRA jakże koniecznych dostaw leków przeciwmalarycznych,

Zob. w kontekście Szczecina A.M. Klingberg, J. Morzycki, Naczelny Nadzwyczajny Komisariat…, s. 37.
140

141

U. Kozłowska, Malaria na Pomorzu Zachodnim…, s. 98.

Patrz np. P. Perlmann, M. Troye-Blomberg, Malaria and the Immune System in Humans,
w: Malaria Immunology, red. P. Perlmann, M. Troye-Blomberg, Basel 2002, s. 230 i n.
142

143

T.H. Dzbeński, Sytuacja epidemiologiczna malarii…, s. 206.
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zwłaszcza chininy i mepakryny (in. kwinakryny, atebryny), aplikacja których
dawała zbawienne rezultaty przy zwalczaniu omawianego schorzenia144.
Ogółem można stwierdzić, że dzięki przytoczonym wyżej operacjom porządkowym, przedsięwzięciom NNK, wsparciu radzieckich kolumn przeciwepidemicznych i organizacji charytatywnych, odpowiedniej akcji propagandowej
w prasie oraz w radiu, a także wygospodarowaniu przez władze Szczecina funduszy na konsekwentne uruchamianie w mieście coraz to kolejnych punktów ambulatoryjnych czy poradni – wraz z tym zaś wytężonej pracy tamtejszego personelu
lekarskiego – zachorowalność na malarię zaczęła w mieście zauważalnie spadać
począwszy od 1948 roku. Szczęśliwie zbiegło się to również w czasie z wygasaniem plagi zimnicy w pozostałych aglomeracjach regionu145.
Dury parazytalne oraz malaria – aczkolwiek bez wątpienia najpoważniejsze – nie zamykają jednak listy schorzeń zakaźnych prześladujących powojenną
populację Pomorza, w tym mieszkańców Szczecina. Ograniczenia w dostępie do
nieskażonej wody pitnej sprowokowały bowiem pewną liczbę przypadków wystąpienia dezynterii (in. czerwonki), szkarlatyny (płonicy), jaglicy (łac. trachoma) oraz błonicy (dyfterii), przy czym te ostatnie schorzenia dotykały głównie
dzieci (do kilku tys. zachorowań w Okręgu)146. Najmłodszych prześladować miała również krzywica, jako skutek powszechnego niedożywienia, a co za tym idzie
niedoboru potrzebnych dla poprawnego rozwoju młodego organizmu witamin.
Dla zwalczania wymienionych schorzeń stosowano głównie specjalne surowice
antytoksynowe, aplikowane badanym podczas rutynowej kontroli sanitarnej poszczególnych transportów147. Kluczowe było również zapewnienie odpowiednich,
choćby najmniejszych porcji nabiału – podstawowego źródła białka.
Nieobce repatriowanym były także wszelakiego rodzaju egzemy, na czele ze świerzbem (łac. scabies), będącym prawdziwą plagą (45 tys. przypadków
w 1945 r.!148), a przy tym zjawiskiem oczywistym w przypadku długiej podróży
i w dużej grupie osób na stosunkowo małej przestrzeni pojedynczego wagonu,
144
Zob. Treatment of malaria under war conditions, „British Medical Journal” 1943, vol. 1
(4280), s. 75–76 ; por. W. Bincer, Malariological problems in Poland, „Bulletin of the Institute of
Marine nad Tropical Medicine of the Medical Academy in Gdańsk” 1948, vol. I, s. 59–63.
145

U. Kozłowska, Malaria na Pomorzu Zachodnim…, s. 95, 100.

T. Brzeziński, Służba Zdrowia…, s. 625; U. Kozłowska, Organizacja zwalczania chorób
zakaźnych…, s. 334–335.
146

147

F. Przesmycki, Choroby epidemiczne…, s. 10.

148

Zob. U. Kozłowska, Organizacja zwalczania chorób zakaźnych…, s. 144–145.

Zdrowie w Szczecinie w latach 1945–1946

67

przy jednoczesnym braku podstawowych udogodnień sanitarnych149. Wiele bezpańskich zwierząt domowych (zwłaszcza psów) w okolicach miast i wsi sprawiało
zaś, że jeszcze przez czas jakiś nad mieszkańcami pomorskich aglomeracji unosiło się także widmo wścieklizny (rabies) oraz tężca (Tetanus)150. Wypada wreszcie
wspomnieć o tzw. białej dżumie, tj. gruźlicy, również odnotowanej przez powojenną służbę zdrowia, a stanowiącej dla mieszkańców Szczecina zauważalny problem już w okresie dwudziestolecia151. Ze względu na dosyć długi okres
inkubacji, czyli przewlekłość choroby, gruźlica prześladowała ziemie polskie aż
do początku lat 50. XX wieku, będąc schorzeniem bardzo powszechnym, dotykającym w swym największym porywie zatrważającą liczbę nawet 1,2 mln (!)
przypadków w skali kraju (lata 1945–1946)152. Trud zmagań z gruźlicą spadał
przede wszystkim na NNK, który podjął starania o szybką reaktywację lokalnych ośrodków sanatoryjnych czy uzdrowiskowych na Pomorzu – gdzie najefektywniej leczono gruźlików. W przypadku natomiast pozostałych wymienionych
schorzeń, ogromne zasługi na polu ich zwalczania stały się udziałem PCK, przeprowadzającego wizytacje i akcje propagandowe m.in. w szkołach, a przy tym
konsekwentnie rozprowadzającego bezpłatnie odpowiednie środki lecznicze – na
czele z maścią przeciwświerzbową – przez zorganizowane przez siebie stacje sanitarne: ruchome (ambulanse, dot. głównie wsi) bądź stałe153.
Odrębnym zagadnieniem z zakresu patologii zdrowotnych, występujących
w Szczecinie w analizowanym okresie, były choroby weneryczne. Ze względu
na podłoże swego występowania (przenoszone drogą płciową wskutek kontaktów seksualnych) nieraz kategoryzuje się je również jako tzw. choroby społeczne.
Na czoło wysuwają się zwłaszcza dwie z nich – kiła (syphilis) oraz rzeżączka
(Gonorrhoea). Zachorowalność na wspomniane okazała się być w powojennej
Polsce bardzo niepokojąca, osiągając łączną, epidemiczną wręcz liczbę, nawet
100 tys. przypadków w 1946 roku, przy czym region Pomorza miał być jednym
149
Patrz m.in. Sprawozdanie Szefa Sanitarnego Polskiego Czerwonego Krzyża Okręgu Pomorsko-Zachodniego z prowadzonej w Województwie Pomorsko-Zachodnim akcji walki ze świerzbem, w: Choroby zakaźne a aktywność służby zdrowia…, s. 82–87.
150

B. Smolska-Szyran, Wspomnienia…, s. 121.

Zob. D.K. Chojecki, „Biała dżuma”, czyli rzecz o umieralności na gruźlicę w Szczecinie
w latach 1910–1931, w: Monumenta manent. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Białeckiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Makowski, E. Włodarczyk, Szczecin 2003,
s. 173–191.
151

152

U. Kozłowska, Organizacja zwalczania chorób zakaźnych…, s. 146–154.

153

Tamże, s. 344 i n.
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z poważniejszych ognisk chorobowych (ok. 40 tys. ogółu zachorowań)154. Choroby weneryczne występowały często zwłaszcza w dużych skupiskach miejskich,
co wynikało z migracji w tych aglomeracjach, lokalizacji przy głównych szlakach komunikacyjnych, ale często też z portowego charakteru miasta – w tym
wypadku Szczecina155. Ze zrozumiałych względów, ofiarami chorób wenerycznych padały nade wszystko kobiety. Trafnie ocenia Tadeusz Brzeziński, że jednym z głównych powodów plagi kiły oraz rzeżączki stało się „obniżenie kryteriów moralnych i rozbicie wielu rodzin”, towarzyszące prowadzeniu na danym
obszarze działań zbrojnych156.
Na Pomorzu, jak niemal w każdym innym dotkniętym wojną regionie, szerzyła się prostytucja i mnożyły gwałty na ludności cywilnej, w tym szczególnie
często i bardzo brutalne zbrodnie seksualne popełniane na przedstawicielkach narodu pokonanego – czyli na Niemkach. Pierwszą nadzieją dla hospitalizacji rzesz
szczecinianek cierpiących na choroby weneryczne okazało się otwarcie wspominanego już Miejskiego Szpitala Zakaźnego im. Rydygiera (07.1945 r.), w ślad
za tym zaś – rozpoczęcie zabiegów o uruchomienie w niedalekiej przyszłości
sprofilowanych oddziałów skórno-wenerycznych (1947 r.), ośrodków ambulatoryjnych oraz miejskich poradni chorób społecznych157. Należy jednak zaznaczyć,
że problem tego rodzaju patologii, występujących na ziemiach pomorskich już
od 1945 roku (o ile nie wcześniej), doczekał się poważnych przeciwdziałań ze
strony organów państwa i służb zdrowotnych oficjalnie dopiero wraz z wydaniem
dekretu o zwalczaniu chorób wenerycznych w kwietnia 1946 roku, zaś realnych
i na dużą skalę działań prewencyjnych – przeszło dwa lata później. Wówczas to
bowiem zauważalnie przybrały na sile sanitarne przedsięwzięcia propagandowe
(akcja „W”) i zaczęto odnotowywać optymistyczny spadek zachorowań (przełom
lat 1948–1949)158.
Dokonawszy przeglądu czynników patogennych oraz właściwych chorób,
trapiących powojenny Szczecin, jak i ogółem całe Pomorze Zachodnie, warto jeszcze na zakończenie zwrócić uwagę na zgoła inny aspekt zdrowotności

154

Por. U. Kozłowska, Choroby weneryczne na Pomorzu Zachodnim…, s. 118–120.

155

Tamże, s. 121 i tab. 1.
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T. Brzeziński, Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna…, s. 36.
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B. Smolska-Szyran, Wspomnienia…, s. 124.

Choroby zakaźne a aktywność służby zdrowia…, s. 17. Temat chorób wenerycznych na powojennym Pomorzu zob. U. Kozłowska, Organizacja zwalczania chorób zakaźnych…, s. 158–170.
158
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tamtych czasów, mianowicie na zdrowie psychiczne. Wielorakie trudy codziennej egzystencji podczas wojny niewątpliwie pozostawiły na uczestnikach tych
wydarzeń dotkliwe piętno emocjonalne, które dodatkowo potęgowały warunki
zastanej rzeczywistości powojennej. Jak już wiemy, Pomorze nie było pod tym
względem wyjątkiem, oferując „upiorny” widok swych niegdyś pięknych, obecnie zaś zrujnowanych i nierzadko przepełnionych wonią stęchlizny czołowych
aglomeracji (Szczecin, Stargard, Koszalin), prezentując liczne przykłady ludzkiego bestialstwa oraz ukazując obrazy wielu porzuconych na ulicach zwłok159.
W ogólnym rozrachunku, ów pejzaż powszechnego zniszczenia, poczucie
wszechogarniającej pustki oraz groźby napadu wielonarodowych band, musiały
wpływać na i pogłębiać depresje przybywających w te okolice, co przekładało się na odporność fizyczną i zwiększoną zachorowalność na różne choroby160.
Nie ułatwiały sytuacji powszechne braki i reglamentacja żywności, w wielu wypadkach zmuszając ludzi do trwania w stanie „walki o przeżycie”, tak znanym
z okresu wojny, a objawiającym się zmaganiem o zdobycie choćby najmniejszego
kawałka mięsa lub chleba161. Jak wspomina Teodozja Bieranowska odnośnie do
realiów aprowizacyjnych w zakładach pracy jeszcze w 1947 roku:
taki przydział otrzymywaliśmy [pracownicy Dyr. Okr. Kolei Polskich – dop. H.K.]
tylko raz w miesiącu i w bardzo małych ilościach. Pamiętam, że zawsze wyczekiwaliśmy tego dnia jak wielkiego święta – chociaż raz w miesiącu była okazja najeść
się do syta162.

Na to nakładało się jeszcze inne, równie przykre zjawisko, występujące
wśród społeczności tego okresu – coś, co nazwalibyśmy emancypacją czy (mówiąc dosadniej) „stygmatyzacją” osób chorych, zwłaszcza tych zmagających się
w owym czasie z chorobami wenerycznymi163. Szczególnie drastycznie problem
ów uzewnętrznił się w kontekście warunków bytowych ludności niemieckiej,
159
R. Horak, Wspomnienia…, s. 62. Wstrząsający i niezwykle sugestywny opis widoku wszechogarniającej śmierci w powojennym Szczecinie zob. J. Brinken, Wspomnienia szczecińskiego pedagoga i geografa, w: Z nadodrzańskiej ziemi…, (zwłaszcza) s. 67.
160
Por. J.F. Terelak, Zdrowie a stres ekstremalny. Dwa modele: homeostatyczny i homeodynamiczny, w: Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym, red. K. Popielski, M. Skrzypek,
E. Albińska, Lublin 2010, s. 89–95 i n.
161

K. Golczewski, Pomorze Zachodnie na przełomie dwu epok…, s. 109.
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T. Bieranowska, Tak było, w: Z nadodrzańskiej ziemi…, s. 48.

U. Kozłowska, Choroby weneryczne na Pomorzu Zachodnim…, s. 124–125. Por. M. Wysocka-Pleczyk, P. Passowicz, Jawne i ukryte aspekty postawy wobec ofiar gwałtu, w: Psychologiczny
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której reprezentantom – ze zrozumiałych względów – mało kto z nowych mieszkańców regionu skory był po wojnie pomagać. By tylko zacytować realia szczecińskie:
Niemcy żyli nędznie z jednej racji rosyjskiego chleba, wydawanego jednak tylko
pracującym, a także z czarnego rynku przy Hohenzollernstr. [ul. Krzywoustego –
dop. H.K.] i Barnimstr. [al. Piastów – dop. H.K.], z owoców z opuszczonych działek
i ze starych kartofli164.

Z innych wspomnień, Jerzy Brinken opisuje swój pierwszy pobyt w Szczecinie latem 1945 roku:
gdy szedłem dalej środkiem opustoszałego chodnika, spotykałem grupki Niemców.
Na mój widok ustępowali oni z drogi lub kryli się do bram. Oczy mieli niespokojne,
wystraszone. Z butnych, okrutnych panów i „nadludzi” przeistoczyli się w gromadę pokornych sługusów i psychicznych nędzarzy [podkr. – H.K.]165.

Panowała zatem atmosfera wzajemnej podejrzliwości oraz samosądu, na
niespotykaną skalę szerzyły się wszelkiego rodzaju przestępstwa (w tym morderstwa), zaś powszechny nastrój zagrożenia wzmagał jeszcze wśród nowo przybyłych do „Paryża północy” sam wizerunek miasta po zmroku – sprawiający
przerażające wrażenie wymarłego i skrajnie niebezpiecznego166. Jak wspomina
Bronisława Smolska-Szyran:
bandytyzm w Szczecinie szerzył się wprost niewiarygodnie, o zmroku niepodobna
było wyjść na ulicę, rabowano i zabijano przechodniów. Były ciągłe włamania do
mieszkań połączone z rabunkiem, zabójstwami i gwałceniem kobiet167.

Inny świadek tamtejszych wydarzeń, Rozalia Horak – podobnie jak koleżanka poświęcająca się pracy w nowo tworzonej szczecińskiej służbie zdrowia
wymiar zdrowia, kryzysu i choroby, red. D. Kubacka-Jasiecka, T.M. Ostrowski, Kraków 2005,
s. 129–152.
164
Fragment relacji Brygidy Manzke…, s. 118. Zob. także Obwieszczenie niemieckiego Zarządu Miejskiego Szczecina z 27 czerwca 1945 r., w: Szczecin-Stettin 1945–1946…, s. 158 i n.
165

J. Brinken, Wspomnienia…, s. 67.

Zob. Informacja Wydziału Ogólnego Zarządu Miejskiego w Szczecinie o sytuacji w mieście
[1945–1946], w: Szczecin w dokumentach…, s. 55–56.
166

167
B. Smolska-Szyran, Wspomnienia…, s. 122. Por. Fragment listu Hansa Jarckego do Kariny
Koltermann z 30 kwietnia 1946 r., w: Szczecin-Stettin 1945–1946…, s. 124.
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– podkreśla w swym pamiętniku dylematy ówczesnego personelu lekarskiego
odnośnie do reagowania na nocne zgłoszenia ratunkowe, jako że po zmierzchu
występowała wśród sanitariuszy powszechna obawa o własne życie (szczególnie
w ramach odbywania podróży bez eskorty milicji)168. Ciszę nocną co jakiś czas
przerywały w początkowych miesiącach po wojnie słyszalne z oddali krzyki, wołania o pomoc bądź odgłosy strzelaniny pozostałych w mieście gestapowców czy
maruderów z siłami porządkowymi169. W całym tym bez mała tragicznym i przygnębiającym obrazie rzeczywistości, osoba lekarza zapewne dla wielu mieszkańców pozostawała jednym z niewielu źródeł tak potrzebnej, rzeczywistej pomocy
oraz pociechy, atoli pokrzepiającym przykładem jednostki nieustającej w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Trafnie ujęła takie zapatrywania Elżbieta
Kasprzak:
od zarania dziejów choroba towarzyszy jednostce ludzkiej i nieodłącznie, przez
wieki, medyk był i jest jedynym profesjonalistą, uprawnionym do rozstrzygania
w sferze zdrowia i choroby. Dlatego też lekarz zajmuje we wszystkich społeczeństwach najważniejsze miejsce w hierarchii społecznego uznania170.

***
Ruch migracyjny nad Odrą zmalał nieco w 1947 roku171; dwa poprzednie lata
okazały się jednak okresem prawdziwej próby umiejętności nielicznej wówczas
na Pomorzu i w Szczecinie kadry lekarskiej. Zważmy, że potrzeba było dobrych
trzech lat, by zapanować nad groźnym żywiołem epidemii chorób zakaźnych
w regionie oraz jego stołecznym mieście, a co za tym idzie doprowadzić do
zauważalnej poprawy lokalnej sytuacji sanitarnej. Zgłębiając stan zdrowotny
i warunki bytowe w nadodrzańskim Szczecinie w pierwszych dwóch latach po
drugiej wojnie światowej, w artykule naszkicowano realia pracy grup oddanej
sprawie lekarzy, pielęgniarek oraz felczerów, którzy bez względu na tragizm
sytuacji, skalę oraz różnorodność zaistniałych patologii zdrowotnych, a także
168

Szerzej zob. R. Horak, Wspomnienia…, s. 64–66.
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M.in. J. Brinken, Wspomnienia…, s. 65; B. Smolska-Szyran, Wspomnienia…, s. 124.

E. Kasprzak, Socjologia medycyny a bezpieczeństwo zdrowotne, w: Psychospołeczny wymiar zdrowia i choroby, red. M.Z. Podolska, U. Kozłowska, Warszawa 2008, s. 8.
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T. Białecki, Struktura demograficzna ludności polskiej Pomorza Zachodniego w świetle
spisu ludnościowego z dnia 31 XII 1948, PZp 1968, z. 1, s. 50.
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znikome wynagrodzenie, podjęli się wysiłku niesienia pomocy potrzebującym,
ratując tym samym wiele istnień. Warto o tych ludziach pamiętać; dzięki ich bezinteresownej i wytrwałej służbie, życie w powojennym Szczecinie mogło z czasem wrócić do normy, a samo miasto zyskało podstawy do stania się raz jeszcze,
owym tak cenionym przez pokolenia „Paryżem północy”.
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Abstrakt
Sytuacja zdrowotna, charakteryzująca w latach 1945–1946 Szczecin, tj. aglomerację
wówczas w kulminacyjny niejako sposób odzwierciedlającą swym zrujnowanym krajobrazem ogólne bolączki sanitarne Okręgu Pomorze Zachodnie, uchodzić może za bez
mała tragiczną wypadkową powojennej, pomorskiej rzeczywistości. Zarówno właściwy okres ostatniego znanego ludzkości konfliktu światowego, jak i jego szeroko pojęte
reperkusje, zadecydować miały o gruntownych przewartościowaniach wielu sfer życia
ówczesnych szczecinian oraz ogółem niemieckich mieszkańców Pomorza, ostatecznie
doprowadzając do utracenia przezeń – zdałoby się jakże spokojnej i niezagrożonej atakiem obcych wojsk – małej ojczyzny, owego „kraju tylnego” (Hinterland). Towarzysząca
temu śmierć setek tysięcy istnień, jak również niemal całkowite spustoszenie panoramy
przemysłowej, gospodarczej oraz kulturalnej regionu i jego stolicy, zdadzą się jeno przykrym akompaniamentem dla zdrowotności na Pomorzu tamtych czasów.

Health

in

Szczecin

in the

Years 1945–1946

Abstract
Health care in Szczecin in the years 1945–1946 in a culminating way illustrating with
its ruined landscape sanitary problems of West Pomerania can be taken for a epitome of
the post-war overall Pomeranian situation. Both the length of the World War Two and
its repercussions were to thoroughly revise many spheres in the life of the inhabitants
of Szczecin and Pomerania, including the German population, and finally they brought
about a loss of the illusion of living in a little homeland, a ‘back country’ (German:
Hinterland), which seemed not to be threatened with an attack of foreign troops. Death
of hundreds of thousands of people and the annihilation in the industry, economy and
culture of the region and its capital were just a sort of sad accompaniment for the general
health of the society in Pomerania of the time.
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„W wyniku drugiej wojny światowej radykalnie zmieniła się sytuacja geopolityczna Polski”1. Warszawa znalazła się pod zwierzchnictwem Kremla, uzurpującego sobie kontrolę nad wszystkimi dziedzinami życia. Kolejne lata oznaczały
nad Wisłą coraz silniejszą pozycję komunistów. Pod koniec lat 40. XX wieku ich
działania ukierunkowały się w stronę Kościoła rzymskokatolickiego, ostatniej
niezależnej instytucji w zniewolonym kraju. Kolejne rządy komunistyczne w Polsce od okresu powojennego poczynając, a na latach 80. kończąc, zmierzały konsekwentnie do ubezwłasnowolnienia Kościoła2. Szczególną rolę w tym procesie
1
G. Strauchold, Kardynał Bolesław Kominek w trzech kulturach, w: Wokół Orędzia. Kardynał
Bolesław Kominek – prekursor pojednania polsko-niemieckiego, Wrocław 2009, s. 34.
2
Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945–1989, red.
S.A. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004, s. 9.
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odgrywał Urząd Bezpieczeństwa a następnie Służba Bezpieczeństwa, których
funkcjonariusze różnymi metodami represjonowali duchowieństwo i środowiska
wiernych. Pod względem technik wzorowali się na doświadczeniu NKWD/KGB,
w dużej mierze odpowiadających za zniszczenie Cerkwi prawosławnej w Związku Radzieckim3.
Podstawą pracy organów bezpieczeństwa były tzw. osobowe źródła informacji (OZI), obejmujące osoby współpracujące z resortem. Dzięki dostarczonym
wiadomościom poszerzano zasób wiedzy funkcjonariuszy, gromadzących dane
na temat konkretnych ludzi. Zasadniczo przez lata wykształciły się trzy rodzaje
informatorów: kontakt służbowy (KS), kontakt operacyjny (KO) i tajny współpracownik (TW). Pierwszy z wymienionych stanowił najniższy szczebel OZI,
najczęściej werbowany był w zakładach pracy i ustnie przekazywał informacje
– czynił to dobrowolnie, nie pobierając wynagrodzenia oraz nie podpisując zobowiązania o współpracy4. Wyżej w hierarchii znajdował się kontakt operacyjny,
którego najczęściej angażowano do „rozpracowywania” wybranej sprawy. W pisemnych donosach używał inicjałów bądź pseudonimu, pobierając wynagrodzenie. Zobowiązany był jednak do podpisania tzw. lojalki. Z kolei największą wartość dla aparatu bezpieczeństwa prezentowali tajni współpracownicy. Przed
rozpoczęciem działań przechodzili swoistego rodzaju szkolenia, będąc instruowanymi o postępowaniu w określonych sytuacjach. Zawsze podpisywali zobowiązanie o współpracy. Pod pseudonimami sporządzali doniesienia, otrzymując
korzyści materialne. Werbowano ich na trzy sposoby. Jednym zależało na pieniądzach, z kolei drudzy akceptowali propozycję z racji pobudek patriotycznych.
W trzecim przypadku daną osobę zmuszano do kolaboracji, używając szantażu.
Wówczas przedstawiano kandydatowi tzw. materiały kompromitujące, na przykład zdjęcie z kochanką, nie zostawiając wyboru. Zdaniem Filipa Musiała:
idealny kandydat na TW powinien umieć zdobyć zaufanie, ale być przy tym: samokrytyczny, kontrolujący własne czyny, odporny psychicznie i fizycznie, bezustannie gotowy na trudne i nieoczekiwane sytuacje, zdolny do ponoszenia koniecznego

3
A. Paczkowski, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1944–1954-struktura
i mechanizmy, w: System represji stalinowskich w Polsce 1944–1956. Represje w marynarce wojennej, red. I. Hałagida, Gdańsk 2003, s. 16.
4
Dobór KO musiał być ze wszech miar przemyślany. Przede wszystkim osoba taka powinna
była reprezentować odpowiednią postawę moralno-polityczną. Nie pozyskiwano KO w środowiskach wrogich, co z kolei było charakterystyczne dla werbunku TW, Osobowe źródła informacji-zagadnienie metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2008, s. 90.
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ryzyka (na przykład związanego z dekonspiracją), a zarazem potrafić sobie radzić
ze stresem oraz ukrywać lub legendować objawy swoich stanów emocjonalnych5.

Tylko w pierwszej połowie lat 50. XX wieku aparat bezpieczeństwa „korzystał z pomocy 100–120 tysięcy agentów i informatorów ustawicznie obserwujących i podsłuchujących społeczeństwo, piszących do UB”6. Wykorzystywano
każdą sposobność do zdobycia wiadomości. Dla przykładu, tajny współpracownik „Franek” z polecenia por. Zygmunta Gajewskiego udał się na wesele kolegi,
aby obserwować ks. Leonarda Bandosza z Wierzchowa (pow. drawski). Podczas
zabawy celowo zbliżył się do kapłana i na podstawie konwersacji sporządził
wstępną charakterystykę duchownego7. W innym przypadku ks. „Jurowicz” udał
się do proboszcza Jana Klepy w Borzymtuchomiu (pow. bytowski):
W czasie dłuższej rozmowy na różne tematy zwierzył mu się, że niedawno był ktoś
u niego, jakiś osobnik z propozycją współpracy z władzami. Przypuszcza, że był to
ktoś ze służby bezpieczeństwa8.

Niejednokrotnie zdarzało się, że funkcjonariusze przez jednego informatora kontrolowali drugiego. Między innymi takie zadanie otrzymał ksiądz „Vita”,
mający scharakteryzować swojego kierowcę „Listka”. Drugi z wymienionych
donosił na mniejszości ukraińskie z Człuchowa, jednak zdaniem por. Antoniego Kuracha nie wywiązywał się należycie z obowiązków9. Poza tym „Vita”
regularnie dostarczał oficerowi prasę kościelną (Biuletyn duszpasterski) oraz
wytyczne i okólniki z Gorzowa Wielkopolskiego. Posunął się nawet do wykorzystania pogrzebu w Półcznie, gdzie wypytywał uczestników o miejscowego
ks. Lecha Rychwalskiego. W ten sposób dowiedział się o nielegalnej wycince

5
F. Musiał, Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle
wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989), Kraków 2007,
s. 95.
6
H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944–1990.
W świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000, s. 19.

AIPN Sz 00103/152/11, Drawsko Pomorskie (1960–1963), Doniesienie operacyjne „Franka”
z 29.12.1963 r., k. 109.
7

8
AIPN Sz, 00103/152/2, Kler, Bytów (1955–1963), Doniesienie „Jurowicza” z 10.09.1961 r.,
k. 213.
9
AIPN Sz, 00103/241/6, Kler, Człuchów (1959–1965), Pismo człuchowskiej KP MO do Naczelnika Wydziału III KW MO SB w Koszalinie z 9.05.1958 r., k. 210.
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drzew czy bezprawnym zainstalowaniu przez proboszcza centralnego ogrzewania w kościele10.
Taktyka organów bezpieczeństwa wobec duchowieństwa w województwie
koszalińskim nie uległa zmianie przez lata. W jednym ze sprawozdań kpt. Stefan
Uściłowski podkreślał, że „w zasadzie każde zamierzenie kleru tutejszej Sekcji
jest znane”11. Działo się tak dzięki rozbudowanej sieci tajnych współpracowników, wywodzących się z księży oraz wiernych. Poza tym oficer doceniał pracę
tzw. wydziałów technicznych, odpowiedzialnych za perlustrację korespondencji
a także podsłuchiwanie rozmów telefonicznych. Z kolei w innych raportach postulowano funkcjonariuszom utrzymywanie bliskich relacji z Kolegiami Karno-Administracyjnymi oraz prokuraturą. Należało do nich zgłaszać „wszelkiego rodzaju naruszanie przez kler przepisów prawa karnego lub administracyjnego”12.
Podczas obserwacji danej osoby zwracano uwagę na jej relacje oraz potencjalne konflikty z miejscowym środowiskiem. Doszukiwano się ich genezy i różnymi środkami pogłębiano je, celem zszargania autorytetu kapłana. Odmienną
taktykę stosowano wobec świeżo wyświęconych księży. Kpt. S. Uściłowski a także mjr Marian Śroń instruowali, aby na terenie województwa „zaufani” księża
organizowali „zabawy z udziałem kobiet znanych z lekkiego prowadzenia trybu
życia”13. Zapraszano na nie wikariuszy, których niestosowne zachowania rejestrowano aparatem fotograficznym, by następnie wykorzystać do szantażowania
ich. Poza tym podrzucano im na plebanie materiały pornograficzne, tak aby jako
pierwszy mógł je znaleźć proboszcz. Przykładowo w Słupsku odpowiadał za to
tajny współpracownik „Roman” a na obszarze pow. białogardzkiego – „Jan Bączkowski”.
Istotną rolę w procesie dezintegracji duchowieństwa odgrywały tzw. rozmowy profilaktyczne. „Chociaż stanowiły najłagodniejszą formę szykan, stały się
z czasem bardzo uciążliwe”14. Uczestniczących w nich księży oraz wiernych pod10
AIPN Sz, 00103/82, Kler, Koszalin (1953–1962), Doniesienie TW „Vity” z 28.04.1962 r.,
k. 3–4.
11
AIPN Sz, 00103/152/23, Koszalin i powiaty, kler 1950–1973, Sprawozdanie kpt. S. Uściłowskiego z pracy Samodzielnej Sekcji IV za rok 1963 z 20.01.1964 r., k. 99.

AIPN Sz, 00103/152/17, Drawsko Pomorskie (1960–1963), Sprawozdanie kwartalne z pracy
agenturalno-operacyjnej po zagadnieniu kleru za okres od 1.04. do 30.06.1960 r. z 28.06.1960 r.,
k. 113.
12

AIPN Gd, 0019/152/35, Koszalin i powiaty 1955–1961, Plan perspektywiczny po zagadnieniu kleru katolickiego województwa koszalińskiego z 26.09.1961 r., k. 34.
13

14

H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa…, Warszawa 2000, s. 76.
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dawano presji. Spotkania najczęściej odbywały się w siedzibach władz miasta.
Urzędnicy, czasami w asyście funkcjonariuszy, szantażem starali się uzyskać pożądany efekt. Jeszcze przed rozmową „SB w sposób bezpośredni i pośredni oddziaływała na wszystkich wytypowanych księży (…) dostarczając niezbędnych
informacji dla zapewnienia pozytywnych wyników rozmów”15. Przykładem jest
ks. Marian Patalas z Dębnicy Kaszubskiej – pod koniec marca 1974 roku odbył
z naczelnikiem słupskiego powiatu rozmowę, po której deklarował „lojalność
wobec władz państwowych i zgłaszał chęć występowania z ambony z apelami do
wiernych o uczestnictwo w pracach społecznych”16. A jeszcze pięć dni wcześniej
odciągał miejscowych uczniów od niedzielnych prac, wykonywanych na życzenie dyrektora szkoły.
Działalność resortu bezpieczeństwa nieformalnie wiązała się z wybranymi instytucjami państwa – jedną z nich był Urząd do Spraw Wyznań. Z założenia niósł pomoc środowiskom religijnym w rozwiązywaniu problemów, jednak w rzeczywistości realizował wytyczne partii17. Przykładem są tutaj plany na
1959 rok, w których optowano za wprowadzeniem przepisów, ograniczających
niezależność kleru. Dopuszczano możliwość stosowania „nacisku”, co nie byłoby
możliwe bez SB. Również „zwracano uwagę na wykorzystanie dokumentacji magnetofonowej (…), dawaniu wytycznych prokuraturze, ażeby wyciągała surowe
wnioski w wypadku nielojalnej działalności kleru”18.
W całym kraju urzędnicy Wydziałów do Spraw Wyznań kierowali się takimi samymi wytycznymi. Instruowano ich, aby w pewnych przypadkach unikać
agresywnej postawy, szczególnie podczas indywidualnych spotkań z księżmi.
Pewne sprawy należało rozpatrywać pozytywnie, co miało zachęcić część duchowieństwa do bardziej przyjaznego zachowania. Szczególną opieką otaczano
15

AIPN Sz, 00103/152/60, Kler 1972–1975, Meldunek z 26.07.1974 r., k. 192.

16

Tamże, Rozmowa ostrzegawcza z ks. Marianem Patalasem z 29.03.1974 r., k. 131–132.

Urząd do Spraw Wyznań powstał 19.04.1950 r. Na jego czele stał dyrektor, którego powoływał i odwoływał premier. Jego nadrzędnym zadaniem był nadzór nad stowarzyszeniami oraz
instytucjami wyznaniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem Kościoła rzymskokatolickiego.
Delegaturami UdSW w powiatach były Wydziały do Spraw Wyznań. W rzeczywistości „były
najwierniejszym sojusznikiem resortu bezpieczeństwa w walce z Kościołem”, S.A. Bogaczewicz,
Działania resortu bezpieczeństwa wobec ks. kard. Bolesława Kominka w latach 1945–1974. Zarys
zagadnienia, w: Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek – prekursor pojednania polsko-niemieckiego, Wrocław 2009, s. 52.
17

AAN w Warszawie, UdSW w Warszawie 1950–1990, Stosunki Państwo–Kościół Rzymskokatolicki w PRL, religia w szkołach, nielegalne powielacze. Komisja do spraw kleru (1957–1961),
Program polityki wyznaniowej na rok 1959, sygn. 136/44, k. 13.
18
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starszych kapłanów. Oczekiwano, że dzięki temu będą oni podczas rozmów
z młodszymi kolegami kreślić pozytywny obraz państwa ludowego. W końcu
stosowano ulgi podatkowe wobec niektórych „agresywnych dziekanów”, licząc
na zmianę ich postępowania19.
Mimo prób ocieplenia wizerunku Urzędu do Spraw Wyznań, negatywna
opinia na jego temat konsekwentnie utrzymywała się w środowiskach klerykalnych. Wynikało to choćby z tego, że urzędnicy wbrew opinii Kurii desygnowali
na stanowiska kościelne swoich kandydatów. Nie upoważniał ich do tego żaden
przepis prawny: „Co więcej, zgłaszano osoby, na które nie zgadzały się kurie ze
względu na niespełnienie przez nie wymogów kanonicznych. Często w ogóle nie
motywowano na piśmie nominacji”20. Poza tym zadręczano księży wezwaniami
do wydziałów, starając się uzyskać informacje na temat działalności danej parafii. W tabeli 1 ukazano ten problem na podstawie województwa koszalińskiego.
W maju 1961 roku odbyło się w Warszawie zebranie Zespołu Radców Urzędu do Spraw Wyznań. Podczas spotkania dokonano samokrytyki, ale również
obarczono zarzutami organy bezpieczeństwa. Pod własnym adresem kierowano
„sposoby w jaki przemawiają urzędnicy do księży, zakonnic (…) wyciskając im
łzy i rozprzęgając psychicznie”21. Z kolei SB wytykano słabe przygotowanie do
pracy z duchowieństwem. Zdaniem prelegentów funkcjonariusze ciągłym nachodzeniem oraz nagabywaniem o współpracę, zniechęcali kapłanów do jakiejkolwiek inicjatywy względem państwa. Poza tym zarzucano im pijaństwo, idące
w parze z brakiem odpowiedniego zachowania podczas wizyt na plebanii. Odurzeni alkoholem obiecywali rozmówcom „duże parafie, stałe pensje, motocykle
za cenę służby wywiadowczej (…) od skarg i opowiadań zadręczanych ludzi aż
uszy więdły”22. Wydaje się jednak, że Urząd do Spraw Wyznań własne niepowodzenia starał się tłumaczyć błędną działalnością SB. Tymczasem bez informacji
funkcjonariuszy nie byłby w stanie należycie pracować. Były to naczynia połączone, a urzędnicy znacząco czerpali z metod aparatu bezpieczeństwa. Świadczy
AAN w Warszawie, Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie 1950–1990, Narady kierowników wojewódzkich WdSW (1951, 1955, 1957, 1959, 1962–1964, 1966, 1968–1969, 1972), Wytyczne
dla kierowników WdSW, sygn. 127/12, k. 263.
19

B. Noszczak, Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie
internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953–1956, Warszawa 2008, s. 125.
20

21
AAN w Warszawie, Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie 1950–1990, Stosunki Państwo-Kościół. Kościół w Polsce. Notatki, informacje, komentarze, t. III (UdSW-Zespół Radców),
1960–1961, Najtrudniejsze problemy Kościoła w Polsce (maj 1961 r.), sygn. 74/13, s. 173.
22

Tamże.
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o tym wystąpienie Aleksandra Skarżyńskiego podczas obrad KC PZPR. Dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań nie ukrywał, że priorytetem jest „rozwarstwienie”
kleru, czyli jak najszybsza jego polaryzacja. Stanowczo opowiadał się za represjami wobec „wrogich” księży, wytykając Kościołowi katolickiemu wkroczenie
„na drogę niemal otwartej walki z ustrojem”23.
Tabela 1. Wizyty księży w koszalińskim Wydziale do Spraw Wyznań
w latach 1962–1970
Rok

Liczba księży

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
W sumie

151
101
173
154
103
125
112
153
158
1230*

* Rocznie w koszalińskim Wydziale do Spraw Wyznań wizytę składało 136 księży, z czego większość była
wzywana. Dobrowolne wizyty stanowiły rzadkość i dotyczyły kapłanów „pozytywnie” ustosunkowanych
do PRL. Urzędnicy województwa koszalińskiego byli zobowiązani, aby z każdym duchownym porozmawiać przynajmniej 2 razy na kwartał. „Do każdej rozmowy należało się odpowiednio przygotować a temat
uzgodnić z miejscowymi czynnikami społeczno-politycznymi”, AP w Słupsku, PMRN w Słupsku, Sprawy
religijne (1952–1973), nr 94, Tajne pismo PWRN w Koszalinie (Referat do Spraw Wyznań) do wszystkich
PPRN z 15.05.1952 r., sygn. 718, k. 4.

Źródło: AP w Koszalinie, Wydział do Spraw Wyznań, Nadzór nad Kościołem rzymskokatolickim. Nadzór nad placówkami nierzymskokatolickimi. Rejestr spraw załatwionych przez
osoby duchowne w Wydziale do Spraw Wyznań – 2 rejestry (1962–1978), z. 1 (1962–
1968) i z. 2 (1969–1978), sygn. W1/33, k.nlb.

W województwie koszalińskim organy bezpieczeństwa nie zgłaszały większych zastrzeżeń wobec MO czy Wydziału do Spraw Wyznań. Współpraca układała się dobrze, o czym świadczy sprawozdanie mjr S. Uściłowskiego, poświęcone przede wszystkim newralgicznym uroczystościom milenijnym (1966 r.), które
znacząco poróżniły partię z Kościołem katolickim. W tak trudnym dla władz
okresie milicja wraz z urzędnikami „zabezpieczała prowadzone przez nas akcje
AAN w Warszawie, KC PZPR, Narada w sprawie propagandy laickiej (1964), Nieautoryzowany materiał z wystąpienia Skarżyńskiego podczas narady poświęconej problemom propagandy
laickiej z 12.03.1964 r., sygn. 237/VIII-738, k. 53.
23
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represyjne w stosunku do kleru”24. Funkcjonariusz szczególnie podkreślał rolę
służb odpowiedzialnych za ruch drogowy, które umiejętnie blokowały drogi wylotowe, utrudniając pielgrzymom swobodne przemieszczanie się.
Efektywna praca aparatu bezpieczeństwa nie byłaby możliwa bez prowadzonej wedle ścisłych reguł ewidencji. Dla funkcjonariuszy „nie było mało istotnych
wiadomości. Esbecy chcieli wiedzieć dosłownie wszystko (…). Każda, z pozoru
mało istotna informacja mogła stać się początkiem czyjegoś nieszczęścia”25. Sieć
agenturalna obejmowała wszystkie dziedziny życia, inwigilując sferę prywatną
oraz zawodową duchowieństwa i laikatu. W tym celu od początku lat 50. XX wieku zakładano między innymi tzw. sprawy ewidencyjno-obserwacyjne. Zbierane
informacje porządkowano wówczas w specjalnych teczkach personalnych. Miało
to na celu kontrolowanie poczynań danej osoby, a przede wszystkim zapobieganie jej planowanym czynnościom. Również zgromadzone materiały wykorzystywano do szantażu, ukierunkowanego na pozyskanie kogoś do współpracy. W innym przypadku zakładano tzw. sprawy obiektowe, na przykład, obserwowano
wiernych danej parafii. Zebrana dokumentacja stanowiła następnie pomoc w zapobieganiu niepożądanych reakcji ludzi podczas uroczystości kościelnych. „Każdy ksiądz diecezjalny i zakonny, każdy alumn seminarium duchownego, każdy
biskup, każda siostra i brat zakonny objęci byli działaniami operacyjnymi”26.
W 1958 roku SB założyła sprawę ewidencyjno-obserwacyjną o kryptonimie „Wpływowy”, która dotyczyła Lecha Rychwalskiego, proboszcza parafii
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Półcznie (powiat bytowski). Od tego
czasu księdza spotykały szykany, mające na celu wymuszenie rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Między innymi 21 lutego 1962 roku miejscowi urzędnicy w asyście MO, wykorzystując nieobecność L. Rychwalskiego, wdarli się
na plebanię. Gospodyni Marta Paracka daremnie żądała opuszczenia przez nich
budynku. Ostatecznie zamknięto ją w osobnym pomieszczeniu, przystępując do
konfiskaty mienia. Bezprawnie przywłaszczono zegarek gospodyni czy też aparat fotograficzny córki organisty. Zdaniem M. Parackiej:

24
AIPN Sz, 00103/152/23, Koszalin i powiaty, kler 1950–1973, Sprawozdanie z pracy operacyjnej Samodzielnej Sekcji IV w Koszalinie z 19.12.1966 r., k. 181.
25

Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą.
Studia i materiały. Tom 2, red. R. Terlecki, J. Szczepaniak, Kraków 2008, s. 23.
26

Dzieje Kościoła w Polsce, red. A. Wiencek, Warszawa–Bielsko-Biała 2008, s. 435.
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Mówili, że muszę podpisać jakiś protokół. Milicjant i inni krzyczeli na mnie aż
w końcu, gdy nie chciałam podpisać, popchnął mnie za ramię do biurka zmuszając
do podpisania (…). Nie wiem, co podpisałam, bo nawet mi tego nie przeczytali.
Potem przyjechał ks. proboszcz i widziałam jak od razu grzebali mu po wszystkich
kieszeniach27.

W stosunku do L. Rychwalskiego najagresywniej zachowywał się Janusz
Hryniewiecki, starszy inspektor Wydziału do Spraw Wyznań. Nie przebierając
w słowach sugerował porzucenie sutanny. Mimo jednak olbrzymiej presji proboszcz odmówił podpisania protokołu.
W akcję szargania autorytetu kapłana włączyła się także prasa. W kwietniu
1963 roku na łamach „Głosu Koszalińskiego” ukazał się artykuł: Tęsknota za
męczeństwem. Autor Stanisław Rams skupił się na postawie proboszcza, „jawnie
przyznającego się do swojej krańcowej wrogości wobec socjalizmu”28. Zarzucał
L. Rychwalskiemu, że wraz z gospodynią zajmuje zbyt wystawny budynek, który
powinno przeznaczyć się na lokum dla szkoły podstawowej. Wytykał również
księdzu, że w tak „przełomowych czasach” zachowuje się biernie, zamiast przyjąć odpowiedzialną postawę komunisty29. Jednocześnie zapewniał o tolerancji
religijnej w całym państwie, respektującej niezależność Kościoła katolickiego.
Proboszcz Półczna okazał się odporny na działania aparatu bezpieczeństwa.
Niewątpliwie wiele zawdzięczał wiernym, od których uzyskiwał duchowe wsparcie. Spowodowało to, że latem 1963 roku SB skoncentrowała na nich swoje działania. 24 lipca zatwierdzono plan kapitanów – Janusza Sadowskiego oraz Stefana
Uściłowskiego, pragnących podważyć autorytet księdza pośród parafian. W tym
celu zamierzano publicznie wyjawić kontrowersyjnie fakty z życia „Wpływowego”. Zdaniem funkcjonariuszy ksiądz miał co najmniej troje dzieci, zamieszkałych w różnych częściach kraju. Dodatkowo badali sprawę A.P., mającej podczas
porodu nieumyślnie udusić kolejnego potomka L. Rychwalskiego. Oprócz niej
o bliższą znajomość z proboszczem podejrzewali od trzech do pięciu kobiet.
AP w Koszalinie, KW PZPR w Koszalinie z lat [1949–1950] 1950–1990, Materiały Episkopatu Polski i Kurii Biskupiej w Gorzowie Wielkopolskim (1961–1962), Pismo ks. Lecha Rychwalskiego do Prokuratury Powiatowej w Bytowie z 23.02.1962 r., sygn. 3162, k. 138.
27

28

S. Rams, Tęsknota za męczeństwem, „Głos Koszaliński” 1963, nr 95, s. 5.

„Prasa, która może napadać, ale nie pozwala napadniętym na obronę, jest dowodem sponiewierania obywatela, który jest postawiony poza prawem wobec wszechwładnych i pozbawionych
sumienia dziennikarzy”, AAN w Warszawie, KC PZPR, 1966 r., teczka nr V. Sprawy ogólnopaństwowe, cz. 2a. Kościół i organizacje katolickie, List kard. Stefana Wyszyńskiego do Władysława
Gomułki z 12.03.1966 r., sygn. XI/875, s. 75.
29
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„Plan skompromitowania” składał się z 9 punktów, jednak ich realizację
uzależniono od postawy „figuranta”. J. Sadowski planował przeprowadzić z nim
rozmowę, podczas której chciał przedstawić sfabrykowany anonim, wskazujący
na intymne stosunki L. Rychwalskiego z 14-letną córką miejscowego organisty.
W raportach SB brakowało jakiejkolwiek adnotacji, potwierdzającej odbyte spotkanie. Jeśli jednak do niego doszło to wiele wskazuje, że proboszcz nie przyznał
się do winy. Stąd też przystąpiono do realizacji wytycznych planu, ukazanych
w poniższym ujęciu tabelarycznym:
Tabela 2. Plan działań SB wobec proboszcza L. Rychwalskiego z 24.07.1963 roku
Odpowiedzialny

kpt. J. Sadowski

kpt. S. Uściłowski
kpt. J. Sadowski

nie wyznaczono

por. Tadeusz Klimowicz

Termin

Zadanie

napisać anonim do Kurii gorzowskiej, opisując
do 10.09.1963 r. romanse proboszcza oraz konflikty z miejscowymi
władzami, co spowoduje eksmisję z plebanii
w imieniu Z.J. napisać z Łodzi skargę do Kurii
do 25.09.1963 r. gorzowskiej, zarzucając L. Rychwalskiemu brak
zainteresowania dorosłymi już prawie dziećmi
w imieniu K.M. napisać z Lubania Śląskiego list
do 10.10.1963 r.
do Kurii gorzowskiej, załączając zdjęcie dziecka
przekonać Z.J. z Łodzi, aby zgodziła się opisać
do 10.09.1963 r.
swoją historię w prasie i radiu
w imieniu samotnych matek sporządzić listy
dla proboszczów powiatu bytowskiego, opisujące
15.10.1963 r.
zachowania kapłana. Podobne rozesłać do sołtysów
oraz członków byłej rady parafialnej
na zebraniach Podstawowej Organizacji Partyjnej
i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego odczytynie wyznaczono
wać listy od zrozpaczonych kobiet, które rzekomo
wpłynęły do KP PZPR oraz PK ZSL
przekazać członkom ORMO i tajnym współpracownikom („Pleban”, „Kościuszko”) informacje
15.10.1963 r.
na temat księdza, aby rozpowszechniali je w swoich środowiskach

Źródło: AIPN Sz, 00103/152/3, Bytów (1958–1963), Plan skompromitowania figuranta sprawy
o kryptonimie „Wpływowy”, nr 781, k. 126–128.

Organy bezpieczeństwa oczekiwały, że ośmieszony kapłan dobrowolnie
odejdzie z Półczna, a jeśli nie będzie chciał tego zrobić to zdegradują go zwierzchnicy. Tymczasem żadna z hipotez nie sprawdziła się. L. Rychwalski sprawował
urząd proboszcza aż do 1971 roku. Z raportów SB wynika, że stracił zaufanie
tylko nieznacznej części parafian. W tajnej charakterystyce bytowskiego kleru
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z 1965 roku, został uznany za lidera „wrogich” księży powiatu, nie kryjących
negatywnego stosunku do PRL. Po opisanej akcji duchowny zaczął zalewać sądy
pozwami przeciwko państwu, w którym nie przestrzegano jego zdaniem elementarnych zasad konstytucji. W tym celu pogłębiał wiedzę z zakresu prawa karnego
i administracyjnego. Bezradni funkcjonariusze przyznawali, że:
ludność powiatu bytowskiego (duży procent ludności autochtonicznej) wykazywała ogromne przywiązanie do kościoła katolickiego, który w przeszłości był jedyną
ostoją polskości na tych terenach30.

Stąd działania przeciwko „Wpływowemu” zakończyły się niepowodzeniem.
Sukces spraw ewidencyjno-obserwacyjnych w dużej mierze zależał od
liczby informatorów. Na ogół koszalińska UB/SB wyrażała pod tym względem
zadowolenie. Świadczy o tym choćby raport por. S. Uściłowskiego, ukazujący
sytuację w 1959 roku. Na terenie województwa łącznie prowadzono 48 spraw
operacyjnych, z czego 39 dotyczyło księży a dziewięć – poszczególnych parafian. W porównaniu z rokiem poprzednim aparat bezpieczeństwa zaktywizował
działalność, będąc wówczas zaabsorbowanym 42 sprawami. Dysponował wtedy
27 tajnymi współpracownikami, ich stan wzrósł w 1959 roku do 68 osób. Wśród
nich można wyróżnić: 31 księży, 2 zakonników, 2 alumnów i 33 członków tzw.
aktywu kościelnego31. Dzięki temu funkcjonariusze:
przy obecnym stanie tajnych współpracowników posiadali dopływ informacji
z każdego dekanatu (…). Większość z nich współpracowała dobrze i materiały
przekazywane polegały na prawdzie, na podstawie których posiadano rozeznanie
i na czas znano zamierzenia kleru parafialnego32.

We wnioskach na przyszłość opisanego raportu, zwrócono uwagę na trzy
aspekty. Spośród wiernych należało szczególnie obserwować warstwy inteligencji, mogące stanowić po dokonanym werbunku cenne źródło informacji. Pod kątem kleru zalecano inwigilację nowo wyświęconych księży, najbardziej jeszcze
skłonnych do zmiany światopoglądu. W końcu SB miała na bieżąco „pomagać
AP w Koszalinie, Wydział do Spraw Wyznań, Tajna charakterystyka kleryckiego środowiska w Bytowie z 3.08.1965 r., k. 37.
30

31
W żargonie organów bezpieczeństwa określano w ten sposób wiernych, na różne sposoby
zaangażowanych w działalność swoich parafii.
32
AIPN Sz, 00103/241/22, Kler, woj. Koszalin (1958–1962), Charakterystyka kontrwywiadowcza województwa koszalińskiego po zagadnieniu kleru katolickiego z 23.03.1961 r., s. 31.
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instancjom partyjnym i władzom szkolnym w przeprowadzaniu laicyzacji społeczeństwa”33.
Rozkazy płynące ze szczebli województwa nie pozostawiały złudzeń:
„Na kler, który wzmoże swą działalność przeciw Partii i ustrojowi socjalistycznemu zakładać sprawy agenturalnej obserwacji”34. Nie zawsze się to jednak
udawało. Efekty pracy nie zależały tylko od osobowych źródeł informacji, ale
także od nadzorujących funkcjonariuszy. Niewspółmierna liczba informatorów
do wyznaczanych zadań czy też zwykłe lenistwo pracowników UB/SB powodowało zaniedbywanie wielu spraw. Dla przykładu, w analizie z 1956 roku na temat
Koszalina, kpt. M. Śroń przyznawał, że niejednokrotnie w ogóle nie prowadzono dokumentacji, choć były wyraźne ku temu przesłanki35. Podobnie wyglądała
siedem lat później sytuacja w powiecie drawskim. Tutaj „zbyt mało uwagi przykładano do rozbudowy pracy z obywatelami, a to odbijało się na wynikach”36.
Na terenie całego państwa aparat bezpieczeństwa wychodził z założenia, że im
dłużej dany ksiądz przebywał w wybranej parafii, tym większe prawdopodobieństwo jego „rozpracowania”. Wymagało to jednak systematycznej obserwacji,
z którą niektórzy funkcjonariusze mieli problem. Pomimo szkoleń i warsztatów
nie zawsze potrafili zachować się w trakcie mszy świętej, rejestrując jej przebieg
za pomocą minifonów37. Zdarzało się, że stali, podczas gdy inni klęczeli lub na
odwrót. Zwracali tym samym na siebie uwagę. Niektórzy kapłani wręcz szydzili z takiej postawy. Ks. Wojciech Malinowski przed rozpoczęciem nabożeństwa
we wsi Rutwica (pow. wałecki), publicznie ogłosił z ambony, „aby MO poszła
zbierać stonkę, zamiast męczyć się w Kościele”38. Z kolei ks. Jan Borzyszkowski
33

Tamże, s. 32.

34

AIPN Sz, 00103/152/14, Kler, Złotów (1958–1963), Sprawozdania z powiatu złotowskiego,

k. 21.

AIPN Sz, 00103/152/26, Kler 1955–1956, Analiza wrogiej działalności kleru katolickiego
i innych wyznań województwa koszalińskiego w 1955 r. z 27.01.1956 r., k. 192.
35

36
AIPN Sz, 00103/152/17, Drawsko Pomorskie (1960–1963), Wyciąg z raportu przeprowadzonej kontroli w Referacie Służby Bezpieczeństwa w dniach 27–28.02.1962 r., k. 80.

Odpowiednik dzisiejszego dyktafonu, którego obsługi tajni współpracownicy uczyli się podczas specjalnego szkolenia. Zawsze prowadził je funkcjonariusz, mający następnie nadzorować
pracę danego informatora. Tak też było w przypadku „Jarzębiny” i mjr S. Uściłowskiego. Zresztą
zdaniem drugiego, technika operacyjna pozwalała na „rozpoznanie” środowiska koszalińskiego
kleru a tym samym przygotowania odpowiednich przedsięwzięć, AIPN Sz, 00103/152/23, Koszalin i powiaty …, Sprawozdanie z …, k. 183.
37

38
AIPN Sz, 00103/152/32, Kler, Wałcz (1958–1963), Notatka służbowa kpt. E. Koziara w sprawie ks. W. Malinowskiego z 21.07.1959 r., k. 24.
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zachęcał Człuchowian do głośniejszego śpiewania podczas mszy świętej, argumentując: „Niech słyszą także ci, co podsłuchują przy kościele i niech im bębenki
w uszach popękają”39.
W latach 60. XX wieku SB wprowadziła novum do dokumentacji, zakładając tzw. teczki ewidencji operacyjnej dla każdego księdza (TEOK) i parafii
(TEOP). Miało to na celu uporządkowanie dotychczasowych danych oraz ułatwienie werbunku kolejnych osób. Podobne wytyczne otrzymały Wydziały do
Spraw Wyznań, co zaniepokoiło koszalińskiego kierownika Tadeusza Płuciennika, który widział sporo trudności w „zaleceniu prowadzenia oddzielnych teczek
dla każdej osoby zatrudnionej w parafii”40. Naturalną przeszkodą była zbyt mała
liczba etatów a także rotacja wikariuszy, którzy byli cyklicznie przenoszeni do
różnych kościołów, co uniemożliwiało organom bezpieczeństwa dokładne ich
„rozeznanie”. Zdaniem st. sierż. Krystyna Zbierajewskiego z Drawska Pomorskiego:
Długi pobyt miejscowych księży pozwalał na dokładne rozpoznanie ich metod
działania, a tym samym pozwalał na aktywne zwalczanie wszelkich objawów wrogiej działalności w stosunku do PRL41.

Pod koniec lutego 1964 roku T. Płuciennik otrzymał instrukcję, ukazującą
w jaki sposób należało prowadzić wspomnianą dokumentację. Formą nie odbiegała ona zasadniczo od ewidencji SB, różniąc się zaledwie w niewielu aspektach.
Zresztą kierownik nie ukrywał chęci współpracy, gdyż „uzyskanie niezbędnych
danych w tych sprawach wymagało osobistych kontaktów pracowników Wydziału z władzami terenowymi”42. Urzędników zobowiązano do utworzenia dwóch teczek, których zawartość przedstawiono w tabeli 3. W pierwszej z nich gromadzono materiały dotyczące danej parafii, między innymi jej: historii, zatrudnionego

39
AIPN Sz, 00103/152/42, Kler, Człuchów (1958–1963), Doniesienie TW „Paweł” z 17.11.1962 r.,
k. 156.
40
AAN w Warszawie, Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie 1950–1990, Organizacja i sprawy WdSW Prezydium Wojewódzkich i Miejskich Rad Narodowych, Pismo Tadeusza Płuciennika
do Urzędu do Spraw Wyznań z 29.02.1964 r., sygn. 127/63, k. 117.
41
AIPN Sz, 00103/152/17, Drawsko Pomorskie (1960–1963), Sprawozdanie kwartalne z pracy
agenturalno-operacyjnej po zagadnieniu kleru za okres 1.04.–30.06.1960 r., k. 112.

AAN w Warszawie, Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie 1950–1990, Organizacja i…,
Pismo koszalińskiego Wydziału do Spraw Wyznań do Urzędu do Spraw Wyznań z 25.05.1964 r.,
k. 110.
42
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kleru czy też wiernych. Z kolei druga, na ogół w ujęciu statystycznym, prezentowała powiaty pod kątem wyznaniowym.
Tabela 3. Wzór zawartości tzw. teczek przedmiotowych Wydziału do Spraw Wyznań
w Koszalinie
Teczka parafii

Teczka powiatowa (zbiorcza)

Część 1:
–– życiorysy wraz z charakterystykami całego personelu
–– podział kleru na „pozytywnych”, „umiarkowanych”
i „wrogich”
–– opis spraw: karnych, karno-skarbowych i karno-administracyjnych
–– zainteresowania i życie osobiste księdza, ze szczególnym uwzględnieniem „wymogów etycznych”
Część 2:
–– miejscowości wraz z liczbą mieszkańców, wchodzących w skład danej parafii
–– dochody parafii oraz kwestia regulowania podatków
–– opis nieruchomości stanowiących własność parafii
(grunty, budynki, kubatura itp.)
–– imienny wykaz wraz z charakterystyką tzw. aktywu
kościelnego
–– wycinki prasowe związane z działalnością danej
parafii

–– mapa powiatu w skali 1 : 100
z wyszczególnieniem wszystkich placówek kościelnych i ich personelem
–– opis najważniejszych zakładów pracy,
skupisk ludności oraz ośrodków kulturalnych czy wypoczynkowych
–– wpływ danej parafii na miejscową
ludność
–– charakterystyka „metod przeciwdziałań” władz
–– należności podatkowe od kościelnych
osób prawnych i fizycznych
–– rozmieszczenie oraz sprawozdania
z działalności punktów katechetycznych
–– ogólna ocena postawy duchowieństwa
–– zestawienie wycinków prasowych

Źródło: R. Graczyk, Tropem SB. Jak czytać teczki, Kraków 2007; przykładowa zawartość akt
w teczkach przedmiotowych w Wydziale do Spraw Wyznań, k. 106–108.

Działalność organów bezpieczeństwa w woj. koszalińskim nie różniła się
od metod stosowanych na obszarze całego kraju. Proces inwigilacji nadzorowali
funkcjonariusze, wykorzystując w terenie możliwości informatorów.
Szczególnie agenci w sutannach byli cennym źródłem informacji i bezpieka bardzo
zabiegała o to, żeby w swoich środowiskach nie wzbudzali podejrzeń, bo to mogłoby prowadzić do ich dekonspiracji43.

Nakłonienie księdza do kooperacji było jednak zadaniem trudnym i często
kończyło się niepowodzeniem. Przykładem jest powiat koszaliński, gdzie w listopadzie 1953 roku UB starał się pozyskać dwóch kapłanów. Duchowni S. i S.A. nie
43

R. Graczyk, Tropem SB. Jak czytać teczki, Kraków 2007, s. 74.
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wyrazili zgody na podpisanie deklaracji, nie wykluczając jednak na przyszłość
bliższych relacji z aparatem bezpieczeństwa. Pierwszy zaznaczył, że funkcjonariusze „mogą do niego zawsze przyjechać i gdy on będzie tylko coś wiedział,
zawsze przekaże im uzyskane wiadomości”44. Podobnie zachował się drugi, wyrażając chęć udzielania informacji tylko na temat „osób cywilnych”. Brak lojalności kleru wobec wytycznych Kurii gorzowskiej, zalecającej unikanie kontaktów z UB/SB, uwidaczniał się także przy okazji wydarzeń o zasięgu krajowym.
Tak też było podczas rozmowy koszalińskiego prob. Damiana Tynieckiego, który
wyraził do G. ubolewanie, spowodowane nagłym zgonem Bolesława Bieruta:
„Wyrażał się, że jest to chwila poważna (…) jak śmierć towarzysza Stalina jako
kierownika Partii”45.
W trakcie procesu „rozpracowywania” osoby, czyli stwierdzenia czy nadaje
się do współpracy, „szczególnie interesowano się życiem erotycznym księży”46.
Potwierdzenie bliższych relacji z kobietami mogło być kartą przetargową do werbunku danej jednostki. We wsi Bobolice koło Koszalina gromadzono materiały
na tamtejszego proboszcza. Jana Koncura niejednokrotnie widywano w towarzystwie płci pięknej, przejawiał także słabość do alkoholu, stając się w konsekwencji „obiektem zainteresowania” UB. Między innymi poprzez tajnego współpracownika „Grajka” uzyskiwano wiele informacji na jego temat, pochodzących
z zebrań miejscowego chóru47. W innym przypadku „Zefira” nakłonił niejaką
Alicję, aby częściej odwiedzała plebanię proboszcza Rocha Betlejewskiego48 –
9 kwietnia 1963 roku zaniosła księdzu skopiowane listy pasterskie. Podczas rozmowy w kancelarii spostrzegła, gdzie przechowywane są kartoteki parafian oraz
opisała jednoznaczne zachowanie Franciszkanina: „Przysiadł się do mnie, a nawet mnie pocałował”49.

44

AIPN Sz, 00103/152/24, Kler, Koszalin (1953), Raport za listopad 1953 r., k. 110.

AIPN Sz, 00103/152/22, Kler, Wydział III (1956–1963), Meldunek do Kierownika WUBP
w Koszalinie, dotyczący wypowiedzi kleru i elementu klerykalnego w związku ze śmiercią tow.
Bieruta z 14.03.1956 r., k. 2.
45

46

Polacy wobec przemocy 1944–1956, red. B. Otwinowska, J. Żaryn, Warszawa 1996, s. 197.

AIPN Sz, 00103/152/31, Koszalin, kler, Charakterystyka proboszcza Jana Koncura z Bobolic
z 21.09.1950 r., k. 87.
47

48
Stał na czele koszalińskiej parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny w latach 1961–1968.
49
AIPN Sz, 00103/241/23, Kler, Koszalin (1953–1963), Doniesienie „Zefira” z 17.04.1963 r.,
k. 150.
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Ze spraw ewidencyjno-obserwacyjnych w powiecie koszalińskim można wyróżnić trzy przypadki, szczególnie absorbujące organy bezpieczeństwa.
Pierwszy z nich dotyczył Tadeusza Jaszkiewicza, proboszcza Dobrzycy w latach
1957–1960. Jego sprawie nadano kryptonim „Aktor” o numerze rejestracyjnym
1323. Dzięki informacjom jednego z mieszkańców Sarbinowa oraz tajnego współpracownika „Górala”, stwierdzono możliwość kontaktów seksualnych z kilkoma
kobietami50. SB największe nadzieje wiązała jednak z „Bonifacym”, organistą
kościelnym zwerbowanym w styczniu 1959 roku51. W doniesieniu z 22 października 1959 roku opisywał on, jak córka kierownika miejscowego PGR „całowała
się z figurantem sprawy”52. Poza tym dążył do podważenia autorytetu proboszcza
w dobrzyckiej szkole, gdzie ksiądz miał poważny wpływ na uczniów i grono pedagogiczne. Mimo to por. Zdzisław Szewczyk nie był do końca zadowolony z postępów inwigilacji. Porażkę SB upatrywał w bliskich kontaktach towarzyskich
„Aktora” z Wójcikiem (imienia nie ustalono), członkiem KP PZPR. Uprzedzał on
T. Jaszkiewicza o zamierzeniach władz, pozwalając odpowiednio przygotować
się na przykład do rozmów w urzędzie53.
Druga sprawa dotyczyła Kazimierza Antosza, proboszcza Sianowa w latach
1955–1961. Sprawę „Antek” o numerze rejestracyjnym 151/60 założono głównie
wskutek „wrogich” wystąpień księdza z ambony. Znajdował się on pod obserwacją sześciu tajnych współpracowników: „Zbyszka”, Wasyla”, „Konrada”, „Bonifacego”, „Lecha”, „Mariana” i „Kamińskiej”. Ostatnia z wymienionych spotykała
się z por. Janem Drzazgą. Aby uzyskać informacje odwiedzała Wolskich, rodzinę
miejscowego organisty. Rozmowy celowo kierowała na temat K. Antosza. Wiarygodność „Kamińskiej” została jednak nadszarpnięta w listopadzie 1961 roku,
kiedy funkcjonariusz zorientował się, że w ogóle nie chodzi do Kościoła. Wiedzę

AIPN Sz, 00103/82, Kler, Koszalin…, Notatka służbowa ppor. Bogdana Kuleszy z 20.10.
1958 r., k. 73–74.
50

51
Został pozyskany do współpracy przez ppor. B. Kuleszę, z którym spotykał się w tzw. lokum
kontaktowym o kryptonimie „25”. Zdaniem funkcjonariusza pracował dobrze, odznaczając się
silną psychiką. Przed rozpoczęciem pracy złożył na ręce B. Kuleszy: życiorys wraz ze spisem
wszystkich swoich krewnych i znajomych, Tamże, Notatka służbowa ppor. B. Kuleszy o „Bonifacym” z 5.02.1959 r., k. 74–75.
52
AIPN Gd, 0019/152/36, Materiały Wydziału IV dotyczące kleru KW MO/SB, województwo
koszalińskie za lata 1946–1981 (abp Jeż), Ściśle tajny raport z pobytu por. Z. Szewczyka w koszalińskim Referacie SB KP MO z 22 i 23.03.1960 r., k. 144.
53
Tamże, Ściśle tajny raport z przeprowadzonej kontroli po zagadnieniu kleru katolickiego
w Referacie SB KP MO z 14.07.1959 r., k. 131–142.
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o kazaniach proboszcza czerpała z relacji matki54. Z kolei ppor. B. Kulesza proponował przeprowadzenie z „Antkiem” kilku oficjalnych rozmów. Podczas nich
wyznaczony oficer miał wmawiać duchownemu, że jego wikary utrzymuje „kontakty intymne” z dwoma kobietami. Miało to na celu poróżnić kapłanów. Planowano także:
wysłać anonim do Kurii Gorzowskiej od parafian miasta Sianów, że ks. A. jest
odwiedzany przez Służbę Bezpieczeństwa. Podobnej treści przesłać do wikarego
S. ostrzegając go przed ks. A.55

Akcja odniosła zamierzony skutek. Większość wiernych odsunęła się od
K. Antosza, opowiadając się za wikarym. Proboszczowi między innymi zarzucano chytrość oraz „ordynarny stosunek” do ludzi niewykształconych, dlatego
domagano się jego usunięcia56.
W przypadku każdej ze spraw ewidencyjno-obserwacyjnych organy bezpieczeństwa analizowały najbliższe otoczenie danego „figuranta”. Nie inaczej było
w przypadku „Antka”. Zdaniem ppor. B. Kuleszy należało zwerbować do współpracy dwie osoby z jego kręgu znajomych. Wybór padł na miejscowego dentystę H.R., który regularnie leczył proboszcza i w wolnym czasie grywał z nim
w karty57. Akcja zakończyła się jednak najprawdopodobniej niepowodzeniem lub
odstąpiono od jej wykonania, gdyż w dalszych sprawozdaniach SB nie poruszano
już tego wątku. Zresztą „Kamińska”: „w rozmowie z matką dowiedziała się, że
w dniu 26 XI 1961 r. podczas kazania proboszcz Antosz Kazimierz oświadczył,
że odchodzi z parafii Sianów żegnając parafian”58.
Ostatniej sprawie nadano kryptonim „Wirus” z numerem rejestracyjny
152/60. Dotyczyła ona Kazimierza Zielińskiego, proboszcza Mielna w latach
1957–1978. Mimo że, podobnie jak w opisanych wcześniej przypadkach, również
używał ambony do „wrogiej propagandy”, to jednak nie przykładał się zbytnio
AIPN Sz, 00103/82, Kler, Koszalin …, Donosy TW „Kamińskiej” w sprawie ks. K. Antosza,
k. 164.
54

55
AIPN Gd, 0019/152/36, Materiały Wydziału …, Ściśle tajny perspektywiczny plan pracy po
zagadnieniu kleru katolickiego Referatu SB w Koszalinie z 30.01.1960 r., k. 148.
56
AIPN Sz, 00103/82, Kler, Koszalin…, Notatka służbowa ppor. B. Kuleszy z 26.06.1961 r.,
k. 165–166.

Tamże, Ściśle tajny raport z przeprowadzonej kontroli po zagadnieniu kleru katolickiego
w Referacie SB KP MO w Koszalinie z 14.07.1959 r., k. 141.
57

58

AIPN Sz, 00103/82, Kler, Koszalin…, Doniesienie TW „Kamińska” z 26.11.1961 r., k. 180.
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do obowiązków duszpasterskich. Zdaniem por. J. Drzazgi wynikało z następujących przyczyn. Po pierwsze, zmniejszył swoje zaangażowanie w życie parafii
wskutek „pewnych posunięć operacyjnych” SB. Po drugie, nigdy zbyt poważnie
nie traktował zaleceń biskupów, co uwidoczniło się choćby przy okazji uroczystości peregrynacyjnych. Do przyjęcia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
„od samego początku nie przywiązywał żadnej wagi. Dlatego też parafia Mielno
wypadła najgorzej”59.
Inwigilacja „Wirusa” sprawiała problemy, co wynikało z braku odpowiedniej agentury. Jedynie tajny współpracownik „Adolf” znał osoby z najbliższego
otoczenia księdza. Celowo wdał się w romans z miejscową nauczycielką L.S.,
mogącą potencjalnie dostarczać cennych informacji. Poza tym nawiązał stosunki
towarzyskie z niedawnym kościelnym F.M., który opuścił plebanię wskutek antypatii do proboszcza. „Adolf” pragnął wykorzystać jego frustrację i niechęć do
byłego pracodawcy60. Starano się także poprzez kontakt poufny W. wpływać na
wiernych. Pełniący tę funkcję ksiądz miał:
spowodować by tutejsi parafianie napisali do Kurii, iż ks. Zieliński utrzymuje intymne stosunki z obywatelką S.L. z Mielna, że omija prawo kanoniczne, szukając
za gosposię 14-15 letnią dziewczynkę, z którą mógłby swobodnie rozmawiać i towarzyszyć61.

Aby zdobyć jak najwięcej informacji, por. Jerzy Plesiński sugerował rozmowę z ówczesną gospodynią księdza, która jednak nie miała najlepszych relacji
z „Wirusem”, często dochodziło do kłótni. Funkcjonariusz przekonywał ją więc,
aby zmieniła swój stosunek i stała się bardziej przystępna.
Raport koszalińskiej SB z 1965 roku ukazuje ilościowy stan agentury na
obszarze całego województwa. W 13 powiatach pracowało: 85 informatorów62,
AIPN Gd, 0019/152/36, Materiały Wydziału…, Uzupełnienie charakterystyki kontrwywiadowczej po zagadnieniu kleru katolickiego za 1961 r. z 1.02.1962 r., k. 86.
59

Tamże, Charakterystyka kontrwywiadowcza po zagadnieniu kleru na terenie powiatu koszalińskiego z 20.04.1959 r., k. s. 66.
60

61

Tamże, Ściśle tajny…, k. 148.

UB/SB w prowadzonej dokumentacji zamiennie stosowały pojęcia „informatora” i „agenta”,
jednak zdaniem F. Musiała „w teorii pracy operacyjnej różnica między agentem a informatorem
polegała na tym, że agent tkwił w organizacji realnie walczącej z systemem, natomiast informator
miał z nią jedynie kontakt bądź należał do środowiska nieprzychylnego dyktaturze, ale nieprzejawiającego wrogości. Tym samym agent miał realne możliwości (…) podczas gdy informator mógł
w zasadzie jedynie przekazywać stosowne wiadomości”, Osobowe źródła…, s. 30.
62

Metody działań organów bezpieczeństwa wobec duchowieństwa...

97

10 rezydentów63 oraz znajdowało się 9 lokum kontaktowych64. Nieczęsto jednak
zdarzała się sytuacja, aby organy bezpieczeństwa angażowały członków partii
– było to wręcz niewskazane. Tymczasem na Pomorzu Zachodnim działo się inaczej. „Tutejszy Urząd nie posiadał żadnych informatorów, którzy byliby członkami lub kandydatami PZPR, za wyjątkiem tylko rezydentury i właścicieli LK”65.
Część z nich odpowiadała za powiat słupski, będący wyjątkowo newralgicznym
terenem jeśli chodzi o problemy z klerem.
Przeprowadzane kontrole w słupskim PUBP wystawiały raczej negatywną
ocenę miejscowym funkcjonariuszom. Choć dla wszystkich duchownych założono teczki, to jednak efektywność pracy zostawiała wiele do życzenia. W latach
50. XX wieku praktycznie w ogóle nie obserwowano laikatu66. Dokumentację poświęconą księżom prowadzono chaotycznie. Bagatelizowano część donosów, na
podstawie których zawsze powinny być sporządzane notatki służbowe. Pewnym
wytłumaczeniem takiego stanu rzeczy był brak dodatkowych etatów. Pracownicy
narzekali, że dostawali za dużo zadań i brakowało im czasu na ich realizację67.
Mimo licznych problemów, słupski aparat bezpieczeństwa potrafił działać
skutecznie. Latem 1956 roku znaczną uwagę poświęcono Anatolowi Saładze,
proboszczowi usteckiej parafii pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela (1953–
1956). Uchodził on za „pozytywnego” księdza, zaangażowanego w propagowanie komunizmu, przez co od lat mógł liczyć na protekcję SB. Nie inaczej było
w przypadku konfliktu z wiernymi, zarzucającymi mu:

63
Stanowił łącznik pomiędzy funkcjonariuszem, a osobowym źródłem informacji. Drugiemu
z wymienionych przekazywał zadania do wykonania oraz zdarzało się, że odbierał sprawozdania.
Pośrednictwo rezydenta nie zawsze było jednak wymagane i zależało od wielu czynników. Jego
działalność sygnowana była pseudonimem.

„Lokal kontaktowy (LK). Mieszkanie lub pomieszczenie, najczęściej prywatne, rzadziej
będące własnością instytucji, wykorzystywane przez funkcjonariuszy SB zazwyczaj do spotkań
z osobowymi źródłami informacji”, F. Musiał, Podręcznik bezpieki …, s. 335.
64

AIPN Sz, 00103/241/19, Kler, Słupsk (1954–1963), Raport w sprawie agentury z 11.01.1965 r.,
k. 307.
65

66
AIPN Sz, 00103/241/16, Kler, Słupsk (1956–1963), Charakterystyka kontrwywiadowcza
z 4.08.1958 r., k. 7.
67
AIPN Sz, 00103/241/17, Kler, Słupsk (1959-1963), Raport z kontroli stanu pracy operacyjnej
z 5.01.1962 r., k. 121–134.
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posiadanie kochanki i dziecka, jeżdżenie do Słupska na dancingi, nadużywanie alkoholu, wynajmowanie mieszkania dla wczasowiczów, (…) współpracę z Gestapo
i obecnie kontakt z organami bezpieczeństwa68.

W meldunku kpt. Władysław Żurek potwierdził wiarygodność części oskarżeń. Zaznaczył jednocześnie, że nienawiść parafian wynika z sympatii do wikarego, którego A. Sałaga bezskutecznie próbował usunąć z miasta. Doszło do tego,
że stojący w jego obronie mieszkańcy blokowali wejście do domu proboszcza,
wyzywając go „od komunistów”. SB zareagowała natychmiast – w porozumieniu
z KP PZPR, prokuraturą i KP MO zastosowała środki represji, zniechęcając „aktyw kościelny” do jakichkolwiek działań.
Elementem propagandy prasowej było twierdzenie, że władza państwowa
w żaden sposób nie ogranicza rozwoju budownictwa sakralnego, a wręcz przeciwnie, stwarza ku temu najlepsze warunki. Tymczasem wielokrotnie utrudniano
duchownym możliwość realizacji tego typu inwestycji. W 1973 roku Stanisław
Jezierski, proboszcz słupskiej parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny (1971–
1980), znalazł się „pod obserwacją” SB. Skupił uwagę funkcjonariuszy, gdyż domagał się wraz z wiernymi budowy nowego kościoła w dzielnicy Zatorze. Z tego
powodu wezwano go na tzw. rozmowę profilaktyczną, podczas której naciskano,
aby nie inspirował parafian do występowania przeciwko władzy69.
Powiat słupski charakteryzował się wieloma sprawami ewidencyjno-obserwacyjnymi. Jedną z nich, o kryptonimie „Wicek”, prowadzono od 1955 roku.
Zdaniem por. Jana Litwiniuka i st. sierż. Jana Zagłoby trudno było inwigilować
ks. Wincentego Lesiaka, proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. W pierwszej połowie lat 50. XX wieku starano się dwukrotnie
pozyskać go do współpracy. Bezskuteczne działania spowodowały, że rozpoczęto
gromadzenie tzw. materiałów kompromitujących w celu złamania duchownego.
Punktem wyjścia dla UB była niezbyt dobra opinia niektórych parafian, zarzucających kapłanowi „niemoralne prowadzenie się oraz niewłaściwy stosunek do
wiernych”70. Twierdzili oni, że nie stronił od alkoholu podczas gier w karty z miejscowymi lekarzami. Podobne informacje potwierdzał tajny współpracownik
AIPN Sz, 00103/152/28, Kler, Słupsk (1949–1960), Meldunek kpt. W. Żurka z 3.08.1956 r.,
k. 5–6.
68

69
AIPN Sz, 00103/152/10, Informacje Wydziału IV KW MO Koszalin (1972–1981), Rozmowa
profilaktyczna z ks. Stanisławem Jezierskim z 17.04.1973 r., k. 62.
70
AIPN Sz, 00103/241/16, Kler, Słupsk…, Charakterystyka kontrwywiadowcza z 20.04.1959 r.,
k. 54.
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„Kazik”71, w miarę możliwości goszczący u „Wicka”. Dzięki jego relacjom organy bezpieczeństwa nabyły wiedzę o kontaktach intymnych proboszcza z gospodynią oraz mieszkanką Szczecinka. Ksiądz miał wychowywać także dwójkę
swoich dzieci na plebanii, utrzymując że jest ich wujkiem.
Mimo pozornej otwartości W. Lesiak z dystansem odnosił się do bliżej mu
nieznanych osób, dlatego kpt. W. Żurek sugerował, aby do sprawy włączyć tajnego współpracownika „Zielonego”, z którym „Wicek” niegdyś chodził do szkoły.
Również zalecał zaangażowanie „Zbyszka”, żyjącego z proboszczem w przyjaźni, jednak efekty działań tego ostatniego okazały się niezadowalające, poza
wiadomością o kolejnym romansie z parafianką A.M.72. Oprócz wymienionych,
kapłana obserwowali również „Mewa” i „Marek”73.
Powyższy opis, bazujący na dokumentach aparatu bezpieczeństwa, przeczy relacjom obecnie żyjących parafian. Część z nich nadal pamięta W. Lesiaka
i nie zgadza się z opiniami funkcjonariuszy. Zdaniem Leokadii Waluś, znającej
„Wicka” od lutego 1958 roku: „wierutnym kłamstwem jest stwierdzenie, że na
plebanii wychowywał swoje potomstwo. Jego siostra tragicznie zginęła w bliżej nieznanym wypadku, więc przejął opiekę nad jej dziećmi”74. Wspominając
dalej, rozwodziła się na temat szykan miejscowych urzędników, „mocno nękających” kapłana. Kierownictwo PKS-u regularnie odmawiało wynajmu autokarów,
choćby na potrzeby pielgrzymek. Podobnie zachowywał się personel sklepów.
Zdarzało się, że księdza odsyłano z kwitkiem, nie chcąc sprzedać mu danej rzeczy. Najczęściej chodziło o sprzęt gospodarstwa domowego. W takich sytuacjach
mąż L. Waluś dokonywał zakupu na własny rachunek, by następnie przekazać go
pod właściwy adres. Przesłuchiwała go słupska SB, starając się między innymi
uzyskać informacje na temat organizacji kościelnych jasełek. Z kolei Bożena Błażejczyk, córka L. Waluś, wyklucza możliwość romansu proboszcza z gosposią.
Ksiądz, regularnie spotykał się z ppłk Bronisławem Szymańskim. Za donosy otrzymywał
korzyści materialne, jak choćby 500 zł we wrześniu 1963 r. Zdaniem funkcjonariusza, aż nadto chętny do współpracy, co nie było pożądaną cechą informatora. Przede wszystkim B. Szymański oczekiwał od niego spokojnego zachowania, aby w środowisku wzbudzał zaufanie,
AIPN Sz, 00103/152/34, Kler, woj. koszalińskie (1953–1963), Doniesienie agenturalne „Kazika”
z 16.09.1963 r., k. 169–173.
71

AIPN Sz, 00103/241/17, Kler, Słupsk…, Plan pracy operacyjnej na terenie miasta i powiatu
słupskiego z marca 1960 r., k. 20.
72

73
Chórzysta parafii W. Lesiaka, zwerbowany do współpracy 5.03.1949 r. Bardzo chwalony
przez funkcjonariuszy. Do jego zadań należało dostarczanie informacji na temat członków chóru
i parafian oraz nagrywanie kazań „Wicka”, tamże, k. 16.
74

Archiwum własne autora, Rozmowa z Leokadią Waluś z 7.03.2015 r.
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Jej zdaniem, pochodzącą z okolic Wrocławia Wizelię cechowała skromność i inteligencja. Imponowała pracowitością, wzorowo zajmując się plebanią. Nic nie
wskazywało, aby mogła dopuścić się podobnych czynów75.
Maria i Ryszard Fedorczyk podkreślają zaangażowanie W. Lesiaka w rozbudowę kościoła. „Dzięki jego inicjatywie położono nową posadzkę czy też wstawiono witraże. Również dobudował salki katechetyczne, gdzie dzieci i młodzież
uczęszczały na katechezę”76. Poza tym, podczas różnych świąt organizował wystawne przedstawienia, do których angażował najmłodszych parafian. W opinii
M. Fedorczyk proboszcz był przystojnym mężczyzną o nienagannym usposobieniu. Potrafił odpowiednio zachować się w każdej sytuacji. Podobne refleksje
wygłasza Krystyna Stoltman wraz z mężem Ryszardem, dodając że duchowny
niejednokrotnie oferował bezinteresowną pomoc potrzebującym – do czego dochodziło na przykład podczas kolędowania. „Kiedy przyszedł do nas do domu to
był bardzo życzliwy. Pytał się jak żyjemy, czy radzimy sobie na gruncie materialnym. Pytał o każdego członka rodziny”77. W zgodnej opinii wiernych działał
na rzecz ubogich, współpracując z miejscowymi siostrami zakonnymi. Z kolei
podczas kazań nie poruszał kwestii politycznych. Homiletyka zawierała jedynie
treści religijne. Zdaniem Elżbiety Kubiak, pamiętającej proboszcza od połowy
lat 60., jego oddanie na rzecz Kościoła katolickiego wynikało z traumatycznych
wspomnień wojennych: „Kilkakrotnie wspominał o gehennie wojennej, przyrzekając sobie, że jeśli przeżyje to piekło to wówczas przyodzieje sutannę”78.
W. Lesiak przez 33 lata posługi nie uległ prowokacjom organów bezpieczeństwa. Po przejściu na emeryturę zamieszkał ze wspomnianą gosposią przy
ul. Zamiejskiej w Słupsku. Zmarł 20 sierpnia 1993 roku. Cztery dni później w rodzimej parafii odbyły się uroczystości pogrzebowe, które poprowadził bp Ignacy
Jeż. Przemawiając do licznie zgromadzonych wiernych, nie szczędził pochwał
zasłużonemu kapłanowi:
Pełnił posługę duszpasterską na tych ziemiach, w tym najznaczniejszy okres czasu
w Słupsku, w czasach trudnych dla Kościoła gorzowskiego, a od 1972 r. koszalińsko-kołobrzeskiego, tak ze względu na organizujące się tu od podstaw nieomal
życie religijne, jak też trudną wtedy dla Kościoła sytuację polityczną (…) kochał
75

Tamże, Rozmowa z Bożeną Błażejczyk z 7.03.2015 r.

76

Tamże, Rozmowa z Marią i Ryszardem Fedorczyk z 22.02.2015 r.

77

Tamże, Rozmowa z Krystyną i Ryszardem Stoltman z 7.02.2015 r.

78

Archiwum własne autora, Rozmowa z Elżbietą Kubiak z 18.04.2015 r.
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Kościół jak matkę, nigdy nie osłaniał się innymi, a kiedy trzeba było sam starał się
osłaniać79.

Ciało jednego z najbardziej charyzmatycznych proboszczów w historii Słupska spoczęło na miejscowym Starym Cmentarzu.
Rzadko zdarzało się, aby sprawą ewidencyjno-obserwacyjną objęto więcej niż jedną osobę, jednak w parafii Zagórzyca SB inwigilowała dwóch księży,
nadając im kryptonim „Jezuici”. Prob. Stanisław Rukasz oraz wikary Ludwik
Dąbrowski zaprzyjaźnili się podczas studiów w gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym. Kiedy w maju 1961 roku Wydział do Spraw Wyznań odmówił
L. Dąbrowskiemu objęcia probostwa w wymienionej wsi, Kuria desygnowała S.
Rukasza. Urzędnicy, najprawdopodobniej nieświadomi bliskich kontaktów kapłanów, przystali na propozycję. Nowy zarządca szybko zyskał autorytet pośród
wiernych. Bezpardonowo krytykował z ambony socjalizm, co również miało
miejsce podczas prywatnych rozmów:
Gdyby czasy się zmieniły (…) pierwszy bym wyłapywał komunistów, zdzierałbym
pasami z nich skórę i solił. Nie oszczędziłbym nawet żon i dzieci (…), aby w ogóle
wyplenić to pokolenie (…) za zabicie jednego komunisty dałbym 100 dni odpustu80.

Funkcjonariusze podkreślali jego serwilistyczny stosunek do hierarchów,
z których mógł liczyć na szczególne poparcie bpa Jerzego Stroby. Miał ogromny
wpływ na miejscowe środowisko. Z rozmachem organizował katechizację dla
dzieci i młodzieży, zatrudniając dodatkowo katechetkę. Poza tym podporządkował sobie sołtysa, mającego ostrzegać go telefonicznie przed potencjalnymi wizytami urzędników. Bagatelizując przepisy prawne, publicznie szydził z aparatu
bezpieczeństwa. Twierdził, że z powodu przewlekłej opuchlizny nóg nie można
go aresztować i na dłużej zamknąć. Wspólnie z wikarym regularnie słuchał „Radia Wolna Europa”.
„Jezuitów” inwigilowało czterech tajnych współpracowników: „Roman”,
„Skrzydło”81, „Kowal” oraz „Jan Jabłoński”. Priorytetem była ich kompromitacja
E. Wiązowski, Śp. ksiądz kanonik Wincenty Lesiak kochał Kościół jak matkę, „Koszalińsko-Kołobrzeski Dwutygodnik Katolicki” 1993, nr 21, s. 3.
79

80
AIPN Sz, 00103/241/21, Kler, Słupsk (1961). Wniosek o założenie sprawy „Jezuici”
z 20.05.1961 r., 94.
81
Ksiądz, zwerbowany do współpracy 28.10.1951 r. Z racji podeszłego wieku miał ograniczone
możliwości działania. Odpowiadał za dostarczanie informacji z zakresu: przebiegu narad i odpraw
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„na gruncie etyczno-moralnym”. Zresztą władze miały już przygotowanego nowego proboszcza – „pozytywnego” ks. W. Rufina. Między innymi planowano
wysyłanie anonimowych listów do Gorzowa Wielkopolskiego, szkalujących dobre imię kapłanów. Doświadczeni hierarchowie sceptycznie jednak odnosili się
do takiej korespondencji. W kwietniu 1961 roku bp Wilhelm Pluta złożył wizytę w Zagórzycy. Podczas prywatnych rozmów, w których uczestniczył także
„Roman”, dawał wyraz uznania dla „Jezuitów”. L. Dąbrowskiemu zaproponował
studia mikrobiologiczne w Rzymie, uważając, że nigdy nie obejmie w Polsce probostwa z racji działań organów bezpieczeństwa82. Dwa miesiące później z kolei
bp Ignacy Jeż gościł w Łupawie, biorąc udział w uroczystościach bierzmowania.
Zdaniem „Romana” w trakcie posiłku powiedział, że:
okres w którym żyjemy nie będzie się nazywał kiedyś prześladowaniem kościoła,
tylko prześladowaniem ks. Rukasza, gdyż Rukasza UB prześladuje już od momentu pójścia po święceniach na pierwszą placówkę83.

Nie tylko duchowieństwo oraz wierni byli prześladowani z racji wiary katolickiej.
Organy bezpieczeństwa śledziły również członków partii, obserwując ich
relacje z miejscowymi parafiami. Odnotowywano udział każdego „partyjniaka” wraz z rodziną we mszy świętej. Następnie opracowane dane przesyłano do
KC PZPR, gdzie wyciągano personalne konsekwencje. W kontekście poniższego
zestawienia zwolniono kilku pracowników w Świdwinie, Miastku oraz Bytowie.
Wiadomości dotyczące życia intymnego kleru były bardzo cenione przez
aparat bezpieczeństwa. Do ich zdobycia wykorzystywano nie tylko osobowe
źródła informacji, ale również przypadkowych mieszkańców, zobowiązanych
do składania zeznań w związku z popełnionym czynem, czego przykładem jest
T.B., bytowska sekretarka zatrudniona w tamtejszym liceum ogólnokształcącym. Za nadużycia finansowe odpowiadała przed funkcjonariuszami SB. Podczas dwumiesięcznych przesłuchań w lutym i marcu 1959 roku, ujawniła swoje bliskie relacje z Edwardem Zielińskim, wobec którego prowadzono sprawę

dekanalnych oraz zachowania innych duchownych, AIPN Sz, 00103/241/17, Kler, Słupsk…, Plan
pracy…, k. 16.
AIPN Sz, 00103/152/27, Kler, Słupsk (1961–1965), Doniesienie TW „Romana” z uroczystości w parafii Zagórzyce (21–23.04.1961 r.), k. 68.
82

83

Tamże, Doniesienie TW „Romana” z 30.06.1961 r., k. 167.
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Tabela 4. Członkowie KP i KM PZPR w województwie koszalińskim (1958–1959)

Powiat/miasto
Białogard
Bytów
Człuchów
Drawsko
Kołobrzeg
Pow. koszaliński
Koszalin
Miastko
Sławno
Pow. słupski
Słupsk
Szczecinek
Świdwin
Wałcz
Złotów
W sumie

Liczba członków
Liczba
KP/KM PZPR
członków KP/
uczęszczających
KM PZPR
do Kościoła
11
9
13
18
12
17
13
13
19
20
8
18
15
19
12
217

0
5
2
2
0
0
0
0
2
3
3
0
2
0
0
21

Liczba żon
Liczba rodzin
członków KP/
członków KP/KM
KM PZPR
PZPR, których dzieci
uczęszczających
uczą się religii
do Kościoła
3
0
4
4
2
2
6
0
0
0
2
2
0
0
3
3
0
4
6
6
0
3
10
2
3
3
10
7
6
5
55
39

Źródło: AP w Koszalinie, KW PZPR w Koszalinie z lat [1949–1950] 1950–1990, Materiały do
wiadomości I Sekretarza dotyczące kleru (1958–1959), Notatka w związku z listem do
KC, sygn. 4276, k. k.nlb.

ewidencyjno-obserwacyjną o kryptonimie „Referent”. Okazało się, że proboszcz
Pomyska Wielkiego od lat próbował uwieść kobietę:
Często rozmawiał z nią uzasadniając, że życie seksualne jest potrzebą każdego
mężczyzny nie wyłączając księży, przekonywał że księża świeccy ślubują jedynie
bezżeństwo, a czystość zakonnicy84.

Ostatecznie wywiązał się romans, co organy bezpieczeństwa pragnęły wykorzystać szantażując proboszcza i nakłonić go do współpracy.
Podobne metody zastosowano w powiecie białogardzkim wobec prob.
Jana Mleczko, kierującego parafią tychowską pod wezwaniem Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych (1957–1963). Figuranta sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej o kryptonimie „Czarni” cechowała ambiwalencja wobec obowiązków
84
AIPN Sz, 00103/152/3, Bytów (1958–1963), Sprawozdanie Referatu SB KP MO w Bytowie
z 30.09.1959 r., k. 148.
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duszpasterskich. Z jednej strony znacząco wpływał na parafian, nie wyłączając
członków partii. Zresztą jeszcze przed przyjazdem do Tychowa został skazany
w Policach (pow. szczeciński) na przeszło dwa lata więzienia za „wrogie” wystąpienia przeciwko władzy. Po opuszczeniu zakładu karnego zmienił swoje zachowanie, będąc nawet posądzanym przez bpa W. Plutę o zbyt daleko idącą uległość.
Z drugiej zaś strony, SB ewidencjonowała jego kontakty z kobietami. Poza kochankami z Wrocławia i Szczecinka, nazywającymi go „ogierem”, posądzano go
o romans z żoną miejscowego lekarza czy też próbę uwiedzenia B.K. W ostatnim
przypadku, wskutek odmowy Tychowianki, wywiesił nocą we wsi dwa obraźliwe
plakaty. Ich treść fałszywie wskazywała na intymne kontakty wymienionej z wikarym Andrzejem Rutą, mocno skonfliktowanym z proboszczem85.
Śledztwo w sprawie, jak i cały proces inwigilacji J. Mleczko, przebiegał
niezadowalająco. Poza tajnymi współpracownikami – „Grażyną” oraz „Skowrońskim”, SB nie miała żadnej innej agentury wywodzącej się z duchowieństwa.
Przez lata był to nieodłączny problem w powiecie białogardzkim. Por. Leonard
Wilim naciskał na pozostałych funkcjonariuszy, aby próbowali werbować do
ponownej współpracy byłych agentów. „W wypadku negatywnym prowadzone
z nimi będą rozmowy przy wykorzystaniu posiadanych na nich kompromitujących materiałów”86 – chodziło o „Konusa”, „Ojca” i „Franka”. Pierwszy z nich
to ks. Teodozjusz Komarczewski, który po czterech latach działalności został
w 1953 roku „zdekonspirowany”87. Z kolei drugim był dziekan Jan Pękalski, który nie chciał dłużej utrzymywać kontaktów z SB. Ostatni to ks. Józef Kępka,
aktywny w latach 1951–1956.
Lojalność wobec aparatu bezpieczeństwa wiązała się nie tylko z finansowymi profitami. W zamian informatorzy otrzymywali także sprzęt codziennego użytku – pralki, radia czy telewizory. 16 listopada 1962 roku tajny współpracownik „Stanisław” spotkał się z por. Marianem Mitrutem, który za pomocą
minifonu „nagrał moment wręczenia TW upominku ufundowanego przez SB

85
AIPN Sz, 00103/241/26, Kler, Białogard (1947–1963), Dokumentacja SB w sprawie B.K
z 27.03.1963 r., k. 245–253; AIPN Sz, 00103/241/25, Kler, Białogard (1948–1963), Charakterystyka kontrwywiadowcza po zagadnieniu kleru powiatu białogardzkiego z 12.05.1959 r., k. 11–38.
86
Tamże, Charakterystyka kontrwywiadowcza po zagadnieniu kleru powiatu białogardzkiego
z 4.08.1958 r., k. 10.
87
Termin stosowany w żargonie organów bezpieczeństwa. Używany w stosunku do osobowych
źródeł informacji, których działalność została odkryta, przez na przykład miejscowe środowisko.
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z okazji imienin”88. Bliskie relacje z aparatem gwarantowały także pomoc przy
załatwianiu różnych spraw. We wspomnianym już Tychowie tajny współpracownik „Zbyszek” pragnął porzucić sutannę dla kochanki. Będąc księdzem oczekiwał pomocy ze strony Wydziału do Spraw Wyznań oraz kpt Bolesława Choczaja
i zapewniono go, że wraz z narzeczoną może spodziewać się nowego mieszkania
oraz zadowalającej pracy89.
Spotkania funkcjonariuszy z osobowymi źródłami informacji nie tylko
odbywały się w lokalach kontaktowych. Stosowano różne zabiegi, aby zachować dyskrecję. Człuchowski oficer operacyjny Bernard Kalinowski spotykał się
z „Zygmuntem” na przystanku autobusowym w Debrznie. Podczas gdy oglądał
rozkład jazdy, tajny współpracownik podchodził do niego i w momencie przywitania przekazywał pisemną relację. Czynił to wówczas, gdy w pobliżu nie było
osób trzecich90. Z kolei „Uważny”91 widywał się z por. Stanisławem Leporowskim na swojej plebanii. Zapewniał funkcjonariusza, że gosposia jest dyskretna
a zarazem bojaźliwa, więc nikomu nie ujawni regularnych wizyt. Naiwnie prosił
jednak S. Leporowskiego, aby treści toczonych rozmów pozostawały tylko między nimi. Podczas jednej z nich porucznik celowo zaproponował alkohol, co rozwiązało język księdza. W jednym z wątków przedstawił on profilaktykę działań
organów bezpieczeństwa:
Wy panowie z UB na pewno wiecie o mnie więcej, aniżeli ja sam o sobie. (…) Przebywając na terenie ziem zachodnich w kilku różnych miejscowościach przekonałem się, że poszczególni pracownicy rozmawiając ze mną, zarzucali te same fakty
dotyczące mojego prowadzenia się, wobec czego domyśliłem się, że posiadane na
mnie materiały muszą być przekazywane92.

88

AIPN Sz, 00103/152/42, Kler, Człuchów…, Meldunek por. Mitruta z 16.11.1962 r., k. 150.

AIPN Sz, 00103/241/26, Kler, Białogard…, Raport z odbytego spotkania ze „Zbyszkiem”
z 9.07.1963 r., k. 290–291.
89

90

k. 61.

AIPN Sz, 00103/241/8, Kler, Człuchów (1965–1966), Doniesienie „Zygmunta” z 30.03.1965 r.,

Jeden z proboszczów dekanatu człuchowskiego. Chętny do współpracy, odpowiadał przed
por. S. Leporowskim. Zobowiązany do dostarczania pism Kurii gorzowskiej oraz informacji
z konferencji dekanalnych i rejonowych. Podczas spotkania 24.02.1960 r. sugerował funkcjonariuszowi, że może wykorzystywać konfesjonał w celu inwigilacji wiernych, AIPN Sz, 00103/241/3,
Kler, Człuchów (1951–1963), Wykaz TW po zagadnieniu kleru z 20.12.1961 r., k. 131; AIPN
Sz, 00103/241/6, Kler, Człuchów…, Notatka służbowa z odbytego spotkania z „Uważnym”
z 24.02.1960 r., k. 31–34.
91

92

Tamże, k. 33.

106

Konrad Konkol

W zależności od potrzeb funkcjonariusze nadzorujący pracę osobowych
źródeł informacji mieli przygotowaną tzw. legendę. Była to zmyślona historia,
opowiadana, gdy dany oficer został nakryty podczas rozmowy z agentem. Wówczas, aby nie wzbudzać podejrzeń osoby trzeciej, przedstawiał rzekomy powód
swojej obecności. Czynił to spokojnie, starając się zachowywać naturalnie. Dla
przykładu, ppor. Józef Matyjas spotykał się z „Gryfem” w Czarnem koło Człuchowa. Rozmawiali w domu tajnego współpracownika, mieszkającego z żoną i wnuczką. W ich obecności funkcjonariusz udawał kolegę z pracy, pragnącego załatwić
sprawy służbowe. W ten sposób bez problemu uzyskiwał pożądane informacje93.
Dla wielu pieniądze były decydującym argumentem w podjęciu decyzji o współpracy z organami bezpieczeństwa. Choć i na tym gruncie zdarzały się kuriozalne
sytuacje. Jeden z duchownych powiatu człuchowskiego zgłosił się do tamtejszej KP
MO, oferując swoje usługi. Powodem była niemożność spłacenia w wyznaczonym
terminie grzywny, wymierzonej przez Sąd Wojewódzki. „Franciszek” zobowiązał
się do dostarczania informacji na temat kleru a nawet zdjęć i wykazów personalnych dzieci, idących do I komunii świętej. Kpt. S. Leporowski przestrzegł jednak
kapłana, że „tylko za cenne materiały może spodziewać się od nich pomocy”94.
Na terenie całego kraju organy bezpieczeństwa jednolicie klasyfikowały duchowieństwo katolickie, dzieląc je na trzy grupy. Księży „pozytywnych”
lub „postępowych” uważano za wzór kapłaństwa, potrafiącego łączyć obowiązki duszpasterskie z przyjaznym stosunkiem do miejscowych urzędników.
Wymienionych cechował „lojalny” stosunek wobec PRL, respektowanie prawa
oraz udział w pracach przekształconego pod dyktando władz „Caritasu”. Z kolei
księża „bierni” nie angażowali się zbytnio w działalność swoich parafii. Unikali konfliktów dotyczących przepisów świeckich, z dystansem podchodząc do
realizacji wytycznych Kurii. Zdarzało się, że do tej grupy trafiały osoby nie do
końca „rozpracowane” przez UB/SB, gdyż dopiero wprowadziły się do danego
powiatu. Ostatnią grupę, najbardziej absorbującą aparat bezpieczeństwa, tworzyli księża „reakcyjni” lub „wrodzy”. Nie kryli w publicznych wystąpieniach czy
też prywatnych rozmowach nienawiści do komunizmu. Świadomie postępowali
wbrew zaleceniom władz, przestrzegając wiernych przed powszechną propagandą. Cieszyli się pełnym zaufaniem hierarchów, odrzucając jakiekolwiek możliwości współpracy z aparatem bezpieczeństwa. Tak też było w przypadku pow.
93

AIPN, Sz 00103/241/8, Kler, Człuchów…, Doniesienie „Gryfa” z 29.02.1965 r., k. 41–44.
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Tamże, Rozmowa kapitana Leporowskiego z „Franciszkiem” z 7.08.1965 r., k. 203.
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człuchowskiego. W poniższej tabeli zaprezentowano przykładową gradację tamtejszego duchowieństwa.
Tabela 5. Podział duchowieństwa powiatu człuchowskiego z 9 lutego 1962 roku
Księża postępowi

Księża bierni

Księża reakcyjni

Degler Ferdynand
(Chrząstowo)

Bieliński Franciszek (Bińcze)

Giecołd Franciszek
(Uniechowo)

Chadaj Edward (Człuchów)

Bujalski Mieczysław
(Człuchów)

Gliszczyński Leon
(Przechlewo)

Gruchała Mieczysław (Czarne)
Jamiński Józef (Polnica)

Patla Józef (Czarne)

Malawski Tadeusz (Debrzno)

Iwański Zdzisław (Czarne)
Kaźmierczak Henryk
(Chrząstowo)
Krieger Stanisław (Bińcze)
Luengen Wilhelm (Brzezie)
Sobczyński (Debrzno)

Zawadzki Julian (Wierzchowo) Skraba Piotr (Rzeczenica)
Smolnicki Jan (Sąpólno)
Szumiewski Stanisław
(Debrzno)
Wilczyński Zbigniew
(Człuchów)
Wołek-Wacławski Antoni
(Człuchów)
Zimny Antoni (Bińcze)

Źródło: AIPN Sz, 00103/241/3, Kler, Człuchów…, Kontrwywiadowcza charakterystyka
z 9.02.1962 r., k. 3–30.

Z wymienionych księży szczególną uwagę organy bezpieczeństwa zwracały
na A. Wołka-Wacławskiego i T. Malawskiego. Pierwszy był dziekanem dekanatu człuchowskiego a zarazem proboszczem parafii pod wezwaniem św. Jakuba
Apostoła. 5 listopada 1960 roku SB założyła wobec niego sprawę ewidencyjno-obserwacyjną o kryptonimie „Kominiarz”. „Figuranta” obserwowało ośmiu
tajnych współpracowników: „Piątkowski”, „Rynkowski”95, „Vita”, „Juras”96,
„Jurowicz”, „Witold”, „Jan” oraz „Stanley”. Zresztą sam zainteresowany przyznawał publicznie, że jest świadomy inwigilacji ze strony aparatu bezpieczeństwa. Wiedzę czerpał:

95
Wikary, spotykający się z porucznikiem S. Leporowskim. Przede wszystkim odpowiadał za
dostarczanie treści, informacji poruszanych podczas konferencji dekanalnych, tamże, k. 28.

Chętny do współpracy ksiądz, chwalony przez funkcjonariuszy, m.in. fotografował uroczystości peregrynacyjne w powiecie człuchowskim, skupiając się na „Kominiarzu”, AIPN Sz,
00103/152/41, Kler, Człuchów (1953–1963), k. 55.
96
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od organisty z Siemyśla, pow. Sławno, którego UB wciągnęło do współpracy dając
mu pseudonim i zadanie donoszenia o księżach. Tak samo powiedział mu członek
rady parafialnej, prywatny sklepikarz z Czarnego, że musi współpracować z UB
i donosić, co ksiądz robi i mówi97.

A. Wołek-Wacławski już w 1951 roku znalazł się na liście koszalińskiego
Referatu do Spraw Wyznań z asygnatą o konieczności przeniesienia na inny
teren98. Tak się jednak nie stało, co zawdzięczał przede wszystkim biskupom,
u których cieszył się nieposzlakowaną opinią. Odmiennie zaś sytuacja wyglądała
pośród podwładnych. Był względem nich surowy, „nie pozwalając na jakiekolwiek rozrywki, choćby niewinne wypicie kawy”99. Sam jednak, zdaniem kontaktu obywatelskiego „J”, „współżył ze swoją gospodynią jak z żoną”100.
Wydaje się, że przełomowym momentem była egzekucja należności, dokonana na plebanii 2 listopada 1962 roku. Zawłaszczenie części mienia przez urzędników wstrząsnęło dziekanem, znanym powszechnie ze skąpstwa. Od tamtej
pory zmienił zachowanie, stając się bardziej powściągliwym. Zdaniem „Witolda”
zaczął „pozytywnie wypowiadać się pod adresem władz świeckich (…) jakby odżył w stosunku do lat poprzednich, kiedy to wykazywał wielkie zdenerwowanie
i niezadowolenie”101. Mimo to wciąż sprawiał funkcjonariuszom problemy. Publicznie krytykował duchownych, angażujących się w prace „Caritasu”, przyrównując ich do „agentury UB”. Poza tym nigdy nie wyjaśniono kwestii, skąd czerpał
wiedzę na temat planowanych posunięć aparatu bezpieczeństwa. Zawczasu miał
informacje, przestrzegając innych księży. Być może działo się to dzięki pomocy
byłego milicjanta Wacława Grzywacza. Mieszkaniec Człuchowa wysyłał listy do
Urzędu Rady Ministrów, krytykując miejscowe władze za łamanie prawa podczas walki z Kościołem katolickim.
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k. 10.

Tamże, Streszczenie materiałów operacyjnych z parafii Człuchów za 1960 r. z 14.12.1960 r.,

98
AP w Koszalinie, Wydział do Spraw Wyznań, Nadzór nad Kościołem rzymskokatolickim (1949–1955), List przewodniczącego PWRN Jana Musiała do Urzędu do Spraw Wyznań
z 10.05.1951 r., sygn. 1/29, k. 240.
99
AIPN Sz, 00103/241/4, Kler, Człuchów 1948–1963, Sprawozdanie z pracy agenturalno-operacyjnej RSB KP MO w Człuchowie za IV kwartał z 16.12.1959 r., 61.

AIPN Sz, 00103/241/10, Kler, Człuchów (1959–1965), Rozmowa z KO „J” na temat wikariuszy człuchowskiej parafii z 21.01.1963 r., k. 167.
100

101

Tamże, Notatka służbowa z odbytego spotkania z „Witoldem” z 15.08.1963 r., k. 231.
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Jako przykład podawał osobę ks. Wacławskiego, który według niego był prześladowany i gnębiony środkami administracyjnymi, karami pieniężnymi i innymi przy
oczywistym poparciu władz wojewódzkich102.

Zresztą w niektórych powiatach zdarzały się podobne sytuacje, co świadczy
o niejednolitym charakterze kadr SB. W powiecie szczecineckim tajny współpracownik „Kazimierz” doniósł ppłk Stefanowi Sokołowskiemu:
Od księdza Bujaka i Szachnitowskiego dowiedziałem się, że zastępca Komendanta
do Spraw Bezpieczeństwa to bardzo równy chłop. Dla księży nie jest szkodliwy,
pracuje tylko dla pieniędzy. Ma bardzo wierzącą matkę, której wszystko opowiada
co się dzieje w Komendzie (…) a matka przekazuje dla księży te informacje103.

Druga sprawa o kryptonimie „Aktywny” dotyczyła proboszcza Tadeusza
Malawskiego z Debrzna. Z racji wzorowego prowadzenia, wykorzystywano ją
później podczas szkoleń MSW w Legionowie. Wobec kapłana stosowano różne metody, przede wszystkim kolegia, jednak i one okazywały się nieskuteczne.
T. Malawski respektował tylko zarządzenia Kurii gorzowskiej. Sprytnie manipulował wiernymi, zlecając im poszczególne zadania, dzięki czemu sam unikał
konsekwencji. Aktywizował miejscową ludność, celowo dyskryminując członków takich propaństwowych organizacji jak Związek Młodzieży Socjalistycznej,
Związek Młodzieży Wiejskiej czy też Związek Harcerstwa Polskiego. Obserwowało go siedmiu tajnych współpracowników. Zdaniem „Izydora” i „Telmana”
sprowadził z Piły kochankę, pełniącą oficjalnie obowiązki gospodyni. M.R. miała „wielki wpływ na niego i rządziła plebanią jak jej się podobało”104. Sytuacja
ta gorszyła wiernych, z coraz większą dezaprobatą odnoszących się do kapłana.
Wykorzystał to między innymi „Zbyszek”, który nakłonił parafian, aby sporządzili odpowiednie pismo do Kurii gorzowskiej. O decydującym sukcesie organów bezpieczeństwa zadecydowała jednak rozprawa sądowa. 13 i 14 października 1962 roku „Aktywny” stanął przed wymiarem sprawiedliwości, gdyż używał
siły w celu nakłonienia dzieci do nauki religii. Przed sprawą SB celowo wywołała
skandal, przesłuchując aż 70 świadków. Załamany T. Malawski przyznał się do
102

AIPN Sz, 00103/152/41, Kler, Człuchów…, List Wacława Grzywacza z 10.02.1962 r., k. 14.

AIPN Sz, 00103/241/11, Kler, Szczecinek (1955–1962), Informacja specjalna ze spotkania
z „Kazimierzem” z 24.03.1962 r., k. 206–207.
103

104
AIPN Sz, 00103/152/42, Kler, Człuchów…, Notatka służbowa w sprawie ks. prob. Tadeusza
Malawskiego z 4.01.1962 r., k. 7.
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winy, otrzymując karę rocznego więzienia w zawieszeniu na okres 3 lat. Wskutek
tego biskupi przenieśli księdza na inny teren.
W przypadku opisanego proboszcza ważną rolę odegrała prasa. Pod koniec
1959 roku mjr M. Śroń nakazywał podwładnym:
kontakt z redakcją miejscowej gazety Głosu Koszalińskiego i o faktach kompromitujących kler powiadamiać ich, celem umieszczenia artykułów ośmieszających kler
bądź demaskujących ich działalność105.

26 października 1962 roku ukazał się tekst pod tytułem Czy kogoś ukamienowano?. Autor Stanisław Rams krytykował w nim „fanatyzm” T. Malawskiego,
dowodząc winy oskarżonego. Posądzał go o nękanie psychiczne niewierzących:
groził wiekuistą smołą i rogatymi diabłami (…) bogate tradycje świętej pamięci inkwizycji, rozpalanie ognisk na wolnym powietrzu nie wchodziły w rachubę, prawdopodobnie ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe106.

Jednocześnie, co było typowe w takich artykułach, zachwalał powszechną
tolerancję religijną w PRL.
Rzekoma wolność wyznania, zagwarantowana przez ustawę zasadniczą,
obowiązywała jedynie w prawodawstwie. Na terenie całego kraju inwigilowano
osoby świeckie, angażujące się w życie swoich parafii. Funkcjonariusze szantażowali ich podczas tzw. rozmów profilaktycznych, domagając się zerwania więzi
z Kościołem katolickim. W przeciwnym wypadku grozili karami finansowymi
czy też utratą pracy. Przykładem jest powiat szczecinecki, w którym kpt Józef
Wypych domagał się wyciągnięcia konsekwencji wobec tamtejszych pracowników wymiaru sprawiedliwości. Uważał, że „kler ma możliwość poprzez tego
rodzaju ludzi w całości penetrować działalność tak odpowiedzialnych instytucji
państwowych”107. W celu potwierdzenia stawianych zarzutów, przygotował listę
prawników wraz z ich „wykroczeniami”, żądając redukcji etatów, co zaprezentowano w tabeli 6.

105
AIPN Sz, 00103/241/22, Kler, województwo…, Perspektywiczny plan pracy po zagadnieniu
kleru w województwie koszalińskim z 15.12.1959 r., k. 114.
106

S. Rams, Czy kogoś ukamienowano?, „Głos Koszaliński” 1962, nr 257, s. 3.

AIPN Sz, 00103/241/11, Kler, Szczecinek…, Pismo do zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO SB w Koszalinie z 2.08.1962 r., k. 256.
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Tabela 6. Przeznaczeni do zwolnienia pracownicy Sądu Powiatowego
i Prokuratury Powiatowej w Człuchowie z 2 lipca 1962 roku
Pracownik
Barciński Zenon – pracownik umysłowy Sądu Powiatowego
Dolecki Eugeniusz – wiceprezes
Sądu Powiatowego
Doroszewski (imienia nie ustalono)
– komornik Sądu Powiatowego
Górski Edward – kierownik sekretariatu Prok. Powiatowej
Matkowski Metody Zbigniew –
sędzia Sądu Powiatowego
Regliński Roman – podprokurator
Prok. Powiatowej
Wojtalewicz Krystyna – pracownik
umysłowy Sądu Powiatowego
Wojtalewicz Lidia – pracownik
umysłowy Prok. Powiatowej

Zarzut
gorliwy katolik, aktywnie brał udział w uroczystościach
peregrynacyjnych
ukląkł wraz z rodziną przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej podczas uroczystości peregrynacyjnych
nie wykonywał wyroków sądu dotyczących duchowieństwa, przede wszystkim chodziło o eksmisje
aktywnie brał udział we wszystkich uroczystościach
kościelnych
podczas uroczystości peregrynacyjnych wystawił ołtarz
w oknie swojego domu
gorliwy katolik, który zrzekł się legitymacji partyjnej
podczas uroczystości peregrynacyjnych stołowała u siebie
w domu zakonników
na okres peregrynacji wzięła urlop, aby „usługiwać” zakonnikom, stołującym się u jej rodziców

Źródło: AIPN Sz, 00103/152/29, Kler, Kołobrzeg (1958–1963), Doniesienie „Józefa” z 1.12.1959 r.,
k. 255–256.

Osoby piastujące urzędy państwowe niejednokrotnie łamały wytyczne
partii, stając po stronie duchowieństwa. Organy bezpieczeństwa analizowały
każdy taki przypadek, przy okazji poznając metody działań kleru. Tajny współpracownik o pseudonimie „Józef” odpowiadał za obserwację Jana Głażewskiego, proboszcza z Mieszałek koło Szczecinka. Pośród dostarczanych informacji
uwagę funkcjonariuszy zwróciła kwestia kontroli finansowych. Okazało się, że
J. Głażewskiego pouczał miejscowy ksiądz, w jaki sposób można uniknąć konsekwencji związanych z wizytą komornika. Wiedzę swą nabył od jednego z pracowników Wydziału Finansowego PPRN w Białogardzie, dzięki czemu uniknął
konfiskaty radia, adaptera oraz motoru. Działo się tak, gdyż:
na drzwiach pokoju, gdzie były cenniejsze rzeczy, wywieszał bilet wizytowy z nazwiskiem i imieniem na przykład matki, ojca lub gospodyni. Wówczas komornik
nie miał prawa wkroczyć do tych pokoi108.

108

k. 75.

AIPN Sz, 00103/152/29, Kler, Kołobrzeg (1958–1963), Doniesienie „Józefa” z 1.12.1959 r.,
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Podobne historie pozwalały władzom na wypracowywanie odpowiednich
technik działania, zawężających swobodę i niezależność kleru. Uzyskane dane
dostarczano na przykład do prokuratury, co burzyło przygotowywaną przez danego kapłana linię obrony. Tak też było w przypadku ks. Zygmunta Młynarka
z Rusinowa koło Świdwina, który stanął przed Kolegium Karno-Administracyjnym za nielegalną zbiórkę (pomagał mu m.in. „Wilk”). Po akcji tajny współpracownik dowiedział się od kapłana, jak należy zeznawać, aby uniknąć konsekwencji prawnych. Zalecał wmawiać przesłuchującym, że celem gromadzonych
środków nie było seminarium duchowne, lecz dobrowolna ofiara wiernych109.
Wobec „agresywnego” kleru organy bezpieczeństwa stosowały także najprostsze metody, przynoszące jednak wymierne korzyści. Ofiarą jednej z nich
został Tadeusz Caruk, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Stanisława Kostki
w Siemyślu niedaleko Kołobrzegu. Od końca lat 50. XX wieku sprawiał miejscowym władzom problemy i był obserwowany przez SB. W konsekwencji urzędnicy, z racji zadłużenia podatkowego, dokonali 4 lutego 1963 roku zajęcia mienia
na plebanii. Przeprowadzona akcja wywołała oburzenie pośród wiernych. Sam
T. Caruk stawiał fizyczny opór, co wywołało interwencję MO. Podczas rewizji osobistej doszło do rękoczynów. Mimo to duchownemu zarekwirowano książeczki oszczędnościowe na kwotę 4000 złotych. Poszkodowany w następnych
tygodniach publicznie krytykował postępowanie władz, aktywizując parafian.
Wysyłał liczne odwołania do Warszawy, opisując „napad” urzędników i funkcjonariuszy na jego osobę110. W konsekwencji ci ostatni, wbrew woli kapłana,
zaczęli składać mu niespodziewane wizyty na oczach wiernych. Sugerowali tym
samym, że ksiądz utrzymuje bliskie kontakty z aparatem bezpieczeństwa. Rezultatem takiej praktyki była polaryzacja opinii parafian o zachowaniu proboszcza.
Część z nich pragnęła sporządzić odpowiednie pismo do Kurii gorzowskiej111.
Zdarzało się, że funkcjonariusze UB/SB musieli działać samodzielnie, bez
pośrednictwa osobowych źródeł informacji (np. w Siemyślu). Przyczyną takiego
stanu był brak tajnych współpracowników, co charakteryzowało większą część
obszaru województwa koszalińskiego. Nawet jeśli znajdowali się w ewidencji to
AIPN Sz, 00103/241/15, Kler, Świdwin (1953–1963), Meldunek sytuacyjny z działalności
kleru powiatu świdwińskiego z 21.01.1959 r., k. 209.
109

110
AIPN Sz, 00103/152/43, Kler, Kołobrzeg (1958–1963), Meldunek majora Franciszka Nowaka z 5.02.1963 r., k. 60–63.
111
AIPN Sz, 00103/152/44, Kler, Kołobrzeg (1953–1963), Charakterystyka kontrwywiadowcza
za 1962 r. z 6.02.1963 r., k. 71.
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często w ogóle nie spełniali pokładanych w nich nadziei. Ich obecność przyczyniała się jedynie do lepszych statystyk w miesięcznych sprawozdaniach oficerów.
Przykładem jest powiat sławieński z czerwca 1962 roku. Raport por. J. Zagłoby
ukazuje beznadziejny obraz agentury, niefrasobliwie realizującej otrzymywane zadania. „Władysław”, ksiądz zwerbowany dwa lata wcześniej, stawianym
funkcjonariuszowi alkoholem próbował nadrobić brak efektów swoich działań.
Podczas zakrapianych spotkań starał się nawet przekonywać współrozmówcę do
racji Kościoła katolickiego. Nie przekraczał jednak pewnych granic, gdyż miał
świadomość wiedzy SB o jego licznych romansach z kobietami. Z kolei w przypadku „Kocięby”, miejscowego organisty i leśniczego, wynikła kuriozalna sytuacja. Wymieniony większość doniesień składał na skrytkę pocztową, używając
tylko sobie znanych skrótów, nie rozwijając myśli112. Z tego powodu dostarczane
wiadomości były bezużyteczne, gdyż nikt nie mógł ich odczytać a na osobiste
spotkania tajny współpracownik nie chciał się godzić. Zresztą jego działalność
została „zdekonspirowana” przez ks. Edwarda Mokrzyckiego z Sieciemina. Proboszcz, wobec którego organy bezpieczeństwa prowadziły sprawę ewidencyjno-obserwacyjną o kryptonimie „Syrena”, dowiedział się z niewiadomego źródła
o braku lojalności „Kocięby”.
Wśród nieprzydatnych informatorów, porucznik J. Zagłoba wyróżnił zaledwie jednego tajnego współpracownika, godnego zaufania. Chodziło o „Piękną”,
pozyskaną do współpracy przez kpt. Stanisława Prokopa 12 lutego 1962 roku.
Kobieta sama zadeklarowała chęć kolaboracji, „dostarczając interesujących informacji na temat aktywu kościelnego oraz nagrywanych kazań”113. Zresztą robiła to
już wcześniej, podkreślając że czyni to z własnej patriotycznej potrzeby. Jedyną
przeszkodą dla SB był jej zazdrosny mąż, śledzący żonę gdziekolwiek by się nie
ruszyła.
Działalność organów bezpieczeństwa miała na celu podporządkowanie duchowieństwa wytycznym partii. „Komuniści zdawali sobie sprawę, że do przyjęcia, utrwalenia i zachowania władzy konieczne jest posiadanie rozbudowanego
systemu kontroli i inwigilacji społeczeństwa”114. Po drugiej wojnie światowej,
wzorując się na Związku Radzieckim, MBP nosiło się z zamiarem likwidacji
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AIPN Sz, 00103/152/19, Kler, Sławno (1958–1963), Sprawozdanie za 06.1962, k. 30–32.
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Tamże, k. 33–34.
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Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej
(1944–1990). Zbiór studiów, red. A. Jusupović, R. Leśkiewicz, Warszawa 2013, s. 19.
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Kościoła katolickiego, jednak postawa wiernych uniemożliwiła taki scenariusz.
Nie bez znaczenia były również gorszące metody aparatu, którego przedstawiciele budzili powszechną obawę wśród obywateli. Toteż wobec nikłych sukcesów
na polu ateizacji narodu, władze od początku lat 50. XX wieku przystąpiły za
pośrednictwem UB/SB do zmasowanego ataku na kler. Aresztowania, kolegia,
przesłuchania, inwigilacje czy też szeroko pojęta propaganda miały spolaryzować środowisko księży oraz odsunąć jak największą liczbę wiernych od nauk
Kościoła.
Przy pomocy stworzonej atmosfery strachu, przy posiadaniu różnorodnych środków nacisku (…) resort miał wygenerować pożądane postawy zewnętrzne stanu
duchownego: afirmujące rzeczywistość jako całość bądź jej wybrane elementy115.

Na obszarze całego kraju nie przyniosło to jednak pożądanych skutków.
Wydaje się, w świetle kwerend archiwalnych oraz publikacji naukowych,
że o porażce resortu bezpieczeństwa przesądziły braki kadrowe. Dla miast wojewódzkich i powiatowych zagadnienie to nie stanowiło większego problemu,
w przeciwieństwie do mniejszych ośrodków. Nikła liczba etatów nie pozwalała
na prawidłowe prowadzenie dokumentacji a także związanych z nią działań operacyjnych. Zdarzało się, że na jednego funkcjonariusza przypadało nawet kilkanaście spraw, co uniemożliwiało sumienne wykonywanie pracy. Poza tym UB/SB
zobowiązane były do współpracy z urzędami administracji państwowej oraz sądownictwem. Z tej prostej przyczyny na wszystko nie wystarczyło czasu. Zadania nie ułatwiała również postawa samego duchowieństwa, „nie zamierzającego
godzić się na rolę bezwolnego narzędzia”116. Można więc zaryzykować postawienie tezy, że to właśnie Kościół katolicki stanowił aż do 1989 roku najpoważniejszego przeciwnika dla przedstawicieli i zwolenników „nowego porządku”.
Organy bezpieczeństwa, mimo licznych utrudnień, dysponowały olbrzymią
wiedzą na temat działalności kleru. Na terenie województwa koszalińskiego miały dostęp do pism Kurii gorzowskiej, regulujących funkcjonowanie parafii. Dzięki
osobowym źródłom informacji otrzymywały relacje, traktujące wręcz o wszystkich dziedzinach życia kleru. Wybrane przykłady szeroko zakrojonych inwigilacji zawarto w tabeli, gdzie przedstawiono sprawy ewidencyjno-obserwacyjne.
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Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001, s. 299.

Komunizm w Polsce, red. W. Bernacki, H. Głębocki, M. Korkuć, F. Musiał, J. Szark,
Z. Zblewski, Kraków 2010, s. 219.
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Gromadzone materiały wykorzystywane były na różne sposoby, jak choćby w celach propagandy, „przenikającej wszystkie dziedziny życia społecznego PRL”117.
Jednak i ona nie była w stanie wynaturzyć mentalności polskich katolików, przekładających prymat proboszcza nad wytyczne kolejnych dygnitarzy partyjnych.
Tabela 7. Przykłady spraw ewidencyjno-obserwacyjnych
z województwa koszalińskiego w latach 1950–1975
Imię i nazwisko

Stanowisko/parafia
pod wezwaniem

Kryptonim
sprawy

Inwigilowany
przez tajnych
współpracowników

1

2

3

4

Powiat białogardzki
Teodozjusz
Komarczewski

wikary, Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Białogardzie

„Grażyna”,
„Czarni”
proboszcz (1957–1963), Matki
„Skowroński”
Jan Mleczko
Bożej Wspomożenia Wiernych
w Tychowie
Powiat bytowski
proboszcz (1957–1981), NajświętStefan Janke
szego Serca Pana Jezusa w Kra„Teolog”
„Cichy”
marzynach
proboszcz (1956–1971), św. Pawła
„Pleban”,
„Wpływowy”
Lech Rychwalski
„Kościuszko”
i Piotra Ap. w Półcznie
Witold
proboszcz (1950–1960), św. Marii
„Kowalski”,
„Niepoprawny”
Szymczukiewicz
Magdaleny w Ugoszczy
„Jaszczurka”, „Stach”
superior (1950–1982), Dom ZaEdward Zieliński
„Referent”
„Grzegorz”
konny Filipinów w Bytowie
Powiat człuchowski
„Leśniak”, „Lis”,
„Paweł”, „Jadzia”,
Jan Borzyszkowski wikary, św. Wawrzyńca w Brzeziu
„Mąciciel”
„Stanisław”,
„Witold”,
„Piątkowski”
proboszcz (1958–1984),
Leon Gliszczyński
„Sęp”
„Jacek”
św. Anny w Przechlewie
„Jurewicz”,
proboszcz (1947–1974), NajświętWładysław Holak
„Czarny”
„Stanisław”, „Józef”,
szej Maryi Panny w Koczale
„Jan”
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1

2

proboszcz (1959–1962), WnieboTadeusz Malawski* wzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Debrznie
Piotr Skraba
Jan Smolicki
Antoni Wołek-Wacławski

proboszcz (1957–1961), Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Mikołaja w Rzeczenicy
proboszcz (1953–1983), św. Wawrzyńca w Sąpolnie
proboszcz (1958–1975), św. Jakuba Apostoła w Człuchowie

Powiat drawski
proboszcz (1947–1954, 1957–
1960) Zmartwychwstania Pana
Franciszek Lis
Naszego Jezusa Chrystusa w
Drawsku Pomorskim
proboszcz (1957–1978), Matki
Zygmunt Ratajczak Bożej Królowej Polski w Kaliszu
Pomorskim
proboszcz (1946–1960), św. MiStanisław Tatar
chała Archanioła w Łabędziu
Powiat kołobrzeski
proboszcz (1959–1985), WnieboLudwik Chamski
wstąpienia Pańskiego w Dygowie
proboszcz (1955–1959), św.
Bolesław Dratwa
Szczepana w Rymaniu
proboszcz (1958–1973), Matki
Jan Lis
Bożej od Wykupu Niewolników
w Okonku

Piotr Mielczarek

Franciszek
Pochwała

Kazimierz Antosz

3

4

„Aktywny”

„Zbyszek”,
„Uważny”, „Witold”,
„Telman”, „Izydor”,
„Śmiały”, „Władek”

„Młody”

„Rynkowski”,
„Witold”

„Siwy”

„Kominiarz”

„Klasztor”

„Włodek”, „Jurek”,
„X”, „Teolog”

„Katecheta”

„Irena”

„Podległy”

„Wilimborek”

„Sługa”

„Pobożny”
„Czepuro”,
„Baran”, „Marek”,
„Kowalski”,
„Merry”, „PT”,
„Kazimierz”, „SD”,
„Groźny”, „Maria”,
„Nieśmiały”

proboszcz (1959–1970), św. Marcina w Kołobrzegu

proboszcz (1953–1959), Podwyższenia Krzyża Świętego w Ustroniu Morskim
Powiat koszaliński
proboszcz (1955–1961), św. Stanisława Kostki w Sianowie

„Witold”, „Zbyszek”,
„Rynkowski”
„Piątkowski”,
„Rynkowski”, „Vita”,
„Juras”, „Jurowicz”,
„Witold”, „Jan”,
„Stanley”

„Kamiński”, „Marek”

„Antek”

„Kamińska”,
„Marian”, „Konrad”,
„Zbyszek”, „Wasyl”
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Tadeusz
Jaszkiewicz
Michał Rębisz
Damian Tyniecki
Józef Wałek
Kazimierz Zieliński
Bronisław
Czapiewski
Alojzy Graczyk
Jan Karnicki

Zbigniew Ligęza
Edward Mokrzycki
Stefan Szpręga
Wacław Szymanik

Stefan Blezień
Józef Czerkies
Karol Chmielewski
Ludwik Dąbrowski
Stanisław Rukasz

2

proboszcz (1957–1960), Trójcy
Świętej w Dobrzycy

3

4

„Aktor”

„Góral”, „Bonifacy”

„Gorliwy”
proboszcz (1950–1955), św. Józe„Pomocnik”
fa w Koszalinie
proboszcz (1958), Najświętszego
„Pasterz”
Serca Pana Jezusa w Cieszeniewie
proboszcz (1957–1978), Przemie„Wirus”
nienia Pańskiego w Mielnie
Powiat miastecki
proboszcz (1945–1957), Chrystusa Króla w Kołczygłowach
proboszcz (1957–1958), Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny w Trzebielinie
proboszcz (1945–1962), Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia
Wiernych w Miastku
Powiat sławieński
proboszcz (1959–1963), Matki
Bożej Częstochowskiej w Darłowie
proboszcz (1956–1984), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sie„Syrena”
cieminie
proboszcz (1947–1967), Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
w Łącku
proboszcz (1958–1971),
św. Antoniego Padewskiego
„Czarny”
w Sławnie
Powiat słupski
proboszcz (1952–1959), Świętej
„Gruby”
Rodziny w Słupsku
proboszcz (1958–1982), Matki
Bożej Częstochowskiej
„Fanatyk”
w Duninowie
proboszcz (1946–1964), Najświęt„Stary”
szej Maryi Panny w Słupsku
wikary, św. Józefa Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny w Zagórzycach
„Jezuici”
Proboszcz (1961–1965), jw.

„Lech”, „Bonifacy”
„Ojciec”, „Roman”,
„Dyplomata”
„Lech”, „Bonifacy”
„Adolf”, „Strajc”

„Warga”

„Irka”,
„Mieczysław”,
„R-5”, „Cywis”
„Kocięba”, „Drożnik
Macieja”, „Pióro”,
„Burak”
„Chiczewski”,
„Tulipan”, „Cywis”,
„Umywalski”
„Piękna”, „Kasztany”

„Skrzydło”
„Henryk”
„Skrzydło”, „Homo”
„Roman”,
„Skrzydło”, „Kowal”,
„Jan Jabłoński”
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proboszcz (1952–1985), NajWincenty Lesiak
świętszego Serca Jezusowego
w Słupsku
proboszcz (1957–1977), NajświętWiktor Markiewicz
szego Zbawiciela w Ustce
w latach 1959–1960 dyrektor NiżWiktor Panecki
szego Seminarium Duchownego
w Słupsku
Józef Walawski

Jan Głażewski
Stanisław
Grzebalski
Jan Kupczak
Jan Lis
Alfred Osipowicz
Mieczysław
Palczyński
Jan Wysocki
Zawada Bernard

Leopold Donocik
Eugeniusz
Kłoskowski
Marian Lisowski
Zygmunt Trzeciak

proboszcz (1959–1966), św. Piotra
i Pawła w Główczycach

3

4

„Wicek”

„Mewa”, „Zielony”,
„Marek”, „Zbyszko”,
„Kazik”

„Wiktor”
„Konspirator”

„Bolek”

„Jezuita”

„Jacek”, „Roman”,
„Kowal”, „Jan
Jabłoński”

Powiat szczecinecki
proboszcz (1957–1965), św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny w Mieszałkach
proboszcz (1955–1967), Matki
Bożej Królowej Polski w Grzmiącej
proboszcz (1948–1961), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Łubowie
proboszcz (1958–1973), Matki
Bożej od Wykupu Niewolników
„Lis”
w Okonku
proboszcz (1961–1973), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
„Muzyk”
w Łubowie
proboszcz (1953–1967), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Wierzchowie
proboszcz (1959–1978), św. Stefa„Wacek”
na w Barwicach
proboszcz (1945–1966), Świętej
„Czapla”
Trójcy w Czaplinku
Powiat świdwiński
proboszcz (1957–1969), Matki
„Organizator”
Bożej Różańcowej w Sławoborzu
proboszcz (1958–1971), Matki Bożej Nieustającej Pomocy
„Teolog”
w Świdwinie
proboszcz (1959–1963), Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
„Lis”
Maryi Panny w Połczynie Zdroju
proboszcz (1964–1974), Matki
Boskiej Częstochowskiej w Lipiu

„A-222”, „Józef”
„Józef”

„Janek”, „81”,
„Homo”

„333”

„Król”, „Jawa”,
„Marek”
„Tolek”, „Kwiatek”,
„A-25”
„Zamojski”,
„Józefowski”
„Miszczyk”
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proboszcz (1958–1962), WnieboWacław Zięba
wzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Toporzyku
Powiat wałecki
Mieczysław
proboszcz (1947–1964), św. AntoKasprowicz
niego w Człopie
Wacław
proboszcz (1957–1966), św. JakuKiersnowski
ba w Szwecji
proboszcz (1961–1972), NaroWitold Konieczny dzenia najświętszej Maryi Panny
w Sypniewie
proboszcz (1949–1961), NaroJózef Wróbel
dzenia Najświętszej Maryi Panny
w Sypniewie
proboszcz (1957–1965), św. KataJan Żak
rzyny w Marcinkowicach
Powiat złotowski
proboszcz (1952–1975), WnieboStanisław Brzęczek wzięcia Najświętszej Marii Panny
w Złotowie
proboszcz (1958–1973),
Władysław Nawora
św. Jakuba w Bługowie
Czesław Wicha

wikary z Lipki Krajeńskiej

Bronisław
Wieliczko

proboszcz (1949–1970) w Lipce
Krajeńskiej

3

4

„Wojtek”, „Klucz”

„Wulkan”

„Sławek”

„Wychowawca”

„Płoński”

„Fotograf”

„Albin”

„Szpak”

„Albin”, „Kuba”

„Kruk”

„Płoński”, „Zygfryd”,
„Gleba”

„Sługa”

„Biały”, „Władek”
„Grzegorz”, „Ir”
„Leon”, „Grom”

„Orator”

„Kruk”

„Wróblewski”,
„Grzegorz”,
„Krysia”, „Władek”
„Biały”, „Rysio”,
„Janek”

Władze państwowe nigdy nie uznały probostwa Tadeusza Malawskiego w Debrznie. Stąd piastował on ten
urząd jako tzw. samodzielny wikariusz.

*

Źródło: opracowanie własne.
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Abstrakt
Koniec II wojny światowej to czas, w którym Polska znalazła się pod wpływem Związku Radzieckiego. W latach czterdziestych XX wieku zinstytucjonalizowana władza komunistyczna dotykała i sprawowała kontrolę nad każdym aspektem życia codziennego
obywateli. Jednym z najtrudniejszych do wprowadzenia w życie działań była sekularyzacja polskiego społeczeństwa. Katolicki światopogląd był wówczas jednym z najistotniejszych czynników, które wpływały na zachowanie oraz sposób myślenia społeczności
polskiej, jednocześnie wyraźnie kontrastując z głoszonym przez komunistów ateizmem.
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Z tego powodu ówczesne organy bezpieczeństwa ustanowiły sprawę nadzoru kleru jako
priorytet. W związku z tym postanowieniem, władze wprowadziły represje mające na
celu podważenie autorytetu duchownych, a także odciągnięcie wierzących od nauk Kościoła rzymskokatolickiego. Działania w tym zakresie były prowadzone z równym natężeniem na obszarze całego kraju, włącznie z województwem koszalińskim, które zostało
ustanowione latem 1950 roku.

Security Service Operations against the Clergy and Congregation
of Roman Catholic Church in Koszalin Province in 1950–1975
Abstract
The end of the II WW brought Poland into the USSR’s influence zone. The 1940s was
a decade which institutionalised the communist power imposed on every area of people’s
lives. One of the most difficult task to implement was the secularization of polish society.
Catholic world-view was one of the major factors that influenced their behaviour and
way of thinking and meaningfully contrasted with atheism ‘recommended’ by the communists. That is why one of the Security Service priorities was clergy surveillance and
repressions referred to undermine clergy’s authority as well as pulling back the believers
away from the Roman Catholic Church learning. Those operations were equal in action
in the whole country, including Koszalin Province, which was constituted in the summer
of 1950.
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Od 1944 roku przejęcie kontroli nad wymiarem sprawiedliwości stało się jednym
z głównych celów władzy ludowej, która poprzez sądownictwo i wprowadzone
w nim zmiany chciała przejąć, a później ugruntować swoje rządy i nowy ustrój
polityczno-gospodarczy1. W pewnym stopniu, sytuacja w polskim sądownic-

W. Grabowski, Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 1940–1945, Warszawa
1995, s. 83–84. W strukturach Polskiego Państwa Podziemnego od końca 1941 r. funkcjonował
Departament Sprawiedliwości. Jednym z jego pionów był Wydział Administracyjny, który zajmował się przygotowaniem obsady personalnej i uruchomieniem wymiaru sprawiedliwości po
zakończeniu okupacji. W jego ramach ustalano kandydatury na stanowiska kierownicze w sądach
i prokuraturach apelacyjnych i okręgowych w okręgach: warszawskim, lubelskim, lwowskim,
poznańskim, wileńskim, krakowskim i katowickim. Wydział Administracyjny przygotowywał
również zabezpieczenie mienia i akt sądów polskich i okupacyjnych, wydziałów hipotecznych,
1
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twie po zakończeniu działań wojennych sprzyjała wprowadzeniu zmian. Wielu
wykształconych i doświadczonych prawników zginęło podczas wojny, zostało
wywiezionych do obozów koncentracyjnych i sowieckich łagrów, gdzie poniosło śmierć, bądź emigrowało zagranicę2. Z 3500 czynnych przed wojną sędziów
i prokuratorów – po drugiej wojnie światowej zatrudniono 1300 przedstawicieli
tego zawodu3.
Podczas okupacji w kraju przebywało około 1646 sędziów i prokuratorów,
co stanowiło tylko 46% przedwojennej kadry4. Za granicą – w Wielkiej Brytanii,
Palestynie, Afryce i Stanach Zjednoczonych – znajdowało się ich blisko 2005.
Braki kadrowe wymusiły ponowne zatrudnianie sędziów w stanie spoczyn6
ku , a także odpowiednie zarządzanie pozostałymi zasobami ludzkimi m.in.
przez delegowanie do rozpatrywania spraw w innych sądach – postępowania sądowe (m.in. o nabycie spadku, uznanie osoby zaginionej za zmarłą, o należną
zapłatę) były jednym z elementów normalizacji powojennego życia społecznego7. Zaspokojenie związanych z tym potrzeb społecznych stało się praktycznym
sprawdzianem dla nowej władzy, jak i koniecznością w procesie przejmowania
rządów.
Do 1950 roku zachowana została przedwojenna organizacja sądownictwa, na
którą składały się: sądy grodzkie, okręgowe, apelacyjne i Sąd Najwyższy. Część
doświadczonej kadry sędziowskiej i prokuratorskiej została wcielona w szeregi Wojska Polskiego i obsadzona, w tworzonych pod przykrywką zapewnienia
bezpieczeństwa i ładu prawnego, Sądach Wojskowych, w których skazywano
kancelarii notarialnych i komorniczych oraz akt niemieckich urzędów wymiaru sprawiedliwości.
Opracowywano m.in. budżet Ministerstwa Sprawiedliwości na okres powojenny.
2
A. Bereza, Historia Sądu Apelacyjnego w Lublinie (1917–1950)*(1990–2010), Lublin 2010,
s. 97.

P. Kładoczny, Kształcenie prawników w Polsce w latach 1944–1989, „Studia Iuridica” 1998,
t. XXXV, s. 89; A. Watoła, Problem niezawisłości w świetle kadr Sądu Najwyższego i Najwyższego Sądu Wojskowego w początkach Polski Ludowej, „Z Dziejów Prawa” 2011, t. 4, s. 236.
3

4

W. Grabowski, Delegatura Rządu..., s. 84.

5

Tamże.

Umożliwiał to dekret z 22.02.1946 r. o rejestracji i przymusowym zatrudnianiu we władzach
wymiaru sprawiedliwości osób, mających kwalifikacje do objęcia stanowiska sędziego, Dz.U.
1946, nr 9, poz. 65.
6

7
A. Kaźmierczak, Postępowanie przed sądem w sprawach uznania za zmarłego i stwierdzenia
zgonu jako jeden z elementów procesu normalizacji powojennego życia społecznego w Szczecinie
(1947), maszynopis. Referat wygłoszono na VI Międzynarodowej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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także osoby cywilne, oskarżane m.in. o wrogą działalność przeciwko państwu
polskiemu i nowemu ustrojowi, zasądzając również najwyższy wymiar kary, jaki
przewidywał Wojskowy Kodeks Karny8 – karę śmierci9.
Sędziowie apelacyjni i okręgowi orzekali również w postępowaniu doraźnym zgodnie z dekretem z 16 listopada 1945 roku o postępowaniu doraźnym10.
Według przepisów dekretu postępowanie w trybie doraźnym odbywało się bez
śledztwa. Prokurator mógł samodzielnie przeprowadzić dochodzenie lub za pośrednictwem Milicji Obywatelskiej zwrócić się do sędziów śledczych lub sądów
grodzkich o dokonanie poszczególnych czynności sądowych. W postępowaniu
tym orzekał sąd w składzie jednego sędziego apelacyjnego lub okręgowego, jako
przewodniczącego i dwóch ławników, którzy powoływani byli zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z 27 listopada 1945 roku11.

8
Dz.U. 1944, nr 6, poz. 27 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia
23 września 1944 r. – Kodeks Karny Wojska Polskiego.

R. Ptaszyński, Sędziowie Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie i ich wyroki. Studia
i materiały, Szczecin 2008; tenże, Wojskowy Sąd Rejonowy i Wojskowa Prokuratura Rejonowa
w Szczecinie w latach 1946–1955, Szczecin 2010; D. Burczyk, Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (1946–1955), Gdańsk 2012; F. Musiał, Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 1946–1955, Kraków 2005; Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi, red. J. Wróbel,
J. Żelazko, Warszawa 2004; J. Żelazko, „Ludowa” sprawiedliwość. Skazani przez Wojskowy Sąd
Rejonowy w Łodzi (1946–1955), Łódź 2007; M. Zaborski, Zadania sądów wojskowych w Polsce
w latach 1944–1956, „Palestra” 2004, nr 7–8; M. Żukowski, Sądownictwo wojskowe na Pomorzu
w latach 1946–1954, w: Dzieje wymiaru sprawiedliwości, red. T. Maciejewski, Koszalin, s. 359–
360; http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=1346 (dostęp 20.04.2014). Jednym z takich
sędziów był m.in. Kazimierz Stojanowski, ur. 13.05.1897 r. w Folwarkach w powiecie złoczowskim w ówczesnym województwie Tarnopolskim. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie. Od stycznia 1932 r. pracował jako asesor sądowy w Sądzie Grodzkim
w Podhajcach a od października tego roku jako sędzia. Od grudnia 1936 r. sędzia w Sądzie Grodzkim w Kosowie Huculskim. Do 8.09.1939 r. był kierownikiem Sądu Grodzkiego w Pruchniku – od
listopada 1939 r. jeszcze przez rok zajmował to stanowisko. Ponownie objął je we wrześniu 1944 r.
i w grudniu tego roku został zmobilizowany i skierowany do rezerwy kadrowej Najwyższego
Sądu Wojskowego. Od stycznia do marca 1945 r. pracował w Wojskowym Sądzie Garnizonowym
w Lublinie. Następnie został przeniesiony do Wojskowego Sądu Okręgowego w Lublinie, gdzie
piastował funkcję wiceprezesa. W lipcu 1946 r. został zastępcą Szefa Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie – Wydział Zamiejscowy w Koszalinie. Od lutego 1948 r. zajmował stanowisko
szefa Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie. Bezpartyjny, pomimo próby wstąpienia do
partii w 1954 r. Zmarł we Wrocławiu 26.02.1975 r.
9

10

Dz.U. 1945, nr 53, poz. 301 Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o postępowaniu doraźnym.

Dz.U. 1945, nr 53, poz. 303 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 27.11.1945 r. o trybie
powoływania oraz prawach i obowiązkach ławników w postępowaniu doraźnym i w sprawach
o przestępstwa szczególnie niebezpieczne w okresie odbudowy Państwa.
11
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W tym samym miesiącu ukazał się dekret powołujący Komisję Specjalną
do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym12. Członków komisji oraz
jej przewodniczącego mianowało Prezydium Krajowej Rady Narodowej. W sprawach o przestępstwa ścigane przez komisję orzekały sądy właściwe według obowiązujących przepisów prawa. Komisja Specjalna mogła, nie kierując sprawy do
sądu, po przeprowadzeniu dochodzenia skierować sprawcę do pracy przymusowej. Zgodnie z art. 12 ww. dekretu komisja oraz jej delegatury mogły żądać
przekazania im spraw prowadzonych przez prokuraturę, urzędy bezpieczeństwa
publicznego i śledczych sądowych.
Takie postępowanie uważane za doraźne tłumaczono, ogólnie ujętymi,
czynnikami polityczno-społecznymi, które zrodziły koncepcję:
której wynikiem było wyjęcie z sądownictwa powszechnego tych kategorii spraw,
w których czynnik polityczno-społeczny odgrywał szczególną rolę, i przekazanie
ich innym sądom i władzom13.

Głównym celem było jednak sądownictwo cywilne, a więc powszechne,
które na potrzeby państwa demokracji ludowej powinno być oparte na zasadzie:
„jednolitego wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich obywateli”14. Bez uprzedzeń klasowych typowych dla przedwojennego sądownictwa. Zasadę tę nazywano „normalną drogą” dla wymiaru sprawiedliwości. Dążono, aby sędziowie
wsparli nowy ustrój, a swoją postawą ideologiczną wzbudzili zaufanie społeczne.
Władza ludowa brała pod uwagę niechęć części palestry. W kręgach politycznych
uważano, że ludzie zaufani, których nazywano „prawnikami-demokratami”, powinni sukcesywnie zmieniać osoby wykształcone przed wojną. Następnie zamierzano usunąć z sądów i prokuratury „element reakcyjny”, wrogo nastawiony do
budowy nowego ustroju i odpowiednie stanowiska obsadzać „elementem demokratycznym”15. Starano się dlatego pozyskać i wykształcić od podstaw, zarówno
przychylnych, jak i przede wszystkim dyspozycyjnych prawników. Zamiar ten
postanowiono zrealizować przez tzw. koncepcję szkolenia specjalnego oraz dopuszczania do stanowisk sędziowskich osób, które znajomość prawa nabyły m.in.
Dz.U. 1945, nr 53, poz. 302 Dekret z 16.11.1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji
Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym.
12

13
Informator Sądowy na rok 1947/8, Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa
1947, s. 596.
14

Tamże.

15

P. Kładoczny, Kształcenie prawników..., s. 96.

Słuchacze Szkoły Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie...

129

dzięki pracy zawodowej, działalności naukowej, społecznej lub politycznej bądź
zdobyły ją w uznanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości szkołach prawniczych16.
W celu usprawiedliwienia podjętych działań, mających m.in. za zadanie
wywarcie wpływu na przedstawicieli palestry, jako jedną z przyczyn podawano
straty personalne poniesione podczas wojny i okupacji, i tym spowodowaną przerwę w praktyce zawodowej. Drugim argumentem było, poddawane przez władzę
ludową ostrej krytyce, przedwojenne sądownictwo i system szkolnictwa wyższego mającego mieć wpływ na słabość powojennego wymiaru sprawiedliwości.
Tworzący nowe „demokratyczne” sądownictwo głosili tezę, że:
Okres wojny i okupacji bez wątpienia wpłynął na obniżenie poziomu sądownictwa,
gdyż bądź spowodował przerwę w pracy zawodowej, bądź też uczynił warunki
pracy nienormalnymi. Nie są to jednak wyłączne, ani nawet główne przyczyny
konieczności akcji doszkalającej. Aby należycie ocenić to zagadnienie, trzeba spojrzeć wstecz, co pozwoli nam dotrzeć do głębszych i trwalszych przyczyn niezadowalającego stanu aparatu sądowego. Stopień fachowego przygotowania sędziów
był i przed wojną niewystarczający, a odpowiedzialnością za ten stan rzeczy należy
obarczyć w pierwszym rzędzie studia uniwersyteckie. Niepodobna w tym miejscu przeprowadzić analizy studiów prawniczych, wystarczy jednak przypomnieć
powszechnie znaną już przed wojną krytykę programu i metody nauczania, wytykanie niesłychanej „łatwości” studiów, co czyniło wydziały prawne oazą dla mało
zdolnych i mało pracowitych studentów, bądź takich, którzy z różnych przyczyn
nie mogli dostać się na inne wydziały, przypadkowość wyników egzaminów itp.17

16
Dekret z 22.01.1946 r. o wyjątkowym dopuszczeniu do obejmowania stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz do wpisywania na listę adwokatów, Dz.U. 1946, nr 4,
poz. 33, art. 1.1: „Osoby, które na kwalifikacje osobiste oraz działalność naukową, zawodową,
społeczną lub polityczną i dostateczną znajomość prawa nabytą bądź przez pracę zawodową, bądź
uznanych przez Ministra Sprawiedliwości szkołach prawniczych dają rękojmię należytego wykonania obowiązków sędziowskich lub prokuratorskich, mogą być mianowane na stanowiska asesora sądowego, sędziego lub prokuratora po udzieleniu im zwolnienia od wymagań ukończenia
uniwersyteckich studiów prawniczych z przepisanymi w Polsce egzaminami, odbycia aplikacji
sądowej i złożenia egzaminu sędziowskiego oraz przesłużenia określonej liczby lat na stanowiskach sędziowskich i prokuratorskich”.

Informator Sądowy…, s. 598. Przed II wojną światową w Polsce funkcjonowało sześć uczelni
uniwersyteckich, na których otwarte były wydziały prawa: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie, Uniwersytet im. Stefana Batorego w Wilnie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.
17
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Był to sposób na zdeprecjonowanie wartości przedwojennej palestry, pokazanie jej rzekomych wad i przywar, budzących nieufność do przedwojennej elity
społecznej.
Bojąc się, że sędziowie, którzy mają stać na straży i poszanowania prawa,
zaczną podważać niezgodne z prawem działania legislacyjne twórcy sądownictwa podkreślali, że:
Rewolucja w Polsce dokonała się w sposób legalny, wszystkie najistotniejsze posunięcia, przeobrażające ustrój polityczny i społeczno-gospodarczy, zostały bądź od
razu, bądź w bardzo krótkim czasie obleczone w odpowiednie akty ustawodawcze.
To dawało pewne szanse, że wymiar sprawiedliwości będzie wykonywany należycie, gdyż polski sędzia miał w psychice głębokie poszanowanie dla ustaw i można
było przypuszczać, że będzie je stosował, choćby nawet nie zgadzał się z ich wytycznymi. Postawienie jednak zagadnienia na gruncie li tylko ścisłego stosowania
ustaw kryło w sobie poważne niebezpieczeństwo. Prócz litery prawa istnieje jego
podłoże ekonomiczno-socjalne i można było wątpić (a doświadczenie potwierdziło te wątpliwości na odcinku np. tzw. reprywatyzacji i orzecznictwa w sprawach
mieszkaniowych), czy sądownictwo przedwojenne będzie w stanie zrozumieć i należycie ocenić te właśnie istotne elementy społeczno-gospodarcze nowego prawa.
Legalizm sędziego stwarzał dogodną sytuację dla Ministerstwa Sprawiedliwości
w jego zamiarze wykorzystania dawnego aparatu w nowej rzeczywistości; lecz
znów oderwanie sędziego od społeczeństwa, kultywowanie przed wojną ideału sędziego apolitycznego, a wreszcie w licznych wypadkach wstecznictwo sędziów na
odcinku społeczno-gospodarczym (co można było stwierdzić w judykaturze przedwojennej na odcinku procesów np. komunistycznych, a także innych, gdzie w grę
wchodziły sprzeczne interesy klasy posiadającej i proletariatu) napawały Ministerstwo Sprawiedliwości obawą, że nowe prawo może być w stosowaniu wypaczone
przez nasze sądownictwo18.

Niezawisłość sędziów nie wpisywała się w idee ludowego wymiaru sprawiedliwości. Można powiedzieć, że zadaniem Temidy (Iustitii) stało się zdjęcie
z oczu opaski i nieważenie dowodów na szali sprawiedliwości tylko patrzenie
i przestrzeganie „ludowej sprawiedliwości” – która miała się wpisywać w nowy,
„sprawiedliwy” i „postępowy” system polityczny.
W celu znalezienia „właściwej drogi” Ministerstwo Sprawiedliwości organizowało tzw. akcję doszkalającą, która objęła kadrę sędziów i prokuratorów.
Wydział Szkolenia Ideologicznego Ministerstwa Sprawiedliwości organizował

18

Tamże, s. 596.
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szkolenia ideologiczne dla sędziów z zasad marksizmu i leninizmu. Udział w szkoleniu był obowiązkowy, a odbywały się one w sądach i na kursach centralnych.
Na szkoleniach, organizowanych w sądach, sędziowie przechodzili przeszkolenie ideologiczno-zawodowe, które obejmowało zajęcia z historii Komunistycznej
Partii Związku Radzieckiego (KPZR) i Teorii Państwa i Prawa. Dokształcanie na
szczeblu centralnym odbywało się m.in. w Józefowie, gdzie od 1948 roku znajdował się Centralny Ośrodek Szkolenia Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości. Kursy
trwały około miesiąca. Wymuszane dyskusje, jakie odbywały się podczas zajęć,
miały na celu wytypowanie szczególnie opornych, co pozwalało na stopniowe
usuwanie ich z ludowego wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza kiedy ich orzecznictwo było zgodne z obowiązującym prawem i ich sumieniem19. Szkolenia kończyły się egzaminem z każdego przedmiotu.
W ramach „szkolenia specjalnego” zaczęto otwierać szkoły prawnicze, które miały przygotować nowe kadry na potrzeby ludowego wymiaru sprawiedliwości. W tym celu powołano nową komórkę w Ministerstwie Sprawiedliwości
– Departament Szkolenia Zawodów Prawniczych i Popularyzacji Prawa.
W latach 1947–1952 w Polsce działało sześć szkół prawniczych. Pierwszą
taką placówkę utworzono w Łodzi – kursy organizowano w niej od kwietnia 1946
roku do kwietnia 1952 roku. W sumie odbyło się sześć szkoleń: trzy prokuratorskie, dwa sędziowskie, jedno sędziowsko-prokuratorskie. Od czerwca 1947 roku
do końca 1953 roku działała szkoła prawnicza we Wrocławiu. Przeprowadzono
w niej pięć kursów: dwa prokuratorskie, dwa sędziowsko-prokuratorskie, jeden
sędziowski. Jako trzecią otwarto szkołę w Gdańsku, która istniała od grudnia
1947 roku do września 1948 roku. Odbyło się w niej tylko jedno przeszkolenie
dla przyszłych prokuratorów. Czwartą była szkoła prawnicza w Toruniu, w której
prowadzono zajęcia w od kwietnia 1948 roku do kwietnia 1952 roku (odbyło się
w niej po jednym z ww. szkoleń). Piątą szkołą prawniczą była placówka w Szczecinie, a szóstą i ostatnią – szkoła w Zabrzu, która działała od czerwca 1950 roku
do lipca 1951 roku i przeprowadzono w niej jeden kurs prokuratorski20.
Kursy organizowane w szkołach prawniczych ukończyło około 1130 słuchaczy; 1081 podjęło pracę w wymiarze sprawiedliwości – około 44% na stanowiskach sędziowskich, pozostali pełnili funkcję prokuratora21.
19
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Początkowo nie planowano uruchomienia kursów sędziowskich, czego powodem była konieczność przyswojenia przez słuchaczy znacznie obszerniejszego
materiału. Wcześniejsze plany jednak zmieniono i od 1948 roku uruchomiono
zajęcia na tego typu kursach22.
Kandydatom nie stawiano żadnych wymogów odnośnie do wykształcenia,
najważniejsza była postawa i działalność społeczno-polityczna. Na kursy przyjmowano osoby kierowane przez partie polityczne, związki zawodowe oraz organizacje społeczne.
Początkowo kurs prokuratorski miał trwać sześć miesięcy, później zakładano realizację programu w czasie ośmiu miesięcy – ostatecznie szkolenie trwało
12 miesięcy. Kursy sędziowskie miały trwać około 10 miesięcy, jednak czas ten
przedłużono do 14 miesięcy23. Czas trwania kursów wydłużany był z powodu
rozszerzenia programu o zajęcia ideologiczne i ogólnokształcące, jak również niskiego poziomu wiedzy ogólnej a niekiedy i intelektu słuchaczy.
W ramach zajęć ogólnokształcących, zgodnych z nauką marksizmu i leninizmu, prowadzono zajęcia z biologii, chemii, fizyki, historii i literatury. Na naukę tych przedmiotów przeznaczono 400 godzin. Na nauki polityczne, takie jak:
nauka o świecie współczesnym, ekonomia polityczna, materializm dialektyczny
i historyczny, historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików)
oraz polskiego ruchu robotniczego – również poświęcano 400 godzin; na zajęcia
z teorii państwa i prawa – 100 godzin. Podczas 14-miesięcznego kursu sędziowskiego, na który składało się 2 tys. godzin zajęć lekcyjnych – 55% stanowiły
przedmioty prawnicze24.
Absolwenci kończący kurs sędziowski, na początku swojej drogi zawodowej, orzekali w sądach okręgowych w tzw. kompletach, a wraz ze zdobywaniem
praktyki i doświadczenia sami prowadzili rozprawy25.
Od 1950 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Oświaty, ukończenie
szkoły prawniczej uprawniało do podjęcia studiów prawniczych bez składania
egzaminu wstępnego26.
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Dz.U. 1950, nr 22, poz. 195. Rozporządzenie Ministra Oświaty z 28.04.1950 r. w sprawie
przyjmowania absolwentów szkół prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości na wydziały
prawne szkół wyższych. „§ 1. Ukończenie szkół prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości
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3 czerwca 1950 roku (w sobotę o godz. 17.30) odbyło się otwarcie i inauguracja nauki w Szkole Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie. Na uroczystości obecny był ówczesny minister sprawiedliwości – Henryk
Świątkowski27, który dokonał uroczystego otwarcia szkoły i wygłosił wykład
inauguracyjny, podczas którego „omówił uchwały III i IV Plenum KC PZPR
w odniesieniu do ludowego aparatu wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności
– sądownictwa i prokuratury28”. Obecni przy tym byli również przedstawiciele
lokalnej władzy i szczecińskiej palestry. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem międzynarodówki29.
Na siedzibę szkoły przeznaczono budynek na Osiedlu Studenckim przy ulicy Ku Słońcu 31/33, który spełniał także rolę akademika dla jej słuchaczy.
Zadaniem szkoły było wykształcenie, zarówno pod kątem niezbędnej wiedzy prawniczej (teoretycznej i praktycznej), jak i ideologicznej, nowych kadr przewidzianych do obsadzenia stanowisk sędziowskich. Kształcenie odbywało się na
poziomie szkoły średniej, a nauka trwała 14 miesięcy – od czerwca 1950 roku do
sierpnia 1951 roku. Przyjęto założenie, że w szkole będzie się kształciło 240 słuchaczy, jednak naukę rozpoczęły jedynie 182 osoby. Słuchaczami zostali ludzie
począwszy od roku szkolnego 1949/50 uznaje się za równorzędne ze złożeniem egzaminu wstępnego na wydziały prawne szkół wyższych, pod warunkiem złożenia w ciągu pierwszego roku
studiów prawnych w szkole wyższej egzaminu uzupełniającego z języka łacińskiego w zakresie
przewidzianym dla stopnia licealnego szkoły ogólnokształcącej. Od egzaminu uzupełniającego
zwolnieni są kandydaci, którzy przedłożą świadectwo ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego z oceną z języka łacińskiego”.
27
Henryk Świątkowski ur. się 2.04.1896 r. w Dzierżążni, pow. Płońsk. Prawnik, adwokat
– od 1928 r., był adwokatem w Zamościu i Warszawie, obrońcą w procesach politycznych. Poseł 2 i 3 kadencji Sejmu II RP (1928–1935). Ministrem sprawiedliwości był od 9.05.1945 r. do
16.04.1956 r. Był członkiem PPS, a później PZPR – w grudniu 1948 r. został wybrany do Komitetu
Centralnego PZPR. W latach 1948–1950 był członkiem Biura Politycznego KC PZPR. Poseł na
Sejm PRL w latach 1952–1956. Od 1957 r. do 1961 r. był Dziekanem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Zmarł w Warszawie 22.03.1970 r.
28

Dla rozwoju ludowego wymiaru sprawiedliwości. Minister prof. Henryk Świątkowski dokonał uroczystego otwarcia Sędziowskiej Szkoły Prawniczej w Szczecinie, „Kurier Szczeciński”
z 4.06.1950 r., nr 152 (1611), s. 1. „Kurier Szczeciński”, który był Organem Prasowym Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie, wtórował rządowej propagandzie i w ww. artykule podkreślano: „Po usunięciu elementów klasowo obcych, a zawodowo nieudolnych, dopływ nowych
kadr ze sfer robotniczo-chłopskich sprawi, że wymiar sprawiedliwości w Polsce Ludowej stanie
się ostrym i skutecznym orężem w walce z wszelakiego gatunku dywersją, sabotażem i szkodnictwem”. Uchwała III Plenum KC PZPR w sprawie pracy organów bezpieczeństwa publicznego
oraz wzmocnienia kontroli partii nad działalnością tych organów, http://www.pbi.edu.pl/book_
reader.php?p=24992&s=1 (dostęp 13.04.2014).
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cieszący się zaufaniem ówczesnej władzy, m.in. działacze społeczno-polityczni.
Wśród nich – 132 uczących się miało pochodzenie robotnicze, 37 – chłopskie,
10 wywodziło się z tzw. inteligencji pracującej, 3 było dziećmi rzemieślników30.
Pod względem przynależności społecznej: 97 osób było robotnikami, 7 – chłopami, 78 zaliczało się do inteligencji pracującej31. Wiek słuchaczy kształtował się
następująco: do 23 lat – 51 osób, do 25 lat – 42 osoby, do 30 lat – 70 osób, powyżej
30 roku życia – 19 osób. Dużą maturą legitymowało się sześciu słuchaczy, małą
maturą – 20, ukończeniem 7 klas szkoły powszechnej i więcej – 137, poniżej
7 klas – 19 osób. Do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) należało
143 słuchaczy, do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL) – 4, do Związku Młodzieży Polskiej (ZMP) – 26, bez przynależności partyjnej było 9 osób32.
Wśród kursantów znalazło się 41 kobiet.
Słuchaczami Szkoły Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie zostali m.in. Nadzieja Bała, Jan Bartosik, Stefan Bączkowski, Marian Biczak,
Władysław Bołtowicz, Ludwik Brzeziński, Józef Czapracki, Janina Czerwińska (szkołę kończyła pod panieńskim nazwiskiem Walulik; została przeniesiona
do Szczecina ze szkoły prawniczej w Toruniu w listopadzie 1950 r.), Wilhelm
Czerwiński, Piotr Czubak, Jan Czubek, Janina Dąbrowska, Stanisław Dudziak,
Marian Dzieniszewski, Marian Fijołek, Józef Gardasiewicz, Tadeusz Jakubczak,
Józef Jatkiewicz, Paulina Jesionowska, Tadeusz Kajtaniak, Kazimierz Kmieciak,
Jan Kiezik, Henryk Kluczykowski, Stefan Kostrzewski, Marian Kozłowski, Jan
Maciejuk, Władysław Michałuszko, Józef Mikołajewski, Józef Nazaruk, Stanisław Okuszko, Kazimierz Papiernik, Alfred Popiołek, Józefa Prakuła, Hubert
Pytlak, Stefan Sawicki, Tadeusz Staniszewski, Zygmunt Stryburski, Kazimierz
Świrski, Teresa Tabiś, Zbigniew Tworek, Kazimierz Wądołkowski, Jerzy Wiweger, Włodzimierz Wolański, Jerzy Zaborowski, Kazimierz Zaworski, Stefan Zborowski, Stanisław Żmurko33.

R. Różycki, Szkoła Prawnicza Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie, „In Gremio”
2006, nr 7/8 (27/28), s. 24.
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Na stanowisko dyrektora szkoły powołano sędziego Sądu Okręgowego
w Szczecinie – Mieczysława Glazera34. W trakcie roku szkolnego Podstawowa
Organizacja Partyjna (POP) negatywnie oceniła – pod kątem ideologicznym –
pracę dyrektora szkoły, którego na tej podstawie zwolniono35. Po przeprowadzonej w tym samym roku reformie wymiaru sprawiedliwości – Mieczysław Glazer
przejął kierownictwo w Wydziale do Walki z Drożyzną w szczecińskiej Delegaturze Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym36. W związku z tym obowiązki dyrektora placówki przejął sędzia Sądu
Powiatowego w Szczecinie – Zygmunt Ulman, a jego zastępcy – sędzia Tadeusz
Goździcki. Zajęcia edukacyjne prowadzili nauczyciele szczecińskich szkół ogólnokształcących oraz urzędnicy partyjni, a sędziowie i prokuratorzy zatrudnieni
byli na stanowiskach asystentów. W tym gronie znaleźli się sędziowie: Stefan
Idzior, Włodzimierz Sawwa, Jan Płochocki, Halina Parys-Makowska, Aleksander Koliński, Stanisław Lachowicz; prokuratorzy: Tadeusz Ostrowski, Bolesław
Łojko, Zbigniew Szniako, Feliks Prumbs, Alewtyna Kiedrowska, Teodor Marski37.
***
W celu zdobycia potrzebnej praktyki sądowej, podczas szkolenia kursantów kierowano na odbycie aplikacji.
Archiwum Sądu Okręgowego w Szczecinie (ASO), Sąd Apelacyjny w Szczecinie Akta Osobowe Mieczysława Glazera sędziego S.O. w Szczecinie o nr Ps 65, k. 1. Mieczysław Glazer powołany został do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie na okres jednego
roku przez wiceministra sprawiedliwości pismem D.K. 4218/III/50 z 23.03.1950 r. na podstawie
art. 1 dekretu z 22.01.1946 r. o wyjątkowym dopuszczeniu do obejmowania stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz do wpisywania na listę adwokatów, Dz.U. 1946, nr 4,
poz. 33. Na podst. art. 5 dekretu z 22.02.1946 r. o rejestracji i przymusowym zatrudnieniu we
władzach wymiaru… został zwolniony z wymogu ukończenia wyższych studiów prawniczych,
odbycia egzaminu na aplikację sędziowską i złożenia egzaminu sędziowskiego. W piśmie tym
zostały powierzone mu również obowiązki Dyrektora Szkoły Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie.
34
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Tamże, k. 11. Pismem D.K. 26173/I – I/50 z 28.12.1950 r. Mieczysław Glazer został odwołany
z pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie i obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie; R. Różycki, Szkoła Prawnicza…,
s. 24.
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J. Macholak, Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie 1946–1954, w: Z powojennych dziejów Pomorza Zachodniego. Wybrane
problemy, red. tegoż, Szczecin 2009, s. 153–161.
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Słuchacze skierowani zostali przez ministra sprawiedliwości do odbycia
płatnej aplikacji38 sądowej w okręgu Sądu Apelacyjnego39 w Szczecinie i Sądu
Wojewódzkiego40 w Szczecinie, na mocy art. 1 ust. 2 dekretu z 22 stycznia 1946
roku o wyjątkowym dopuszczeniu do obejmowania stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz do wpisywania na listę adwokatów41.
Warto przyjrzeć się osobom, które odbywały praktyki w Szczecinie. Aplikantami w Sądzie Apelacyjnym i Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie byli:
Władysław Bołtowicz – urodził się 11.05.1917 roku we wsi Dutki w województwie wileńskim. W 1921 roku rodzice przeprowadzili się do Witebska, gdzie
się wychowywał i uczęszczał do szkoły. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej
i 3 klasy szkoły zawodowej. Od 1944 roku służył w II Armii Wojska Polskiego
w Oddziale Informacji. W 1945 roku pełnił funkcję szefa Aresztu Tymczasowego.
Po demobilizacji w 1946 roku zatrudnił się w Zakładach im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, gdzie pracował do czasu powołania na słuchacza Szkoły Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie. Przed i podczas wojny nie należał do żadnej partii politycznej. W roku 1950 był członkiem PZPR, a w ramach
działalności społeczno-politycznej – drugim sekretarzem POP PZPR – Dzielnica Południe przy Szkole Prawniczej. Po ukończeniu kursu, decyzją ministra
38
W latach 1945–1950 aplikacja oparta była na przepisach przedwojennych i trwała dwa lata.
W latach 1950–1957 uregulowana była Ustawą z 20.07.1950 r. o zmianie prawa o ustroju sądów
powszechnych, Dz.U. 1950, nr 38, poz. 347, która skróciła okres trwania aplikacji od 3 msc. do
roku – mogła być ona odbyta, częściowo lub w całości w trakcie trwania studiów i nie kończyła
się, jak wcześniej, egzaminem. Polegać miała na zaznajomieniu się z czynnościami sędziego i sekretariatów sądowych.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie funkcjonował od lipca 1949 r. do końca 1950 r. Prezesem sądu
został sędzia Józef Karasiewicz. Sąd składał się z trzech wydziałów: karnego, karno-rewizyjnego
i cywilnego. Obecny Sąd Apelacyjny w Szczecinie, mieszczący się przy ul. Mickiewicza 163,
istnieje od 1.01.2005 r.
39

40
Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. 1950,
nr 38, poz. 347. Według nowej ustawy, która weszła w życie 1.01.1951 r. wymiar sprawiedliwości
w sprawach cywilnych i karnych zaczęły sprawować sądy powiatowe, wojewódzkie i Sąd Najwyższy. Zgodnie z nowymi regulacjami, zniesiono Sąd Apelacyjny w Szczecinie, który został
przemianowany na Sąd Wojewódzki dla województwa szczecińskiego. Zniesiono sądy okręgowe.
Sądy grodzkie zostały zmienione w sądy powiatowe. De facto nastąpiło połączenie obydwu dotychczasowych sądów – apelacyjnego i okręgowego. Prezesem Sądu Wojewódzkiego został dotychczasowy prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Józef Karasiewicz, wiceprezesem – sędzia
okręgowy Ludwik Gołaszewski. Jego siedziba, do lipca 1953 r., mieściła się w budynku przy ul.
Stoisława 6. W tym samym budynku urzędował Sąd Powiatowy w Szczecinie.

Art. 1 ust. 2: „Osoby, wymienione w ust. 1, w przypadku zwolnienia ich tylko od wymagań
ukończenia uniwersyteckich studiów prawniczych z przepisanymi w Polsce egzaminami i odbycia
aplikacji sądowej mogą być dopuszczone do egzaminu sędziowskiego”.
41
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sprawiedliwości z 19 sierpnia 1951 roku został mianowany na stanowisko asesora
sądowego w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie i przydzielony do Sądu
Powiatowego w Szczecinie. Zgodnie z pismem Dyrektora Departamentu Kadr,
z 5 września 1951 roku został skierowany na rozmowę do ministerstwa sprawiedliwości (pok. 415), po której został oficerem śledczym w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego42.
Piotr Czubak – urodził się 27 lipca 1920 roku w Koszarach w województwie
kieleckim. W 1935 roku ukończył 7 klas szkoły powszechnej, a także 2 klasy
uniwersytetu powszechnego. Od 1935 roku do 1 września 1942 roku pracował
w charakterze pracownika fizycznego w Lasach Państwowych. Jesienią 1942
roku został wywieziony na roboty przymusowe do Monachium, gdzie do 1945
roku pracował w zakładach lotniczych należących do Bayerische Motoren Werke
(znanych jako BMW). Po wyzwoleniu wrócił w rodzinne strony i pracował przy
budowie kolei w Starachowicach. 25 maja 1948 roku wyjechał do Słupska, gdzie
podjął pracę w P.Z.P.D (Państwowe Zakłady Przemysłu Drzewnego) nr 10, czyli
słupskiej fabryce mebli. Od 12 czerwca 1949 roku, do momentu podjęcia nauki
w szkole prawniczej, pracował jako kontroler techniczny. Przed i podczas wojny
nie należał do żadnej partii politycznej. W 1950 roku był członkiem PZPR43.
Jan Czubek – urodził się 14 marca 1920 roku w Warszawie. Ukończył 7 klas
szkoły powszechnej. Po ukończeniu nauki podjął pracę w hucie szkła w Ożarowie, gdzie pracował do wybuch drugiej wojny światowej. W 1940 roku został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec – pracował na roli we wsi Gotzow
powiat Lebus. Po wyzwoleniu przez Armię Czerwoną wrócił do kraju i osiedlił się
w Ożarowie. W 1945 roku wstąpił do PPR i wyjechał do Ryczewa koło Słupska.
W 1946 roku podjął pracę motorniczego w Przedsiębiorstwie Miejskim w Słupsku. Od stycznia 1950 roku, do rozpoczęcia nauki w szkole prawniczej, pracował
w słupskim browarze jako robotnik. W 1950 roku był członkiem PZPR44.
Janina Dąbrowska – urodziła się 24 lutego 1919 roku w Górze Kalwarii,
powiat Grójec w województwie warszawskim. Ukończyła 3 klasy szkoły powszechnej. Do 1938 roku pomagała matce w pracy (jako praczka), a od 1938 roku
(ASO), Akta osobowe Bołtowicza Władysława asesora sądowego w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie o nr Pa 94, k. 5–7, 15, 16, 17, 20, 27.
42

43
(ASO), Akta osobowe Czubaka Piotra aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego
w Szczecinie o nr Pa 119, k. 5–7.
44
(ASO), Akta osobowe Czubka Jana aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego
w Szczecinie o nr Pa 149, k. 5–7.
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pracowała jako pomoc w sklepie. Na początku 1940 roku udała się w raz z mężem
do Rawy Ruskiej w ZSRR, gdzie przebywała do września 1941 roku, następnie
małżonkowie powrócili do swoich rodziców w Górze Kalwarii. W maju 1945
roku wyjechała na ziemie zachodnie do Świerkocina koło Gorzowa. Przed i podczas wojny nie należała do żadnej partii politycznej. W 1950 roku była członkiem
PZPR – w ramach działalności politycznej wchodziła w skład Komitetu Powiatowego i Gminnego PZPR – oraz zasiadała w Gminnej Radzie Narodowej45.
W aktach osobowych dotyczących Stanisława Dudziaka, znajdują się tylko
dwie karty. Karta nr 1 – pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z 21 czerwca 1950
roku skierowane do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z decyzją odbycia
aplikacji sądowej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Karta nr 2 zawiera
decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 24 lipca 1950 roku o przyjęciu Stanisława Dudziaka na aplikanta sądowego46.
Marian Dzieniszewski został skreślony z listy słuchaczy Szkoły Prawniczej
Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie 7 lutego 1951 roku. W aktach osobowych brakuje bliższych informacji dotyczących przyczyny przerwania nauki.
Na podstawie korespondencji znajdującej się w teczce akt osobowych wynika,
że Marian Dzieniszewski został skierowany na odbycie aplikacji do okręgu Sądu
Apelacyjnego w Bydgoszczy, a 6 grudnia 1950 roku został przeniesiony na stanowisko aplikanta sądowego do okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie47. Pozwala to przypuszczać, że jedną z przyczyn nieukończenia szkoły były sprawy
natury rodzinnej, drugą tzw. dyscyplinarne – o których nie ma wzmianki w aktach osobowych.
Marian Fijołek – urodził się 4 października 1920 roku w Lesznie powiat Błonie w województwie warszawskim. Ukończył 7 klas szkoły podstawowej i 2 klasy
szkoły wieczorowej. Przed wybuchem wojny pracował jako wagowy w cukrowni
w Lesznie. W latach 1940–1945 był robotnikiem przymusowym w Niemczech
(w Szczecinie i jego okolicach). Ostatnim miejscem jego zatrudnienia, przed
(ASO), Akta osobowe Dąbrowskiej Janiny aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego
w Szczecinie o nr Pa 120, k. 5–7.
45

46
(ASO), Akta osobowe Dudziaka Stanisława aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 118, k. 1–2.

(ASO), Akta osobowe Dzieniszewskiego Mariana aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 179, k. 13. W aktach znajduje się 6 kart, które nie zachowują kolejnych numerów i dotyczą korespondencji między Ministerstwem Sprawiedliwości – Prezesem
Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie – Dyrektorem szkoły Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie, dotyczącej skreślenia z listy słuchaczy i odwołania z aplikacji sądowej.
47
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skierowaniem na kurs w szkole prawniczej, były Zakłady Mechaniczne „Ursus”
w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie pracował jako strażnik. W 1945 roku wstąpił
do PPR, po jej zjednoczeniu z PPS został członkiem PZPR. W ramach działalności społeczno-politycznej był członkiem i agitatorem POP PZPR w Szkole Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie i członkiem Związku Zawodowego Metalowców48.
Tadeusz Jakubczak – urodził się 2 lutego 1921 roku w Kaliszu. Od 3 roku
życia wychowywał się w Zakładzie dla Sierot w Szamotułach. Ukończył 7 klas
szkoły powszechnej i 2 klasy szkoły zawodowej – przyuczającej do zawodu
ślusarza. Do wybuchu wojny pracował w firmie „Brzeskianto” w Poznaniu.
W czerwcu 1940 roku został wywieziony na roboty przymusowe, jako robotnik
rolny do Hollabrunn w Austrii. Próbę ucieczki przypłacił osadzeniem na trzy
miesiące w obozie pracy przymusowej w Wuhlheide koło Berlina. Po zwolnieniu
z miejsca odosobnienia zatrudniono go w szpitalu „Prenzlauer Berg” w Berlinie.
W 1942 roku uciekł do Francji, gdzie ukrywał się do 1943 roku. Po aresztowaniu
przez Gestapo – został zesłany do obozu koncentracyjnego w Dachau (więzień nr
160 786). W sierpniu 1945 roku wrócił do Polski. Od września do grudnia 1946
roku pracował jako funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej w Poznaniu. Od stycznia 1947 roku został zatrudniony w charakterze urzędnika w Zakładach im Józefa Stalina w Poznaniu (od 1949 r. pod tą nazwą funkcjonowały Zakłady im. Hipolita Cegielskiego). W 1947 roku wstąpił do PPR, następnie do PZPR. W Szkole
Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie pełnił funkcję członka
egzekutywy POP PZPR. Razem z Marianem Dzieniszewskim, z nieujawnionych
w dokumentach przyczyn, został skreślony z listy słuchaczy49.
Józef Jatkiewicz – urodził się 2 lutego 1923 roku we wsi Dajnowo, powiat
Troki, w województwie wileńskim. Ukończył 6 klas szkoły powszechnej. Przez
cały czas pracował z rodzicami na roli. W 1946 roku w ramach repatriacji przyjechał do Polski. Od 1946 do 1950 roku pracował jako palacz w Gazowni Miejskiej
w Darłowie. Od 18 listopada 1950 roku, decyzją Ministra Sprawiedliwości, został

48
(ASO), Akta osobowe Fijołka Mariana aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego
w Szczecinie o nr Pa 98, k. 3–7.
49
(ASO), Akta osobowe Jakubczaka Tadeusza aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 147, k. 5–8.
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skreślony z listy słuchaczy50. Podobnie, jak w ww. przypadkach, w dokumentacji
osobowej nie ma informacji o powodzie usunięcia ze szkoły.
Tadeusz Kajtaniak – urodził się 4 listopada 1922 roku w Łodzi. Ukończył
7 klas szkoły powszechnej. Od 24 października 1941 roku do 20 maja 1945 roku
pracował w fabryce włókienniczej Scheibler51 i Grohman w Łodzi, początkowo
jako czyściciel maszyn, a następnie jako pomocnik blacharza. Po zakończeniu
działań wojennych wyjechał do Gdańska, gdzie pracował w elektrowni, jako
blacharz. Kolejnymi miejscami zatrudnienia były: Rzeźnia Miejska w Gdańsku;
Zarząd Miejski w Gdańsku Wydział Melioracji, jako pomocnik brukarza; Zakłady Przemysłu Włókienniczego nr 12 w Gdańsku, jako przewlekacz. Od 1 października 1949 roku do rozpoczęcia kursu w szkole prawniczej – pracował jako
przewlekacz w Państwowych Zakładach Przemysłu Włókienniczego nr 17 w Złocieńcu. W 1950 roku był członkiem PZPR52.
Jan Kiezik – urodził się 17 kwietnia 1923 roku w Wilnie. Ukończył 7 klas
szkoły powszechnej (Szkoła Powszechna nr 6 w Wilnie). Po ukończeniu szkoły – do 1942 roku pracował w wileńskiej cegielni. Wywieziony został także na
roboty przymusowe do Niemiec, gdzie pracował jako robotnik rolny u gospodarza w Schlawe (Sławno). Po wyzwoleniu wyjechał do Bydgoszczy, gdzie przez
4 miesiące pracował w szpitalu wojskowym. Następnie udał się do Słupska,
gdzie do lipca 1946 roku pracował w Straży Pożarnej, a następnie w lokalnej
gazowni w charakterze strażnika. Po włączeniu gazowni w struktury Przedsiębiorstwa Miejskiego został zatrudniony w Wydziale Kanalizacji, jako operator

50
(ASO), Akta osobowe Jatkiewicza Józefa aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego
w Szczecinie o nr Pa 130, k. 5–9.

Karol Wilhelm Scheibler, urodził się 1.09.1820 r. w Montjoie (Monschau) pod Akwizgranem.
Przemysłowiec, działacz gospodarczy, filantrop. W 1848 r. na stałe przeniósł się do Królestwa
Polskiego. Od połowy lat 70. XIX wieku łódzkie zakłady Scheiblera były obok Newskiej Manufaktury w ścisłej czołówce branży włókienniczej Cesarstwa Rosyjskiego. Skupiały ok. 60%
produkcji i 55% robotników przemysłu włókienniczego w Królestwie Polskim. Zmarł po ciężkiej
chorobie 13.04.1881 r. Pochowany został na Starym Cmentarzu Ewangelickim w Łodzi. http://
www.lodz.ap.gov.pl/fab7.html (dostęp 21.04.2014). W 1995 r. został zrealizowany dwuczęściowy
film dokumentalny „Scheibler & Grohman”, który opowiada o historii dwóch potężnych łódzkich
fabrykantów, http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=4213116 (dostęp 21.04.2014).
51

52
(ASO), Akta osobowe Kajtaniaka Tadeusza aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 132, k. 5 – 7.
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przepompowni. Wstąpił do PPR, a następnie PZPR. W marcu 1950 roku został
wybrany do rady zakładowej, w której pełnił funkcję przewodniczącego53.
Henryk Kluczykowski – urodził się 1 stycznia 1925 roku w Wągrowcu
w województwie poznańskim. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej. Od 1 listopada 1939 roku do 10 lutego 1943 roku pracował w niemieckiej firmie budowlanej w Wągrowcu. 16 lutego 1943 roku został wywieziony na roboty przymusowe
do Poznania, gdzie wykonywał pracę jako robotnik w warsztatach kolejowych.
Po wojnie wrócił do Wągrowca i pracował w Zarządzie Miejskim, jako woźny.
W styczniu 1947 roku wstąpił do PPR, a następnie PZPR54.
Marian Kozłowski – urodził się 16 lipca 1922 roku we wsi Łopacie, powiat
Ciechanów – województwo warszawskie. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej.
Od 15 września 1939 roku do 20 maja 1943 roku był zatrudniony w zakładach
ceramicznych w Ciechanowie, a następnie w magazynach firmy Gerke w Ciechanowie. Od 1 lutego 1945 roku do maja 1945 roku pracował w Urzędzie Ziemskim.
Zmobilizowany do Wojska Polskiego – służył w nim do 1 lipca 1947 roku – pełniąc funkcję komendanta aresztu pułku w Gdańsku. Po zdemobilizowaniu – do
1 czerwca 1950 roku pracował w PKP (Dyrekcja Warszawska) jako kierownik
pociągu. W 1950 roku był członkiem PZPR55.
Jan Maciejuk – urodził się 10 stycznia 1921 roku w folwarku Gęś, gmina
Jabłoń, powiat Radzyń w województwie lubelskim. Ukończył 5 klas szkoły powszechnej. Pracował na roli, a u brata uczył się stolarki. W 1948 roku przyjechał
do Słupska, gdzie od czerwca 1948 roku podjął pracę w Fabryce Narzędzi Rolniczych. W 1948 roku został członkiem PPR – później PZPR. Słuchaczem szkoły
prawniczej był do września 1950 roku56.
Józef Mikołajewski – nie przyjął nominacji na płatną aplikację sądową. Powodem było nierozwiązanie stosunku służbowego z instytucją, w której pracował

53
(ASO), Akta osobowe Kiezika Jana aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego
w Szczecinie o nr Pa 145, k. 5 – 7.

(ASO), Akta osobowe Kluczykowskiego Henryka aplikanta sądowego w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie o nr Pa 187, k. 8–10.
54

55
(ASO), Akta osobowe Kozłowskiego Mariana aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 122, k. 5–7.
56
(ASO), Akta osobowe Maciejuka Jana aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego
w Szczecinie o nr Pa 113, k. 5–8.
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(nie podał miejsca zatrudnienia) i w dalszym ciągu z tego tytułu otrzymywał wynagrodzenie57.
Józef Nazaruk – urodził się 24 sierpnia 1925 roku we wsi Grabanów, powiat
Bielsko-Biała, województwo lubelskie. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej.
Po ukończeniu szkoły i w pierwszych latach wojny pracował jako robotnik w lesie. W 1942 roku został wywieziony na roboty przymusowe, podczas których pracował w majątku ziemskim. W 1946 roku wyjechał z rodzinnej wsi do Słupska,
gdzie podjął pracę w Fabryce Narzędzi Rolniczych. W 1950 roku był członkiem
PZPR. Z powodu stanu zdrowia został skreślony z listy słuchaczy 9 września
1950 roku58.
Kazimierz Papiernik – urodził się 4 lutego 1925 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej. W 1941 roku został wywieziony
do Stuttgartu w Niemczech, gdzie pracował jako robotnik przymusowy. Po wojnie w 1946 roku został powołany do służby wojskowej, którą odbył jako podoficer
w Oddziale Informacji w Gdańsku (jednostka wojskowa nr 4142). Od 1949 roku
mieszkał w Gryficach, gdzie pracował w tamtejszej cukrowni. Nie deklarował
żadnej przynależności partyjnej59.
Józefa Prakuła – urodziła się 8 marca 1926 roku w miejscowości Kołomyja w województwie stanisławowskim. Ukończyła 6 klas szkoły powszechnej
i 2 klasy gimnazjum w Kołomyi. W latach 1943–1944 pracowała przy produkcji marmolady w rodzinnej miejscowości. Od lipca 1944 roku do grudnia 1945
roku była sprzedawczynią w spółdzielni spożywczej w Kołomyi. Po przybyciu
na tzw. ziemie odzyskane, od 1946 roku do końca maja 1950 roku, pracowała
w cukrowni „Wróblin” w Lewinie Brzeskim – początkowo jako pracownik fizyczny, następnie jako praktykantka biurowa, pomocnik referenta personalnego
i maszynistka. W 1948 roku przystąpiła do PPS, później PZPR. W lutym 1949
roku wstąpiła do ZMP. W związku z pismem Ministerstwa Sprawiedliwości (Departament Szkolenia – Wydział Szkół Prawniczych) z 6 października 1950 roku

(ASO), Akta osobowe Mikołajewskiego Józefa aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 112, k. 6, 8, 9.
57

58
(ASO), Akta osobowe Nazaruka Józefa aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego
w Szczecinie o nr Pa 111, k. 5–10.
59
(ASO), Akta osobowe Papiernika Kazimierza aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 102, k. 5–7.
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została skreślona z listy słuchaczy60. W jej aktach osobowych, tak jak ww. przypadkach, nie umieszczono dokumentów zawierających informacje o przyczynach
i podstawach prawnych skreślenia jej z listy słuchaczy.
Zygmunt Stryburski – urodził się 11 kwietnia 1924 roku w Warszawie. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej. Po zakończeniu edukacji pracował w warsztacie mechanicznym. Do powstania warszawskiego mieszkał w Warszawie, gdzie
m.in. pracował u furmana i pomagał matce przy sprzedaży warzyw. W 1943
roku został umieszczony na 13 tygodni w obozie pracy w Warszawie. Po wyjściu otrzymał nakaz podjęcia pracy w zakładach Bruhn Werke w Warszawie61.
Podczas powstania pomagał przy budowie barykad. Po jego upadku dostał się do
niewoli niemieckiej. Po wyswobodzeniu przez wojska amerykańskie przebywał
w obozach repatriacyjnych dla Polaków w Bad Harzburg i Goslar. W 1946 roku
powrócił do kraju i podjął pracę – kolejno: gońca, woźnego i pracownika umysłowego w „Centrali Rybnej” w Warszawie. W tym samym roku przystąpił do PPS.
Do ZMP zapisał się w 1948 roku. W organizacji pełnił funkcję przewodniczącego
koła zakładowego w „Centrali Rybnej”. W 1949 roku ukończył szkołę organizacyjną ZMP w Turczynku, od 1950 roku członek PZPR. Zygmunt Stryburski nie
przebywał w szkole prawniczej od marca 1951 roku i w związku z tym decyzją
ministra sprawiedliwości z 26 maja 1951 roku został zwolniony ze stanowiska
aplikanta62.
Kazimierz Wądołkowski – urodził się 4 kwietnia 1924 roku w Łomży,
w województwie białostockim. Ukończył 6 klas szkoły powszechnej. W latach
1940–1941 pobierał naukę w szkole rzemieślniczej. W 1941 roku wyjechał do
Związku Radzieckiego, gdzie pracował jako robotnik. W 1943 roku wstąpił do
I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki, gdzie przeszedł szkołę
podoficerską i otrzymał awans na stopień kaprala. Służba przyniosła mu odznaczenia: medal „Zwycięstwa i Wolności”, „Odra, Nysa, Bałtyk”, „Za Warszawę”,
60
(ASO), Akta osobowe Prakuły Józefy aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego
w Szczecinie o nr Pa 135, k. 5–10.

P. Matusak, Przemysł na ziemiach polskich w latach II wojny światowej. Przemysł hutniczy,
metalowy, maszynowy, lotniczy i stoczniowy, t. 2, Warszawa 2012, s. 1077–1083. Bruhn Werke
GmbH – zakład pracy przymusowej na terenie Warszawy, zlokalizowany przy ul. Belwederskiej
16 i Stępińskiej 25, gdzie produkowano przyrządy pokładowe do samolotów Ju 88, a także części
uzbrojenia oraz oprzyrządowania do automatycznego pilota i wyrzutników bomb samolotowych.
Gotowe elementy wysyłano m.in. do zakładów: Messerschmitta, Heinkla i Junkersa.
61

62
(ASO), Akta osobowe Stryburskiego Zygmunta aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 121, k. 5–11.
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„Odznaka Grunwaldzka” i radziecka odznaka „Zwycięstwo” i „Za Wyzwolenie
Warszawy”. Po opuszczeniu wojska w 1946 roku przyjechał do Biskupca, gdzie
pracował aż do rozpoczęcia kursu w szkole prawniczej, w Państwowej Fabryce
Kafli. Do PPR wstąpił w 1946 roku – po zjednoczeniu partii został członkiem
PZPR63.
Jerzy Wiweger – urodził się 14 lutego 1929 roku w Warszawie. Ukończył
7 klas szkoły powszechnej i klasę szkoły zawodowej. W 1943 roku uczył się
i pracował w Warsztatach Kolejowych w Pruszkowie. Po wyzwoleniu Warszawy
podjął pracę w Strażackiej Spółdzielni Pracy „Transport”. Od 1946 roku był zatrudniony w Wojskowym Przedsiębiorstwie Budowlanym w Warszawie (Oddział
V), gdzie pełnił funkcję zastępcy komendanta straży ogniowej. Pracował tam do
czasu podjęcia nauki w szkole prawniczej. Do PPR wstąpił w lutym 1947 roku.
Zgodnie z pismem ministra sprawiedliwości z 31 marca 1951 roku został zwolniony ze stanowiska aplikanta w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie64.
W teczce akt osobowych brakuje szczegółowej informacji o przyczynach zwolnienia z zajmowanego stanowiska.
Włodzimierz Wolański – zanim został słuchaczem Szkoły Prawniczej
w Szczecinie, pracował jako rejestrator Prokuratury Sądu Okręgowego w Piotrkowie. Krótko po rozpoczęciu kursu Wydział Szkolenia Zawodów Prawniczych
zadecydował o przeniesieniu do szkoły w Zabrzu i decyzją ministra sprawiedliwości skierowany na aplikację sądową do okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach65. W dokumentacji osobowej nie ma informacji o przyczynach przeniesienia
i dalszej edukacji prawniczej Włodzimierza Wolańskiego.
Jerzy Zaborowski – urodził się 21 listopada 1929 roku w Łodzi. Ukończył
5 klas szkoły powszechnej. W 1942 roku został wywieziony na roboty przymusowe do majątku ziemskiego pod Choszcznem. Po wyzwoleniu przyjechał do
Łodzi, gdzie jako uczeń podjął pracę tkacza w fabryce Geyera66. W 1946 roku
63
(ASO), Akta osobowe Wądołowskiego Kazimierza aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 89, k. 5–7.
64
(ASO), Akta osobowe Wiwegera Jerzego aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego
w Szczecinie o nr Pa 88, k. 5–13.

(ASO), Akta osobowe Wolańskiego Włodzimierza aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 124, k. 4, 6.
65

66
Ludwik Ferdynand Geyer, ur. 6.01.1805 r. w Berlinie. Łódzki przemysłowiec, działacz gospodarczy i społeczny. Zmarł 21.10.1869 r. w Łodzi, pochowany na Starym Cmentarzu Ewangelickim, http://www.lodz.ap.gov.pl/fab3.html (dostęp 27.04.2014). Od 1948 r. zakłady te nosiły nazwę
Państwowych Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. F. Dzierżyńskiego.
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wstąpił do Milicji Obywatelskiej – z której, ze względu na młody wiek, został
zwolniony w 1947 roku. W Poznaniu ukończył kurs traktorzystów i rozpoczął
pracę w Państwowym Przedsiębiorstwie Traktorów i Maszyn Rolniczych w Poznaniu. Od 1948 roku pracował w Państwowym Gospodarstwie Rolnym jako
traktorzysta. Od 1950 roku był członkiem PZPR67.
Stanisław Żmurko – urodził się 26 kwietnia 1924 roku w Łodzi. Ukończył
7 klas szkoły powszechnej (szkoła nr 55 w Łodzi). Później, jako praktykant,
rozpoczął pracę w zakładzie fryzjerskim. W 1940 roku został wywieziony do
Niemiec na roboty przymusowe. W miejscowości Heist (powiat Pinneberg) pracował jako robotnik rolny. W grudniu 1945 roku powrócił do Łodzi. W styczniu
1946 roku przyjechał do Dzierżoniowa, gdzie rozpoczął pracę w PZPB (Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego) nr 1 w Dzierżoniowie. Od września
1948 roku do czasu rozpoczęcia kursu w szkole prawniczej, pracował, jako podmistrz, w PZPB im. „Dąbrowszczaków” w Bielawie. W 1946 roku wstąpił do
PPR. Od 14 stycznia do 31 maja 1950 roku pełnił funkcję pierwszego sekretarza
w organizacji zakładowej PZPR. 30 grudnia 1950 roku został zwolniony ze Szkoły Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie68.
Z przytoczonych życiorysów wynika, że nie było w zasadzie podstaw do
kierowania tych osób na przyspieszony kurs sędziowski. O tym, że zostali słuchaczami szkoły prawniczej zadecydowała działalność partyjna i społeczna, ich
oportunizm i konformizm, chęć awansu zawodowego i społecznego, jak również
partyjna indoktrynacja.
Nieznane są, oprócz przypadku Józefa Mikołajewskiego, powody z których
część kursantów została odwołana ze stanowiska aplikanta sądowego i skreślona
z listy słuchaczy.
***
W dniach 13–18 sierpnia 1951 roku przeprowadzono egzaminy końcowe, które składane były przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną na wniosek
ministra sprawiedliwości. Zakończenie roku szkolnego odbyło się 19 sierpnia
1951 roku. Na uroczystości obecni byli ówczesny wiceminister sprawiedliwości
67
(ASO), Akta osobowe Zaborowskiego Jerzego aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 116, k. 5–7.
68
(ASO), Akta osobowe Żmurko Stanisława aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego
w Szczecinie o nr Pa 90, k. 5–8.
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Tadeusz Rek69, dyrektor Departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości (Departamentu Szkolenia Zawodów Prawniczych i Popularyzacji Prawa Ignacy Iserles)70,
kierownik Wydziału Administracyjnego Komitetu Wojewódzkiego PZPR (KW
PZPR) w Szczecinie Zenon Olpiński71 (Wydział Administracyjny KW PZPR zatwierdzał kandydatów na stanowiska sędziowskie i prokuratorskie na podległym
sobie terenie), a także naczelnik Departamentu Kadr (Ministerstwa Sprawiedliwości) Jan Gębazak72.
Tadeusz Rek, ur. 13.10.1906 r. we wsi Ulów w pow. Białobrzegi, zm. 11.11.1968 w Warszawie.
Prawnik, adwokat. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów
działał w PSL „Wyzwolenie” i ZMW RP „Wici’. Następnie działał w Stronnictwie Ludowym (SL)
wchodząc do jego władz naczelnych. W latach 1936–1939 był redaktorem czasopisma „Młoda
Myśl Ludowa”. Od początku okupacji należał do konspiracyjnego ruchu ludowego. W 1940 r. został
aresztowany – przeszedł Pawiak, Oświęcim i obóz koncentracyjny w Neungamme. Po zwolnieniu
z obozu kontynuował działalność konspiracyjną, redagując podziemną prasę ROCh i był wiceprzewodniczącym Rady pomocy Żydom „Żegota”. Po zakończeniu II wojny światowej przystąpił
do SL i PSL – od 1949 r. w ZSL. W PSL działał w obozie antymikołajczykowskim. Był redaktorem „Dziennika Ludowego”. W latach 1946–1957 pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości
i sędziego Sądu Najwyższego, http://bs.sejm.gov.pl/F/9XHDNNXI4RQRKEPV5VNEXIN73R1MTXE1HA26J31XP728U67RXS-88943?func=find-b&request=tadeusz+rek&find_code=WRD&adjacent=N&x=0&y=0 (dostęp 22.03.2014).
69

E. Kossewska, „Zużyty komunizm i apostaci” – Ignacy Iserles i jego izraelska odnowa,
„Dzieje Najnowsze” 2012, t. XLIV, z. 2, s. 126–134. Ignacy Iserles, właściwie Izrael Isserles,
ur. się w 1912 r. w Tarnopolu w rodzinie żydowskiej. Uczęszczał do katolickiego gimnazjum klasycznego im. Wincentego Pola w Tarnopolu. W 1937 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Od 3.06.1946 do 15.06.1947 r. pracował na
stanowisku radcy prawnego w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie. Pismem z 26.08.1949 r. został powołany przez Henryka Świątkowskiego na wiceprokuratora
Sądu Okręgowego w Warszawie z powierzeniem obowiązków kierownika referatu w Wydziale
IV Departamentu Kadr i Szkolenia Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości. Był
lektorem Komitetu Centralnego PZPR i członkiem Komitetu Partyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jednym z jego głównych zadań w Ministerstwie Sprawiedliwości była organizacja
szkolenia nowych kadr dla ówczesnego wymiaru sprawiedliwości. Przyczynił się do tworzenia
szkół prawniczych, organizowania przymusowego szkolenia z marksizmu i leninizmu, nowego
systemu szkolenia prawnego w którym kładł nacisk na indoktrynację polityczną przedwojennego
korpusu sędziowskiego i wychowania politycznego nowej kadry. Pełnił funkcję sędziego Sądu
Apelacyjnego w Warszawie, Sądu Wojewódzkiego dla województwa warszawskiego w Warszawie. Był również delegowany z ministerstwa sprawiedliwości do zastępczego pełnienia obowiązków sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego. W Sądzie Wojewódzkim i Najwyższym orzekał
w sekcjach tajnych, które były tworzone na wzór radzieckiego prawa karnego. W 1957 r. wyjechał
do Izraela. Zmarł w 2009 r.; Prawo do nauki i pracy zostało zrealizowane…, s. 3.
70

71
Zenon Olpiński, ur. 25.06.1917 r. w Krakowie. Stanowisko kierownika Wydziału Administracyjnego KW PZPR w Szczecinie zajmował od 01.1951 r. do 04.1952 r., http://katalog.bip.ipn.gov.
pl/showDetails.do?idx=OL&katalogId=1&subpageKatalogId=1&pageNo=1&nameId=27619&osobaId=56819& (dostęp 23. 03. 2014).
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Tadeusz Rek, podczas swojego wystąpienia:
wskazał zadania stojące przed absolwentami szkół prawniczych, jako pracownikami ludowego wymiaru sprawiedliwości i podkreślił, że Szczecińska Szkoła Prawnicza wniosła do sądownictwa nie tylko zmiany ilościowe ale przede wszystkim
jakościowe, zasilając go elementem robotniczo-chłopskim73.

Zenon Olpiński natomiast „życzył wychowankom owocnych wyników pracy na nowych stanowiskach74”.
Alfred Popiołek, w imieniu wszystkich absolwentów w propagandowych
i typowych dla tego okresu słowach, podziękował Partii, Rządowi i klasie robotniczej, za otwarcie drogi do nauki i wiedzy oraz możliwość zdobycia „najwyższych i najzaszczytniejszych stanowisk”75.
Szkołę ukończyło 147 osób – w tym 18 z wynikiem bardzo dobrym, 50 – z dobrym i 79 – z dostatecznym76. Oceny niedostateczne otrzymało dwóch słuchaczy,
a dwóch kolejnych zostało skierowanych do innych szkół prawniczych77.
Słuchaczami, którzy „wysunęli się na czoło przodownictwa w nauce i pracy społecznej” byli: Nadzieja Bała, Stanisław Okuszko i Tadeusz Staniszewski.
Wyróżnieni za działalność polityczno-społeczną zostali: Alfred Popiołek (pełnił
funkcję sekretarza POP), Ludwik Brzeziński (stał na czele samorządu szkolnego),
Zbigniew Tworek, Jan Bartosik, Stefan Bączkowski i Józef Czapracki (aktywista
partyjny)78.
Absolwentami, którzy zaraz po ukończeniu kursu otrzymali nominacje na
asesora sądowego byli m.in.: Kazimierz Zaworski, Nadzieja Bała, Marian Biczak,
Władysław Bołtowicz, Paulina Jesionowska, Alfred Popiołek, Hubert Pytlak, Teresa Tabiś, Kazimierz Kmieciak, Władysław Michałuszko79.
73

Tamże.

74

Tamże.

75

Tamże.

76

Tamże.

77

R. Różycki, Szkoła Prawnicza…., s. 25.

78

Prawo do nauki i pracy zostało zrealizowane…, s. 3.

Władysław Michałuszko, ur. 27.03.1929 r. we wsi Płoskie, pow. Zamość, woj. lubelskie – od
1.10.1951 r. rozpoczął pracę na stanowisku referenta w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego
w Warszawie w Biurze ds. Funkcjonariuszy w Wydziale IV. W latach 1953–1954 odbył roczny
kurs przeszkolenia oficerów śledczych w Legionowie. Od 1.12.1955 r. starszy oficer śledczy w Wydziale VII Sekcji I Wojewódzkiego Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie. W latach
1957–1972 oficer śledczy Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie (KW MO).
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Szczecińska szkoła prawnicza, jako placówka edukacyjno-wychowawcza,
odniosła „sukces” na miarę czasów w jakich przyszło jej funkcjonować. Swoim
kursantom zapewniła podstawową wiedzę ogólną i „prawidłową postawę społeczną”. „Kurier Szczeciński” o jej absolwentach pisał entuzjastycznie:
Każdy z nich ma zasługi i o każdym z nich należałoby napisać choćby kilka wierszy. I o Tworku, który długi okres nie potrafił podporządkować się dyscyplinie
i wciągnąć do nauki, a potem wielkim wysiłkiem woli i sumienną pracą przełamał
opór i nie tylko skończył szkołę z wynikiem dobrym, ale zyskał opinię wartościowej jednostki społecznej. I o Brzezińskim, który przykładnie prowadził Samorząd
Szkoły i uczył się pilnie i – o robociarzu Czaprackim, który mimo słabego przygotowania i ciężkiego startu w początkowym okresie, wylądował jako dobry uczeń
i zasłużony aktywista partyjny.
Osobne wiersze należą się Popiołkowi, który sprawując przez cały okres funkcję
sekretarza podst. Org. Part. PZPR wniósł w życie społeczno – polityczne szkoły
wiele cennych i wartościowych zasad.
Finał jakiegokolwiek etapu pracy ludzkiej zmusza tego, który brał w nim udział do
przeanalizowania postawienia zamierzeń i osiągnięć.
Absolwenci Szczecińskiej Szkoły Prawniczej mogą śmiało powiedzieć, że przekroczyli wszelkie zamierzenia i (…) osiągnięcia. Komu to zawdzięczają? Przede
wszystkim samym sobie. Ludzie prości, którzy przyszli tu ze zgrubiałymi od pracy
rękami, prosto od łopaty i pługa, nie zawiedli nadziei, jakie pokładała w nich Partia, i stanęli u celu80.

Oprócz uzyskania pewnego wykształcenia, słuchacze zostali ukształtowani
na „wartościowe jednostki społeczne”, które spełnią pokładane oczekiwania. Jednym z nowych zadań, jakie zostało oficjalnie wyznaczone wymiarowi sprawiedliwości z początkiem 1951 r., stało się chronienie: „ustroju demokracji ludowej
i jej rozwoju w kierunku socjalizmu81” oraz „mienia społecznego oraz praw interesów instytucji państwowych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych oraz organizacji społecznych82”. Byli także gwarantami, że sądy powszechne swoją działalnością będą: „wychowywać obywateli w duchu wierności
Od 29.07.1981 r. do 30.11.1983 r. naczelnik Wydziału C KW MO w Szczecinie, http://katalog.
bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=M&katalogId=2&subpageKatalogId=2&pageNo=1&nameId=3218&osobaId=9363& (dostęp 30.09.2014).
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Ustawa z 20.07.1950 r., o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. 1950, nr 38,
poz. 347, art. 2, pkt 1.
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Polsce Ludowej, przestrzegania zasad praworządności ludowej83”. W tym znaczeniu Szkoła Prawnicza Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie spełniła swoje
główne i podstawowe zadanie. Rządzący udowodnili, że każdy – zgodnie z ideą
socjalizmu – może zostać sędzią czy innym urzędnikiem na eksponowanym stanowisku.
***
Akta osobowe, które zostały założone aplikantom, słuchaczom szkoły prawniczej w Szczecinie, nie są obszerne. W większości składają się z kilku kart m.in.:
decyzji (ministra i prezesa sądu), korespondencji, krótkich – ręcznie pisanych życiorysów i ankiet personalnych. Zebrane na ich podstawie informacje pozwalają jednak potwierdzić i uzupełnić wcześniejsze dane o osobach wybieranych na
słuchaczy szkół prawniczych, przeznaczonych na stanowiska sędziowskie. Przepisem prawnym, który umożliwiał taką praktykę był dekret z 22 stycznia 1946
roku o wyjątkowym dopuszczeniu do obejmowania stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz do wpisywania na listę adwokatów (patrz przypis 9), a zwłaszcza zapis o prowadzonej przez kandydata działalności społecznej
i politycznej. Szkoła prawnicza miała zapewnić im, jak formułował art. 1.1 ww.
dekretu, dostateczną znajomość prawa.
Przepisy dekretu usankcjonowała Ustawa z 20 lipca 1950 roku o zmianie
prawa o ustroju sądów powszechnych, która dawała ministrowi sprawiedliwości możliwość zwolnienia osoby mianowanej na stanowisko sędziego z wymogu
ukończenia studiów wyższych i odbycia aplikacji sądowej84. W ten m.in. sposób
władza ludowa chciała doprowadzić do pełnej kontroli i dyspozycyjności wymiaru sprawiedliwości, tak aby „stosowanie nowego prawa nie było wypaczone”.
Absolwenci szkół prawniczych zatrudnieni w sądownictwie, zgodnie z ww.
założeniami ministerstwa sprawiedliwości, szybko awansowali i piastowali dyspozycyjne stanowiska – m.in. prezesów w sądach powiatowych i wojewódzkich85.
W Sądzie Powiatowym w Szczecinie na stanowisku sędziego zatrudnieni
zostali m.in. Nadzieja Bała, która nominację sędziowską otrzymała 20 grudnia
1952 roku (1.11.1954 r. objęła obowiązki przewodniczącego V Wydziału dla Nieletnich Sądu Powiatowego w Szczecinie) i Marian Biczak, który został nominowany
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14 listopada 1952 roku, a od 1 października 1953 roku zaczął pełnić funkcję przewodniczącego IV Wydziału Karnego Sądu Powiatowego w Szczecinie.
Kazimierz Kmieciak na stanowisko sędziego został powołany 23 maja 1952
roku i jeszcze w tym samym roku objął obowiązki Prezesa Sądu Powiatowego
w Nowogardzie. Kazimierz Zaworski nominację sędziowską otrzymał już 8 maja
1952 roku, a po dwóch latach zaczął pełnić funkcję Prezesa Sądu Powiatowego w Myśliborzu86. Wśród absolwentów szczecińskiej Szkoły Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy awansowali na sędziów Sądu Wojewódzkiego
w Szczecinie znaleźli się: Janina Czerwińska, Wilhelm Czerwiński i Józef Gardasiewicz87.
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R. Różycki, Szkoła Prawnicza…, s. 25.

R. Różycki, Jeszcze o Szkole Prawniczej…, s. 9. R. Łyczywek, Żywot i Sprawy (Ze wspomnień adwokata), Szczecin 1995, s. 101–102. Roman Łyczywek, pierwszy polski adwokat, który
przybył do Szczecina z pierwszą ekipą osiedleńczą, tak wspominał sędziów z tamtych lat: „Stopniowo zmniejszała się kadra przedwojenna, reprezentująca na początku na ogół dużą wartość.
Część odchodziła z sądownictwa, nie mogąc znieść nowych tendencji, część starała się «nie podpadać», część była usuwana, stosunkowo niewielu starało się robić karierę w nowym ustroju. Czas
zresztą też robił swoje.
W miejsce przedwojennych sędziów wprowadzono dość niecierpliwie nowych. Niektórzy
z nich zdolniejsi i bardziej ambitni, robili szybkie kariery. Reszta wywodziła się bądź to z normalnych (choć zreformowanych) studiów prawniczych, część z przedziwnych «szkół prawniczych».
(…) Część tych wychowanków szkół prawniczych następnie ukończyła studia i nie odbiegała od
normalnego poziomu sędziowskiego.
Najbardziej «barwni» byli jednak ci, dla których pełnienie roli sędziego było nieszczęśliwym
fragmentem życia. Jeden z takich sędziów, uczciwy człowiek, żalił mi się kiedyś: «Proszę Pana, ja
byłem kiedyś dobrym i szanowany mechanikiem, a teraz kazali mi być sędzią» – tu następowało
desperackie machnięcie ręką.
O tych w gruncie rzeczy nieszczęśliwych sędziach, dochowało się sporo anegdot. Za prawdziwość tu przytoczonych mogę osobiście zaręczyć.
Zapytał mnie kiedyś jeden z profesorów Uniwersytetu Poznańskiego, co słychać u (tu padło nazwisko jednego z sędziów naszego okręgu, który później był nawet prezesem). Zdziwiłem się tymi
koneksjami, a potem od słowa do słowa dowiedziałem się, że do Poznania dotarł jeden ze sławnych
wyroków tego sędziego. Stwierdzał on mianowicie, że «sąd nie dał wiary świadkowi, a nauka
wykazała, że łysi kłamią». Sama sprawa miała zresztą swoje źródło na poznańskim uniwersytecie,
na którym nasz sędzia pilnie studiował. Wyczytał tam wzór fałszywego sylogizmu: «X jest łysy,
X kłamie: łysi kłamią». Niestety nasz sędzia zbyt serio potraktował ten wzór fałszywej struktury
logicznej – i stąd późniejsze kłopoty.
O tym sędzim opowiadał kolega piękną scenkę. Sędzia lubił, słuszną w zasadzie formułę bezosobową. W konkretnym przypadku miało to jednak formę taką: «Czy oskarżony pamięta, jak
oskarżony jechał motocyklem, a sąd szedł ulicą i dopiero sąd musiał uciec na schody, żeby oskarżony nie najechał sądu motocyklem».
Innego sędziego chciałem przekonać, że przekroczenie granicy przez oskarżonego było przypadkiem «mniejszej wagi», gdyż oskarżony chciał się połączyć z rodziną. Normalnie przekroczenie granicy «kosztowało» trzy lata więzienia, a w przypadku mniejszej wagi można było karę
ograniczyć do około jednego roku. Sąd jednak nie dał się przekonać i w uzasadnieniu stwierdził,
87
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Abstrakt
W 1944 roku jednym z najważniejszych celów, do których dążyła władza ludowa, było
zdobycie kontroli nad systemem sprawiedliwości. Za pośrednictwem instytucji sądownictwa oraz wprowadzonych w niej zmian, przedstawiciele władzy ludowej chcieli
przejąć kontrolę, a następnie umocnić władzę swojego rządu oraz nowego systemu politycznego i ekonomicznego. Po przejęciu wojskowego systemu sprawiedliwości, pragnęli
uczynić to samo z cywilnym sądownictwem, które miało bezgranicznie ufać nowej polityce oraz, za pomocą pełnego idei podejścia, wzniecić tak samo silne zaufanie wśród
polskiej ludności. Do tego momentu tak zwane elementy reakcyjne, wrogie wobec wprowadzonych rządów, zostały usunięte z sądów oraz biur prokuratorskich, a kluczowe stanowiska zostały obsadzone nowymi ludźmi („elementy demokratyczne”). Nowe zasoby
ludzkie uzyskano w wyniku „konceptu specjalnego treningu” oraz poprzez pozwolenie
na objęcie stanowiska sędziowskiego przez ludzi, którzy zdobywali wiedzę prawniczą
w toku swojej kariery, pracy naukowej i politycznej bądź podczas nauki w szkołach
prawniczych zatwierdzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
W latach 1947–1952 w Polsce było sześć szkół prawniczych. Jedną z nich była szkoła w Szczecinie, otwarta od 3 czerwca 1950 roku do 19 sierpnia 1951 roku. Owa szkoła za
cel postawiła sobie edukację nowego personelu, tak aby uczniowie mogli zostać w przyszłości mianowani na stanowisko sądownicze nie tylko jako ludzie z podstawową wiedzą z danego zakresu (zarówno teoretyczną, jak i praktyczną), ale również jako ludzie
z „odpowiednią” ideologią. Szkoła funkcjonowała jako odpowiednik placówki ponadgimnazjalnej, a nauka w niej trwała 14 miesięcy. Populacja uczniów tej szkoły składała
się ze 182 osób w wieku od 23 do 30 lat, które pokładały swe zaufanie oraz pewność
w nowej, komunistycznej władzy. Była to jednocześnie grupa aktywistów społecznych
oraz politycznych, pochodzących głównie z klasy pracującej lub z chłopskiego rodu,
którzy nie przeszli edukacji gimnazjalnej. Dzięki aktom osobowym, przechowywanym
w archiwum Sądu Regionalnego w Szczecinie, autorzy artykułu rzucają światło na profile studentów szczecińskiej szkoły prawniczej, którzy mieli odbyć aplikację w Sądzie
Apelacyjnym w Szczecinie.
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Students of the Ministry of Justice Law School in Szczecin
Enrolled for the Legal Training at the Court of Appeal in Szczecin
on the Basis of Personal Files of Legal Trainees of the Court
of Appeal and the Provincial Court in Szczecin
Abstract
In 1944 one of the main goals the people’s power started pursuing was to take control
over the system of justice. By means of the judicial system and changes introduced into it,
the people’s power wanted to first take over and then to consolidate its government’s power
as well as the new political and economic system. After taking charge of the military
judicial system, the people’s power was also striving to take control over the civil judicial
system which was to show nothing but trust towards the new political system and, along
with its attitude full of ideology, to incite this trust in the Polish society. To this end,
the so-called “reactionary elements” hostile to the new power were removed from law
courts and prosecutor’s offices, and the key posts were filled with new people (“demo
cratic elements”). New human resources were attained by means of “the special training
concept” as well as by letting the law judge positions be taken by people who acquired
their knowledge of law along their careers, their scientific and social or political work, or
gained it at law schools approved by the Ministry of Justice.
In the period 1947–1952 there were six law schools in Poland. The school in Szczecin
was one of them and it was open from 3 June 1950 till 19 August 1951. The school’s
objective was to educate new personnel to be appointed as judges equipped not only
with essential knowledge of the law (both theoretical and practical), but also with the
‘right’ ideology. Education took place at the level of the upper secondary school and
lasted 14 months. It was taken up by 182 people. The enrolled students were people who
enjoyed the confidence of the new communist authorities. They were social and political
activists who came mostly from the working class or peasant stock, lacking the secondary education, at the age from 23 to over 30. Thanks to personal files kept at the archives
of the Regional Court in Szczecin, this article sheds light on the profiles of the Szczecin
law school’s students who were to take up the legal training at the Court of Appeal in
Szczecin.
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Marcin Majewski, Renesansowe kafle zachodniopomorskie. Studium
z historii ogrzewania wnętrz mieszkalnych, Stargard–Szczecin
2015
Pod koniec 2015 roku Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie wydało najnowszą publikację autorstwa Marcina Majewskiego Renesansowe kafle
zachodniopomorskie. Studium z historii
ogrzewania wnętrz mieszkalnych. Zgodnie
z tytułem książka jest próbą opisania zjawiska występowania kafli renesansowych.
W publikacji zawarty jest zarys historii badań nad kaflami renesansowymi w basenie Morza Bałtyckiego, w tym stan badań
nad kaflami renesansowymi na obszarze
Pomorza Zachodniego, jak również charakterystyka dostępnego, zgromadzonego
materiału archeologicznego. Za obszar
badawczy autor przyjął znajdującą się granicach państwa polskiego wschodnią część
księstwa pomorskiego, jak i północną przygraniczną część dawnej Nowej Marchii,
będącej prowincją Brandenburgii rządzonej przez Hohenzollernów. W uproszczeniu – tereny te odpowiadają dzisiejszym
granicom
geograficzno-historycznym
Pomorza Zachodniego1. Recenzentami

1
M. Majewski, Renesansowe kafle zachodniopomorskie. Studium z historii ogrzewania

książki są prof. dr hab. Radosław Gaziński
oraz dr hab. Paweł Gut.
Praca Marcina Majewskiego jest nawiązaniem i bezpośrednią odpowiedzią na
artykuł Leszka Kajzera, zawarty w publikacji pokonferencyjnej odnoszącej się do
kafli późnośredniowiecznych i wczesnorenesansowych. Kajzer wyznaczył w nim
potrzebę badań z tego okresu w Polsce.
Wskazał jednocześnie na potrzebę podejmowania prac o charakterze monografii
regionalnych. Nowe, wyznaczone badania miałyby za zadanie opisanie krain
historycznych pod kątem specyfiki lokalnej, przy równoczesnym dostrzeżeniu
podobieństw terenów sąsiadujących2. Jak
podaje Majewski do opracowania poruszonego tematu skłonił go stan badań ceramiki nowożytnej na Pomorzu Zachodnim,
jak również liczba tego typu znalezisk
wnętrz mieszkalnych, Stargard–Szczecin 2015,
s. 10.
L. Kajzer, O różnicach regionalnych
i mentalnych czyli o badaniu zabytków kaflarstwa, w: Średniowieczne i nowożytne kafle. Regionalizmy – podobieństwa – różnice,
red. M. Dąbrowska, H. Karwowska, Białystok
2007, s. 11–16.
2
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archeologicznych. Prezentowana publikacja głównie wynika z rozległej kwerendy
autora oraz prac archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie3.
Należy również nadmienić, że tematyką regionalnych syntez i opracowań dotyczących kafli dysponuje obecnie jedynie
Śląsk4.
Książkę można podzielić na trzy części.
Część pierwsza jest czystko metodologiczna. Solidne opisanie terminologii, przedmiotu i celu badań, zakreślone główne
problemy badawcze są podstawą tej syntetyzującej publikacji, co zaprezentowane
we wstępie. Autor opisuje również formy
urządzeń grzewczych oraz wprowadza
nas w zagadnienie produkcji i handlu kaflami, wskazuje miejsca, organizację, rynek i dystrybucję (sposoby dystrybucji).
Cenne jest prześledzenie najważniejszych
publikacji, od początku zainteresowania
szeroko pojętej nauki dotyczącej tematyki kafli na terenie krajów basenu Morza
Bałtyckiego i terenu dzisiejszego Pomorza
Zachodniego. Zasadniczą część publikacji
obejmują systematyka i analiza kafli oraz
analiza ikonograficzna, jak również próba
rekonstrukcji przedstawień na kaflach renesansowych. Jest to praca bogato ilustrowana zarówno fotografiami materiałów
archeologicznych, jak i rycinami. Przeprowadzona analiza wykazuje występowanie

3

M. Majewski, Renesansowe kafle..., s. 10.

Na przykład K. Dymek, Renesansowe kafle z zamku Wleń, „Przegląd Archeologiczny”
1993, nr 41, s. 35–64; K. Dymek, Średniowieczne i renesansowe kafle śląskie, Wrocław 1995.
4

odmiennego typu kaflarstwa na tle krajobrazu kulturowego innych obszarów.
Cóż jest w zasadzie tak atrakcyjnego
w kaflach renesansowych, że zasługują
one na przyjrzenie się temu tematowi i materiałowi archeologicznemu? Otóż należy
zwrócić uwagę na to, że wraz z rozwojem
miast i rozbudowującą się infrastrukturą
mieszczańską i budowlaną wprowadzano
zmiany związane z kanalizacją, oświetleniem czy ocieplaniem budynków. Kafle renesansowe wyróżniają przede wszystkim
przedstawienia ikonograficzne zawarte na
tych, często małych dziełach sztuki. Dziś
moglibyśmy je zaliczyć do kultury użytkowej, a ta jest i była jednym z lepszych
nośników ideologicznych. Trzy główne
typy kafli wytwarzane na terenie Pomorza Zachodniego, tj. formowane na kole
garncarskim oraz w matrycach, prezentują
bogatą tematykę ikonograficzną. Materiał
archeologiczny posiłkujący się wiedzą
z historii sztuki pozwolił m.in. na wykazanie nawarstwień kulturowych, przeplatających się motywów, stylów oraz migracji
wytwórców kafli.
Autor w podsumowaniu swoich badań –
syntez wyznacza również nowe kierunki,
w których można podążyć, drążąc temat.
Stawia pytania m.in. dotyczące granicy
występowania motywów charakterystycznych dla kafli okresu renesansu obszaru
nadbałtyckiego, potencjalnego uczestnictwa handlu ceramiką zachodniopomorską
polskich kupców, migracji wzorów i twórców i samych wytworów w granice Rzeczpospolitej5.
5

M. Majewski, Renesansowe kafle..., s. 245.
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Mocną stroną publikacji jest bogata
baza źródłowa i pogłębiona kwerenda archiwalna. Autor sięgając do niepublikowanych opracowań z konkretnych muzeów
(np. Koszalinie, Myśliborzu, Szczecinie –
w sumie 17 niepublikowanych maszynopisów), upublicznia wyniki badań, jednocześnie syntetyzując i zbierając je w jednej,
spójnej publikacji. Bogaty aparat naukowy
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poparty jest odpowiednimi publikacjami,
narzędziami badawczymi oraz wiedzą.
Jest to pozycja niewątpliwie wyróżniająca się na tle badań archeologicznych ze
względu na tematykę, regionalizację i syntezę dotychczasowych badań w tym temacie.
JUSTYNA ŻUKOWSKA-ŁYKO

Regionalny wymiar „Solidarności” 1980–1981. Szczecin na tle
kraju, red. Artur Kubaj, Michał Siedziako, Wydawnictwo Instytutu
Pamięci Narodowej, Szczecin 2014
Dzieje „Solidarności” – Niezależnego,
Samorządnego Związku Zawodowego,
a szerzej masowego ruchu społecznego
doczekały się już wielu opracowań, tak
syntetycznych, jak i szczegółowych. Nie
ma potrzeby, jak sądzę w tym miejscu
ich przytaczać, w obawie przed nieświadomymi, przypadkowymi pominięciami.
Tak czy inaczej, o fenomenie „Solidarności” pisali tak historycy (co wydaje się
oczywiste), jak i socjolodzy, politolodzy,
literaturoznawcy. Patrzyli na ten fenomen
z różnych perspektyw, szukając różnych
punktów odniesienia. Rodzi się zatem pytanie o celowość podjęcia kolejnych badań,
zważywszy, że również w odniesieniu
do „Solidarności” regionu Pomorza Zachodniego powstało niemało opracowań,
w tym fundamentalna, pionierska, świetnie udokumentowana i rzetelnie napisana
monografia Artura Kubaja poświęcona

szczecińskiej – podziemnej „Solidarności”1.
Recenzowana publikacja jest pokłosiem
konferencji „Regionalny wymiar »Solidarności« 1980–1981. NSZZ »Solidarność«
Regionu Pomorze Zachodnie na tle ogólnopolskim”, którą zorganizował szczeciński oddział IPN w czerwcu 2011 roku. Jest
to monografia pod wieloma względami
oryginalna, w wielu aspektach przybliża
nam wątki do tej pory albo nieznane, albo
też przez badaczy zwyczajnie pomijane.
Można wysunąć więc wniosek, że książka
w dużej mierze porządkuje naszą wiedzę,
ale jest również pierwszą, ważną, tak wielowątkową analizą dziejów „Solidarności”
na Pomorzu Zachodnim na tle całego kraju.

A. Kubaj, Nie wyrośli z marzeń. Podziemna
szczecińska „Solidarność”, Łomianki 2011.
1
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Przejdźmy zatem do bardziej szczegółowego omówienia zawartości recenzowanej pracy. Jak już wspomniano książka jest
niewątpliwie ważna i cenna. Ograniczę
się zatem do własnych refleksji i ewentualnych zastrzeżeń (uwag polemicznych).
Praca składa się ze wstępu i trzech odrębnych części: I. Pomorze Zachodnie;
II. Kraj i III. Aneksy.
We Wstępie autorstwa Artura Kubaja
i Michała Siedziako, w syntetyczny sposób
wprowadzono czytelnika w problematykę
pracy. Autorzy pochylili się nad fenomenem „Solidarności”, spróbowali również
odpowiedzieć na pytanie czym była „Solidarność” – związkiem zawodowym, ruchem społecznym, ruchem społeczeństwa
obywatelskiego, a może ruchem rewindykacyjnym? Uczynili to przywołując liczne
próby definicyjne i interpretacyjne, które
przewinęły się w ostatnich latach w debacie
publicznej (nie tylko w naukach humanistycznych i społecznych). Omówiono również zawartość książki, podając garść informacji na temat poszczególnych artykułów.
W pierwszej części Pomorze Zachodnie
zamieszczono artykuły (Artura Kubaja,
Michała Siedziako, Michała Paziewskiego,
Pawła Szulca, Jana Macholaka) dotyczące
bezpośrednio różnych aspektów działalności i odbioru społecznego „Solidarności”.
Druga część – Kraj – zawiera teksty dotyczące bardzo zróżnicowanej tematyki,
od wewnętrznej struktury NSZZ „Solidarność”, po omówienie „karnawału Solidarności” na łamach oficjalnej (partyjnej)
prasy gorzowskiej.
Gdy przyjrzymy się dokładnie strukturze pracy (jej układowi wewnętrznemu),

rodzi się generalna refleksja. Szkoda, że
nie udało się przygotować choćby syntetycznego studium na temat portretu
zbiorowego działaczy szczecińskiej „Solidarności”, na podstawie metod charakterystycznych dla nauk historycznych i społecznych (zwłaszcza socjologii). W części
drugiej, dotyczącej tzw. kontekstu krajowego umieszczono bez wątpienia artykuły
bardzo ciekawe, ale zarazem różnorodne
tematycznie. Jeśli bowiem piszemy o regionie gdańskim, to czemu nie o innych?
To pytanie nasuwa się już po przejrzeniu
spisu treści. Oczywiście to tylko pierwsze
odczucie, rodzące takie właśnie pytania
czy też wątpliwości. Zapewne redaktorzy
tomu nie otrzymali innych propozycji.
Wypada jedynie żałować, wówczas mielibyśmy jeszcze pełniejszy obraz regionalnego wymiaru „Solidarności”, ukazanego
na tle krajowej panoramy.
Część pierwszą monografii, Pomorze
Zachodnie otwiera syntetyczny tekst autorstwa Artura Kubaja, dotyczący działalności NSZZ „Solidarność” Pomorza
Zachodniego w latach 1980–1981. Jest to
niejako syntetyczna kompilacja treści jednego z rozdziałów książki tegoż autora,
o której już była mowa. Niemniej Kubajowi udało się nie tylko przedstawić pełny,
kompleksowy obraz działalności związku
i jego struktur, ale również zaprezentować
aktywność działaczy i liderów związkowych na różnych polach. Zabrakło trochę
wątku dotyczącego roli Kościoła katolickiego w tym okresie, oczywiście w odniesieniu do interesującej nas problematyki.
Autor jedynie o tym wspomina. Zdaję
sobie jednak sprawę, że pogłębienie tego
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zagadnienia znacznie rozszerzyłoby objętość tekstu.
Drugi tekst – autorstwa Michała Paziewskiego dotyczy idei społeczeństwa
obywatelskiego ukazanego przez pryzmat
ruchu „Solidarności” (casus aglomeracji miejskiej Szczecina). Jest niezwykle
rzetelnie napisany. Poparty ogromnym
i zróżnicowanym materiałem źródłowym.
Muszę przyznać, że zazdroszczę autorowi
tak gruntownej znajomości problematyki,
o której pisze. Jedynym mankamentem
jest nie dość precyzyjne uściślenie pojęcia społeczeństwa obywatelskiego. Autor,
co prawda przywołuje tutaj rozważania
Kazimierza Dziubki, ale nie precyzuje,
co będzie rozumieć pod pojęciem „społeczeństwo obywatelskie”2. Pomocna w tym
względzie może okazać się także praca
Inki Słodkowskiej, Społeczeństwo obywatelskie na tle historycznego przełomu: Polska 1980–1989 (Warszawa 2006). Nie do
końca rozumiem również wskazaną przez
autora synonimiczność pojęć: „społeczeństwo obywatelskie” i „społeczeństwo podziemne”. Patrząc na teorię „społeczeństwa
obywatelskiego” są to raczej antynomie,
a nie formuły bliskoznaczne.
Kolejny artykuł – Michała Siedziaki
jest udaną próbą ukazania „studenckiej
Solidarności”, czyli działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów na uczelniach szczecińskich. Paweł Szulc zajął się
W tym miejscu przywołałbym jeszcze
znane prace prof. Kazimierza Dziubki, zob.
K. Dziubka, Obywatelskość jako virtu podmiotu demokracji, Wrocław 2008; Społeczeństwo
obywatelskie, red. K. Dziubka, W. Bokajło,
Wrocław 2001.
2
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oficjalnymi środkami przekazu (głównie
radio i telewizja, w mniejszym zakresie
prasa) w Szczecinie wobec „Solidarności”.
Jest to tekst pod każdym względem bardzo
dobry. Rzetelny, poparty różnorodnymi
źródłami. Napisany dobrym językiem.
Słowem, warsztatowo – więcej niż poprawny. Widać doskonałą orientację autora
w problematyce, o której pisze. Porusza się
w niej bardzo swobodnie.
Ostatni tekst zamieszczony w części poświęconej regionalnemu aspektowi działalności „Solidarności” dotyczy stanowiska PZPR wobec tego ruchu społecznego
(Jan Macholak). Niewątpliwie spojrzenie
na szczecińską „Solidarność” z tej perspektywy (partyjnej, a w zasadzie państwowej)
wydaje się konieczne. Tekst jednak jest
bardzo ogólny, traktujący poszczególne
etapy relacji na linii: władza (partia) – „Solidarność” syntetycznie, a czasami nazbyt
ogólnie. Analizując wydarzenia z wiosny
i lata 1981 roku, Macholak pisze o artykułach zamieszczonych w prasie ogólnopolskiej, w których „cytowano” „ludzi Solidarności”. Wzmiankuje, że było ich wiele.
Wypadałoby więc, choć kilka takich przykładowych artykułów umieścić w przypisie. W tekście brakuje również dłuższego
zakończenia, nieco szerszej refleksji. Odnieść można wrażenie, że kilkuzdaniowe
podsumowanie równie dobrze mogłoby
posłużyć jako fragment wstępu.
Osobny „blok” artykułów pod wspólnym tytułem Kraj otwiera tekst Krzysztofa Brzechszczyna poświęcony inspiracjom
ideowym „Solidarności”. Autor na ten
temat pisał wiele przy różnych okazjach,
a więc nie mógł zaskoczyć czytelnika.
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Moja generalna uwaga dotyczy owych tytułowych inspiracji. Tutaj Brzechszczyn
jedynie wspomina o myśli społeczno-politycznej: Edwarda Abramowskiego,
tradycjach republikanizmu, sarmatyzmu
i niepodległościowym socjalizmie. Pełna
zgoda, w istocie tak jest. Rzeczywiście
w myśli politycznej ruchu solidarnościowego te intuicje ideowe są dostrzegalne.
Tyle tylko, że w tekście na próżno szukać
tych historyczno-ideowych paraleli. A na
pewno wprost autor się na nie powołuje.
W rozdziale raczej omówione zostały programowe założenia „Solidarności” pod
kątem idei Samorządnej Rzeczpospolitej.
Pisząc o religijnych implikacjach w programie ruchu, warto sięgnąć do analizy
autorstwa Jana Ryszarda Sielezina3.
W następnym tekście Grzegorz Wołk
zarysował panoramę najważniejszych
struktur organizacyjnych NSZZ „Solidarność”, od Krajowej Komisji Porozumiewawczej, struktur regionalnych po komisje
stałe, zespoły i agendy związkowe.
W kolejnych dwóch tekstach przedstawiono podłoże, przebieg i konsekwencje „kryzysu bydgoskiego” w 1981 roku
(Krzysztof Osiński) oraz działania Służb
Bezpieczeństwa
wobec
uczestników
I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”.
Oba testy są wartościowe pod względem
poznawczym, bardzo rzetelne (pod względem warsztatowym) i przede wszystkim
intersujące.

Michał Ruczyński – autor kolejnego
rozdziału zajął się działalnością Krajowej
Komisji Koordynacyjnej Pracowników
Poligrafii NSZZ „Solidarność” i dwutygodnika „Kwadrat”. Tekst jest nieco „kronikarski”, ale ciekawy. Ruczyński głównie
pracuje na materiałach bezpieki, stąd analizując działania aparatu bezpieczeństwa
wobec KKP i redakcji „Kwadratu” z dużą
swobodą demaskuje tajnych współpracowników (przede wszystkim z redakcji
„Kwadratu”), choć nie wszystkich. Nasuwają się, więc pytania – czy to okazało się
niemożliwe; czy inne względy o tym zadecydowały?
Ciekawego „epizodu”, czy jak kto woli
nieco pomijanego w badaniach wątku dotyczy tekst Patryka Pleskota. Autor, uznany
badacz „opozycyjnej dyplomacji” opisuje
oficjalne wyjazdy delegacji związkowych
(NSZZ „Solidarność”) do Włoch, Watykanu, Japonii i Francji, analizuje ich przebieg,
reakcje prasy i politycznych decydentów.
Większego omówienia nie wymaga natomiast artykuł Arkadiusza Kazańskiego,
poświęcony dziejom NSZZ „Solidarność”
Regionu Gdańskiego w latach 1980–1981.
Jest to bowiem nieco przebudowana wersja (bardziej syntetyczna) dłuższego tekstu
już wcześniej opublikowanego4.
Tom studiów zamyka artykuł Krzysztofa Wasilewskiego, poświęcony solidarnościowemu rekonesansowi w gorzowskiej
prasie partyjnej. Do tego artykułu mam

J.R. Sielezin, Akcenty religijne w programie i działalności NSZZ „Solidarność” (1980–
1981), w: Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX–XXI wieku, red.
T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2007.

Zob. L. Biernacki, A. Kazański, G. Waligóra, NSZZ „Solidarność” Region Gdański,
w: NSZZ Solidarność 1980–1989, t. 3: Polska
północna, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 29–101.

3
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jedynie dwie uwagi. Po pierwsze nie powoływałbym się w poważnym tekście naukowym na Encyklopedię wiedzy o prasie.
Przecież można sięgnąć choćby do popularnej monografii Rafała Habielskiego Polityczna historia mediów w Polsce w XX
wieku (Warszawa 2009) oraz dziesiątków
przyczynków (także studiów i rozpraw naukowych) dotykających w mniejszym lub
większym stopniu tematu. Druga uwaga
– o charakterze warsztatowym – dotyczy
już samej narracji. A mianowicie, ciekawy
skądinąd temat został opisany w formie
przypominającej kalendarium, kronikarski zestaw (przegląd) prasowych artykułów, opinii i komentarzy.
Recenzowaną monografię kończy zapis debaty (aneks nr 1), w której wzięli
udział legendarni liderzy szczecińskiej
„Solidarności”: Marian Jurczyk, Andrzej
Milczanowski, Stanisław Wądołowski,
Stanisław Kocjan i Mieczysław Ustasiak.
Nie wchodząc w szczegóły tej interesującej rozmowy, prowadzonej przez Marcina
Stefaniaka – wówczas naczelnika Oddziału IPN w Szczecinie, trzeba oddać, że stanowi ona doskonałe źródło oral history.
Wiele wypowiedzi rzuciło nowe światło
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na wydarzenia z lat 1980–1981, choć pozostały i kontrowersje i stare animozje.
Już samo spotkanie, pierwsze po 30 latach
budzi uznanie, przede wszystkim organizatorów, że udało im się namówić lokalne
legendy do wspólnej dyskusji. Sądzę, że
paradoksalnie ten zapis rozmowy może
stać się jednym z ważniejszych źródeł, wykorzystywanych przez kolejnych badaczy.
Książkę wzbogaca również bogaty
i różnorodny materiał ikonograficzny
umieszczony na jej końcu (aneks nr 2): fotografie, oznaczenia strajku okupacyjnego,
skany ulotek, winiet gazet, bezdebitowych
druków zwartych, itp.
Jestem przekonany, że starannie wydana przez miejscowy IPN praca zbiorowa,
pod red. Artura Kubaja i Michała Siedziako wzbogaca naszą wiedzę na temat regionalnego (i nie tylko) fenomenu „Solidarności”. Ponadto, co nie mniej istotne, może
stać się punktem odniesienia dla współczesnych sporów i polemik nad miejscem
wielkiego ruchu społecznego, jakim była
„Solidarność” w tej nie tak odległej przecież historii naszego państwa i regionu.
TOMASZ SIKORSKI

Paulina Olechowska, Prasa szkolna – teoria, funkcje, tematyka.
Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego,
Szczecin 2015
Nakładem
Wydawnictwa
Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego ukazała się w 2015 roku publikacja Pauliny

Olechowskiej Prasa szkolna – teoria, funkcje, tematyka. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Książka

164

Omówienia ▪ Recenzje

stanowi zwieńczenie kilkuletniego programu badania mediów lokalnych w województwie zachodniopomorskim realizowanego przez pracowników Wyższej
Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie i Uniwersytetu Szczecińskiego1.
Za powstaniem recenzowanej publikacji
przemówiły również osobiste motywy
autorki, tj. silne przekonanie o znaczeniu
prasy szkolnej jako fenomenu o wymiarze
społeczno-edukacyjnym. Trudno nie zgodzić się z Pauliną Olechowską, gdy ta wyraża swoje zdziwienie, że tak interesujący
element świata komunikacji medialnej nie
doczekał się jak dotąd szerszej monografii.
Powstałe jak dotąd publikacje są bowiem
w głównej mierze natury wycinkowej
lub lokalnej czy też odnoszą się do prasy szkolnej z okresu międzywojennego2.
Z tym większą satysfakcją należy powitać
ukazanie się na rynku księgarskim omawianej publikacji. W perspektywie regionu
jest ona – co należy podkreślić – absolutnie innowacyjna, gdyż poza publikacjami
Tadeusza Białeckiego czy Izabeli Strzeleckiej (o których autorka wspomina)3 brakuje zwartej publikacji, której przedmiotem
byłby ten frapujący odcinek zachodniopomorskiego życia szkolnego.
Książka składa się z sześciu rozdziałów,
które poniżej pokrótce omówię.

P. Olechowska, Prasa szkolna – teoria,
funkcje, tematyka. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Szczecin
2015, s. 9–10.
1

2

Tamże, s. 10–11.

3

Tamże, s. 26.

Rozdział pierwszy ma charakter historyczny i przedstawiono w nim zarys
dziejów prasy szkolnej od okresu międzywojennego aż po czasy współczesne.
Rozdział wieńczy część poświęcona ewolucji szczecińskiej prasie szkolnej. Jest
to, mimo użycia przez autorkę w tytule
tej części słowa „zarys”, solidne kompendium na temat rozwoju prasy szkolnej
i jego uwarunkowań. Najwięcej miejsca
poświęciła autorka okresowi międzywojennemu oraz dziejom prasy w wymiarze
regionalnym. Stosunkowo mało miejsca
oddała natomiast okresowi drugiej wojny
światowej i PRL. Ta oszczędność budzi
niedosyt zwłaszcza w przypadku czasów
powojennych, gdy prasa – w tym i szkolna
– odgrywała fundamentalną rolę w umacnianiu obowiązującego wówczas porządku
społeczno-politycznego. Wydaje się tutaj sprawą drugorzędną czy była to prasa
szkolna w dzisiejszym znaczeniu, czy też
nie, gdyż pełniła ona znaczącą rolę w ówczesnym życiu szkoły. Część rozdziału
poświęcona okresowi międzywojennemu,
chociaż budzi uzasadnioną czytelniczą satysfakcję, zawiera w sobie pewne poważne niedomówienie, które należałoby bliżej
wyjaśnić. Autorka słusznie podkreślając
oddziaływanie idei „nowego wychowania”
na rozwój prasy szkolnej, czyni jednocześnie skrót myślowy wyrażający się w następującym zdaniu:
To z niej [idei nowego wychowania – dop.
J.K.] wywodziła się koncepcja „szkoły pracy”, sformułowana przez Aleksandra Patkowskiego i Jerzego Ostrowskiego – przedstawicieli nurtu szerokiej integracji szkoły
pracy, skupiona na rozwijaniu aktywności
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zarówno jednostek, jak i zespołów (na przykład samorządów uczniowskich)4.

Czytelnik po przeczytaniu powyższego fragmentu może odnieść wrażenie, że
twórcami koncepcji „szkoły pracy” byli
Aleksander Patkowski i Jerzy Ostrowski
i byłoby to wrażenie błędne. Za głównego
twórcę tej idei dydaktyczno-wychowawczej uznaje się w historiografii edukacyjnej Georga Kerchensteinera5. Osoby, które
wymieniła P. Olechowska, były natomiast
jednymi z tych, które propagowały i rozwijały tę ideę na ziemiach polskich6. Kolejna nieścisłość wiąże się, ze skądinąd
bardzo zajmującym, podrozdziałem dotyczącym dziejów szczecińskiej prasy szkolnej. Wątpliwość, o której mowa, odnosi
się do uwagi autorki na temat dostępności
wydawnictw ukazujących się w latach 80.
XX wieku i związanych w głównej mierze
z Federacją Młodzieży Walczącej. P. Olechowska po wymienieniu kilku tytułów
(„Lustro”, „Szydło”, „Echo”, „Federastka”,
„Metal”, „Chaos”) poczyniła uwagę następującą: „Niestety, nie zachowały się egzemplarze tych pism, co uniemożliwiło autorce analizę ich treści”7. Z mojej wiedzy
4

Tamże, s. 19.

Cz. Kupisiewicz, Z dziejów teorii i praktyki wychowania, Kraków 2012, s. 237; A. Orczyk, Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Warszawa 2008, s. 241; F. Bereźnicki,
Nowatorstwo dydaktyczne w szkolnictwie ogólnokształcącym w Polsce (1918–1939), Szczecin
1978, s. 86.
5

6
F. Bereźnicki, Nowatorstwo dydaktyczne…, s. 107–137; D. Koźmian, Poglądy społeczno-pedagogiczne Aleksandra Patkowskiego: (1890–1942), Szczecin 1994.
7

P. Olechowska, Prasa szkolna…, s. 33–34.
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wynika zaś, że pisma: „Lustro”, „Smurf”,
„Echo”, „Szydło” są dostępne w Czytelni
Pomorzoznawczej Książnicy Szczecińskiej a także w wersji online na stronie
Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej
„Pomerania”, chociaż są to rzeczywiście
pojedyncze egzemplarze8.
Następny rozdział swojej publikacji
autorka zatytułowała Ramy teoretyczne
i terminologiczne rozważań na temat prasy szkolnej, w którym zarysowano w bardzo dobry i kompetentny sposób podstawy teoretyczne, stanowiące podstawę dla
analizy i interpretacji zawartości prasy
szkolnej, przeprowadzonej w dalszej części pracy. Można oczywiście rozważać czy
rozdział ten nie powinien otwierać całej
rozprawy, ale jak rozumiem P. Olechowska potraktowała go jako punkt wyjścia
do późniejszych naukowych eksploracji
w odniesieniu do współczesnych zachodniopomorskich wydawnictw szkolnych.
Uwagę recenzenta zwracają dwie rzeczy
– wniosek autorki o zaniechanie posługiwania się zwrotem „gazetka szkolna”
i zaproponowanie przez nią autorskiej
definicji prasy szkolnej. Postulat P. Olechowskiej uważam za w pełni uzasadniony i również uważam, że pojęcia typu: „gazetka szkolna”, „gazetka uczniowska” czy
„pisemka uczniowskie” są deprecjonujące
i obniżają rangę tego typu wydawnictw9.
Z równą przychylnością przyjmuję próbę
własnego zdefiniowania kategorii „prasy
8
Książnica Pomorska. Czytelnia Pomorzoznawcza: EOR 0699 „Lustro”; EOR 0865
„Smurf”; EOR 0869 „Echo”; EOR 0871 „Szydło”.
9

P. Olechowska, Prasa szkolna...., s. 37.
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szkolnej”10. Sama definicja jest wyczerpująca i spójna. Można byłoby jedynie rozważyć jej skrócenie, przez co zyskałaby
na klarowności. Zarówno wspomniany
wcześniej postulat w kwestii nazewnictwa
„prasy szkolnej”, jak i zaprezentowanie
własnego rozwiązania w tej mierze ocenić
należy bardzo pozytywnie oraz traktować
jako dowód dojrzałości badawczej autorki.
Poza kwestiami definicyjnymi w omawianym rozdziale zaprezentowano również takie zagadnienia jak: miejsce prasy
szkolnej w społeczności lokalnej, cechy
prasy szkolnej i jej typologizacja, kwestię
organizacji i zarządzania wydawnictwami
szkolnymi oraz ich dydaktyczno-kształcącą funkcję. Wątpliwość budzi zbyt wąskie ujęcie ostatniego z podrozdziałów tej
części pracy, który został przez autorkę
zatytułowany Dydaktyczne i kształcące
funkcje pism szkolnych11. Mam na myśli
sam tytuł przywołanego podrozdziału,
który w stosunku do swojej zawartości
wydaje się być zbyt hermetyczny. Autorka
analizując funkcję prasy szkolnej, słusznie
wspomina o jej roli dydaktycznej, kształcącej, ale również i emocjonalno-motywacyjnej, indywidualizującej, społecznej czy
po prostu wychowawczej12. Wspomniany
tytuł niepotrzebnie więc zawęża treść,
czyli przedmiot tego rozdziału. Pewnym
rozwiązaniem byłoby tu na przykład zadeklarowanie przez autorkę, że przyjmuje
szeroką definicję kategorii „kształcenia”,
opozycyjną wobec potocznego rozumienia,

czyli zakładającą nie tylko wszechstronny
rozwój umysłowy człowieka, ale i jego
stronę wolicjonalno-emocjonalną. Jest to
tym bardziej pożądane, że w dalszej części pracy P. Olechowska analizuje badaną
przez siebie prasę w perspektywie bardzo
szerokiej i z uwzględnieniem wszystkich
możliwych funkcji13.
Kolejne rozdziały książki traktować
należy jako kamień węgielny całej publikacji, gdyż ich zawartość stanowią wyniki
badań własnych autorki poddane zabiegowi rekonstrukcji i interpretacji.
Część badawczą otwiera rozdział charakteryzujący prasę szkolną w województwie zachodniopomorskim pod względem
formalnym: liczby i rodzajów wydawców,
kategoryzacji tytułów, periodyczności,
cech szat graficznych, form wypowiedzi
dziennikarskich oraz prezentacji wybranych tytułów. Rozdział ten jest też dowodem na to, jak tytaniczną pracę wykonała
autorka i z jakim bogactwem źródłowym
ma do czynienia czytelnik. Z informacji
P. Olechowskiej wynika, że badania objęły
aż 714 publicznych szkół, a samej analizie badawczej poddano 1341 egzemplarzy
z 266 dostępnych tytułów14. Przy okazji
warto wspomnieć o problemach, które
stały się udziałem autorki w jej peregrynacjach naukowych. Wskazała ona m.in. na:
efemeryczność tytułów; brak dokładnych
danych na temat zespołów redakcyjnych,
daty wydania czy nakładu; brak numeracji stron czy niefrasobliwie podejście samych wydawców prasy lub ich opiekunów

10

Tamże, s. 39.

11

Tamże, s. 60.

13

Tamże, s. 123–151.

12

Tamże, s. 60–69.

14

Tamże, s. 74–75.
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skutkujące brakiem archiwizacji. Perturbacje P. Olechowskiej każą nie tylko jeszcze bardziej docenić jej wysiłek w kompletowaniu a następnie badaniu kolejnych
tytułów, ale są też cennym wnioskiem
dla twórców prasy szkolnej. Wniosek taki
autorka zresztą formułuje, co kolejny raz
świadczy o jej dojrzałości jako badaczki.
Za Jolantą Dzieniakowską postuluje, aby
wprowadzić „egzemplarz obowiązkowy”,
który placówki szkolne przekazywałaby
następnie bibliotekom15.
W kolejnym rozdziale monografii
przedstawiono analizę tytułów prasowych
pod kątem pełnionych przez nie funkcji.
Autorka z wielkim znawstwem rzeczy
dokonuje interpretacji badanych tytułów
w perspektywie ich funkcji: informacyjno-dokumentacyjnej, socjalizującej, aktywizującej, kulturotwórczej i rozrywkowej
oraz integracyjno-promocyjnej. Analiza
przeprowadzona przez P. Olechowską wyraźnie wskazuje, jak doniosłą rolę pełni
szkolna prasa i to nie tylko w samej placówce oświatowej, ale także poza nią. Z tej
perspektywy jeszcze bardziej na znaczeniu zyskuje nie tylko upomnienie się autorki o większy respekt wobec tego odcinka
komunikowania masowego, jak i apel o archiwizację wydawnictw szkolnych.
Analiza treści poszczególnych egzemplarzy prasy szkolnej jest również przedmiotem następnego rozdziału. Prezentuje
on w drobiazgowy, ale przy tym bardzo interesujący sposób tematykę pism szkolnych
wyróżniając w niej podstawowe kręgi tematyczne; twórczość literacką redaktorów
15
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wydawnictw, obraz świata i hierarchię
wartości młodych dziennikarzy a także
kwestię czasopism jako istotnego elementu
edukacji regionalnej i międzykulturowej.
Podsumowując swoje rozważania, autorka
wskazuje na to, że zawartość tematyczna
czasopism stanowi egzemplifikację podstawowych cech pokolenia młodzieży:
indywidualności oraz idealizmu połączonego z praktycznym podejściem do życia.
Istotnym wnioskiem, który może być zarazem wskazówką dla opiekunów wydawnictw szkolnych, jest ten, który podkreśla
niewykorzystanie w prasie szkolnej potencjału służącego edukacji historyczno-patriotycznej, która miałaby szansę zostać
kontrofertą lub uzupełnieniem dla obowiązującej w wielu szkołach historiografii
zdarzeniowej16. Pewien niedosyt u czytelnika może natomiast budzić dość fragmentaryczne potraktowanie strony językowej
analizowanych tytułów. Poszerzenie tego
aspektu w dokonywanym przez autorkę
procesie interpretacji wzbogaciłoby na
pewno w jeszcze większym stopniu recenzowaną publikację.
Ostatni rozdział poświęcono prezentacji wybranych regionalnych i lokalnych
konkursów dla redaktorów prasy szkolnej.
Włączenie tej problematyki do omawianej
monografii uznać należy za bardzo dobrą
decyzję. Pokazanie przez autorkę walorów
i znaczenie wspomnianych konkursów kolejny raz udowadnia rangę prasy szkolnej
w rzeczywistości społeczno-edukacyjnej.
P. Olechowska w niezwykle trafny sposób
przedstawia wartość, jaką niosą ze sobą
16

Tamże, s. 197.

168

Omówienia ▪ Recenzje

tego typu wydarzenia – nie tylko pozwala
to na zaprezentowanie dorobku poszczególnych redakcji szerszej publiczności,
ale są też istotnym elementem kształcącym i doskonalącym młode pokolenie
dziennikarzy. Należy wspomnieć również
o znaczeniu społecznym, gdyż organizacja
takich konkursów aktywizuje jednocześnie społeczeństwo lokalne, co znacznie
wzmacnia tożsamość regionalną.
Publikację zamykają: zakończenie,
aneksy, spis wykresów i fotografii oraz
bibliografia. Zawartość aneksów jak i bibliografii jest czytelnym sygnałem wskazującym na ogrom pracy, który wykonała P. Olechowska. Monografia została

osadzona na imponująco bogatym materiale źródłowym i nie mniej bogatej literaturze przedmiotu.
Pragnę wyraźnie zaznaczyć, że niezależnie od zgłoszonych przeze mnie uwag
krytycznych, publikację oceniam jako
interesującą i mającą istotne walory poznawcze oraz praktyczne. Pracowitość,
sumienność, wciągający styl narracji oraz
zmysł krytyczny autorki umożliwiły napisanie książki, która nie tylko wypełnia
lukę w dotychczasowych badaniach prasoznawczych i historyczno-edukacyjnych,
ale i taką publikację, która ma szansę zyskać szerokie grono odbiorców.
JOANNA KRÓL

