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Pavol Maliniak*

Jost von Küssow, Kapitan zamKu vígľaš 
(w sprawie Jego pochodzenia i działalności 

w połowie XV wieku)**

Słowa kluczowe: Pomorze Zachodnie, średniowieczne Węgry, zamek Vígľaš, rycerz Jost 
z Koszewa, kariera szlachty
Keywords: West Pomerania, medieval Hungary, Vígľaš castle, knight Jost from Kosze-
wo, career of nobility

Postać Josta z Küssowa, założyciela węgierskiego rodu szlacheckiego Justh, zo-
stała przez badaczy zauważona w trakcie poszukiwań informacji dotyczących 
początków rodu Justhów, względnie podczas badań dotyczących udziału Josta 
we współczesnych mu walkach o władzę. W tym artykule spróbujemy dokonać 
podsumowania i uzupełnienia dotychczasowej wiedzy o Joście, aby uzyskać ca-
łościowe spojrzenie na wzrost znaczenia rodu Justhów na Węgrzech. W związku 
z tym, iż imię Jost u potomków przybrało zmienioną formę Justh i zaczęło pełnić 
funkcję nazwiska rodowego, przynajmniej skrótowo zastanowimy się nad pocho-
dzeniem tego imienia. Dotychczasowe badania wykazują, że mamy do czynienia 
z wariantem łacińskiego imienia Iudocus, później Iodocus, które, pod wpływem 
romańskich i germańskich dialektów, przybrało również następujące formy: 

DOI: 10.18276/pz.2016.2-01
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Josse, Josset, Jossekin, Josquin, Joos, Joes, Joist, Jobs lub Jobst. W wyniku zdu-
blowania się samogłosek pojawiło się również brzmienie Joust, a w niemieckim 
środowisku można było w średniowieczu spotkać formę Jůst. Fonetycznie bliskie, 
a jednak już ze zmienionym znaczeniem, jest zlatynizowane brzmienie Justus. 
Popularność tego imienia związana jest z kultem św. Jodoka, bretońskiego syna 
książęcego, który zrzekał się władzy świeckiej i żył jako pielgrzym i pustelnik. 
Związany był z nim, jako świętym, kult – był patronem pielgrzymów, chronił 
przed zarazą, był patronem szpitali oraz chronił przed ogniem i gradobiciem. 
Rozszerzenie się kultu św. Jodoka można zaobserwować, począwszy od połowy 
XIV wieku, na terenach północnych Niemiec. Popularność tego świętego miała 
jednak ograniczony, regionalny charakter1. Podobnie było na Węgrzech, gdzie 
spotykamy się tylko z jednym kościołem pod wezwaniem tego świętego – św. Jo-
doka w Lechnicy na Spiszu2. Wybierając zapis imienia Jodok lub Jost (Joszt, Jošt) 
preferować będziemy tę drugą formę, która uwzględnia współczesną narodową 
ortografię tego znanego na ogół imienia. Z taką formą spotykamy się w dziełach 
słowackiej i czeskiej mediewistyki. Mowa jest w szczególności o osobistości mo-
rawskiego i brandenburskiego margrabiego Josta Luksemburczyka3.

Dotychczasowe badania nie dawały jednolitej odpowiedzi na pytanie, skąd 
pochodził Jost, jego potomstwo i ród Justhów. Podstawowe informacje o Joście 
i jego działalności na Węgrzech opublikował w artykule o necpalskim archiwum 
rodowym Iván Nagy. Na podstawie przebadanych dokumentów stwierdził, iż nie 
był w stanie ustalić pochodzenia Josta. Zwrócił jednak uwagę na dokument wy-
dany przez Stolicę Zvoleńską z 1476 roku, w którym wspominany jest krewny 
Josta, Jerzy, i spadek nabyty na terytorium Szczecina4. Z necpalskiego archiwum 
i opublikowanych do chwili obecnej źródeł korzystał również František Víťa-
zoslav Sasinek, który w artykule o zamku w miejscowości Vígľaš podsumował 

1 J. Trier, Der Heilige Jodocus. Sein Leben und seine Verehrung, zugleich ein Beitrag zur Ge
schichte der deutschen Namengebung, Hildesheim–Zürich–New York 2008, s. 87–100; A. Flügel, 
Die Kirchenpatrozinien des hl. Nikolaus und des hl. Jodokus, „73. Jahresbericht des Historischen 
Vereins für die Grafschaft Ravensberg” 1981, s. 15, 17, 25.

2 A. Mező, Patrocíniumok a középkori Magyarországon, Budapest 2003, s. 161.
3 D. Dvořáková, Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský, Budmeri-

ce–Bratislava 2010, s. 50–51, 86–87; F. Šmahel, L. Bobková i in., Lucemburkové. Česká koruna 
uprostřed Evropy, Praha 2012, s. 719–724.

4 I. Nagy, A neczpáli levéltár ismertetése történelmi tekintetben, „Századok” 1875, IX, z. 4, 
s. 242.
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ustalenia o Joście, nie zwrócił jednak uwagi na kwestie jego pochodzenia5. W po-
dobny sposób do problemu podszedł Michal Matunák, który w swojej monogra-
fii o zamku w miejscowości Vígľaš (dotyczącej w szczególności okresu bojów 
osmańskich) również nie badał pochodzenia rodu. Podał natomiast błędną infor-
mację o pokrewieństwie Josta ze szlachcicem Henningiem. Według niego oby-
dwaj domniemani bracia zamek Vígľaš zyskali od królowej Elżbiety w drodze 
zamiany za zamek Cserép6. Na dzień dzisiejszy najbardziej szczegółowe bada-
nia dotyczące pochodzenia Josta przeprowadzili książę Arthur Odescalchi (pod 
pseudonimem Szerémi) i József Ernyey w pracy o dziejach rodu Majthényiów. 
Autorzy sprawdzili najpierw przekazy o czeskim pochodzeniu Josta biorąc pod 
uwagę miejscowość Kussova, względnie Kassovice w południowych Czechach 
w majątku Rožmberskim. W Czechach i na Morawach znaleźli łącznie pięć loka-
lizacji, które przypominały brzmienie Jostowego przydomku. Twierdzenie o cze-
skim pochodzeniu podali jednak w wątpliwość, gdyż według nich Jost walczył 
na Węgrzech przeciwko Czechom. Wyrazili zatem pogląd, iż według „więzów 
krwi” Jost mógł mieć pochodzenie pomorskie lub śląskie. Dowód, który by po-
twierdzał, iż krewni Josta mieli obce pochodzenie, uzasadniali cytatem ze wspo-
mnianego wyżej dokumentu wydanego przez Stolicę Zvoleńską7.

Zmieniona sytuacja, jaka powstała po nastaniu republiki, przyniosła nowe 
interpretacje początków tego rodu. Z nowym spojrzeniem w sprawie poszuki-
wania pochodzenia Justhów spotykamy się w pracy Marii Jeršovej, poświęconej 
rodowi Ivanków z Turca. Autorka wysuwa pogląd, iż pochodzenie Justhów nie 
zostało jeszcze w pełni wyjaśnione. Analizowała wprawdzie tezę o ich czeskim 
pochodzeniu, lecz za wystarczający powód do postawienia takiego wniosku wy-
dawał jej się ich herb rodzinny, w którym umieszczone były dwa dwuogono-
we (czeskie) lwy8. Twierdzenie o czeskim pochodzeniu Justhów przyjął również 
Branislav Varsik, który w swej monografii o ziemiaństwie już bez jakichkol-
wiek wątpliwości stwierdził, że jest to ród czeski, a Josta nazwał „czeskim ry-
cerzem”. Argumentował w podobny sposób jak M. Jeršová, a za dowód przyjął 
dokument wydany w języku czeskim w 1519 roku podczas pobytu wnuka Josta 

5 F.V. Sasinek, Výglešský hrad, „Slovenský Letopis” 1876, I, z. 4, s. 287.
6 M. Matunák, Vígľašský zámok, Zvolen 1960, s. 10.
7 I. Szerémi, J. Ernyey, A Majthényiak és a Felvidék. Történelmi és genealogiai tanulmány.  

I. kötet, Budapest 1912, s. 388–389.
8 M. Jeršová, Rod Ivanka z Jordánu a Dražkoviec, Turčiansky Sv. Martin 1937, s. 89–90.
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Melchiora Justha na Śląsku9. Również współcześni badacze węgierscy zakładają, 
że Justhowie są pochodzenia czeskiego. Márton Szluha w swoim genealogicz-
nym zestawieniu szlachty regionu Turiec, w którym ujął również ród Justhów, 
umiejscawia pochodzenie Josta w bliżej nieznanym mieście Kussow (Kusau) 
na ziemiach czeskich10. Obok pewnej jednostronności co do pochodzenia rodu 
spotykamy się również ze (staro)nowym spojrzeniem na tę kwestię. Mária Ďur-
ková w artykule o akcji osiedleńczej rejonu posiadłości Vígľaš, powołując się 
na archiwum justhowskie, podaje bez bliższej argumentacji, że Jost pochodził 
z Kussowa na Pomorzu11. W związku z tym, że nasze poszukiwania przodków 
Justhów w czeskich ziemiach nie potwierdziły poglądów większości autorów co 
do ich pochodzenia, postanowiliśmy podjąć badania na Pomorzu, na pograniczu 
obecnej Polski i Niemiec.

Wyjściowym punktem, który umożliwił nam przeprowadzenie badań na Po-
morzu, jest wyjątkowy dokument zachowany w archiwum Justhów. Orientację 
w średniowiecznej części archiwum umożliwia nam rejestr przejrzyście opraco-
wany przez Ivána Borsę12. W dokumencie z 1476 roku żupan zwoleński Andrzej 
Mühlstein i jego rada przysięgłych oświadczyli, że Andrzej Justh, syn już wów-
czas nieżyjącego Josta, protestował przez sądem żupy przeciwko swojemu krew-
nemu Jerzemu z Küssowa („de Kussaw”). Według słów Andrzeja jego ojciec Jost 
dał wcześniej Jerzemu z Küssowa, w bliżej nieokreślonym czasie, 1000 złotych 
na dokonanie wykupu dziedzicznych majątków w marce na terenach Szczecina 
(„pro emendis quibusdam hereditatibus in Marchia, in territorio Sthethyn”). Źró-
dło określa Jerzego jako przyrodniego brata Josta, terminem frater uterinus, co 
oznacza, że miało dotyczyć braci mających wspólną matkę, lecz pewnie różnych 
ojców. Protest Andrzeja Justha wskazuje na to, że krewny Jerzy majątków albo nie 
wykupił, albo (co jest bardziej prawdopodobne) kwoty nie zwrócił. Realnym jest, 
że chodziło o pożyczkę13. Dokument zaświadczający to zobowiązanie potwierdza 

9 B. Varsik, Otázky vzniku a vývinu slovenského zemianstva, Bratislava 1988, s. 69.
10 M. Szluha, Felvidéki nemes családok. II. kötet. Sáros megye, Turóc megye, Budapest 2008 

[CD-ROM], sekcja Justh, Neczpáli.
11 M. Ďurková, Sídliskové pomery na Vígľašskom panstve do začiatku 16. storočia, „Historický 

Časopis” 1993, 41, nr 1, s. 32.
12 Magyar Nemzeti Levéltár – Országos Levéltár Budapest (dalej MNL-OL), Diplomatikai le-

véltár (dalej DL) 63 263; A Justh család levéltára 1274–1525 (dalej Justh. cs. lt.), red. I. Borsa, 
Budapest 1991, s. 107, nr 285.

13 I. Nagy, A neczpáli levéltár..., s. 242; I. Szerémi, J. Ernyey, A Majthényiak és a Felvidék..., 
s. 389.
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też kontakty Josta i Andrzeja z krewnymi żyjącymi w okolicach Szczecina, gdzie 
znajdowały się wspólne dziedziczne majątki. Podstawowym założeniem przy 
późniejszej identyfikacji przynależności Josta do rodu i lokalnej wspólnoty było 
oznaczenie miejscowości o nazwie „Kussow” względnie „Kussaw”, albo innych, 
bliskich form zapisu tej nazwy. Kolejnym kryterium było oczywiście występo-
wanie imienia Jost lub innych pokrewnych wariantów językowych tego imienia.

Miejscowość, która stała się przedmiotem naszego zainteresowania, leży na 
południowy wschód od Szczecina. Chodzi o miejscowość położoną nad brze-
giem jeziora Miedwie, nazywaną obecnie Koszewo, do 1945 roku – Groß Küs-
sow. Z Koszewem sąsiaduje od północy Koszewko, wcześniej nazywane Klein 
Küssow. Obydwie miejscowości mają zapewne wczesnośredniowieczne pocho-
dzenie. W związku z pierwotną taką samą nazwą w źródłach rozróżniono je we-
dług przymiotnika „wielkie” i „małe” już w pierwszych dekadach XIII wieku. 
Koszewko wspominane jest w dokumencie z 1223 roku pod nazwą parua Scos-
soua. Szczeciński książę Barnim I dokumentem tym, wystawionym dla klasz-
toru cystersów, potwierdził decyzję swojego ojca Bogusława II, który darował 
wspomnianą wieś klasztorowi cystersów z Kołbacza w intencji zbawiania duszy 
przez szlachcica Sławobora i jego (niewymienionych) spadkobierców. Wcześniej 
wieś (w czasie rządów Bogusława II) wraz ze Szczecinem zajęli Niemcy14. Wieś 
Koszewko stała się majątkiem kościelnym, a jej charakter etniczny podkreśla do-
kument z 1322 roku, w którym przy nazwie miejscowości występuje określenie 
Cussow Slavica15. Innych powiązań Sławobora z jego spadkobiercami nie znamy. 
Historyk szlachty pomorskiej i zasiedlenia tych terenów Edward Rymar wskazuje 
na możliwość, że właśnie potomkami Sławobora był również ród Küssowów, po-
chodzący z Koszewa lub Koszewka16. Jeszcze w XIII wieku Pomorze Zachodnie 
stało się częścią Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, z którą region 
nawiązał ścisłe związki polityczne, gospodarcze i kulturalne. Ważną rolę w tym 

14 „donavimus immo magis redonavimus villam, que dicitur parua Scossoua, que pro anima 
domini Slaueborii ab ipso et ipsius heredibus voluntate etiam et consensu patris mei Boguzlaui 
predictis fratribus iure hereditario collata est, sed posthec aliquanto tempore elapso cum Stetin 
a Theutonicis invasa fuisset et possessa”. Codex Pomeraniae diplomaticus oder Sammlung der 
die Geschichte Pommerns und Rügens betreffenden Urkunden nach den Originalen, Transsumten 
und alten Copieen mit Anmerkungen, Schriftproben und Siegelzeichnungen I, hrsg. v. K.F.W. Has-
selbach, J.G.L. Kosegarten,Greifswald 1862, s. 343, nr 144.

15 Pommersches Urkundenbuch IV. Band I. Abteilung. 1321–1324, hrsg. v. O. Heinemann, Stet-
tin 1906, s. 142, nr 3643.

16 E. Rymar, Pyrzyce i okolice poprzez wieki. Tom I – do roku 1950, Pyrzyce 2009, s. 89. Zob. 
też noty wyjaśniające do serii Codex Pomeraniae..., s. 344, koment. 5–6.
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procesie odegrało napływające tu rycerstwo niemieckie, które oprócz urzędów 
nabywało również na własność ziemię. Pod jego wpływem stosunkowo szybko 
język niemiecki stał się językiem dworu książęcego i miejscowej szlachty, a stop-
niowo również większości ludności17. Zmianę stosunków językowych i w stosun-
kach własnościowych można uzasadnić również sytuacją, jaka zaistniała na tym 
terenie w kolejnym okresie.

W pierwszej połowie XIV wieku Koszew był siedzibą rodu z przydomkiem 
von der Zinne, a jeden z jego członków z (zakonnym) imieniem Jan był opatem 
cystersów w Kołbaczu18. Jak wykazały starsze badania genealogiczne, najpóźniej 
do końca XIV wieku w wiosce działał ród szlachecki z przydomkiem Küssow, 
albo z Küssowa (von Küssow). Szczególne ważną informacją jest fakt, iż w póź-
nym średniowieczu kilkoro członków rodu używało imienia Jost19. Jedna z linii 
rodu na początku XV wieku zyskała od rodu rycerskiego Schöning wioskę Me-
chowo, leżącą na południe od Koszewa. W 1433 roku właścicielami Mechowa 
byli Jan (I) i Jost. Z pozostałych członków rodu Küssow między właścicielami 
znajdujemy w szczególności potomków Jana. Oprócz Mechowa dzierżyli rów-
nież pobliskie wsie, np. Oćwiekę, Kluki i Kłodzinę. W Mechowie należał do nich 
warowny zameczek, który w latach 1478–1479 został zajęty przez elektora bran-
denburskiego Albrechta Achillesa. Następnie informacje o zameczku znikają. 
W późniejszym okresie na jego miejscu wybudowany został pałac renesansowy. 
Ród Küssow miał swą siedzibę w tym regionie nadal, a według stanu z 1604 
roku herb rodu składał się z pnia z trzema czerwonymi liśćmi20. Na podstawie 
dokumentu z roku 1476, w którym wspomniany jest przyrodni brat Josta Juraj, 
możemy przypuszczać, że kolejnymi właścicielami byli bracia Jakub i Jan (II)21. 
Biorąc pod uwagę stosunek Josta do Jerzego, problemem jest identyfikacja ich 

17 K. Ślaski, B. Zientara, Historia Pomorza. Tom I do roku 1466. Część II, Poznań 1966, 
s. 148–149, 248–250; J. Zdrenka, Elity Pomorza Zachodniego w późnym średniowieczu, w: Kolory 
i struktury średniowiecza, red. W. Fałkowski, Warszawa 2004, s. 346–347.

18 Pommersches Urkundenbuch I. Band. II. Abtheilung. Annalen und AbtReihe des Klosters 
Colbatz, Todtenbuch und AbtReihe des Klosters Neuencamp, Personen und OrtsRegister, hrsg. 
v. R. Prümers, Stettin 1877, s. 472.

19 C. Gesterding, Genealogien und beziehungsweise Familienstiftungen Pommerscher, beson-
ders ritterschaftlicher Familien. Erste Sammlung, Berlin 1842, s. 260–265; G.J. Brzustowicz, Po-
morskobrandenburski spór sądowy dotyczący przynależności państwowej Granowa. Część II, 
„Przegląd Zachodniopomorski” 2011, XXVI, z. 4, s. 7, 10, 14, 24–26.

20 E. Rymar, Pyrzyce i okolice..., s. 88–89, 368–369; C. Gesterding, Genealogien..., s. 261.
21 Zob. niekompletne dane C. Gesterding, Genealogien..., s. 261–262; E. Rymar, Pyrzyce i oko-

lice..., s. 368.
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ojca, względnie ojców. Możemy jednak stwierdzić, że Jost z Küssowa, o którym 
(według obecnego stanu wiedzy) po roku 1433 brakuje na Pomorzu jakichkolwiek 
informacji, jest tożsamy z Jostem będącym na usługach króla węgierskiego.

Zygmunt Luksemburski sporządził 8 grudnia 1437 roku w miejscowości 
Znojmo akt, według którego za świadczone usługi i należny żołd w wysoko-
ści 4000 złotych oddał rycerzom jego dworu Henningowi Cerninowi i Jostowi 
von Küssow (Justh de Fankwsso) w zastaw zamek Cserép w Stolicy Borsodskiej 
oraz dwa inne majątki królewskie. Władca, powiadamiając o tym jednocześnie 
tamtejszych urzędników i poddanych, zarządził, aby ci stosowali się we wszyst-
kim do poleceń Henninga i Josta. W tym samym dniu król nakazał Egerskiej 
Kapitule w obecności jego przedstawiciela, aby wprowadziła Henninga i Josta 
do zastawionych dóbr i umożliwiła im ich objęcie22. Na uwagę zasługuje data 
sporządzenia tych dokumentów. Ciężko już wówczas chory Zygmunt działał za-
pewne w przeczuciu zbliżającej się śmierci, a w interesie władcy i bez wątpienia 
obydwóch wspominanych rycerzy było wyrównanie długów. Jak wiemy, na drugi 
dzień, 9 grudnia 1437 roku, król Zygmunt zmarł.

W dokumencie zastawu przed Jostem wymienione jest nazwisko szlachcica 
o imieniu Henning Cernin. Kolejność i pozycję społeczną obydwóch tych osób 
uwzględniają również kolejne źródła, które w przypadkach wspólnego występo-
wania zawsze wymieniają Henninga przed Jostem. To, aby byli rodzeństwem, 
nie wydaje się być prawdopodobne23. Na podstawie nazwiska możemy Henninga 
zaliczyć do znanego rodu szlacheckiego Cernin (von Zernin), względnie Serlin, 
pochodzącego z bałtyckiej wyspy Uznam. Lokalizację tę potwierdza imię Hen-
ning, które kilkukrotnie występuje w tym rodzie. O Henningu Cerninie wiemy, 
że przed rozpoczęciem działalności na Węgrzech posiadał majątek w Boderupie 
w rejonie Falster na wschodzie Danii. Należały do niego również majątki na wy-
spie Rugia, które w 1428 roku przekazał na rzecz brata24. Kolejnych informa-
cji o nim, pochodzących z tego regionu, nie znamy. To, iż pod koniec władzy 
Zygmunta odnajdujemy Henninga i Josta między rycerstwem dworskimi (milites 
aule), jak również to, iż król winien był obydwom tym szlachcicom stosunkowo 

22 MNL-OL DL 63 134, 63 135, 63 136; Justh. cs. lt., s. 51–52, nr 118, 119, 120.
23 Tak więc nieprawidłowe mianowany przez dokument z 1446 r. Urkundenbuch zur Ge  

schichte der Deutschen in Siebenbürgen. V. Band. 1438–1457, hrsg. v. G. Gündisch, Bukarest 1975, 
s. 171, nr 2543.

24 Według: http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Serlin/Cernin.htm (dostęp 20.06. 
2013).
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wysoką kwotę, oznacza, że w służbach króla działali przez dłuższy okres. Godne 
uwagi jest również to, iż w łacińskim dokumencie przydomek Josta występuje 
jeszcze w niemieckim brzmieniu „von Küssow”. Pomimo stosunkowo dużej od-
ległości siedzib rodowych obydwóch szlachciców ich mobilność nie dziwi, lecz 
podkreśla cele i ambicje tej grupy społecznej. Jako ciekawostkę możemy podać 
informację o pokoleniowo młodszym krewnym Josta, zapewne bratanku drugie-
go stopnia, Jostcie (II) z Küssowa, który w latach 1496–1497 wybrał się z czte-
rema końmi na pielgrzymkę pomorskiego księcia Bogusława X do Jerozolimy25.

Po śmierci króla Zygmunta odnajdujemy Henninga i Josta w służbie jego 
następcy Albrechta Habsburga. Nadal pełnili oni służbę, za którą otrzymywali 
uzgodniony żołd. W czerwcu 1439 roku król Albrecht nakazał dwóm stolicom 
(żupom) Sasów w Siedmiogrodzie, aby podatek wypłacany na dzień św. Marcina, 
którego nie zapłaciły za rok 1438, bez sprzeciwu i zwłoki przekazały jako żołd 
jego rycerzom dworskim Henningowi i Jostowi. Do zapłaty jednak nie doszło. 
Po śmierci Albrechta, na początku 1440 roku, wdowa Elżbieta ponownie stanow-
czo wezwała Sasów do wypłaty zaległego wynagrodzenia jej dwóm rycerzom 
dworskim. Pozostałej niewypłaconej kwoty w wysokości 1000 złotych Henning 
i Jost dochodzili jeszcze w przeciągu kilku następnych lat26. W związku z dzie-
dziczeniem długu dwór królewski uregulował roszczenia majątkowe obydwóch 
szlachciców ustanowieniem nowego zastawu. Henning i Jost zwrócili królowej 
Elżbiecie zamek Cserép, a na podstawie nowego aktu wydanego 17 marca 1441 
roku otrzymali od niej w zastaw za tę samą kwotę 4000 złotych Vígľaš w Stoli-
cy Zwoleńskiej. W kontekście tego aktu dowiadujemy się, że Zygmunt zastawił 
Cserép obydwom szlachcicom za liczne koszty, jakie ponieśli w związku z po-
dróżami, które odbyli z nim do Niemiec, Lombardii, Toskanii i do innych dziel-
nic Italii. Dokument wspomina dalej, iż obydwaj panowie przebywali tam razem 
z Zygmuntem w czasie, gdy ten zyskał koronę cesarską27. Wydarzenia z dziejów 

25 Chronik der Stadt Wolgast, hrsg. v. C. Heller, Greifswald 1829, s. 319; Nicolaus Klemzen 
vom PommerLande und dessen Fürsten GeschlechtBeschreibung in IV Büchern nach eineralten 
Handschrift herausgegeben, Stralsund 1771, s. 146; E. Rymar, Pyrzyce i okolice..., s. 368.

26 Urkundenbuch zur Geschichte..., s. 34–35, 48–49, 177–178, nr 2347, 2364, 2552, 2553.
27 „pro quamplurimis expensis antefatorum Hening et Jwsth per ipsum condam dominum Si-

gismundum imperatorem et in serviciis eiusdem in Almanie, Lambardie, Thwscie et aliis Italie 
partibus, ques ipse condam dominus Sigismundus imperator pro suscepcione sacrarum coronarum 
suarum imperialium tandem feliciter et votive adeptarum peragrarat, eisdem Hening et Just ubique 
cum ipso domino Sigismundo imperatore procedendo”. MNL-OL DL 63 233, 63 236; Justh. cs. lt., 
s. 53–54, nr 126, 127.
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politycznych, jak również zapiski itineraria Zygmunta potwierdzają, że tak było 
w latach trzydziestych, do koronacji Zygmunta, do której doszło 31 maja 1433 
roku28. Na podstawie powyższego możemy przypuszczać, że Henning i Jost po-
ruszali się wraz z orszakiem Zygmunta już w latach 1431–1434, względnie naj-
później od 1433 roku.

Zastawianie zamku Vígľaš i dominium zamkowego spowodowało wzmoc-
nienie pozycji Josta w środowisku węgierskim. Królowa Elżbieta jeszcze w sierp-
niu 1440 roku zastawiła Vígľaš za 5000 złotych austriackiemu szlachcicowi 
Reinprechtowi z Ebersdorfu, który w zamian oddał jej bardziej strategiczny 
wówczas zamek i miasto Uherský Ostroh na Morawach. Reinprecht, który łączo-
ny był wcześniej z napadami łupieżczymi, dzierżył Vígľaš tylko kilka miesięcy, 
gdyż Elżbieta szybko zastawiła zamek i dominium zamkowe Henningowi i Josto-
wi. Królowa w wyniku tego zastawu wzmocniła swoje pozycje w regionie, który 
stał się miejscem pierwszych zbrojnych starć w walkach o tron węgierski. Walki 
w regionie Pohronie przebiegały przede wszystkim w okolicach Kremnicy, z tym, 
że już 8 marca 1441 roku zawarto przymierze29. Dokument potwierdza, że do za-
stawu Vígľaša doszło tydzień później, wymienia obydwóch szlachciców jako ví-
gľašskich kasztelanów królowej. Oprócz zobowiązań gospodarczych dotyczących 
zastawionego majątku z funkcji, jaką Jost pełnił wynika, iż osobiście był obecny 
i aktywnie występował po stronie Elżbiety i jej nieletniego syna Władysława. 
Inaczej potoczyły się losy Henninga Cernina, który jeszcze tego samego roku 
nabył zamek Susedgrad w Stolicy Zagrzebie, co znalazło swoje odbicie w uży-
wanym od tego czasu przydomku (de Zomzedwar)30. Od lata 1441 roku zamki 
i majątki, które pozostawały wierne królowej, a do których należał również Ví-
gľaš, zaczęły odpierać działania zbrojne Ladislawa Čecha (Czech) z Levíc i Pavla 
Bánffy, którzy wspierali Władysława Jagiellończyka. Okoliczne miasta górnicze 
wraz z zamkami regionu obroniły się. Dokument z 9 października 1441 roku, któ-
ry potwierdza przymierze zawarte w Szécsény pomiędzy królową Elżbietą a jej 
opozycją, wymienia kasztelanów vígľašskich Henninga Cernina z Susedgradu 

28 P. Engel, N.C. Tóth, Itineraria regum et reginarum (1382–1438). Subsidia ad historiam medii 
aevi Hungariae inquirendam 1, Budapest 2005, s. 126–129.

29 Hunyadiak kora Magyarországon X, red. J. Teleki, Pesten 1853, s. 88–89, nr XXXVIII; 
P. Kartous, Habsburskojagelovské dvojvládie v Uhorsku v rokoch 1440–1444. Začiatky Jiskrovej 
vojenskej činnosti na území Slovenska, „Historické Štúdie XXIV” 1980, s. 234, 238.

30 P. Engel, Magyarország világi archontológiája 1301–1457 I, Budapest 1996 [CD-ROM], sek-
cja Végles, szlk. Vígľaš (Zólyom m., ma SL), Szomszédvár, horv. Susedgrad (Zágráb m., ma HO).
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i Josta z Küssowa bezpośrednio za kremnickim kapitanem i zwoleńskim żupa-
nem Haskiem z Schellendorfu. Między ich przeciwnikami znajdujemy członków 
szlachty novohradskiej i hontianskiej31. 17 września 1442 roku nieprzyjacielskie 
obozy zawarły na zamku Hollókő kolejne przymierze. Z kapitanów i kasztela-
nów, którzy występowali po stronie Haskowego następcy Jana Jiskry z Brandýsa, 
umowa o przymierzu na pierwszym miejscu wymienia Josta z Küssowa i z Ví-
gľaša (Jodocum de Cassow, de Wygles), z rozszerzonym przydom kiem. Oby-
dwie strony gwarantowały, że nie będą napadały na ludność i zajmowały ani 
rabowały majątków. Gwarantowały swobodę kontaktów, prowadzenia handlu, 
rzemiosła i przewożenia majątku. Starcia wojskowe obydwóch stronnictw stop-
niowo ograniczały się, a na zmianę równowagi sił wpłynęła śmierć kandydata 
na tron węgierski, Władysława Jagiellończyka, która nastąpiła w 1444 roku32. 
Josta w następnych latach ponownie odnajdujemy między walczącymi stronami. 
Kiedy w 1449 roku doszło w Kremnicy do potwierdzenia przymierza między 
obozem Jana Jiskru a Pangracem ze Świętego Mikołaja (dzisiaj Liptovský Mi-
kuláš), dokument, wydany w języku czeskim, po stronie Jiskry wymienia „pana 
Jossta z Cossaw z hradem Wiglessem”33, nie ma w nim jednak mowy o Hennin-
gu Cerninie, który również pełnił urząd kasztelana vígľašskiego. W powiązaniu 
z zamkiem Vígľaš występuje już wyłącznie Jost pełniący funkcję kapitana.

W okresie walk o władzę zauważamy, że Jost, podobnie jak reszta szlachty, 
przyjmuje różną taktykę i zmienia sojusze. Jesienią 1451 roku Jan Hunyady po 
przegranej bitwie przy Lučencu podjął rozległą ofensywę przeciwko punktom 
oporu Jana Jiskry w okolicach miast górniczych. Według kronikarza polskiego 
Jana Długosza wojska gubernatora postępowały od Moldavy nad Bodvą, wszyst-
ko sobie podporządkowując „ogniem i mieczem” – przez Vígľaš do Kremnicy. 
Kronikarz opisuje dalej, w jaki sposób Hunyady podpalił wsie i maszyny górnicze 
w okolicach Kremnicy, nie wspomina już jednak zamku Vígľaš. Węgierski kroni-
karz Jan z Turca opisuje natomiast spalenie miasta Zvolen i obleganie tamtejszego 

31 MNL-OL, Diplomatikai fényképgyűjtemény (dalej DF) 249 795; P. Kartous, Habsburskoja-
gelovské..., s. 240.

32 MNL-OL DF 249 997; zob. P. Tóth-Szabó, A csehhuszita mozgalmak és uralom története 
Magyarországon, Budapest 1917, s. 378, nr XXVIII; P. Kartous, Habsburskojagelovské..., s. 248, 
252, 254–258.

33 Pod osmanskou hrozbou. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VI, red. J. Lukačka i in., 
Bratislava 2004, s. 37, nr 10.
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zamku, co zmusiło Jiskrę do podjęcia rozmów o zawarciu pokoju34. Wydaje się, że 
w przypadku zamku Vígľaš ofensywa miała spokojniejszy przebieg. Potwierdza 
to dokument wydany przez Jana Hunyadyego i kilku innych dostojników dwor-
skich w Krupinie z 25 października 1451 roku, w którym podkreślono liczne 
zasługi Josta z czasów rządów Zygmunta i Albrechta, a obecnie, w czasach, gdy 
Czesi pustoszyli Węgry, że opierał im się i bronił kraju („in resistenciam... et de-
fensionem regni”), a zamek Vígľaš poddał gubernatorowi. W związku z powyż-
szym Jan Hunyady zaliczył Josta do grona prawej szlachty Królestwa Węgier35. 
Nie można wykluczyć, iż wpływ na tę woltę miały wydarzenia z lat poprzednich, 
gdy gubernator Hunyady wielokrotnie interweniował na rzecz Josta podczas jego 
sporu z Sasami siedmiogrodzkimi o zapłatę długu36. Po wycofaniu wojsk Hunya-
dyego z regionu, Josta ponownie znajdujemy w obozie Jana Jiskry. Jednocześnie 
zauważyć można aktywne kontakty Josta z miastami górniczymi, a za pośred-
nictwem późniejszych związków małżeńskich tworzenie rodzinnych powiązań 
z jego (byłymi) oponentami z kręgów szlachty węgierskiej.

Z uwagi na położenie zamku Vígľaš przy ważnej drodze handlowej łączącej 
Bańską Bystrzycę z regionem Novohrad można oczekiwać, że Jost utrzymywał 
relatywnie częste kontakty z tamtejszymi miastami już od początków pełnienia 
funkcji kapitana i kasztelana. Z 1449 roku pochodzi list, w którym bańskoby-
strzycki wójt Jan Stark i jego rada przysięgłych poświadczyła, że kapitan vígľaš-
ski Jost przyjął od Jana, zwanego Beller, i Alberta, beczkę wina w zamian za wol-
ny przejazd37. Chodziło zapewne o poświadczenie umowy o wolnym przejeździe 
bańskobystrzyckich kupców przez teren dominium, bez płacenia myta. Z powodu 
pobierania różnych opłat podróżujący mieszczanie nie uniknęli konfliktów z ka-
pitanem lub jego ludźmi. Prawdopodobnie z tego okresu pochodzi list bez daty, 
wydany przez mieszczanina Zvolenia Pawła Chorváta. Potwierdził on w nim, 

34 „A Moldawa, subiiciendo omnia igni et vastitati, per Vyglesch in Crempniczam cum exercitu 
advenit”. Joannis Dlugosii Annales seu cronicae incliti regni Poloniae. Liber XII. (1445–1461), 
red. C. Pirożyńska, Kraków 2003, s. 81. Dane o Zvolenie por. Johannes de Thurocz. Chronica 
Hungarorum I. Textus, red. E. Galántai, J. Kristó, Budapest 1985, s. 261; słowacke tłumaczenie 
Kroniky stredovekého Slovenska, red. J. Sopko, Budmerice 1995, s. 191.

35 Dokument oryginalny MNL-OL DL 63 157; Justh cs. lt., s. 61–62, nr 152; I. Nagy, A neczpáli 
levéltár..., s. 243.

36 Urkundenbuch zur Geschichte..., s. 170–173, 177–178, 215–216, 241–242, 270–272, nr 2543, 
2546, 2552, 2607, 2633, 2669, 2673.

37 MNL-OL DL 63 155; Justh cs. lt., s. 61, nr 149; M. Ďurková, Sídliskové pomery..., s. 32–33.
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że dopuścił się jakichś występków, za które został uwięziony na zamku Vígľaš. 
Mieszczanina zatrzymał Jost, który go następnie ułaskawił i uwolnił38.

O bardziej szczegółowych kontaktach i interesach Josta dowiadujemy się 
w środowisku Kremnicy. W marcu 1452 roku tamtejszy mieszczanin Henryk 
Kergel z małżonką Barbarą zobowiązał się, że do najbliższych Zielonych Świątek 
(28 maja) spłaci Jostowi, mającemu siedzibę na zamku Vígľaš, 25 marek w sre-
brze. Od Wielkiej Nocy do Zielonych Świątek oddali mu jednocześnie w zastaw 
zysk z ich młyna górniczego. W razie niezapłacenia długu, powinni prawdopo-
dobnie wypłacić Jostowi odszkodowanie39. Kolejne źródło o podobnym charak-
terze pochodzi z grudnia 1452 roku. Wraz z dłużnikiem, kremnickim mieszcza-
ninem Piotrem Jungiem, Pavlík z Orlova (?) (Paulick von Korlow) zobowiązał 
się, że do najbliższego święta św. Jerzego (24 kwietnia 1453 r.) dokonają spłaty 
zaległości vígľašskiemu kapitanowi w wysokości 30 marek w srebrze. Pavlík od-
dał w związku z tym Jostowi w zastaw swój udział w urburze (podatek górniczy) 
w Bańskiej Bystrzycy, Bańskiej Belej i Novej Bani. Piotr zastawił Jostowi dochód 
ze swojego młyna górniczego. W przypadku Piotra Junga chodziło pierwotnie 
o członka rodziny bańskobystrzyckiej, który jednocześnie pracował w urzędzie 
górniczym w Kremnicy. Na tym stanowisku powstawały również jego zobowią-
zania w stosunku do stronnictwa Jana Jiskry40. Zadłużenie Piotra Junga w sto-
sunku do Josta przetrwało, gdyż w kwietniu 1456 roku ponownie zobowiązał się, 
że w terminie do 14 dni po najbliższych Zielonych Świątkach spłaci Jostowi i jego 
dziedzicom dług w wysokości 30 marek w srebrze. Jeśli tego nie zrobi, to w przy-
szłości odda mu 60 marek. Piotr Jung nie spłacił Jostowi długu aż do śmierci, 
a o pożyczkę spierali się również ich synowie41. Jak zobaczymy dalej, wspomnia-
nych wyżej spadkobierców Josta możemy utożsamiać z jego synem i córką. 

Pozycja Josta rosła i rozwijała się również podczas rządów przyjaznego mu 
Władysława (Pogrobowca), którego praw do tronu węgierskiego bronił. W 1454 
roku Władysław Pogrobowiec potwierdził Jostovi, pełniącemu nadal godność ka-
pitana vígľašskiego, zastaw Vígľaša oraz wypłacił mu odszkodowanie finansowe. 
W związku ze służbą Josta, szkodami, jakie poniósł w latach poprzednich i kosz-
tami związanymi z utrzymaniem zamku, które przekraczały dochody, władca 

38 MNL-OL DL 63 593; Justh cs. lt., s. 61, nr 150.
39 MNL-OL DL 63 158; Justh cs. lt., s. 62, nr 153.
40 MNL-OL DL 63 156, 63 160, 63 187; P. Tóth-Szabó, A csehhuszita..., s. 234.
41 MNL-OL DL 63 187, 63 261; Justh cs. lt., s. 74, s. 105–106, nr 189, 282.
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zwiększył kwotę zastawu z 4000 aż do 6000 złotych. Za taką kwotę król i jego 
następcy mogli wykupić zamek z powrotem42. Warunki Jostowego zastawu Ví-
gľaša zatem się poprawiły, i to pomimo tego, iż z dokumentu wynika, że podczas 
walk doszło do uszkodzenia zamku. W tym samym czasie Władysław Pogro-
bowiec wydał edykt przeznaczony dla celników i ich reprezentantów w Očovej 
i w Slatinie na terenie dominium vígľašskiego. Spowodowało to, że Jost złożył 
skargę do władcy przeciwko wprowadzaniu nowych obciążeń, gdyż pobieranie 
myta od poddanych dominium vígľašskiego i od pozostałych podróżujących do 
Bańskiej Bystrzycy i innych miejsc targowych komplikowało wymianę handlo-
wą. Kupcy po zapłaceniu myta w Vígľaši byli zmuszani bowiem do płacenia 
kolejnego, nowego myta. Władca zarządził w związku z tym, aby myto od po-
dróżnych było pobierane zgodnie z zachowaniem zwyczajów obowiązujących od 
czasów królów Zygmunta i Albrechta43. Zmiana w stosunkach majątkowych Josta 
nastąpiła w wyniku zdarzeń, jakie nadeszły w roku następnym. W grudniu 1455 
roku Henning Cernin zwrócił się do Kapituły w Budzie o wydanie zaświadcze-
nia, że od Josta z Küssowa otrzymał 3500 złotych. Henning kwoty tej potrzebo-
wał na wykupne z niewoli (pro redemcione capitis sui), a Jostowi w zamian oddał 
w zastaw swój zamek Susedgrad i zrzekł się swego pierwotnego udziału w zasta-
wie zamku Vígľaš – połowy zamku o wartości 2000 złotych. Jeśli Henning nie 
byłby w stanie zwrócić i do śmierci nie zwróciłby pożyczonej kwoty, to Jost lub 
jego potomstwo będą mogli zająć zamek Susedgrad i objąć go w posiadanie44. 
W justhowskim archiwum brak kolejnych informacji o zamku Susedgrad. Być 
może dlatego, że Henning wykupił się z niewoli, a swój dług Jostowi spłacił. Wie-
my również, że pod koniec panowania Władysława Pogrobowca Henning Cernin 
„z Susedgradu” pełnił urząd królewskiego dworzanina45.

W walkach o tron, jakie rozgorzały po nagłej śmierci Władysława Pogro-
bowca Jost znalazł się w antyhunyadyowskim obozie, który reprezentował Jan 
Jiskra. Po wyborze na króla Węgier Macieja Korwina stronnicy Jiskry wspie-
rali w walkach o tron węgierski rzymsko-niemieckiego cesarza i wojewodę 
austriackiego Fryderyka III Habsburga, dawniejszego regenta młodego króla 
Władysława. W 1460 roku cesarz w zamian za wierną służbę Josta potwierdził 

42 MNL-OL DL 63 234; Justh cs. lt., s. 69, nr 174.
43 MNL-OL DL 14 840.
44 MNL-OL DL 63 403; Justh cs. lt., s. 73, nr 186.
45 Hunyadiak kora..., s. 552–553, nr CCLXVIII.
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jego dziedziczną własność zamku Vígľaš, „który jest już od dłuższego czasu 
w jego posiadaniu, a obecnie również go dzierży” wraz z całym wyposażeniem 
za podniesioną kwotę zastawu do 7000 złotych46. W stronnictwie cesarza Jost 
pozostawał jeszcze 3 kwietnia 1462 roku, kiedy to jako Jost na zamku Vígľaš 
(Iodoco in Wigleis) wymieniany jest wraz z inną szlachtą w pierwszej umowie 
pokojowej pomiędzy Fryderykiem III a Maciejem Korwinem, którą podpisano 
w miejscowości Graz w Styrii47. Do unormowania stosunków pomiędzy Janem 
Jiskrą a Maciejem Korwinem doszło w Vácie 14 maja 1462 roku. Jiskra za wy-
soką kwotę zobowiązał się do przekazania królowi wszystkich zajętych zamków. 
Obiecał przy tym, że wstąpi do służby królewskiej, za co uzyskał zamki i do-
minia w Siedmiogrodzie. Jednocześnie na stronę królewską przeszło kilkunastu 
sojuszników Jiskry, również Jost, który prawdopodobnie osobiście brał udział 
w rokowaniach48. Można to uzasadniać tym, że tego samego dnia Maciej Korwin 
wydał dla Josta akt łaski za wszystkie czyny, których dopuścił się przeciwko 
jego władzy królewskiej i mieszkańcom kraju. Zamek Vígľaš pozostawił w jego 
władaniu pod warunkiem, że będzie dotrzymywać wierności i służyć koronie. 
Jost nie stracił przyjaźni władcy, o czym oprócz otrzymanej donacji z roku 1464 
świadczy również konfirmacja aktu łaski Macieja Korwina z 1467 roku49.

Na utrzymanie pozycji Josta w zmieniających się stosunkach wpływ miały 
również jego powiązania rodzinne. Dane o rodzinie Josta są na pozór skromne. 
Małżonką Josta, potwierdzoną w źródłach, była Marta z nieznanego bliżej rodu 
szlacheckiego. Podawanego w literaturze jego drugiego małżeństwa z Veroni-
ką Révay nie można potwierdzić50. Miało zapewne, i to w okresie późniejszym, 
podkreślać znaczenie rodu Justhów w Stolicy Turčianskiej. Według znanych do 

46 MNL-OL DL 63 197; Justh cs. lt., s. 78, nr 201.
47 Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia. Tomus II, red. A. Theiner, Ro-

mae 1860, s. 377, nr DLXII; K. Nehring, Matthias Corvinus, Kaiser Friedrich III. und das Reich. 
Zum hunyadischhabsburgischen Gegensatz im Donauraum, München 1989, s. 18–19; A. Kalous, 
Matyáš Korvín (1443–1490). Uherský a český král, České Budějovice 2009, s. 58–59.

48 A. Gácsová, Boje Mateja I. proti Jánovi Jiskrovi z Brandýsa a bratríkom v rokoch 1458–1467, 
„Historický Časopis” 1977, 25, nr 2, s. 203, 205; P. Tóth-Szabó, A csehhuszita..., s. 436–437, 
nr LXXXII.

49 MNL-OL DL 63 222; Justh cs. lt., s. 83, nr 214.
50 I. Nagy, Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal V, Pest 1859, s. 372; 

J. Csizmadia, A Bartakovich, Justh, Rudnay és Rudnyánszkycsaládok és részben azok rokon-
sága, Késmárk 1905, s. 13; M. Szluha, Felvidéki nemes..., sekcja Justh, Neczpáli. Obecnie zob. 
P. Engel, Középkori magyar genealógia. Magyar középkori adattár, Budapest 1998 [CD-ROM], 
sekcja Just (Justh, Neczpáli).



21Jost von Küssow, kapitan zamku Vígľaš...

chwili obecnej przekazów Jost miał syna Andrzeja i córkę Małgorzatę. Pierwszą 
małżonką Jostowego syna Andrzeja była Barbara, córka kapitana krupińskiego 
Ladislava Balassa z Ďarmôt (Gyarmat). Ladislav, podobnie jak Jost, służył po-
czątkowo u królowej Elżbiety, później na stałe związał się z obozem Jana Hunya-
dyego i należał do czołowych członków jego familii. Wpływy utrzymał również 
po objęciu tronu przez Macieja Korwina51. Córka Josta, Małgorzata, wyszła za 
mąż za Benedykta, syna Michała Etre z Kalinova. Podobnie jak Balassowie, rów-
nież Etre’owie należeli do aktywnej antyhabsburskiej i antyjiskrowskiej opozycji. 
Z Michałem Etrem spotykamy się na początku lat czterdziestych przy zawiera-
niu przymierza między przedstawicielami szlachty novohradskiej. Jost należał 
wówczas do jego przeciwników. Potomstwo Michała, po ustabilizowaniu się sto-
sunków politycznych, również należało do szlachty zaprzyjaźnionej z dworem 
panującym. Benedykt Etre przez krótki czas sprawował urząd kasztelana królew-
skiego na zamku Zvolen52. Ten szerszy rodzinny kontekst świadczy o wzroście 
znaczenia i adaptacji społecznej tego, pierwotnie obcego, rodu, uwzględniając 
uwarunkowania regionalne.

Ówczesne stosunki społeczne wyjaśnia również dokument wydany przez 
archidiakona zwoleńskiego Antona z maja 1468 roku. Według tego dokumentu 
kapitan vígľašski Jost ślubował przed zgromadzonymi księżmi Stolicy Zwoleń-
skiej, że zwróci dwie sztuki biblii spisane na papierze i kielich, które wcześniej, 
po śmierci księży, zabrał z majątku kościoła. Kielich pozostawił jednak dla sie-
bie, zanim nie sprawił sobie własnego. Rzeczy te miał przekazać proboszczowi 
bańskobystrzyckiemu, który po naradzie z Jostem miał je podarować wybranemu 
kościołowi, będącemu w potrzebie. Pisemne zaświadczenie o wykonaniu posta-
nowień miał później archidiakon przesłać Jostowi53. Jest to obecnie ostatnie zna-
ne źródło, w którym wspomniany jest Jost, jeszcze jako osoba żyjąca. Nie można 
zatem wykluczyć, że odzwierciedla jego dążenie do wywiązania się w związ-
ku z podeszłym wiekiem lub chorobą z przyjętych zobowiązań. Josta, już jako 

51 MNL-OL DL 65 960; A Balassa család levéltára 1193–1526, red. A. Fekete Nagy, I. Borsa, 
Budapest 1990, s. 154, nr 422; R. Horváth, „Gradus ad Parnassum“. Ďarmotskí Balašovci v ne-
skorom stredoveku, w: Rod Balašovcov v 13. až 19. storočí. Zborník z medzinárodnej konferencie, 
red. H. Ferencová, E. Antolová, Modrý Kameň 2013, s. 39–40.

52 MNL-OL DL 63 303, 67 328; MNL-OL DF 249 795; P. Tóth-Szabó, A csehhuszita..., s. 378, 
nr XXVIII; L. Kálniczky, Várnagyok és várkapitányok a Hunyadiak korában, w: Tudományos 
diákköri füzetek 11. Tanulmányok a bölcsészettudományok köréből, red. M. Nagy, Budapest 1982, 
s. 161.

53 MNL-OL DL 63 227; Justh. cs. lt., s. 91–92, nr 243.
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nieżyjącego, wymienia dokument wydany w kwietniu 1470 roku, kiedy jego syn 
Andrzej zwrócił się do prepozytury w Šahy, aby potwierdziła mu posiadanie Ví-
gľaša54. Zamek i dominium pozostały jednak nadal siedzibą rodu, który przyjął 
przydomek Justh, tylko przez jedno następne pokolenie. Pomimo tego, że pod 
koniec średniowiecza i w czasach nowożytnych Justhowie rozwijali swoją dzia-
łalność w szczególności w regionie Turiec, to do wzrostu znaczenia tego rodu na 
Węgrzech bez wątpienia przyczyniło się posiadanie dominium Vígľaša. Z wy-
łączeniem służby u podróżującego cesarza Zygmunta i na dworze królewskim, 
Jost na zamku Vígľaš spędził prawie 30 lat. Potwierdzają to nie tylko niespo-
kojny okres zmian władców i walczących stronnictw, lecz również intensywne 
kontakty z okolicznymi sąsiadami, wliczając w to środowiska miejskie (w szcze-
gólności mieszczan kremnickich). Różnorodność działań ukazuje tę postać jako 
dynamicznego szlachcica, który dzięki zmieniającym się uwarunkowaniom po-
litycznym i społecznym był w stanie uzyskać i utrzymać w nowym środowisku 
swoją pozycję społeczną.
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AbstrAkt

Pochodzenie Josta, założyciela węgierskiej rodziny szlacheckiej Justh, nie jest do końca 
jasne, chociaż było przedmiotem wcześniejszych badań. Dotychczasowe dociekania nie 
potrafiły jednoznacznie wyjaśnić miejsca pochodzenia Josta – wskazywano na lokaliza-
cje w Czechach, na Śląsku i na Pomorzu. Znaczące światło na jego pochodzenie rzuca 
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dokument z 1476 roku wspominający o przyrodnim bracie Josta, Jerzym, pochodzącym 
z „Kussow”, które leżało niedaleko Szczecina. Możliwe zatem, że Jost pochodził z dzi-
siejszego Koszewa lub Koszewka – wsi mających średniowieczną metrykę. Najpewniej 
od nazwy miejscowości przydomek swój wywiódł ród rycerski von Küssow, wzmianko-
wany tu do końca XIV wieku. Kilku członków tego rodu używało imienia Jost. W XV 
wieku jedna z gałęzi tegoż rodu posiadała wieś Mechowo, którego właścicielami byli 
w 1433 roku rycerze Jan (I) i Jost. Założyć zatem można, że Jost z Kussow służył od 
około 1433 roku wraz z Henningiem Cerninem (który prawdopodobnie był członkiem 
rycerskiego rodu Cernin z wyspy Uznam) królowi Zygmuntowi Luksemburczykowi. 
Obaj rycerze byli obecni w Rzymie na koronacji Zygmunta Luksemburczyka (1433 rok) 
na cesarza. Obaj też za wierną służbę Luksemburczykowi otrzymali zamek Cserép wraz 
z okolicznymi dobrami. Po śmierci Luksemburczyka obaj rycerze przeszli na służbę Al-
brechta Habsburga. Gdy ten zmarł, wspomniani rycerze (Henning i Jost) otrzymali od 
wdowy po Habsburgu, Elżbiety, za zrzeczenie się zamku Cserép, zamek Vígľaš z sąsied-
nimi dobrami w zastaw za kwotę 4000 guldenów. Na zamku Vígľaš Jost w latach 40. XV 
wieku pełnił funkcję kapitana, a następnie – za zasługi – otrzymał go na własność. Gdy 
rozgorzały walki o tron węgierski, Jost zaangażował się w nie, często zmieniając stron-
nictwa, by utrzymać dotychczasową pozycję wśród węgierskiej szlachty. Utrzymaniu 
pozycji służyły również mariaże jego dzieci z rodzinami byłych oponentów pochodzą-
cych z rodów szlacheckich Balassa i Etre.

Jost Von küssow, kApitän Auf der burg vígľaš 
(zur frAge seiner Herkunft und AktiVitäten  

in der hälfte des 15. JAHrHunderts)

zusAmmenfAssung

Bisherige Untersuchungen über Jost, Begründer des Adelsgeschlechts Justh, gaben keine 
eindeutige Antwort auf die Frage über seine Herkunft. Ältere, aber auch neuere Unter-
suchungen setzten voraus, dass die Wurzeln des Geschlechts in Böhmen liegen, aber es 
gab auch Lokalisierungen in Schlesien und Pommern. Eine bedeutende Indiz, die auf 
Pommern hinweist, ist eine Urkunde aus dem Jahr 1476. Sie erwähnt den Stiefbruder 
von Jost Georg mit dem Adelsprädikat „de Kussaw“ und seine Erbgüter in der Mark auf 
dem Stettin. Die Herkunft von Jost und seinen Verwandten haben wir auf dem Gebiet 
von Hinterpommern in den Gemeinden Groß Küssow (heute Koszewo) und Klein Küs-
sow (heute Koszewko) identifiziert. Das Adelsprädikat „von Küssow“ benutzte hiesiges 
Adelsgeschlecht, das im Spätmittelalter aus mehreren Zweigen bestand. Einer der Ge-
schlechtszweige besaß Eigengüter in Megow (heute Mechowo). Einer der Mitbesitzer von 
Megow war im Jahr 1433 auch von Jost, dessen Herkunft untersucht wird. Zusammen 
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mit Henning aus dem Geschlecht Cernin (von der Insel Usedom) traten in Dienste des 
ungarischen Königes Sigismund von Luxemburg. Sie begleiteten ihn auch im Jahr 1433, 
als er in Rom zum römischen Kaiser gekrönt wurde. Henning und Jost bekamen für ihre 
Dienste von Sigismund die Burg Cserép (in der Region Borsod in Ungarn) als Pfand. 
Beide Adligen wirkten in Diensten des ungarischen Königs Albrecht von Habsburg als 
Ritter. Nach seinem Tod gaben Henning und Jost im Jahr 1441 der Witwe, Königin Eli-
sabeth, die Burg Cserép ab, aber von der Königin bekamen sie für 4000 Gulden die Burg 
Vígľaš im Gau Altsohl (heute Zvolen). Jost wurde auf Vígľaš zum Kapitän und seit 40er 
Jahren des 15. Jahrhunderts war er beim Kampf um den ungarischen Thron ein Alliierter 
des Befehlhabers Johann Giskra von Brandeis. Dank der erfolgreich angewandten Taktik 
bei den Machtkämpfen konnte er dem ungarischen Adel zuordnen und auch bei Herr-
scherwechseln seine Eigengüter auf Vígľaš erhalten und erweitern. Erhaltene schriftliche 
Quellen zeugen auch von wirtschaftlichen Bindungen von Jost mit Bürgern aus Berg-
städten Neusohl und Kremnitz. Zur Etablierung in Ungarn trugen auch Trauungen von 
Josts Kindern mit seinen ehemaligen Opponenten bei, mit Adelsgeschlechtern Balassa 
und Etre.
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Pierwszą publikowaną informację o translokacji miasta Łeby podał dziejopis 
Pomorza pruskiego, radca Konsystorza Ewangelickiego w Szczecinie, Ludwig 
W. Brüggemann (1743–1817) w 1784 roku. Opierała się ona najpewniej na wia-
domościach uzyskanych od ówczesnego pastora łebskiego Andreasa G. Scheera 
(1737–1783), które uznajemy za wiarygodne. Brüggemann pisał: „Łeba pod nazwą 
Lebamünde [Ujście Łeby], według wyżej wspomnianego przywileju z 1357 roku 
uzyskała wówczas miejskie wolności i sądownictwa i była położona bliżej morza 
około 400 prętów [ok. 1850 r.]1 od miejsca gdzie obecnie miasto leży. Owe Le-
bamünde, według o niej zawartych informacji w tutejszej [łebskiej] księdze miej-
skiej, [spisanych] gdy tutejszy cech szewców 2 marca 1642 roku prosił, aby jego 
przywilej do tej księgi miejskiej wpisać, przed 70 laty, tj. około 1572 roku zostało 
całkowicie zniszczone piaskami i wodą, tak że obecnie tylko niektóre pozostało-
ści murowanego kościoła są widoczne. Według powszechnego przekonania [owo 
Lebamünde] powinno być oddalone od brzegu morskiego jeszcze jedną milę, tak 
że między nim [brzegiem] i miastem rósł wielki las. Jest też wiadomym, że po 
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tym obszarze [leśnym], który obecnie morze zajmuje, wiele pozostałości po ścię-
tych drzewach… jest widocznych”2.

Informacje te dziewięć lat później powtórzył Christian F. Wutstrack, który 
opisując rzekę Łebę, dodał: „Dawniej rzeka Łeba miała swoje ujście do Bałtyku 
na zachód od zaginionego Lebamünde. Teraz płynie ona do Bałtyku jednak mię-
dzy dawnym Lebamünde i obecnym miastem Łeba, przez co ona miejsce, gdzie 
Lebamünde było położone, ma od południa”3.

Dla rozważań o położeniu lokacyjnym miasta Łeby informacje pastorów 
Scheera i Brüggemanna mają wielką wartość, bo pozwalają w przybliżeniu je 
określić. Jest jednak pewna trudność; obaj dziejopisarze operują pojęciami 
„obecne miasto”, „obecnie położone”, mając na uwadze Łebę końca XVIII stule-
cia. Przyjmujemy, że jej centrum stanowił ówczesny kościół, wzniesiony w latach 
1591–1592 w miejscu obecnej świątyni pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny i św. Mikołaja4. Przy tym założeniu lokacyjna Łeba była położona około 
2000 m od niego, w kierunku ruin pierwszego kościoła pw. św. Mikołaja. Leżała 
po prawym brzegu ujścia rzeki do morza, w odległości około 1500–2000 m od 
brzegu morskiego, od którego oddzielał ją wysoki las.

Według cytowanego przekazu powodem przeniesienia miasta miało być 
„całkowite zniszczenie piaskiem i wodą”. Cytat ten opiera się jakoby na jedynej 
informacji o czasie tego zniszczenia – zdaniem byłego burmistrza Łeby Sassen-
hagena, który w latach siedemdziesiątych XIX wieku poddał gruntownej analizie 
księgę miejską Łeby, zawierającą zapisy od 1493 roku i opatrzył je swymi uwaga-
mi, które później rzutowały na interpretację zapisków księgi przez późniejszych 
badaczy, mianowicie o nietypowym statucie cechu szewców łebskich, restytu-
owanym w 1639 roku i wpisanym do omawianej księgi w 1642 roku5. Szewcy 
w swym statucie stwierdzili, że nastąpił powszechnie znany upadek starego mia-
sta Łeby, w wyniku czego „prawie wszystkie urządzenia (Ordnungen) w przecią-
gu ponad 70 lat uległy zniszczeniu”6. Widać, że już w latach trzydziestych XVIII 

2 L.W. Brüggemann, Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. 
Preußischen Herzogthum Vor und HinterPommern, T. II, Bd. 2, Stettin 1784, s. 1047–1048.

3 Ch.F. Wutstrack, Kurze historichgeographischstatische Beschreibung von dem königlich – 
preissischen Herzogthume Vor und HinterPommern, Stettin 1793, s. 749.

4 Więcej o kościele w dalszej części.
5 Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej AP Szczecin), Akta miasta Łeby (dalej A. m. Łeby), 

1, s. 53; 92, s. 15–16.
6 AP Szczecin, A. m. Łeby, 1, s. 53, 56.
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wieku upadek starej Łeby w ocenie jej mieszkańców nie był wynikiem jednora-
zowego kataklizmu, ale trwających dziesiątki lat sztormów i wichrów morskich, 
czyli naturalnych warunków obiektywnych, które w ciągu XVII–XVIII wieku 
uległy nasileniu. W ich wyniku wydmy piaskowe, w połowie XVII wieku sięga-
jące od zachodu osady Boleniec, pod koniec XVIII stulecia przesunęły się w re-
jon Łeby, znacznie zwężając Mierzeję Łebską7.

Ustalenia te potwierdzili polscy komisarze sejmowi, przejmujący w 1638 
roku starostwa bytowskie i lęborskie pod bezpośrednią władzę króla Władysława 
IV (1632–1648). Stwierdzili oni co następuje: „… musieli się mieszczankowie na 
tem miejscu, gdzie teraz siedzą osadzić i niewięcej, jak od lat 60 na tem miejscu 
zasiedli i miasteczko założyli”8.

Przekaz Scheera-Brüggemanna o całkowitym zniszczeniu Łeby przez piasek 
i wodę skłonił późniejszych badaczy do poszukiwań informacji o największych 
sztormach morskich, aby w ten sposób bliżej określić czas rzekomej katastrofy9. 
Pierwsze informacje o sztormach skutkujących zasypaniem piaskiem i zmianą 
ujścia rzeki Łeby pochodzą już z 1283 i 1300 roku. Źródła kilku miast porto-
wych Pomorza lewoodrzańskiego odnotowały sztorm z 4 grudnia 1374 roku, zaś 
prawoodrzańskiego z 17 stycznia 1396 roku, kiedy wichury i fale morskie prze-
sunęły na wschód ujście rzeki Regi i spowodowały translokację portu i miasta 
Trzebiatowa. Kataklizm ten, połączony z burzą piaskową, dosięgnął Łeby, ale nie 
wiemy, jakie wyrządził jej szkody. Były one zapewne bardzo duże, fale morskie 
wdarły się na wysokość późniejszej latarni „Stilo”, zniszczyły założoną w 1376 
roku nad jeziorem Sarbsko wieś Glewice i skłoniły jej mieszkańców do porzuce-
nia wsi na zawsze. Być może, że wówczas zasypane zostało również nieistniejące 
dziś jezioro Mielnickie, położone na północny zachód od jeziora Sarbsko10.

7 AP Szczecin, Archiwum Książąt Szczecińskich (dalej AKS), II/1627, s. 34 i n.
8 G. Labuda, Inwentarze starostwa bytowskiego i lęborskiego z XVII i XVIII w., Toruń 1959, 

s. 47.
9 Tą drogą poszedł M. Dzięcielski, który nieprawidłowo zinterpretował źródła i pisał o sztor-

mie z 1572 r., o którym nic nie wiadomo. Zob. Rozwój protestantyzmu i struktura Kościoła ewan-
gelickiego w ziemi lęborskiej od reformacji do połowu XX wieku, „Biuletyn Historyczny Lębor-
skiego Bractwa Historycznego” 15, 2000, s. 106.

10 Landesarchiv Greisfwald (dalej LA Greisfwald), Rep. 38 f. Hs. 1a. Fol. 163, s. 108; G. Qua-
de, Die Sturmflut vom 12. Und 13. November 1872 an der deutschen Ostseeküste, Wiener 1872, 
s. 25; A. Gerlach, Der Sarbsker See, Heimatkalender Lauenburg 1928, s. 73; M. Dorow, Als Leba 
1935 die 250Jahrfeier seiner Kirche beging, Heimatbuch Lauenburg Pom. Verantwortlich für 
Zusammenstellung und Inhalt H. Koope, Gummersbach 1967, s. 249; W. Bölk, Strandungen und 
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Zachowały się też źródła o wielkich sztormach na Bałtyku, które dotknę-
ły również Łebę, z lat 1439, 1449 i 1467. Gwałtownością przewyższył je jednak 
sztorm z 15–17 września 1497 roku, który szalał wzdłuż całego pomorskiego 
wybrzeża Bałtyku. O jego zniszczeniach zachowały się przekazy z Kołobrzegu, 
Koszalina, Bukowa Morskiego i Darłowa. Wtedy też nastąpiło zasypanie koryta 
ujścia rzeki Łeby z jeziora Łebsko do morza. Dopiero po pewnym czasie znalazła 
ona nowe koryto11. Ponieważ z XVI wieku nie zachowało się więcej informacji 
o nadzwyczaj gwałtownych sztormach, wyrządzających katastrofalne zniszcze-
nia w Łebie, natomiast przekazów o zasypaniu ujścia rzeki Łeby z lat 1628–1883 
było najmniej sześć, Franz Schultz doszedł do trafnego wniosku, że translokacja 
Łeby „nie była następstwem jednego jedynego gwałtownego przypływu morza, 
ale punktem końcowym przesuwających się wędrownych wydm i licznie powta-
rzających się przypływów morza”12.

Teza ta znajduje pełne potwierdzenie w niewykorzystanych dotąd przez ba-
daczy materiałach komisji książęcej z 1558 roku, które zasługują na tym większą 
uwagę, że są dowodem, iż nie tylko sztormy morskie i ruchome wydmy, czyli na-
turalne obiektywne warunki przyrodnicze były przyczyną translokacji Łeby, ale 
również subiektywne czynniki lokalne, będące wyrazem istniejących stosunków 
społecznych, ekonomicznych, prawnych i politycznych, niedostrzeganych dotąd 
przez badaczy. Dlatego kwestii tej należy poświęcić więcej miejsca.

Na początku 1558 roku Bartłomiej Schwave, ówczesny starosta bytowski 
(1549–1561), były kanclerz księcia Barnima IX i pierwszy ewangelicki biskup ka-
mieński (1545–1549), poskarżył się księciu z powodu wielkich szkód wyrządzo-
nych w jego dobrach nad jeziorami Gardno i Łebsko, które otrzymał z nadań tego 
Gryfity w wyniku sekularyzacji dóbr klasztoru norbertanek w Słupsku13. Książę 

Seeunfälle an der pommerchen Küste von Dievenow bis Kolberg, Hamburg 1989, s. 9; F. Schultz, 
Geschichte des Kreises Lauenburg, Lauenburg 1912, s. 15.

11 LA Greifswald, Rep. 38 f. Hs. 1a. Fol. 163, s. 108; E. Stielow, AltLeba, „Unser Pommers-
land” 22, 1937, s. 300; A. Gerlach, Aus der Geschichte der Lande Lauenburg, Heimatkalendar 
Lauenburg 1904, s. 70–71; tenże, Die Lebaer Chromik des Bürgermeisters Sassenkagen vom Jahre 
1882, Heimatkalender Lauenburg 1921, s. 32; H. Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg, Kolberg 
1924, s. 260–262; W. Bölk, Strandungen… bis Kolberg, s. 9; tenże, Strandungen und Seeunfälle 
an der pommerschen Küste von Kolberg bis östlich Leba, Hamburg 1989, s. 28–29; G. Mohnike, 
E.H. Zober, Stralsundische Chroniken, Bd. I, Stralsund 1833, s. 15; AP Szczecin, A. m. Łeby, 1, 
s. 61;

12 F. Schultz, Geschichte des Kreises Lauenburg…, s. 15; por. R. Cramer, Geschichte der Lande 
Lauenburg und Bülow, T. I, Königsburg 1858, s. 245.

13 Z. Szultka, Świątynia na Rowokole i jej funkcje, Słupsk 2014, s. 112 i n.
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6 maja 1558 roku powołał komisję z sekretarzem książęcym, dr. obojga praw, 
Jakubem Schultze na czele, której zadaniem było: 1) ustalenie rzeczywistych sto-
sunków własnościowych, opisanie i wytyczenie w terenie granic własnościowych 
na Wybrzeżu Słowińskim od Rowów do Łeby (od ujścia Łupawy do ujścia Łeby); 
2) określenie dochodów księcia i możliwości ich zwiększenia. Komisja rozpoczę-
ła prace 17 maja i 24 tego miesiąca przybyła do Łeby, gdzie przesłuchała 9 osób, 
a następnie spotkała się z jej burmistrzem i rajcami, którzy ustosunkowali się do 
wniosków komisji i przedstawili swoje racje14.

Odnośnie do Mierzei Łebskiej ustalono, że od zachodu, tj. od miejscowości 
Rowy, Mierzeja, aż do strugi wypływającej z jeziora Sarbsko w miejscu zwanym 
Wolsthitza i wpadającej do morza, była własnością panów ze Smołdzina – Tes-
senów. Ten odcinek wybrzeża morskiego stanowiły wydmy piaskowe. Od wy-
mienionej strugi w kierunku wschodnim przez książęce osady Boleniec i Rąb-
kę (Rumpke) do dawnego koryta rzeki Łeby rozpościerał się fragment książęcy 
i stare koryto rzeki Łeby rozdzielało łąki i lasy książęce i rodu Zastrow; własność 
tego ostatniego graniczyła z rozłogami miasta Łeby. Do jeziora Łebsko wpadała 
rzeka Łeba i dwie mniejsze strugi, wypływała zaś od wschodu rzeka Łeba, zaś 
od zachodu – struga wypływająca z miejsca Wolsthitza. Rzeka Łeba, za życia ze-
znających, których średnia wieku wynosiła około 65 lat, zmieniła swe ujście z je-
ziora Łebsko w kierunku miasta Łeby i dlatego teren między dawnym a obecnym 
ujściem był sporny między księciem a rodem Zastrow, który uważał, iż granicę 
stanowić miało stare koryto rzeki, zaś administracja domeny słupskiej – nowe15.

Ponieważ Boleniec, a być może również Rąbka, do 1535 roku był własnością 
słupskich norbertanek, zaś stosunki graniczne między starym i nowym korytem 
rzeki Łeby z jeziora Łebsko do morza nie były prawnie uregulowane i w terenie 
wytyczone, wnioskujemy, że rzeka Łeba nowe ujście do morza zmieniła w nie-
odległym czasie, około 1530 roku. Dodać należy, że z ustaleń komisji wynika, 
że okresowe zapiaszczenia ujścia rzeki Łeby do Bałtyku były częste. Skutkiem 
tego przylegające do jeziora Łebsko łąki i pola były zalewane, zaś ich właściciele 
ponosili duże szkody, do czego już nawykli. Wiadomo również, że wielkie za-
piaszczenia ujścia Łeby miały miejsce również w 1558 oraz 1627 lub 1628 roku. 
Na domiar złego niektórzy ze szlachty trzebili nadbrzeżne lasy, przez co stymulo-
wali niszczące działania sztormów i wichrów morskich, narażając mieszkańców 

14 AP Szczecin, II/1627, s. 169–218; Z. Szultka, Świątynia…, s. 114–115.
15 AP Szczecin, Aks., II/1627, s. 170–172, 101, 202–203, 214.
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nadmorskich osad na coraz większe niedogodności i straty. Te obiektywne, nie-
korzystne warunki naturalne, były zapewne z czasem czynnikiem skłaniającym 
mieszkańców Łeby do przesiedlenia się w bezpieczniejsze miejsce.

Komisja Schultza ustaliła również, że ówczesny wójt Łeby i starosta lę-
borski (1555–1560), Ernest Wejher (około 1517–1598) zimą 1557/1558 wyciął 
z lasu na Mierzei Łebskiej w rejonie Boleńca, należącym do starosty bytowskie-
go Schwavego, 6 kop wielkich dębów do wznoszonego swego nowego pałacu 
(na szkodę miasta), zabronił mieszkańcom Łeby wycinania trzciny na jeziorze 
Łebsko dla własnych potrzeb (do czego mieli prawo od niepamiętnych czasów), 
sam natomiast wycinał ją na pokrycie zabudowań w Łebie, Gniewinie i innych 
swych dobrach oraz na sprzedaż. Łebianie skarżyli się, że Wejher gwałcił prawa 
i wolność ludności miasteczka; oprócz tego, że kupował coraz więcej domów 
i działek od łebian, za które nie płacił szosu do kasy miejskiej, to systematycznie 
i bezprawnie przejmował coraz więcej pól i łąk miejskich, kazał je orać i wyzna-
czał nowe granie według własnej woli. Jednym słowem, robił co chciał, a gdy tyl-
ko ktoś powiedział przeciw niemu słowo, to zostawał ostrzeżony lub ukarany. Er-
nest Wejher rozwinął na niesłychaną skalę hodowlę koni, był właścicielem dwóch 
stad, z których mniejsze liczyło pół kopi. Obywatele Łeby mówili, że jeszcze 
gorsze jest, że zwierzęta pasały się luzem i wyrządzały wielkie szkody, w tym na 
polach uprawnych, których nie da się opisać16.

Wszystkie te zarzuty komisarze przedstawili na spotkaniu z burmistrzem 
i rajcami, które przybrało charakter aktu oskarżenia przeciw Ernestowi Wejhero-
wi. Rada oskarżyła go o: 1) bezgraniczną samowolę i pomniejszanie praw i wol-
ności z dnia na dzień; 2) przejmowanie „prawem i lewem” nie tylko domostw, 
działek i gruntów miejskich, ale też grabież z pól – przy pomocy swych podda-
nych – zboża mieszczan; 3) wybudowanie na gruntach miejskich „miasta” i budo-
wę nowego „wielkiego domu mieszkalnego” (grossen Wonhoff); 4) wyrządzanie 
wielkich szkód łebianom przez stada koni; 5) bezprawie wobec łebian, którzy za 
krytykę pod jego adresem są karani finansowo lub więzieni po to, aby więcej się 
nie skarżyli17. W końcu rada wyraziła żal, że książę był obojętny na jej skargi, 
prosiła, aby samowola Ernesta Wejhera została ukrócona, a on sam ukarany i by 
przywrócony został stan zgodny z prawami i przywilejami miasta.

16 AP Szczecin, Aks., II/1627, s. 201, 208–209, 211, 214.
17 Tamże, s. 18–19.
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Dla zrozumienia zarysowanego obrazu Łeby trzeba się cofnąć w czasie pra-
wie pół wieku, kiedy wójtem Łeby (od około 1515 r.) i zarządcą domeny słupskiej 
(dowodnie w latach 1522–1523) był ojciec Ernesta, Mikołaj (ok. 1475 – ok. 1540), 
któremu udało się przeniknąć nie tylko do administracji książąt pomorskich, 
ale też – drogą małżeństw (własnego i córek) – związać z elitami polityczny-
mi i religijnymi Księstwa Szczecińskiego. Wykorzystując sprawowane urzędy 
i przemiany gospodarcze, wydatnie powiększył swój majątek ziemski, m.in. przy 
odziedziczonym po ojcu Janie (Hansie) „domie” w Łebie urządził wcale dobrze 
prosperujący folwark hodowli bydła, koni i świń. Właśnie hodowla zwierząt fol-
warcznych stała się punktem zapalnym między łebianami a wójtem, który zała-
godziła, ale nie rozwiązała, powołana przez księcia Bogusława X (1474–1523) 
komisja ze starostą lęborskim Jerzym (Georg, Jürgen) von Böhn na czele. Komi-
sja sporne sprawy (wypas koni i bydła, sadzawki rybne, przymus młynny, przy-
wóz piwa) starała się ułożyć polubownie i apelowała o poszanowanie wzajem-
nych praw i przywilejów. Jej kompromisowe postanowienia tylko przejściowo 
polepszyły stosunki między stronami, gdyż z dokumentacji wynika, że Mikołaj 
Wejher w dalszym ciągu coraz wyraźniej wkraczał w dotychczasową przestrzeń 
gospodarczą miasta18.

Sprzyjały temu umocnienie się jego pozycji gospodarczej oraz mianowanie 
go przed 1523 rokiem na zarządcę domeny słupskiej, a być może nawet radcę 
książęcego (1526). Już od połowy lat dwudziestych XVI wieku władze i miesz-
kańcy Łeby słali do księcia skargi z powodu nieposzanowania ich praw i przywi-
lejów, wobec czego byli bezsilni. Po latach, w 1530 roku, przybył do Łeby, w celu 
ich rozpatrzenia, jeden z najbardziej zaufanych i wpływowych radców księcia 
Barnima IX – Jakub v. Wobeser, od 1529 roku marszałek dworu, kanclerz (do 
1532 r.) oraz starosta lęborski (do 1544 r.). Jego decyzje nie były tak korzystne 
dla wójta jak w 1519 roku, gdyż został zobowiązany do równych z obywatela-
mi miasta opłat za wypas zwierząt oraz stałego utrzymania ścieków wodnych 
w czystości. Starosta nie uznał praw zwierzchnich wójta nad radą miejską, zaś 
sprawy szarwarków i opłat z tytułu „domu i folwarku przed Łebą” przekazał do 
decyzji księcia19. Szczególną uwagę zwracają działania Mikołaja Wejhera mające 
na celu nie tylko podporządkowanie sobie miasta Łeby pod względem sądowym, 

18 Z. Szultka, Rodzina i młodość Marcina Wejhera, biskupa kamieńskiego, w druku, tamże 
literatura.

19 AP Szczecin, A. m. Łeby, 3, s. 49–50; R. Cramer, Geschichte…, T. II, s. 277–279; Z. Szultka, 
Szkice…, s. 62.
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gospodarczym, ale również politycznym. Decyzji księcia nie znamy, ale wiele 
wskazuje na to, że jej nie podjął i nie ukrócił rosnących roszczeń Wejhera wobec 
miasteczka.

Dziedzicem Mikołaja Wejhera był jego najstarszy syn Franciszek (ok. 1505 
– ok. 1550), więcej – zdaje się – przebywający poza Łebą niż w niej i być może 
dlatego stosunki między nim a miastem uległy przejściowej poprawie. Dążył on 
jednak do przekształcenia Łeby w miasto prywatne20. Jego następcą prawie przez 
pół wieku był młodszy brat Ernest, którego działalność i stosunek wobec miasta 
Łeby zostały już naświetlone przez radę miejską i komisję dr. Schultza 24 maja 
1559 roku.

Z punktu widzenia translokacji Łeby działania Ernesta wymagają jednak 
szerszego omówienia. Chodzi o to, że brat Franciszek w 1550 roku kupił nieru-
chomości miejskie (działki, grunty orne i łąki) o wartości 60 grzywien, Ernest zaś 
w 1556 roku za 60 grzywien, w 1557 roku najmniej za 130 grzywien, zaś w 1558 
roku – 350 grzywien, nie licząc drobnych kwot za pojedyncze domy, działki czy 
łąki, które kupował w tym czasie i w latach następnych. Nabyte nieruchomości 
położone były w pobliżu jeziora Sarbsko. Kontrakt z 12 stycznia 1558 roku do-
tyczył – prócz gruntów ornych i łąk – dwóch domów mieszkalnych i zabudowań 
gospodarczych zwanych Modersin, które „dziedzic osiadły w Łebie” – Ernest 
Wejher – kupił od niejakiego Szymona Modderowa – dziedzicznego ich spadko-
biercy21. Ernest Wejher natychmiast rozpoczął budowę nowego pałacu i folwarku 
– stajni dla koni. W praktyce na rozłogach miejskich założył nową osadę, którą 
nazwał „Nowym Dworem” (Neuenhof, Neuhof, obecnie Nowęcin). W następ-
nych latach powiększał swoje łebskie nieruchomości ziemskie, skutkiem czego 
rada miejska Łeby w 1575 roku pisała, że posiada on połowę miejskich domostw, 
pól, łąk i pastwisk, dodajmy – koncentrujących się na zachód od jeziora Sarbsko 
i we wschodniej części ówczesnej zwartej zabudowy miasta Łeby, będącej uli-
cówką bez bram22.

Budową Nowęcina Ernest Wejher w praktyce rozpoczął proces transloka-
cji miasta Łeby, którego „prawem i lewem” pozbawił połowę działek i gruntów 
miejskich, przez co osłabił je demograficznie i ekonomicznie do tego stopnia, że 

20 Z. Szultka, Rodzina i młodość…
21 AP Szczecin, A. m. Łeby, 1, s. 36; 92, s. 18, 50–52, 54, 58, 63–64.
22 F. Schultz, Geschichte des Kreises Lauenburg…, s. 403–404; Z. Szultka, Szkice…, s. 20, 54, 

66, 95–97.
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nie miało ono dość siły dla skutecznej obrony przed rwącymi falami morza i wi-
churami piaskowymi. Dlatego coraz mniej liczni obywatele miasteczka zmuszeni 
byli przenieść swe domostwa w bezpieczniejsze, bardziej  oddalone od brzegu 
morskiego miejsce, czyli w sąsiedztwo założonego przez Wejhera Nowęcina. 
Świadoma działalność jego antenatów była najważniejszym czynnikiem – obok 
wspomnianych warunków przyrodniczych – translokacji Łeby, czyli powstania 
„nowego” miasta.

Należy dodać, że w procesie translokacji Łeby Ernert Wejher wykazał się 
dużą energią i determinacją, zwłaszcza że sprzyjało mu szczęście. W dniach 10–
12 stycznia 1558 roku Łebę i wiele innych miast pomorskich nawiedził gwałtow-
ny sztorm23, który wyrządził wielkie szkody. Mieszkańcy miasteczka schronili 
się w kościele św. Mikołaja24. Straty poniósł też Ernest Wejher, ówczesny wójt 
Łeby i starosta lęborski, który wyciągnął z niego natychmiastowe wnioski, bo 
12 stycznia kupił Modersin, na miejscu którego od zaraz rozpoczął budowę No-
węcina, na szkodę mieszkańców Łeby, starosty bytowskiego Schwavego i dome-
ny lęborskiej. Według ustaleń komisji dr. Schultza skutkiem było bowiem udzie-
lenie mu przez księcia w 1559 roku ostrego napomnienia, zaś 1 maja 1660 roku 
karne odwołanie z urzędu starościńskiego. Oznaczało to utratę zaufania księcia, 
okresowe wykluczenie ze środowiska dworskiego Gryfitów, a co najważniejsze 
– poważne zmniejszenie dochodów. Ernest Wejher rekompensatę znalazł w woj-
nie inflanckiej przy boku króla Polski (1561–1563), w której dosłużył się stopnia 
pułkownika i w zdobytym zamku Dahlen koło Rygi zdobył skarb 100 000 tala-
rów, z czego 40 000 pożyczył królowi Zygmuntowi Augustowi. Dzięki temu jego 
pozycja uległa gwałtownej poprawie. Poparcie polskiej dyplomacji pomogło mu 
odzyskać zaufanie księcia Barnima, który w 1564 roku powołał go w skład ko-
misji granicznej, zaś w 1565 roku przywrócił na urząd starosty lęborskiego, który 
sprawował przynajmniej do 1571 roku. Wejher powiększył swe dobra ziemskie 
kupując w 1564 roku graniczące z rozłogami Łeby Charbrowo, Łebieniec i nie-
co oddalone Osieki Lęborskie. Kontynuował rozbudowę Nowęcina i translokację 

23 G. Quade, Die Stumflut…, s. 25; O. Kolp, Sturmflutgefährdung der deutschen Ostseeküste 
zwischen Trave und Swine, Stralsund 1955, s. 11.

24 Wezwanie łebskiego kościoła zostało wielokrotnie potwierdzone w przebadanych materia-
łach. Pierwszy raz – zdaje się – w 1484 r. (AP Szczecin, A. m. Łeby, 92, f. 3). Znajdowały się 
w nim najmniej trzy ołtarze: Najświętszej Marii Panny i Trzech Króli (1464) oraz Świętego Krzy-
ża (1506, 1508). Tamże, f. 7, 37.38.
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Łeby, z której chciał uczynić miasto prywatne25. Świadczą o tym nie tylko wspo-
mniane oświadczenie rady miejskiej z 1575 roku, że do tego czasu zdołał już 
przejąć połowę działek, pól i łąk miejskich, ale również częstsze od 1564 roku 
niż wcześniej zapisy o przejęciu do obywatelstwa miejskiego osób pochodzenia 
zamiejscowego, głównie pochodzących z kaszubskiego obszaru językowego, ale 
też ze Szczecina i „Prus”. Jeszcze większą w tym zakresie wagę mają informacje 
o zmianach własności niwy miejskiej oraz zmiany funkcji jej części. Z zapisek 
w księdze miejskiej wnioskujemy, że przed 1579 rokiem dokonano karczunku 
części nieużytków i łąk oraz dokonano nowego ich pomiaru i podziału26. Jest 
zrozumiałe, że w przemianach tych najważniejszą rolę odgrywał Ernest Wejher, 
który nie liczył się ze stanowiskiem władz i społeczeństwa Łeby, coraz bardziej 
ograniczonego w zakresie swych praw, głównie gospodarczych.

Ważne i bardzo niekorzystne dla Ernesta Wejhera zmiany miały miejsce 
w 1575 roku. W związku z komagium stanów lęborsko-bytowskich w marcu tego 
roku do Lęborka przybył książę szczeciński Jan Fryderyk (1569–1600). Szlachta 
starostwa lęborskiego i bytowskiego pod jego adresem złożyła wiele postulatów, 
z których najważniejszym było jej prawne zrównanie ze szlachtą polską (Prus 
Królewskich), oznaczające zniesienie narzuconego jej przez Gryfitów pomor-
skiego prawa lennego. Od spełnienia tego i wielu innych dezyderatów uzależniła 
złożenie przysięgi, której konsekwencją była konfirmacja jej stanowych i indy-
widualnych praw i przywilejów. Mimo tego książę ich nie zatwierdził, bo lista 
zarzutów pod jego adresem była zbyt długa. Mało tego, oskarżył Ernesta Wejhera 
o wykorzystywanie obcego – polskiego – prawa dla swych prywatnych intere-
sów, o naruszanie prawa książęcego i miasta Łeby. Pertraktacje na tym tle cią-
gnęły się do początku lat dziewięćdziesiątych i zakończyły się niepowodzeniem 
Wejhera, chociaż ten najprawdopodobniej posunął się – na swoje nieszczęście – 
do fałszowania dokumentów27. Rok 1575 miał przełomowe znaczenie w karierze 

25 S. Ciara, Kariera Wejherów 1560–1657, Warszawa 1980, s. 8 i n.; tenże, Ernest Wejher 
(ok. 1517–1598), w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, red. S. Gierszewski, t. IV: 
red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 423–425; Z. Boras, Związki Śląska i Pomorza Zachodniego z Pol-
ską w XVI w., Poznań 1981, s. 223 i n.; tenże, Stosunki polskopomorskie w II połowie XVI wieku. 
Zarys polityczny, Poznań 1965, s. 26 i n., 178 i n.; Z. Szultka, Rodzina i młodość…, tamże dalsza 
literatura.

26 AP Szczecin, A. m. Łeby, 92, s. 21 i n., 64 i n.; Z. Szultka, Szkice…, s. 91 i n.
27 R. Cramer, Geschichte…, T. I, s. 185–199; Źródła do kaszubskopolskich aspektów dziejów 

Pomorza Zachodniego do roku 1945, red. B. Wachowiak, t. I: Pomorze Zachodnie pod rządami 
książąt plemiennych i władców z dynastii Gryfitów (990–1121–1637–1648/1653), wyd. Z. Szultka, 
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politycznej i gospodarczej Ernesta Wejhera, który w tym czasie dokonał reorien-
tacji politycznej z zachodniopomorskiej na polską, co przyczyniło się do jego 
konwersji, a następnie stałego zamieszkania od lat osiemdziesiątych XVI wieku 
w Pucku, gdzie zmarł.

W świetle przebadanych materiałów rok 1575 nie stanowił podcezury w sto-
sunkach Wejhera z miastem Łeba zapewne dlatego, że Wejher liczył na korzystne 
dla siebie przełamanie impasu prawno-konfirmacyjnego z księciem Janem Fry-
derykiem, ale z upływem lat, a właściwie już od 1576 roku, jego uwaga w coraz 
większym stopniu koncentrowała się na sprawach polskich, a ściślej – na zdobyciu 
jak najmocniejszej pozycji ekonomicznej i politycznej w Prusach Królewskich. 
Bardzo wyraźnie znaczy się za to rok 1590. Skutkiem rozbudowy Nowęcina 
i przenoszenia się osadnictwa z Łeby w bardziej bezpieczne miejsce ukształto-
wało się nowe miasto, dla którego w 1587 roku powołał „nowego” burmistrza 
i dwóch rajców28 w osobach Jeremiasza Sieckiego (Sitzke), jego brata i zięcia. 
Burmistrz pod koniec 1588 lub na początku 1589 roku był już reprezentantem 
całej Łeby i 20 marca 1589 roku wydał „regulamin rady dla rajców (w części nie 
zachowujących poddaństwa)”29. Burmistrz i rajcy Ernesta Wejhera przejęli więc 
władzę w całym mieście.

Było to nowe miasto nie tylko z nazwy, bo niemożliwą do określenia część 
jego mieszkańców stanowili przybysze, część zaś dotychczasowi łebianie, którzy 
– śladem Ernesta Wejhera – dokonali konwersji i przeszli na katolicyzm. Cztery 
dni po ostatecznym oddaleniu przez księcia szczecińskiego Ernestowej prośby 
o konfirmację posiadanych praw i przywilejów, na zarządzenie księcia przepro-
wadzono w Łebie wizytację gminy ewangelickiej. Z protokołu wynika, że nie 
miała ona kościoła, plebanii, zakrystiana i szkoły. Istniała więc na papierze. Był 
wprawdzie pastor, krewny burmistrza, który nabożeństwa odprawiał prawdopo-
dobnie w jego domu. Ewangelicy chodzili do kościoła w Główczycach. Cztery lata 
wcześniej rozpoczęto budowę kaplicy, ale komisja uznała, że jest ona zbyt mała, 
zaś książę zarządził budowę nowego kościoła „w wygodnym miejscu w miastecz-
ku Łeba”. Pastor i dwaj diakoni byli powołani przez starostę lęborskiego, dwaj 
zaś przez Ernesta Wejhera, który w innym miejscu określony został „pierwszym 

Poznań–Gdańsk 2006, nr 394–396, s. 601–603; W. Kostuś, Władztwo Polski nad Lęborkiem i By-
towem, Wrocław 1954, s. 86 i n., 130; Z. Szultka, Szkice…, s. 69 i n.

28 AP Szczecin, A. m. Łeby, 1, s/ 12–13, 40; 92, f. 21.
29 Tamże, s. 40; Z. Szultka, Szkice…, s. 76.
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szlacheckim patronem kościoła”30. Kościół św. Mikołaja należał natomiast praw-
dopodobnie do katolików, gdyż w protokole wizytacji nie ma o nim mowy.

Zarządzonej przez księcia budowie nowego kościoła ewangelickiego to-
warzyszyły duże zmiany ludnościowe i majątkowe Łeby, będące wyrazem jej 
ożywienia społeczno-gospodarczego. Po 1590 roku nastąpił wyraźnie widoczny 
wzrost obrotu działkami i ziemią, ale już bez udziału Wejherów, natomiast na po-
czątku XVII wieku zwiększyła się liczba notowań przyjęć do prawa miejskiego 
osób pochodzenia zamiejscowego31. Jest zrozumiałe, że nowi obywatele osiedlali 
się już w nowym miejscu, oddalonym od poprzedniego zwartego budownictwa 
miejskiego około 2 km. Taka odległość dzieli bowiem wspomniane kościoły. 

Translokacja miasta Łeby była kilkudziesięcioletnim procesem, trwającym 
od około 1560 do około 1600/1610 roku, z wyraźną podcezurą roku 1590. Jej przy-
czyną nie był jednorazowy kataklizm – niszczące działanie fal morskich połączo-
ne z wichrami piaskowymi, ale wielowiekowe działanie tych niekorzystnych dla 
człowieka obiektywnych warunków przyrodniczych oraz czynniki subiektyw-
ne, kształtowane przez ambicje i działanie rodu Wejherów, dążącego – w mia-
rę wzrostu zamożności i roli politycznej – najpierw do podporządkowania sobie 
Łeby pod względem gospodarczym i prawnym, a następnie jej przekształcenia 
z miasta książęcego na prawie lubeckim w prywatne miasto rodowe. Ideę tę za-
szczepił Mikołaj Wejher na początku XVI wieku, zaś kontynuowali jego synowie 
Franciszek, a zwłaszcza Ernest, ten ostatni na wielu płaszczyznach i nazbyt gwał-
townie, nawet z naruszeniem praw książąt szczecińskich. Spowodowało to utratę 
przez niego ich łaski i ostatecznie zmianę jego orientacji politycznej z pomorskiej 
na polską. Dzięki temu awansował do najmożniejszych rodów Prus Królewskich, 
zaś synom zapewnił ławy w Senacie Rzeczypospolitej. Łebianie przeszli w tym 
czasie głębokie przemiany nie tylko demograficzne i gospodarcze (w 1558 r. po 
przystani morskiej nie pozostało dosłownie nic) i religijne. Około 1540 roku prze-
szli z katolicyzmu na luteranizm, od lat sześćdziesiątych XVI wieku w Łebie były 
dwie gminy wyznaniowe, katolicka i ewangelicka, która w 1590 roku była bli-
ska wymarcia, ale odtąd przeżywała dynamiczny rozwój, za to katolicka szybko 
szczuplała. Te znamienne losy kształtowali jednak przede wszystkim „panowie 
na Łebie” – Wejherowie, ród w każdym calu pogranicza.

30 AP Szczecin, A. m. Łeby, 1, s. 12–13; F. Schultz, Geschichte…, s. 403–404; E. Müller, Die 
evangelischen Geistlichen Pommerns von der Reformation bis zur Gegenwart, T. II: Der Regie-
rungsbezirk Köslin, Stettin 1912, s. 254; Z. Szultka, Szkice…, s. 95.

31 AP Szczecin, A. m. Łeby, 92, s. 21 i n., 64 i n.
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AbstrAkt

Translokacja miasta Łeby była kilkudziesięcioletnim procesem, trwającym od około 
1560 do około 1600/10 roku, z wyraźną podcezurą roku 1590. Jej przyczyną nie był jed-
norazowy kataklizm – niszczące działanie fal morskich połączone z wichrami piaskowy-
mi, ale wielowiekowe działanie tych niekorzystnych dla człowieka obiektywnych warun-
ków przyrodniczych oraz czynniki subiektywne, kształtowane przez ambicje i działanie 
rodu Wejherów, dążącego – w miarę wzrostu zamożności i roli politycznej – najpierw 
do podporządkowania sobie Łeby pod względem gospodarczym i prawnym, a następnie 
jej przekształcenia z miasta książęcego na prawie lubeckim w prywatne miasto rodo-
we. Ideę tę zaszczepił Mikołaj Wejher na początku XVI wieku, zaś kontynuowali jego 
synowie: Franciszek, a zwłaszcza Ernest, ten ostatni na wielu płaszczyznach i nazbyt 
gwałtownie, nawet z naruszeniem praw książąt szczecińskich.

the process of the translocation of Łeba

AbstrAct

The translocation of the town of Łeba was a many-year process, which started – more or 
less – in 1560 and ended between 1600 and 1610 with a clear turning point in 1590. It was 
caused not by a one-time cataclysm (destructive sea waves and sand gales), but centu-
ries-old operating of those natural factors unfavourable for human beings and subjective 
factors shaped by the ambitions of the Wejher family, who – as their affluence and polit-
ical importance were increasing – aspired first to subdue Łeba economically and legally, 
and next to transform it from a ducal Lübeck law town into a private town owned by one 
family. The idea was conceived by Mikołaj Wejher at the beginning of the 16th century, 
and was continued by his sons Franciszek and, especially, Ernest; the latter acted in many 
spheres unnecessarily violently, sometimes infringing the Szczecin Dukes’ rights.
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Książąt Pomorskich w Szczecinie, katalog Eilharda Lubinusa podróż przez Po-
morze2. To obszerne opracowanie rozwija zagadnienia dotyczące kartografii, ge-
nealogii, heraldyki, portretów książęcych, wedut i opisu Pomorza, czyli wszyst-
kich elementów zamieszczonych na mapie. Ponadto zawiera zdjęcia, sygnatury 
i tłumaczenia dokumentów związanych z jej powstaniem.

Wydawać by się mogło, iż wraz ze wzrostem liczby publikacji i dostępności 
materiałów archiwalnych, ilość niewiadomych związanych z dziełem Lubinusa 
zmaleje, że przestanie ono zaskakiwać. Jak mylne mogłoby być takie przypusz-
czenie, dowodzi egzemplarz Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego, który w 2012 
roku trafił do Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu.

Egzemplarz mapy Lubinusa w Zakładzie Konserwacji Papieru  
i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pochodząca ze zbiorów prywatnych mapa (obecnie należąca do kolekcji Bibliote-
ki Uniwersytetu Szczecińskiego) nabyta została w 2011 roku na aukcji w Domu 
Aukcyjnym Reiss & Sohn przez polską kolekcjonerkę, obecnie zamieszkałą 
w Montrealu. Następnie przekazano ją do Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry 
UMK w celu poddania jej konserwacji.

Wstępne oględziny mapy wykazały jej bardzo zły stan zachowania. Na pa-
pierze były widoczne uszkodzenia typowe dla zwojów wiszących. Biegnące przez 
całą szerokość pęknięcia poprzeczne oraz pionowe spowodowane były ekspozycją 
mapy w formie wiszącej, a także drewnianymi listwami oprawy. Przyczyną po-
wstania większości uszkodzeń papieru było powleczenie jego powierzchni war-
stwą werniksu mastyksowego, którego zadaniem była ochrona dzieła Lubinusa 
przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Z biegiem lat żywica uległa procesom 
starzenia, czego objawiem było między innymi jej zaawansowane zażółcenie. 
Zmiany barwy mastyksu nie były jednorodne na całej powierzchni mapy (il. 1). 
W ich wyniku znacznie obniżyła się czytelność warstwy graficznej oraz zabu-
rzony został odbiór estetyczny dzieła. Werniks przyczynił się także do powstania 
gęstej siatki pęknięć: nadana przez żywicę mastyksową sztywność i kruchość 
podłoża powodowała pękanie papieru podczas manipulacji (il. 2). Kolejnym skut-
kiem obecności werniksu był woskowy połysk powierzchni mapy, który w świe-
tle bocznym silnie uwypuklał zniszczenia papieru (il. 3). 

2 Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze, red. R. Skrycki, katalog, Szczecin 2013.
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Fot. A. Skowroński

Ilustracja 1. Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa.  
Stan przed konserwacją

Fot. A. Skowroński

Ilustracja 2. Pęknięcia poprzeczne papieru. Stan przed konserwacją
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Fot. M. Wojtczak

Ilustracja 3. Połysk warstwy werniksu i zniszczenia mechaniczne papieru  
widziane w świetle bocznym

Na powierzchni mapy widoczne były także liczne drobne ubytki papieru, 
obejmujące również warstwę graficzną. Fragmenty popękanych arkuszy odspa-
jały się od płóciennego podłoża w konsekwencji osłabienia właściwości klejących 
łączącego je klajstru skrobiowego (il. 4)3. 

Losy opisywanego egzemplarza, poprzedzające zakup aukcyjny, nie są zna-
ne. Od początku prac nad mapą pojawiało się pytanie o jej datowanie. Pod uwagę 
brano daty wykonania dwóch nakładów druku w 1618 i 1758 roku. Przeprowa-
dzone w ramach prac konserwatorskich rozległe badania techniki i technologii 
wykonania mapy rzuciły światło na jej nieznaną przeszłość. Pozwoliły też przy-
puszczać z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że pochodzi ona z roku 1618 
i jest formą próbnego wydruku dzieła Lubinusa, tzw. odbitką stanową. Czyniłoby 
to z niej najstarszy znany egzemplarz Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego. Hi-
potezę potwierdzają informacje uzyskane podczas analizy papierowego podłoża, 

3 Szczegółowy opis stanu mapy wraz z wyjaśnieniem genezy zniszczeń zamieszczony 
w: B. Górniak, Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego autorstwa Eilharda Lubinusa z 1618 roku, 
dokumentacja prac konserwatorsko-restauratorskich, wydruk komputerowy, Zakład Konserwacji 
Papieru i Skóry UMK, Toruń 2014, s. 37–43. Dokumentacja dostępna w Zakładzie Konserwacji 
Papieru i Skóry UMK, w Bibliotece Uniwersytetu Szczecińskiego oraz u autorki tekstu.
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jakość wydruku oraz elementy wyróżniające ją wśród pozostałych istniejących 
egzemplarzy.

Fot. A. Skowroński

Ilustracja 4. Ubytki papieru z warstwą graficzną 

Wspomniane badania konserwatorskie w pierwszej kolejności pozwoliły na 
ustalenie, że opisywany przykład mapy poddawany był kilkukrotnie różnorod-
nym reperacjom, mającym na celu zarówno poprawę jego stanu zachowania, jak 
i podwyższenie walorów estetycznych. Do tego typu ingerencji należy zaliczyć 
zmianę oprawy (listew montażowych), wymianę oryginalnego płótna dublażo-
wego, uzupełnianie ubytków papieru, punktowe podklejenia odspajających się 
fragmentów papieru, a także wykonanie uzupełnień warstwy graficznej. Tak roz-
ległe naprawy są dowodem na długotrwałe użytkowanie mapy, a także na jej duże 
znaczenie dla dawnych właścicieli.

Podłoże papierowe mapy Lubinusa

Zaobserwowane w pierwszym etapie prac różnice kolorystyczne pomiędzy po-
szczególnymi kwaterami (il. 5) pozwalały przypuszczać, że niniejszy egzem-
plarz wydrukowano na różnych rodzajach papieru. Podobne wnioski wynikały 
z analizy wyglądu strony verso mapy: odzwierciedlone na powierzchni płótna 
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Fot. A. Skowroński

Ilustracja 5. Różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi arkuszami mapy.  
Stan przed konserwacją

Fot. A. Skowroński

Ilustracja 6. Strona verso mapy ukazująca nierównomiernie rozmieszczone uszkodzenia 
papieru, odbite na płóciennym podłożu. Stan przed konserwacją 
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uszkodzenia papieru, takie jak pęknięcia i załamania, wyraźnie czytelne na arku-
szach I, II, III, IV, V, VI, VIII, X i XII, były niemal nieobecne na kwaterach VII, 
IX i XI (il. 6). Dla dokładnego zobrazowania uszkodzeń papieru wykonano tzw. 
siatkę zniszczeń, która w sposób graficzny opisywała stan zachowania papieru, 
jednocześnie potwierdzając wcześniejsze obserwacje (il. 7).

Fot. A. Skowroński

Ilustracja 7. Siatka zniszczeń – graficzny obraz uszkodzeń papieru

Przypuszczenia, iż mapę odbito na dwóch rodzajach papieru czerpanego, 
żeberkowego ostatecznie potwierdzono podczas prac konserwatorskich. Było to 
możliwe m.in. dzięki obecności filigranów, czyli znaków widocznych w przeźro-
czu papieru. Odpowiadają one formom z drutu, przytwierdzonym do powierzch-
ni sita żeberkowego – podczas czerpania papieru włókna w obszarze filigranu 
układają się cieńszą warstwą, tworząc przeświecający rysunek, widoczny, gdy 
ogląda się arkusz pod światło4. Klasyfikację rodzajów arkuszy pod względem 
obecnych w nich filigranów przedstawiono na ilustracji 8.

4 J. Dąbrowski, J. Siniarska-Czaplicka, Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991, s. 127; Fili-
gran [hasło], w: Słownik Terminologiczny Sztuk Pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, M. Biel-
ska-Łach, A. Manteuffel-Szarota, wyd. IV, Warszawa 2003, s. 113–114.
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Fot. B. Górniak

Ilustracja 8. Układ rodzajów papierów mapy Lubinusa pod względem filigranów

Rodzaj papieru znaczony na schemacie kolorem jasnoszarym (A na il. 8) po-
siada dwa filigrany, rozmieszczone po przeciwnych stronach szerokości arkuszy 
i w połowie ich wysokości. 

W dużym filigranie (il. 9, 10) – mierzącym ok. 17 cm – jest czytelny na-
pis w języku niemieckim: DAS| BAPIER| WISTIN| DER KRON| BOLLEN| 
GEMAC| HT, zakomponowany w polu o kształcie tarczy herbowej zwieńczonej 
koroną. Obie strony tekstu ograniczają formy przypominające kształtem węże 
w koronach, natomiast w części dolnej – czterolistna koniczyna. Filigran otacza-
ją cztery litery: przy lewym wężu umieszczono literę „K”, przy prawym – „L” 
i dwie kolejne po obu stronach koniczyny: po lewej stronie litera „M”, po prawej 
– „B”.

Obecny po przeciwnej stronie arkusza mały filigran mierzy ok. 5 cm (il. 11, 
12). Jego zarys również zbliżony jest kształtem do tarczy herbowej. Na jej polu 
w dolnej partii umieszczono dwa węże oraz litery „M” i „B”.
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Fot. B. Górniak

Ilustracja 9. Duży filigran z napisem w języku niemieckim. Arkusz VI.  
W trakcie konserwacji
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Fot. B. Górniak

Ilustracja 10. Przerys dużego filigranu z napisem w języku niemieckim.  
Obraz złożony z przerysów filigranu z kilku arkuszy 
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Fot. B. Górniak

Ilustracja 11. Mały filigran z napisem w języku niemieckim. Arkusz V.  
W trakcie konserwacji 
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Fot. B. Górniak

Ilustracja 12. Przerys małego filigranu z napisem w języku niemieckim.  
Obraz złożony z przerysów filigranu z kilku arkuszy 

Dokładna analiza układu filigranów tego rodzaju papieru pozwoliła stwier-
dzić, że arkusze zostały uformowane na co najmniej dwóch sitach papierniczych. 
Rysunek znaków jest identyczny, jednak różnią się one układem względem sie-
bie (il. 13). Arkusze I, V, VIII i XI powstały na sicie, na którym duży filigran 
umiejscowiony był po stronie prawej, mały – po lewej. Arkusze II, III, IV, V i X 
wyczerpano na sicie z układem odwrotnym. Próby identyfikacji opisanych fili-
granów, mimo intensywnych poszukiwań, nie powiodły się. Konsultacje z dr. Jó-
zefem Dąbrowskim pozwoliły natomiast ustalić, że papier ten z pewnością nie 
pochodził z papierni w Hohenkrug (Zdunowo).
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Fot. B. Górniak

 Ilustracja 13. Układ filigranów na sitach i numery wyczerpanych na nich arkuszy

Drugi rodzaj papieru, na schemacie zaznaczony kolorem ciemnoszarym 
(B na il. 8), wyczerpano w papierniach francuskich. Na jego pochodzenie wska-
zuje widoczny w przezroczu duży filigran o wysokości ok. 14 cm (il. 14, 15). 
Elementy znaku zamknięte są w otoku z liliami, skrzyżowanymi mieczami, od-
wróconymi literami „L” oraz krzyżem greckim w dolnej partii. Całość zwieńczo-
na jest koroną z lilią na szczycie. W centralnej części umiejscowiono dwie tarcze 
herbowe: po stronie lewej tarczę z trzema liliami, łączoną z monarchią francuską, 
po prawej – herb królestwa Nawarry. Poniżej usytuowano literę „L”, pod którą 
biegnie łączący oba herby wieniec.

Elementem filigranu pozwalającym oszacować czas powstania papieru jest 
litera „L” w centralnej jego części. Wiązać ją należy z okresem rządów Ludwika 
XIII, który na tron wstąpił w 1610 i panował do 1643 roku. Daty te zgodne są 
z czasem powstania pierwszego nakładu mapy w 1618 roku5. 

Oba rodzaje papierów wykonano z mas szmacianych: francuski – z włókien 
lnianych, natomiast karty z dwoma filigranami – z masy lniano-konopnej. Arku-
sze, na których odbito niniejszy egzemplarz mapy, już przed sporządzeniem na 
nich odbitek graficznych, posiadały uszkodzenia mechaniczne, do których nale-
żały zagniecenia (il. 16) i przedarcia (il. 17).

5 J. Dąbrowski, Filigrany, do: B. Górniak, 27.11.2013, 21:57, korespondencja osobista.
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Fot. B. Górniak

Ilustracja 14. Filigran z papieru francuskiego. Arkusz VII.  
W trakcie konserwacji
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Fot. B. Górniak

Ilustracja 15. Przerys filigranu z papieru francuskiego.  
Obraz złożony z przerysów filigranu z kilku arkuszy 
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Fot. B. Górniak

Ilustracja 16. Fragment arkusza IX. Pierwotne uszkodzenie papieru – zagniecenia.  
Stan w trakcie konserwacji 
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Fot. B. Górniak

Ilustracja 17. Fragment arkusza VI. Pierwotne uszkodzenie papieru – przedarcia.  
Stan w trakcie konserwacji 

Papiery różniły się od siebie kolorem, a także właściwościami istotnymi 
podczas przygotowywania odbitek graficznych, tj. chłonnością farby drukarskiej 
oraz odmienną reakcją podczas zwilżenia wodą. Druk na papierze z dwoma fili-
granami jest bardzo wyraźny, ostry, natomiast warstwa farby na powierzchni ar-
kuszy jest gruba. Warstwa graficzna na papierze francuskim jest słabiej czytelna 
w porównaniu z pierwszym rodzajem podłoża. Można zaobserwować, że w nie-
których obszarach rysunek jest mniej wyraźny, przetarty. Farba drukarska nie 
tworzy również na powierzchni arkuszy tak grubej warstwy. Podczas nawilże-
nia papier z dwoma filigranami (A na il. 8) jest stabilny, równomiernie chłonie 
wodę nie deformując się. Arkusze francuskie (B na il. 8) wykazują reakcję zupeł-
nie odwrotną: nasiąkają nierównomiernie, ulegają deformacji tworząc pęcherze 
i zmieniając wymiary. Wydruk mapy na materiale słabej jakości i sklejenie jej 
z papierów różniących się w tak znacznym stopniu pozwala wątpić, że odbiorcą 
tego egzemplarza był dwór książęcy. 
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Warstwa graficzna mapy

Przy opracowywaniu matryc graficznych Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskie-
go posłużono się dwoma technikami graficznymi. Przeważająca część pracy po-
wstała w technice miedziorytu, gdzie poszczególne linie ryte są rylcami o różno-
rodnych przekrojach na miedzianych matrycach. Kreska rysunku jest regularna, 
cienka i precyzyjna, o ostrym zakończeniu (il. 18)6. W obszarach drzewa gene-
alogicznego dynastii Gryfitów, na drzewie genealogicznym władców Rugii oraz 
na kolumnach oddzielających kolumny z opisem Księstwa można jednak zaob-
serwować linie o lekkim, swobodnym biegu. Kreska, mimo iż naśladująca mie-
dzioryt, nie posiada typowej dla niego zróżnicowanej grubości i „włosowatego” 
zakończenia. Układ linii jest mniej regularny. Wymienione partie rycin opraco-
wano w technice akwaforty. Jest to technika druku wklęsłego, w której rysunek 
wykonuje się igłą na metalowej płycie uprzednio pokrytej werniksem. Następnie 
matrycę poddaje się działaniu kwasu, który trawi odsłonięte igłą powierzchnie 
metalu, tworząc wgłębienia (il. 19)7. 

Fot. M. Wojtczak, B. Górniak

Ilustracja 18. Charakterystyczny wygląd linii wykonanych w technice miedziorytu.  
Fragment arkusza VIII

6 Miedzioryt [hasło], w: Słownik Terminologiczny…, s. 258–259.
7 Akwaforta [hasło], w: tamże, s. 6–7.
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Fot. M. Wojtczak, B. Górniak

Ilustracja 19. Akwaforta – charakterystyczny wygląd linii trawionych kwasem. 
Fragment arkusza II

Istotną cechą miedzi, jako podłoża w technice miedziorytu, jest jej mięk-
kość, pozwalająca na wykonywanie w niej delikatnych, precyzyjnych nacięć. 
Plastyczność metalu gwarantuje natomiast możliwość nanoszenia ewentualnych 
poprawek. Właściwości te odpowiadają również za podatność na powstawanie 
rys na powierzchni matryc graficznych, w wyniku ich nieostrożnego przechowy-
wania. „Nowe” płyty miedziorytnicze zazwyczaj nie mają tego typu uszkodzeń, 
ewentualnie niewielkie, mogące powstać choćby wskutek przetarcia powierzchni 
brudną szmatą podczas wykonywania odbitek graficznych. Na matrycach wie-
lokrotnie używanych obecnych jest więcej zarysowań, które zostają następnie 
odbite na papierze w procesie druku. Zatem porównanie liczebności i układu rys 
na poszczególnych egzemplarzach mapy może być wskazówką w określeniu ko-
lejności powstania odbitek. 

Nieliczne odbicia tego typu uszkodzeń zaobserwowano na arkuszach pod-
danej konserwacji mapy (il. 20). Zwraca uwagę ich niewielka ilość w porównaniu 
do innych oglądanych egzemplarzy z kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej UMK 
w Toruniu, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni i Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie (il. 21). Fakt ten pozwala wnioskować, że opisywana mapa powstała 
jako pierwsza spośród wymienionych, w chwili, gdy matryce miedziorytnicze 
były jeszcze nieuszkodzone.
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Fot. B. Górniak

Ilustracja 20. Fragment opisu Księstwa Pomorskiego  
na egzemplarzu poddawanym konserwacji. Arkusz IX

Fot. B. Górniak

Ilustracja 21. Fragment opisu Księstwa Pomorskiego na egzemplarzu  
z kolekcji Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Arkusz IX.  

Widoczne odbicie rysy z matrycy graficznej
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Zaobserwowano też różnice w warstwie graficznej mapy na arkuszu VI, 
które całkowicie wyróżniają ją wśród istniejących egzemplarzy. Pierwszą z nich 
dostrzeżono w opisie nad tekstem umieszczonym obok podobizny Świętobora: 
Caʃimirus I. cum fra:| tre Bugslao à Friderici Imp.| Princeps Imper facto. 1282. 
Brakuje w nim drugiej części podzielonego słowa fratre (brat) (il. 22, 23). 

Fot. B. Górniak

Ilustracja 22. Opis Caʃimirusa z rodu Gryfitów w prawym górnym narożniku  
arkusza VI na mapie poddanej konserwacji. Widoczny brak fragmentu tre  

w słowie fratre

Fot. B. Górniak

Ilustracja 23. Opis Caʃimirusa z rodu Gryfitów w prawym górnym narożniku  
arkusza VI na mapie ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
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Druga z różnic widoczna jest w ozdobnym zapisie fragmentu nazwy Morza 
Bałtyckiego Die Ooʃt, znajdującym się po lewej stronie muszli, z której „wyrasta” 
drzewo genealogiczne Gryfitów: wielka litera „O” posiada element ozdobny, nie-
obecny na pozostałych egzemplarzach mapy (il. 24, 25). Dowodzi to, że na matry-
cach miedziorytniczych nanoszono poprawki już po powstaniu opisywanej mapy, 
co pozwala wnioskować, że jest ona najprawdopodobniej wydrukiem próbnym, 
poprzedzającym wykonanie pierwszego nakładu.

Fot. B. Górniak

Ilustracja 24. Ozdobny element we fragmencie nazwy Die Ooʃt See  
w badanym egzemplarzu mapy. Arkusz VI 
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Fot. B. Górniak

Ilustracja 25. Fragment nazwy Die Ooʃt See na mapie  
ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Pewną wskazówką w kwestii datowania mapy na rok 1618 jest również brak 
granic, namalowanych przy użyciu farb wodnych, charakterystycznych dla na-
kładu powstałego w 1758 roku w Hamburgu8, obserwowanych choćby na egzem-
plarzu pochodzącym ze zbiorów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie lub na 
mapie z kolekcji Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

8 M. Stelmach, Historia kartografii Pomorza Zachodniego do końca XVIII wieku, Szczecin 
1991, s. 74.
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Jakość druku

Odbitki stanowe wykonywane były w celu nadzorowania etapów opracowania 
matrycy graficznej. Odbijano je jeszcze przed wykonaniem właściwego nakładu, 
często po ich analizie wprowadzając kolejne zmiany9. Służyły one do kontroli 
uzyskanych efektów, co nie wymuszało na drukarzach dbałości o ich wykonanie.

To właśnie niedbałością przygotowania odbitek można tłumaczyć ślady far-
by drukarskiej na rewersach arkuszy X i XI, stanowiące delikatny zarys rysunku 
odpowiadającego kwaterze V mapy. Ich obecność wskazuje, że świeżo wykonane 
grafiki, z niewyschniętą jeszcze farbą, składowano w stosach, nie dbając o moż-
liwość zabrudzenia się powierzchni papieru. 

Podobne ślady zaobserwowano na awersie arkusza VI (il. 26), jednak w tym 
wypadku odbicie nastąpiło prawdopodobnie w wyniku ułożenia mokrego jeszcze 
papieru z odbitkami wykonanymi zarówno na stronie recto, jak i verso, na po-
wierzchni kwatery VI.

Fot. B. Górniak

Ilustracja 26. Ślady farby drukarskiej na stronie recto arkusza VI

9 Stan [hasło], w: Słownik Terminologiczny…, s. 388.
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Dowodem na oszczędne używanie tak cennego materiału, jakim był papier, 
jest nieudana odbitka na stronie verso arkusza VI, odkryta podczas prac kon-
serwatorskich (il. 27). Jej rysunek odpowiada rycinie kwatery I mapy. Powstała 
zapewne podczas oczyszczenia matrycy miedziorytniczej z pozostałości farby, 
na co wskazuje niska jakość odbitki i niedbałość wykonania, widoczna w sil-
nym zabrudzeniu marginesów farbą drukarską, przesunięciu ryciny pod skosem 
względem arkusza papieru oraz wyraźnych przetarciach warstwy graficznej.

Fot. B. Górniak

Ilustracja 27. Odbitka na stronie verso arkusza VI. W trakcie konserwacji

Podsumowanie

Realizacja tak dużego i niezwykłego przedsięwzięcia, jakim było przygotowa-
nie Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego, wiązała się z ogromnym prestiżem. 
Głębokie zaangażowanie fundatorów i wielkie oczekiwania względem wykonaw-
ców zadania powodowały, że jakość wykonania egzemplarzy przeznaczonych dla 
książęcych odbiorców musiała być bardzo wysoka. Omówione powyżej cechy 
papierowego podłoża, jak i warstwy graficznej pozwalają stwierdzić, że opisy-
wana mapa nie została przygotowana ze szczególną dbałością o jakość i estetykę 
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odbitek. Zebrane argumenty pozwalają natomiast wnioskować, że niniejszy jej 
egzemplarz jest wyjątkową i niezwykle cenną odbitką próbną dzieła Lubinusa 
(il. 28).
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Ilustracja 28. Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa.  
Stan po konserwacji
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AbstrAkt

Przedmiotem rozważań jest egzemplarz Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego, który 
w roku 2012 został oddany do konserwacji do Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry 
UMK w Toruniu. Badania techniki i technologii wykonania mapy oraz poczynione pod-
czas konserwacji obserwacje pozwalają stwierdzić, że niniejszy egzemplarz jest wyjąt-
kową, datowaną na rok 1618, odbitką stanową, czyli wydrukiem próbnym dzieła Lubi-
nusa. Hipotezę tę potwierdza analiza papierowego podłoża mapy, jej warstwy graficznej 
oraz jakość druku.

the great map of the duchy of pomerania by eilhard lubinus  
– new fActs

AbstrAct

The paper discusses a copy of The Great Map of The Duchy of Pomerania which in 2012 
was handed over for restoration at The Department of Paper and Leather Conservation, 
Nicolaus Copernicus University, Toruń. The study of the technique and technology in 
which the map was created and observations made in the course of restoration, allow to 
ascertain that the copy is an exceptional artist’s proof print of the artwork, dating from 
1618. The hypothesis has been confirmed by the analysis of the paper base of the map, its 
graphic layer and the print quality.
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24 lutego 1582 roku papież Grzegorz XIII bullą Inter gravissimas ogłosił decyzję 
o zastąpieniu kalendarza juliańskiego nowym sposobem liczenia czasu, od papie-
skiego imienia nazwanym wkrótce kalendarzem gregoriańskim.

Geneza reformy oraz zasady funkcjonowania nowego kalendarza są do-
brze znane, ponieważ stanowią jeden z podstawowych elementów chronologii 
historycznej1. Wiadomo także, że wprowadzenie nowego kalendarza nastąpiło 
najpierw w krajach katolickich, napotkało natomiast na opór w państwach prote-
stanckich.

Kwestia wprowadzenia nowego kalendarza w Księstwie Pomorskim, a po 
jego podziale w 1648 roku na Pomorzu brandenburskim i Pomorzu szwedz-
kim, nie doczekała się bliższego omówienia. Problem ten podjęty został jedynie 
w końcu XIX wieku przez Franza Goldscheidera, który omawiając stosunek Da-
nii i Szwecji do nowego kalendarza, przyjrzał się również terytoriom szwedzkim 

* dr hab. Agnieszka Gut, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, e-mail: agniesz-
ka_gut@wp.pl.

1 Dla przykładu wystarczy podać tylko polskie podręczniki: Chronologia polska, red. B. Wło-
darski, wyd. 2, Warszawa 2007, s. 39–45; J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, wyd. 5, War-
szawa 2001, s. 122–123; H. Wąsowicz, Chronologia średniowieczna, Lublin 2013, s. 87–97.
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leżącym na obszarze Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a zatem m.in. Pomorzu2. 
Sprawa nowego kalendarza na Pomorzu szwedzkim została jednak potraktowa-
na marginalnie, a przy jej opracowaniu nie wykorzystano źródeł bezpośrednich, 
a jedynie pośrednie wskazówki z matrykuły uniwersytetu w Greifswaldzie oraz 
pism ulotnych.

Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego  
w ewangelickich krajach Rzeszy

Stosunek państw Rzeszy do bulli Grzegorza XIII był ambiwalentny. Sam cesarz, 
Rudolf II, w 1583 roku wydał rozporządzenie o przyjęciu kalendarza gregoriań-
skiego w dziedzicznych krajach Habsburgów, podobnie postąpiły katolickie kraje 
Rzeszy3. Protestanckie kraje cesarstwa – w tym także luterańskie Księstwo Po-
morskie – pozostały jednak przy kalendarzu juliańskim, a w Rzeszy rozgorzały 
dyskusje, które przerodziły się w trwający ponad 100 lat spór, zwany sporem 
o kalendarz (Kalenderstreit)4.

Posługiwanie się dwoma kalendarzami nie służyło dwuwyznaniowej Rze-
szy, a zwłaszcza funkcjonowaniu instytucji spajających rozdrobniony organizm, 
jak chociażby Sąd Kameralny Rzeszy (Reichskammergericht). Podwójna datacja 
przysparzała także powszechnych problemów w życiu gospodarczym i społecz-
nym, utrudniając odbywanie w tradycyjnych terminach jarmarków czy posiedzeń 
sądowych. Rozbieżne terminy obchodzenia najważniejszych świąt chrześcijań-
skich powodowały także odmienny czas świętowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej przez katolików i protestantów. Przyjęcie kalendarza proklamowa-
nego przez papieża było jednak dla protestantów niemożliwe, głównie ze wzglę-
dów ideologicznych5, i choć podejmowano próby jego ujednolicenia, co miało 

2 F. Goldscheider, Über die Einführung des neuen Kalenders in Dänemark und Schweden, Ber-
lin 1898 (= Wissentschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Luisenstädtischen Realgymnasiums 
zu Berlin, Ostern 1898, Programm Nr. 98), s. 37–39.

3 F.K. Ginzel, Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie. Das Zeitrech-
nungswesen der Völker, Bd. 3, Leipzig 1914, s. 267–268.

4 F. Stieve, Der Kalenderstreit des sechzehnten Jahrhunderts in Deutschland, München 1880, 
passim; F.K. Ginzel, Handbuch…, s. 268–270; R. Lamont, The Reform of the Julian Calender, 
„Popular Astronomy” 28, 1920, s. 20–22.

5 J. Hamel, Die Kalendarreform des Jahres 1700 und ihre Durchsetzung in Hessen, „Zeitschrift 
des Vereins für hessische Geschichte” 105, 2000, s. 60–61; F.K. Ginzel, Handbuch…, s. 268–270.
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miejsce podczas sejmów Rzeszy w latach 1613, 1654 i 1664, a także po pokoju 
w Ryswicku (Rijswijk) w 1697 roku, do porozumienia nie doszło6.

W końcu XVII wieku było już jednak jasne, że dalsze posługiwanie się ka-
lendarzem juliańskim nie jest możliwe. Wiedzieli o tym protestanccy teologowie, 
którzy zdawali sobie sprawę z faktu błędnego obchodzenia Wielkanocy, a także 
astronomowie i matematycy – na czele z najsłynniejszymi, jak Erhard Weigel, 
Gottfried Wilhelm Leibniz czy Duńczyk Ole Rømer – którzy optowali zarówno 
w Rzeszy, jak i w Danii oraz Szwecji za wprowadzeniem kalendarza oparte-
go o kalendarz gregoriański7. Przyjęcie wprost kalendarza gregoriańskiego ze 
względów ideowych – jak wyżej wskazano – nie wchodziło bowiem w grę. Spra-
wa stawała się tym bardziej pilna, że zbliżał się rok 1700 – pierwszy po reformie 
gregoriańskiej, który miał być rokiem przestępnym w kalendarzu juliańskim, 
a zwykłym – w gregoriańskim. Rokiem, w którym różnica pomiędzy obydwoma 
kalendarzami wzrastała z 10 do 11 dni.

Po licznych dyskusjach i monitach ze strony uczonych ewangelickie sta-
ny Rzeszy (Corpus Evangelicorum) zdecydowały się ostatecznie w 1699 roku 
na dokonanie kalendarzowej reformy również w krajach protestanckich. Podsta-
wą zmian stała się propozycja Erharda Weigla, która mówiła przede wszystkim 
o tym, by w 1700 roku zredukować liczbę dni o 11, dzięki czemu miało dokonać 
się ujednolicenie dat z kalendarzem gregoriańskim. Druga część tej propozycji 
dotyczyła natomiast sposobu określania daty Wielkanocy i stanowiła zasadniczą 
różnicę w stosunku do kalendarza gregoriańskiego. Przypomnijmy, że według 
ustaleń soboru w Nicei z 325 roku Wielkanoc przypadać miała w pierwszą nie-
dzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca przy założeniu, że nie powinna ona 
pokrywać się z datą żydowskiej Paschy (co było możliwe). Dodać także należy, że 
data wiosennej pełni nie była wyznaczana w oparciu o astronomiczną obserwację 
nieba, ale przy pomocy matematycznych obliczeń zawartych w tzw. tablicach 
paschalnych8. Propozycja Weigla zmierzała natomiast do tego, by przy liczeniu 

6 P. Aufgebauer, Zwischen Astronomie und Politik. Gottfried Wilhelm Leibniz und der „Verbes-
serte Kalender” der deutschen Protestanten, „Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte” 
81, 2009, s. 387–388; J. Hamel, Die Kalendarreform des Jahres 1700…, s. 62–63; F.K. Ginzel, 
Handbuch…, s. 272.

7 Die Kalenderbriefe des Georg Albrecht Hamberger im Kontext der Kalenderreform von 1700, 
hrsg. u. komm. v. K. Habermann, Göttingen 2012, s. 18–21 (o działalności Weigla); P. Aufgebauer, 
Zwischen Astronomie und Politik…, s. 388–390; J. Hamel, Die Kalendarreform des Jahres 1700…, 
s. 62–65; F.K. Ginzel, Handbuch…, s. 272; F. Goldscheider, Über die Einführung…, s. 4.

8 Dokładniej zob. H. Wąsowicz, Chronologia średniowieczna…, s. 77–107.
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daty Wielkanocy opierać się nie na matematycznych schematach, ale na astrono-
micznej obserwacji równonocy wiosennej i pierwszej wiosennej pełni Księżyca9. 

W tym duchu w dniu 23 września 1699 roku (3 października nowego stylu) 
w Ratyzbonie ewangelickie stany Rzeszy wydały Conclusum Corporis Evange-
licorum dotyczące poprawienia kalendarza. W konkluzji mowa była o tym, że 
w 1700 roku bezpośrednio po 18 lutego nastąpić ma 1 marca, w efekcie czego 
usuwano 11 dni różnicy między obydwoma kalendarzami (luty 1700 r. w kalen-
darzu juliańskim był miesiącem przestępnym). Ponieważ wśród „wyrzuconych” 
dni znalazło się święto Macieja Apostoła (24 lutego), w 1700 roku postanowiono 
przenieść je na 18 lutego. Kolejna decyzja zawarta w konkluzji dotyczyła usta-
lania daty Wielkanocy, która w nowym kalendarzu miała być wyliczana – tak 
jak chciał tego Weigel – na podstawie bezpośrednich obserwacji astronomicz-
nych („wie ehemals zu Zeiten des Concilii Niceani beschehen”), a nie według 
schematów stosowanych w kalendarzu gregoriańskim. W ten sposób stany ewan-
gelickie starały się stworzyć wrażenie, że wprowadzają inny, nowy kalendarz, 
a nie kalendarz gregoriański. Z tego powodu w Conclusum nadawały nowemu 
kalendarzowi nazwę Verbesserter Kalender, sugerując, że jest on tylko popra-
wionym kalendarzem juliańskim, a nie „papieskim” kalendarzem gregoriańskim. 
Podkreślały również, że kalendarz ten wprowadzony został z niezależnej woli 
stanów i mocy ich świeckiej i duchownej władzy, broniąc się w ten sposób przed 
zarzutami o podporządkowywanie się rozporządzeniom papieskim. Decyzje sta-
nów opublikowane miały zostać we wszystkich protestanckich krajach Rzeszy 
w ostatnią niedzielę przed Adwentem 1699 roku (tzn. 26.11.1699 r.)10.

Do konkluzji stanów dołączone zostało jeszcze kilka innych rozporządzeń 
regulujących kwestie związane z nowym kalendarzem. Były to – wydane tego sa-
mego dnia – przypomnienie o zasadach tworzenia kalendarzy na kolejne lata oraz 
tekst, który odczytany miał być z kościelnych ambon11. Powtarzały one w du-
żym stopniu treść Conclusum, chociaż Proclama przeznaczona do powszechnego 

9 F.K. Ginzel, Handbuch…, s. 272; F. Goldscheider, Über die Einführung…, s. 5.
10 Conclusum Corporis Evangelicorum vom 23. Sept. 1699. Die Calender Verbesserung be-

treffend, w: Vollständige Sammlung aller Conclusorum, Schreiben und anderer übrigen Verhand-
lungen des Hochpreisslichen Corporis Evangelicorum (…), hrsg. v. E.Ch.W. v. Schauroth, T. 1, 
Regenspurg 1751, s. 183–184.

11 Weiteres Conclusum sub eodem dato. Betreffend die denen künfftig zu druckenden Calen-
dern praemittrende Erinnerung, w: Vollständige Sammlung aller Conclusorum…, s. 184; Procla-
ma nach welchem die Verbesserung des Calenders von denen Evangelischen Canzeln zu publici-
ren ist, w: Vollständige Sammlung aller Conclusorum…, s. 185.
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opublikowania zawierała także wyjaśnienie powodów wprowadzanych zmian 
oraz termin obchodzenia Wielkanocy w 1700 roku, która miała wówczas przy-
padać 11 kwietnia. Wyznaczenie daty świąt Zmartwychwstania Pańskiego było 
również treścią konkluzji podjętej przez stany ewangelickie w dniu 18 (28) li-
stopada 1699 roku12. Data ta była o tyle istotna, że nie zgadzała się z terminem 
wynikającym z astronomicznej obserwacji (według niej Wielkanoc przypadać 
miała na 4 kwietnia), a całkowicie pokrywała się z czasem Wielkanocy w ka-
lendarzu gregoriańskim13. Przyjęcie gregoriańskiej daty Wielkanocy wynikało 
zapewne z faktu, że w czasie drukowania kalendarzy na rok 1700 nie było jeszcze 
dokładnie określone, na podstawie jakich danych będzie się ustalać datę świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego14.

Stosunek Brandenburgii i Szwecji do nowego kalendarza

Oba państwa, w skład których wchodziło w 1700 roku Pomorze, inaczej podeszły 
do kwestii zmiany kalendarza. W przypadku Szwecji widać jej stanowisko już 
w Conclusum z 23 września 1699 roku, w którym pojawił się passus mówiący 
o regularnej współpracy między niemieckimi (ewangelickimi) i szwedzkimi ma-
tematykami w celu wprowadzenia nowego kalendarza również w Szwecji15. Dys-
kusja nad zmianami kalendarzowymi obejmowała bowiem również inne kraje 
protestanckie w Europie, a przede wszystkim Danię i Szwecję z racji posiadania 
przez nie terytoriów na obszarze Rzeszy. O ile przy tym król duński Fryderyk IV 
w listopadzie 1699 roku wprowadził w swoich posiadłościach Verbesserter 

12 Conclusum in Conferentia Evangelicorum die 18/28. Nov. 1699. Die Feyrung des Oster
Fest in dem 1700ten Jahr auf den 11. April. betreffend, w: Vollständige Sammlung aller Conclu-
sorum…, s. 185–186.

13 F.K. Ginzel, Handbuch…, s. 272, przyp. 2; F. Goldscheider, Über die Einführung…, s. 6.
14 Dopiero w styczniu 1700 r. podjęto decyzję, że do wyznaczania Wielkanocy używane mają 

być tablice Johannesa Keplera, tzw. Tablice Rudolfińskie; Conclusum in Conferentia Evangeli-
corum den 10/20. Januar 1700. Bis zu Verfertigung anderer mit dem HimmelsLauf accurater 
übereinstimmender Tabularum Astronomicarum, die bisherige Rudolphinische Tabulas Kepleri 
zum Calculo der Ephemeridum beyzubehalten, w: Vollständige Sammlung aller Conclusorum…, 
s. 194–195; P. Aufgebauer, Zwischen Astronomie und Politik…, s. 391–392.

15 Conclusum Corporis Evangelicorum vom 23. Sept. 1699…, w: Vollständige Sammlung aller 
Conclusorum…, s. 183–184, pkt 4.



74 Agnieszka Gut

Kalender na tych samych zasadach co ewangelickie stany Rzeszy, to Szwecja nie 
zgodziła się na przyłączenie do Conclusum Corporis Evangelicorum16. 

Stanowisko Szwecji wynikało głównie z faktu, że odrzucone zostały jej 
propozycje – sformułowane przez uppsalskiego profesora matematyki i teologii, 
Johannesa Bilberga – przesłane do ewangelickich stanów Rzeszy w sierpniu 1699 
roku. Dotyczyły one sposobu usunięcia nadmiaru 11 dni w stosunku do kalen-
darza gregoriańskiego, sposobu liczenia daty Wielkanocy oraz zmiany metody 
skracania średniej długości roku kalendarzowego. Nie wchodząc w szczegóły 
szwedzkich dezyderatów, podać można jednak, że Szwedzi życzyli sobie, by 
usunięcie 11 dni następowało stopniowo. Mianowicie, w 1700 roku proponowano 
usunąć dzień przestępny w lutym oraz cały tydzień w listopadzie, a pozostałe 
trzy dni różnicy – w kolejnych latach przestępnych (1704, 1708, 1712). W piśmie 
oznajmiano także, że w razie braku porozumienia – a do niego ostatecznie nie 
doszło – Szwecja wyrażała co prawda zgodę, aby rok 1700 był dla wszystkich 
(a zatem także dla niej) rokiem zwykłym, ale nie akceptowała planu, by usunąć 
więcej dni. Dzięki temu różnica między kalendarzem stosowanym w Szwecji 
a kalendarzem gregoriańskim miała nadal wynosić okrągłe 10 dni17. I rzeczy-
wiście, w listopadzie 1699 roku król szwedzki Karol XII wprowadził tę decyzję 
w życie, tworząc tym samym czwarty typ kalendarza używanego równocześnie 
w chrześcijańskiej Europie18. Ten unikatowy, szwedzki sposób liczenia czasu sto-
sowany był do 1712 roku. Pismem z 23 stycznia 1711 roku Karol XII nakazał 
bowiem wrócić do kalendarza juliańskiego, co uczyniono w ten sposób, że do 

16 F.K. Ginzel, Handbuch…, s. 274, 275; F. Goldscheider, Über die Einführung…, s. 4, 7–10, 
33. Powody odrzucenia szwedzkich propozycji – przytaczając relacje duńskiego posła na sejm 
Rzeszy, Detlewa Niclasa von Lewencron – podaje duński astronom Peder Horrebow; zob. P. Hor-
rebow, Actorum circa reformationem calendarii narratio historica ex documentis authenticis, 
w: Petri Horrebowii (…) operum mathematicophysicorum, T. 2, Havniae 1741, s. 31–40.

17 Litterae responsoriae Regiae Majestatis Suecicae dd. 19. Aug. 1699. Emendationem Fasto-
rum concernentes, w: Vollständige Sammlung aller Conclusorum…, s. 182–183.

18 P. Horrebow, Actorum circa reformationem…, s. 104; N. Schenmark, Computus ecclesia-
sticus (…), Stockholm 1759, s. 28; F. Goldscheider, Über die Einführung…, s. 33. Katharina Ha-
bermann w Die Kalenderbriefe…, s. 66 pisze natomiast, że w Szwecji wprowadzono kalendarz, 
w którym nadmiar dni w stosunku do kalendarza gregoriańskiego miał być usuwany stopniowo 
poprzez opuszczenie dni przestępnych w kolejnych latach przestępnych. Brak opuszczeń w 1704 
czy 1708 r. autorka tłumaczy wojną północną, której przebieg spowodował jakoby, że zapomniano 
o wprowadzaniu zmian. K. Habermann opiera jednak swój pogląd wyłącznie na internetowych 
artykułach pozbawionych aparatu naukowego. Źródła natomiast nie potwierdzają istnienia takie-
go kalendarza.
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przestępnego lutego 1712 roku dodano jeszcze jeden dzień. W 1712 roku w Szwe-
cji zatem luty liczył dni 3019. 

Kalendarz juliański używany był w Szwecji do 1753 roku z tym, że datę 
Wielkanocy określano przy pomocy przyjętej przez protestantów obserwacji 
astronomicznej. Taki sposób wyznaczania terminu Zmartwychwstania Pańskie-
go utrzymał się w Szwecji niemal do połowy XIX wieku, kiedy zgodzono się na 
liczenie według sposobu gregoriańskiego, obowiązującego już od kilkudziesięciu 
lat w protestanckich krajach Niemiec20 (o czym niżej).

Nieco inaczej sprawa wprowadzenia kalendarza wyglądała jednak w tych 
prowincjach Szwecji, które leżały na terenie Świętego Cesarstwa Rzymskiego, 
a zatem m.in. na szwedzkim Pomorzu Przednim. W piśmie z 17 (27) maja 1699 
roku ewangelickie stany Rzeszy prosiły bowiem króla Szwecji o zezwolenie na 
korzystanie z „poprawionego kalendarza” w prowincjach Szwecji leżących na 
terenie Rzeszy21. I takie zezwolenie Karol XII rzeczywiście wydał w dniu 8 li-
stopada 1699 roku22.

Plan reformy kalendarza, ogłoszony przez ewangelickie stany Rzeszy, przy-
jęty został natomiast w całości przez brandenburskiego elektora Fryderyka III. 
14 listopada 1699 roku wystosował on pismo do zarządów prowincji w sprawie 
wprowadzenia nowego kalendarza. W piśmie tym informowano o okoliczno-
ściach podjęcia decyzji przez Corpus Evangelicorum, nakazywano drukarzom 
i twórcom kalendarzy stosowanie się do zasad określonych przez Conclusum oraz 
polecano wydrukowanie na pierwszej stronie kalendarzy na 1700 rok rozporzą-
dzenia stanów ewangelickich23. Do pisma dołączone były odpisy zarówno same-
go Conclusum z 23 września 1699 roku, jak i pozostałych dokumentów stanów 
dotyczących kalendarza24. 

Z materiałów źródłowych wynika, że w Brandenburgii główny nacisk przy 
zmianach kalendarzowych położono na drukowanie i rozpowszechnianie nowych 

19 F. Goldscheider, Über die Einführung…, s. 34.
20 Tamże, s. 35–37.
21 Ad Regem Sueciae Litterae Dominorum Legatorum Evangelicorum. Puncto Calendarii exa-

rata die 17/27. May 1699, w: Vollständige Sammlung aller Conclusorum…, s. 179.
22 Landesarchiv Greifswald (dalej: LAG), Rep. 6, Tit. 4, sygn. 70, s. 12–12v.; F. Goldscheider, 

Über die Einführung…, s. 33 podaje błędnie, że rozporządzenie miało datę 11.11.1699 r.
23 Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej: AP Szczecin), Archiwum Książąt Szczecińskich 

(dalej: AKS), sygn. I/5376, s. 83.
24 Tamże, s. 84–93.
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kalendarzy. Kluczową rolę w przyjęciu takiego postępowania odegrał przy tym 
Gottfried Wilhelm Leibniz, który przy okazji wprowadzania kalendarza opartego 
na astronomicznych obserwacjach podjął – zrodzoną przez E. Weigla – ideę two-
rzenia towarzystw naukowych25. Leibniz zakładał, że nowy kalendarz wymaga 
takiej Societas, której urzędowy astronom corocznie i poprawnie będzie obliczał 
kalendarz (przede wszystkim datę Wielkanocy), a władca kraju dysponującego 
takim towarzystwem powinien dać temu kalendarzowi monopol, z którego do-
chody przeznaczane będą na działalność towarzystwa. Możliwość wprowadzenia 
tej idei właśnie w Brandenburgii wynikała ze szczególnych stosunków, jakie łą-
czyły Leibniza z Zofią Charlottą, żoną Fryderyka III26.

I rzeczywiście, większość dokumentów brandenburskich (od 1701 r. pru-
skich) władców związanych z kalendarzem dotyczy monopolu na drukowanie 
i handel almanachami. 10 maja 1700 roku opublikowany został zasadniczy w tej 
kwestii edykt (Patent), zakazujący używania w Brandenburgii obcych kalenda-
rzy, tzn. takich, które nie zostały zaakceptowane przez utworzone w Berlinie To-
warzystwo Naukowe27. Zarządzano, że jedynie kalendarze przygotowane przez 
berlińską Societas Scientiarum mogą być rozprowadzane na obszarze Branden-
burgii, a posiadanie i handel obcymi kalendarzami podlegać będzie karze, której 
piąta część przeznaczana miała być na potrzeby towarzystwa. Rozporządzenie to 
powtórzone zostało w latach 1702, 1712, 1723 i 175428, a wprowadzane do niego 
zmiany sprowadzały się przede wszystkim do obniżenia wysokości i wymiaru 
kary (1700 r.: 100 reichstalarów od sztuki w przypadku sprzedających i 6 reichs-
talarów w przypadku osób posiadających na własny użytek; 1702 r.: odpowied-
nio 25 rthl. i 5 rthl.; 1712 r.: dla kupców 10 th. przy pierwszym wykroczeniu, 
a 11 th. przy każdym następnym, dla osób prywatnych 2 th. lub dwa dni więzie-
nia) oraz precyzyjniejszego określenia warunków przewożenia obcych kalenda-
rzy przez terytorium Królestwa Pruskiego (1702 r.: mogą je posiadać podróżujący 
przez kraj, natomiast handlarze przejeżdżający przez Prusy i ich prowincje mają 

25 P. Aufgebauer, Zwischen Astronomie und Politik…, s. 389–390; W. Dilthey, Gesammelte 
Schriften, Bd. III: Studien zur Geschichte des deutschen Geistes. Leibniz und sein Zeitalter, Fried-
rich der Grosse und die deutsche Aufklärung, das achtzehnte Jahrhundert und die geschichtliche 
Welt, Leipzig–Berlin 1927, s. 35–37.

26 P. Aufgebauer, Zwischen Astronomie und Politik…, s. 399–400.
27 Corpus Constitutionum Marchicarum (dalej: CCM), Th. VI, Abt. 2, Berlin und Halle 1751, 

Nr. 2.
28 Tamże, Nr. 14, 68, 161; Novum Corpus Constitutionum (dalej: NCC), Bd. I, 1754, Nr. 75.
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pakiety czy skrzynie z kalendarzami na komorach celnych opieczętowywać pie-
częciami celnymi, których złamanie czy uszkodzenie groziło konfiskatą lub inną 
karą). Problemy z realizacją tych edyktów znajdują odbicie również w zmianach 
sposobów ich publikacji. Edykt z 1700 roku nakazywał bowiem tylko odczytać 
z ambon, ale już ten z 1702 roku miał być dodatkowo wpisywany in extenso lub 
w postaci ekstraktu na pierwszej stronie wszystkich drukowanych kalendarzy, 
zaś edykt z 1712 roku – powinien być wywieszany przed ratuszami, budynkami 
sądów i urzędów oraz w innych zwyczajowych miejscach publikowania rozpo-
rządzeń władzy.

Założenia nowego kalendarza, zwłaszcza te związane z wyznaczaniem daty 
Wielkanocy, spowodowały, że rok 1700 faktycznie nie oznaczał przyjęcia kalen-
darza gregoriańskiego, a tylko Verbesserter Kalender. Zdarzały się bowiem sytu-
acje, w których w obu kalendarzach Wielkanoc przypadała w innych terminach, 
a co za tym idzie – inne były też daty pozostałych świąt ruchomych powiązanych 
ze świętem Zmartwychwstania Pańskiego. Już w samym roku reformy Wielkanoc 
wyznaczona na podstawie obserwacji astronomicznej wypadała w innym termi-
nie, choć – o czym była mowa wyżej – ze względów praktycznych Conclusum 
nakazywało obchodzić to święto w tym samym czasie co katolicy. Podobny pro-
blem pojawił się w 1724 i 1744 roku. Wówczas jednak – zgodnie z zaleceniami 
– protestanci rzeczywiście świętowali Wielkanoc tydzień wcześniej niż katolicy. 
Kiedy jednak w latach 70. XVIII wieku zauważono, że taka sama sytuacja będzie 
miała miejsce w 1778 i 1798 roku, podjęto kroki w celu jej zażegnania, zwłasz-
cza że protestanckie terminy Wielkanocy pokrywały się z terminami żydowskiej 
Paschy (a tego przecież chciał uniknąć sobór w Nicei)29. W związku z tym na 
prośbę Fryderyka II w 1775 roku ewangelickie stany Rzeszy ponownie wypo-
wiedziały się w kwestii Wielkanocy, ogłaszając najpierw (16 sierpnia 1775 r.), że 
w 1778 roku święto to ma być obchodzone tak, jak w kalendarzu gregoriańskim, 
a następnie (13 grudnia 1775 r.) – że w przyszłości kolejne terminy Wielkanocy 
mają być określane według sposobu gregoriańskiego. Ustalenia te zostały w dniu 
7 czerwca 1776 roku zatwierdzone przez cesarza Józefa II, który w ten sposób 
wprowadził w Niemczech kalendarz gregoriański, chociaż ponownie pod własną 
nazwą Verbesserter Reichskalender30.

29 F. Goldscheider, Über die Einführung…, s. 6–7; F.K. Ginzel, Handbuch…, s. 273–274; P. Auf-
gebauer, Zwischen Astronomie und Politik…, s. 403–404.

30 Sammlung aller Conclusorum, Schreiben und anderer Verhandlungen des hochpreisslichen 
Corporis Evangelicorum vom Jahre 1753 bis 1786 (…), hrsg. v. N.A. Herrich, Regensburg 1786, 
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Wprowadzenie „poprawionego” kalendarza na Pomorzu 

a) Pomorze Tylne

Decyzja o wprowadzeniu nowego kalendarza w brandenburskiej części Pomorza 
opublikowana została przez Rejencję w Stargardzie z datą 20 listopada 1699 roku 
i przekazana do rozpowszechnienia wszystkim prepozytom i pastorom Kościoła 
reformowanego oraz zarządom miast31. Dla rejencji główny problem związany 
z nowym kalendarzem pojawił się dopiero w maju 1700 roku, kiedy w Branden-
burgii ustanowiono monopol na druk almanachów. W edykcie z 10 maja 1700 
roku Fryderyk III nakazał bowiem władzom brandenburskich prowincji, by usta-
liły, jaką ilość drukowanych kalendarzy dla każdej z nich musi zapewnić berliń-
ska Societas Scientiarum32. Z tego też powodu Rejencja w Stargardzie w dniu 
21 maja 1700 roku wystosowała pismo do rad miejskich, prosząc w nim m.in. 
o informacje na temat wielkości zapotrzebowania33. 

Z odpowiedzi, które napłynęły w tej sprawie34, wyłaniało się kilka proble-
mów. Na przykład okazało się, że w wielu miastach nie ma ani drukarzy, ani 
introligatorów. Tak było w Gryfinie, Szczecinku, Białogardzie, Pyrzycach, Gry-
ficach i Kamieniu35. Informacje z tych miast wskazywały, że ich mieszkańcy za-
opatrują się w kalendarze w Szczecinie, w Stargardzie, w Kołobrzegu lub w Ko-
szalinie, albo na jarmarkach odbywających się w okolicy. Z tego powodu władze 
tych miast nie były w stanie określić ilości potrzebnych almanachów.

Większość miast podała jednak szacunkową kwotę niezbędnych kalenda-
rzy36. Inaczej było tylko w przypadku Kołobrzegu, którego księgarze uchylili się 

s. 36–68; F. Goldscheider, Über die Einführung…, s. 7; F.K. Ginzel, Handbuch…, s. 274; P. Aufge-
bauer, Zwischen Astronomie und Politik…, s. 404.

31 AP Szczecin, AKS, sygn. I/5376, s. 95–96.
32 Tamże, s. 2.
33 Tamże, s. 4.
34 Tamże, s. 52: pismo z 7.07.1700 r. ponaglające miasta, które dotąd nie nadesłały odpowiedzi 

i grożące karą 10 rthl. za zlekceważenie polecenia rejencji; tamże, s. 9–14, 46–50, 53–73: odpo-
wiedzi miast.

35 Tamże, s. 9, 11–12, 54, 58, 60, 69–69.
36 Tamże, s. 14 (Trzebiatów: 200 w dużym formacie, 400 w małym formacie), s. 46 (Słupsk: 

dwóch introligatorów chce po 200 egzemplarzy bez podawania ich formatu), s. 50 (Sławno: 8 do 
10 tuzinów kalendarzy bez podania formatu), s. 56 (Koszalin: jeden introligator chce 300 małych 
i 300 dużych kalendarzy, drugi – już zaliczkował w Societas 100 egzemplarzy, a mógłby jeszcze 
200), s. 65 (Darłowo: 300 bez podania formatu).
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od odpowiedzi, wskazując, że poziom ich sprzedaży zależy od ceny37. Pod groźbą 
kary Rejencja w Stargardzie zmusiła jednak miasto do udzielenia informacji38. 
Z wymuszonej odpowiedzi39 dowiadujemy się, że miejscowy drukarz, Johann 
Denhart (Denhard, Danhardt)40 oraz trzej miejscowi introligatorzy (Friedrich 
Rahn, Michael Ulrich, Andreas Schwe [?]), handlujący również kalendarzami, 
potrzebowali 400–500 sztuk dużych kalendarzy i 850–950 sztuk w małym for-
macie. Znajdujemy tu również celną uwagę Michaela Ulricha, który wskazywał, 
że kalendarze powinny być dostępne przed św. Michałem (29 września), kiedy 
odbywa się targ, podczas którego kołobrzeżanie i mieszkańcy okolic zaopatry-
wali się w terminarze41. W innym wypadku sprowadzanie almanachów pozba-
wione byłoby sensu, jako że nie znalazłyby one już nabywców. W kołobrzeskiej 
odpowiedzi pojawiło się również istotne pytanie o to, gdzie pomorscy drukarze 
i introligatorzy mają zabiegać o druki nowych kalendarzy: w Berlinie, w Stargar-
dzie czy gdzie indziej42.

Decyzja o wprowadzeniu monopolu na druk kalendarzy największe wzbu-
rzenie wywołała u urzędowego drukarza prowincji Pomorze Tylne (Churfürstlich 

37 Tamże, s. 48: pismo z 17.06.1700 r.
38 Tamże, s. 53.
39 Tamże, s. 71–73.
40 Identyfikacja Johanna jest w tym momencie dosyć trudna. Osobę o takim imieniu i nazwi-

sku wymienia bowiem Gottlieb Mohnike w pracy pt. Die Geschichte der Buchdruckerkunst in 
Pommern (Stettin 1840, s. 39) informując, że odnalazł go na liście drukarzy pomorskich z 1739 r. 
Radosław Gaziński natomiast w artykule Z dziejów drukarstwa i handlu książką w Kołobrzegu 
w drugiej połowie XVII wieku („Biblioteka” 2009, nr 13 [22], s. 176–179) przedstawia z kolei spór, 
jaki toczył od 1662 r. niejaki Johann Danhardt z radą miejską Kołobrzegu o zezwolenie na handel 
książkami, które uzyskał w 1666 r. Autorowi nie udało się ustalić daty śmierci owego Johanna, ale 
według jego ustaleń, już w latach 80. XVII w. ów Danhardt był człowiekiem schorowanym i pod 
koniec XVII stulecia jego księgarnię prowadził wcześniejszy pomocnik Danhardta, a w 1701 r. 
wdowa po owym pomocniku (R. Gaziński sugeruje, że mogła być to córka Danhardta). Odstęp 
czasowy pomiędzy tymi dwiema wzmiankami i czas działalności wspomnianego w 1700 r. Johan-
na Denharta, zwanego w piśmie z Kołobrzegu Buchführerem, sugeruje, że możemy mieć w tym 
przypadku do czynienia z synem Johanna z 1662 r. Trudno natomiast stwierdzić bądź zaprzeczyć 
identyczności Johanna z 1700 r. i z 1739 r. 

41 AP Szczecin, AKS, sygn. I/5376, s. 72.
42 Tamże, s. 73. Dużo lepiej z tym problemem poradził sobie jeden z koszalińskich introliga-

torów, Philip Hammern, który w lipcu 1700 r. już zdążył przesłać do Towarzystwa w Berlinie 
pieniądze na 100 sztuk kalendarzy i szukał wspólników wśród miejscowych kupców, by zamówić 
kolejnych 200 (tamże, s. 56).
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HinterPommerscher RegierungsBuchdrucker), Johanna Nicolausa Ernsta43. 
W ramach odpowiedzi na pytanie rejencji o ilość potrzebnych kalendarzy wy-
stosował on 5 lipca 1700 roku dłuższy „memoriał”, w którym wyraził swoje 
oburzenie i rozgoryczenie z powodu zakazu drukowania almanachów. Okazało 
się bowiem, że elektorski drukarz od 10 lat zarabiał na produkowaniu i handlu 
kalendarzami44, które rozprowadzał nie tylko na Pomorzu Tylnym, ale także na 
Pomorzu Przednim oraz w Prusach Królewskich. Starania w tym kierunku podjął 
już w 1700 roku, zaciągając kredyt i rozpoczynając prace nad kalendarzem na 
kolejny rok. Skarżył się zatem, że nie będzie miał z czego zapłacić pracownikom 
drukarni (6 osób), że przepadnie kilkaset sztuk już wydrukowanych kalendarzy, 
że zostanie zrujnowany45. Memoriał nie zrobił większego wrażenia na zarządzie 
prowincji (uznano nawet, że jest „nieco niejasny”46), ale razem z innymi pismami 
w sprawie kalendarza został on przesłany na elektorski dwór. Niestety, zapewne 
również tam żale i skargi stargardzkiego drukarza nie znalazły posłuchu.

We wrześniu 1700 roku wydane zostały ostatnie decyzje rejencji związane 
z wprowadzaniem nowego kalendarza. Do władz elektorskich przesłano wów-
czas tzw. specyfikację, zawierającą informację o zapotrzebowaniu na drukowane 
almanachy na Pomorzu Tylnym. Według przygotowanego zestawienia kształto-
wało się ono na poziomie prawie 8 tys. egzemplarzy, z czego 2/3 stanowiły kalen-
darze w małym formacie (in 16)47. Do korespondencji dołączona została również 

43 J.N. Ernst w latach 80. XVII w. przybył na Pomorze z Frankfurtu nad Odrą, gdzie uczył 
się sztuki drukarskiej u boku swego ojca (G. Mohnike, Die Geschichte der Buchdruckerkunst…, 
s. 41; Ch. Reske, Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet auf der 
Grundlage des gleichnamigen Werkes von Josef Benzing, Wiesbaden 2007, s. 273). Najpierw zna-
lazł się w Kołobrzegu i rozpoczął tu pracę jako czeladnik w drukarni Bergera Campena, a po jego 
śmierci w 1686 r. uzyskał koncesję na dalsze prowadzenie drukarni oraz uzyskał wspomniany 
wyżej tytuł elektorskiego drukarza prowincji (R. Gaziński, Z dziejów drukarstwa i handlu książ-
ką…, s. 176). W roku następnym, razem z urzędnikami rejencji, przeniósł się do Stargardu, gdzie 
odtąd już na dłuższy czas znajdować miała się stolica brandenburskiej części Pomorza, a jedno-
cześnie urzędowa drukarnia prowincjonalna Ernsta. Tu działał do 1716 r., kiedy zmarł (G. Mohni-
ke, Die Geschichte der Buchdruckerkunst…, s. 41; Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku,  
t. 4: Pomorze, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, Wrocław–Kraków 1962, s. 481–482;  
A. Łojko, Johann Nicolaus Ernst, http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Johann_Nicolaus_Ernst 
[dostęp 15.02.2015].

44 Wspomina o tym G. Monike, Die Geschichte der Buchdruckerkunst…, s. 101, przyp. 2: auto-
rem kalendarzy Ernsta był matematyk i astronom ze Stade, Johann Heinrich Voigt.

45 AP Szczecin, AKS, sygn. I/5376, s. 78–79.
46 Tamże, s. 80.
47 Tamże, s. 75–77, 80–81.
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wspomniana wyżej skarga Johanna Nicolausa Ernsta. Ekspedycja tych pism do 
Berlina zamknęła dla Rejencji w Stargardzie sprawę obowiązującego, nowego 
kalendarza.

Informacja wysłana do władz centralnych nie zakończyła jednak proble-
mów miejscowych drukarzy i introligatorów. W 1702 roku ukazało się bowiem 
rozporządzenie, które wyznaczało dla pruskich prowincji konkretne osoby od-
powiedzialne za rozprowadzanie kalendarzy sygnowanych przez berlińskie to-
warzystwo naukowe. Dla Stargardu takim oficjalnym sprzedawcą wyznaczony 
został drukarz i wydawca z Frankfurtu nad Odrą, Johann Christoph Hartmann48, 
określony mianem privilegierte Buchhändler49. Wywołało to gwałtowną reakcję 
stargardzkiego introligatora, którego nazwisko nie zostało niestety podane w za-
chowanych źródłach50. Oficjalny protest i żądanie odebrania przywileju Hart-
mannowi spotkały się jednak ze zdecydowaną odmową rejencji, która nakazała 
podporządkować się prawu51. W sporze zabrało również głos berlińskie Towarzy-
stwo Naukowe, które we wrześniu 1702 roku nadesłało swoją opinię w sprawie 
stargardzkiej skargi. W piśmie towarzystwa wyjaśniano przede wszystkim, że 
powołanie specjalnych „faktorów” dla poszczególnych części państwa branden-
bursko-pruskiego nie jest wymierzone przeciwko osobom handlującym kalenda-
rzami, a wręcz przeciwnie. Owi oficjalni sprzedawcy mieli bowiem pełnić rolę 
swoistych hurtowników, którzy rozprowadzać mieli wśród krajowych introliga-
torów kalendarze sygnowane przez towarzystwo po bardzo niskich cenach. Nie 
chodziło zatem o wprowadzenie monopolu na handel, którym mogli zajmować 
się wszyscy, ile o ułatwienie dostępu do kalendarzy, których druk objęty był mo-
nopolem przyznanym Towarzystwu. Stargardzką skargę Towarzystwo uznało za 
całkowicie niezasadną i niedorzeczną, stojąc na stanowisku, że powołanie fakto-
rów, w tym J.Ch. Hartmanna, służyć ma wyłącznie ułatwieniu pracy lokalnym 
sprzedawcom kalendarzy52. Pismo Towarzystwa jest też ostatnim śladem w ar-
chiwum stargardzkiej rejencji z początku XVIII wieku odnoszącym się do spraw 
związanych z wprowadzeniem poprawionego kalendarza.

48 D.L. Paisey, Deutsche Buchdrucker, Buchhändler und Verleger 1701–1750, Wiesbaden 1988, 
s. 95.

49 LAG, Rep. 7, sygn. 5099, s. 2v.
50 Tamże, s. 5–5v. Być może był to wspomniany już Johann Nicolaus Ernst.
51 Tamże, s. 5v.
52 Tamże, s. 6–6v, 9.
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Wprowadzenie nowego kalendarza, a zwłaszcza przesunięcie dat o 10 dni, 
wywołało na Pomorzu Tylnym również pewne zamieszanie w miastach poło-
żonych na wschodnich rubieżach prowincji, przy granicy z Polską. Okazało się 
bowiem, że wiele z nich terminy jarmarków miało ustalone w taki sposób, by 
przypadały one jak najbliżej czasu corocznych targów odbywających się w mia-
stach polskich, np. Jastrowiu. Wprowadzenie nowego kalendarza spowodowało, 
że teraz pomorskie jarmarki miały miejsce 10 dni wcześniej, a ich terminy nie 
wypadały już w tym samym czasie co jarmarki polskie. W obliczu wysokich 
ceł, narzuconych przez brandenburskich władców, władze przygranicznych miast 
obawiały się, że w nowych okolicznościach kupcy polscy przestaną przyjeżdżać 
na ich jarmarki, które dotąd odwiedzali niejako „przy okazji” pobytu na przygra-
nicznych jarmarkach polskich.

Już w 1700 roku problem ten zauważono w Białogardzie, w którym termin 
jesiennego jarmarku bydlęcego ustalony był na konkretne dni, tj. 10 i 11 paździer-
nika. Jak tłumaczono w piśmie do rejencji, termin ten został wybrany właśnie 
ze względu na to, że w podobnym czasie – przed kalendarzową reformą – od-
bywał się jarmark w Jastrowiu. Władze Białogardu prosiły zatem o zgodę na to, 
by jarmark odbywał się według starego kalendarza albo by przełożono go na 21 
i 22 października, a najlepiej, by zmieniono jego termin (rezygnując przy tym ze 
stałej daty na rzecz stałych dni tygodnia określanych przy pomocy świąt kościel-
nych). Ostatecznie we wrześniu 1700 roku władze prowincji wydały patent przy-
chylający się do prośby miasta. Wyraźnie zaznaczano w nim również, że powo-
dem tej decyzji jest dostosowanie jarmarku białogardzkiego do terminu jarmarku 
w Jastrowiu53. Rok później o podobne zmiany starały się Miastko i Barwice54.

Problem nowego kalendarza powrócił jeszcze na moment w 1721 roku, kie-
dy znaczna część Pomorza szwedzkiego wraz ze Szczecinem włączona została do 
Prus. 1 listopada 1721 roku król pruski Fryderyk Wilhelm I wydał wówczas roz-
porządzenie o tym, że we wszystkich prowincjach jego państwa obowiązywać ma 
jeden pruski kalendarz, a używanie wszelkich obcych kalendarzy zostaje zakaza-
ne pod karą konfiskaty55. Informacja na ten temat została przez zarząd prowincji 
rozesłana do władz powiatów, miast i zarządów domen położonych na Pomorzu 
Przednim (szwedzkim). W piśmie podkreślono dodatkowo, że zarządzeniu mają 

53 AP Szczecin, AKS II/207, s. 1–5.
54 Tamże, AKS I/5189, I/5190.
55 Tamże, AKS I/5376, s. 99.
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się podporządkować zwłaszcza drukarze i introligatorzy działający w Szcze-
cinie56. Jedyny oddźwięk tego rozporządzenia, jaki zachował się w archiwum 
ówczesnej rejencji, ponownie dotyczy problemu z drukowanymi almanachami. 
17 grudnia 1721 roku do Rejencji w Stargardzie wpłynęło bowiem pismo od 
rady miejskiej Dymina, datowane na 29 listopada. Dymińska rada informowała 
w nim, że po publikacji rozporządzenia zgłosili się do niej zarówno mieszczanie, 
jak i kramarze, którzy zakupili już różne kalendarze na następny rok. W związku 
z tym rada w ich imieniu prosiła króla, by zrezygnował z konfiskaty tych kalen-
darzy, jako że ich zakup pociągnął już za sobą pewne koszty57. Rejencja uchyliła 
się od przekazania prośby dalej, informując jedynie rajców dymińskich, że sami 
powinni zgłosić ten problem do berlińskiego Towarzystwa Naukowego58.

b) Pomorze Przednie

Na szwedzkim Pomorzu Przednim informacje o wprowadzeniu nowego kalen-
darza wpływały już od początku października 1699 roku. Generalny guberna-
tor i zarząd otrzymali wówczas pismo od szwedzkiego ambasadora przy Sejmie 
Rzeszy, Georga Fredrika von Snoilsky’ego (datowane na 27 września 1699 r.), 
przekazujące wiadomości o przebiegu dyskusji w ewangelickich stanach Rze-
szy na temat reformy kalendarzowej oraz o zgodzie króla Szwecji na posługiwa-
nie się w leżących na obszarze Rzeszy szwedzkich posiadłościach kalendarzem 
„poprawionym”59. Informacje Snoilsky’ego wywołały dość nerwową reakcję ge-
neralnego gubernatora, który 20 października wystosował dwa pisma: jedno do 
ambasadora, a drugie do króla. W pierwszym z nich, dziękując za przysyłane 
wiadomości, prosił jednak o konkretne polecenia w sprawie nowego kalendarza60. 
W piśmie do króla upraszał zaś o oficjalne potwierdzenie informacji napływają-
cych z Ratyzbony, o termin podania informacji o zmianie kalendarza do publicz-
nej wiadomości oraz o konkretny sposób postępowania przy jej wprowadzaniu 
w życie61. W odpowiedzi szwedzka rejencja w Szczecinie otrzymała oficjalne 

56 Tamże, s. 97–98.
57 Tamże, s. 100–101.
58 Tamże, s. 101.
59 LAG, Rep. 6, Tit. 4, sygn. 70, s. 1–7v.
60 Tamże, s. 8–8v.
61 Tamże, s. 9–9v.
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pismo Karola XII datowane na 8 listopada 1699 roku62. Od razu dodać należy, 
że do Szczecina pismo to dotarło dopiero w dniu 26 listopada, a zatem dokładnie 
w dniu, kiedy – według Conclusum z 23 września – informacje o zmianie kalen-
darza miały zostać podane do publicznej wiadomości. Królewskie pismo potwier-
dzało, że informacje, które docierały na Pomorze od Snoilsky’ego są prawdziwe 
i zgodne z królewską wolą. W sprawie konkretnego postępowania przy wprowa-
dzaniu nowego kalendarza pismo odsyłało natomiast do załączonych do niego 
kopii stanowiska szwedzkiego wobec reformy kalendarza z sierpnia 1699 roku 
oraz drukowanego schematu kalendarza na rok 1700, w którym zestawiono obok 
siebie w trzech kolumnach stary kalendarz, dzień tygodnia i nowy kalendarz63.

W końcu listopada władze szwedzkiej prowincji rozpoczęły zatem przygo-
towania do publikacji królewskiego zarządzenia. W aktach spraw w tzw. Schwe-
disches Archiv zachowały się dwa projekty pisma generalnego gubernatora 
i rejencji datowane na 28 listopada64. Jednak to nie one zostały opublikowane, 
ponieważ w dniu 6 grudnia 1699 roku do kancelarii wpłynęło nowe pismo od am-
basadora Snoilsky’ego, zawierające oficjalny tekst rozporządzenia przeznaczony 
do publicznej publikacji65. Ten właśnie tekst ogłoszony został drukiem w dniu 7 
grudnia 1699 roku66, wprowadzając na Pomorzu Przednim Verbesserter Kalen-
der67.

Podobnie jak na Pomorzu Tylnym, wprowadzenie nowego kalendarza naj-
większy oddźwięk wywołało w środowiskach zajmujących się drukowaniem 
almanachów. Nową sytuację postanowiła bowiem wykorzystać Anna Elisabeth 
Rhete, wdowa po zmarłym w styczniu 1700 roku Friedrichu Ludwigu Rhete, 
właścicielu znanej szczecińskiej oficyny wydawniczej. Po wydaniu w Branden-
burgii patentu o monopolu na druk kalendarzy, zwróciła się ona do generalnego 
gubernatora i rejencji Pomorza Przedniego z pismem o udzielenie specjalnego 

62 Tamże, s. 12–12v.
63 Tamże, s. 13–16v.
64 Tamże, s. 17–21.
65 Tamże, s. 21v., 23.
66 Tamże, s. 26; Książnica Pomorska w Szczecinie, Czytelnia zbiorów specjalnych (stare dru-

ki), sygn. ST 1988 (skan rozporządzenia dostępny jest także na stronie: http://zbc.ksiaznica.szcze-
cin.pl/dlibra/docmetadata?id=9616&from=publication [dostęp 10.02.2015]).

67 Władze czuły się jeszcze w obowiązku usprawiedliwić opóźnienie publikacji, o czym in-
formowały w samym rozporządzeniu z 7.12.1699 r., a także w oddzielnym piśmie do ambasadora 
Snoilsky’ego (zob. LAG, Rep. 6, Tit. 4, sygn. 70, s. 31).
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przywileju na druk kalendarzy dla szwedzkiej części Pomorza dla jej wydaw-
nictwa68. Otrzymała jednak odpowiedź negatywną, co pociągnęło za sobą ko-
lejne pisma, które jednak stale spotykały się z odmową69. Starania o uzyskanie 
przywileju zakończyły się jednak pozytywnie. W końcu roku 1700 szczecińską 
oficynę Rhetów przejął bowiem drukarz Gabriel Dahlen (Dahl), który ożenił się 
ze wspomnianą wyżej Anną Elisabethą. Już w listopadzie 1700 roku otrzymał on 
tytuł królewskiego drukarza dla Pomorza Przedniego70, a na początku następnego 
roku zwrócił się do Karola XII o przyznanie przywileju na drukowanie kalenda-
rza dla szwedzkiej części Pomorza. Przywilej taki wydany został 3 marca 1701 
roku. Nakazywał on wydawcy przygotowywanie almanachu przez dobrego astro-
noma według zasad określonych przez ewangelickie stany Rzeszy, ustalał także 
cenę kalendarza na poziomie 4 rthl. za sto sztuk oraz wprowadzał zakaz handlu 
obcymi kalendarzami71. Przywilej ten, choć oficjalnie kończył sprawę wprowa-
dzania na Pomorzu Przednim nowego kalendarza, wywołał jednak kilkuletnie 
spory z innymi drukarzami ze Szczecina i Stralsundu72.

* * *

Z przedstawionych powyżej informacji wynika, że zmiana kalendarza juliańskie-
go na kalendarz „poprawiony” nie wywołała na Pomorzu Zachodnim większego 
zamieszania. W źródłach urzędowych nie zachowały się żadne ślady społecznej 
reakcji na usunięcie 11 dni w 1700 roku, przypominające chociażby oburzenie an-
gielskiej ulicy na podobną kalendarzową reformę w 1752 roku73. Nie znamy nie-
stety odczuć przeciętnego Pomorzanina, w którego życiu nagle następnego dnia 
po 18 lutego 1700 roku pojawił się 1 marca. Jedyne znane nam problemy wiążą się 
wyłącznie z kwestią drukowania kalendarzy. W części brandenbursko-pruskiej 
wynikały one z wprowadzenia państwowego monopolu na druk almanachów 

68 LAG, Rep. 6, Tit. 129, sygn. 14: pismo z 1.10.1700 r.
69 Tamże, pisma z 7.10.1700 r. i z 21.10.1700 r.
70 G. Mohnike, Die Geschichte…, s. 22; Drukarze dawnej Polski…, s. 470–473; A. Łojko, 

Gabriel Dahlen, http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Gabriel_Dahlen [dostęp 15.02.2015]. Przy-
wilej z 17.11.1700 r. nadający Dahlenowi drukarnię Rhetego zob. G. Mohnike, Die Geschichte…, 
s. 120–121.

71 Stadtarchiv Stralsund, Rep. 16, sygn. 182.
72 Tamże; LAG, Rep. 6, Tit. 129, sygn. 18, 28.
73 L. Zajdler, Dzieje zegara, wyd. 3, Warszawa 1980, s. 55.
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przekazanego nowoutworzonemu Towarzystwu Naukowemu w Berlinie. Wy-
wołało to opór miejscowych drukarzy, w tym urzędowego drukarza prowincji 
Johanna Nicolausa Ernsta, który okazał się nieskuteczny. W części szwedzkiej 
natomiast, mimo iż tego typu rozporządzenia państwowe nie weszły w życie, 
również głównie wśród drukarzy widać zainteresowanie wprowadzaną zmianą. 
Tu jednak chodziło właśnie o przyznanie przez władcę przywileju na drukowanie 
oficjalnego kalendarza dla prowincji, co doprowadziło do sporów pomiędzy dru-
karzami, trwających kilka następnych lat.

Prezentowane ustalenia, oparte wyłącznie na źródłach urzędowych, nie dają 
oczywiście pełnego obrazu społecznej reakcji na nowy kalendarz. Nie pokazują 
chociażby, jak do nowego kalendarza dostosowywano tradycyjne terminy jar-
marków, targów czy korzystania z gminnych pól. Wiadomo jednak, że zwłasz-
cza te ostatnie terminy wywołały problem, który starano się rozwiązać jeszcze 
w 1800 roku74. Autorka ma jednak nadzieję, że zebrane tu materiały dadzą impuls 
do bliższego przejrzenia się kwestii zmian kalendarzowych na XVIII-wiecznym 
Pomorzu.
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AbstrAkt

Zmiana kalendarza juliańskiego na kalendarz „poprawiony” nie wywołała na Pomorzu 
Zachodnim większego zamieszania. W źródłach urzędowych nie zachowały się żadne 
ślady społecznej reakcji na usunięcie 11 dni w 1700 roku, przypominające chociażby 
oburzenie angielskiej ulicy na podobną kalendarzową reformę w 1752 roku. Nie znamy 
niestety odczuć przeciętnego Pomorzanina, w którego życiu nagle następnego dnia po 
18 lutego 1700 roku pojawił się 1 marca. Jedyne znane nam problemy wiążą się wyłącz-
nie z kwestią drukowania kalendarzy. W części brandenbursko-pruskiej wynikały one 
z wprowadzenia państwowego monopolu na druk almanachów przekazanego nowoutwo-
rzonemu Towarzystwu Naukowemu w Berlinie. Wywołało to opór miejscowych druka-
rzy, w tym urzędowego drukarza prowincji Johanna Nicolausa Ernsta, który okazał się 
jednak nieskuteczny. W części szwedzkiej natomiast, mimo iż tego typu rozporządzenia 
państwowe nie weszły w życie, również głównie wśród drukarzy widać zainteresowanie 
wprowadzaną zmianą. Tu jednak chodziło właśnie o przyznanie przez władcę przywileju 
na drukowanie oficjalnego kalendarza dla prowincji, co doprowadziło do sporów pomię-
dzy drukarzami, trwających kilka następnych lat.

the introduction of the gregorian calendar  
in western pomerAniA in 1700

AbstrAct

The change of the Julian Calendar into a ‘corrected’ calendar did not cause any com-
motion in Western Pomerania. In the official sources there are no traces left of social 
reaction to the removal of 11 days in 1700 that would have been similar to the reactions 
of the English street to a analogous calendar reform in 1752. We do not know the feelings 
of an average Pomeranian, in whose life the day of February 18th, 1700 was followed by 
March 1st, 1700. The only problem we now know about was the one concerning printing 
new calendars. In the Brandenburg-Prussian part it resulted from the introduction of the 
state monopoly on printing yearbooks granted to a newly created Scientific Society in 
Berlin. The local printers protested, included Johann Nicolaus Ernst, the official printer 
of the province, but to no avail. In the Swedish part that type of state directives were not 
implemented, but the local printers were quite interested in the change; what mattered 
there was the fact that the ruler granted the privilege of printing the official calendar to 
the Province, which led to a long-running dispute among printers.
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W literaturze naukowej omawiającej stosunki państwa polskiego z III Rzeszą 
podkreśla się dwie daty symbolizujące początek zmian w relacjach dyplomatycz-
nych między tymi państwami. Jedną z nich jest 26 stycznia 1934 roku, kiedy 
podpisano polsko-niemiecki układ o niestosowaniu siły, który w konsekwencji 
doprowadził do kilkuletniego okresu odprężenia1, zaś druga data to 6 kwietnia 
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1 Liczna literatura na ten temat, m.in. M. Wojciechowski, Stosunki polskoniemieckie 1933–

1938, Poznań 1965 (2 wyd. 1980); S. Żerko, Niemiecka polityka zagraniczna 1933–1939, Poznań 
2005; K. Lapter, Pakt Piłsudski–Hitler. Polskoniemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy 
z 26 stycznia 1934 roku, Warszawa 1962; tenże, Dokumenty dotyczące genezy polskoniemiec-
kiej deklaracji o niestosowaniu przemocy z 26.01.1934 (z archiwum Józefa Lipskiego), „Studia 
z Najnowszych Dziejów Powszechnych”, V, 1963, s. 241–288. Wieloaspektowe ujęcie tematu przez 
licznych historyków polskich i obcych w: Deklaracja polskoniemiecka o niestosowaniu przemocy 
z dnia 26 stycznia 1934 r. z perspektywy Polski i Europy w siedemdziesiątą rocznicę podpisa-
nia, red. M. Wojciechowski, Toruń 2005. Książka ta zawiera artykuły: W. Wrzesiński, Polacy 
w Niemczech a polskoniemiecka styczniowa deklaracja 1934 r.; R. Schattkowsky, Aspekty po-
lityczne o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym polskoniemieckiego paktu o nieagresji z 26 
stycznia 1934 roku; S. Sierpowski, Problem międzynarodowego bojkotu Niemiec na przełomie 
1933/34; tenże, Włochy wobec deklaracji polskoniemieckiej z 1934 r.; M. Kornat, Polskoniemiec-
ka deklaracja o niestosowaniu przemocy z 26 stycznia 1934 r. i „polityka równowagi” w opiniach 
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1939 roku, kiedy podpisany został przez ministra Józefa Becka w Londynie układ 
o gwarancji niepodległości Polski. Gwarancje Wielkiej Brytanii dla Polski spo-
wodowały u Adolfa Hitlera, w trzy tygodnie później, formalne zerwanie wspo-
mnianego układu z 1934 roku i ostateczne podjęcie decyzji o militarnym rozpra-
wieniu się z państwem polskim2.

Interesujące jest prześledzenie narastania zasadniczego przełomu w sto-
sunkach polsko-niemieckich w świetle szczecińskiej prasy w pierwszych dwóch 
kwartałach 1939 roku. Skoncentruję swą uwagę na jednym z dzienników, który 
założony został w roku 1848, miał różne nazwy, a od 1934 roku po fuzji z innym 
dziennikiem szczecińskim „Ostsee-Zeitung” nosił tytuł „Stettiner General-An-
zeiger”. Przez cały okres istnienia tej gazety było to pismo konserwatywnego 
mieszczaństwa. W czasach republiki weimarskiej dominowały w niej wpływy 
prawicowej Niemiecko-Narodowej Partii Ludowej. W okresie III Rzeszy dzien-
nik został podporządkowany, podobnie jak cała prasa w Niemczech, ideologii 
nowego reżimu. Jednak gazeta zachowała stosunkowo wysoki merytoryczny 
poziom z czasów wcześniejszych, zwłaszcza dzięki rozbudowanemu działowi 
kulturalnemu i interesującemu serwisowi zdjęciowemu. Pismo wychodziło we 
wszystkie dni tygodnia, więc również w niedziele. „Stettiner General-Anzeiger” 
przestał się ukazywać w 1944 roku.

Przeanalizowano dwa pierwsze kwartały 1939 roku od nr 1 do 179. Między 
styczniem a czerwcem tego roku zamieszczono w tej gazecie przeszło 80 różnego 
rodzaju niepodpisanych informacji i komentarzy o Polsce. 

historyków niemieckich; M. Wołos, Quai d’Orsay wobec polskoniemieckiej deklaracji o niesto-
sowaniu przemocy z 26 stycznia 1934 roku; K. Kania, Stosunek Wielkiej Brytanii do polskonie-
mieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy z dnia 26 stycznia 1934 roku; Z. Waszkiewicz, 
Stosunki polskoniemieckie a Stolica Apostolska przed i po podpisaniu deklaracji o niestosowaniu 
przemocy z 26 I 1934 roku; W. Materski, ZSRR wobec polskoniemieckiej deklaracji o niestosowa-
niu przemocy; J. Gruchała, Polskoniemiecka deklaracja o nieagresjii w opinii czeskich i słowac-
kich środowisk politycznych (Na tle stosunków polskoczechosłowackoniemieckich (1933–1934); 
A. Jurevičiūtė, Prasa litewska o polskoniemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy; W. 
Rezmer, Zagrożenie niemieckie w ocenach polskich władz wojskowych w pierwszej połowie lat 
trzydziestych XX wieku; W. Wojdyło, Narodowa Demokracja wobec deklaracji o niestosowaniu 
przemocy pomiędzy Polską a Niemcami z 26 stycznia 1934 roku; J. Kłaczkow, Deklaracja polsko
niemiecka z 26 stycznia 1934 roku w świetle czasopism głównych stronnictw politycznych Drugiej 
Rzeczypospolitej; W. Stępiński, Prasa Pomorza Zachodniego wobec stosunków Rzeszy z II Rzecz-
pospolitą w latach 1933–1935. Między kontynuacją a zwrotem; M.W. Wanatowicz, Wpływ dekla-
racji na układ stosunków wewnątrzpaństwowych oraz międzypaństwowych na śląskich kresach 
Drugiej Rzeczypospolitej; M. Wojciechowski, Mniejszość niemiecka na Pomorzu wobec polsko
niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy z 1934 r. 

2 Zwłaszcza S. Żerko, Stosunki polskoniemieckie 1938–1939, Poznań 1998, s. 291–300.
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Trzeba sobie zdawać sprawę, że prasa w III Rzeszy podlegała wytycznym 
płynącym z Departamentu Prasy w Ministerstwie Oświecenia Narodowego 
i Propagandy Rzeszy (Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda), 
urzędu kierowanego przez doktora Josefa Goebbelsa. Różne problemy spraw kra-
jowych i zagranicznych były dokładnie omawiane przez urzędników ministerstwa 
na zamkniętych konferencjach prasowych z udziałem dziennikarzy. Konferencje 
te przekształciły się z czasem w odprawy ze szczegółowymi regulacjami. Mi-
nister Goebbels w przekazywanych zaleceniach wyraźnie określił rolę państwa 
w pracy dziennikarzy. Władza narodowosocjalistyczna miała im pomagać nie 
tylko w gromadzeniu informacji, ale również w ich interpretowaniu3. Dotyczy-
ło to szczególnie kwestii polityki zagranicznej, a zwłaszcza stosunków Niemiec 
z krajami sąsiadującymi, wśród których Polska odgrywała dużą rolę.

Wspomniana pierwsza ćwierć 1939 roku była decydująca w dziejach sto-
sunków polsko-niemieckich i tym samym w dziejach europejskich XX wieku, 
bowiem na przełomie pierwszego i drugiego kwartału nastąpiło załamanie się 
stosunkowo poprawnych relacji polsko-niemieckich datujących się od podpisa-
nia układu o niestosowaniu przemocy 26 stycznia 1934 roku. Układ ten przy-
niósł rzeczywiście odprężenie w dotychczas złych, od końca I wojny świato-
wej, stosunkach między dwoma państwami. Zmiana dotychczasowej polityki 
dokonana przez Hitlera była niewątpliwym zaskoczeniem dla szerokich warstw 
społeczeństwa niemieckiego, które dotychczas w demokratycznych Niemczech 
weimarskich karmiono propagandą antypolską4. Od 1934 roku nawiązane zostały 
kontakty polsko-niemieckie na wielu płaszczyznach, o dużej stosunkowo inten-
sywności. W dziejach stosunków polsko-niemieckich rok 1934 był więc wyraźną 
cezurą. Polski minister spraw zagranicznych Józef Beck twierdził w 1935 roku, 
że nastąpiła wręcz likwidacja hegemonii tradycji pruskiej w Rzeszy Niemieckiej, 
za sprawą władz narodowosocjalistycznych kierującej się inną filozofią państwo-
wo-narodową niż kolejne rządy republiki weimarskiej. Na mocy poufnych poro-
zumień między Polską i Niemcami postanowiono, że obie strony zaprzestaną ata-
ków wobec siebie w radiu i prasie, jak również na publicznych zgromadzeniach 

3 E.C. Król, Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945. Stu-
dium organizacji treści, metod i technik masowego oddziaływania, Warszawa 1999, s. 446.

4 W ścisłym kręgu elity władzy przeciwne porozumieniu z Polską było przede wszystkim nie-
mieckie MSZ z ministrem von Neurathem na czele. Ambasador Rzeszy Niemieckiej w Moskwie 
Rudolf Nadolny na znak protestu przeciw deklaracji z 26 stycznia podał się do dymisji (M. Bur-
kert, Die Ostwissenschaften im Dritten Reich, T. 1: Zwischen Verbot und Dulgung. Die schwerige 
Gratwanderung der Ostwissenschaften zwischen 1933 und 1939, Wiesbaden, s. 171).
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i manifestacjach. Strona polska zobowiązała się do zakazu dystrybucji na swo-
im terytorium emigracyjnej niemieckiej prasy o wydźwięku antyhitlerowskim. 
W Niemczech wydano prace Piłsudskiego, a po jego śmierci odbyły się w Ber-
linie wielkie uroczystości żałobne z udziałem Hitlera transmitowane przez ra-
dio5. Kult Piłsudskiego był wyraźny u niektórych najwyższych przedstawicieli 
reżimu nazistowskiego, łącznie z Hitlerem. Jednym z nich był Josef Goebbels, 
który osobiście poznał Piłsudskiego w Warszawie podczas oficjalnej wizyty 
w czerwcu 1934 roku. W osobistym dzienniku pod datą 16 czerwca 1934 roku 
napisał: „Marszałek jest faktycznie chory. Ale rozmawia ze mną prawie godzinę. 
Bardzo jowialny i szarmancki… Piłsudski trzyma Polskę w swych rękach. Wielki 
człowiek i fanatyczny Polak”6. Prawie rok później, 13 maja 1935 roku, Goebbels 
napisał „(…) Wczoraj wieczorem Marszałek Piłsudski +[zmarł]. Źle, źle. Polska 
traci swojego najlepszego człowieka, a my najważniejszą figurę w wielkiej grze. 
Po południu zagłębiam się w życie wielkiego żołnierza. Życie bohatera. Wiele 
cierpień, wiele osiągnięć. Jego przemówienie w Sejmie 1926 r. Krzepiące serce. 
Drugi Cromwell”7. Później, 11 grudnia 1935 roku: „Po południu praca w domu. 
Lektura: Życie Piłsudskiego. Trzymająca w napięciu powieść. Człowiek bojow-
nik, bohater narodowy”8. 

I w innym miejscu: „Wspomnienia Piłsudskiego; cóż to za życie bojownika! 
Jakiż to czas, w którym żyją tacy ludzie! Jest się po prostu dumnym z tego, że 
wolno być świadkiem życia takich wielkich postaci”9. 

 30 grudnia 1935 roku Goebbels napisał: „Po drodze czytanie Piłsudskiego. 
Z rosnącym szacunkiem i podziwem”10. 

 W toku polepszania stosunków z Polską władze niemieckie zlikwidowały 
szereg stowarzyszeń ziomkowskich traktowanych przez stronę polską jako za-
plecze kół konserwatywno-rewizjonistycznych, m.in. Związek Marchii Niemiec-
kiego Wschodu (Deutscher Ostmarkenverein), czyli osławioną Hakatę. Na miej-
sce różnych rewizjonistycznych stowarzyszeń powołano organizację o nazwie  
Związek Niemieckiego Wschodu (Bund des Deutschen Osten, w skrócie BDO), 

5 E.C. Król, Propaganda i indoktrynacja …, s. 516 i n.; również tegoż autora Polska i Polacy 
w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945, Warszawa 2008, s. 130–132.

6 J. Goebbels, Dzienniki, t. 1: 1923–1939, opr. i tłum. E.C. Król, Warszawa 2013, s. 274.
7 Tamże, s. 297, 298.
8 Tamże, s. 314.
9 Tamże, s. 315.

10 Tamże, s. 316.
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którego program był ogólnikowy, bez podkreślania wyraźnych haseł rewizji gra-
nic11. Władze narodowosocjalistyczne tym samym dały do zrozumienia, iż orga-
nizacja o charakterze ziomkowskim musi być bezwzględnie podporządkowana 
wytycznym aktualnej polityki zagranicznej państwa12.

Władze polskie natomiast rozwiązały Związek Obrony Kresów Zachodnich, 
z siedzibą w Poznaniu, organizację skrajnie antyniemiecką i postulującą rewizję 
granic zachodnich13, a na jej miejsce powołały Polski Związek Zachodni z siedzi-
bą w Warszawie, którego działalność miała być przede wszystkim nakierowana 
na pomoc dla Polaków w Niemczech14.

Jednak w drugiej połowie 1938 roku pojawiły się symptomy kryzysu w sto-
sunkach polsko-niemieckich. W tymże roku Niemcy zdynamizowały swoją poli-
tykę zagraniczną i przyłączyły do Rzeszy Austrię, a pół roku później z aprobatą 
krajów zachodnich zajęły czeskie Sudety. Polska, korzystając z okazji, jesienią 
1938 roku postawiła ultimatum Czechosłowacji i przyłączyła do swojego tery-
torium Zaolzie oraz słowackie obszary tatrzańskie z Jaworzyną. Niewątpliwie te 
polskie nabytki terytorialne były popierane przez III Rzeszę, pragnącą w bliskiej 
przyszłości skłonić Polskę do ściślejszego związania się z państwami Osi. Prasa 

11 W polskiej historiografii zdania na temat BDO są podzielone. Np. K. Fiedor w swojej książ-
ce Bund Deutscher Osten w systemie antypolskiej propagandy, Warszawa–Wrocław 1977, pisał: 
„BDO (…) inicjował akcje sprzeczne z linią „26 stycznia” normującą stosunki polityczne między 
rządem polskim i niemieckim (…) inspirował hasła szowinizmu narodowego, na polu nauki lanso-
wał teorie zabarwione goebbelsowską propagandą, na polu ekonomicznym i społecznym inicjował 
bojkot przedsiębiorstw, spółek akcyjnych, banków i warsztatów należących do mniejszości pol-
skiej i serbołużyckiej” (s. 304). Bardziej wyważone zdanie na temat tej organizacji ma E.C. Król. 
Natomiast niemiecki historyk M. Burkert, w swojej książce Die Ostwissenschaften im Dritten 
Reich… ocenę Fiedora o BDO uznał zdecydowanie za uproszczoną (s. 44). 

12 Działalność różnych organizacji rewizjonistycznych w okresie Republiki Weimarskiej nie 
zawsze odpowiadała aktualnej polityce rządu. Tak było np. z Deutscher Ostbund, który chciał re-
prezentować wszystkich Niemców ze wschodu i swoją nieprzejednaną antypolską agitacją dopro-
wadził do konfliktu z niemieckim Ministerstwem Spraw Zagranicznych (zob. J. Sobczak, Działal-
ność Deutscher Ostbund a oficjalna polityka rządu Republiki Weimarskiej, „Przegląd Zachodni” 
27, 1971, nr 5–6, s. 150–163).

13 Związek Obrony Kresów Zachodnich (ZOKZ) założono w 1921 r. Wydawał czasopismo pt. 
„Strażnica Zachodnia”. W 1934 r. przed samym rozwiązaniem organizacja liczyła około 50 tysię-
cy członków. Szerzej M. Mroczko, Związek Obrony Kresów Zachodnich 1921–1934. Powstanie 
i działalność, Gdańsk 1977; A. Czubiński, Polska myśl zachodnia XIX i XX wieku, „Przegląd 
Zachodni” 41, 1985, nr 1, s. 19. 

14 Szerzej M. Mroczko, Polski Związek Zachodni wobec stosunków polskoniemieckich (1934–
1939), w: Studia z najnowszej historii Niemiec i stosunków polskoniemieckich, red. S. Sierpowski, 
Poznań 1986, s. 483–496; tenże, Polska myśl zachodnia 1918–1939 (Kształtowanie i upowszech-
nianie), Poznań 1986, s. 263 i n.; M. Wojciechowski, Stosunki polskoniemieckie…, s. 119.
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zachodnia uznała wręcz Polskę za sojusznika Trzeciej Rzeszy. Jednak już jesie-
nią 1938 roku Niemcy zaczęły Polsce sugerować poufnie, początkowo bardzo 
kurtuazyjnie i przyjacielsko, ostateczne załatwienie spornych dotychczas proble-
mów dzielących oba kraje: kwestię Gdańska, czyli likwidację statusu wolnego 
miasta pod opieką Ligi Narodu i przyłączenie go do Rzeszy, oraz wybudowanie 
eksterytorialnej autostrady przez tzw. korytarz pomorski. Polska nie zgadzała się 
z propozycjami niemieckimi.

W prasie szczecińskiej na początku 1939 roku te narastające kontrowersje 
w stosunkach polsko-niemieckich znalazły swe odbicie bardzo dyskretnie. 

W „Stettiner General-Anzeiger” 1 stycznia 1939 roku ukazał się niepodpi-
sany artykuł pt. Polska: rok sukcesu, rok przełomu (Polen: Jahr der Erfolge, Jahr 
der Krisen)15. Autor wskazywał, iż „rok 1938 w historii Polski jest jednym z naj-
bardziej pomyślnych”. Ten sukces, jak pisał dalej autor, nie jest żadnym przypad-
kiem i mógł być „osiągnięty w cieniu wielkich politycznych zwycięstw Adolfa 
Hitlera”. Do sukcesów Polski gazeta zaliczyła wspomniane nabytki terytorialne, 
osłabiające Czechosłowację, która niewątpliwie jest – jak podkreślała redakcja 
– eksponentem interesów wielkiego nieprzyjaciela Polski, Związku Radzieckie-
go. Wspomniano również, iż poparcie Niemiec spowodowało uregulowanie dy-
plomatyczne konfliktu polsko-litewskiego. Autor wskazał też, iż ironią jest, że 
powodzenia polskie w „cieniu niemieckiej drogi do wielkoniemieckiej Rzeszy” 
zaowocowały nie wrogością, lecz odprężeniem w stosunkach polsko-radziec-
kich, którego dowodem było opublikowanie 26 listopada 1938 roku komunikatu 
polsko-radzieckiego, w którym obie strony podkreśliły wolę respektowania pod-
pisanych dotychczas umów dwustronnych. Jednak, jak podkreślała gazeta, nie 
udało się Polsce dalsze zmniejszenie terytorialne Czechosłowacji i osiągnięcie 
wspólnej granicy polsko-węgierskiej. Autor artykułu stwierdzał, iż w roku 1938 
okazało się, że swoboda działania polskiej polityki zagranicznej zależna jest od 
zachodniego sąsiada, zwłaszcza, iż wschodni sąsiad jest mocniejszy niż dawniej. 
Artykuł kończył się stwierdzeniem, że charakter stosunków Polski z Niemcami 
określi jej przyszły los.

W tym krótkim omówieniu wyraźnie zaakcentowano, nie wyrażając tego 
wprost, iż Polskę czeka podjęcie decyzji o ściślejszym opowiedzeniu się po stro-
nie III Rzeszy.

15 „Stettiner General-Anzeiger” (dalej StGA) nr 1 z 1.01.1939, s. 34.
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W parę dni później, 4 stycznia, ukazała się na stronie tytułowej kolejna infor-
macja dotycząca Polski. Mówiła ona o wydaleniu przez władze polskie 100 oby-
wateli czeskich z terenów Zaolzia, stanowiącym reakcję władz polskich na atak 
granatami ręcznymi ze strony czeskich nacjonalistów na polską restaurację16. Ga-
zeta wyrażała nadzieję, że te odwetowe działania polskich władz bezpieczeństwa 
spowodują, iż będzie można wkrótce oczekiwać spokoju na całym Zaolziu.

W dwa dni później poinformowano bez słowa komentarza, iż Adolf Hitler 
5 stycznia przyjął w swoim górskim domu na Obersalzbergu Józefa Becka po-
wracającego z wypoczynku w Monte Carlo, celem wyjaśnienia spraw dotyczą-
cych stosunków polsko-niemieckich17. Wtedy to Beck, o czym oczywiście gazety 
nie pisały, od samego Hitlera dowiedział się, iż ten pragnie przyłączyć do Rzeszy 
Wolne Miasto Gdańsk i wybudować przez Polskę eksterytorialną autostradę do 
Prus Wschodnich w zamian ostatecznie gwarantując granice Polski i prawa pol-
skie w Gdańsku oraz przedłużając pakt z 1934 roku na kolejne 25 lat.

W tym samym numerze zamieszczono relację z pobytu Becka w Monachium 
po wizycie u Hitlera w Alpach. Minister Beck w obecności ministra Ribbentropa 
zwiedził nowe budowle wzniesione w czasach Hitlera, a w Domu Niemieckiej 
Sztuki (Haus der Deutschen Kunst) wystawę poświęconą niemieckiej architek-
turze; wieczorem minister niemiecki na cześć polskiego wydał kolację w hotelu 
„Cztery pory roku” („Vier Jahresszeiten”). Jak relacjonowała szczecińska gazeta, 
obecni byli m.in. ambasador RP Lipski, szef gabinetu Becka hrabia Łubieński, 
bawarski namiestnik Rzeszy generał Ritter von Epp, nadburmistrz Fiehler, am-
basador niemiecki w Warszawie hrabia von Moltke18.

Oprócz tych agencyjnych informacji zamieszczono również obszerny arty-
kuł od stałego, niepodpisanego warszawskiego informatora pt. Polska polityka 
zagraniczna. Sprzeczności poglądów w Warszawie (Polens Außenpolitik. Wider-
streit der Meinungen in Warschau). Podkreślono, iż wizyta Becka w Niemczech 
wzbudziła poruszenie w Warszawie. „Żaden przypadek”, jak wskazuje autor. 
Przez kilka ostatnich dni na łamach polskiej prasy toczyła się wielogłosowa „wal-
ka o orientację polskiej polityki zagranicznej”. Niemiecki informator z Warsza-
wy relacjonował, iż w Polsce opowiada się anegdotę na temat Piłsudskiego, iż 
ten wysiadł z tramwaju na przystanku Niepodległość, nie jadąc do końcowego 

16 StGA nr 4 z 4.01.1939, s. 1.
17 StGA nr 7 z 7.01.1939, s. 1.
18 Tamże, s. 2.
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przystanku Socjalizm. Nawiązując do tej anegdoty, korespondent „Stettiner Ge-
neral Anzeiger” przytoczył następnie zdanie redaktora „Słowa Wileńskiego”, Sta-
nisława Mackiewicza, określając go szermierzem niemieckiej orientacji w Polsce 
(„Vorkämpfer der deutschen Orientierung”), który napisał, iż Piłsudski wysiadł 
na przystanku Niepodległość, a Beck na przystanku Przegrany. Gazeta zacyto-
wała również krakowski „Czas”, który stwierdził, iż Polska dłużej lub krócej 
może siedzieć we francuskim lub niemieckim wagonie, ale musi każdy z tych wa-
gonów opuścić, kiedy niezależność się kończy. Gazeta szczecińska skomentowała 
te słowa jako okazję do dyskusji nad kwestią, czy chodzi o niezależność polskiej 
polityki zagranicznej i jakiego środka pułkownik Beck użyje, aby ją zachować. 
Szczeciński organ poświęcił dużo miejsca na cytowanie słów z innego polskiego 
dziennika – „Gazety Polskiej”, dziennika rządowego – iż w polskim interesie 
jest mieć dobre stosunki zarówno z sąsiadami ze wschodu, jak i zachodu. Z tych 
głosów polskiej prasy wynikało, iż celem polskiej polityki zagranicznej będzie 
dbałość o zachowanie tzw. niezależności i gra o wysoką stawkę. Politycy polscy, 
podobnie jak Piłsudski w czasie Wielkiej Wojny, chcą zmieniać obozy w zależ-
ności od sytuacji. Gazeta określiła tę postawę, dominującą zwłaszcza w polskiej 
opinii publicznej, jako rodzaj psychozy19.

Przy okazji spotkania Becka z Hitlerem uzgodniono termin wizyty mini-
stra Ribbentropa w Warszawie, aby korzystając z okazji 5-letniej rocznicy paktu 
polsko-niemieckiego prowadzić dalsze rozmowy w sprawie interesującej Niem-
cy i Polskę. W „Stettiner General-Anzeiger” z 13 stycznia wspomniano o tej 
wizycie, podkreślając, że celem spotkania będzie określenie na nowo dobrych 
stosunków polsko-niemieckich. Wizyta Ribbentropa, jak stwierdzono, będzie 
„dowodem stabilizacji przyjacielskich stosunków polsko-niemieckich i to wła-
śnie w tych czasach, w których ta stabilizacja za granicą budzi głośne rozmaite 
wątpliwości”20.

24 stycznia, w przeddzień wizyty, w gazecie szczecińskiej ukazał się artykuł 
stałego warszawskiego korespondenta podpisanego inicjałami J. St. Tekst zatytu-
łowany był: Warszawskie oczekiwania. Na podróż ministra spraw zagranicznych 
Rzeszy do Polski (Warschauer Erwartungen. Zur Reise des Reichaußenministers 
nach Polen). Korespondent podawał, iż „już od kilku dni stoi Warszawa pod zna-
kiem nadchodzącej wizyty. Żaden przypadek, że do spotkania tego przywiązuje 

19 Tamże, s. 2.
20 StGA nr 13 z 13.01.1939, s. 1.
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się szczególne znaczenie w polskich politycznych kręgach i opinii publicznej. Po 
raz pierwszy w dziejach niemiecki minister spraw zagranicznych odwiedza sto-
licę Polski. Jest to rewizyta, odpowiedź na wizytę ministra Becka w Berlinie 
w 1935 r. Obok tych formalnych okoliczności podstawą tej rewizyty jest odno-
wienie przyjacielskich stosunków niemiecko-polskich w nowej sytuacji, jaka ist-
nieje od trzech miesięcy. W tym czasie w polskiej polityce, a zwłaszcza w polskiej 
opinii publicznej, ta zmiana geopolityczna nie spotkała się całkiem ze zrozumie-
niem. Pojawiły się głosy obawy o dalszych niemieckich planach, które spowodo-
wały stworzenie niewidocznego wału między oba zaprzyjaźnionymi państwami. 
Pierwszego wyłomu w tym murze dokonał Adolf Hitler 5 stycznia 1939 spoty-
kając się z ministrem Beckiem. Ścisła przyjaźń i współpraca niemiecko-polska 
napotyka na trudności ze strony wrogów tego porozumienia. Rekrutują się oni 
z różnych kręgów i z różnych państw. O czym będzie się w Warszawie mówić?, 
co się ustali?” – zapytuje retorycznie autor. Udziela bardzo ogólnej odpowiedzi, 
że będzie rozpatrywana kwestia Wschodu, a co trzeba zaznaczyć, że Niemcy nie 
mają interesów sprzecznych z Polską np. w kwestii Rusi Zakarpackiej, tak ważnej 
dla Polski ze względu na groźny nacjonalizm ukraiński.

W wywodzie tym nie ma żadnej aluzji do konkretnych postulatów niemiec-
kich. Tekst jest pełen ogólników podkreślających nienaruszalność przyjacielskich 
stosunków polsko-niemieckich21.

W numerze gazety szczecińskiej z dnia 26 stycznia 1939 roku znalazła się 
relacja z rozpoczętej dzień wcześniej wizyty ministra Ribbentropa z małżonką 
w Warszawie. Jak podkreślił dziennik, pociąg przybył planowo z Berlina do War-
szawy o 16:38. Ministra powitali na udekorowanym flagami niemieckimi i pol-
skimi Dworcu Głównym (w gazecie wymieniono najpierw przedstawicieli strony 
niemieckiej): ambasador III Rzeszy w Warszawie hrabia von Moltke, zastępca 
Landesgruppenleitera NSDAP na Polskę radca ambasady dr Krümmer, attaché 
wojskowy płk Himer, attaché lotniczy płk Gerstenberg oraz ambasadorowie: wło-
ski i węgierski.

Ze strony polskiej na dworzec przybył minister Beck z małżonką, ambasa-
dor RP w Berlinie Józef Lipski, prezydent miasta Warszawy Stefan Starzyński, 
wojewoda Władysław Jaroszewicz, szef dyplomatycznego protokołu Aleksander 
Łubieński, szef gabinetu ministra spraw zagranicznych hrabia Michał Łubieński, 

21 StGA nr 24 z 24.01.1939, s. 1–2.
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dyrektor departamentu spraw zachodnich hrabia Potocki, oraz, jak podkreśliła 
gazeta, również liczni inni urzędnicy polskiego ministerstwa.

Już to szczegółowe wymienianie nazwisk osób przebywających na dworcu 
świadczyło, iż przywiązywano, zwłaszcza ze strony niemieckiej, duże znaczenie 
do tej wizyty.

„Stettiner General-Anzeiger” podkreślał, że przyjacielskie niemiecko-pol-
skie stosunki stabilizuje pakt, który mógł być zawarty jedynie dzięki śmiałej de-
cyzji Adolfa Hitlera i marszałka Piłsudskiego22.

Na kolejnej stronie gazety zamieszczono relację ze spotkania zatytułowaną 
Serdeczne toasty w Warszawie. Niemieckopolska polityka porozumienia będzie 
chroniona wszelkimi sposobami. Pakt z 1934 r. podstawą do współpracy. W tej 
relacji, pełnej przyjaznych słów, opisano spotkanie obu ministrów, ich mowy 
z toastami na cześć Adolfa Hitlera i pamięci marszałka Piłsudskiego – twórców 
polsko-niemieckiego porozumienia. Obie strony oficjalnie zgadzały się co do po-
zytywnego znaczenia paktu z 1934 roku.

W kolejnej informacji opisano spotkanie Ribbentropa w Warszawskim Nie-
mieckim Klubie z reichdeutschami mieszkającymi w Warszawie. Gazeta cytowa-
ła słowa ministra, który podkreślał, iż Niemcy w Polsce mają być wyrazicielami 
woli Hitlera, który pragnie, aby skończyć ostatecznie ze stanem niedawnej wro-
gości niemiecko-polskiej23.

Jak informowała szczecińska gazeta w dniu następnym w obszernej infor-
macji pt. Ribbentrop u Mościckiego24, minister niemiecki spotkał się nie tylko 
z prezydentem Polski, lecz także z premierem Składkowskim i Edwardem Ry-
dzem-Śmigłym. Złożył wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza w obecności 
generała Kasprzyckiego i kompanii honorowej garnizonu warszawskiego. Orkie-
stra wykonała hymn niemiecki i nazistowską „Horst-Wessel-Lied”. Następnie na 
wojskowym cmentarzu powązkowskim Ribbentrop odwiedził groby żołnierzy 
niemieckich z I wojny światowej. Do gazet nie przeniknęły wiadomości o kontro-
wersjach, które pojawiły się w poufnych rozmowach na tematy polityki aktualnej.

Po powrocie ministra do Berlina 28 stycznia zamieszczono na stronie ty-
tułowej komentarz pt. Dobre niemieckopolskie porozumienie (Gutes deutsch 
polnisches Einvernehmen), w którym w ogólnych słowach potwierdzono wolę 

22 StGA nr 26 z 26.01.1939, s. 1.
23 Tamże, s. 2.
24 StGA nr 27 z 27.01.1939, s. 2.
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o porozumieniu uzyskanym w przyjacielskiej atmosferze25. Jednak jak wynika 
z innych źródeł, Niemcy byli rozczarowani, bowiem brakowało zasadniczego 
przełomu politycznego. Oficjalnie, mimo wszystko, zachowywano pozory przy-
jaźni. Pozytywne słowa o Polsce i marszałku Piłsudskim znalazły się w tekście 
uroczystego wystąpienia Hitlera 30 stycznia 1939 roku w 6. rocznicę dojścia do 
władzy, które zamieszczono w gazecie szczecińskiej26. Hitler wówczas powie-
dział: 

W tych dniach minęła piąta rocznica naszego paktu nieagresji z Polską. O wartości 
tego układu między wszystkimi przyjaciółmi nie ma wielkiej różnicy zdań. Trze-
ba się zapytać w jakim punkcie Europa by była, jeżeli by, prawdziwie zbawienna 
ta umowa nie doszła by do skutku. Wielki polski marszałek i patriota swojemu 
narodowi wyświadczył to dobrodziejstwo podobnie jak narodowosocjalistyczny 
rząd narodowi niemieckiemu. Również w niespokojnych miesiącach zeszłego roku 
przyjaźń niemiecko-polska była uspakajającym zjawiskiem europejskiego poli-
tycznego życia.

Od wystąpienia Hitlera wzmianki o Polsce na jakiś czas zniknęły z łamów 
prasy. 17 lutego po raz pierwszy od dłuższego czasu pojawiła się informacja, i to 
na stronie tytułowej, o Polsce w krytycznej tonacji. Ogłoszono artykuł pt. Polska 
dzieli dalej niemieckie majątki ziemskie. Liczne niemieckie majątki przeznaczane 
są znowu do przymusowej parcelacji (Polen teilt weiter deutschen Grundbesitz 
auf. Die deutsche Güter zu den Zwangsparzellierungen wieder am stärksten her-
angezogen). Gazeta podkreślała, że jest to pozbawianie praw gospodarczo-poli-
tycznych Niemców27.

W pozytywnym aspekcie ukazano Polskę przy okazji wizyty Heinricha 
Himmlera w Warszawie 18 lutego 1939 roku. W gazecie szczecińskiej datowanej 
na 19 lutego zamieszczono sprawozdanie z tej wizyty28, a w wydaniu z 20 lutego 
pokazano zdjęcie Himmlera witanego na dworcu w Warszawie przez szefa pol-
skiej policji, generała Józefa Kordiana Zamorskiego29.

22 lutego zamieszczono artykuł o neutralnym wydźwięku dotyczący mniej-
szości niemieckiej w Polsce oraz, w tym samym numerze, o niemiecko-polskich 

25 StGA nr 28 z 28.01.1939, s. 1.
26 StGA nr 31 z 31.01.1939, s. 5.
27 StGA nr 48 z 17.02.1939, s. 1.
28 StGA nr 50 z 19.02.1939, s. 1.
29 StGA nr 51 z 20.02.1939, s. 1.
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rozmowach grup roboczych powołanych przez oba ministerstwa spraw zagra-
nicznych30.

Od tego czasu przez przeszło miesiąc nie pojawiały się żadne informacje 
dotyczące Polski. W połowie marca 1939 roku Niemcy zlikwidowały państwo 
czechosłowackie, przyłączając do Rzeszy Czechy i Morawy jako protektorat, 
natomiast Słowacja ukonstytuowała się jako niezależne formalnie państwo. Ruś 
Zakarpacką, należącą uprzednio do Czechosłowacji, zbrojnie w walce zajęły 
Węgry, tworząc tym samym dla Polski upragnioną wspólną granicę jako zaporę 
dla nacjonalizmu ukraińskiego. Pod koniec marca Niemcy przyłączyły do Prus 
Wschodnich okręg kłajpedzki należący do Litwy.

Po „załatwieniu” tych zmian granicznych Niemcy ostatecznie postanowiły 
uregulować wszystkie kwestie z Polską. Jeszcze w sposób pokojowy. Dowodzi 
o tym wpis w dzienniku Goebbelsa pod datą 25 marca 1939 roku: „Wieczorem 
z Führerem do lokalu Wintergarten. Trochę odprężenia. Führer rozmyśla nad za-
łatwieniem problemu Gdańska. Chce trochę nacisnąć na Polskę i ma nadzieję, że 
ona na to zareaguje. Musimy jednak przełknąć gorzką pigułkę i zagwarantować 
granice Polski”31.

Kierujący niemiecką propagandą uznali, że należy odejść taktycznie od do-
tychczasowego kurtuazyjnego tonu wobec Polski.

30 marca pojawił się w szczecińskiej gazecie artykuł pt. Akty gwałtów prze-
ciw Niemcom na polskim Pomorzu (Pommerellen). Smutne następstwa systema-
tycznego podżegania przez polskie gazety i Związku Zachodniego (Gewaltakte 
gegen Deutsche in Pommerellen. Traurige Folgen der systematischen Hetze pol-
nischer Zeitungen und des Westverbandes)32. Jednak na razie był to jedynie po-
jedynczy sygnał ostrzegawczy ze strony III Rzeszy. Prasa niemiecka, wykonując 
instrukcje ministerstwa propagandy, początkowo nie informowała o zatargach 
ludności polskiej z mniejszością niemiecką, jakie miały miejsce w lutym i marcu 
1939 roku. Gra szła bowiem o dużą stawkę. Nastąpiły jednak przecieki prasowe 
do europejskiej opinii publicznej o żądaniach niemieckich.

Pod koniec marca 1939 roku premier Wielkiej Brytanii Chamberlain, w od-
powiedzi na złamanie postanowień układu monachijskiego, oświadczył, iż jego 
kraj da gwarancje niepodległości Polsce. Ze źródeł angielskich wynikało jednak, 

30 StGA nr 53 z 22.02.1939, s. 1, 2.
31 J. Goebbels, Dzienniki, t. 1…, s. 553.
32 StGA nr 89 z 30.03.1939, s. 2.
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co dla polityków z Warszawy było niepokojące, że gwarancja odnosiła się jedynie 
do niepodległości Polski, a nie do jej integralności terytorialnej33.

W „Stettiner General Anzeiger” 2 kwietnia 1939 roku ukazała się informa-
cja pod tytułem Polska reaguje kwaśno (Polen reagiert sauer). Bardzo chłodne 
przyjęcie oświadczenia Chamberlaina w polskiej prasie (Sehr kühle Aufnahme 
der ChamberlainErklärung in der polnischen Presse). Autor wyraźnie bagate-
lizował wagę angielskiego oświadczenia i stwierdzał wyczekującą postawę Pol-
ski34. Jednak 4 kwietnia pojawiła się obszerna informacja o przyjeździe ministra 
Becka do Londynu35. Był to moment decydujący w stosunkach polsko-niemiec-
kich.

7 kwietnia 1939 roku w szczecińskim dzienniku na tytułowej stronie uka-
zała wielkimi literami zatytułowana informacja pt. Polska dała się złapać (Polen 
lässt sich einfangen). Obszerny artykuł miał podtytuł Okrążanie – niebezpieczna 
gra Polski (Einkreisung – gefährliches Spiel für Polen). Polska przyjęła osta-
tecznie gwarancje angielskie i tym samym, według gazety szczecińskiej, stała 
się wrogiem Niemiec i, jak to określiła, zaprzęgła się w służbie angielskiego im-
perializmu. Gazeta podkreślała, iż jest to sprzeczne z duchem układu zawartego 
między marszałkiem Piłsudskim a Hitlerem w 1934 roku36.

Konsternacja Niemców była wielka. Uznali to za generalną zmianę sojuszy 
ze strony polskiej. Minister Goebbels napisał wtedy w swoim prywatnym dzien-
niku: „Londyn i Warszawa zawarły układ o pomocy wzajemnej. Beck wpadł 
więc w pułapkę zastawioną przez lordów. Polska będzie musiała zapewne kiedyś 
za to drogo zapłacić. Z Czechami też się tak zaczęło. A na koniec przyszedł roz-
biór tego państwa”37.

Od tego czasu wiadomości o Polsce w gazecie szczecińskiej pojawiały się 
bardzo często, teraz już w zdecydowanie negatywnej tonacji. 29 kwietnia „Stet-
tiner General-Anzeiger” przedrukował obszerną mowę Hitlera z 28 kwietnia 
w Reichstagu, kiedy po raz pierwszy oficjalnie ujawnił on propozycje, jakie miał 
dla Polski i które Polska odrzuciła. Wobec tego Hitler oświadczył, że Polska 

33 S. Żerko, Stosunki polskoniemieckie…, s. 290.
34 StGA nr 92 z 2.04.1939, s. 15.
35 StGA nr 94 z 4.04.1939, s. 1.
36 StGA nr 97 z 7.04.1939, s. 1.
37 J. Goebbels, Dzienniki, t. 1…, s. 556.
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jednostronnie naruszyła zawarty przez niego i marszałka Piłsudskiego układ 
i tym samym uważa on, że układ ten już nie obowiązuje38.

Szybko wzrastał poziom agresji przeciw Polsce w prasie. Na pełną skalę roz-
poczęła się swoista zimna wojna. 4 maja gazeta szczecińska zatytułowała swoje 
doniesienia z Warszawy Okrzyki w Warszawie: na Prusy Wschodnie. Bezczelna 
szowinistyczna heca na wojskowej paradzie. Niedorzeczne roszczenia nasilają 
się (Rufe In Warschau: Nach Ostpreußen. Unverschämte chauvinistische Herze 
bei einer Militärparade. Die wahnwitzigen Forderungen mehren sich)39.

6 maja gazeta skomentowała mowę ministra Becka w polskim Sejmie w ar-
tykule pt. Fałszywe twierdzenia – fałszywy patos (Falsche Behauptungen – fal-
sche Pathos)40. Beck, według gazety, traktuje Wolne Miasto Gdańsk jakby było 
ono od wieków wolnym miastem i naruszenie tego stanu uważa wręcz za zdradę 
wobec przodków. A przecież stworzenie wolnego miasta Gdańska było niedosko-
nałym tworem Wersalu. I co ma wspólnego polski honor z obroną tego chybione-
go przedsięwzięcia?

W tym samym numerze w artykule pt. Polskie roszczenia. Odra do Szcze-
cina (Polnische Forderung. Die Oder bis Stettin) relacjonowano przebieg wiecu 
studentów w Poznaniu. W auli uniwersyteckiej wykładowcy i studenci, według 
relacji korespondenta gazety, prześcigali się w żądaniach granicznych wobec Nie-
miec. Mówcy podkreślali, iż obecna granica polsko-niemiecka liczy 2700 km i że 
można osiągnąć korzystną linię graniczną liczącą jedynie 400 km na Odrze do 
Szczecina. Gazeta ironizowała, że ta nowa granica polsko-niemiecka stworzona 
zostanie po zwycięstwie polskim „pod Berlinem”. Autor artykułu stwierdzał, iż 
wypowiadane w przemówieniach słowo „Hitler” prowokowało u obecnych na sali 
do wznoszenia obelżywych okrzyków41.

W kolejnych dniach szczecińska gazeta wiele miejsca poświęcała Polsce. 
8 maja gazeta obwieszczała: Polska ukazuje prawdziwe oblicze (Polens wahres 
Gesicht entlarvt)42.

38 StGA nr 118 z 29.04.1939, s. 17.
39 StGA nr 123 z 4.05.1939, s. 1.
40 StGA nr 125 z 6.05.1939, s. 1.
41 Tamże.
42 StGA nr 127 z 8.05.1939, s. 1.
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10 maja – Brutalne pogróżki przeciw Niemcom w Polsce (Brutale Drohun-
gen gegen Deutsche in Polen)43.

12 maja – Polskie prowokacje graniczne (Polnische Provokation an der 
Grenze)44.

14 maja – Polacy strzelają do obywateli Gdańska (Polen schießen auf Dan-
ziger Bürger)45.

16 maja – Niemcy z Polski pobici śmiertelnie (Deutsche von Polen zu Tode 
geprügelt), Świadectwa polskiej nienawiści (Zeugnisse polnischen Hasses)46.

W tym czasie prasa obu stron podsycała napięcie przyczyniając się w pew-
nym stopniu do stymulowania aktów przemocy zarówno ze strony niemieckiej, 
jak i polskiej po obu stronach granicy, gdzie istniała swoista mozaika narodo-
wościowa. Także w Polsce gazety dawały upust wielkiej niechęci do Niemiec 
i Niemców, zwłaszcza na łamach prasy endeckiej, socjalistycznej, komunistycz-
nej i żydowskiej. Na przykład w „Dzienniku Bydgoskim” z 11 maja 1939 roku 
autorka Zofia Żelska-Mrozowicka otwarcie wzywała do mordowania Niemców 
w Polsce47. Na skrajnie antyniemiecką propagandę w gazetach zwrócił uwagę 
w połowie maja 1939 roku w rozmowie z premierem Składkowskim wicemini-
ster spraw zagranicznych Polski, Jan Szembek. Uważał on, że drukowanie np. 
map, gdzie granice Polski rozciągają się od Berlina daleko na wschód w głąb 
ZSRR, jak również szyderstwa z kanclerza III Rzeszy i jego współpracowników, 
są szkodliwe dla polskiej racji stanu48.

Strona niemiecka nie pozostawała dłużna. „Stettiner General-Anzeiger” 
drukował w polemice z Polską pełne sarkazmu felietony – 18 maja 1939 roku 
autor felietonu pt. Szczecin wszyscy wysiadać (Szczecin alles aussteigen) pisał:

W polskim rozkładzie jazdy pociągów są następujące stacje kolejowe: Królewiec, 
Malborg, Lemborg, Slupsk, Pila i Szczecin. Czy państwo znają te nazwy? Z pew-
nością nie. Szczecin to Stettin, Slupsk to Stolp. Lemborg to Lauenburg, Pila – 
Scheidemühl, Królewiec – Königsberg. I tak marzą dzisiejsi Polacy. Ale to tylko 

43 StGA nr 129 z 10.05.1939, s. 1.
44 StGA nr 131 z 12.05.1939, s. 2.
45 StGA nr 133 z 14.05.1939, s. 1.
46 StGA nr 135 z 16.05.1939, s. 1.
47 E.C. Król, Polska i Polacy w propagandzie…, s. 214.
48 Tamże.
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marzeniem pozostanie i Stettin nigdy Szczecinem nie będzie się zwał (Es wird aber 
nur ein Traum bleiben und Stettin wird niemals Szczecin heißen)49.

W dwa dni później gazeta donosiła od swojego korespondenta z Warsza-
wy, iż mieszkańcy stolicy Polski wręcz doznają „zawrotu głowy i wszystko co 
angielskie jest teraz w wielkiej modzie (Warschau im Taumel. Alles englische 
ist dort große Mode)”50. Autor podkreśla, iż Warszawa dla przybysza z Zachodu 
jest miastem Bliskiego Wschodu, gdzie się łączy Europa z Azją, gdzie w kawiar-
niach i teatrach ukazuje się publiczność o wyrafinowanej elegancji i kręci się 
ta tragiczna mieszanina wschodniej krwi z zachodnim duchem („die tragische 
Mischung östlichen Blutes mit westlichen Geist”). Autor przeciwstawia rządzą-
ce Polską warstwy, pozbawione wyobraźni, przeciętnemu Polakowi, który musi 
się borykać z nędznym losem, niedostatkiem. Podkreśla, iż w tym czasie, kiedy 
polscy kupcy wytrwale prowadzą rzeczywiste i korzystne dla obu stron interesy 
z Niemcami, w warszawskich kinach publiczność zachwytem reaguje na podno-
szenie flagi na angielskim okręcie. Nastąpił bojkot niemieckich filmów na rzecz 
angielskich i amerykańskich. W końcowych słowach relacji autor pisze, iż wielki 
marszałek Józef Piłsudski w ostatnich latach swojego życia stwierdził: „zdałem 
egzamin mojego życia i chciałbym ażeby każdy z moich żołnierzy mógł to samo 
oświadczyć”. Autor podkreśla, iż obecnie kierujący państwem polskim na wsku-
tek englisch season stali się ślepcami.

Do końca omawianego okresu ton gazety się już nie zmienił. To wskazywa-
nie na brak całkowitego realizmu politycznego polskich sfer rządzących i zdradę 
przez nich polityki marszałka Piłsudskiego będzie dominantą w polemikach pu-
blicystycznych.

Analiza materiału prasowego z dwóch pierwszych kwartałów 1939 roku 
wskazuje, iż dziennik szczeciński, w realiach państwa totalitarnego, kierował się 
wytycznymi centralnych władz III Rzeszy. Mimo braku formalnej cenzury pre-
wencyjnej, „Stettiner General-Anzeiger” musiał mieć na względzie rację stanu 
III Rzeszy. Stąd wyraźnie widać w artykułach zmieniającą się taktykę władz nie-
mieckich wobec Polski. Od nadziei trwającej do końca marca 1939 roku, iż Polska 
stanie się dla Niemiec Juniorpartner, czyli państwem jednocześnie sprzymierzo-
nym i zależnym, do narastającego rozczarowania na początku kwietnia i wręcz 

49 StGA nr 137 z 18.05.1939, s. 2.
50 StGA nr 139 z 20.05.1939, s. 1.
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otwartych gróźb i wzrastającej wrogości od maja 1939 roku. Ten stan napięcia 
politycznego między Niemcami i Polską będzie trwał do tragicznego września.
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AbstrAkt

Analiza materiału prasowego z dwóch pierwszych kwartałów 1939 roku wskazuje, iż 
dziennik szczeciński, w realiach państwa totalitarnego, kierował się wytycznymi cen-
tralnych władz III Rzeszy. Mimo braku formalnej cenzury prewencyjnej, „Stettiner Ge-
neral Anzeiger” musiał mieć na względzie rację stanu III Rzeszy. Stąd wyraźnie widać 
w artykułach zmieniającą się taktykę władz niemieckich wobec Polski. Od nadziei trwa-
jącej do końca marca 1939 roku, iż Polska stanie się dla Niemiec Juniorpartner, czyli 
państwem jednocześnie sprzymierzonym i zależnym, do narastającego rozczarowania na 
początku kwietnia i wręcz otwartych gróźb i wzrastającej wrogości od maja 1939 roku. 
Ten stan napięcia politycznego między Niemcami i Polską będzie trwał do tragicznego 
września.

turning-point in the polish-german relations in spring 1939  
in the light of the ‘Stettiner General-anzeiGer’

AbstrAct

An analysis of the press material of the first two quarters of 1939 indicates that the 
Szczecin daily in the reality of a totalitarian state was guided by the directives of the cen-
tral authorities of the Third Reich. There was no formal preventive censorship, however 
‘Stettiner GeneralAnzeiger’ had to take into consideration the raison d’état of the Third 
Reich. Therefore the changing attitude of the German authorities towards Poland is well 
visible in the articles; from hope that Poland might become Germany’s Juniorpartner, 
i.e. a state at the same time allied and dependent, cherished to the end of March 1939, to 
a growing disappointment at the beginning of April and open threats since May 1939. 
That state of political tension between Poland and Germany was to be maintained up to 
the tragic September 1939.
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W wyniku zmiany granic, jakie nastąpiły po zakończeniu drugiej wojny świa-
towej, ziemie na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej znalazły się w granicach 
państwa polskiego. W marcu 1945 roku utworzono okręg zachodniopomorski – 
późniejsze województwo szczecińskie. Jego organizacja i integracja nie były ła-
twe. Procesy integracyjne utrudnione były przez „zniszczenia wojenne, obecność 
Armii Czerwonej, wymianę ludności (…), poczucie niepewności co do losu tych 
ziem”1. 

Proces tworzenia społeczeństwa Pomorza Zachodniego również po okresie pionier-
skim nie był prosty. Na obszarze tym znalazło się przecież aż pięć grup ludności, 

* dr Janina Kosman, Archiwum Państwowe w Szczecinie, e-mail: j.kosman@szczecin-ap.
home.pl.

1 A. Hutnikiewicz, Wrastanie Pomorza Zachodniego w polski organizm społecznogospo-
darczy po 1945 roku, w: Kongres pomorski. Od historii ku przyszłości Pomorza, red. H. Bronk, 
E. Włodarczyk, Szczecin 1999, s. 225. Na temat Ziem Odzyskanych zob. G. Nieć, Ziemie Odzyska-
ne jako przedmiot propagandy, informacji i promocji, w: Prasa Dolnego Śląska: teoria, tradycja, 
współczesność, red. J. Jarowiecki, G. Nieć, Wrocław 2007, s. 95–114.

DOI: 10.18276/pz.2016.2-06



108 Janina Kosman

a więc dawni mieszkańcy, przesiedleńcy, wysiedleńcy z Kresów Wschodnich, 
reemigranci z państw europejskich, ludność ukraińska i inne mniejszości narodo-
we2.

Trzeba pamiętać, że w regionie w 1946 roku mieszkało ok. 36 tysięcy Ży-
dów, a od 1947 roku ok. 50 tysięcy przesiedlonych tu przymusowo Ukraińców – 
z czasem pierwsi z nich emigrowali, drudzy asymilowali się. Najliczniejszą grupę 
– przesiedleńców z dawnych ziem Polski – charakteryzowały rozmaite postawy, 
odmienne motywy przyjazdu na Ziemie Odzyskane, zróżnicowany poziom cywi-
lizacyjny, duża mobilność. Z kolei wyróżnikiem wielu wysiedleńców z Kresów 
Wschodnich RP, zwanych przez dziesiątki lat repatriantami, była nadzieja po-
wrotu do utraconej ziemi ojczystej. Pod koniec lat pięćdziesiątych uznali oni jed-
nakże Pomorze Zachodnie za nowe miejsce stałego zamieszkania3. Taką charak-
terystykę owej społeczności daje szczeciński literat i publicysta, Franciszek Gil: 

Nie było tu uniwersytetu, nie było szkoły wyższej, kiedy obejmowaliśmy to miasto 
i nie jechali tu ludzie, którzy całe życie skupiali się w uczelniach i laboratoriach. 
Jeszcze przed pierwszą wojną poznaniacy jeździli na studia dalej na zachód, do 
cichej uniwersyteckiej Gryfii. W Szczecinie w kwietniu 1945 roku nie osiedlały 
się nasze wyburzone gdzie indziej śródmieścia, nie ciągnęła do tego miasta, jak 
do Wrocławia i w okolice Jeleniej Góry, inteligencja. W Szczecinie osiedlały się 
peryferie. Tysiące ludzi z peryferii widziało w tym obszarze szersze niż wokół 
siebie oka społeczne, swoje życie od nowa. Czuły luz społeczny nowo tworzącego 
się miasta – całą społeczną drabinę wolną4. 

Niezwykle interesującym jest więc problem stratyfikacji społecznej osie-
dlającej się tu ludności, tworzącej swoistą mozaikę. Trzeba podkreślić, iż 1/3 no-
wych mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego pochodziła z najbardziej 
zapóźnionych pod względem kultury i oświaty ziem II Rzeczypospolitej. Znaj-
duje to potwierdzenie w badaniach statystycznych, które jeszcze w 1963 roku 

2 Tamże, s. 227.
3 Tamże, s. 228. Zob. też: Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim 1945–1950, red. K. Ko-

złowski, cz. I i II, Szczecin 2002–2003 oraz G. Nieć, Przeglądy i recenzje: R. Domke, Ziemie Za-
chodnie i Północne w propagandzie lat 1945–1948, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, XV, 2012, 
z. 2 (30), s. 129–136.

4 F. Gil, Zapiski do reportażu o Szczecinie, cyt. za: K. Kozłowski, Wybrane problemy politycz-
ne i kulturalne dotyczące relacji: Niemcy, Rosjanie i Polacy na Pomorzu Zachodnim po drugiej 
wojnie światowej, w: Kongres Pomorski…, s. 212. Zob. też K. Kozłowski, Życie kulturalne Szcze-
cina w latach 1945–1980. Szkic historyczny, Szczecin 1994.
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wykazywały, iż 43,2% ludności powyżej 50. roku życia nie posiadało podstawo-
wego wykształcenia5. 

W tym tworzącym się od podstaw społeczeństwie, zdobywającym kolejne 
szczeble wolnej społecznej drabiny, szczególną rolę miała do wypełnienia kultu-
ra. Na obszarze, gdzie „są różni ludzie, o różnych zwyczajach i różnej tradycji, 
którzy znaleźli się w nowych warunkach i muszą w nich wydatnie pracować, kul-
tura miała scalać, integrować, wytwarzać więzi społeczne”6. Organizacją życia 
kulturalnego, będącego swoistą dominantą tego historycznego czasu, zajmowało 
się wiele instytucji z administracją terenową na czele, a także związków (jak 
chociażby Polski Związek Zachodni), stowarzyszeń, organizacji społecznych, 
Kościół, osoby prywatne zakładające wypożyczalnie książek, księgarnie i szkoły 
artystyczne. Dzięki ich zaangażowaniu można mówić o procesie kulturalnego 
zagospodarowania Pomorza Zachodniego, w którym to dziele szczególnie ważne 
było kształtowanie środowisk i instytucji kultury.

Szybko następował rozwój środowiska plastycznego, a przybyli w 1947 roku 
do Szczecina Paweł Bałakirew, Emanuel Messer, Guido Reck czy Henryk Boehl-
ke stali się tegoż środowiska ikonami. Dzięki tzw. akcji osadniczej literatów, po-
jawili się w Szczecinie między innymi: Jerzy Andrzejewski, Konstanty Ildefons 
Gałczyński, Tymoteusz Karpowicz, Edmund Osmańczyk, Witold Wirpsza, Wik-
tor Woroszylski7. Pokaźną liczbą inicjatyw wykazało się w latach czterdziestych 
środowisko teatralne. Powołano Teatr Mały, Teatr Polski, Komedię Muzyczną. 
W życiu muzycznym, jak pisał Wacław Piotrowski, wybitny muzykolog, organi-
zator życia muzycznego w powojennym Szczecinie:

(…) na pierwszy ogień poszło szkolnictwo muzyczne. W pierwszych miesiącach 
1946 r. powstały na terenie Szczecina dwie szkoły muzyczne, do których od sa-
mych początków napływ uczniów był tak wielki, że dzisiaj one nowych uczniów 
przyjmować nie mogą8.

5 K. Kozłowski, Główne kierunki rozwoju kultury na Pomorzu Szczecińskim w latach 1945–
1980, Szczecin 1980, s. 7.

6 Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej: APS), Biuro Prezydialne WRN w Szczecinie, 
Komisja Kultury i Oświaty, sygn. 744, s. 59.

7 S. Telega, Ośmiu literatów w drodze do Szczecina, „Szczecin. Tygodnik Pomorza Zachodnie-
go” 1948, nr 17–18, s. 11.

8 W. Piotrowski, Życie muzyczne Szczecina dawniej i dziś, „Szczecin. Tygodnik Pomorza Za-
chodniego” 1948, nr 11–12, s. 47.
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Zakładano zespoły chóralne i orkiestry. Rozpoczęło się zabezpieczanie 
zbiorów muzealnych i księgozbiorów – otwarto Muzeum Miejskie, Archiwum 
Państwowe, zainicjowano akcję zakładania powszechnych bibliotek publicznych. 
Jednakże w 1948 roku Walerian Lachnitt, publicysta, krytyk literacki i teatralny, 
organizator życia kulturalnego zauważył: 

Ludzi kultury jest ciągle mało w Szczecinie, o wiele za mało, ale właśnie ta ich gro-
madka sprawiła, że płonący w nich ogień zapala coraz nowe pożary. Dużo jeszcze 
dymu…9

Jak na tym tle wyglądało czytelnictwo, polska książka i jej znaczenie 
w okresie pionierskim w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim? Posługując się 
retoryką W. Lachnitta, można postawić pytanie: czy więcej tu było ognia, czy 
dymu? Najwięcej bodaj entuzjazmu. Oddajmy pierwszeństwo głosom z tych lat: 

(…) w miarę napływu ludności polskiej i zagospodarowania miast i wsi rodzi się 
potrzeba książki polskiej. Można śmiało powiedzieć, że była ona tak samo cenio-
na przez pierwszych osadników jak najniezbędniejsze narzędzia i znajdowano ją 
w plecaku pierwszych osadników obok chleba i soli, łyżki czy miski10.

W powojennym rozwoju życia kulturalnego ogółu ludności niezmiernie ważnym 
czynnikiem staje się dobra książka, szczególnie na terenie Ziem Odzyskanych (…). 
Gromadzenie książek w bibliotekach domowych posiada nadto znaczenie wycho-
wawcze, polegające na przyzwyczajeniu dorastającej młodzieży do otaczania się 
najbardziej wartościowymi książkami. Niechże więc książka zawędruje jak naj-
liczniej do naszych szczecińskich domów, ożywi swą treścią długie, jesienne wie-
czory i niech hasło „W każdym domu biblioteka” stanie się czynem11. 

Pierwsza z tych opinii wydaje się dyskusyjna, zważywszy na wiele gło-
sów wręcz przeciwnych, jak ten chociażby: „Rzadko który przybysz przywoził 
w swoim skromnym dobytku książkę”12. Inaczej pisze Jerzy Brinken, założyciel 

9 W. Lachnitt, Biczem czy entuzjazmem – wiarą czy lekceważeniem?, „Szczecin. Tygodnik Po-
morza Zachodniego” 1948, nr 17–18, s. 4.

10 H. Dąbrowicz, Książka na Pomorzu Szczecińskim, „Rocznik-Informator Pomorza Zachod-
niego 1945–1948”, Szczecin 1948, s. 55. 

11 J. Karakulski, W każdym pomorskim mieszkaniu biblioteka domowa, „Szczecin. Tygodnik 
Miasta Morskiego” 1946, nr 21–22, s. 171.

12 A. Majorek, Karta do dziejów czytelnictwa i książki polskiej na Pomorzu Zachodnim w wie-
ku XIX i XX, w: Czytelnie i biblioteki w województwie koszalińskim. Wspomnienia z pola walki 
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jednej z pierwszych w Szczecinie prywatnych wypożyczalni: „Na szczęście wie-
lu osadników przywiozło ze sobą trochę ulubionych książek w języku ojczystym. 
W sumie była to dosyć spora liczba”13. Te dwie wypowiedzi wskazują na oblicze 
społeczne i kulturowe nowych mieszkańców Pomorza Zachodniego. Wykluczeni 
piśmienniczo – używając dzisiejszej nowomowy, stanowiący znaczny odsetek – 
w swoim skromnym dobytku z pewnością nie mieli książek. Tymi dysponowała 
osiedlająca się tu inteligencja. Swój księgozbiór przywieźli do Szczecina Leon 
Królak, współzałożyciel Spółdzielni Wydawniczej „Polskie Pismo i Książka”, Ja-
nina Szczerska, nauczycielka i dyrektorka pierwszego szczecińskiego liceum czy 
przybywający do miasta pisarze. Niektóre z ocalonych przez nich książek można 
było oglądać na zorganizowanej w 1946 roku w Szczecinie wystawie zatytuło-
wanej „Książka i jej powstanie”. Stwierdzenie, iż książka stawała się ważnym 
czynnikiem rozwoju kulturalnego, można uznać za miarodajne, mając jednakże 
na uwadze społeczność, w której nieliczny tylko odsetek posiadał wykształcenie 
podstawowe. Należy tu jeszcze uwzględnić preferencje kulturalne, wśród których 
dominowały takie formy, jak kino, radio, cyrk oraz uwarunkowania społeczne, 
dla których charakterystyczna będzie opinia: „najpierw trzeba żyć i mieszkać, 
a później dopiero można kupować książki i czytać”14. 

Literaturę przywiezioną na Pomorze Zachodnie „w osadniczych plecakach”, 
o której wspominał J. Brinken, stanowiły przede wszystkim klasyka polska, 
modlitewniki, podręczniki szkolne, broszury edukacyjne i kalendarze rolnicze. 
Te właśnie książki mieli okazję oglądać na jednej z ważniejszych szczecińskich 
wystaw ostatnich lat „Codzienność historii” młodzi mieszkańcy Szczecina, a star-
si skonstatować z serdecznym sentymentem: „Nasze życie już w muzeum”15.

o utrzymanie kultury polskiej w latach 1848–1939 i o jej upowszechnienie w latach 1948–1958, 
Koszalin 1959, s. 29.

13 J. Brinken, Rola książki polskiej w pionierskich latach kultury szczecińskiej, w: Pionierskie 
lata kultury szczecińskiej. Materiały z sesji popularnonaukowej odbytej w Szczecinie 13 V i 28 X 
1985 r., red. K. Kozłowski, Szczecin 1986, s. 311.

14 Spółdzielczość walczy o oświatę dla ludności Pomorza Zachodniego, „Szczecin. Tygodnik 
Miasta Morskiego” 1946, nr 19–20, s. 156–157.

15 Codzienność historii. Katalog wystawy. Wystawa zorganizowana w sześćdziesięciolecie 
państwowości polskiej na Pomorzu Zachodnim / Die Alltäglichkeit der Geschichte. Katalog zur 
Ausstellung. Ausstellung anlässlich der sechzigjährigen polnischen Staatlichkeit in Westpommern, 
red. L. Karwowski, A. Bartczak i in., Szczecin 2007. W Katalogu czytamy: „Pierwsi osadnicy 
zamieszkali w domach, w których pozostały materialne ślady po ich poprzednich niemieckich 
lokatorach – meble, sprzęty kuchenne, naczynia. Nowi mieszkańcy oswajali wnętrza, wprowa-
dzając do nich przywiezione ze stron ojczystych drobiazgi. Na półkach, na których stały naczynia 
z niemieckimi napisami, pojawiły się ręczniki przywiezione z rodzinnego domu i książki” (s. 74).
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Ludności osiedlającej się na wsi i „czyniącej sobie ziemię poddaną” w duchu 
ludowej religijności, pomocne były zaczytane zwykle do ostatniej kartki ksią-
żeczki do nabożeństwa. Dramatowi wydziedziczenia z ojcowizny i zakorzenienia 
w nowym miejscu towarzyszyła bowiem niezmienna wiara chrześcijańska, reli-
gijność będąca „nośnikiem polskości”16.

Polska książka docierała do czytelnika różnymi drogami. Przyznanie zde-
cydowanego prymatu którejkolwiek z nich jest zadaniem trudnym. Silną pozycję 
zyskiwały biblioteki, których organizacja w latach czterdziestych pozostawała 
domeną władz samorządowych. Zadanie do wykonania było ogromne, zważyw-
szy na niedostatek polskich książek, na brak tradycji, do których można by na-
wiązać. Trudno bowiem określić w kategoriach tradycji polskie książki i czaso-
pisma docierające na Pomorze Zachodnie w XIX wieku z Gdańska, Poznania 
i Wrocławia. Większa ich liczba pojawiła się w okresie Wiosny Ludów oraz po-
wstania 1863 roku, którego to echa odbiły się na Pomorzu Zachodnim. Trafiały 
tu książki o treści religijnej, pedagogicznej, podręczniki do nauki języka polskie-
go, tolerowane, o ile zawierały również teksty w języku niemieckim. Niektóre 
z ówczesnych tytułów, jak chociażby Xążeczka dla Kaszebów (Gdańsk 1850) czy 
Mentor polski (Gdańsk 1821) do dzisiaj są obecne w szczecińskich księgozbio-
rach. Literatura ta jednakże ulegała prawie natychmiastowej konfiskacie. W wy-
kazach, jakie otrzymywała policja prowincji pomorskiej w drugiej połowie XIX 
wieku z dyspozycją konfiskat, znalazły się między innymi „Przegląd Poznański” 
i Zbiór uchwał sejmu polskiego z roku 1831, a na początku XX wieku Kalen-
darz mariański na 1909 r. i Mała historia Polski wydana przez Chociszewskiego 
w Gnieźnie17. Tak więc organizacja polskich bibliotek i czytelnictwa na Pomorzu 
Zachodnim była w drugiej połowie 1945 roku pracą u podstaw. Wieńczył ją suk-
ces, bowiem w ciągu niespełna trzech lat udało się stworzyć pełną sieć biblio-
teczną, powoływaną jeszcze w warunkach demokracji18. Już bowiem rok 1949 
stał się początkiem konfrontacji dotychczasowej ofensywy kulturalnej z rodzącą 

16 J.M. Mazur, Kościół katolicki wobec osadnictwa na Pomorzu Zachodnim. Wybrane proble-
my, w: Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim 1949–1950. Mity i rzeczywistość, red. K. Ko-
złowski, Szczecin 2002, s. 90.

17 B. Frankiewicz, Polskie książki i prasa na Pomorzu Zachodnim w XIX wieku, „Ziemia i Mo-
rze” 1956, nr 8, s. 4.

18 Zob. S. Badoń, Publiczne biblioteki powszechne w województwie szczecińskim w latach 
1945–1965, Szczecin–Poznań 1969.
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się stalinowską propagandą, która jednak nie przekreśliła trwałego duchowego 
dorobku polskich pionierów w regionie. 

7 lipca 1945 roku otwarto w Szczecinie Bibliotekę Miejską, której bibliote-
karze jako pierwszą polską książkę zapisali w księdze inwentarzowej Starą baśn 
J.I. Kraszewskiego. Jak podają źródła, z biblioteki tej, dysponującej w 1945 roku 
piętnastoma książkami w języku polskim, skorzystało 75 czytelników19. Dane te jed-
nakże są trudno weryfikowalne, podobnie jak i inne obliczenia statystyczne z tego 
okresu. W ciągu trzech kolejnych lat otwierano biblioteki miejskie, gminne, powia-
towe. Ministerstwo Oświaty nowo zakładanym placówkom przydzielało komplety 
książek liczące po pięćset woluminów, obwarowując jednakże darowizny pewny-
mi warunkami (zapewnienie lokalu, pokrycie kosztów utrzymania bibliotek)20.

Wykaz książek przydzielonych przez Ministerstwo Oświaty pismem z dnia 
22 maja 1947 roku dla bibliotek powiatowych Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Szczecińskiego w Szczecinie przedstawiał się następująco21:

Andersen Wybór baśni
Arct W pogoni za Luftwaffe
Bąk Syn ziemi
Benet  Ameryka
Kielecki Stara i nowa demokracja
Chałasiński Społeczna genealogia
Choynowski Kuźnia
Dąbrowski Ziemie Zachodnie
Defoe Robinson Cruzoe
Deotyma Panienka z okienka
Dickens Dawid Copperfield
Dobraczyński Dwa stosy
Dębiska Gospodarski chów kur
Fiedler Zwierzęta z lasu dziewiczego
 Kanada pachnąca żywicą
 Dywizjon 303
 Dziękuję ci kapitanie

19 Tamże, s. 37.
20 Tamże. 
21 APS, Biuro Prezydialne Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie, sygn. 744, s. 85–86. 

Wykaz przytoczony in extenso.
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Gąsiorowska Kapitalizm
Grycz Skrócone przepisy katalogowania
Górski Nawozy organiczne
Gogol Martwe dusze
Jakóbczyk Doktor Marcin
Jamka Pradzieje Śląska
Kamieński Kamienie na szaniec
Kautsky Nauki ekonomiczne
Kirchmayer Kampania wrześniowa
Kropotkin Pomoc wzajemna
Kruszyński Co nam mówią zabytki
Kulczyka Bolesław Prus
Gąsiorowski Huragan
Kutrzebianka Etnografia polskich grup ludowych
Kuźniecowa Wróg pod mikroskopem
Lafontain 100 bajek
Lehr-Spławiński Zagadnienia kaszubskie
Makarenko Poemat pedagogiczny
Mehring Jak przetwarzać owoce
Pachoński Bartosz Głowacki
Pełka-Peliński Na drogach współczesnej kultury
Pertek Wielkie dni małej floty
Piętak Nasz dom rodzinny
Plechanow O materialistycznym pojmowaniu dziejów
Połak Budowa wszechświata
Prus Faraon
Pruszyński Margrabia Wielkopolski
 Trzynaście opowieści
Reymont Chłopi
Romer Duch Polski Zachodniej
Rubinek Z barykady w dolinę głodu
Rymkiewicz Rafał z lasu
Sienkiewicz Quo vadis
Słonimski Wybór poezji
Szaflarski Zarys geografii fizycznej
Drożdż-Satanowska Niewydeptane ścieżki
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Tołstoj Droga przez mękę
Tworkowski Architektura wsi
Wiktor Skrzydlaty mnich
Wojciechowski Zygmunt Stary
Zawieyski Droga do domu
 Zaranie Śląska
Żeromski Wiatr od morza
 Popioły
Żukrowski Z kraju milczenia

Nie zapominano też o tworzeniu księgozbiorów w nowo powstałych zakła-
dach pracy. W dużych placówkach zatrudnieni fachowcy mogli służyć pomocą 
w kompletowaniu książek, w mniejszych zajmowały się tym często osoby przy-
padkowe, toteż w prasie zamieszczano przykładowe zestawy takich biblioteczek. 
Książki miały uczyć, służyć informacji i rozrywce, zarówno pracownikom na 
kierowniczych stanowiskach, jak i robotnikom fizycznym, legitymującym się 
podstawowym wykształceniem. 

Pod hasłem 100 podstawowych książek dla biblioteczki rady zakładowej 
zaproponowano między innymi: 15% książek treści beletrystycznej, 20% ksią-
żek popularnonaukowych, 10% książek ogólnych. Oto ich wykaz zamieszczony 
w czasopiśmie „Szczecin. Tygodnik Miasta Morskiego”22:

Asnyk Wybór pism
Grabski Saga o Jarlu Broniszu
Kasprowicz Wybór pism
Kochanowski Poezje
Konopnicka Wybór pism
Kossak Krzyżowcy
Kraszewski Stara baśń
Kraszewski Wybór pism
Lagerlöff Goesta Berling
Mickiewicz Wybór pism
Prus Faraon
 Placówka
Reymont Chłopi

22 Organizujemy biblioteczki rad zakładowych przy przedsiębiorstwach Pomorza Zachodnie-
go, „Szczecin. Tygodnik Miasta Morskiego” 1947, nr 13–14, s. 56. 
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Sienkiewicz Trylogia
 Quo vadis
 W pustyni i w puszczy
Słowacki Wybór pism
Staff Wybór poezji
Tołstoj  Anna Karenina
Żeromski Popioły
 Przedwiośnie
 Syzyfowe prace
Bebe W głębinach oceanu
Nourse Dzieje 4000.000.000 narodu
Glover Świat starożytny
Pawłow Mózg i jego mechanizm
 Niemcy rozgromione
Mitkowski Pomorze Zachodnie w stosunku do Polski
Czekańska Z biegiem Odry
 Ziemie Odzyskane–Odzyskani ludzie
 Polska a Czechy
Kropotkin Pomoc wzajemna
 Dziwy przyrody
Jeleński Lilavatti
Wells Historia świata
Kendall Nowoczesna alchemia
 Encyklopedia ogólna
 Przegląd ustawodawstwa
 Literatura polska
Assorodobraj Początki klasy robotniczej
 O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian
Wojciechowski Polska–Niemcy dziesięć wieków zmagań
 Historia ogólna
 Geografia ogólna

Powstające związki zawodowe aktywnie włączyły się działalność kultural-
ną, między innymi poprzez organizowanie bibliotek i upowszechnianie czytel-
nictwa. Największy rozwój bibliotekarstwa związkowego datuje się na lata 1948–
1949. Jedną z form ich pracy były tzw. biblioteczki ruchome liczące po 1000 
tomów, przekazywane zakładom pracy na trzy miesiące. O ile jednak w zestawie 
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książek dla zakładów pracy w 1947 roku znalazła się postulowana beletrystyka, 
na którą złożyła się klasyka polska i obca oraz literatura popularnonaukowa, to 
już w 1949 roku zaczęto zwracać uwagę na brak opracowań o tematyce zaanga-
żowanej i marksistowskiej. Rozpoczęły się też kontrole księgozbiorów i wycofy-
wanie nieodpowiedniej literatury23. 

Sieć bibliotek mogła w tym okresie rozwijać się dzięki powołaniu w 1948 
roku przez Wojewódzką Radę Narodową w Szczecinie Funduszu Oświatowo- 
-Kulturalnego, który w ciągu dwóch pierwszych lat funkcjonowania był przezna-
czony głównie na potrzeby bibliotek. 

Zadanie „nasycania ludzi słowem polskim poprzez dobrą książkę” było 
realizowane również dzięki licznym darom płynącym na Pomorze Zachodnie. 
Wśród darczyńców zapisała się między innymi polonia amerykańska. Książki 
przekazywane były też przez inne województwa po zakupie za preliminowane 
wcześniej kwoty. I tak w 1947 roku Wojewódzka Rada Narodowa w Łodzi otrzy-
mała ze Szczecina dyspozycję, by zakupić i przesłać do biblioteki powiatowej 
w Kamieniu Pomorskim 20% literatury popularnonaukowej, 40% literatury dla 
młodzieży i 40% beletrystyki dla dorosłych z uwzględnieniem aktualnej tematy-
ki. Wyrażano przy tym nadzieję, że przyczyni się to do dalszego rozwoju Ziem 
Odzyskanych i zacieśni węzły współpracy klasy pracującej obu województw24. 

Napływ książki na Pomorze Zachodnie ułatwiała polityka kulturalna władz, 
podejmowane uchwały w sprawie upowszechniania i pogłębiania czytelnictwa, 
w tym uchwała Rady Państwa z 9 czerwca 1947 roku o zaopatrzeniu Ziem Od-
zyskanych w polską książkę25. Klimat był więc sprzyjający. Komisja Oświaty 
i Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie oceniała, iż w latach 
1946–1947 wśród dziewięćsettysięcznej społeczności liczba czytelników wyno-
siła 10%. Protokoły konferencji dla kierowników bibliotek powiatowych z 1947 
roku przynoszą zróżnicowany obraz ówczesnego czytelnictwa. W sprawozdaniu 
z Dębna odnajdujemy zdanie o „apatyczności ludności do zagadnień czytelnic-
twa”. W Wałczu z kolei: „czytelnicy nie mają wyrobionego zdania, czytają to co 
wpadnie w ręce, bibliotekarze nie mając kwalifikacji nie kierują czytelnictwem”; 
w Pyrzycach: „słabe zainteresowanie biblioteką kierowniczka tłumaczy brakiem 

23 S. Żurawski, Działalność kulturalna ruchu zawodowego na Pomorzu Zachodnim w latach 
19945–1949, „Przegląd Zachodniopomorski” 1977, z. 1–2, s. 87–88.

24 APS, Biuro Prezydialne WRN w Szczecinie, sygn. 744, s. 3. 
25 APS, Biuro Prezydialne WRN w Szczecinie. Okólniki Kancelarii Rady Państwa w sprawie 

Komisji Oświatowych i Bibliotek 1947–1948, sygn. 6.
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książek beletrystycznych, dzieła zaś o charakterze popularnonaukowym są mało 
czytane”; w Białogardzie: „biblioteki powstawały przypadkowo, nieplanowe, 
księgozbiory ich są przypadkowo zebrane”26. Nie brakło głosów, że czytanie to 
strata czasu. Sporo kulturowych ograniczeń wynikało z faktu, iż wielu mieszkań-
ców wsi i małych miasteczek było analfabetami. Potencjalni czytelnicy natomiast 
chętniej niż po książkę sięgali po gazety i czasopisma, przynoszące porady prak-
tyczne i zawierające problemy bezpośrednio dotyczące ich życia. 

Do aktywnego czytelnictwa zachęcano organizując zespoły dobrego czy-
tania, konkursy i wieczory czytelnicze, na których omawiano wybrane lektury. 
I o ile dzięki polityce wydawniczej państwa, czyli wysokim nakładom i niskim 
cenom, książek było coraz więcej i były bardziej dostępne niż np. radio, to ich 
treść rozmijała się często z zainteresowaniami czytelników27.

Wspominany już J. Brinken (1908–1991), nauczyciel, geograf, prowadzący 
w Szczecinie w latach 1945–1947 polską bibliotekę pod nazwą „Ośrodek Kultu-
ry”, pisał w swoich wspomnieniach, iż w Szczecinie „w lipcu 1945 roku ugania-
no się za polskimi książkami”. Szczęśliwi posiadacze polskiej literatury, dyspo-
nujący dziełami Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Bolesława Prusa, 
Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Władysława Stanisława Reymonta, 
Stefana Żeromskiego, Marii Rodziewiczówny, „pielęgnowali swoje książki jak 
najświętszą relikwię”. Wymiana zaś tych książek, podzielenie się z innymi „był 
to piękny patriotyczny gest, obowiązek dzielenia się z rodakami”28. Zważywszy 
na tę sytuację, J. Brinken, posiadający w Warszawie kilkutysięczną bibliotekę, 
postanowił przewieźć ją do Szczecina. Zasób ten złożył się na pierwszą prywat-
ną szczecińską wypożyczalnię, urządzoną w pięciopokojowym, zdewastowanym 
lokalu, wyremontowanym przez organizatora biblioteki. Znalazła tu miejsce wy-
pożyczalnia i czytelnia. Trud był to heroiczny, biorąc pod uwagę, iż czterdzieści 
skrzyń z książkami bibliotekarz-pionier zwoził przez dwa dni ręcznym wózkiem 
z dworca na ul. Kaszubską, gdzie mieścił się przyszły „Ośrodek Kultury”. Dzię-
ki pomocy rodziny i niemieckiego dozorcy domu, który postarał się o regały, 
14 października 1945 roku „Ośrodek Kultury” otworzył swoje podwoje, notując 
w dniu otwarcia kilkudziesięciu czytelników. Były tu do dyspozycji:

26 APS, Biuro Prezydialne WRN w Szczecinie, sygn. 744, s. 59–84. 
27 M. Machałek, Przemiany wsi zachodniopomorskiej w latach 1945–1956, Szczecin 2012, 

s. 360–361.
28 J. Brinken, Rola książki…, s. 311.
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książki naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin, literatura klasyczna, po-
wieściowa i z zakresu poezji, książki podróżnicze i przygodowe. Nawet nieco do-
brego kryminału i romansów. Były też książki młodzieżowe i dziecięce. Na miejscu 
wykorzystywano atlasy, albumy, encyklopedie, słowniki, białe kruki, podręczniki, 
przewodniki, monografie, stare czasopisma, cenne prace zbiorowe. Wśród czytel-
ników przeważali literaci, dziennikarze, nauczyciele, urzędnicy, robotnicy, sprze-
dawcy i także starsza młodzież z różnych szkół29. 

Imiennie Brinken wymienia wśród czytelników tak znanych szczecinian, 
jak: Tymoteusz Karpowicz, Walerian Lachnitt, Feliks Jordan, Leonard Borko-
wicz, Czesław Piskorski, Konstanty Maciejewicz, Janina Szczerska, Stanisław 
Telega. Bilans trzech lat działalności placówki zamknął się stanem ośmiu tysięcy 
książek i czasopism, liczbą około tysiąca czytelników i czterdziestoma tysiącami 
wypożyczeń, śmiało więc mógł konkurować z dorobkiem bibliotek samorządo-
wych. Po zamknięciu „Ośrodka Kultury” księgozbiór został przekazany do szkół 
oraz w części sprzedany innym organizatorom prywatnych punktów wypoży-
czeń.

Równie ciekawą inicjatywą była założona w okresie pionierskim wypoży-
czalnia Krystyny Łyczywek, znanej, mieszkającej w Szczecinie do dzisiaj, ar-
tystki fotografika, romanistki, tłumaczki literatury francuskiej. Wypożyczalnię 
„Logos”, reklamującą się jako najbogatsza czytelnia i wypożyczalnia książek 
w Szczecinie, przy Alei Polonii Zagranicznej 23, Krystyna Łyczywek zorganizo-
wała przywożąc polskie książki z Poznania. Natomiast literatura obcojęzyczna, 
książki niemieckie, angielskie, francuskie – jak sama wspomina – leżały na uli-
cach Szczecina30. Warto w tym miejscu dodać, iż niemieckie książki zaściełające 
ulice miast podlegały opiece Wojewódzkiej Komisji Opieki nad Książkami, po-
wołanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego. Kurator Okręgu 
Szkolnego Szczecińskiego, Stanisław Helsztyński, w Obwieszczeniu w sprawie 
zabezpieczenia książek poniemieckich, które znajdują się w szkołach, w urzędach 
lub mieszkaniach prywatnych z 11 sierpnia 1945 roku nadmieniał, iż:

Wszystkie książki, które stanowiły własność niemieckich władz i urzędów, jako 
też książki osób prywatnych, podlegają w myśl odnośnych przepisów zabezpiecze-
niu i stanowią własność państwową (…). Wszystkie książki, które znajdowały się 

29 Tamże, s. 316.
30 K. Łyczywek, R. Łyczywek, P. Zaremba, Ruiny, Niemcy, żołnierze radzieccy… Polska flaga 

nad Szczecinem po II wojnie światowej, Szczecin 2002.
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w urzędach i instytucjach niemieckich oraz wszystkie książki pozostawione przez 
obywateli niemieckich w mieszkaniach prywatnych winny być pod odpowiedzial-
nością zgłoszone w terminie 7-dniowym a następnie przekazane Wojewódzkiej 
Komisji Opieki nad Książkami.

Mówiąc o polskim słowie drukowanym na Pomorzu Zachodnim, nie sposób 
pominąć Spółdzielni Wydawniczej „Polskie Pismo i Książka”, założonej w 1945 
roku w Szczecinie przez więźniów politycznych niemieckich obozów koncen-
tracyjnych. W grupie inicjatywnej był wspominany już L. Królak, który sku-
piając wokół siebie grono entuzjastów, chciał drukować tak, „by za 1 zł każdy 
mógł sobie kupić Pana Tadeusza”31. Prace organizacyjne odbywały się w bar-
dzo trudnych warunkach, w mieście, gdzie gruzy sięgały kilku pięter, a jedynym 
środkiem transportu pozostającym do dyspozycji przyszłych wydawców był koń 
kupiony od radzieckich żołnierzy. Na pierwszym walnym zgromadzeniu człon-
ków spółdzielni we wrześniu 1945 roku przyjęto statut określający, iż celem spół-
dzielni jest

służba kulturze polskiej przez wydawanie i popularyzację pism i broszur oraz ksią-
żek ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw związanych z Pomorzem Szcze-
cińskim albo dla Pomorza Szczecińskiego wybitnie potrzebnych32.

Członkowie spółdzielni zorganizowali w jej strukturach wiele rozmaitych 
komórek: drukarnię, dział litograficzny, w którym wykonano pierwszy plan 
Szczecina z polskimi nazwami ulic, dział wydawniczy, introligatornię, agencję 
reklamy, dział handlowy, księgarnię i wypożyczalnię książek, wytwórnię stem-
pli, wytwórnię kartonów i torebek, dział papierniczy.

Spółdzielnia szczególną wagę przywiązywała do wydawania publikacji do-
tyczących dziejów i współczesnych problemów Pomorza Zachodniego, chociaż 
pierwszą książką w jej dorobku była Chemia nieorganiczna M. Krawczyka.

Oto przykładowe publikacje regionalne Spółdzielni Wydawniczej „Polskie 
Pismo i Książka”:

P. Zaremba, C. Piskorski Polski Szczecin, 1946
C. Piskorski Zabytki piastowskiego Szczecina
P. Zaremba Polska flaga w Szczecinie

31 C. Piskorski, Polskie Pismo i Książka w Szczecinie (1945–1950), „Przegląd Zachodniopo-
morski” 1981, z. 1, s. 90.

32 Tamże, s. 93. Zob. też APS, „Polskie Pismo i Książka. Spółdzielnia Wydawnicza”, sygn. 2–5. 
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W. Lachnitt  Pod znakiem Gryfa, 1947
T. Karpowicz Legendy pomorskie
 Żywe wymiary
 „Rocznik Informator Pomorza Zachodniego 1945–1948”
C. Piskorski Ze Szczecina przez Świnoujście do Międzyzdrojów, 1949

Czytelnik, który miał do dyspozycji w zakresie polskiego słowa drukowa-
nego własne książki lub wypożyczone w prywatnych placówkach bibliotecznych 
lub bibliotekach miejskich, mógł teraz nabyć lub wypożyczyć książki o treści re-
gionalnej, proponowane przez nowe wydawnictwo, którego pracownicy pozyska-
li do współpracy – jako autorów – między innymi prezydenta miasta Szczecina 
Piotra Zarembę, kierowniczkę Wydziału Kultury Zarządu Miasta, współorgani-
zatorkę Klubu Literacko-Artystycznego Zofię Walicką-Neumanową (Neymano-
wą), literatów W. Lachnitta i T. Karpowicza. Przygotowane przez nich publika-
cje, których tytuły w wyborze ukazuje powyższe zestawienie, przybliżały dzieje 
Pomorza Zachodniego, zapoznawały z tutejszymi zabytkami, sławiły walory 
krajoznawcze, opowiadały słowiańskie legendy, ukazywały niedawne wyzwole-
nie i zagospodarowanie. „Rocznik-Informator Pomorza Zachodniego 1945–1948” 
przynosił syntezę i podsumowanie wielu dziedzin życia gospodarczego, społecz-
nego i kulturalnego. Właścicielka wypożyczalni „Logos” K. Łyczywek wydała 
natomiast w „PPiK” swoje tłumaczenia nowel Guy de Maupassanta Prawdziwa 
miłość (1949). Na 1949 rok zaplanowano wydanie Przygód dzielnego wojaka 
Szwejka. 

„Polskie Pismo i Książka” przygotowało również książki dla dzieci. Były to 
między innymi Dziwne przygody szczurka Gryzimurka (1948) autorstwa Z. Wa-
lickiej-Neumanowej oraz tłumaczenie bajek czeskiego autora Oldrzicha Syrovat-
ki Jak olbrzym Podobłok został milicjantem (1949).

Czesław Piskorski wspominał, iż cieszyła każda mniejsza lub większa bro-
szura, „bo to przecież w świat szła wiadomość, iż w Szczecinie drukuje się pol-
skie książki”33. Drukowano także rozkłady jazdy, spisy telefonów, pocztówki, ka-
lendarzyki, wydawnictwa okolicznościowe, plany miasta. Dla młodzieży wydano 
gry popularyzujące wiedzę regionalną Poznajemy ujście Odry i 1000 lat walki 
o Pomorze Zachodnie. Zgodnie z celem statutowym obligującym spółdzielnię do 
organizowania kursów, wykładów, odczytów, wystaw, jej członkowie aktywnie 
uczestniczyli w życiu kulturalnym miasta i województwa. W listopadzie 1946 

33 C. Piskorski, Polskie Pismo…, s. 97.
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roku urządzono między innymi wystawę „Książka i jej powstanie”, mającą na 
celu popularyzowanie wiedzy o książce i przybliżającą pracę drukarską. Wystawa 
ta odbywała się pod znamiennym hasłem „Dozbrojenie kulturalne najszerszych 
warstw społeczeństwa Pomorza Zachodniego książką polską – najważniejszym 
zadaniem”34. Rok później we wrześniu pokazano ekspozycję upowszechniającą 
kulturę książki: „Książka jako pomoc naukowa”. Utrzymywano także kontakty 
z głównymi odbiorcami książek na terenie kraju, głównie z Naczelną Dyrekcją 
Bibliotek i Tygodniową Biblioteką Obiegową35.

Redaktorzy spod znaku PPiK mieli również ambicję wydawania periodyku 
o charakterze regionalnym, przeznaczonym dla napływającej ludności i zaspoka-
jającym jej bieżące potrzeby w zakresie informacji, a także opowiadającym o sło-
wiańskich tradycjach Pomorza Zachodniego. Pierwszy numer takiego właśnie pi-
sma ukazał się 5 września 1945 roku. Był to „Pionier Szczeciński”. Pomimo tego, 
iż „Pionier” spotkał się z ogromnym entuzjazmem, po wydaniu dwóch numerów 
przestał się ukazywać. Interwencje w Warszawie spowodowały, iż od czerwca 
1946 roku zaczęto wydawać inne czasopismo, „Szczecin. Tygodnik Miasta Mor-
skiego” zmienione najpierw na „Szczecin. Tygodnik Pomorza Zachodniego”, 
a później na „Tygodnik Wybrzeża”. Trzeba podkreślić, iż lata 1945–1949 to czas 
intensywnych prac mających na celu powołanie do życia polskich czasopism. Pra-
sa miała tu do odegrania ważną rolę jako niejednokrotnie jedyne polskie słowo 
drukowane, ogólnie dostępne, przynoszące bieżące informacje z kraju i ze świata 
i w odróżnieniu od książki, częstokroć bardziej zrozumiałe, nieprzekraczające 
zdolności percepcyjnych czytających. W 1945 roku pojawiło się szesnaście tytu-
łów czasopism odpowiadających na potrzeby ludności polskiej, organizowanych 
w sposób żywiołowy. Periodyki te były wydawane nie tylko w Szczecinie, ale 
również w mniejszych ośrodkach36.

Oto przykładowe tytuły czasopism i dzienników ukazujących się w Szczeci-
nie i na Pomorzu Zachodnim w drugiej połowie lat czterdziestych: 

„Osadnik Wojskowy” Boleszkowice pow. Chojna 
„Wieści” Stargard

34 S. Siadkowski, Wystawa „Książka i jej powstanie”. Inicjatywa Spółdzielni Wydawniczej Pol-
skie Pismo i Książka osiągnęła swój cel, „Szczecin. Tygodnik Miasta Morskiego” 1946, nr 21–22, 
s. 167.

35 APS, „Polskie Pismo i Książka Spółdzielnia Wydawnicza w Szczecinie”, Sprawozdanie Za-
rządu Spółdzielni za rok 1948, sygn. 23.

36 T. Białecki, Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945–1975, Szczecin 1978, s. 17 i n.
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„Życie Białogardzkie” Białogard
„Biuletyn Żniwny” Gryfino
„Wiadomości Koszalińskie” Koszalin
„Głos Nadodrzański” Szczecin
„Kurier Szczeciński” Szczecin

Na przełomie lat 1949–1950 „PPiK” przeszło do historii. Na zakończenie 
działalności spółdzielni wpływ miało wiele czynników. Obok trudności finan-
sowych, gospodarczych związanych z brakiem papieru i innych materiałów oraz 
przestarzałą bazą maszynową, jej organizatorzy po latach wspominali, iż zdecy-
dowały realia społeczno-polityczne, dążenia centralizacyjne okresu stalinizacji 
kraju, „porządkowanie” rynku wydawniczego, jak też stała ingerencja w sprawy 
spółdzielni czynników zewnętrznych z zarzutem, iż nie realizuje ona właściwej 
linii propagandowej. W nowych warunkach zmian politycznych nastąpił upadek 
tej pionierskiej oficyny. 

Osobny rozdział stanowi historia szczecińskiej delegatury „Czytelnika”, po-
wołana już w początkach maja 1945 roku. W ścisłym związku z jej działalnością 
pozostaje propagowanie książki i czytelnictwa, a co za tym idzie, tworzenie księ-
garń, organizowanie Zespołów Żywego Słowa, Bibliotek Ruchomych czy akcji 
„Autorzy wśród swoich czytelników”, którą wsparła swoją osobą i odnotowała 
w dziennikach Maria Dąbrowska37.

Książce na Pomorzu Zachodnim w pionierskim okresie 1945–1949 przypi-
sać trzeba doniosłe i szczególne miejsce. Miała ona do wypełnienia wiele roz-
maitych ról. Przywieziona na Pomorze z wielu stron, ocalona z pożogi wojennej, 
pełniła funkcję integracyjną, ułatwiała porozumienie we wspólnocie, zaspokajała 
głód polskiego słowa. 

Tu nie było ani jednej książki polskiej. Był czas, że w Szczecinie każdy świstek 
zapisany po polsku był skarbem, każda gazeta była kilkakrotnie czytana od deski 
do deski38.

Dla nowych mieszkańców Pomorza Zachodniego, tworzących swoisty ty-
giel kulturowy, była znakiem kultury, wspólną, żywą lekcją języka polskiego 

37 E. Krasucki, „Czytelnik” w Szczecinie – przyczynek do badań nad historią delegatury z lat 
1945–1948, „Kronika Szczecina” XXII, 2003, s. 161–176.

38 APS, Zespół „Spółdzielnia Wydawnicza Polskie Pismo i Książka”: Propagowanie książki 
i wydawnictw na Pomorzu Zachodnim 1946, – S. Siadkowski, Poradnictwo czytelnicze, sygn. 28.
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– w otoczeniu pełnym jeszcze znaków kultury niemieckiej. Za pośrednictwem 
książki dokonywał się tu proces polonizacji, proces przyswajania, przywróco-
nych Polsce ziem. Ważna rola przypadła w tym dziele pisarzom realizującym 
zamówienie na literaturę regionalną. Byli wśród nich między innymi Stanisław 
Helsztyński, autor nagrodzonego w 1948 roku zbioru esejów W piastowskich gro-
dach Pomorza Zachodniego, Czesław Piskorski, krajoznawca, wybitny regiona-
lista, twórca przewodników po Szczecinie i Pomorzu Zachodnim, którego cały 
dorobek związany jest z tym regionem, Walerian Lachnitt, „człowiek” – jak po-
wie o sobie – „na Pomorzu nowy, który tu po zawierusze wojennej odnalazł swą 
Ojczyznę”39. Charakterystyczna jest wypowiedź Romana Łyczywka, jednego 
z liderów Spółdzielni Wydawniczej „Polskie Pismo i Książka”:

Dzisiaj brak na tych ziemiach (…) książki fachowej, pouczającej o przywróconych 
Polsce ziemiach, urasta do jednego z najpoważniejszych mankamentów w wypo-
sażeniu polskim do odbudowy i rozbudowy życia polskiego na Zachodzie. Świa-
domość tego braku i świadomość konieczności jego usunięcia staje się coraz po-
wszechniejszą (…). Ta książka jest tu najważniejszą, ta książka potęguje bardziej 
prawie niż cokolwiek innego siłę polskiego nurtu życia na ziemiach odzyskanych. 
Tą książkę trzeba stworzyć, tą książkę trzeba rozpowszechniać. W pracy tej nie 
powinno zabraknąć nikogo. Naukowiec, autor, literat, wydawca, drukarz, księgarz 
i czytelnik to łańcuch, który przekazuje pracę nad książką z rąk do rąk. Ten łańcuch 
musi być pełny, nieprzerwany i aktywny40.

O tym, jak książka okazała się przydatna, przekonujemy się czytając wspo-
mnienia prof. Tadeusza Białeckiego, który po przyjeździe do Szczecina na prze-
łomie lat 40. i 50. wspominał, iż wiedzę o zabytkach Szczecina czerpał z do-
stępnych w sprzedaży przewodników C. Piskorskiego, Zabytki piastowskiego 
Szczecina (1946) i Ze Szczecina przez Świnoujście do Międzyzdrojów (1949). „Tak 
właśnie ugruntowywało się moje zainteresowanie historią tego obszaru Polski” – 
dodaje41.

Książka polska miała więc być magnesem spajającym Ziemie Odzyskane 
z Macierzą. Wątek książki jako spoiwa łączącego Ziemie Odzyskane z Polską prze-
wija się w całym piśmiennictwie z lat czterdziestych, podobnie jak przekonanie, 

39 W. Lachnitt, Pod znakiem Gryfa, Szczecin 1947, s. 3. 
40 APS, Zespół „Spółdzielnia Wydawnicza Polskie Pismo i Książka” – R. Łyczywek, Książka 

musi opanować ziemie odzyskane, sygn. 28.
41 T. Białecki, Szczecin – przystanek na całe życie, cz. 1: Wspomnienia z lat 1933–1958, Szcze-

cin 2009, s. 302.
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iż jest ona najważniejszym czynnikiem postępu gospodarczego i kulturalnego. 
Książce nadawano więc szczególnie wysoką rangę. Stawiano przed nią zadanie 
uspołeczniania i demokratyzowania ludności. Mniej natomiast mówi się o czytel-
nictwie w funkcji rozrywki, które miało przecież moc oddziaływania.

Na pytanie, czy książka sprostała tym zadaniom, trudno odpowiedzieć 
jednoznacznie. Z pewnością odegrała ważną rolę. W czasach, o których mowa 
– czasach znacznego pluralizmu kulturowego, trójsektorowej do 1949 roku gos-
podarki i konstruktywnego mecenatu władz – ułatwiała integrację, stawała się 
czynnikiem łagodzącym różnice obyczaju, tradycji, mowy, mentalności grup 
osadniczych42. Jednoczyła wiele środowisk, wystarczy przywołać osadników 
wojskowych. Jednostki terenowe Związku Osadników Wojskowych rozwijały 
ruch czytelniczy w oparciu o współpracę ze wspomnianą wcześniej Spółdzielnią 
Wydawniczą Czytelnik. Książka była dla osadników wojskowych m.in. pomocą 
w pracy zawodowej43.

Ucząc i upowszechniając historię Pomorza Zachodniego, książka podkre-
ślała – tendencyjnie – co zrozumiałe, wymiar sprawiedliwości dziejowej, jaką 
był powrót do Macierzy ziem zachodnich i północnych. Ten „wyrok Opatrzno-
ści” zobowiązywał. Rola edukacyjna książki miała też wymiar czysto praktycz-
ny. Absolwenci kursów dla analfabetów poprzez upowszechniane czytelnictwo, 
poprzez lekturę mogli utrwalać zdobyte już umiejętności. Wartością dodaną jest 
tu też bezsprzecznie ogromny, szczery entuzjazm organizatorów i czytelników. 

Pozostają pytania o rzeczywisty zakres i zasięg oddziaływania książki 
w omawianych latach – ważne w poszukiwaniu prawdy o tych czasach, znaczo-
nych symboliczną granicą roku 1945 – pytania, w jakim stopniu zasięg ten był au-
tentyczny, a w jakim podporządkowany realizacji odgórnie narzuconych planów.

Z jednej strony nie brak głosów świadczących o kulcie książki.

Głód książki na wsiach jest olbrzymi. Oto chłopiec pożyczył książkę z bibliote-
ki – długo nie wraca z książką chłopczyna, tak się do niej zapalił, że postanowił 
mieć ją na własność. Nie znaczy to, że ją zabrał. Och nie, po prostu wziął się do 
przepisywania. I przepisał – ma już swoją własną, jedyną… chyba to ilustruje jaki 
może być stosunek do książki (…) Z dotychczasowych obserwacji można stwier-
dzić, że wieś najchętniej czyta powieści Sienkiewicza, Kraszewskiego, Morcinka, 

42 B. Matławski, Charakterystyka dziedzictwa kulturowego przeniesionego na Pomorze Za-
chodnie, w: Osadnictwo polskie…, s. 125–148.

43 A. Ogrodowczyk, Nad Odrą i Bałtykiem. Osadnictwo wojskowe na zachodnich i północnych 
ziemiach Polski po drugiej wojnie światowej, Warszawa 1979, s. 205.
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natomiast najmniejszym powodzeniem cieszy literatura wojenna, i to zarówno na 
wsiach jak i w miastach44.

O przepisywaniu książek czytamy w wielu innych relacjach:

Zdarzały się wzruszające wypadki, że młodzież przepisywała wypożyczone książ-
ki, byle mieć tylko książkę na własność45.

Przed kilku miesiącami jeden z mieszkańców gromady Lasencin pow. Łobez ob. 
Tomasz Kawka pragnąc zaspokoić głód wiedzy własnoręcznie przepisał podręcz-
nik rolniczy46.

Pamiętam [pisze Aleksander Majorek] jak opowiadała mi koleżanka Maria Plan-
kowa, b. kierownik Powiatowej Biblioteki w Sławnie, jak to w r. 1947, kiedy po 
założeniu biblioteki w Sławnie po wypożyczeniu wszystkich książek zamykała 
wypożyczalnię i z drżeniem serca, z uczuciem jakiegoś żalu słuchała odgłosów 
pukających do drzwi i odchodzących czytelników, którym już nic nie mogła za-
ofiarować. (…). Książka w tych czasach sprawiała wrażenie jakiegoś cudownego 
kwiatu47.

Książka istotnie była dla wielu przedmiotem niecodziennym, wręcz magicz-
nym, otwierającym nowy świat. Tak wspomina dzisiaj ten nieodległy przecież 
czas prof. Edward Rymar, emerytowany, wieloletni dyrektor Biblioteki Miejskiej 
w Pyrzycach:

Zalewała nas niestety literatura socrealistyczna, ale i wtedy czytało się polską kla-
sykę wydawaną np. jako załączniki na gazetowym papierze dla prenumeratorów 
„Gromady – Rolnika Polskiego”. Do książki podchodziło się niemal jak do przed-
miotu kultowego48. 

Inaczej brzmi głos Benona Perzyńskiego, kierownika pierwszej księgarni 
szczecińskiej:

44 Len-ta, Na Pomorze płyną książki, „Szczecin. Tygodnik Miasta Morskiego” 1947, nr 27–28, 
s. 111.

45 A. Majorek, Karta…, s. 29.
46 „Rocznik-Informator Pomorza Zachodniego 1945–1948”, Szczecin 1948, s. 56.
47 A. Majorek, Karta…, s. 29.
48 W rozmowie z autorką 31 stycznia 2014 roku.
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W stosunku do zaludnienia Szczecina popyt na książki w sprzedaży detalicznej jest 
nieduży. Zarówno i teraz gdy element szabrowniczy odpłynął już w większej części 
ze Szczecina, osiadła ludność nie kwapi się zbytnio do czytania książek49. 

Profesor T. Białecki skonstatował natomiast w swoim pamiętniku:

Istniała namiastka biblioteki (…) zwykły regał z kilkudziesięcioma woluminami, 
leżącymi bezładnie (...). Kierownik gospodarstwa poprosił mnie któregoś dnia o za-
jęcie się tym księgozbiorem i udostępnienie go pracownikom, zrobiłem w zwykłym 
zeszycie spis tych książek. Ale do końca mego pobytu w Glinianach nikt nie wypo-
życzył ani jednej książki50.

Przywołane wspomnienia świadków tego czasu postawione tu pytania po-
zostawiają otwarte.
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AbstrAkt

W wyniku zmiany granic, jakie nastąpiły po zakończeniu drugiej wojny światowej, zie-
mie na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej znalazły się w granicach państwa polskiego. 
W marcu 1945 roku utworzono okręg zachodniopomorski – późniejsze województwo 
szczecińskie. Jego organizacja i integracja nie były łatwe, zwłaszcza że na obszarze tym 
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znalazło się aż pięć grup ludności tworzącej swoisty konglomerat. W procesach inte-
gracyjnych i polonizacyjnych ważną rolę odgrywała kultura, w tym kultura książki. Jej 
instytucjonalne zręby zaczęto tworzyć tuż po zakończeniu działań wojennych. Otwiera-
no biblioteki i księgarnie, zakładano wydawnictwa, wśród których szczególnie ważną 
inicjatywą było powołanie Spółdzielni Wydawniczej „Polskie Pismo i Książka”, której 
członkowie zorganizowali wiele rozmaitych komórek: drukarnię, dział litograficzny, 
dział wydawniczy, introligatornię, agencję reklamy, dział handlowy, księgarnię i wypo-
życzalnię książek, wytwórnię stempli, wytwórnię kartonów i torebek, dział papierniczy. 
Spółdzielnia szczególną wagę przywiązywała do wydawania publikacji dotyczących 
dziejów i współczesnych problemów Pomorza Zachodniego. W upowszechnianie czy-
telnictwa i polskiego słowa drukowanego włączyli się najbardziej aktywni mieszkańcy, 
organizując prywatne wypożyczalnie. Oprócz książek wydawano prasę, mającą tu do 
odegrania ważną rolę jako niejednokrotnie jedyne polskie słowo drukowane, ogólnie do-
stępne, przynoszące bieżące informacje z kraju i ze świata i w odróżnieniu od książki 
częstokroć bardziej zrozumiałe, nieprzekraczające zdolności percepcyjnych czytających. 
Książka w omawianym okresie miała do spełnienia wiele ważnych funkcji. Z pewnością 
oddziaływała na wiele środowisk, ale wiele z nich pozostało obojętnych na słowo druko-
wane, o czym mówią świadkowie tych pionierskich czasów. 

the booK muSt Conquer the reCovered territories.  
on the times of pioneer booKs and booK-reading  

in western pomerAniA (1945–1949)

AbstrAct

As a result of the border changes, which took place after the end of the II Word War, 
the lands east from the Odra and Nysa Luzycka Rivers were incorporated into Poland. 
In March 1945, a westpomeranian district was created, which was later known as the 
westpomeranian voivodeship. However, it was not easy to create it due to the fact that this 
district was inhabited by five different ethnic groups. The culture, especially the book 
culture, played a key role in the process of its integration and polonization. Their institu-
tional basics were founded as soon as the war was ceased. New libraries and book shops 
were being opened, along with the foundation of new editorial companies. The most valid 
initiative was the opening of the Editorial Institution named „Polish Writing and Book”. 
Its members organized other different departments such as: printing, lithography, edito-
rial, bindery, advertising, marketing, as well as a library, stamps company, production 
of cartons, bags and finally paper department. This institution was primarily focused 
on publishings concerning the history but also present problems of the West Pomeranian 
region. It was the most active inhabitants who popularized the readership and Polish 
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printed words by organizing private libraries. Not only books but also the press was pub-
lished with its role to be the only printed Polish word easily accessible by anyone. More-
over, it was the only source of information about current affairs in Poland and abroad. 
Because of that, the press was easier understood by the readers. Nevertheless, the book 
had its own role to play. Although the book had an influence on many groups, many of 
them were indifferent to a printed word, which was testified by many people from those 
pioneering times.
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Według Leopolda Ungera, tydzień od 22 do 29 października 1962 roku był naj-
dłuższym, od upadku Berlina w 1945 roku, tygodniem świata1. To przywołanie 
opinii ówczesnego dziennikarza „Życia Warszawy” oraz korespondenta Polskiej 
Agencji Prasowej w Hawanie pozwala, przynajmniej w jakimś stopniu, poczuć 
wagę wydarzeń, którymi żywotnie zainteresowani byli mieszkańcy całego globu. 
Chodziło wszak o realną możliwość wybuchu konfliktu zbrojnego nieporówny-
walnego do dotychczasowych – świat stanął bowiem na progu wojny atomowej2.  
Na ile zatem echa zdarzeń rozgrywających się w Zatoce Karaibskiej, na wyspie 

* mgr Katarzyna Rębacka, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Biuro Edukacji 
Narodowej, e-mail: rembacka@wp.pl.

1 L. Unger, Sen o tysiącu Wietnamów, „Gazeta Wyborcza”, 11.11.1997.
2 Istnieje już dość obszerna literatura na ten temat w języku polskim. Zob. m.in. J.L. Gad-

dis, Zimna wojna. Historia podzielonego świata, tłum. B. Pietrzyk, Kraków 2007; T. Weiner, 
Dziedzictwo popiołów. Historia CIA, tłum. K. Bażyńska-Chojnacka, P. Chojnacki, Poznań 2009; 
D.A. Brugioni, Inwazja na Kubę, w: Zimna wojna, red. R. Cowley, tłum. M. Urbański, Warszawa 
2009, s. 236–256. Kryzys kubański stał się kanwą filmu fabularnego w reż. Rogera Donaldsona 
Trzynaście dni z Kevinem Costnerem w roli głównej (premiera w USA miała miejsce w styczniu 
2001 r., w Polsce w kwietniu 2001 r.).
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„jak wulkan gorącej”, oddalonej przecież tysiące kilometrów od Warszawy czy 
Szczecina, docierały, a następnie wpływały na życie przysłowiowych Kowal-
skich? O tym zaś, że Polacy reagowali na „poważne i niebezpieczne zaostrzenie 
sytuacji międzynarodowej spowodowane agresywnymi poczynaniami rządu Sta-
nów Zjednoczonych wobec Republiki Kubańskiej”3, świadczą m.in. dokumenty 
wytworzone przez Służbę Bezpieczeństwa oraz etatowych pracowników Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej. 

Należy wyraźnie zaznaczyć, że dla opisywanych reakcji społecznych drugo-
rzędny wydaje się prawdziwy przebieg kryzysu karaibskiego. Polacy byli bowiem 
celowo pozbawiani merytorycznych i obiektywnych o nim informacji. Co cieka-
we, nie dotyczyło to tylko przeciętnych obywateli, ale również nomenklatury 
partyjnej. Dowodzą tego tendencyjne i wybiórcze sprawozdania przesyłane do 
komitetów wojewódzkich z centrali. I tak, z dalekopisów przesyłanych z Komite-
tu Centralnego PZPR 24 i 25 października, lokalni przedstawiciele partii mogli 
dowiedzieć się jedynie o pełnym poparciu dla sprawy kubańskiej udzielonym 
przez mieszkańców Nowego Jorku, Londynu czy Paryża4. Odczytywali zatem 
niezwykle budującą informację o rezolucji uchwalonej przez krajowy związek 
marynarzy brytyjskich, którzy domagali się „zapewnienia przez rząd brytyjski 
i rządy innych krajów, że sprawa Kuby, jak również inne problemy związane 
z zachowaniem pokoju będą dyskutowane i rozstrzygane przez ONZ”5. Wesprzeć 
na duchu mogła również wiadomość, iż „stowarzyszenie matek brytyjskich wy-
stępujących przeciwko wojnie wysłało depesze do papieża z prośbą o interwen-
cję u prezydenta Kennedy’ego jako członka kościoła katolickiego”6. Widoczne 
w sprawozdaniach jest przeciwstawianie działań rządu USA nastawieniu społe-
czeństwa amerykańskiego: demonstruje młodzież, protestują „kobiety w obronie 
pokoju”, pojawiają się transparenty „Blokada to droga do wojny”, „Panie pre-
zydencie, bądź ostrożny”7. Może intencją decydentów było podniesienie mora-
le i gotowości bojowej członków ugrupowania w tym trudnym dla wszystkich 

3 Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej APS), KW PZPR, Kancelaria I Sekretarza. Ko-
respondencja wychodząca i przychodząca z KC PZPR, mf. 65/27376 N; Do wszystkich Podstawo-
wych Organizacji Partyjnych, k. 1. 

4 APS, KW PZPR, mf. 65/27377N, Kancelaria I Sekretarza. Dalekopisy wychodzące i przy-
chodzące z KC PZPR 1962, k. 50–57. 

5 Tamże, k. 51.
6 Tamże. 
7 Tamże.
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okresie? Być może nieinformowanie o wszystkim „dołów partyjnych” wynikało 
ze świadomości pezetpeerowskiej „wierchuszki”, że telegrafiści, sekretarki i se-
kretarze mają przyjaciół, rodziny, z którymi podzielą się tajemnicą. A może ści-
słe kierownictwo samo pozbawione było wyczerpującego opisu tego, co działo się 
w Republice Kubańskiej? 

Powyższych korespondencji nie należy uznawać za fałszywe, są jednak ewi-
dentnie jednostronne. Nie ma w nich ani słowa o poparciu, jakim cieszył się pre-
zydent USA John Fitzgerald Kennedy, a przecież było ono duże8. Stronniczy ob-
raz atomowego zagrożenia malowała także prasa. Gwoli ścisłości – Biuro Prasy 
KC PZPR, a nie dziennikarze czy redakcje. Dokumentują to telefonogramy, które 
wysłano z tej komórki do województw9. W momencie, kiedy „wojna atomowa pu-
kała do bram”10, polskie gazety otrzymywały „kartki na informację”. Przydział na 
pełne oświadczenie rządu radzieckiego przypadł „Trybunie Robotniczej”, „Gaze-
cie Poznańskiej”, „Gazecie Robotniczej”, „Głosowi Wybrzeża” i „Żołnierzowi 
Wolności”. Natomiast możliwość zamieszczenia komentarzy w sprawie Kuby 
dostały „Trybuna Ludu”, Życie Warszawy” i ponownie „Żołnierz Wolności”11. 
Kto wyjaśniał na łamach zawiłości gry, którą podjęły dwa supermocarstwa? Za-
graniczni korespondenci PAP, którzy przysyłali swoje sprawozdania z Nowego 
Jorku, Waszyngtonu, Rio de Janeiro czy Hawany12. Ci sami, których meldunki, 
po wcześniejszym przetrawieniu przez machinę partyjną, trafiały do komitetów 
wojewódzkich, powiatowych czy dzielnicowych, a za nimi, do większości miesz-
kańców kraju. Było to więc „mielenie” tych samych wiadomości, podawanych 

8 Przebywający wówczas w Stanach Zjednoczonych Mieczysław Franciszek Rakowski, ów-
czesny redaktor naczelny tygodnika „Polityka”, zanotował w swym dzienniku: „23 października. 
W prasie, telewizji i radiu dominuje temat kubański. «Birmingham Post Herald» drukuje wypo-
wiedzi mieszkańców miasta o akcji podjętej przez prezydenta. Gazeta pisze, że większość ludzi 
wyrażając poparcie dla Kennedy’ego, ubolewa, iż prezydent zbyt późno zdecydował się na ener-
giczne działanie. W artykule wstępnym czytam, że Amerykanie zmusili go do zajęcia realistycz-
nej pozycji. Ogólna tonacja prasy: sytuacja jest niebezpieczna, istnieje groźba wojny, jesteśmy do 
niej przygotowani, komunistom trzeba powiedzieć «nie»”. M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 
1958–1962, Warszawa 1998, s. 471.

9 Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), KC PZPR, Biuro Prasy, Dyrektywy dla redaktorów 
prasy, radia i TV, 1962, sygn. 237/XIX–123. 

10 L. Unger, Sen o tysiącu Wietnamów…
11 AAN, KC PZPR, Biuro Prasy, Dyrektywy dla redaktorów prasy…, k. 17.
12 Po przemówieniu Kennedy’ego Kuba i USA zażądały zwołania Rady Bezpieczeństwa. Radio 

Hawańskie zapowiada oświadczenie rządu, „Życie Warszawy”, 24.10.1962. 
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w zwielokrotniony sposób, można by rzec – złota zasada wykwalifikowanych 
propagandystów.

Czemu miało służyć takie zachowanie władz rządowo-partyjnych? Komitet 
Centralny PZPR wyjaśniał: „Wszyscy członkowie partii, organizacje i instancje 
partyjne powinni pilnie śledzić za [podkreślenie moje – K.R.]13 dalszymi wyda-
rzeniami, zapoznawać się dokładnie z ich oceną umieszczaną w prasie codziennej 
i w tym duchu kształtować opinię załóg zakładów pracy i całego społeczeństwa. 
Należy pamiętać, że zdecydowana postawa klasy robotniczej i narodu w obro-
nie Kuby, przeciwko agresywnym poczynaniom imperializmu amerykańskiego 
jest cennym wkładem w walce o pokój. Państwa imperialistyczne przez swoje 
placówki dyplomatyczne i korespondentów prasowych śledzą pilnie za postawą 
narodu polskiego. Organizacje partyjne powinny zadbać o to, aby postawa ta była 
jak najlepsza”14. Pytanie zasadnicze – czym charakteryzować miała się owa „zde-
cydowana postawa”? Można sądzić, że przede wszystkim społeczeństwo polskie 
winno być odporne na paranoję wojenną i nie wykupywać towarów w sklepach, 
bo przecież „dobrze zna cenę pokoju i niepodległości”15. 

Według Marcina Zaremby „napady psychozy wojennej były w PRL zjawi-
skiem stałym”16. Twierdzenie to znajduje swoje potwierdzenie w materiałach ar-
chiwalnych, z których ewidentnie wynika, że podstawowym problemem, którego 
obawiała się partia, był „run na sklepy”17. Świadczą o tym meldunki sytuacyjne 

13 Podczas dyskusji na konferencji „W cieniu bomby atomowej” (Spała 15–17 czerwca 2009), 
dr Jakub Sadowski zwrócił uwagę, że określenie „śledzić za” jest rusycyzmem, co może świad-
czyć o moskiewskim pochodzeniu dokumentu. Można jednak wziąć pod uwagę inne wyjaśnienie 
– rusycyzmy na stałe zakorzeniły się w języku partyjnej nowomowy i odnaleźć je można w zna-
czącej liczbie dokumentów, co według mnie nie oznacza, że są one wiernymi kopiami pism prze-
słanych z ZSRR. Na ten temat zob. m.in. M. Głowiński, Nowomowa po polsku, Warszawa 1990.

14 APS, KW PZPR, Kancelaria I Sekretarza. Korespondencja wychodząca…, Do wszystkich 
Podstawowych…, k. 2.

15 Tamże, k. 3.
16 M. Zaremba, Smalec strategiczny, „Polityka” 2002, nr 44.
17 Zaopatrzenie społeczeństwa polskiego było stałym problemem występującym w okresie Pol-

ski Ludowej. Codziennym obrazem polskich miejscowości były długie kolejki do sklepów. „Nie 
święci garnki lepią… Rozpoczynając nową akcję radiową ustaliliśmy, że naszym społecznym 
wrogiem nr 1 są kolejki. Łatwo obliczyć, że każdy mieszkaniec naszego miasta traci codziennie 
przynajmniej pół godziny na wystawanie w ogonku, przy czym najwięcej cennych minut tra-
ci w sklepach spożywczych”. 1962 październik 11, Szczecin – Informacja przygotowana przez 
Jana Popiela do „Informacji porannych” na temat rozpoczętej przez Polskie Radio Szczecin akcji 
przeciwko kolejkom, w: Fikcja czy rzeczywistość? Wybór audycji Polskiego Radia Szczecin z lat 
1946–1989, wybór, wstęp, oprac. P. Szulc, Szczecin 2009, s. 245. 
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funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, przesyłane zarówno do ministerstwa 
spraw wewnętrznych, jak i do pierwszych sekretarzy18. Donosili oni swym prze-
łożonym o wszelkich reakcjach społeczeństwa na kryzys karaibski. Znaleźć mo-
żemy zatem informacje o studentach szczecińskich uczelni, którzy mieli preten-
sje o brak  pełnego przedruku przemówienia Fidela Castro19. Jak, nieco złośliwie, 
komentował Unger, „Castro (…) przemawiał (…), jak zwykle bez kartki i bez... 
zegarka”20. Są również notatki o dużym zainteresowaniu sprawami Kuby i rów-
noczesnej nadziei na pokojowe rozwiązanie problemu; o prośbie pracowników 
PKP dotyczącej uruchomienia głośników transmitujących kolejne komentarze21. 
Czyżby zatem panowała wówczas „sielanka” i pełne zaufanie do „przewodniej 
siły narodu”? Chyba jednak nie, ale informacje dotyczące osób niewłaściwie re-
agujących na starcie tytanów pojawiają się raczej na końcu meldunków, towa-
rzyszy im najczęściej swoista deprecjacja ilościowa poprzez dodawanie określeń 
typu: „grupka”, „niektórzy”, „kilka”, „pewien handlowiec” lub form bezosobo-
wych typu: „pojawiła się opinia”, „padło pytanie”. Znajdujemy tu również osoby 
wymienione z imienia i nazwiska, których wypowiedzi bądź zachowania zostały 
zarejestrowane np. przez tajnych współpracowników SB22. Jednakże stałe miej-
sce w raportach październikowych znajduje akapit dotyczący sytuacji w handlu. 
Bardziej niż w materiałach tajnej policji zjawisko to widoczne jest w dokumenta-
cji partyjnej – wynika to z zadań, jakie spoczywały na aparacie bezpieczeństwa, 
który starał się z dużą precyzją odnotowywać wszelkie „nieprawidłowe” zacho-
wania obywateli kraju, którym miał służyć. 

Jakie zatem reakcje, odnoszące się do zaistniałej sytuacji międzynarodo-
wej, zostały odnotowane przez etatowych pracowników PZPR oraz funkcjo-
nariuszy SB? Po pierwsze – o czym wspominano już wyżej – informacje były 

18 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie (dalej AIPN Sz), 008/8, Meldunki ko-
mendanta do MSW za 1962–1963, Meldunek do Igo Sekretarza KW PZPR w Szczecinie, k. 78–81; 
Telefonogram do wicedyrektora gabinetu ministra spraw wewnętrznych, k. 88–96.  

19 Tamże, k. 88.
20 L. Unger, Kuba. Kryzys rakietowy 1962, „Gazeta Wyborcza”, 28.11.1997. 
21 AIPN Sz, 008/8, Meldunki komendanta…, k. 88.
22 „t.w. Stanisław poinformował nas, że w czasie rozmów prof. P. wypowiedział się, że sytu-

acja jest bardzo poważna i należy poważnie liczyć się z wybuchem wojny. Stany Zjednoczone 
widocznie czują się na sile i chcą przejąć inicjatywę w polityce światowej od ZSRR. W tym wy-
padku mogą podnieść głowę elementy wrogie obozowi socjalistycznemu znajdujące się w krajach 
wschodnich”. Tamże, k. 94.
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takie: „Przytłaczająca większość społeczeństwa”23 akceptuje decyzje rządów 
kubańskiego, radzieckiego i polskiego. Polacy dają temu wyraz podczas aran-
żowanych masówek, które odbywały się w największych zakładach przemysło-
wych. W przypadku województwa szczecińskiego masówki takie miały miejsce 
w Stoczni im. A. Warskiego, Stoczni Remontowej „Parnica”, w Szczecińskiej Fa-
bryce Motocykli „Junak”, w Zakładach Przemysłu Odzieżowego oraz w środowi-
sku studenckim (24 października), dzień później zorganizowano je m.in. w Hucie 
Szczecin i Zakładach Naprawczych Taborów Kolejowych w Stargardzie Szcze-
cińskim24. Zawsze uchwalano na nich rezolucje „potępiające stanowisko USA”. 
W spotkaniach brały udział tysiące pracowników – nie sposób orzec jednoznacz-
nie, czy były to deklaracje wynikające z osobistych poglądów uczestników, czy 
spektakle te były w pełni wyreżyserowane. Po drugie – byli ludzie, którzy mieli 
wątpliwości co do przewagi ZSRR, poniekąd kwestionując również jego racje 
moralne. Pojawiały się „pojedyncze wypowiedzi, że winę za obecny stan w sytu-
acji międzynarodowej ponosi ZSRR, gdyż uzbraja Kubę w broń rakietową”, „kil-
ku mieszkańców wsi Koniewo wypowiedziało się, że ZSRR boi się USA i dla-
tego wstrzyma statki płynące na Kubę”, choszczeńscy kolejarze stwierdzali, „iż 
ZSRR nie powinien pchać się na Kubę”25, natomiast kilku pracowników z Gryfic 
orzekło, że „kraje socjalistyczne dużo tylko  gadają, a nie podejmują konsekwent-
nie środków zmierzających do odstraszenia agresora”26. Po trzecie – mieliśmy 
do czynienia z reakcjami określanymi mianem „psychozy wojennej”, której tak 
bardzo zapobiec chcieli ówcześni decydenci. Lekarze liczyli się z możliwością 
powołania ich do wojska27, kobiety „przychodziły z płaczem do sekretarzy POP 
pytać, czy rzeczywiście będzie wojna, bo tylu mężczyzn, a w tym ich mężowie 
idą do wojska”28, powołania obawiali się studenci, krążyły pogłoski o powszech-
nej mobilizacji, o werbowaniu ochotników na Kubę, a smaczku dodawał fakt, 
że informacje te nierzadko pochodziły od oficerów, którzy ujawniali tajemnice 
wojskowe w korespondencji do rodzin29. Po czwarte – dochodziło do wykupy-

23 APS, KW PZPR, Kancelaria I Sekretarza. Dalekopisy wychodzące…, k. 42.
24 AAN, KC PZPR, 237/VII–3970, Wydział Organizacyjny, referat sprawozdawczy, informacje 

„A” 1962, k. 75–76;  APS, KW PZPR, Kancelaria I Sekretarza. Dalekopisy wychodzące…, k. 40.
25 APS, KW PZPR, Kancelaria I Sekretarza. Dalekopisy wychodzące…, k. 42. 
26 Tamże, k. 41.
27 Tamże, k. 42.
28 AAN, KC PZPR, Wydział Organizacyjny…, k. 77–79.
29 Tamże, k. 85–87. 
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wania towarów, czyli reakcji spontanicznej, przewidzianej przez rządzących. Po-
mimo środków profilaktycznych nie udało się zapobiec panice na rynku – trzeba 
jednak zauważyć, że informacje o niej są niejako „przemycane” w meldunkach 
i sprawozdaniach przysłanych do KC. Sama gorączka rynkowa wydaje się zjawi-
skiem charakterystycznym dla państw obozu socjalistycznego – „Kubańczycy, 
jak wszyscy normalni ludzie, reagują prawidłowo. Zaczęło się paniczne wykupy-
wanie wszystkiego, co można było kupić. Mleko i mydło, tak zapamiętałem, są 
racjonowane. Dają trzy świece na rodzinę”30. Różnice dotyczą produktów, na któ-
re rozpoczęło się regularne polowanie w Polsce. Na pierwszy ogień idzie mąka, 
sól, cukier, kasze, tłuszcze, konserwy. Kupowano kostki przyprawowe, „zupy: 
Makaronową, Fasolową i Grzybową”31. W Szczecinie do największych akcji wy-
kupywania szczególnie poszukiwanych towarów doszło w dzielnicach zamiesz-
kanych przez rodziny zawodowych oficerów32. 

Władza zjawisko to przewidziała i podjęła środki zaradcze. Aby ratować 
gospodarkę narodową, postanowiono wprowadzić reglamentację na podstawowe 
artykuły spożywcze. Co warte podkreślenia, limitowanie żywności wprowadza-
no w Polsce nie po raz pierwszy i, jak się okazało, nie po raz ostatni. Rozesłano po 
kraju Instrukcję Komitetu Centralnego w sprawie form i metod walki organizacji 
partyjnych z paniką na rynku33 datowaną na 26 października 1962 roku. Ustalono 
w niej jednorazowe normy sprzedaży: „mąka, cukier, kasza, mięso – 1 kg; ryż, 
makaron, sól, wędliny, mydło – 1/2 kg, w razie potrzeby pieczywo – 2 kg”34. 
W teren wysłano przedstawicieli tzw. aktywu partyjnego, którzy mieli kontrolo-
wać sprzedaż towarów w sklepach, wyjaśniać „kolejkowiczom”, że nie ma powo-
dów do paniki, wykrywać i piętnować „panikarzy i kombinatorów”. Szczególnie 
newralgicznym środowiskiem, w którym przyszło im działać, był świat kobiet 
pracujących i gospodyń domowych35. To one decydowały o domowych spiżar-
niach, to one w końcu podejmowały próby masowego zwalniania się z pracy 
w celu dokonania zwiększonych zakupów (np. 400 pracownic Zakładu Wyrobów 

30 L. Unger, Kuba…
31 AAN, KC PZPR, 237/XIX–79, Biuro Prasy – notatki dla kierownictwa KC 1962, k. 39.
32 APS, KW PZPR, Kancelaria I Sekretarza. Dalekopisy wychodzące…, k. 42.
33 Tamże, k. 83.
34 Tamże.
35 APS, KW PZPR, Kancelaria I Sekretarza. Korespondencja wychodząca…, k. 3.
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Plastycznych „Plastik” w Warszawie36). Podkreślano w odezwach i instrukcjach, 
że należy zwalczać z całą mocą „spekulantów i panikierów utrudniających życie 
pozostałej ludności i (…) przeciwdziałać przejawom psychozy wojennej i paniki 
rynkowej w środowiskach nieświadomych i chwiejnych”37. 

Ponownie więc mamy przeciwstawienie jednostek odpowiedzialnym ma-
som. Tylko czy za spekulanta możemy uznać kobietę chcącą zakupić 2 kg cukru 
i mąki? W apelach przesyłanych do „dołów partyjnych” nie brakuje uspokajają-
cych wyjaśnień, że podjęte kroki nie wynikają z problemów w gospodarce naro-
dowej, która funkcjonuje bez zarzutu, ale są przejawem troski o mogące wystą-
pić zakłócenia w handlu i aprowizacji38. Centrala żąda więc pełnej i świadomej 
dyscypliny od członków ugrupowania i promieniowania na „rzesze społeczeń-
stwa”. Jak zatem radzą sobie obywatele? Nauczeni długoletnim doświadczeniem 
permanentnych braków na rynku wewnętrznym, ulegający gorączce rynkowej, 
skutecznie omijają zarządzenia o reglamentacji przestrzegane w dużych miastach 
i ruszają „pociągami, własnymi autami i motorami do miejscowości, gdzie jesz-
cze nie wprowadzono limitowania sprzedaży”39. Po raz kolejny okazywało się, 
że w skrajnych sytuacjach Polacy potrafili wykazać się szczególną zaradnością 
życiową.   

Analizując dokumentację Służby Bezpieczeństwa województwa szcze-
cińskiego i sprawozdania przesyłane do KC PZPR, można wyodrębnić jeszcze 
jedną postawę – negacji ustroju komunistycznego i ZSRR. Wydaje się ona jed-
nak epizodyczna – taki obraz przynajmniej widnieje w materiałach źródłowych. 
„Notowane fakty propagandy pisanej, w większości wypadków w swej treści, 
skierowane były przeciwko komunizmowi i ZSRR, przy czym treść anonimów, 
aczkolwiek miała charakter pogróżkowy, powodowana była najczęściej nie inten-
cjami państwowymi lecz osobistymi sprawców. Większość wystąpień wrogich 
(propaganda ustna) notowana była w okresie zaostrzonej sytuacji międzynaro-
dowej w związku z sytuacją na Kubie”40. Do „propagandy pisanej” możemy za-
tem zaliczyć akcję ulotkową przeprowadzoną w powiecie koszalińskim, gdzie 

36 AAN, KC PZPR, Wydział organizacyjny…, k. 77–79.
37 APS, KW PZPR, Kancelaria I Sekretarza. Korespondencja wychodząca…, k. 1.
38 Tamże, k. 2.
39 AAN, KC PZPR, Wydział organizacyjny…, k. 80–84.
40 AIPN Sz 008/40, Sprawozdanie z działalności Służby Bezpieczeństwa KWMO w Szczecinie 

za 1962 rok, k. 9.
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rozrzucono kilkadziesiąt kartek, na których zamieszczono hasła: „Ameryka – 
niech żyje Polska”, „Rosja próbuje rozerwać przyjaźń z Ameryką, nie dajcie się 
Polacy”, „Precz z komunizmem, precz z okupacją sowiecką w Polsce”. Pisma 
podpisano: „Redakcja BBC”41.

Przeanalizowane dokumenty z całą pewnością nie mogą świadczyć 
o wszystkich zjawiskach społecznych, jakie miały miejsce jesienią 1962 roku nad 
Wisłą czy Odrą. Są skażone tendencyjnością, mglistością, dezawuowaniem po-
staw ocenianych jako negatywne. Jeżeli jednak odrzucimy sprawozdawczą „no-
womowę”, zobaczymy prawdziwe emocje, które towarzyszyły Polakom, gdy padł 
na nich „cień bomby atomowej”. W prywatnych listach, czytanych przez pra-
cowników aparatu bezpieczeństwa, odnajdujemy słowa miłości przesyłane naj-
bliższym, wyrazy otuchy w niespokojnym i niedającym się przewidzieć okresie, 
zaniepokojenie wynikające z oddalenia i próbę jak najszybszego połączenia roz-
dzielonych rodzin42. Dokumenty te uwidaczniają również stanowisko PRL wobec 
„Wielkiego Brata”, który na pewno nie traktował przyjaciół zza Buga partnersko 
i równoprawnie. Owszem, informował o kryzysie w momencie, gdy nastąpiła 
jego eskalacja, żądając pełnego poparcia i „daniny krwi”43. Szczególnie dotkliwie 
przekonali się o tym Kubańczycy, którzy nie zostali dopuszczeni do rozmów roz-
jemczych kończących konflikt44. Znamienne jest również niepodejmowanie przez 
władze polskie jakichkolwiek środków zaradczych mogących zminimalizować 
ewentualne skutki wojny. Materiały archiwalne pokazują również, że członkowie 
partii obawiali się „atomowej przepaści” tak samo, jak „rzesze i masy społeczeń-
stwa”. W końcu wchodzili w ich skład i tak samo jak przeciętni Kowalscy podatni 
byli na gorączkę rynkową i psychozę wojenną. Dowodzić tego może wypowiedź 

41 AAN, KC PZPR, Wydział organizacyjny…, k. 80–84.
42 „aby tylko nie było wojny, myślę że i te rozruchy zakończą się stałym pokojem (…) jestem 

zaniepokojony tymi historiami z Kubą. Jeśli jednak sytuacja będzie stawała się bardziej niebez-
pieczna, to jeśli pozwolicie przywieziemy dziecko, (…) lecz miejmy nadzieję, że jeszcze się zoba-
czymy, naprawdę żyć się nie chce, gdy się pomyśli co byłoby gdyby doszło do tej wojny…”. AIPN 
Sz 008/8, Meldunki komendanta…, k. 101–102. 

43 „Naczelny dowódca Zjednoczonych sił Zbrojnych krajów Układu Warszawskiego marszałek 
Greczko zwołał 23 bm. oficerów – przedstawicieli armii krajów Układu Warszawskiego i polecił 
im poczynić szereg kroków w celu podniesienia gotowości bojowej wojsk i flot wchodzących 
w skład Zjednoczonych Sił Zbrojnych. Uczyniono to w związku z prowokacyjnymi posunięciami 
rządu amerykańskiego i agresywnymi zamierzeniami soldateski amerykańskiej”. U marszałka 
Greczki, „Życie Warszawy”, 25.10.1962.

44 Leopold Unger wiarę w lojalność Związku Radzieckiego nazwał „tropikalizmem”. L. Unger, 
Kuba…
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generała Wojciecha Jaruzelskiego, udzielona w 2003 roku prof. Jerzemu Eislero-
wi, w której stwierdzał, iż istniała groźba wybuchu III wojny światowej w paź-
dzierniku 1962 roku, i że wówczas „po raz pierwszy widział Gomułkę w stanie 
skrajnego przemęczenia i napięcia nerwowego”45. Stąd bezustanne apelowanie 
do świadomości i zdyscyplinowania „partyjnego aktywu”. W suchych sprawoz-
daniach nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, czy ludzie zdawali sobie sprawę, 
czym faktycznie grozi konflikt nuklearny. Czy liczyli, że uzupełnienie rodzin-
nej lodówki pomoże im przeżyć falę popromienną? W nieracjonalnych czasach, 
w okresie zimnowojennym, kiedy dwie superpotęgi stanęły naprzeciwko siebie 
oko w oko, wszyscy wstrzymali oddech i czekali, „która strona mrugnie pierw-
sza”46 – a kiedy to się stało, odetchnęli z ulgą…
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Prasa
Po przemówieniu Kennedy’ego Kuba i USA zażądały zwołania Rady Bezpieczeństwa. 
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AbstrAkt

W 1962 roku doszło do jednego z największych kryzysów politycznych pomiędzy ów-
czesnymi supermocarstwami: USA i ZSRR. Jeszcze nigdy, w okresie zimnowojennym, 
życie mieszkańców całego globu nie było tak zagrożone zagładą. Czy społeczeństwo 
polskie zdawało sobie z tego sprawę? Czy było przygotowane na konfrontację, która mu-
siałaby zakończyć się zupełnie inaczej aniżeli konflikty wojenne prowadzone dotych-
czasowymi metodami? W dokumentach wytworzonych przez działaczy partyjnych oraz 
funkcjonariuszy SB, październik 1962 roku stanowi istotny i interesujący problem. Nie 
dotyczy on decyzji, które podejmowano na najwyższych szczeblach władzy, bo nie to jest 
najważniejsze. Materiały archiwalne dostarczają wielu wiadomości na temat postawy 
społeczeństwa. Można zatem podjąć próbę odpowiedzi na pytania: czy społeczeństwo 
polskie miało świadomość, czym może się zakończyć ta swoista próba sił? Czy fakt wy-
kupywania towarów pierwszej potrzeby mógł w jakikolwiek sposób zabezpieczyć ich 
życie? Czy w ogóle Polaków interesował i emocjonował ten konflikt? Na takie oraz inne 
pytania postarano się odpowiedzieć w artykule, pokazując jednocześnie, że źródła pozo-
stające w zasobach archiwalnych IPN mogą być przydatne do badania historii społecznej.

‘buying out foodstuffs is going on’,  
or something about the polish society’s reactions  

to the cuban crisis exemplified with the szczecin voivodeship

AbstrAct

1962 saw one of the biggest political crises between the super-powers of that time: the 
USA and the USSR. Never before during the cold war had the lives of the inhabitants of 
the whole globe been threatened with a total extinction. Was the Polish society conscious 
of that? Was it prepared for a confrontation, which must have ended in a different way 
from all the wars that had been waged before? In the documents drawn up by party’s 
activists and by SB (Public Security Service) functionaries October 1962 constitutes an 
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interesting problem. But that does not refer to decisions made by high-ranking officials. 
Archival material provides a lot of information concerning the attitude of the society. 
Therefore it is feasible to answer the question whether the Polish society was conscious 
of a possible result of the conflict; whether buying out foodstuffs and other necessities 
could secure their lives; whether the Polish people were interested in and excited about 
the conflict at all. The author attempts to answer those questions in the article, and – at 
the same time – to prove that the sources in the archives of the IPN (Institute of National 
Remembrance) might be useful in investigating problems of social history.
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Wprowadzenie

Borne Sulinowo jest jednym z najmłodszych miast powstałych w Polsce na prze-
strzeni ostatnich 20 lat. Prawa miejskie zostały nadane miejscowości przez Radę 
Ministrów dnia 15 września 1993 roku1. Miasto to jest osiedlem nietypowym ze 
względu na unikatową genezę, specyficzny układ przestrzenny oraz, co najważ-
niejsze, strukturę społeczności, która ukształtowała się w ciągu ostatnich dwóch 
dekad. Cechą, która wyraźnie wyróżnia je od innych miejscowości, które nie-
dawno uzyskały prawa miejskie, jest intensywny proces migracji, trwający nie-
ustannie od chwili otwarcia miasta dla osób cywilnych. Głównym celem artykułu 
jest ukazanie obecnych i poprzednich struktur wiekowych społeczności Bornego 
Sulinowa, jego charakterystycznych cech demograficznych oraz kierunków mi-
gracji mieszkańców.

Dane, które wykorzystano w analizie, pochodzą z zasobów Urzędu Stanu 
Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo. Podczas przygotowania 
artykułu autor korzystał również z zasobów baz danych statystyki publicznej, 
opublikowanej w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. 
Opracowane materiały dotyczą społeczności Bornego Sulinowa, zamieszkującej 
miejscowość w dniu 31 grudnia 2010 roku. W analizie porównawczej struktury 
wiekowej mieszkańców wybrano okresy 5-letnie od 1995 do 2013 roku oraz sta-
tystyki związane z udziałem ekonomicznych grup wiekowych (okres przedpro-
dukcyjny – 0–17 lat, produkcyjny – 18–60/65 lat oraz poprodukcyjny – powyżej 
60/65 lat).

Historia miejscowości

Miejscowość wraz z okolicą dzieliła losy historyczne Pomorza Zachodniego. Te-
reny otaczające Borne Sulinowo znajdowały się pod zarządem książąt zachod-
niopomorskich, później margrabiów brandenburskich oraz królów szwedzkich. 
Ścierały się tutaj interesy Polski, Brandenburgii (Prus) oraz Szwecji, a do 1945 
roku teren ten znajdował się w granicach Niemiec.

W miejscu obecnego Bornego Sulinowa pierwotnie istniała wieś o nazwie 
Lipka (niem. Linde). Ta niewielka miejscowość, która na przełomie XIX i XX 

1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1993 r. w sprawie nadania niektórym 
miejscowościom statusu miast (Dz.U. nr 86, poz. 400).
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wieku zasiedlona była przez zaledwie 112 mieszkańców2, była jedną ze spokoj-
nych wsi położonych w okolicy pomorskich jezior. Dopiero działania inwesty-
cyjne władz III Rzeszy w latach 30. XX wieku doprowadziły do znaczących 
zmian w osadnictwie, a zarazem w gospodarce regionu. Na terenie położonym 
kilkanaście kilometrów na południowy wschód od Linde ulokowano duży poli-
gon wojsk lądowych. W jego północnej części, w granicach wyżej wspomnianej 
wsi, rozpoczęto rozbudowę garnizonu wojskowego, składającego się z kilkudzie-
sięciu budynków koszarowych dla żołnierzy i oficerów, budynków o charakte-
rze socjalnym, rozrywkowym oraz militarnym. Wszystkie zostały wybudowane 
w podobnym stylu, który stosowano w innych tego typu obiektach, lokowanych 
w różnych częściach ówczesnej Rzeszy. Na południe od poligonu powstał drugi, 
podobny garnizon, o nazwie Westfalenhof. Całość kompleksu garnizonowo-po-
ligonowego nosiła miano Groß Born, od nazwy (obecnie nieistniejącej) wsi znaj-
dującej się pośrodku poligonu, w połowie drogi pomiędzy dwoma garnizonami.

W ramach przygotowań do zagospodarowania terenu przeznaczonego na 
cele wojskowe zlikwidowano i wysiedlono mieszkańców kilku wsi znajdujących 
się w zasięgu tworzonego poligonu. Niektóre zabudowania, jak miało to miejsce 
we wsi Linde, pozostawiono, lecz dokonano przesiedlenia dotychczas mieszkają-
cej tam ludności. Odtąd w obu garnizonach mieli mieszkać żołnierze przygoto-
wujący się do walk w II wojnie światowej.

W czasie działań wojennych kompleks zabudowań nie został zniszczony, 
pomimo bliskości umocnień Wału Pomorskiego, o którego zdobycie toczono za-
ciekłą walkę. Garnizony szybko zajęli Rosjanie, którzy zagospodarowali całość 
jako jedną z baz wojsk lądowych Armii Czerwonej w północnych i zachodnich 
częściach Polski3. Żołnierze radzieccy stacjonowali w kilkunastu miejscowo-
ściach w Polsce aż do początku lat 90. XX wieku, kiedy to, w ramach porozumień 
międzynarodowych pomiędzy Polską a Rosją, podjęto decyzję o ich przemiesz-
czeniu. Ostatni żołnierze rosyjscy opuścili miasto w październiku 1992 roku4. 
Przez kilka miesięcy budynków doglądali żołnierze Wojska Polskiego, po czym, 

2 Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900, http://www.gemeindeverzeichnis.de/gem1900/
gem1900.htmpommern/neustettin.htm (widniejące jako Linde bei Groß Zacharin – Lipka pod 
Dużymi Starowicami).

3 A. Moniak, Integracja i tożsamość lokalna jako uwarunkowania wsparcia społecznego, 
w: Wybrane zagadnienia profilaktyki resocjalizacji społecznej w kontekście „pedagogiki na-
dziei”, red. S. Dec, P. Frąckowiak, M. Szykut, Środa Wielkopolska 2013, s. 103.

4 Tamże, s. 104.
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w połowie kolejnego roku, uroczyście otwarto miasto dla osób cywilnych z ca-
łego kraju.

We wrześniu 1993 roku Rada Ministrów ustanowiła status miejski dla Bor-
nego Sulinowa. Od tego momentu miejscowość formalnie stała się miastem. Jed-
nak początkowo nie było w nim żadnych punktów usługowych, a administracja 
pozostawała w znajdującym się kilkanaście kilometrów dalej Silnowie. Pozostałe 
struktury miejskiego życia również dopiero się kształtowały. Zagospodarowanie 
i zasiedlanie Bornego Sulinowa realizowano stopniowo. Jako pierwsze zostały 
zaadaptowane bloki, gdyż budynki te pozostały w stosunkowo dobrym stanie, 
pozwalającym na to, aby od razu wprowadzili się do nich mieszkańcy. Kolejnymi 
były budynki koszarowe, przystosowywane do zamieszkania, obiekty usługowe 
oraz administracyjne.

Przemiany strukturalne społeczności Bornego Sulinowa  
w latach 1993–2014 – zarys ogólny

Pierwsi mieszkańcy Bornego Sulinowa przybyli do miasta w chwili otwarcia 
garnizonu dla osób cywilnych, czyli jesienią 1993 roku. Były to zarówno osoby 
z okolicznych miejscowości, jak i migranci z bardziej oddalonych województw 
(m.in. z ówczesnego woj. katowickiego). To spowodowało, że już pod koniec tego 
samego roku w mieście na stałe mieszkało prawie 400 osób.
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Rysunek 1. Liczba ludności w Bornem Sulinowie w latach 1993–2014 (dane do VI 2014)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG Borne Sulinowo.
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Największy przyrost procentowy liczby mieszkańców, w porównaniu rok 
do roku, Borne Sulinowo osiągało w początkowych latach swego istnienia. War-
to zauważyć, że od 1993 roku aż do chwili obecnej ogólna liczba mieszkańców 
stale wzrasta (rys. 1). W latach 1994–2000 notowano najwyższe przyrosty licz-
by ludności, które osiągały nawet kilkudziesięcioprocentowe wartości. Jednak 
z każdym kolejnym rokiem tempo wzrostu słabło. Pod koniec 2013 roku wzrost 
liczby mieszkańców wyniósł już tylko niecały 1%, a w ciągu pierwszego półro-
cza roku 2014 odnotowano jego pierwszy w historii spadek. Wiązało się to m.in. 
z malejącą podażą mieszkań, ale i trudnymi warunkami życia w mieście. Do-
datkowymi ograniczeniami kształtującymi migracje były rosnące ceny mieszkań 
oraz specyfika gospodarcza regionu i samego miasta, w którym znalezienie pracy 
jest bardzo trudne5. Znacznie ogranicza to migrację młodych ludzi i powoduje 
exodus obecnych mieszkańców. Poza tym, rzeczywiste oszacowanie ruchu mi-
gracyjnego utrudnia także brak meldunku wśród wielu osób zamieszkujących 
Borne Sulinowo.

Analizując udział poszczególnych płci w strukturze demograficznej miasta 
w okresie ostatnich 20 lat, należy stwierdzić, że do 1996 roku notowano prze-
wagę ogólnej liczby mężczyzn nad liczbą kobiet. Nieprzerwanie od 1996 roku 
wskaźnik feminizacji osiąga wartości wyższe niż 100, a w połowie 2014 roku 
wyniósł już 116 kobiet przypadających na 100 mężczyzn. Związane jest to m.in. 
ze strukturą płci i problemem nadumieralności mężczyzn, przez co, w Bornem 
Sulinowie, podobnie jak w całym kraju, dominują kobiety. W ramach porówna-
nia liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, różnica pomiędzy 
liczbą kobiet i mężczyzn jest niewielka, co jest zauważalne od samego począt-
ku istnienia miasta. Całkowicie odmiennie wygląda sytuacja w przypadku osób 
w wieku poprodukcyjnym. Zarówno pierwsze statystyki dotyczące miejscowo-
ści, jak i te obejmujące czas po uchwaleniu praw miejskich w Bornem Sulinowie 
w 1993 roku, ukazują, że miasto zamieszkuje więcej kobiet powyżej 60. roku 
życia niż mężczyzn w wieku powyżej 65 lat. W połowie 2014 roku w tej grupie 
wiekowej wskaźnik feminizacji wyniósł już 174 kobiety na 100 mężczyzn, ale 
stan ten jest porównywalny ze statystykami wojewódzkimi6.

5 M. Kłoskowicz i in., Stara bieda w nowym mieście? Przypadek gminy Borne Sulinowo, 
w: M. Popow i in., Oblicza biedy we współczesnej Polsce, Gdańsk 2011, s. 219–228.

6 R. Wronkowska, Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie zachodniopomorskim 
w 2013 r., Szczecin 2013, s. 18.
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Udział poszczególnych ekonomicznych grup wieku w strukturze wiekowej 
miasta różni się nieco od statystyk krajowych czy regionalnych. W początkowych 
latach istnienia miasta zanotowano znacznie wyższy udział osób w wieku przed-
produkcyjnym, przy jednoczesnym dość niskim udziale osób w wieku powyżej 
60/65. roku życia. Jednak z biegiem lat zmieniała się struktura wiekowa miesz-
kańców i od 1994 roku notuje się ciągły spadek udziału osób w wieku przed-
produkcyjnym. We wspominanym wyżej roku udział najmłodszej grupy wieku 
wynosił ponad 35% ogółu mieszkańców, ale z każdym kolejnym rokiem udział 
ten był coraz niższy. Obecnie wynosi już tylko niewiele ponad 18% ogółu miesz-
kańców7. Spadek ten związany jest zarówno z demograficzną sytuacją kraju, jak 
i ze statusem materialnym rodzin w mieście.

Kolejną ekonomiczną grupę stanowią osoby będące w wieku produkcyjnym 
i ich udział w strukturze wiekowej Bornego Sulinowa jest nieco niższy, porów-
nując do adekwatnego w regionie czy kraju. Utrzymywał się przez cały okres 
istnienia miasta na stałym poziomie oscylującym w granicach 58–59%. Był to 
wynik początkowo zbliżony, lecz w miarę upływu czasu o kilka procent niższy 
w porównaniu do statystyk powiatowych, wojewódzkich czy krajowych, osiąga-
jących w tej grupie udział w granicach 65%8. W badanym okresie bezwzględna 
liczba osób tej grupy, porównywana rok do roku, wzrastała i jedynie w 2012 roku 
była niższa o 0,11% od notowanej rok wcześniej. W najnowszych danych, obej-
mujących okres pierwszego półrocza 2014 roku, notuje się ponowny wzrost liczby 
osób z tej grupy wiekowej wynoszący ponad 6%9.

Ostatnia z ekonomicznych grup wiekowych jest jednocześnie najciekaw-
szą spośród zamieszkujących Borne Sulinowo. Osoby w wieku poprodukcyj-
nym miały początkowo śladowy udział w strukturze wiekowej miasta. Poziom 
równy 10% udziału w ogólnej liczbie mieszkańców grupa ta uzyskała dopiero 
w 1999 roku, a od 1995 roku jest grupą najszybciej zwiększającą swój udział 
wśród wszystkich ekonomicznych grup wieku wyróżnionych w Bornem Sulino-
wie. To głównie dzięki znacznemu napływowi osób starszych miasto zwiększało 
liczbę ludności. Od 2011 roku osoby w wieku poprodukcyjnym mają większy 
udział w ogólnej liczbie mieszkańców niż osoby włączające się wiekiem do grupy 

7 Dane urzędowe (Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo) z czerwca 2014 r.
8 R. Wronkowska, Ludność, ruch..., s. 19.
9 Przy stagnacji wzrostu udziału tej grupy wieku w latach 2012–2013.
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przedprodukcyjnej. Obecnie10 różnica procentowa pomiędzy udziałami obu tych 
grup wynosi już 5%. Udział tej grupy, wynoszący obecnie ponad 23%, jest zna-
cząco wyższy niż w statystykach regionalnych (dla powiatu – 17,5%, wojewódz-
twa – 17,9%) czy nawet krajowych (dla Polski 18,4%). Wyraźnie odzwierciedla 
się to w rozwoju całorocznych usług czy rozwoju miejscowej przedsiębiorczości. 
Elementem, który może utrudniać swobodne życie tej grupy w Bornem Sulino-
wie, jest dość nikły rozwój usług związanych z obsługą ludności starszej, brak 
ogólnego szpitala11.

Prócz stałych mieszkańców w Bornem Sulinowie funkcjonuje również nie-
wielka grupa osób zameldowanych na czas określony. Udział poszczególnych 
ekonomicznych grup wiekowych jest zbliżony do statystyk stałych mieszkańców. 
Liczba osób zameldowanych na czas określony w całej społeczności miasta wy-
nosi niecałe 7% ogółu mieszkańców. Wahania liczby osób, zaliczających się do 
tej grupy, są niewielkie, ponieważ sięgają zaledwie od kilkunastu do kilkudzie-
sięciu osób.

Proces migracji w Bornem Sulinowie – opis ogólny

Opracowanie, które jako jedno z pierwszych ukazywało początkowe procesy mi-
gracyjne związane z Bornem Sulinowem, zostało opublikowane w połowie lat 
90. XX wieku, gdy osadnictwo w mieście było dopiero w początkowym okresie 
rozwoju12. W niektórych publikacjach powoływano się na badania prowadzone 
na terenie miasta przez studentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego, pod 
przewodnictwem dra hab. prof. UŚ Tomasza Nawrockiego, które ukazywały je-
dynie reprezentatywne informacje dotyczące ogólnej struktury wieku mieszkań-
ców i ich pochodzenia13.

Przedstawione poniżej dane dotyczą całej żyjącej społeczności Bornego Su-
linowa, zamieszkałej na jego terenie dnia 31 grudnia 2010 roku. Według danych 
Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo, liczba osób zameldowanych w mieście 

10 Stan na VI 2014.
11 W Bornem Sulinowie zlokalizowano ośrodek leczenia osób z chorobą stwardnienia rozsiane-

go, który posiada również oddziały ogólnomedyczne.
12 K. Małachowski, D. Szymańska, Borne Sulinowo u progu swojego rozwoju, „Czasopismo 

Geograficzne”, 66, 1995, 1, s. 61–68.
13 T. Madej, T. Nawrocki, Borne Sulinowo – miasto, którego nie było, w: Problemy społeczne 

w okresie transformacji ustrojowej, red. T. Michalczyk, T. Kamiński, W.W. Skarbek, Piotrków 
Trybunalski 2004, s. 217.
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w tym okresie przekraczała 4 tys. Oprócz nich w Bornem Sulinowie mieszkało 
również prawie 300 osób zameldowanych na czas określony.

Tabela 1. Struktura pochodzenia migrantów według województw  
(stan na koniec 2010 r.)

Województwo
Osoby pocho-
dzące z tego 

województwa

Udział osób 
migrujących 

z ogółu miesz-
kańców (%)

Udział osób mi-
grujących z ogó-
łu mieszkańców 
pochodzących 

z miast (%)

Udział osób mi-
grujących z ogółu 

mieszkańców 
pochodzących 

ze wsi (%)
Dolnośląskie 283 6,8 85,9 14,1
Kujawsko-pomorskie 64 1,5 65,6 34,4
Lubelskie 40 1,0 27,5 72,5
Lubuskie 62 1,5 67,7 32,3
Łódzkie 79 1,9 77,2 22,8
Małopolskie 27 0,7 51,9 48,1
Mazowieckie 127 3,1 78,0 22,0
Opolskie 21 0,5 85,7 14,3
Podkarpackie 24 0,6 20,8 79,2
Podlaskie 12 0,3 66,7 33,3
Pomorskie 219 5,3 76,7 23,3
Śląskie 308 7,4 93,8 6,2
Świętokrzyskie 13 0,3 46,2 53,8
Warmińsko-mazurskie 56 1,4 46,4 53,6
Wielkopolskie 244 5,9 51,2 48,8
Zachodniopomorskie 2502 60,4 58,7 41,3
Zagranica 61 1,5 – –

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG Borne Sulinowo.

W podziale migrantów na pochodzenie według województwa można za-
uważyć, że do Bornego Sulinowa przybyły osoby ze wszystkich obecnych wo-
jewództw. Z danych przedstawionych w tabeli jasno wynika, że w decyzjach 
migracyjnych korelacja przestrzenna jest wyraźnie zauważalna. Wyliczony 
współczynnik korelacji liniowej Pearsona pomiędzy odległością miejscowości od 
Bornego Sulinowa a liczbą osób do niego migrujących, dla wsi i miast jest słaby 
(r = –0,20 dla miast, r = 0,21 dla wsi). Jednak pomimo bardzo słabej siły korela-
cji można zauważyć, że migracje lokalne odgrywały większą rolę od krajowych 
i międzynarodowych. Wysokość współczynnika korelacji jest ograniczona przez 
dość znaczną grupę osób pochodzących z dużych miast wojewódzkich oraz aglo-
meracji śląskiej (tab. 1). 
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Najliczniejszą grupą, która zamieszkuje miasto, są osoby pochodzące z tere-
nu obecnego województwa zachodniopomorskiego i stanowią ponad 60% miesz-
kańców miasta. Dodatkowo warto zauważyć, że migranci pochodzący z trzech 
najbliższych gminie Borne Sulinowo powiatów: szczecineckiego, drawskiego 
(woj. zachodniopomorskie) oraz złotowskiego (woj. wielkopolskie) stanowią 1/3 
wszystkich mieszkańców miasta. 

Migracje do Bornego Sulinowa – wymiar lokalny

Kolejny rozdział poświęcony jest procesowi migracji do Bornego Sulinowa, 
zachodzącej lokalnie, wewnątrz granic administracyjnych trzech okolicznych 
powiatów14. Proces ten ma charakter stricte lokalny, ponieważ najodleglejsze 
miejscowości pochodzenia migrantów dzieli od miasta zaledwie kilkadziesiąt 
kilometrów. Największe znaczenie spośród analizowanych powiatów ma powiat 
szczecinecki, w którego granicach administracyjnych znajduje się Borne Sulino-
wo. Wysokie natężenie migracji osób pochodzących z okolicy wiąże się zarów-
no z bezpośrednim sąsiedztwem miasta, szybkością obiegu informacji o dużej 
podaży mieszkań, jak i porównywalnym, dobrym dojazdem z nowego miejsca 
zamieszkania do pracy. Możliwość osiedlenia się w Bornem Sulinowie dla wielu 
osób pochodzących z okolicznych wiosek było swego rodzaju nobilitacją15 i przy-
czyniło się do wzrostu poziomu dotychczasowych warunków mieszkalnych. 
Z drugiej strony, największy w tej grupie udział osób, które przeprowadziły się 
ze Szczecinka może sugerować, że osoby te kupiły tańsze mieszkania ze względu 
na cichą i spokojną okolicę, niższe opłaty bądź w celu późniejszego ich odsprze-
dania po wyższej cenie.

Z migracjami lokalnymi wiąże się jeszcze jedna kwestia, a mianowicie roz-
kład przestrzenny strumienia migrantów z okolicznych miejscowości. Dość ściśle 
powiązany jest on z aktualną siecią drogową oraz połączeniami komunikacyjny-
mi prowadzącymi do miasta. Ukazuje to, że migracje były generowane głównie 
wzdłuż pasa miejscowości na linii Szczecinek–Czaplinek. Od południa miasto 
otaczają duże kompleksy leśno-wrzosowiskowe, przez co dostępność do miejsco-
wości z tego rejonu jest utrudniona. Dodatkowo nie kursuje tam żadna planowo 
zarządzona komunikacja publiczna czy prywatna, więc możliwości przejazdu 

14 Powiatów szczecineckiego oraz drawskiego w województwie zachodniopomorskim oraz 
złotowskiego w województwie wielkopolskim.

15 Z mieszkańców wsi na mieszkańców miasta.
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do miasta dla osób, które nie posiadają samochodu, są znacząco ograniczone. 
Prawdopodobnie z tego powodu, znajdujące się na południowym krańcu gminy 
Kłomino, pomimo dużego potencjału mieszkaniowego, nie zostało ostatecznie 
zasiedlone. Taka sytuacja spowodowała geograficzną asymetryczność lokalnego 
procesu migracji do Bornego Sulinowa na korzyść miejscowości i miast znajdu-
jących się w północnej części badanego regionu.

Migracje – wymiar krajowy i zagraniczny

Rysunek 2. Rozkład przestrzenny migracji osób do Bornego Sulinowa  
(dane na 31.12.2010 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG Borne Sulinowo.
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Borne Sulinowo, pomimo swojego peryferyjnego położenia w sieci osadni-
czej kraju, przyciągnęło również wiele osób spoza najbliższego regionu (rys. 2). 
Osoby te stanowią niejako odrębną społeczność, różniącą się od miejscowej lud-
ności wieloma cechami. Odróżnia je m.in. status materialny, tradycje oraz, co jest 
dość ważne, wiek. W artykule dotyczącym społeczności miasta Andrzej Moniak 
dzieli migrantów na cztery odrębne, posiadające własne charakterystyki, grupy 
osób. Są to mianowicie: młodzi ludzie w wieku produkcyjnym, emeryci i renci-
ści, osoby po tzw. przejściach oraz ludność z okolicznych wsi16. Autor, badając 
społeczeństwo Bornego Sulinowa, ocenił je ogólnie jako byłych mieszkańców 
dużych i średnich miast.

Najliczniej reprezentowanym przez mieszkańców Bornego Sulinowa woje-
wództwem jest zachodniopomorskie. Pomimo dużego udziału osób z pobliskich 
miejscowości, nadal znacząca jest grupa osób pochodząca z innych części wo-
jewództwa. Województwo to jest reprezentowane głównie przez mieszkańców 
miast (tab. 1), ale zazwyczaj miast małych i średnich. Udział dawnych mieszkań-
ców dużych miast z tego województwa w ogólnej liczbie mieszkańców miasta 
wynosi nieco poniżej 15% i są to mieszkańcy przybyli ze Szczecina i Koszalina.

Migranci, pochodzący z pozostałej części kraju, reprezentują wszystkie wo-
jewództwa. Jednak natężenie liczby osób pochodzących z poszczególnych wo-
jewództw jest zróżnicowane przestrzennie. Region, z którego jest ich najwięcej 
(z wyłączeniem zachodniopomorskiego), to województwo śląskie. Pod koniec 
2010 roku pochodziło stąd ponad 300 osób i byli to w większości mieszkańcy 
dużych miast aglomeracji górnośląskiej, którzy wykupili mieszkania w Bornem 
Sulinowie. Może mieć to związek z działaniami magistratu, który na Śląsku pro-
mował miasto i jego potencjał17. Ponad 60% migrantów z tego regionu ma powy-
żej 50 lat, a co trzecia osoba jest w wieku emerytalnym. Tylko nieliczni migranci 
pochodzili z obszarów wiejskich, które są położone głównie na przedmieściach 
miast górnośląskich. Grupa ta jest bardzo charakterystyczna ze względu na naj-
wyższy odsetek osób mieszkających poza najbliższym regionem. To właśnie ci 
mieszkańcy, w poprzednich miejscach zamieszkania, byli związani z górnic-
twem, dlatego przez kilka lat w Bornem organizowano tradycyjne święto tego 

16 A. Moniak, Integracja i tożsamość..., s. 108.
17 A. Woźniak, Likwidacja górniczych oszczędności okazała się zupełnie nieopłacalna, http://

ulinks.net/c1089 (dostęp 31.12.2014).
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zawodu – Barbórkę18. Wydarzenie to nie przystawało do charakteru miasta ze 
względu na brak w okolicy jakiejkolwiek kopalni. Byli górnicy w Bornem Suli-
nowie pochodzą zarówno z miast Górnego Śląska, jak również z innych, obecnie 
aktywnych, rejonów górniczych Polski, takich jak Polkowice czy Lubin. Dużą 
grupę stanowią również osoby pochodzące z miast, które obecnie nie funkcjonują 
jako górnicze. Są to dawni mieszkańcy Wałbrzycha, Nowej Rudy czy Boguszo-
wa-Gorców.

Liczba osób pochodzących z pozostałych regionów różnicuje się dość zna-
cząco. Migranci z rejonu Polski Wschodniej przybyli głównie z obszarów wiej-
skich. Jedynie w przypadku województwa podlaskiego więcej jest osób pocho-
dzących z miast, jednak nominalnie jest to niewielka różnica. Natomiast osoby 
pochodzące z centralnej i zachodniej części kraju to głównie mieszkańcy miast 
(tab. 1).

W Bornem Sulinowie, oprócz mieszkańców pochodzących z różnych regio-
nów kraju, zamieszkuje kilkadziesiąt osób, które przybyły do miasta z zagranicy. 
W większości osoby te pochodzą z Kazachstanu, Ukrainy i Niemiec. W ogólnym 
spojrzeniu społeczność ta dzieli się na kilka grup o odmiennej charakterystyce. 
Pierwszą z nich są repatrianci, pochodzący z obszaru dawnego ZSRR. To osoby 
pochodzenia polskiego, które na mocy układów międzynarodowych przybyły do 
Polski, aby się osiedlić. W innych poradzieckich osiedlach, podobnych genezą do 
Bornego Sulinowa, następowały identyczne migracje osób zza wschodniej grani-
cy. Miało to miejsce m.in. w Szczytnicy czy Świętoszowie (woj. dolnośląskie)19. 

Kolejną grupą są osoby, które przybyły do Bornego Sulinowa zza zachod-
niej granicy kraju – z Niemiec czy Holandii. W grupie tej znajdują się ludzie, któ-
rzy wrócili do kraju po latach represji politycznych, mających miejsce w Polsce 
przed 1989 rokiem. Wśród jej członków są również osoby, które dawniej nie były 
związane z Polską. Są to mieszkańcy, którzy chcieli zainwestować swoje środki 
pieniężne w rozwój bazy hotelowej i gastronomicznej związanej z turystyką. 

Ostatnią, najliczniej rozwijającą się grupą są dzieci, narodzone w ciągu 
ostatnich lat w rodzinach, które wcześniej wyemigrowały do pracy za granicę20.

18 A. Moniak, Integracja i tożsamość..., s. 113.
19 S. Sobotka, Zagospodarowanie i przemiany społecznogospodarcze w garnizonie porosyj-

skim w Szczytnicy, „Czasopismo Geograficzne” 83, 2012, 1–2, s. 87.
20 Głównie do Wielkiej Brytanii i Irlandii.
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Wnioski

Proces zasiedlania, w przypadku Bornego Sulinowa, jest jednym z najważniej-
szych czynników powodujących rozwój gospodarczy i społeczny tej nowej, pod 
względem dostępności dla osób cywilnych, miejscowości. Jest to niezwykle 
ważne, gdyż polska społeczność miasta jeszcze ponad 20 lat temu w ogóle nie 
istniała. Po otwarciu bram miasta do Bornego Sulinowa zaczęli przybywać lu-
dzie z różnych części kraju. Na siłę migracji wpływały różne czynniki, związane 
z podażą mieszkań, rozwojem rynku pracy, kondycją materialną przyszłych mi-
grantów, a także zewnętrzną sytuacją demograficzną i gospodarczą regionu oraz 
kraju. Badania analityczne, które przeprowadzono w Bornem Sulinowie, ukaza-
ły różnorodność i wielokierunkowość migracji. Większość osób, które przybyły 
z najbliższych okolic, pojawiła się w mieście prawdopodobnie z powodu możli-
wości wykupienia mieszkań po niskiej cenie21. To, zwłaszcza młodym małżeń-
stwom, które dotychczas mieszkały na wsi i niejednokrotnie musiały dzielić stare 
poniemieckie domy ze starszymi pokoleniowo członkami swoich rodzin bądź 
wynajmować lokale od innych osób, stwarzało możliwość nobilitacji. Z kolei in-
nym umożliwiło zmianę miejsca pobytu, na przykład osobom zamieszkującym 
duże aglomeracje. Czynniki kształtujące migracje społeczeństwa Bornego Suli-
nowa są różne – dla jednych ważna była chęć zamieszkania w cichej i spokojnej 
okolicy,22 dla innych – przeprowadzka była szansą na nowe mieszkanie i lepszy 
życiowy start23. Wszysto to zostało „wtłoczone” w ramy osiedla powojskowego, 
położonego wśród jezior i lasów, charakteryzującego się niskim poziomem lokal-
nej przedsiębiorczości i problemami integracji społeczeństwa. Problemy te zwią-
zane są z tym, że w granicach jednej miejscowości przebywają osoby pochodzące 
z różnych środowisk i regionów, posiadające odmienne światopoglądy i potrze-
by. Może wpłynąć to na kruchość lokalnej tożsamości, trudność jej budowania 
ze względu na brak polskich wartości,24 jak również na słabą współpracę w ra-
mach inicjatyw lokalnych liderów. Problemy demograficzne i dynamiczne prze-
miany struktury wiekowej mieszkańców, wynikające z coraz silniejszej migra-
cji osób starszych, mogą spowodować poważne perturbacje w dalszym rozwoju 

21 T. Madej, T. Nawrocki, Borne Sulinowo..., s. 215.
22 Tamże.
23 A. Moniak, Integracja i tożsamość..., s. 108.
24 Garnizon powstał z inwestycji niemieckiej, a później był użytkowany przez wojska radziec-

kie, przez co nie ma odniesień do polskich tradycji czy historii.
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miejscowości. Sytuację może pogorszyć fakt, że Borne Sulinowo, podobnie jak 
miejscowości nadmorskie, ma sezonowy charakter działalności gospodarczych. 
Migracje to bardzo ważny element badań miejscowości i osiedli pogarnizono-
wych. Dzięki nim można dowiedzieć się, jak istotna jest platforma kształtowania 
się społeczności lokalnych, których historia obejmuje zaledwie ostatnie kilkana-
ście lat. Na przykładzie Bornego Sulinowa można na żywo prześledzić unikatowy 
proces zasiedlania miasta, które pojawiło się nagle, bez wstępnych przygotowań.
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AbstrAkt

Borne Sulinowo jest jednym z osiedli przekazanych stronie polskiej przez wojska radziec-
kie na początku lat 90. XX wieku. Jako jedyne uzyskało status miasta i stało się najwięk-
szym, pod względem ludnościowym, osiedlem poradzieckim na terenie Polski. Przez 
minione 20 lat zachodziło tu wiele zmian, związanych zarówno z rekonwersją, jak i dy-
namicznym przyrostem liczby ludności. To jedno z niewielu miast w województwie za-
chodniopomorskim, które od początku swego istnienia stale powiększa liczbę mieszkań-
ców. Proces ten spowodowany jest wieloma czynnikami, wśród których bardzo istotna 
jest m.in. duża podaż tanich mieszkań. Potencjalnym problemem, który może pojawić 
się w Bornem Sulinowie, jest postępujące w dość szybkim tempie starzenie się struktu-
ry społecznej miasta, wynikające m.in. z silnego napływu osób starszych. Sytuacja ta 
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powoduje zmiany struktury demograficznej ludności, a zarazem możliwość przemian 
funkcji miasta, które w sezonie wakacyjnym przyjmuje wielu turystów. W przyszłości 
może to silnie oddziaływać na rozwój gospodarczy i strukturę osób migrujących do Bor-
nego Sulinowa.

migrAtion And demogrApHic cHAnges of A new town  
At tHe turn of 20tH And 21st centuries exemplified  

with borne sulinowo

AbstrAct

Borne Sulinowo is one of the settlements that were made over by the Russian army to 
the Polish side at the beginning of the 1990s. It is the only one that achieved the status of 
town and has become the most populous settlement left by the Russian army in Poland. 
For 20 years it has undergone many changes resulting from its reconversion and from 
an increase of its population. It is one of the very few towns in the West Pomeranian 
Voivodeship whose population has been growing since its beginning. There are several 
reasons for that, among them a very important one has been a plentiful supply of cheap 
flats. A problem that might appear in Borne Sulinowo is a steady process of aging of 
its population, which – in turn – is caused – inter alia – by an inflow of elderly people. 
As a result, the demographic structure of the town keeps changing, and its function might 
change too. During the holiday season Borne Sulinowo is visited by many tourists; in 
future it might affect the economic growth of the town and the structure of its population. 
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Wprowadzenie

Fenomen cytowania jest niezaprzeczalnie ważną normą etyczną w nauce, ogólno-
naukowym regulatorem (…) i jednym z ważniejszych środków komunikacji nauko-
wej. Cytowanie staje się standardową normą etyczną w nauce od połowy ubiegłego 
stulecia [XIX w.], kiedy to czasopismo naukowe osiąga status instytucji społecznej 
i traktowane jest jako narzędzie porozumiewania się pomiędzy naukowcami. (…) 
Grupę artykułów cytowanych często w określonej specjalności naukowej niektórzy 
badacze traktują jako całkiem konkretny nośnik jej paradygmatu. To właśnie praw-
dopodobnie miał na myśli T. Kuhn (…), kiedy napisał, że zmiany cytowań literatury 
specjalistycznej w publikacjach można rozpatrywać jako przypuszczalny symptom 
rewolucji naukowych1.

Bibliometria to badanie stanu i tendencji rozwoju piśmiennictwa, w tym również 
naukowego, metodami ilościowymi, na podstawie spisów bibliograficznych lub 
statystyk wydawnictw. Celem badań bibliometrycznych piśmiennictwa naukowego 

* mgr Renata Klimko, Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie, e-mail: renata.klimko@pum.edu.pl.

1 I. Marszakowa-Szajkiewicz, Bibliometryczna analiza współczesnej nauki, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996, s. 11, 13.
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jest charakterystyka ilościowa jego struktury (np. formalnej, tematycznej, języko-
wej) oraz określanie tendencji rozwojowych, z praktycznego punktu widzenia2.

Ilościowe metody w badaniach struktury nauki stosowano już w XIX wieku, 
gdy zaczęto sporządzać i wykorzystywać statystyki wydawnictw oraz statystyki 
biblioteczne. W pierwszej połowie XX wieku zainteresowano się danymi o publi-
kacjach naukowych w analizach wkładu badaczy w rozwój nauki. Dynamiczny 
wzrost badań bibliometrycznych nastąpił wraz z pojawieniem się indeksów cy-
towań3.

Indeks cytowań

Pierwszy indeks cytowań został opublikowany 1964 roku4 przez Institute of 
Scientific Information (ISI) w Filadelfii pod nazwą Science Citation Index (SCI) 
jako pięciotomowe drukowane wydawnictwo. Doktor Eugene Garfield, założy-
ciel i do dziś honorowy prezes Instytutu, określany jest mianem ojca naukometrii 
i bibliometrii. Twórca indeksu wielokrotnie wyjaśniał, że cel tego fundamental-
nego dzieła był inny. Indeksowanie cytowań było zabiegiem technicznym, mają-
cym zastąpić czasochłonne zawodne indeksowanie tematyczne, usprawnić wy-
szukiwanie dokumentów relewentnych w bazie, zbieżnych, czy pod względem 
metody, czy przedmiotu opracowania. Indeks cytowań został utworzony jako 
innowacyjne narzędzie do nawigacji po literaturze naukowej pozwalające na-
ukowcom sprawnie dotrzeć do artykułów odnoszących się bezpośrednio do ich 
zainteresowań.

Pięćdziesiąt lat później, to jest w 2014 roku indeks cytowań jest w dalszym 
ciągu produktem Institute of Scientific Information, komercyjnej instytucji na-
ukowej, będącej częścią koncernu wydawniczego Thomson Reuters Corporation, 
która zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem naukowych 
baz danych tworzonych na podstawie najważniejszych i najbardziej wpływo-
wych międzynarodowych i regionalnych czasopism, serii wydawniczych oraz 

2 B. Stefaniak, Badania bibliometryczne, informetryczne, naukometryczne, w: Informacja 
naukowa w Polsce: tradycja i nowoczesność, red. E. Ścibor, Wydawnictwo WSP, Olsztyn 1998, 
s. 198–199.

3 A. Drabek, Wykorzystanie bibliometrii w polityce naukowej, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 3 
(130), http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/130/130_drabek.pdf (dostęp listopad 
2014).

4 Simpler research methods. Thomson Reuters Annual Review 2013, http://ar.thomsonreu-
ters.com (dostęp listopad 2014).
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materiałów konferencyjnych, obejmujących każdą dziedzinę nauk przyrodni-
czych, społecznych oraz humanistycznych.

Web of Science

Platforma produkowana przez Thomson Reuters nosi obecnie nazwę Web of 
Science (WoS), a indeksy cytowań – Web of Science Core Colletion. Aktualna 
krajowa licencja obejmuje następujące indeksy cytowań: Science Citation Index 
Expanded (SCIE, roczniki od 1945), Social Sciences Citation Index (SSCI, rocz-
niki od 1956), Art and Humanities Citation Index (AHCI, roczniki od 1975) oraz 
Conference Proceedings Citation Index (CPCI, w tym części Science i Social 
z rocznikami od 1990)5.

Web of Science Core Colletion to ponad 12 500 czasopism, 55 milionów 
rekordów, 1,2 milionów cytowań. Popularność tej bazy wynika z interdyscypli-
narności – reprezentuje wszystkie dziedziny wiedzy, obecnie ponad 250 szcze-
gółowych dyscyplin. Narzędzie to posiada wygodny, dopracowany aparat wy-
szukiwawczy pozwalający na precyzyjne znajdowanie oraz szybką analizę 
otrzymanych rezultatów. W strukturę rekordu włączone są dane o cytowaniach. 
Indeksowanie w bazie odbywa się w obie strony, można uzyskać indeks cyto-
wań odwołujących się do danej pracy, jak i cytowań zawartych w danej pracy. 
To wszystko sprawia, że baza ta jest świetnym narzędziem do przeprowadza-
nia analiz bibliometrycznych dorobku indywidualnego naukowców, instytucji 
i ośrodków naukowych, krajów oraz poszczególnych dyscyplin naukowych6.

„Szczecińska obecność” w Web of Science

Analizie poddano wszystkie publikacje zamieszczone w bazie Web of Scien-
ce Core Collection7, które posiadają co najmniej jedną szczecińską afiliację, co 
oznacza, że chociaż jeden z autorów zadeklarował jako miejsce pracy instytucję 
zlokalizowaną w Szczecinie. Łącznie wyodrębniono 11 070 publikacji, które po-
wstały w latach 1972–2013 (stan na 25.07.2014). Na rysunku 1 przedstawiono 
liczbę publikacji w poszczególnych latach. Wśród wyodrębnionych publikacji 

5 WBN – Wirtualna Biblioteka Nauki, program realizowany ze środków Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, http://wbn.edu.pl (dostęp listopad 2014).

6 Polski portal platformy Web of Science, http://wokinfo.com/poland (dostęp listopad 2014). 
7 Web of Science Core Collection, com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&SID 

=V27pbxhfd6O4hqd1NWY&search_mode=GeneralSearch (dostęp listopad 2014).



164 Renata Klimko

dominują klasyczne artykuły naukowe wraz artykułami przeglądowymi – 8890 
(80,3%) oraz referaty w materiałach zjazdowych – 2099 (18,9%). Pozostałe typy 
dokumentów to streszczenia zjazdowe, listy i materiały redakcyjne, noty oraz 
inne. Znakomita większość analizowanych publikacji powstała w języku angiel-
skim – 9824 (88,7%), w języku polskim – 1040 (9,4%), pozostałe 171 w niemiec-
kim, 20 w rosyjskim, 12 we francuskim i 3 w czeskim.
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Rysunek 1. Liczba publikacji ze szczecińską afiliacją w bazie WoS w latach 1972–2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie Web of Science Core Colletion.

Szczecińska obecność w WoS (zob. rys. 1) zainicjowana została 15 publi-
kacjami w 1972 roku, by w 2012 roku osiągnąć 952 rekordów, co oznacza po-
nad 63-krotny wzrost na przestrzeni 40 lat. Liczba publikacji charakteryzuje się 
stałym wzrostem o zmiennej dynamice. Okres 1972–1992 to lata, które można 
określić mianem stagnacji. W 1992 roku liczba publikacji doszła do 106. W ko-
lejnych latach liczba ta uległa podwojeniu i w ciągu kolejnych pięciu lat przybyło 
następnych sto prac. Od 2002 roku wzrosła dynamika przyrostu liczby publikacji 
i każde kolejne pięć lat przynosiło wzrost o ponad 300 publikacji.

Przyczyn tego stanu rzeczy można upatrywać zarówno w rozwoju produkcji 
wydawniczej ośrodka szczecińskiego, jak i rozbudowie baz WoS, czyli objęciu 
indeksacją coraz większej liczby czasopism.

Jak wynika z analizy publikacji w WoS, szczecińscy naukowcy nawiązali 
współpracę z naukowcami z 89 państw, głównie z Niemiec (6,2% ogólnej licz-
by publikacji), USA (5,1%), Anglii (2,8%), Kanady (2,5%), Grecji (1,8%), Francji 
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(1,8%), Włoch (1,6%), Rosji (1,6%). Ponadto pojedyncze publikacje powstały we 
współpracy z naukowcami z Algierii, Bangladeszu, Beninu, Iraku i Malty.

Analizowane artykuły pochodzą z 2004 różnych czasopism. Największą 
grupę stanowią czasopisma, w których opublikowano pojedyncze artykuły – jest 
to 928 tytułów. Stosunkowo niewiele, bo 77 czasopism, to tytuły zawierające po-
wyżej 20 publikacji. Czasopisma z największą liczbą publikacji, tj. powyżej 50, 
wymieniono w tabeli 1. 

Tabela 1. Czasopisma z największą liczbą artykułów ze szczecińską afiliacją

Tytył czasopisma Liczba 
artykułów

Procent  
z 9185  IF 2013

Przemysł Chemiczny 326 3,549 0,367
Przegląd Elektrotechniczny 167 1,818 0
Polimery 147 1,600 0,617
Inżynieria Chemiczna i Procesowa 114 1,241 0,467
Medycyna Weterynaryjna 109 1,187 0,196

Polish Journal of Chemistry 101 1,100 wydawane  
do 2009

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 101 1,100 2,206
Journal of Molecular Structure 97 1,056 1,599
Polish Journal of Chemical Technology 85 0,925 0,474
Acta Physica Polonica A 78 0,849 0,604
Transplantation Proceedings 74 0,806 0,984
Polish Journal of Environmental Studies 71 0,773 0,600
Fluoride 69 0,751 0,931
Reviews on Advanced Materials Science 63 0,686 1,287
Folia Histochemica et Cytobiologica 59 0,642 1
Folia Biologica Kraków 56 0,610 0,478
Desalination 54 0,588 3,960
Transformations in Business Economics 52 0,566 0,260
Annals of Agricultural and Environmental Medicine 51 0,555 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Web of Science Core Colletion.

Każdej publikacji zarejestrowanej w WoS przypisana jest dziedzina wiedzy, 
obecnie tzw. WoS categories liczy 250 dziedzin. Publikacje z co najmniej jedną 
szczecińską afiliacją reprezentują 222 dziedziny. W tabeli 2 przedstawiono najle-
piej reprezentowane dziedziny wiedzy, czyli posiadające powyżej 100 publikacji.
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Tabela 2. Zestawienie dyscyplin naukowych z największą liczbą publikacji  
ze szczecińską afiliacją

Dyscyplina naukowa Liczba 
publikacji

Procent 
z 11070

h- 
index

a- 
index

Liczba 
cytowań

1 2 3 4 5 6

Engineering Chemical – inżynieria chemiczna 889 8,031 36 5,93 5 270
Chemistry Multidisciplinary – chemia multidyscyplinarna 746 6,739 23 3,96 2 953
Chemistry Physical – chemia fizyczna 733 6,621 43 12,05 8 835
Materials Science Multidisciplinary – multidyscyplinarna 
inżynieria materiałowa 565 5,104 22 5,06 2 859

Engineering Electrical Electronic – inżynieria elektryczna 
i elektronika 553 4,995 11 1,46 808

Oncology – onkologia 447 4,038 48 24,05 10 749
Environmental Sciences – nauki o środowisku 398 3,595 24 5,52 2 197
Polymer Science – nauka o polimerach 344 3,107 26 8,75 3 011
Veterinary Sciences – weterynaria 325 2,936 10 2,28 741
Physics Condensed Matter – fizyka materii skondenso-
wanej 316 2,855 20 6,78 2 128

Physics Applied – fizyka stosowana 314 2,836 17 4,98 1 565
Biochemistry Molecular Biology – biochemia i moleku-
larna biologia 304 2,746 23 6,69 2 034

Surgery – chirurgia 299 2,701 16 3,88 1 161
Plant Sciences – roślinoznawstwo 288 2,602 14 4,49 1 293
Pharmacology Pharmacy – farmakologia i farmacja 284 2,565 24 8,5 2 414
Genetics Heredity – genetyka dziedziczna 247 2,231 30 21,5 5 310
Cell Biology – biologia komórki 244 2,204 28 12,62 3 080
Immunology – immunologia 234 2,114 17 5,77 1 351
Physics Multidisciplinary – fizyka multidyscyplinarna 233 2,105 14 4,21 982
Computer Science Artificial Intelligence – informatyka, 
sztuczna inteligencja 229 2,069 6 0,78 179

Chemistry Analytical – chemia analityczna 221 1,996 17 5,88 1 299
Public Environmental Occupational Health – zdrowie 
publiczne, medycyna pracy 214 1,933 19 7,24 1 550

Engineering Marine – inżynieria morska 203 1,834 4 0,45 92
Endocrinology Metabolism – endokrynologia i metabo-
lizm 203 1,834 20 8,06 1 636

Mathematics – matematyka 196 1,771 11 3,65 715
Transplantation – transplantologia 195 1,762 13 3,65 712
Physics Atomic Molecular Chemical – fizyka atomowa, 
chemia molekularna 183 1,653 27 14,51 2 656

Mechanics – mechanika 181 1,635 12 3,13 567
Optics – optyka 179 1,617 14 2,89 517
Computer Science Theory Methods – informatyka, teoria 
i metodologia 179 1,617 6 1,16 208

Chemistry Applied – chemia stosowana 176 1,590 14 4,57 805
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1 2 3 4 5 6

Medicine Research Experimental – medycyna ekspery-
mentalna 173 1,563 17 5,46 945

Engineering Mechanical – inżynieria mechaniczna 169 1,527 10 2,14 361
Mathematics Applied – matematyka stosowana 153 1,382 9 2,53 387
Hematology – hematologia 149 1,346 22 10,77 1 605
Gastroenterology Hepatology – gastroenterologia i hepa-
tologia 147 1,328 19 8,86 1 302

Obstetrics Gynecology – położnictwo i ginekologia 141 1,274 10 3,37 475
Cardiac Cardiovascular Systems – kardiologia 141 1,274 12 3,45 487
Food Science Technology – technologia żywności 139 1,256 12 4,25 591
Peripheral Vascular Disease – choroby naczyń obwodo-
wych 136 1,229 15 5,28 718

Toxicology – toksykologia 133 1,201 14 6,78 902
Nanoscience Nanotechnology – nanotechnologia 131 1,183 11 3,82 500
Marine Freshwater Biology – biologia słodkowodna 131 1,183 14 6,84 896
Biology – biologia 130 1,174 11 2,49 324
Automation Control Systems – automatyka 130 1,174 7 1,76 229
Computer Science Information Systems – informatyka, 
systemy informacji 128 1,156 5 0,73 94

Urology Nephrology – urologia i nefrologia 124 1,120 9 2,81 349
Engineering Environmental – inżynieria środowiskowa 122 1,102 27 15,36 1 874
Agriculture Dairy Animal Science – rolnictwo, hodowla 
bydła mlecznego 122 1,102 11 3,57 436

Pathology – patologia 117 1,057 22 11,38 1 332
Pediatrics – pediatria 109 0,985 8 1,97 215
Economics – ekonomia 108 0,976 6 1,02 110
Chemistry Organic – chemia organiczna 108 0,976 17 10,79 1 165
Neurosciences – neurologia 101 0,912 18 8,89 898
Thermodynamics – termodynamika 100 0,903 14 7,01 701
Źródło: opracowanie własne na podstawie Web of Science Core Colletion.

Innym wskaźnikiem prezentującym szczecińską obecność w Web of Sci-
ence jest liczba cytowań publikacji z lat 1972–2013 z co najmniej jedną szcze-
cińską afiliacją, która wynosi 73 977. Wskaźnik ten jest lepszym miernikiem niż 
liczba publikacji, gdyż niesie za sobą informacje o jakości powstającej wiedzy 
oraz o sile oddziaływania. Wskaźnik cytowalności to liczba cytowań przypada-
jących na jedną publikację. Średnio każda szczecińska publikacja jest cytowana 
6,68 razy. Najwyższą cytowalność uzyskały publikacje z takich dziedzin, jak on-
kologia (24,05), chemia fizyczna (21,5), inżynieria chemiczna (15,36), genetyka 
dziedziczna (14,51), biologia komórki (12,62), fizyka atomowa (12,05), inżynieria 
środowiskowa (11,38), nauka o polimerach (10,79), nauki o środowisku (10,77). 
Liczba publikacji, które nie są cytowane, wynosi 4037. Przeciętnie rocznie 
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powstaje 1611 cytowań. Liczba cytowań stale rośnie – od 1 w 1972 roku, ponad 
100 w roku 1980, ponad 1000 w 2000, z maksymalną wartością 9880 w roku 
2013. Wzrost liczby cytowań ukazano na rysunku 2. 
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Rysunek 2. Liczba cytowań publikacji ze szczecińską afiliacją w bazie WoS  
w latach 1972–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie Web of Science Core Colletion.

Publikacje cytujące tworzą zbiór składający się z 53 047 pozycji. Wśród 
publikacji tych dominują prace w języku angielskim (50 966 pozycji). Cytowa-
nia w języku polskim to 753 prace. Kolejne miejsce w rankingu zajmują publi-
kacje w języku niemieckim (365), francuskim (271), chińskim (132), rosyjskim 
(125) i w 18 innych językach. Najwięcej cytowań występuje na łamach czaso-
pism: „Plos One” (556), „Journal of Molecular Structure” (334), „Breast Cancer 
Research and Treatment” (312), „Journal of Clinical Oncology” (300), „Physical 
Review D” (235), „Przemysł Chemiczny” (257), „Journal of Thoracic Oncolo-
gy” (229), „Journal of Chemical Physics” (219), „Desalination” (207), „Journal of 
Membrane Science” (206).

Tworząc raport cytowań w WoS, obok innych danych statystycznych uzy-
skujemy informację o wartości indeksu h (H-index), wprowadzonego przez ame-
rykańskiego fizyka Jorge E. Hirscha w 2005 roku. Służy on do mierzenia wpły-
wu autora bądź czasopisma i każdego innego zbioru publikacji poddawanych 
analizie. Współczynnik h równa się liczbie publikacji cytowanych co najmniej 
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h razy8. Dla ośrodka szczecińskiego indeks h wynosi 86, czyli 86 publikacji 
cytowano powyżej 86 razy każdą. Obliczenie indeksu wymaga uszeregowania 
w malejącym porządku cytowań analizowanych artykułów. Współczynnik pre-
miuje naukowców z dużym stażem, dużo publikujących i regularnie cytowanych. 
Wskaźnik ten cieszy się coraz większą popularnością wśród naukowców. Gdy 
prześledzimy dane z tabeli 2 dotyczące wartości indeksu h dla dyscyplin nauko-
wych o liczbie publikacji powyżej 100, okazuje się, że najwyższą wartość tego 
wskaźnika ma onkologia (48), chemia fizyczna (43), inżynieria chemiczna (36), 
genetyka dziedziczna (30), biologia komórki (28), fizyka atomowa (27), inżynie-
ria środowiskowa (27), nauka o polimerach (26), nauki o środowisku (24), farma-
kologia i farmacja (24).

Impact Factor

Pochodną indeksów cytowań zawartych w Web of Science jest Impact Factor 
(IF), w polskim tłumaczeniu „czynnik wpływu” lub „miara oddziaływania”. 
Przedstawia on uśrednioną z dwóch lat cytowalność czasopisma. Jest ustalany 
według wzoru – stosunek łącznej liczby cytowań, które nastąpiły w danym roku, 
do liczby cytowanych artykułów, które ukazały się w danym czasopiśmie w cią-
gu dwóch poprzednich lat. Obliczany corocznie na podstawie zasobów WoS jest 
publikowany w „Journal Citation Report”9. Lista czasopism z IF wynosi obecnie 
(edycja 2014) 8539 pozycji i wzrasta; w roku 2008 wynosiła 6620. Co roku pewna 
część czasopism jest z tej listy usuwana, gdy IF spada poniżej 0,1, a na ich miejsce 
przyjmowane są inne. Wartość tego wskaźnika waha się około 162,500 (CA Can-
cer J. Clin.). Czasopisma zajmujące kolejne pięć miejsc w rankingu osiągają war-
tość IF 54,420 – 41,392 do 0,200. Uśredniający charakter wskaźnika pozwala na 
porównanie czasopism o różnej liczbie publikowanych artykułów i różnym okre-
sie wydawania. Spór wokół wskaźnika dotyczy przede wszystkim wykorzystania 
go do oceny naukowców. Wskaźnik ten jest najbardziej prestiżowym wskaźni-
kiem bibliometrycznym o szerokim zastosowaniu zarówno do oceny czasopism, 
autorów publikacji naukowych, jak i instytucji naukowych. W Journal Citation 
Reports (JCR), obok 2-letniego IF, publikowany jest 5-letni IF obliczany na 

8 A. Osiewalska, Mierniki oceny czasopism i naukowców, „Biuletyn EBIB” 2008, nr 8 (99), 
http://www.ebib.info/2008/99/a.php?osiewalska (dostęp listopad 2014).

9 Journal Citation Reports, http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry= 
Home&SID=V27pbxhfd6O4hqd1NWY (dostęp listopad 2014).
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podstawie stosunku liczby cytowań z pięciu lat do liczby opublikowanych w tych 
latach artykułów na łamach danego czasopisma. Dynamika powstania cytowań 
jest specyficzna dla poszczególnych dziedzin wiedzy, co narzuca powstawanie 
kolejnych odpowiednio wrażliwych wskaźników, np. Immediacy Index – wskaź-
nik aktualności, który jest średnią liczbą cytowań dla artykułów z roku bieżące-
go. W JCR odnajdziemy również rankingi czasopism oraz inne specjalistyczne 
analizy cytowań. 

Analizy bibliometryczne – podsumowanie

W Polsce instytuty naukowe i wydziały wyższych uczelni oceniane są przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego m.in. na podstawie kryterium IF. 
Szczegółowe zasady oceny jednostek naukowych ulegają modyfikacji, jednak 
wykształcił się już pewien stały ogólny schemat tej oceny. MNiSW publikuje 
wykazy czasopism naukowych wraz z przypisaną im punktacją. Wykaz ten za-
wiera część A, czyli czasopisma, które znajdują się w bazie JCR, część B, obej-
mującą pozostałe czasopisma (głównie polskie) oraz część C – czasopisma huma-
nistyczne zawarte w bazie ERIH (European Reference Index for the Humanities). 
Punktacja czasopism z listy A oparta jest wyłącznie o wartość IF na tle innych 
czasopism w danej dziedzinie10. Trwają prace nad wprowadzeniem polskiego od-
powiednika IF, tj. Polskiego Współczynnika Wpływu (PWW)11, który w roku 
2014 ma być uwzględniony w ocenie czasopism z części B Wykazu Czasopism 
Punktowanych MNiSW.

Impact Factor wzbudza wiele kontrowersji i dyskusji wśród wydawców i pra-
cowników nauki. W roku 2008 Europejskie Stowarzyszenie Redaktorów Nauko-
wych wydało specjalne oświadczenie dotyczące niewłaściwego wykorzystania 
IF12. Ponadto, ciekawa dyskusja nad zasadnością oceny pracowników naukowych 
i instytucji na podstawie wskaźników bibliometrycznych prowadzona jest na ła-
mach miesięcznika „Forum Akademickie”13. Zainteresowani odnajdą aktualne 

10 Ujednolicony wykaz czasopism naukowych, http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz- 
czasopism-naukowych.(dostęp listopad 2014).

11 Polski Współczynnik Wpływu. POLindex serwis informacyjny, https://pbn.nauka.gov.pl/
polindex/info/polski-wspolczynnik-wplywu (dostęp listopad 2014).

12 EASE statement on inappropriate use of impact factors, 2007, http://www.ease.org.uk/sites/
default/files/ease_statement_ifs_final.pdf (dostęp listopad 2014).

13 Forum Akademickie, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Lublin 1994, http://forumakade-
mickie.pl (dostęp listopad 2014). 
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zagadnienia związane z krajową problematyką bibliometryczną oraz przepisami 
prawnymi regulującymi pracę naukową na blogu Warsztat badacza dr. Emanuela 
Kulczyckiego14. Analizy bibliometryczne mogą dostarczać istotnej wiedzy o po-
tencjale naukowym danej instytucji, regionu czy kraju. Mają już długą tradycję 
i bogatą literaturę, o czym można się przekonać przeglądając ukazujące się od 
1978 roku czasopismo „Scientometrics”15, które w znacznej części poświęcone 
jest analizie problemu naukowej aktywności publikacyjnej. Na gruncie polskim 
również pojawiają się tego typu opracowania, z których na szczególną uwagę 
zasługuje praca Agnieszki Olechnickiej i Adama Płoszaja zatytułowana Polska 
nauka w sieci?16 Autorzy szczegółowo przeanalizowali dane z Web of Science do-
tyczące publikacji polskich ośrodków naukowych za lata 2001–2006 oraz ukazali 
specyfikę podregionów, między innymi szczecińskiego. Na tej podstawie zapre-
zentowali mapy współpracy krajowej i zagranicznej. Praca ta świetnie pokazuje, 
jak cennym źródłem wiedzy o potencjale publikacyjnym jest baza WoS. Autorzy 
wskazują na praktyczne zastosowanie wniosków z analiz do celów formułowania 
polityki naukowej i gospodarczej na poziomie kraju i regionów. Na uwagę zasłu-
guje także książka Piotra Nowaka Bibliometria, webometria: podstawy, wybrane 
zastosowania, która jest monografią przedstawiająca podstawowe metody badań 
bibliometrycznych z uwzględnieniem polskich osiągnięć w tym zakresie17. 

Należy nadmienić, że monopol ISI/TR został przełamany. Pojawiły się inne 
komercyjne bazy dostarczające indeksy cytowań, np. SCOPUS Elseviera18, jak 
również niekomercyjny Google Scholar19. Każda z tych baz obejmuje nieco inny 
obszar wiedzy. Specyfiką indeksów cytowań WoS jest dominacja nauk ścisłych 
i technicznych.

14 E. Kulczycki, Warsztat badacza [blog], http://ekulczycki.pl (dostęp listopad 2014).
15 Scientometrics, Akademiai Kiadó 1978, http://link.springer.com/journal/11192 (dostęp lis-

topad 2014).
16 A. Olechnicka, A. Płoszaj, Polska nauka w sieci? Przestrzeń nauki i innowacyjności: raport 

z badań, nakład autorów, Warszawa 2008.
17 P. Nowak, Bibliometria, webometria: podstawy, wybrane zastosowania, wyd. 2 popr., Wy-

dawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.
18 Scopus, http://www.scopus.com (dostęp listopad 2014).
19 Google Scholar, http://scholar.google.pl (dostęp listopad 2014).
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AbstrAkt

Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych informacji na temat analizy biblio-
metrycznej dorobku naukowego dokonanej w oparciu o najbardziej popularne wskaźniki, 
takie jak liczba publikacji, liczba cytowań, średnia cytowalność, Impact Factor, indeks 
Hirsha. Przeprowadzono analizę publikacji szczecińskich naukowców indeksowanych 
w interdyscyplinarnej bazie Web of Science. Analizę należy traktować jako prezentację 
możliwości bazy do generowania zestawień, przetwarzania dużych zbiorów danych oraz 
przybliżenie metody i jej potencjału.

tHe power of citAtion.  
publications of szczecin’s scientists in the web of science

AbstrAct 

The purpose of this article is to present basic information on bibliometric analysis of sci-
entific achievements. This analysis is basis of the most popular indicators such as num-
ber of publications, number of citations, average citations, Impact Factor, Hirsh index. 
An analysis of publications Szczecin’s scientists indexed in the interdisciplinary database 
Web of Science is introduced in article. The analysis is a presentation capabilities the 
database and potential of this methods.
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Obiektywna jakość życia jest związana z niezależnym od subiektywnych opinii 
podejściem do oceny stanów opisowej jakości życia. Istota oceny obiektywnej 
(zastosowanie względnie obiektywnych mierników oceny) polega na statystycz-
nym pomiarze wartości cech (np. dochód, wykształcenie, długość sieci kanaliza-
cyjnej, liczba dzieci) lub budowanych na ich podstawie wskaźników opisujących 
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preferencji oraz ich syntetyzacji globalnej (miary syntetyczne) lub w podzbiorach 
(miary subsyntetyczne). Określamy w ten sposób obiektywny poziom jakości ży-
cia, a stosowane w tym procesie funkcje preferencji są odzwierciedleniem przy-
jętego systemu wartości, wzorców porównawczych (empirycznych lub teoretycz-
nych) itp. Metoda ta zawiera również pewne elementy subiektywizmu tkwiące 
w wyborze formuły syntetyzacji, funkcji preferencji itp.
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Ważnym obszarem jakości życia jest gospodarka komunalna leżąca w gestii 
JST – dział gospodarki narodowej zarządzany przez samorząd terytorialny (wo-
jewództwo, powiat, gminę), a jej celem jest zaspokojenie materialno-bytowych 
potrzeb ludności poprzez świadczenie usług materialnych i niematerialnych. Go-
spodarka komunalna obejmuje1:
 – gospodarkę wodno-ściekową – dotyczącą zasobów wodnych, sporządzania 

bilansów, ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody oraz odprowadzania 
i unieszkodliwiania ścieków wraz z zagospodarowaniem odpadów,

 – gospodarkę cieplną – zajmującą się wytwarzaniem i rozprowadzaniem energii 
cieplnej do celów grzewczych,

 – gospodarkę energetyczną – zajmującą się wytwarzaniem, przetwarzaniem, 
przesyłem, magazynowaniem, dystrybucją oraz użytkowaniem paliw (gazu) 
lub energii,

 – gospodarkę odpadami – dotyczącą całokształtu zagadnień związanych z wy-
wozem, składowaniem i utylizacją odpadów, zapobieganiem zanieczyszcza-
niu ulic, placów, terenów otwartych,

 – dbanie o odpowiedni standard telekomunikacji w regionie, komunikacji, dróg, 
melioracji miejskich i zieleni miejskiej.

W gospodarce komunalnej ważne jest zapewnienie niezawodności funk-
cjonowania i bezpieczeństwa działania sektorów inżynieryjnych, propagowanie 
nowości i lepszej jakości usług. Rozbudowa urządzeń infrastruktury komunalnej 
przyczynia się do poprawy ogólnego stanu zagospodarowania miast i regionu 
oraz upowszechnienia świadczonych w tym zakresie usług. Im te usługi są lep-
sze, tym wyższa jest jakość życia w regionie. Można zatem postawić tezę, że im 
wyższe będą wskaźniki odzwierciedlające poziom gospodarki komunalnej, tym 
wyższa będzie jakość życia na danym terenie. Z tego względu celem artykułu 
jest ocena poziomu obiektywnej jakości życia w zakresie gospodarki komunal-
nej w województwie zachodniopomorskim na tle innych województw. W opra-
cowaniu wykorzystano część wyników badań przeprowadzonych na potrzeby 
raportu wykonanego na zlecenie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pt. Czynniki podno-
szenia jakości życia i dostępności do usług publicznych na obszarze województwa 
zachodniopomorskiego. W jego przygotowaniu aktywnie uczestniczyła autorka 

1 D. Dębski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, cz. 2, WSiP, Warszawa 2006, s. 346; 
por. B. Kożuch, Zarządzanie publiczne a rozwój gospodarki regionu, Materiały konferencyjne 
SGH, Kazimierz Dolny–Warszawa 2002.
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opracowania jako ekspert ds. jakości życia i zrównoważonego rozwoju. Raport 
był przygotowany w okresie od kwietnia do lipca 2014 roku.

Metodyka badań2

Do oceny jakości życia w województwie zachodniopomorskim w zakresie go-
spodarki komunalnej wykorzystano analizę taksonomiczną. W związku z tym 
przyjęto obowiązujący w jej przypadku schemat postępowania, obejmujący na-
stępujące etapy analizy zróżnicowania obiektów wielocechowych: (1) określenie 
podmiotu badań, (2) jakościowa weryfikacja cech, (3) korelacyjna weryfikacja 
cech, (4) ustalenie zestawu cech diagnostycznych, (5) normalizacja cech, (6) bu-
dowa mierników agregatowych, (7) grupowanie obiektów pod względem podo-
bieństwa, (8) sprawdzenie jakości uzyskanego grupowania3.

Wstępnym warunkiem uznania różnych wielkości za cechy diagnostyczne 
jest ich zdolność do przeprowadzenia dyskryminacji badanych obiektów. W tym 
celu bada się, czy potencjalne cechy diagnostyczne odznaczają się dostatecznie 
dużą zmiennością. Ze wstępnie ustalonego zbioru eliminuje się cechy quasista-
łe, odznaczające się słabymi właściwościami diagnostycznymi. W tym celu naj-
pierw oblicza się współczynniki zmienności poszczególnych cech: 

SV
x

= ,

gdzie:
Si,  –  odchylenie standardowe cechy Xj, 
x  –  wartość średnia cechy Xj, 
V*  –  arbitralnie przyjęta wartość krytyczna.

Ze zbioru potencjalnych cech diagnostycznych eliminuje się wszystkie wiel-
kości, dla których Vi ≤ V*. Najczęściej za wartość progową przyjmuje się 10% 
zmienności, poniżej tej wartości zmienne uznaje się za quasi-stałe. Potencjal-
ne cechy diagnostyczne bardzo często są między sobą powiązane, przez co są 

2 Szczegółowy opis metodyki badań zawarty jest we wspomnianym raporcie. Tutaj przedsta-
wiono tylko ogólne założenia.

3 K. Kukuła, Elementy statystyki w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010; 
por. Z. Hellwig, Taksonometria ekonomiczna, jej osiągnięcia, zadania i cele, w: Taksonomia – teo-
ria i jej zastosowania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1990.
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nośnikami podobnych informacji. W związku z tym pojawia się konieczność 
określania stopnia podobieństwa cech.

Ocena zróżnicowania między województwami jest pochodną obszarów 
rozwoju regionalnego, dlatego wykorzystano miary statystyczne informujące 
o stopniu zróżnicowania regionalnego: obszar zmienności cechy, wartość maksy-
malna, wartość minimalna, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności. 
Wartości tych miar informują o stopniu zróżnicowania poziomu rozwoju mię-
dzy badanymi obiektami przestrzennymi4. Do wstępnej analizy zróżnicowania 
poszczególnych zmiennych diagnostycznych przyjęto przyrosty bezwzględne, 
wskazujące różnicę między wartościami zmiennej w latach 2012 i 20075, oraz 
przyrosty względne (stosunek wartości), gdzie za okres bazowy przyjęto rok 
2007. W przypadku oceny jakości życia w zakresie gospodarki komunalnej wy-
korzystano wielopłaszczyznową analizę porównawczą, która umożliwiła sporzą-
dzenie liniowego rankingu województw pod względem badanej cechy, a także 
metodę podziału badanych obiektów na cztery klasy (grupy). Zaklasyfikowanie 
województwa do danej grupy odpowiada ocenie jego poziomu obiektywnej jako-
ści życia.

Tabela 1. Zestaw cech przyjętych do badania obiektywnej jakości życia mieszkańców 
województwa zachodniopomorskiego

Nazwa wskaźnika Charakter  
diagnostyczny

Poziom 
analizy Dziedzina

Powierzchnia terenów zieleni (ha) stymulanta NUTS 2 gospodarka 
komunalna

Zmieszane odpady komunalne zebrane  
z gospodarstw domowych per capita (kg) destymulanta NUTS 2 gospodarka 

komunalna
Udział odpadów składowanych w ilości odpadów 
wytworzonych w ciągu roku (%) stymulanta NUTS 2 gospodarka 

komunalna
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej  
w % ogółu ludności stymulanta NUTS 2 gospodarka 

komunalna
Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane 
jako % ścieków wymagających oczyszczenia destymulanta NUTS 2 gospodarka 

komunalna
Źródło: opracowanie własne.

4 K. Jajuga, M. Walesiak, Taxonomic Conferences – Some Facts and Remarks, w: Taksonomia 
14. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicz-
nej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007; Taksonomiczna analiza przestrzennego 
zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Aka-
demii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.

5 W czasie pisania opracowania były dostępne dane tylko za ten okres.
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Do analizy jakości życia w obszarze gospodarki komunalnej na poziomie 
województwa przyjęto ostatecznie pięć zmiennych (tab. 1). Trzy zmienne były 
stymulantami, a dwie destymulantami. Niestety, zmienna „ścieki przemysłowe 
i komunalne oczyszczane jako odsetek ścieków wymagających oczyszczenia” 
miała tak niską zmienność, że nie mogła być zastosowana do dalszych obliczeń 
statystycznych.

Obiektywna jakość życia w obszarze gospodarki komunalnej

Na podstawie czterech zestandaryzowanych zmiennych (powierzchnia terenów 
zieleni, zmieszane odpady komunalne zebrane z gospodarstw domowych per ca-
pita, udział odpadów składowanych w ilości odpadów wytworzonych w ciągu 
roku, ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w % ogółu ludności) sporządzo-
no ranking województw dla gospodarki komunalnej (tab. 2).

Tabela 2. Ranking województw według zmiennych opisujących gospodarkę komunalną

Województwo Miejsce w 2007 roku Miejsce w 2012 roku
Łódzkie 1 1
Śląskie 2 4
Zachodniopomorskie 3 2
Wielkopolskie 4 3
Pomorskie 5 11
Dolnośląskie 6 6
Warmińsko-mazurskie 7 13
Kujawsko-pomorskie 8 10
Podkarpackie 9 12
Małopolskie 10 8
Lubuskie 11 14
Lubelskie 12 5
Mazowieckie 13 7
Świętokrzyskie 14 9
Podlaskie 15 16
Opolskie 16 15

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Analizując ranking można zauważyć, że w 2007 roku województwo zachod-
niopomorskie znalazło się na 3. miejscu w Polsce. Obok województw łódzkiego 
(1. miejsce) i śląskiego (2. miejsce) należało do trzech najlepszych pod względem 
poziomu gospodarki komunalnej. Trzy ostatnie miejsca natomiast zajmowały 
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województwa: opolskie, podlaskie i lubuskie. Zmienną najbardziej różnicującą 
pozycję województw w rankingu była powierzchnia terenów zieleni i udział od-
padów składowanych w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku. Pozostałe 
zmienne charakteryzowała mała zmienność.

W 2012 roku nastąpiły zmiany w rankingu w porównaniu do roku 2007. 
Mianowicie, siedem województw zajęło wyższe miejsca w rankingu (tj. lubelskie, 
małopolskie, mazowieckie, opolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie i zachodnio-
pomorskie), a siedem województw niższe (tj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, pod-
laskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i śląskie). Dwa województwa, tj. łódz-
kie i dolnośląskie, pozostały na tej samej pozycji – odpowiednio – 1. i 6. 

Największy wzrost w rankingu dotyczył województwa lubelskiego (z miej-
sca 12. na 5.) i świętokrzyskiego (z miejsca 14. na 9.). W przypadku województwa 
lubelskiego mogło to wynikać z ograniczenia ilości zmieszanych odpadów komu-
nalnych zebranych z gospodarstw domowych per capita o około 15% i przyrostu 
o ponad 7% wskaźnika odsetka ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej. Na-
tomiast przeszeregowanie województwa świętokrzyskiego mogło być związane 
ze zmniejszeniem o około 20% ilości zmieszanych odpadów komunalnych zebra-
nych z gospodarstw domowych per capita, zmniejszeniem o ponad 7% wskaź-
nika udziału odpadów składowanych w ilości odpadów wytworzonych w ciągu 
roku oraz zwiększeniem o około 12% wskaźnika liczby ludności korzystającej 
z sieci kanalizacyjnej. W obu przypadkach wymienione wskaźniki były korzyst-
niejsze w porównaniu do średniej wartości tych wskaźników dla kraju, a ich osią-
gnięcie było związane z przeprowadzonymi inwestycjami w gospodarce wodnej 
i gospodarce odpadami (rys. 1–4).

Awans województwa zachodniopomorskiego na 2. miejsce w rankingu 
w 2012 roku również miał związek z poczynionymi w tym okresie dużymi inwe-
stycjami w infrastrukturę komunalną w zakresie gospodarki wodnej i gospodar-
ki odpadami. Poskutkowały one zmniejszeniem wskaźnika zmieszanych odpa-
dów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych per capita o około 10%, 
zwiększeniem wskaźnika liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej 
o ponad 4% (wspomnieć należy, że odsetek ludności korzystającej z sieci kana-
lizacyjnej w województwie jest prawie 17% większy od średniej ogólnopolskiej) 
oraz zwiększeniem powierzchni terenów zielonych o ponad 16% (przyrost ten był 
o 15% większy od przyrostu, który nastąpił w Polsce).

Największy spadek w rankingu dotyczył województwa pomorskiego 
(z miejsca 5. na 11.) i warmińsko-mazurskiego (z miejsca 7. na 13.). W przypadku 
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Rysunek 1. Powierzchnia terenów zieleni (ha) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS.
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Rysunek 2. Zmieszane odpady komunalne zebrane z gospodarstw domowych per capita (kg) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS.
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Rysunek 3. Udział odpadów składowanych w ilości odpadów wytworzonych  
w ciągu roku (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS.
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Rysunek 4. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w % ogółu ludności
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS.
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województwa pomorskiego mogło to być związane ze zwiększeniem wskaźnika 
zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych per 
capita, który wykazywał trend odwrotny do pozostałych województw. Natomiast 
w przypadku województwa warmińsko–mazurskiego spadek mógł wynikać 
z ograniczenia powierzchni terenów zieleni prawie o 45% oraz relatywnie małego 
przyrostu wskaźnika liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej, który 
był około 30% niższy od średniej wartości tego wskaźnika dla Polski (rys. 1–4).

Dobrym odzwierciedleniem zmian zachodzących w obszarze gospodar-
ki komunalnej jest klasyfikacja województw według wskaźnika syntetycznego 
(tab. 3). 

Tabela 3. Klasyfikacja województw według wskaźnika syntetycznego w obszarze 
gospodarki komunalnej

Klasa 2007 rok 2012 rok
Klasa 1:
najwyższy poziom rozwoju 
i obiektywnej jakości życia

łódzkie, śląskie, 
zachodniopomorskie łódzkie

Klasa 2:
średni poziom rozwoju 
i obiektywnej jakości życia

dolnośląskie, pomorskie, 
warmińsko-mazurskie, 

wielkopolskie

śląskie, zachodniopomorskie, 
dolnośląskie, wielkopolskie, 

lubelskie, mazowieckie
Klasa 3:
niski poziom rozwoju 
i obiektywnej jakości życia

kujawsko-pomorskie, lubelskie, 
lubuskie, małopolskie, 

mazowieckie, podkarpackie, 
podlaskie, świętokrzyskie

pomorskie, warmińsko-mazurskie, 
kujawsko-pomorskie, lubuskie, 

małopolskie, podkarpackie, 
świętokrzyskie, opolskie

Klasa 4:
najniższy poziom rozwoju 
i obiektywnej jakości życia

opolskie podlaskie

Źródło: opracowanie własne.

W 2007 roku w 1. klasie województw o bardzo dobrym poziomie gospo-
darki komunalnej znalazły się trzy województwa (stanowiące około 19% ogółu 
województw): łódzkie, śląskie i zachodniopomorskie. W klasie 2. – o dobrym po-
ziomie gospodarki komunalnej – cztery województwa (25% ogółu), w klasie 3. – 
o poziomie dostatecznym/przeciętnym – osiem województw (50%), a w klasie 4. 
– o najgorszym poziomie – tylko jedno województwo (opolskie). Zatem w około 
44% województw poziom zaspokojenia potrzeb/świadczonych usług przez go-
spodarkę komunalną był dobry, zaś w 56% województw dostateczny.
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W 2012 roku nastąpiło przeklasyfikowanie województw. W klasie 1. pozo-
stało tylko województwo łódzkie, natomiast śląskie i zachodniopomorskie prze-
szły do klasy 2. Spadek województwa zachodniopomorskiego do niższej klasy, 
mimo zajęcia drugiego miejsca w rankingu, miał prawdopodobnie związek ze 
stałą wartością wskaźnika udziału odpadów składowanych w ilości odpadów 
wytworzonych w ciągu roku. Wskaźnik ten w ciągu pięciu lat nie zmienił się, 
podczas gdy w większości innych województw miał tendencję malejącą. W kon-
sekwencji był on dwukrotnie wyższy od średniej wartości wskaźnika dla Pol-
ski. Ponadto ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw 
domowych per capita, pomimo zmniejszenia, pozostawała wciąż na poziomie 
wyższym od średniej ogólnopolskiej (o około 16%). Wskazuje to zatem, w której 
dziedzinie gospodarki komunalnej są pilne zadania do wykonania.

W 2. klasie, obok województwa śląskiego i zachodniopomorskiego, zna-
lazło się dolnośląskie, wielkopolskie, lubelskie i mazowieckie (te dwa ostatnie 
awansowały z klasy 3.). Łącznie w 2. klasie znalazło się około 38% ogółu wo-
jewództw w Polsce. W klasie 3. nadal było osiem województw (50% ogółu), ale 
skład grupy się zmienił. W grupie pozostały województwa: kujawsko-pomorskie, 
lubuskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie. Do nich dołączyły dwa 
województwa, które „spadły” z klasy 2., tj. pomorskie i warmińsko-mazurskie 
oraz województwo opolskie z klasy 4. Awans województwa opolskiego był zwią-
zany ze zwiększeniem wskaźnika liczby ludności korzystającej z sieci kanaliza-
cyjnej o około 12% (przyrost wskaźnika w województwie opolskim był prawie 
dwukrotnie większy od przyrostu średniej krajowej), zmniejszeniem wskaźnika 
udziału odpadów składowanych w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku 
o 14% oraz zmniejszeniem o około 10% ilości zmieszanych odpadów komunal-
nych zebranych z gospodarstw domowych per capita (rys. 1–4).

Zdeklasowanie do 4. grupy województwa podlaskiego było związane z rela-
tywnie mniejszymi zmianami poszczególnych zmiennych w porównaniu do in-
nych województw. Kierunek zmian w województwie był pozytywny (zwiększenie 
odsetka ludności korzystających z sieci komunalnej, zwiększenie powierzchni te-
renów zielonych, zmniejszenie wskaźnika udziału odpadów składowanych w ilo-
ści odpadów wytworzonych w ciągu roku oraz zmniejszenie ilości zmieszanych 
odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych per capita), ale stan 
wyjściowy był gorszy od średnich wartości dla Polski, czego konsekwencją było 
przejście do niższej klasy.
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Pomimo przemieszczenia się województw pomiędzy klasami nadal w około 
44% województw gospodarka komunalna funkcjonowała na dobrym poziomie, 
zaś w 56% na dostatecznym, co sugeruje konieczność odpowiednich działań 
w kierunku jej poprawy.

Podsumowanie

Reasumując, można powiedzieć, że przeprowadzone badania pozwoliły pozy-
tywnie zweryfikować postawioną tezę o związku między wysokością wskaźni-
ków odzwierciedlających poziom gospodarki komunalnej a poziomem jakości 
życia na danym terenie. Potwierdzeniem tego było przechodzenie na wyższe 
miejsca w rankingu województw i do wyższych klas jakości życia regionów, 
które podjęły stosowne działania i poczyniły inwestycje w infrastrukturę do-
tyczącą gospodarki komunalnej. Ponadto, na podstawie analizy porównawczej 
uzyskanych sub-syntetycznych wskaźników obiektywnej jakości życia w obsza-
rze gospodarki komunalnej można sformułować wniosek, iż województwo za-
chodniopomorskie cechowało się relatywnie wysokim jej poziomem, czego po-
twierdzeniem była korzystna pozycja na tle pozostałych regionów. Jednocześnie 
szczegółowa analiza zmiennych ułatwiła wskazanie czynników podnoszących 
jakość życia w badanym województwie oraz tych wymagających poprawy. Do 
tych pierwszych należą:
 – dobra ocena poziomu rozwoju gospodarki komunalnej i jej usług (przynależność 

do klasy 2. województw),
 – wysoka skuteczność przeprowadzonych inwestycji komunalnych w zakresie 

gospodarki wodnej i gospodarki odpadami,
 – wyższy od przeciętnego odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej.

Wśród drugich są:
 – wyższy od przeciętnego wskaźnik zmieszanych odpadów komunalnych ze-

branych z gospodarstw domowych per capita (kg),
 – wyższy od przeciętnego wskaźnik udział odpadów składowanych w ilości 

odpadów wytworzonych w ciągu roku.
Obniżenie dwóch ostatnich wskaźników wymaga podjęcia przez władze sa-

morządowe województwa zachodniopomorskiego określonych działań. Bez nich 
będzie niemożliwe nie tylko podniesienie, ale zachowanie osiągniętego poziomu 
jakości życia w badanym obszarze.
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AbstrAkt

Istotny wpływ na jakość życia mieszkańców ma gospodarka komunalna. Im jest ona lep-
sza, tym wyższy jest poziom jakości życia w regionie. Stąd postanowiono ocenić poziom 
obiektywnej jakości życia w zakresie gospodarki komunalnej w województwie zachod-
niopomorskim na tle innych województw. Umożliwiło to wskazanie obszarów wyma-
gających poprawy. W opracowaniu wykorzystano metody desk research oraz analizy 
taksonomicznej.

obJective living quality in the field of public utilities  
in tHe west pomerAniAn VoiVodsHip 

AbstrAct

Importent infulence on quality of life have a public utilities. If she better, it’s higher level 
of living quality in region. From there decided evaluate level of objective living quality 
in the field of public utilities in the West Pomeranian viovodship against other voivod-
ships. Thanks to indicate the fields to improvement In the article using desk research and 
taxonomic analysis. 
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Wprowadzenie 

Współcześnie podkreśla się, że rozwój społeczno-gospodarczy związany jest 
z rynkiem pracy, zwłaszcza ze stabilnością zatrudnienia, strukturą zasobów, 
dopasowaniem do zmieniających się potrzeb gospodarki, a także z uwarunko-
waniami zewnętrznymi, określającymi poziom atrakcyjności i siły przyciągania 
zagranicznych rynków pracy1. Zróżnicowanie polskiej przestrzeni pod względem 
poziomu i potencjału rozwojowego jest znaczne, choć skala tego zróżnicowania 
nie odbiega od zjawisk obserwowanych współcześnie w innych krajach o zbliżo-
nym poziomie dochodu na głowę mieszkańca2. Z jednej strony jest to efekt długo-
trwałych procesów historycznych, z drugiej zaś wynika z najnowszych trendów 

* dr Maria Klonowska-Matynia, Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych, 
mklonowska@wp.pl.

1 K. Heffner, Wiejskie rynki pracy w Polsce – kurczące się zasoby czy niewyczerpane rezerwy?, 
w: Wiejskie rynki prac – zasoby, aktywizacja, nowe struktury, red. K. Heffner, W. Kamińska, 
„Studia” t. CXLV, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2012, s. 8. 

2 P. Wójcik, M. Herbst, Obszary polaryzacji i dyfuzji rozwoju społecznogospodarczego w Pol-
sce. Próba deliminacji, raport dla MMR 2012, s. 2. 
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polaryzacji rozwoju gospodarczego3. Jako główne źródła zróż nicowania rozwoju 
w wymiarze terytorialnym w Polsce wskazuje się przede wszystkim peryferyjne 
położenie, niższy poziom kapitału ludzkiego, ograniczony dostęp do infrastruk-
tury transportowej, teleinfor matycznej i usług publicznych oraz uzależnienie od 
jednego sektora zatrudnienia (monofunkcyjne miasta i wsie)4. Najnowsze badania 
nad rozwojem społeczno-gospodarczym w Polsce potwierdzają, iż nie tylko czyn-
niki ekonomiczne, takie jak zamożność społeczeństwa czy dochód determinują 
poziom rozwoju regionu. W badaniach tych dowodzi się, że regiony o wyższym 
poziomie kapitału ludzkiego notują znacznie wyższe wartości innych wskaźni-
ków rozwoju5, co przekłada się na jego konkurencyjność. Jeśli standard życia 
danej populacji oraz poziom zatrudnienia są wysokie i stabilne, daną gospodarkę 
określić można jako konkurencyjną. Ponadto poziom aktywności gospodarczej 
danego regionu nie powinien powodować niestabilnej równowagi zewnętrznej 
gospodarki ani poświęcać dobrobytu przyszłych generacji6. Zatem uznać należy 
za słuszne, że aktywność regionu i jego konkurencyjność zależą od zasobów ka-
pitału ludzkiego. 

S.R. Domański kapitał ludzki przedstawia jako zasób wiedzy, umiejętności, 
zdrowia i energii witalnej, zawarty w każdym człowieku i społeczeństwie jako 
całości, określający zdolności do pracy, do adaptacji, do zmian w otoczeniu oraz 
możliwości kreacji nowych rozwiązań7. Wszelkie formy nakładów na poszerza-
nie wiedzy określa się mianem inwestycji, które zdaniem G.S. Beckera, świato-
wego autorytetu w tej dziedzinie, „wpływają na przyszły pieniężny i fizyczny 
dochód przez powiększanie zasobów w ludziach”8.

Wiele uwagi społecznym i makroekonomicznym efektom inwestycji w pod-
noszenie umiejętności ludzi poświęcił także T. Schultz, który przyjął tezę, że 
szybszego wzrostu dochodu narodowego w porównaniu ze wzrostem nakładów 

3 Tamże; M. Stanny, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR 
PAN, Warszawa 2013, s. 12; M. Stanny, A. Czarnecki, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 
Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej, IRWiR PAN, Warszawa 2011, s. 57–60.

4 Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe, red. M. Boni, Warszawa 2009, http://www.platforma.
org/media/dokumenty/polska2030.pdf (dostęp 13.02.2014).

5 Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012 Rozwój regionalny i lokalny, Raport 
UNDP, Warszawa 2012, s. 158.

6 European Commission, European Competitiveness Report 2000–2002.
7 S.R. Domański, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Spis, Warszawa 1993, 

s. 20. 
8 G.S. Becker, Human Capital, New York 1975, s. 9.
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tradycyjnych czynników, tj. ziemi, kapitału rzeczowego i pracy, należy upatry-
wać we wzroście poziomu wy kształcenia pracujących 9. Zależności pomiędzy 
poziomem wykształcenia (latami edukacji) a wynagrodzeniami analizował także 
Mincer, który w 1974 roku przedstawił model udowadniający, że uzyskiwane 
dochody są determinowane przez liczbę lat spędzonych w szkole10. Wkład po-
ziomu edukacji we wzrost ekonomiczny analizowali także Schultz11 oraz Nelson 
i Phelps12. Byli oni zdania, że „wykształcenie jest przypuszczalnie szczególnie 
istotne przy spełnianiu funkcji wymagających przystosowania do zmian”. Zna-
czenie jakości kształcenia, także na niższym poziomie, bardzo dobrze ilustruje 
wynik analizy przeprowadzonej przez Hanusheka i Woessmanna, którzy stwier-
dzili związek liniowy statystycznie istotny pomiędzy przeciętnym tempem wzro-
stu realnego PKB per capita a przeciętną liczbą lat kształcenia 13.

Podejście traktujące kapitał ludzki jako istotny czynnik rozwoju regional-
nego w krajach UE znalazło odzwierciedlenie w celach europejskiej polityki 
regionalnej oraz w badaniach nad rozwojem14 i konkurencyjnością regionów15, 
przy czym konkurencyjność regionu należy rozumieć jako zdolność poziomu 
lokalnego lub regionalnego do generowania wysokich i rosnących dochodów 
oraz wzrost środków utrzymania jego mieszkańców16. Od wielu lat podejmuje 
się próby badawcze zmierzające do oszacowania potencjału kapitału ludzkiego 

9 T.W. Schultz, The Economic Value of Education, New York 1963, s. 6–8.
10 J. Mincer, On–thejob Training: Costs, Returns and Some Implications, „Journal of Political 

Economy” 1962, no. 5, s. 58–60.
11 T.W. Schultz, Investment In Entrepreneurial Ability, „Scandinavian Journal of Economics” 

1980, s. 438.
12 R.R. Nelson, S. Phelps, Investment in humans, technological diffusion and economic growth, 

„American Economic Review” 56, 1966, no. 1–2, s. 69–75.
13 E.A. Hanushek, L. Woessmann, The Economics of International Differences in Educational 

Achievement, NBER Working Paper 2010, no. 15949; E.A. Hanushek, L. Woessmann, The role of 
cognitive skills in economic development, „Journal of Economic Literature” XLVI, 2008, no. 46 
(3), s. 607–668.

14 M. Stanny, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, War-
szawa 2013, s. 122. 

15 Szerzej na ten temat w: The Global Competitiveness Report 2010– 2011; World Competiti-
veness Yearbook 2011; European Competitiveness Index 2006–2007; Regional Competitiveness 
Atlas 2008; A. Golejewska, Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów 
Europy Środkowej i Wschodniej, z. 49, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2012.

16 J. Meyer-Steamer, Systemic Competitiveness and Local Economic Development, Paper for 
Publication, w: Large Scale Systemic Change: Theories, Modelling and Practices, red. S. Bodha-
nya, Duisburg 2008.
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w poszczególnych krajach i regionach17, gdyż kapitał ludzki jest zasobem umoż-
liwiającym zwiększenie dochodów i efektywności gospodarki. Jest także klu-
czowym czynnikiem w procesie tworzenia nowej wiedzy. Część badaczy istot-
nie dowiodła, że bogactwo narodów, a zwłaszcza tempo jego przyrostu, zależy 
w pewnym stopniu od poziomu wykształcenia społeczeństwa, nakładów na edu-
kację i – zwłaszcza w krajach wyżej rozwiniętych – inwestycji w BiR18. 

Z upływem lat wąska definicja kapitału ludzkiego autorstwa Beckera, in-
terpretująca kapitał ludzki w kontekście edukacji i szkoleń została rozszerzona 
o aspekt zdrowia fizycznego i innych zdolności, które mogą poprawić indywidu-
alną akumulację wiedzy i umiejętności. Na kolejne rozszerzenie definicji kapitału 
ludzkiego wpłynęły takie czynniki, jak socjologia i nauki polityczne, według 
których istotny wpływ na rozwój kapitału ludzkiego ma kapitał społeczny w po-
staci norm i instytucji. Ostatnie rozszerzenie koncepcji kapitału ludzkiego za-
owocowało problemami definicyjnymi w literaturze. W wyniku braku konsensu, 
obecnie definicja kapitału ludzkiego obejmuje „wiedzę, umiejętności i kompeten-
cje ucieleśnione w jednostkach i relacjach społecznych, które skutkują wzrostem 
produktywności”19.

Stałe lub rosnące korzyści z kapitału ludzkiego decydują o tym, że ten rodzaj 
kapitału stanowi podstawowy czynnik produkcji odpowiadający za zrównowa-
żony wzrost. Związki pomiędzy kapitałem ludzkim a wzrostem gospodarczym 

17 B. Domański, R. Guzik, G. Micek, Zróżnicowanie regionalne krajów Europy ŚrodkowoWschod-
niej i jego zmiany w latach 1995–2000, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kra-
ju PAN” 2003, nr 204, s. 125–142; G. Gorzelak, M. Smętkowski, Regional development dynamics in 
Central and Eastern European countries, w: Regional development in central and eastern Europe: 
development processes and policy challenges, red. G. Gorzelak, M. Smętkowski, J. Bachtler, Routledge, 
Abingdon, Oxon, New York 2010; G. Gorzelak, Regional development in Central and Eastern Europe, 
w: Regional diversity and local development in the new member states, red. P. Blokker, B. Dallago, 
Palgrave Macmillan, New York 2009.

18 D. Asteriou, G.M. Agiomirgianakis, Human capital and economic growth. Time series evi-
dence from Greece, „Journal of Politics Modeling” 23, 2001, s. 481–489; N.G. Mankiw, D. Romer, 
D.N. Weil, A contribution to the empirics of economic growt, „Quarterly Journal of Economics” 
1992, no. 107, s. 407–437.

19 A. Faggian, P. Mccann, Human Capital And Regional Development, w: Handbook Of Region-
al Growth And Development Theories, red. R. Capello, P. Nijkamp, Edward Elgar, Cheltenham, 
Northampton, 2009, s. 146. 
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opisują Romer20, Lucas21, Manuelli22, Jones, Schneider23 pozytywnie weryfikując, 
że wzrost średniej IQ danego narodu o 1 pkt związany jest z trwałym 0,11% rocz-
nym wzrostem PKB per capita. 

Związek między kapitałem ludzkim a rozwojem gospodarki krajowej może 
się różnić od ich relacji na poziomie regionalnym, co wynika z faktu, że, z jednej 
strony, relacje regionalne odzwierciedlają relacje krajowe, z drugiej zaś znacząco 
się od nich różnią. Podobnie jak w gospodarce krajowej, zasób kapitału ludzkiego 
wpływa na poziom produktywności w regionie24. W odróżnieniu od gospoda-
rek narodowych, kapitał ludzki w regionie może prowadzić do realokacji prze-
strzennej czynników produkcji. Na poziomie mikroekonomicznym kapitał ludzki 
wpływa na poziom wynagrodzeń i dochodów, na poziomie makroekonomicznym 
stymuluje produkcję, wywiera wpływ na lokalizację działalności gospodarczej, 
warunkuje realizację procesów innowacyjnych i zdolności adaptacyjne technolo-
gii tworzonych i wykorzystywanych za granicą25. 

Współcześni badacze przypisują kapitałowi ludzkiemu dominującą rolę spo-
śród wszystkich czynników wpływających na rozwój aktywności gospodarczej 
danego regionu. Badania na gruncie polskim wykazały, że rozwój gospo darczy, 
dostępność transportowa, obecność uczelni wyższych, wysoki poziom rozwoju 
przemy słu, wysoka jakość kapitału ludzkiego i specjalne strefy ekonomiczne 
występują częściej w tych powiatach, w których infrastruktura i nakłady poli-
tyk w obszarze edukacji, zdrowia i nakłady ogó łem na mieszkańca są większe26. 
Ponadto trzy komponenty, takie jak kapitał ludzki, kapitał społeczny i otoczenie 

20 P.M. Romer, Increasing Returns and LongRun Growth, „Journal of Political Economy” 
1986, no. 94, s. 1002–1037; P.M. Romer, Human capital and growth: Theory and evidence, Carne-
gie–Rochester Conference Series on Public Policy, January 1990, vol. 32 (1), Elsevier, s. 251–286.

21 R. Lucas, On the mechanics of economic development, „Journal of Monetary Economics” 
22, 1988, no. 1, s. 3–42.

22 L. Jones, R. Manuelli, A Convex Model of Equilibrium Growth: Theory and Policy Implica-
tions, „Journal of Political Economy” 98, 1990, s. 1008–1038.

23 G. Jones, W.J. Schneider, Intelligence, Human Capital, And Economic Growth: A Bayesian 
Averaging Of Classical Estimates (Bace) Approach, „Journal of Economic Growth” 11, 2006, 
no. 1, s. 71–93.

24 R. Lucas, On the mechanics of economic development, „Journal of Monetary Economics” 
22, 1988, no. 1, s. 3–42.

25 P.M. Romer, Human capital and growth…
26 Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym …, s. 116. 
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instytucjonalne są filarami ludzkich zdolności do tworzenia dobrobytu27. Roz-
wijają się one w specyficznych kulturowych uwarunkowaniach, stąd też analizy 
wpływu kapitału ludzkiego i społecznego na wzrost, rozwój gospodarczy muszą 
uwzględniać ten aspekt28. Obydwa pojęcia są ściśle związane z kapitałem ludzkim 
i społecznym. Środowisko lokalne jest układem przestrzennym odznaczającym 
się specyficznymi wzorcami zachowań i kulturą techniczną, która jest wypraco-
waną i zakumulowaną praktyką działania, wiedzą, standardami i wartościami 
związanymi z działalnością gospodarczą.

Mając na uwadze potwierdzoną w badaniach istotną rolę w rozwoju społecz-
no-ekonomicznym regionów podjęto próbę oszacowania potencjału KL w głów-
nych regionach w Polsce. W niniejszym opracowaniu pod pojęciem regionu przy-
jęto jednostkę terytorialną odpowiadającą obszarowi województwa. 

Metodologia i zakres badawczy 

Pomiar kapitału ludzkiego jest zadaniem trudnym. Wynika to głównie z jego 
niematerialnego charakteru, który w przeciwieństwie do kapitału rzeczowego nie 
da się jednoznacznie zmierzyć czy policzyć29. Kapitał ludzki jest kategorią nie-
jednorodną i większość jego składników, takich jak wiedza, umiejętności ogólne, 
cechy psychiczne są trudne w pomiarze30. 

W niniejszym artykule podjęto próbę oceny stanu zasobów kapitału ludz-
kiego w województwie zachodniopomorskim. W oparciu o wskaźnik zasobów 
ludzkich dokonano hierarchii województw określającej pozycję województwa 
zachodniopomorskiego na tle innych województw w kraju oraz pozwalającej wy-
odrębnić grupy województw cechujących się zbliżonym poziomem zasobów KL. 

W postępowaniu badawczym postawiono następujące pytania badawcze:
 – Jaki jest stan zasobów KL w województwie zachodniopomorskim?
 – Które województwa w Polsce charakteryzują się podobnym stanem zasobów?
 – Jaka jest tendencja zmian zachodzących w zasobach KL na przestrzeni 

badanych lat?

27 S. Cote, The Contribution of Human and Social Capital, „Canadian Journal of Policy Re-
search” 2, 2001.

28 Tamże.
29 G. Kozuń-Cieślak, Efektywność inwestycji publicznych w kapitał ludzki, „Ekonomista” 

2013, nr 3, s. 321–322. 
30 Ł. Jabłoński, Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza, Wydawnictwo C.H. Beck, War-

szawa 2012, s. 108. 
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 – Jaka odległość dzieli województwo zachodniopomorskie od najbogatszych 
w zasoby KL województw w Polsce?

Analizę przeprowadzono w dwóch wymiarach: przestrzennym i czasowym. 
Analiza przestrzenna przedstawia zróżnicowanie województw pod względem 
zasobności kapitału ludzkiego, natomiast analiza zmian w czasie pozwala okre-
ślić kierunki zmian w zasobach kapitału ludzkiego dla województwa zachod-
niopomorskiego. Ustalono także jego pozycję na tle innych województw w kraju 
w roku 2005 i 2012. 

Wskaźnik zasobów kapitału ludzkiego (WZKL) jest jednym z syntetycz-
nych mierników kapitału ludzkiego. Został opracowany na podstawie wskaźnika 
rozwoju wspólnot terytorialnych, który z kolei bazuje na wskaźniku rozwoju spo-
łecznego HDI (Human Development Index)31, obliczanym przez Program Naro-
dów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). 

Wskaźnik WZKL określa zasoby kapitału ludzkiego i ich wykorzystanie na 
określonym terenie bądź w danej jednostce podziału terytorialnego (wojewódz-
twie, powiecie, gminie). Zaletą opisywanego wskaźnika jest niewątpliwie jego 
prosta konstrukcja i metoda liczenia. Ogólną postać wskaźnika dla danego woje-
wództwa w określonym czasie można przedstawić następująco32:
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Wskaźnik cząstkowy można oszacować na podstawie poniższej formuły: 
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31 Wskaźnik HDI mówi o potencjale rozwojowym, wskazując na kluczowe kwestie, które po-
winny być wspierane przez państwo: warunki życia, poziom edukacji oraz zdrowie obywateli. 
A.K. Sen, S. Anand, Human Development Index: Methodology and Measurement, Occasional Pa-
pers 1994, http://hdr.undp.org/en/media/Anand_and_Sen_HDI.pdf; S. Fukuda-Parr, Rescuing the 
Human Development Concept from the HDI: Reflections on a New Agenda 2003, http://www.cid.
harvard.edu/events/papers/fukudaparr_rescuingarticle_2003.pdf (dostęp 1.02.2014). Także w: 
R. Czyszkiewicz, M. Molewicz, Kapitał ludzki – czynnik rozwoju regionalnego, „Roczniki roz-
woju samorządów województwa zachodniopomorskiego” 2003–2004, 2005.

32 L. Nowak, Wskaźnik Rozwoju Społecznego miarą rozwoju społeczeństwa, w: Raport o roz-
woju społecznym Polska 1996, Ośrodek Informacji ONZ, Warszawa 1997. 
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gdzie: 
i  –  indeks obliczanego wskaźnika cząstkowego, przyjmuje warto- 

  ści od 1 do 4 (liczba wskaźników cząstkowych),
j –  indeks danego województwa, przyjmuje wartości od 1 do 16  

  (liczba województw), 
xij  –  konkretna wielkość i-tego czynnika osiągnięta przez j-te woje- 

  wództwo w danym roku,
min{xij}  –  minimalna wartość i-tego czynnika, osiągnięta przez woje- 

  wództwa w danym roku,
max{xij} –  maksymalna wartość i-tego czynnika, osiągnięta przez woje- 

  wództwa w danym roku.

W postępowaniu badawczym przyjęto następujące zmienne33:
 – współczynnik aktywności zawodowej, oszacowany jako udział osób akty-

wnych zawodowo (pracujących i bezrobotnych) w grupie ludności powyżej 
15 lat,

 – wskaźnik zatrudnienia, oszacowany jako udział osób pracujących w liczbie 
ludności 15 i więcej lat,

 – wskaźnik przedsiębiorczości zdefiniowany jako liczba podmiotów gospo-
darczych zarejestrowanych w REGON przypadająca na 1 tysiąc mieszkańców,

 – poziom wykształcenia opisany jako liczba osób z wyższym wykształceniem 
w ogólnej liczbie ludności 15 lat i więcej34.

Źródłem dla pozyskania wszystkich niezbędnych danych i obliczeń był GUS 
BDL. 

Aktywność ekonomiczna województwa zachodniopomorskiego

Z uwagi na specyfikę regionu województwo zachodniopomorskie wykazuje 
wewnętrznie silne zróżnicowanie, jego kondycja ekonomiczna i społeczna jest 

33 Metodologia wg GUS. 
34 Inne badania autora w wymiarze lokalnym dowodzą o istotnej statystycznie zależności 

pomiędzy wymienionymi cechami a stanem ekonomiczno-społecznym lokalnej gospodarki, 
por. M. Klonowska-Matynia, Nakłady na edukację a stopa bezrobocia w świetle teorii kapita-
łu ludzkiego, „Roczniki SERIA Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2013, 
z. 3; M. Klonowska-Matynia, The Level Of Education Vs. Human Capital Employment. The Local 
Prospect, „Roczniki SERIA Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2012, z. 6.
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znacznie słabsza niż większość pozostałych regionów Polski35. Na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu lat aktywność gospodarcza województwa zachodniopomor-
skiego uległa dalszemu obniżeniu, dodatkowo ta tendencja jest silniejsza w po-
równaniu do innych regionów w kraju i UE36. Obserwowane zjawisko dotyczy 
zarówno aktywności obszarów miejskich, jak i wiejskich badanego regionu37. 
Rynek pracy województwa zachodniopomorskiego charakteryzuje się wyraźną 
specyfiką. Od lat poważnym problemem dla większości gmin województwa jest 
wysoki wskaźnik stopy bezrobocia oraz jego sezonowość38. Największy lokal-
ny rynek pracy tworzy stolica regionu – miasto Szczecin. Drugi ważny region 
tworzą gminy nadmorskie z relatywnie silną, choć mającą sezonowy charakter 
gospodarką turystyczną. Obszarem aktywnym pod względem gospodarczym jest 
pas gmin nadmorskich z dominującą sezonową funkcją turystyczną, uzdrowisko-
wą, a także lokalną gospodarką morską. Trzeci region tworzą gminy oddalone od 
pasa nadmorskiego oraz od stolicy regionu, o relatywnie niskim poziomie rozwo-
ju gospodarczego i dużym znaczeniu rolnictwa. Czwartym dającym się wyodręb-
nić regionem jest grupa gmin bezpośrednio przylegających do ośrodka centralne-
go, na rozwój którego silne wpływa oddziaływanie czynników koniunkturalnych 
ośrodka centralnego – rdzenia rozwoju39.

Poddając analizie podstawowe charakterystyki regionu (tab. 1), w ostatnich 
kilku latach obserwuje się co prawda pewną poprawę wskaźnika zatrudnienia 
i przedsiębiorczości, niemniej jednak ich szacowane wartości nadal należą do naj-
niższych w kraju. Aktywność zawodowa ludności tego województwa kształtuje 
się na poziomie najniższym w kraju. Zaobserwowano także bardzo niekorzyst-
ną tendencję spadkową wskaźnika aktywności zawodowej z 54,1% w 2005 roku 
do 52,2% w 2012 roku. Podobną sytuację zaobserwowano także w innych woje-
wództwach, w szczególności było to widoczne w województwie lubuskim, war-
mińsko-mazurskim, dolnośląskim, a także małopolskim i lubelskim (por. tab. 1). 

35 Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym…, s. 186–187. 
36 Por. Raport o stanie województwa zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego Wydział Polityki Regionalnej, Szczecin, styczeń 2010, s. 3–4. 
37 Por. S. Ciok, D. Ilnicki, Demograficzne i przestrzenne uwarunkowania rynku pracy na wsi 

dolnośląskiej, w: Wiejskie rynki prac – zasoby, aktywizacja, nowe struktury…, s. 14. 
38 Więcej na ten temat w: M. Klonowska–Matynia, K. Radlińska, Sezonowe zmiany na wiel-

komiejskich, podmiejskich i peryferyjnych rynkach pracy województwa zachodniopomorskiego, 
w: Co z tą pracą? Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej, 
red. S. Flejterski, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2013.

39 Tamże. 
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Pomimo niekorzystnej ogólnej sytuacji województwa na tle innych regio-
nów, w badanym województwie obserwuje się wzrost wskaźnika zatrudnienia 
z 41,8% w 2005 roku do 46,5% w roku 2012, co należy ocenić pozytywnie, jed-
nak nadal jest to jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia w kraju. Gorszą 
sytuację obserwuje się jedynie w województwie warmińsko-mazurskim (45,8%). 
Wyraźny odległy dystans dzieli województwo zachodniopomorskiego od lidera, 
czyli województwa mazowieckiego, dla którego szacowany wskaźnik zatrudnie-
nia w 2012 roku wynosił 55,4%, a współczynnik aktywności zawodowej 60,2%. 
Różnica we wskaźniku zatrudnienia dzieląca te dwa województwa w 2005 roku 
wynosiła 6 p.p., podczas gdy w 2012 roku już 8,9 p.p. Podobne zjawisko obserwu-
je się w przypadku współczynnika aktywności zawodowej. Dystans pomiędzy 
województwami w 2005 roku wynosił 2 p.p., a w 2012 roku już 8 p.p. 

Tabela 1. Wartości zmiennych przyjętych do badania dla lat 2005 i 2012 (%)

Województwo
Zatrudnienie Aktywność 

zawodowa Wykształcenie Przedsiębior-
czość

wskaźnik współczynnik wskaźnik współczynnik
2005 2012 2005 2012 2005 2012 2005 2012

 Łódzkie 45,7 50,3 55,3 56,6 13,5 20,7 97 92,7
 Mazowieckie 47,8 55,4 56,1 60,2 19,7 29,2 117 131,9
 Małopolskie 47,4 49,6 55,9 55,3 13,7 22,5 89 102,4
 Śląskie 42,3 48,4 52,2 53,5 13,1 20,7 91 98,2
 Lubelskie 48,6 50,6 56,7 56,5 14,1 21,0 68 76,7
 Podkarpackie 45,2 48,8 54,2 56,3 11,5 18,8 66 72,8
 Podlaskie 48,0 50,6 56,1 55,7 13,9 21,6 74 79,0
 Świętokrzyskie 44,0 49,6 54,3 57,1 14,0 20,7 81 84,8
 Lubuskie 44,6 48,9 55,1 53,7 12,2 16,6 101 105,2
 Wielkopolskie 47,2 52,4 57,0 57,3 12,7 19,8 101 112,1
 Zachodniopomorskie 41,8 46,5 54,1 52,2 13,4 19,8 122 126,1
 Dolnośląskie 42,0 47,8 54,5 53,8 14,4 20,8 105 115,6
 Opolskie 44,7 49,2 53,8 54,4 12,1 17,7 87 97,7
 Kujawsko-pomorskie 44,7 49,6 55,7 56,3 10,8 17,7 91 89,7
 Pomorskie 43,5 50,2 53,6 55,5 13,4 22,5 103 115,7
 Warmińsko-mazurskie 41,6 45,8 52,3 51,4 11,7 16,3 77 82,7

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gus.pl (dostęp 4.02.2014). 

Z czterech analizowanych obszarów aktywności regionu najkorzystniej wy-
pada przedsiębiorczość. Wskaźnik przedsiębiorczości wskazuje na to, iż liczba 
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przedsiębiorstw przypadająca na tysiąc mieszkańców jest wyższa niż przeciętnie 
w kraju. Wartość wskaźnika wykazuje tendencję wzrostową, tj. 122 w 2005 roku 
do 126,1 w 2012 roku. Mogło mieć to wpływ na obserwowany wzrost zatrudnie-
nia w tym regionie. 

Także udział osób z wyższym wykształceniem nie odbiega od średniego 
poziomu w kraju. Obserwuje się wyraźny wzrost liczby osób legitymujących się 
wyższym wykształceniem, ale w stosunku do lidera (województwa mazowiec-
kiego) dystans także ulega zwiększeniu (z 6,3 p.p. w 2005 r. do 9,4 p.p. w 2012 r.). 

Szczegółowe charakterystyki dotyczące aktywności regionu zaprezentowa-
no w tabeli 1. 

Zasoby kapitału ludzkiego województwa zachodniopomorskiego  
na tle pozostałych województw w Polsce. Rezultaty badań 

Analizując wartości wskaźnika cząstkowego zasobów kapitału ludzkiego w 2005 
roku stwierdzono, iż w zasobach „zatrudnienie” najlepszą sytuacją charaktery-
zowało się województwo podlaskie, mazowieckie, małopolskie i wielkopolskie. 
Wartość wskaźnika cząstkowego dla tych regionów oszacowano na poziomie 
wyższym niż 0,8, a w przypadku lidera – województwa lubelskiego – na po-
ziomie 1. Najniższy poziom wskaźnika cząstkowego zaobserwowano dla woje-
wództw: warmińsko-mazurskiego (0,0), zachodniopomorskiego (0,03) i dolno-
śląskiego (0,06).

Wskaźnik cząstkowy opisujący aktywność zawodową najwyższe wartości 
przyjął dla województwa wielkopolskiego (1), lubelskiego (0,94), a także dla ma-
zowieckiego i podlaskiego (po 0,81). 

W przypadku wskaźnika cząstkowego wykształcenia i przedsiębiorczości 
zaobserwowano ogromne dysproporcje pomiędzy województwami. Najwyższy 
poziom wskaźnika wykształcenia zaobserwowano dla województwa mazowiec-
kiego (1,0). Pozostałe województwa osiągnęły zdecydowanie niższe wartości, 
nieprzekraczające poziomu 0,4. Najgorsza sytuacja miała miejsce w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim, gdzie poziom wskaźnika wyniósł 0. 

Mniejsze, ale równie widoczne dysproporcje zaobserwowano przy wskaź-
niku przedsiębiorczości. Najwyższy jego poziom oszacowano dla województwa 
zachodniopomorskiego (1,0) i mazowieckiego (0,9). Pozostałe województwa od-
notowały znacznie niższe wartości, przy czym najsłabsza sytuacja miała miejsce 
w województwie podkarpackim (0,0). Szczegóły zawarto w tabeli 2. 
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Tabela 2. Wskaźnik zasobów kapitału ludzkiego cząstkowy i całkowity  
dla województw w 2005 roku

Województwo
Wskaźniki cząstkowe 2005 WZKL

2005zatrudnienie aktywność 
zawodowa

wykształ-
cenie

przedsię-
biorczość

Łódzkie 0,59 0,65 0,30 0,55 0,52
Mazowieckie 0,89 0,81 1,00 0,90 0,90
Małopolskie 0,83 0,77 0,33 0,40 0,58
Śląskie 0,10 0,00 0,26 0,44 0,20
Lubelskie 1,00 0,94 0,37 0,04 0,59
Podkarpackie 0,51 0,42 0,08 0,00 0,25
Podlaskie 0,91 0,81 0,35 0,14 0,55
Świętokrzyskie 0,34 0,44 0,36 0,27 0,35
Lubuskie 0,43 0,60 0,16 0,62 0,45
Wielkopolskie 0,80 1,00 0,21 0,63 0,66
Zachodniopomorskie 0,03 0,40 0,29 1,00 0,43
Dolnośląskie 0,06 0,48 0,40 0,69 0,41
Opolskie 0,44 0,33 0,15 0,36 0,32
Kujawsko-pomorskie 0,44 0,73 0,00 0,43 0,40
Pomorskie 0,27 0,29 0,29 0,66 0,38
Warmińsko-mazurskie 0,00 0,02 0,10 0,19 0,08

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych w tabeli 1. 

Analiza wskaźnika cząstkowego w 2012 roku wskazuje, iż we wszystkich 
badanych aspektach najlepszą wartość wskaźników cząstkowych osiągnęło woje-
wództwo mazowieckie (odpowiednio po 1,0). Najgorsza sytuacja natomiast dotyczy 
aktualnie województwa warmińsko-mazurskiego, które poza wskaźnikiem przed-
siębiorczości osiągnęło możliwe najniższe wartości wskaźników cząstkowych. 

Szczegółowa analiza wskaźników cząstkowych pozwala stwierdzić, iż pod 
względem zatrudnienia i aktywności zawodowej najniższy poziom zasobów 
reprezentuje województwo zachodniopomorskie (poza wspomnianym warmiń-
sko-mazurskim). Szacowana wartość wskaźnika wyniosła 0,07 dla zatrudnienia 
i 0,09 dla aktywności zawodowej. Najniższy poziom wskaźnika cząstkowego 
„wykształcenie” zaobserwowano dla województw warmińsko-mazurskiego i lu-
buskiego (odpowiednio 0,0 i 0,02). Najniższą wartość wskaźnika cząstkowego 
przedsiębiorczości zanotowano dla województwa podkarpackiego (0,0) i lubel-
skiego (0,07). Szczegółowe informacje zawarto w tabeli 3. 

Analiza wskaźnika zasobów kapitału ludzkiego w dwóch momentach cza-
sowych 2005 i 2012 roku pozwoliła na oszacowanie zasobów kapitału ludzkiego 
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w poszczególnych województwach oraz ustalenie ich hierarchii. Ponadto analiza 
w czasie umożliwiała wychwycenie zmian zachodzących w stanie zasobów kapi-
tału ludzkiego we wszystkich regionach w Polsce.

Tabela 3. Wskaźnik zasobów kapitału ludzkiego cząstkowy i całkowity  
dla województw w 2012 r. 

Województwo
Wskaźniki cząstkowe 2012 WZKL

2012zatrudnienie aktywność 
zawodowa

wykształ-
cenie

przedsiębior-
czość

Łódzkie 0,47 0,59 0,34 0,34 0,43
Mazowieckie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Małopolskie 0,40 0,44 0,48 0,50 0,46
Śląskie 0,27 0,24 0,34 0,43 0,32
Lubelskie 0,50 0,58 0,36 0,07 0,38
Podkarpackie 0,31 0,56 0,19 0,00 0,27
Podlaskie 0,50 0,49 0,41 0,10 0,38
Świętokrzyskie 0,40 0,65 0,34 0,20 0,40
Lubuskie 0,32 0,26 0,02 0,55 0,29
Wielkopolskie 0,69 0,67 0,27 0,66 0,57
Zachodniopomorskie 0,07 0,09 0,27 0,90 0,33
Dolnośląskie 0,21 0,27 0,35 0,72 0,39
Opolskie 0,35 0,34 0,11 0,42 0,31
Kujawsko-pomorskie 0,40 0,56 0,11 0,29 0,34
Pomorskie 0,46 0,47 0,48 0,73 0,53
Warmińsko-mazurskie 0,00 0,00 0,00 0,17 0,04

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych w tabeli 1. 

Otrzymane dla 2005 roku wartości WSKL pozwoliły wyodrębnić pięć wy-
raźnie różnych grup województw, charakteryzujących się zbliżonym poziomem 
zasobów kapitału ludzkiego. Jedynie dwa województwa: mazowieckie i warmiń-
sko-mazurskie stanowiły jednoobiektowe grupy wyraźnie odchylające się od po-
zostałych województw. 

Na podstawie analizy oszacowanych wartości wskaźników zasobów kapi-
tału ludzkiego w 2005 roku dla województw w Polsce można stwierdzić, że nie-
kwestionowanym liderem jest województwo mazowieckie, dla którego wartość 
WSKL była najwyższa i wyniosła 0,9. Najgorsza sytuacja dotyczyła wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, które oprócz zajmowania ostatniej pozycji w hie-
rarchii, charakteryzowało się stosunkowo największym dystansem od wojewódz-
twa śląskiego znajdującego się wyżej w hierarchii. Szacowana różnica wyniosła 
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aż 0,121. Większy dystans między województwami obserwowany był tylko po-
między liderem a drugim w hierarchii województwem wielkopolskim (0,241). 

W 2005 roku w grupie województw charakteryzujących się wyższym niż 
średni w kraju poziomem zasobów kapitału ludzkiego znalazły się województwa 
wielkopolskie, lubelskie, małopolskie i podlaskie. Wartość wskaźnika zasobów 
kształtowała się w przedziale od 0,554 do 0,66. 

W drugiej grupie województw znalazły się kolejne cztery województwa: 
łódzkie, lubuskie, zachodniopomorskie i dolnośląskie. W tej grupie wartość 
wskaźnika zasobów kształtowała się od 0,408 do 0,52. Niższym niż średnio 
w kraju poziomem zasobów cechowały się województwa kujawsko-pomorskie, 
pomorskie i świętokrzyskie. Dla tej grupy województw poziom wskaźnika uzy-
skiwał wartość od 0,352 do 0,401. W 2005 roku najsłabiej (oprócz warmińsko- 
-mazurskiego) w hierarchii wypadły województwa: opolskie, podkarpackie i ślą-
skie. W tej grupie województw wartość wskaźnika kształtowała się na poziomie 
od 0,2 do 0,321. 

Tabela 4. Wskaźnik zasobów kapitału ludzkiego – hierarchia województw  
w latach 2005 i 2012 

Lokata Województwo WSKL Lokata Województwo WSKL
2012* 2005**

16 Warmińsko-Mazurskie 0,042 16 Warmińsko-Mazurskie 0,079
15 Podkarpackie 0,266 15 Śląskie 0,200
14 Lubuskie 0,289 14 Podkarpackie 0,252
13 Opolskie 0,306 13 Opolskie 0,321
12 Śląskie 0,320 12 Świętokrzyskie 0,352
11 Zachodniopomorskie 0,334 11 Pomorskie 0,378
10 Kujawsko-Pomorskie 0,337 10 Kujawsko-Pomorskie 0,401
9 Podlaskie 0,376 9 Dolnośląskie 0,408
8 Lubelskie 0,377 8 Zachodniopomorskie 0,429
7 Dolnośląskie 0,389 7 Lubuskie 0,453
6 Świętokrzyskie 0,397 6 Łódzkie 0,520
5 Łódzkie 0,434 5 Podlaskie 0,554
4 Małopolskie 0,455 4 Małopolskie 0,582
3 Pomorskie 0,533 3 Lubelskie 0,586
2 Wielkopolskie 0,574 2 Wielkopolskie 0,660
1 Mazowieckie 1,000 1 Mazowieckie 0,900

* Średnia 0,402; odchylenie standardowe 0,19920122.
** Średnia 0,442315741; odchylenie standardowe 0,195384175.

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych w tabelach 2 i 3. 
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W 2012 roku sytuacja województw pod względem zasobów kapitału ludz-
kiego uległa wyraźnej zmianie. Oszacowanie WSKL pozwoliło, podobnie jak 
w 2005 roku, wyodrębnić pięć grup województw wykazujących podobieństwo 
wewnątrz danej grupy, ale zdecydowanie różnych pod względem zasobów ka-
pitału ludzkiego. Zmianie uległa nie tylko ogólna klasyfikacja i wartość WSKL 
w poszczególnych województwach, ale także struktura liczebna w poszczegól-
nych grupach województw. W 2005 roku grupy województw były bardziej rów-
ne liczebnie, podczas gdy w 2012 roku zaobserwowano zdecydowanie większe 
rozwarstwienie w badanych jednostkach niż w poprzednim okresie (por. tab. 4). 

W hierarchii ogólnej wyróżniono dwie jednoelementowe grupy woje-
wództw: mazowieckie i warmińsko-mazurskie, które zachowały swoje lokaty 
(odpowiednio: najlepszą i najgorszą) w stosunku do poprzedniego badanego okre-
su. Wyróżniono także dwie grupy dwuelementowe. Drugą w hierarchii grupę 
stanowiły dwa województwa: wielkopolskie i pomorskie. Czwartą w hierarchii 
grupę tworzyły województwa podkarpackie i lubuskie. Z badanych szesnastu 
województw aż dziesięć utworzyło jedną grupę. Wartość WSKL oscylowała od 
0,306 do 0,455. Dwie grupy województw zawierających dwa i jedno wojewódz-
twa posiadają najniższe zasoby kapitału ludzkiego w kraju. Są to województwa 
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Rysunek 1. Wskaźnik zasobów kapitału ludzkiego – zmiany w hierarchii województw 
w stosunku do 2005 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 4. 
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podkarpackie i lubuskie oraz warmińsko-mazurskie, dla których wartość WSKL 
wynosi odpowiednio: 0,226, 0,289 i 0,042. 

Analizując zmiany w poziomie zasobów kapitału ludzkiego zachodzące 
w latach 2005 i 2012, stwierdzono wyraźne przemieszczenia województw w hie-
rarchii (por. rys. 1). Na szesnaście województw pozytywne zmiany zaobserwo-
wano tylko w pięciu z nich: śląskim, dolnośląskim, świętokrzyskim, łódzkim 
i pomorskim. Podkreślić należy, iż zdecydowanie największą poprawę w klasy-
fikacji zaobserwowano w województwie pomorskim (poprawa aż o 8 pozycji). 
Negatywne zmiany zaobserwowano w pięciu innych województwach, tj. pod-
karpackim, lubelskim, zachodniopomorskim, podlaskim i lubuskim. Największy 
spadek w hierarchii dotyczył województwa lubuskiego (aż o 7 pozycji). Pozostałe 
sześć województw nie zmieniło swojej pozycji w hierarchii w stosunku do 2005 
roku, co nie oznacza, iż zmianie nie uległa wartość wskaźnika zasobów kapitału 
ludzkiego (por. rys. 2). 

W 2012 roku w sześciu województwach zaobserwowano poprawę w sa-
mym poziomie wskaźnika. Dotyczyło to następujących województw: śląskiego, 
podkarpackiego, opolskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego i mazowieckiego. 
Największy przyrost w szacowanym poziomie WSKL dotyczył województwa 
śląskiego i pomorskiego oraz mazowieckiego. Spośród tych sześciu województw 
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Rysunek 2. Zmiany wartości WSKL (różnica w latach 2012 i 2005)
Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 4. 
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jedynie województwo mazowieckie nie zmieniło swojej lokaty, pozostając na po-
zycji lidera, i jeszcze bardziej dystansując w hierarchii pozostałe województwa. 
Odległość pomiędzy województwem mazowieckim a drugim w hierarchii wo-
jewództwem wielkopolskim zwiększyła się jeszcze bardziej i różnica wyniosła 
0,426 (czyli wzrosła o kolejne 0,186 w stosunku do 2005 r.). 

W pozostałych województwach wartość WSKL niestety uległa obniżeniu. 
Wpłynęło to na utratę pozycji hierarchii względem roku 2005 województwa pod-
karpackiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, podlaskiego i lubelskiego. Po-
zostałe pięć województw nie zmieniło swojej lokaty w hierarchii. Województwo 
wielkopolskie, pomimo wysokiej drugiej lokaty, zanotowało jeden z większych 
spadków WSZK. Jeszcze większe obniżenie zasobów kapitału ludzkiego zaob-
serwowano w województwie lubelskim, małopolskim, podlaskim, lubuskim i za-
chodniopomorskim (por. rys. 2).

Podsumowanie i wnioski 

Powyższa hierarchia województw oraz otrzymane wartości wskaźnika zasobów 
kapitału ludzkiego skłaniają do przyjęcia kilku istotnych wniosków. 

1. Oszacowana wartość wskaźnika zasobów kapitału ludzkiego dla woje-
wództwa zachodniopomorskiego wskazuje, że na tle całego kraju jego potencjał 
zasobowy jest stosunkowo niski. Wartość WSLK oscyluje na poziomie niższym 
niż średnio dla obu badanych momentów czasowych (tj. dla roku 2005 i 2012), co 
daje jedną z niższych pozycji w przeprowadzonej hierarchii województw. 

2. Obserwuje się niekorzystną tendencję zmian w potencjale kapitału ludz-
kiego województwa zachodniopomorskiego. W badanym okresie nastąpiło wy-
raźne pogorszenie w stanie zasobów KL, co potwierdza oszacowana niższa war-
tość wskaźnika zasobów KL w 2012 roku w stosunku do roku 2005. W efekcie 
nastąpił spadek pozycji województwa z miejsca ósmego w 2005 roku na jedenaste 
w 2012 roku. 

3. Oszacowane wartości WSKL dla 2005 i 2012 roku wskazują na rosnący 
dystans dzielący województwo zachodniopomorskie od lidera – województwa 
mazowieckiego. Na przestrzeni badanego okresu poziom zasobów województwa 
uległ deprecjacji, co spowodowało przesunięcie w rankingu województw w kie-
runku tych, które uzyskały niższy niż przeciętny poziom zasobów. 

Obserwując zmiany, jakie zaszły na tle całego kraju, stwierdzono pogłę-
biające się dysproporcje pomiędzy województwami bogatszymi i biednymi, co 
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odpowiada ogólnym obserwowanym zjawiskom w rozwoju społeczno-gospo-
darczym w Polsce. Niewątpliwie najlepszy poziom zasobów kapitału ludzkiego 
oszacowano dla województwa mazowieckiego, które utrzymuje pozycję lidera 
na przestrzeni ostatnich kilku lat. Dodatkowo województwo to zwiększa swój 
dystans w stosunku do pozostałych województw. 

Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest malejący poziom zasobów kapitału 
ludzkiego zaobserwowany w większości badanych województw. W dziesięciu na 
szesnaście badanych regionach wartość wskaźnika była wyraźnie niższa niż kil-
ka lat wcześniej. 

Wyraźną poprawę zasobów kapitału ludzkiego zaobserwowano w zaledwie 
trzech województwach (nie licząc mazowieckiego), co jednak nie zmienia ogól-
nej niepokojącej tendencji malejących zasobów kapitału ludzkiego w pozostałych 
województwach. 

Podjęta analiza przy zastosowaniu prostego wskaźnika nie pozwala nato-
miast odpowiedzieć na pytania, czy i w jakim kierunku następuje przesunięcie 
zasobów pomiędzy regionami i czy być może rolę w tym procesie odgrywają 
regionalne ośrodki metropolitarne. 
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AbstrAkt

Głównym celem niniejszego artykułu jest zbadanie zasobów kapitału ludzkiego (KL) 
województwa zachodniopomorskiego i określenie jego potencjału na tle innych woje-
wództw w Polsce. W badaniu wykorzystano syntetyczny wskaźnik zasobów kapitału 
ludzkiego (WZKL), co pozwoliło na ustalenie stanu zasobów KL w poszczególnych wo-
jewództwach, a następnie na dokonanie hierarchii województw w oparciu o uzyskaną 
wartość wskaźnika KL. Analizę zasobów kapitału ludzkiego przeprowadzono w uję-
ciu przestrzennym i czasowym wykorzystując dane GUS BDL oraz dostępną literaturę. 
Przyjęto założenie o istnieniu dużego zróżnicowania przestrzennego w zasobach kapita-
łu ludzkiego w województwach w Polsce. Założono także, iż poziom zasobów kapitału 
ludzkiego ulega zmianie w czasie i przestrzeni. 

the human capital potential on west pomerania.  
spatial analysis

AbstrAct

The main objective of this article is to examine resources of human capital on West 
Pomerania region and to compare its potential to other regions in Poland. The synthetic 
indicator of human capital resources (WZKL) were used in the study. It allowed the 
determination of HC potential in all provinces, particular West Pomerania. Then, based 
on the obtained value of the HC ratio to make the hierarchy of regions. As result was de-
scribed potential of human capital on West Pomerania. As a part of the research analysis 
will be carried out in spatial and time dimension. The subject of spatial analysis will be 
West Pomerania and others regions in Poland, in particular their indicators of human 
capital resources. The time range of the study includes 2005 and 2012. The available 
literature, statistical data of the Central Statistical Office, of the BDL (the Bank of Local 
Data), census data and data of the WUP (Voivodeship Labour Office) sources were used 
to reach the assumed goal.
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S P R A W O Z D A N I A

Polska i Niemcy – wymiary sąsiedztwa. Nominowani i laureaci XVIII 
Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej 

Polsko-Niemiecka Nagroda Dzienni-
karska – idea konkursu

Wydarzenia 1989 roku otworzyły moż-
liwości „budowania pojednania pol-
sko-niemieckiego”1. Szczególna misja 
i od po wiedzialność w pielęgnowaniu i po-
głębianiu sąsiedzkich stosunków spoczęły 
na niemieckich przygranicznych krajach 
związkowych i polskich województwach, 
pełniących funkcję swego rodzaju pomo-
stów między obu państwami. Pod koniec 
października 1996 roku rzecznicy ówcze-
snych polskich województw: szczeciń-
skiego, gorzowskiego, zielonogórskiego 
i jeleniogórskiego, wspólnie z rzecznikami 
rządów Meklemburgii-Pomorza Przednie-
go, Brandenburgii oraz Saksonii porozu-
mieli się w Dreźnie w sprawie koncepcji 
powołania do życia Polsko-Niemieckiej 
Nagrody Dziennikarskiej2. Jej zadaniem 
było: „(…) poszerzanie wzajemnej wiedzy 
o sobie, okazanie zrozumienia dla trosk 
sąsiada, przybliżenie dnia powszedniego 

1 K. Skubiszewski, Podstawy stosunków 
polskoniemieckich, „Przegląd Powszechny” 
2007, nr 9, s. 126–138.

2 www.polsko-niemiecka-nagroda-dzienni 
karska.pl/c25,historia.html (dostęp 30.01.2012).

sąsiada zza miedzy, analiza doświadczeń 
historycznych i płynących z tego wnio-
sków”3. Cele te zamierzano osiągnąć dzię-
ki wzajemnemu informowaniu o sobie za 
pośrednictwem środków masowego prze-
kazu: prasy, radia, telewizji, i – później – 
internetu.

Polsko-Niemiecka Nagroda Dzienni-
karska jest najdłużej, od 1997 roku, przy-
znawanym w Polsce wyróżnieniem dla 
dziennikarzy wychodzących poza krajo-
wy obszar narracji. Do konkursu można 
zgłaszać prace, które zostały opublikowa-
ne – a więc ukazały się drukiem, zostały 
wyemitowane w radiu lub telewizji bądź 
udostępnione w internecie – w roku po-
przedzającym konkurs. Z biegiem lat regu-
lamin konkursu ulegał zmianom. Według 
najnowszych zapisów, każdy polski i nie-
miecki dziennikarz może zgłosić do kon-
kursu tylko jedną pracę w jednej z trzech 

3 Pierwsza niemieckopolska nagroda 
dziennikarzy obwieszczona wszem i wobec, 
„Monitor Wojewódzki”, wkładka tematycz-
na opracowana przez Urząd Wojewódzki 
w Szczecinie, redagowana przez Marię Bart-
czak, rzecznika prasowego ówczesnego wo-
jewody szczecińskiego Marka Tałasiewicza, 
„Głos Szczeciński” z 13.03.1997.
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kategorii4: prasa, radio, telewizja, zaś od 
2014 roku również w kategorii „Dzien-
nikarstwo na Pograniczu”. Nagrodzone 
materiały muszą otwarcie i rzetelnie infor-
mować o kraju sąsiada lub dotyczyć  sze-
roko rozumianych relacji polsko-niemiec-
kich. Dla fundatorów nagrody ważne jest, 
aby poprzez poruszanie takich zagadnień 
wspierać integracyjne procesy obu naro-
dów w ramach Unii Europejskiej.

Finaliści 18. edycji konkursu o Polsko- 
-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską 

Do 10 stycznia 2015 roku polscy i niemiec-
cy dziennikarze mogli przesyłać zgłosze-
nia do konkursu o Polską-Niemiecką Na-
grodę Dziennikarską, która od 2013 roku 
nosi imię Tadeusza Mazowieckiego. Na 
18. edycję nadesłano 164 prace, z tego 75 
polskich i 89 niemieckich. Tradycyjnie 
największą ich część stanowiły teksty pra-
sowe, łącznie 83 prace (41 polskich i 42 
niemieckie). Nadesłano również 46 prac 
radiowych (20 i 26) oraz 35 telewizyjnych 
(14 i 21). W kategorii „Dziennikarstwo na 
Pograniczu” startowało 65 prac; 27 druko-
wanych i wyemitowanych przez radiowe 
i telewizyjne redakcje z Polski, zaś 38 z re-
dakcji niemieckich.

Podczas posiedzeń w Warszawie 
i Berlinie 10 i 11 marca 2015 roku mię-
dzynarodowe jury polskie i niemieckie 

4 Przyznano również nagrody: Specjalną 
dla Młodych Dziennikarzy (2002), Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego (2013), Honoro-
wą Premiera Kraju Związkowego Brandenbur-
gia (2014).

wybrało prace finałowe5. Po sześć prac 
(trzy polskie i trzy niemieckie) nomino-
wano w każdej z czterech kategorii, przy 
czym reportaż radiowy Romana Nucka 
był nominowany w dwóch kategoriach: ra-
diowej i „Dziennikarstwo na Pograniczu”. 
Niniejszy artykuł jest analizą 23 finało-
wych prac. 

Reprezentacje medialne, autorzy, 
redakcje

W finale 18. edycji Polsko-Niemieckiej 
Nagrody Dziennikarskiej znalazło się 
7 tekstów prasowych, 10 materiałów ra-
diowych i 7 telewizyjnych. W tym roku 
była liczna reprezentacja autorska kobiet 
(24 materiałów), mężczyźni było autorami 
lub współautorami 14 prac. Aż 7 prac było 
współautorskich: 5 miało dwóch autorów; 
jedna trzech; jeden dziewięciu współauto-
rów. W sumie nominowanych do nagrody 
było 38 autorów. 

Jak już wcześniej wspomniano, w każ-
dej z kategorii nominowane są do nagrody 
po trzy prace pochodzące z Polski i z Nie-
miec. Warto jednak zwrócić uwagę, iż 
wśród niemieckich nominacji znalazły się 
prace autorstwa dziennikarzy polskiego 
pochodzenia. Tak było w wypadku prac 
prasowych Agnieszki Hreczuk i Emilii 
Smechowski, materiału radiowego Ma-
rietty Morawskiej Büngler oraz niemiec-
kiej nominacji telewizyjnej (współautora-
mi produkcji „Nachbar, wie geht’s, – Der 
deutsch-polnische Familiencheck” byli 

5 Lista nominowanych w 2015 roku do 
nagrody znajduje się na: www.polsko-niemiec-
ka-nagroda-dziennikarska.pl/c265,nomina-
cje2014.html (dostęp 26.08.2015).
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Monika Sieradzka, Magdalena Gwóźdź 
i Bartosz Dudek). Autorką nominacji te-
lewizyjnej była Norweżka Ase Svenheim 
Drivenes. 

W historii Polsko-Niemieckiej Nagro-
dy Dziennikarskiej po raz drugi laur zdo-
była Magdalena Grzebałkowska (20046) 
oraz Tomasz Sikora (2005). Wśród no-
minowanych znaleźli się dotychczasowi 
zwycięzcy: dwukrotna laureatka Jolanta 
Rudnik (2012 i 2001) oraz Rosalia Ro-
maniec (2014), zaś wśród nominowanych 
od 2008 roku po raz kolejny o nagrodę 
walczyli: Jolanta Rudnik (77, dwukrotnie 
nominowana wraz z mężem Andrzejem), 
Roman Nuck (3), wśród dwukrotnie no-
minowanych znalazło się ośmioro dzien-
nikarzy: Agnieszka Hreczuk, Emilia 
Smechowski, Agata Rokicka, Marietta 
Morawska Büngler, Rosalia Romaniec, 
Magdalena Gwóźdź, Bartosz Dudek oraz 
Monika Stefanek. 

Zarówno polskie, jak i niemieckie 
nominacje prasowe były reprezentowane 
przez dwa rodzaje mediów drukowanych 
– dzienniki ogólnoinformacyjne oraz cza-
sopisma gospodarczo-biznesowe. Dwa 
z nominowanych tekstów zastały opu-
blikowane w „Dużym Formacie”, repor-
tażowym dodatku „Gazety Wyborczej” 
(wydawca Agora), niemiecka nominacja 
ukazała się na łamach wysokonakłado-
wego berlińskiego dziennika „Der Ta-
gesspiegel“ (Verlag Der Tagesspiegel) oraz 
wydawanego w Meklemburgii-Pomorzu 

6 W nawiasie podano rok otrzymania na-
grody. 

7 W nawiasie podano liczę nominacji.

Przednim dziennika „Schweriner Vol-
kszeitung“ (Zeitungsverlag Schwerin). 
W tym roku pierwszy raz w historii nagro-
dy silną reprezentację tworzyły materiały, 
które ukazały się w prasie tematycznej. 
Po raz pierwszy nominowane były artyku-
ły opublikowane przez polski miesięcznik 
„Pierwszy Milion” (Ringier Axel Sprin-
ger), niemiecki magazyn „brand eins” 
(brand eins Verlag) i tygodnik „Wirtscha-
ftswoche“ (Verlagsgruppe Handelsblatt).

Wszystkie biorące udział w konkur-
sie polskie i niemieckie materiały radiowe 
i filmowe zostały nadesłane przez redak-
cje publicznego radia i telewizji. W wy-
padku polskich prac były to regionalne 
redakcje radiowe: szczecińska i wrocław-
ska (po 2 nominacje) oraz koszalińska; 
niemieckie prace przygotowały rozgło-
śnie: ogólnokrajowa Deutschlandfunk 
(Program 1) oraz regionalne w Saksonii 
Mitteldeutscher Rundfunk 1 Radio Sach-
sen (MDR, 3 nominacje) oraz w Kolonii 
Westdeutscher Rundfunk (WDR). 

Również w wypadku nominacji te-
lewizyjnych widoczna jest przewaga pu-
blicznego nadawcy. Wśród polskich no-
minacji znalazł się film opracowany przez 
TVP 1 oraz Redakcję Ekumeniczną TVP 
2; niemieckie materiały przygotowały re-
dakcje Kultura i Nauka/Historia MDR8 
i Nordmagazin z tego samego ośrodka oraz 
Redakcja Europy Środkowej i Wschodniej 
RBB9. Pozostałe materiały telewizyjne 

8 Regionalny nadawca telewizyjny obejmu-
jący swym zasięgiem kraje związkowe: Sakso-
nia, Saksonia-Anhalt i Turyngia. 

9 Regionalny nadawca radiowo-telewizyjny 
nadający w Berlinie oraz Brandenburgii.
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były typowo międzynarodowymi produk-
cjami, przygotowanymi we współpracy 
polskich i niemieckich nadawców publicz-
nych: TVP i NDR (dwie kooprodukcje), 
TVP i Deutsche Welle oraz TVP i ZDF. 
Reportaż radiowy „Dowodiczek Osobi-
sticzek czyli Nowy realizm Graniczny”, 
pomimo iż wyemitowany i zgłoszony do 
konkursu przez Polskie Radio Wrocław, 
jest efektem współpracy dziennikarzy 
z trzech sąsiadujących krajów: Tomasza 
Sikory z polskiej rozgłośni, Romana Nuc-
ka z MDR oraz Tomáša Kopecký’ego z ra-
dia Lidé z Usti nad Łabą.

Bolesne doświadczenia XX wieku  
– tematyka historyczna

Zdecydowana większość nominowanych 
do nagrody prac poświęcona była tra-
gicznym wydarzeniom II wojny świato-
wej. Opisane historie nie tylko odżyły, 
ale i – jak to miało miejsce w przypadku 
reportażu „Śpiewać hitlerówy!”10 – po raz 
pierwszy ujrzały światło dzienne. Magda-
lena Grzebałkowska, reporterka „Gazety 
Wyborczej”, dotarła bowiem do świadków 
wydarzeń z 1945 roku w obozie w Łambi-
nowicach, gdzie przebywali Niemcy. Czy-
telnik poznaje historię Klary Maxary, któ-
ra wraz z czworgiem swoich dzieci trafiła 
do obozu, w którym komendant Czesław 
Gęborski ustalał warunki obozowe. 

To tekst szczególny, odkrywający 
nie tylko białe plamy w historii polsko-
niemieckich stosunków, ale i łamiący 
stereotyp Niemca-kata. W tym wypadku 

10 Reportaż ukazał się w książce Magdale-
ny Grzebałkowskiej 1945. Wojna i pokój, War-
szawa 2015. 

oprawcą był Polak, który w odwecie za 
krzywdy II wojny światowej z okrucień-
stwem traktował więźniów. Gęborski 
został oskarżony o brutalne traktowa-
nie osadzonych w łambinowickim obo-
zie, o pobicia, torturowanie, zabójstwa 
i współudział w wywołaniu pożaru, w wy-
niku czego zginęło co najmniej 48 osób11. 
Podczas procesów zeznawał: 

Miałem tylko jeden cel, a mianowicie 
zemstę na Niemcach, bowiem już w 16. 
roku życia zapoznałem się z niemieckim 
więzieniem. Dochodzą do tego jeszcze 
niemieckie zbrodnie dokonane na lud-
ności cywilnej i żołnierzach wziętych 
do niewoli. Po wyzwoleniu skrycie kon-
tynuowałem swą działalność z okresu 
okupacji, mając na celu tylko zemstę na 
Niemcach12.

Grzebałkowska dotarła do Eriki, córki 
Klary, która wraz z dwojgiem rodzeństwa 
(najmłodsze dziecko zmarło w obozie) 
przeżyła obóz. Stało się to możliwe dzię-
ki dokumentom Komisji Weryfikacyjnej 
poświadczającym, iż wśród osadzonych 
w obozie są osoby, które od początku 
przyznawały się do polskości. Po latach 
rodzina Maksarów ponownie wróciła do 
niemieckiego brzmienia nazwiska. Au-
torce nie udało się porozmawiać z Gębor-
skim, który zmarł w 2006 roku, tuż przed 
zakończeniem drugiego procesu.

Z kolei z oprawcą Heinzem Reinefar-
them celowo nie chciał rozmawiać Ernst 

11 M. Grzebałkowska, Śpiewać hitlerówy!, 
„Duży Format”, dodatek do „Gazety Wybor-
czej”, z 27.11.2014, s. 6–9.

12 Tamże.
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Wilhelm Stojan, bohater reportażu „Der 
fürchterliche Sylter / Kat na wyspie Sylt” 
(„Der Tagesspiegel”):

Taki był mój zamiar, by nigdy nie rozma-
wiać z tym mężczyzną o jego przeszłości. 
On sam nie stawił jej czoła i nie był goto-
wy, by się przyznać do tego, co zrobił13.

Artykuł Agnieszki Hreczuk ukazuje 
koniec pewnego procesu milczenia. Tutaj 
odkrywającym historię z przeszłości jest 
Stojan, mieszkaniec wyspy Sylt, gdzie 
w miasteczku Westerland przez dwanaście 
lat funkcję burmistrza sprawował Heinz 
Reinefarth, generał SS, dowodzący akcją 
podczas Powstania Warszawskiego. „Sto-
jan (…) nie może uwierzyć, że mieszkańcy 
wyspy Sylt są obojętni wobec przeszło-
ści Reinefahrta”14 – czytamy w tekście. 
Milczenie trwa do 2014 roku, kiedy to 
parlamentarzyści Szlezwika-Holszty-
nu w przyjętej jednogłośnie specjalnej 
uchwale wyrazili ubolewanie, że zbrod-
niarz wojenny, jakim był Reinefarth, mógł 
zostać posłem landtagu; proszą jednocze-
śnie ofiary o wybaczenie, zaś na miejskim 
ratuszu umieszczono tablicę krajowego 
parlamentu z napisem: 

Ponad 150 000 osób zostało zamordo-
wanych, niezliczona jest liczba rannych 
i maltretowanych mężczyzn, kobiet i dzie-
ci. Heinz Reinefarth, od 1951 do 1963 

13 A. Hreczuk, Der fürchterliche Sylter, „Der 
Tagesspiegel”, z 2.08.2014, www.tagesspiegel.
de/politik/70-jahre-warschauer-aufstand-wes-
terland-und-ex-nazi-buergermeister-reine-
farth-der-fuerchterliche-sylter/10282160.html 
(dostęp 6.08.2015).

14 Tamże. 

burmistrz Westerlandu, był jako dowódca 
grupy bojowej współodpowiedzialny za 
tę zbrodnię. Zawstydzeni pochylamy się 
nad ofiarami z nadzieją na pojednanie15.

Jednak prawda nie zawsze może uj-
rzeć światło dzienne, o czym opowiada 
Anna Berezowska, bohaterka reporta-
żu „Umowna data urodzenia“ autorstwa 
Anny Malinowskiej („Gazeta Wyborcza”, 
„Duży Format”). Na wstępie tekstu pada 
pytanie „Mam siedemdziesiąt lat i wciąż 
nie wiem kim jestem. Polką? Austriacz-
ką? Niemką?”16. Poznajemy historię Anny, 
dziewczynki z Lebensborn (ośrodki 
w strukturze organizacyjnej SS, mające 
za zadanie wychowywanie ‘czystych raso-
wo’ obywateli III Rzeszy), która nie może 
poznać swojej przeszłości. Zadaje wciąż 
pytania: 

Czy byłam córką Mutti? Czy Berezow-
scy, uciekając, mogliby zostawić własne 
dziecko? Czy w ogóle mieli dziecko?17

Po wielu latach poszukiwań nie znaj-
duje jednak na nie odpowiedzi. Nowa toż-
samość dałaby jej nowe życie, dopóki nie 
odkryje prawdy, jest nadal jednym z ty-
sięcy urodzonych podczas wojny dzieci, 
dla których w pewnym sensie ona nadal 
trwa. Dlatego Anna Berezowska zaan-
gażowała się w działalność różnych or-
ganizacji, m.in. fundacji Moje Wojenne 

15 Tamże. 
16 A. Malinowska, Umowna data urodze-

nia, „Duży Format”, dodatek do „Gazety Wy-
borczej”, z 31.12.2014, s. 8–10. 

17 Tamże. 
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Dzieciństwo, mających na celu dotarcie do 
prawdy sprzed 70 lat.

Trauma drugiej wojny światowej musi 
być skonfrontowana przez ofiary, jak 
i sprawców lub ich rodziny. Podkreślają 
to bohaterki dokumentu telewizyjnego 
„Po prostu jako człowiek” Doroty Petrus 
i Bogdana Lęcznara (TVP 2, Redakcja 
Ekumeniczna). Film otwierają przejmu-
jące zdjęcia dzieci obozu w Auschwitz, 
następnie kamera filmowa przenosi nas 
we współczesność. Poznajemy m.in. Sy-
lvie Herche, Luise Metzler czy Erdmute 
Eisner, wszystkie należące do grupy nie-
mieckiego wolontariatu, która opiekuje się 
chorymi przebywającymi w dziecięcym 
szpitalu w Warszawie. To nie zbieg oko-
liczności, że właśnie one wspierają mło-
dych pacjentów. Ich ojcowie byli żołnie-
rzami Wehrmachtu, zaś szpital, w którym 
pracują, został zbudowany ku czci dzieci 
pomordowanych podczas II wojny świato-
wej. Halina Radacz, pastorzyca kościoła 
protestanckiego mówi w filmie: 

Jestem pewna, że zarówno w Polsce jak 
i w Niemczech, jak i Rosji, na pewno 
w Izraelu, jest bardzo wiele rodzin, które 
cały czas są jakby w kompleksie wojny, 
w kompleksie tego, co się stało. To cały 
czas jest, pomimo iż o tym nie mówimy. 
I mnie chodzi o to, aby nie zapomnieć 
o tym co się stało, ale aby umieć o tym 
rozmawiać. I właśnie aby umieć, mimo 
tego, co się stało, normalnie żyć, pamię-
tać, do czego nie wolno nam dopuścić18.

18 B. Lęcznar, D. Petrus, Po prostu jako 
człowiek, TVP2, Redakcja Ekumeniczna. Ma-
teriał w posiadaniu autorki. 

Działaczki „Evangelische Frau-
en in Deutschland” włożyły wielki trud 
w szerzenie idei pojednania polsko- 
-niemieckiego. W ich wypowiedziach 
pojawia się alegoria mostu łączącego oby-
dwa narody, przez który metaforycznie 
„przenoszona“ jest historia. Jedna z wo-
lontariuszek, Luise Metzler podkreśla:

Muszę powiedzieć, że mam poczucie 
winy, sama nie jestem winna, ale mam to 
poczucie. I dlatego chciałbym coś zrobić, 
aby stosunki niemiecko-polskie były lep-
sze, a to uda sie wyłącznie poprzez spo-
tkania i poprzez wspólne rozmowy19. 

Z symbolicznym spotkaniem rodzin 
„sprawców” i „ofiar” kontrastują kolejne 
materiały. W dokumencie telewizyjnym 
„Druga wojna światowa cz. 2” Petera 
Hartla (TVP1 i ZDF), o swoich „wojen-
nych wędrówkach” opowiada kilka osób. 
Szczególnie przejmujące jest zestawienie 
wspomnień Niklasa Franka, syna Hansa 
Franka, generalnego gubernatora okupo-
wanych ziem polskich, oraz Romana Po-
lańskiego, któremu udało się zbiec z kra-
kowskiego getta. I być może jako mali 
chłopcy mieli możliwość spotkania (mat-
ka Polańskiego jako sprzątaczka pracowa-
ła w Zamku na Wawelu, gdzie przebywał 
młody Niklas u boku swojego ojca), pomi-
mo to żyli w dwóch „odmiennych świa-
tach” – sprawcy i ofiary20. To samo miej-
sce pobytu – Kraków, a jakże odmienne 
wojenne losy bohaterów reportażu. 

19 Tamże. 
20 P. Hartl, Druga Wojna Światowa cz. 2, 

TVP1, ZDF. Materiał w posiadaniu autorki.
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O różnych wymiarach sąsiedztwa 
traktuje również kolejny nominowany do 
nagrody dokument filmowy „Großvater 
war in der Wehrmacht / Dziadek w Werh-
machcie” autorstwa Wioletty Weiss (RBB). 
„Dziadek z Wermachtu” Polakom kojarzy 
się głównie z kampanią wyborczą 2005 
roku, określenie to jest jednak nie tylko 
zabiegiem politycznym, ale i prawdziwym 
dramatem tysięcy rodzin mieszkających 
na terenach Mazur i Górnego Śląska. Dla 
Weiss to szczególna, bo osobista opowieść, 
przedstawia bowiem losy jej rodziny:

Mój dziadek był w AK, a mój wujek, 
czyli jego kuzyn, był w Wehrmachcie. 
Czasami się spotykali i rozmawiali ze 
sobą, jak to jest w tym AK albo w Wehr-
machcie – mówi reżyserka. – Nawet mój 
wujek dał mojemu dziadkowi pistolet, 
aby pomóc partyzantom w AK, więc to 
są historie, o których dowiedziałam się 
dzięki temu, że zrobiłam ten film. Myślę, 
że to jest bardzo ważne, aby wiedzieć, co 
się wtedy działo21.

„Prawie jeden na dziesięciu Polaków 
miał członka rodziny w Wehrmachcie”22 
– to zdanie wśród polskiej części wi-
dzów może budzić kontrowersje. Jednak, 
jak podkreśla autorka, jej zadaniem było 
ukazanie traumatycznych doświadczeń 
rodzin, których członkowie przymusem 
zostali wcieleni do Wehrmachtu, czego 

21 Dziadek z Wehrmachtu, www.funkhau-
seuropa.de/sendungen/polskimagazynradio-
wy/dziadek_z_wehrmachtu104.html (dostęp 
28.08.2015).

22 W. Weiss, Großvater war in der Wehr-
macht, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Mittel- 
und Osteuropa. Materiał w posiadaniu autorki.

efektem były częste podziały rodzin, nie-
zgoda i poczucie niesprawiedliwości, po 
wojnie nawet próby zastraszania. Przez 
wiele lat dowody pamięci o tym fakcie 
były niszczone, nie da się jednak usunąć 
wspomnień. 

Pamięć zapewnia ciągłość czasową 
i pozwala na poznanie siebie, kształto-
wanie własnej tożsamości23. Podkreśla to 
Olga Owczarek, jedna z bohaterek nomi-
nowanego do nagrody reportażu radiowe-
go „Zimmer Nummer 18 – die Polinnen 
von Moabit / Pokój nr 18 – polskie kobiety 
z Moabit” (Simone Trieder, Deutschlan-
dfunk). Opowiada on o siedmiu Polkach 
skazanych przez Sąd Najwyższy pod 
zarzutem szpiegostwa. Owczarek, jako 
ostatni świadek pobytu w niemieckim 
więzieniu, wspomina:

Taki pobyt w więzieniu nie mija ot tak- 
sobie nie pozostawiwszy po sobie śladów. 
Rany na duszy pozostają24.

Pojawia się więc pytanie – jak żyć 
po tragicznych doświadczeniach II wojny 
światowej? Na to trudne pytanie boha-
terowie nominowanych do nagrody prac 
udzielają różnych odpowiedzi. Marian 
Sobkowiak (reportaż Petera Hartla), po-
dobnie jak wolontariuszki warszawskiego 

23 Por. A. Wolff-Powęska, Polska–Niemcy. 
Partnerstwo z dystansu, „Nauka” 2004, nr 4, 
s. 53.

24 S. Trieder, Zimmer Nummer 18 – die 
Polinnen von Moabit, Deutschlandfunk, 
www.deutschlandfunk.de/geschichte-zim-
mer-nummer-18.1247.de.html?dram:article_
id=279459 (dostęp 2.09.2015). 
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szpitala dziecięcego, widzi jedynie drogę 
pojednania:

(…) przeżyłem, wiele dostałem zła od 
złych Niemców, ale i dobra od dobrych 
Niemców. I powiedziałem, jak mi Bóg da 
przeżyć, będę działać na rzecz pojedna-
nia, a szczególnie z Niemcami, którzy są 
naszymi sąsiadami25. 

Innego rozrachunku dokonał Samuel 
Willenberg, tytułowy bohater „Ostatniego 
świadka”, więzień obozu zagłady w Tre-
blince (reportaż Jolanty i Andrzeja Rudni-
ków, Polskie Radio Koszalin). W przejmu-
jącej rozmowie z dziennikarzami mówił: 

Nienawidziłem Niemców, i wciąż nie-
nawidzę. Z ta różnicą, że nie mogę mieć 
pretensji do młodzieży, jak się urodziła 
po wojnie, nie brała udziału26.

Jak można kochać po Treblince? Czy 
można się cieszyć życiem? Jak wychowy-
wać dzieci? Na te pytania udzieliła odpo-
wiedzi jego córka, Orit Willenberg-Giladi:

Już jako mała dziewczynka, nie rozu-
miejąc tego, wychowywałam się w domu 
nie takim, jaki miały inne dzieci w moim 
wieku. Żyłam w domu, w którym się spo-
żywa zagładę na śniadanie. Mój ojciec 
nigdy nie był zwykłym człowiekiem. 
Wtedy, kiedy inni marzyli o mieszkaniu 
w Tel Awiwie, on marzył o gospodarstwie 
rolnym w Wudim. Kiedy inni marzyli 
o nowych autach, on budował w domu 
jacht. W naszym domu marzenia zawsze 

25 J. Rudnik, A. Rudnik, Ostatni Świadek, 
Polskie Radio Koszalin, http://www.polskiera-
dio.pl/80/1007/Artykul/1115707,Ostatni-swia-
dek-Jolanta-Rudnik-i-Andrzej-Rudnik (dostęp 
15.08.2015). 

26 Tamże. 

były wielokrotnie większe od możliwości 
życiowych27. 

Samuel Willenberg zamieszkał 
w Izraelu. Polskę odwiedził 40 lat po 
wojnie, zaś do Niemiec pojechał dopiero 
z okazji otwarcia budynku ambasady izra-
elskiej w Berlinie, który zaprojektowała 
jego córka:

Gdy (…) dostała tę pracę, wiedząc o moim 
stosunku do Niemców, przyjechała do 
mnie i zapytała: tata, dostałam taką pra-
cę. Jak ty na to patrzysz? Ja patrzę na to 
z zupełnie innej strony, tyś zamknęła 
moje koło28.

Alegorycznego „zatoczenia historycz-
nego koła” dokonują również mieszkańcy 
Nowego Warpna („Jedenaste przykaza-
nie”, Agata Rokicka, Polskie Radio Szcze-
cin). Reportaż obrazuje powojenne nisz-
czenie niemieckich cmentarzy, porusza 
problem współczesnej próby naprawienia 
tego błędu. Obok spotkań – o których 
mówiły bohaterki reportażu „Po prostu 
jako człowiek” – czynnikiem warunkują-
cym polsko-niemiecką koegzystencję jest 
nie tylko świadomość znaczenia historii 
we wzajemnych stosunkach, ale przede 
wszystkim zrozumienie. Doskonale odda-
je to wypowiedź pewnego Niemca, boha-
tera reportażu Rokickiej, który na pytanie 
o przyczyny bezczeszczenia przez Po-
laków niemieckich cmentarzy odpowie-
dział:

(…) byli pełni nienawiści do Niemców. 
To można zrozumieć. Wszystkie ślady ich 

27 Tamże. 
28 Tamże. 
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obecności musiały zostać zatarte. Tak, 
by komuś nie przyszło do głowy, że te 
miejsca kiedyś były niemieckie. Dopie-
ro teraz, niedawno usłyszałem, że wielu 
ludzi którzy po wojnie tu się osiedlili na-
prawdę sądziło, że oni już tu kiedyś byli, 
że to prastare polskie ziemie (…) kiedy 
się nad tym zastanawiam, to my Niemcy, 
także o innych regionach np. o Prusach 
Wschodnich, w gruncie rzeczy niewiele 
wiedzieliśmy. Na przykład o tym, że żyli 
tam nie tylko Niemcy, ale i Polacy, i Li-
twini29.

Świadomość rozumienia wspólnoty 
tragicznych wydarzeń XX wieku skłania 
do refleksji nad współczesnością polsko-
niemieckich stosunków. Opowiada o tym 
występujący w reportażu Andrzej Kotula, 
były zastępca burmistrz Nowego Warpna:

Ja mogę zrozumieć powojenne barba-
rzyństwo, mogę zrozumieć ładunek nie-
nawiści, jaki tkwił w ludziach, którzy 
tę wojnę przeżyli, nie tylko do samych 
sprawców, ale również ich kultury, języ-
ka i wiary, ich tradycji, ich materialnych 
śladów, jakie po sobie zostawili. Ale nie 
mogę zrozumieć, dlaczego tyle lat po 
wojnie, kiedy już potrafimy się dogadać, 
ciągle jeszcze te barbarzyńskie ślady po 
niszczeniu niemieckich cmentarzy nie są 
– nie ukrywane, nie maskowane – tylko 
naprawiane. Tak jak to jest możliwe, czy-
li symbolicznie w gruncie rzeczy. Kiedy 
wiele lat temu próbowałem przekonać 
tutejszych mieszkańców, by poczuli się 
przynajmniej do uporządkowania tych 
cmentarzy – wywoływałem irytację. 
Czego on właściwie chce? Przecież to jest 

29 A. Rokicka, Jedenaste przykazanie, 
Polskie Radio Szczecin, http://radioszczecin.
pl/276,1623,jedenaste-przykazanie-reportaz 
(dostęp 15.08.2015).

obce, to nie nasze. Niech oni, bliscy któ-
rych tam leżą, niech oni się tym zajmą. 
My dzisiaj tutaj żyjemy, więc ponosimy 
odpowiedzialność za to, co nas otacza. 
Sformułowaną tak – nazwijmy to reflek-
sję, którą nazwałem jedenastym przyka-
zaniem nowowarpieńskim. Jeżeli możesz 
zrobić coś przyzwoitego – nie oglądaj się 
na bliźniego swego30.

O oddziaływaniu historii na współ-
czesność odnosi się nominowany w ka-
tegorii „Dziennikarstwo na Pograniczu” 
reportaż „W sąsiedztwie Białego Bocia-
na” (Monika Stefanek, Funkhaus Europa, 
Redakcja Polska). Do międzykulturowego 
spotkania dochodzi we Wrocławiu, gdzie 
przed wojną istniała „Dzielnica Wzajem-
nego Szacunku”, skupiająca na niewielkiej 
przestrzeni przedstawicieli czterech wy-
znań: katolików, prawosławnych, ewan-
gelików i żydów. Dopiero w 2014 roku 
w odnowionej wrocławskiej synagodze 
miała miejsce pierwsza w Polsce od czasu 
Holocaustu ordynacja rabinów, absolwen-
tów Kolegium Abrahama Geigera w Ber-
linie. Wydarzenie to nie odbyłoby się we 
Wrocławiu, gdyby nie młodzi żydowscy 
mieszkańcy miasta, którzy angażują się na 
rzecz polsko-niemieckiego dialogu.

Istotną kwestię we wzajemnych sto-
sunkach odgrywa historia, ale nie tylko 
ta tragiczna. Wśród nominowanych prac 
znalazł się okolicznościowy film „Uczcie 
się Polski. Opozycja w NRD i Solidar-
ność” Magdaleny Gwóźdź i Rosalii Ro-
maniec (TVP i Deutsche Welle). Utwier-
dza on przede wszystkim polskiego widza 

30 Tamże. 
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w przekonaniu, iż Niemcy nie kryją za-
chwytu nad polskim zamiłowaniem do 
wolności. To obraz jednogłośnej sympatii 
wobec „Solidarności”, co podkreśla Ro-
land Jahn, były opozycjonista, dla którego 
wydarzenia za wschodnią granicą były in-
spiracją podejmowania działań dysydenc-
kich:

Polska to był też dla nas taki socjalistycz-
ny kraj, ale bardziej wolny niż NRD (…) 
Kiedy w 1980 roku w Polsce coś się ru-
szyło, poszedłem do sklepu i kupiłem 
małą flagę Polski. Przypiąłem ją do rowe-
ru i tak jeździłem po mieście (...) Niektó-
rzy wołali „Solidarność”, inni mówili – 
ten facet zwariował. Niech Polacy zabiorą 
się lepiej do roboty (…) Kiedy wybuchł 
stan wojenny zrozumiałem, że nie mogę 
dłużej jeździć z polską flagą (…) Jaruzel-
ski przecież też się pokazuje z polską fla-
ga. Teraz chcę mieć flagę „Solidarności”. 
To nie było takie łatwe, bo przecież bałem 
się, że mnie wsadzą za to do więzienia, 
więc napisałem na tej fladze dwuznaczne 
hasło „solidarność z polskim narodem”31.

Film wymownie obrazuje dwie spo-
łeczności – polską i niemiecką opozycję, 
które marzą o tym samym – o wolności, 
ale kroczą jednak różnymi drogami. Wy-
stępujący w dokumencie niemiecki histo-
ryk Rainer Eckert powiedział: „(…) wśród 
opozycjonistów, zarówno w Polsce jak 
i w NRD, była tylko garstka takich, którzy 

31 M. Gwóźdź, R. Romaniec, Uczcie się 
Polski. Opozycja w NRD i Solidarność, TVP, 
Deutsche Welle. Film dostępny na stronie 
www.dw.com/pl/uczcie-si%C4%99-polski-fil-
m-o-solidarno%C5%9Bci-i-opozycji-politycz-
nej-w-nrd/a-18038054 (dostęp 3.09.2015). 

pielęgnowali bliskie kontakty”32. W po-
dobnym tonie wypowiedział się polski hi-
storyk Andrzej Paczkowski: „(…) nie było 
tego, co by można było nazwać chemią. 
Opozycja enerdowska, stosunkowo nie-
liczna, ona była skierowana na inne cele, 
niż polska opozycja33.

O asymetrii społecznego odbioru 
działań polskich i wschodnioniemieckich 
dysydentów politycznych świadczą wypo-
wiedzi opozycjonistów. Po powrocie z in-
ternowania Władysław Frasyniuk otrzy-
mał wsparcie od wielu osób. Zupełnie 
odmienne doświadczenia miał niemiecki 
opozycjonista Roland Jahn. Wspominając 
pierwsze dni po opuszczeniu więzienia po-
wiedział:

(…) pracowałem wtedy jako robotnik, 
gdy jechałem rano autobusem do pracy, 
miejsce obok mnie było puste, tak jakby 
ludzie bali się, że się czymś ode mnie za-
rażą34.

Dokument kończy symboliczna sce-
na. Dawni dysydenci z NRD spotykają się 
z Lechem Wałęsą, legendarnym przywód-
cą „Solidarności”, w Gdańsku i w 25 lat po 
upadku muru podają sobie ręce w mieście, 
w którym wzięły swój początek wydarze-
nia, jakie doprowadziły do upadku muru 
berlińskiego oraz połączenia obu niemiec-
kich państw i Europy35. Film ten doskona-
le obrazuje, iż świadomość „historycznych 
zawiłości” jest dziś niejako równoważona 

32 Tamże. 
33 Tamże. 
34 Tamże. 
35 Tamże. 
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przez współczesne doświadczenia kon-
sekwencji ważnych zmian politycznych 
w Europie. 

Polska i niemiecka gospodarka w zjedno-
czonej Europie – tematyka współczesna

Poza tematyką historyczną w nominacjach 
do 18. edycji Polsko-Niemieckiej Nagro-
dy Dziennikarskiej nie mogło zabraknąć 
odniesień do współczesności. Szczególnie 
europejski kryzys gospodarczy przyczy-
nił się do zainteresowania dziennikarzy 
tematyką ekonomiczną. Przykładem jest 
artykuł publicystyczny Floriana Willer-
shausena i Silke Wettlach pt. „Wir lernen 
noch / Uczymy się więcej” („Wirtschaft-
swoche”). Według niemieckich dzienni-
karzy, autorem sukcesu polskiej „solidnej 
polityki gospodarczej” jest Donald Tusk. 
Autorzy nie kryją sympatii wobec byłe-
go premiera RP, podkreślają jednocześnie 
specyfikę polskiej polityki: 

Oczekiwania wobec Tuska, jako jedyne-
go szefa rządu wśród państw UE, który 
przeprowadził swój kraj przez kryzys fi-
nansowy z roku 2008/09 osiągając przy 
tym wzrost gospodarczy, są wielkie. 

Polska nie dała się poznać jako siedlisko 
korupcji, nie popadła też w polityczny 
chaos. Zamiast tego Tusk podniósł podat-
ki, obciął świadczenia socjalne i zmniej-
szył aparat administracji. Tak zyskuje 
się respekt w Brukseli – ale nie u siebie 
w domu36. 

W tekście – obok zachwytu nad 
„polskim rozwiązaniem” europejskiego 

36 F. Willershausen, S. Wettlach, Wir ler-
nen noch, „Wirtschaftswoche” z 1.12.2014, 
s. 38–42.

kryzysu – nie zabrakło oceny prowadzo-
nych działań gospodarczych rządu RP: 

Wyzwaniem wciąż pozostaje zdolność 
do innowacji polskich przedsiębiorstw 
i wzmacnianie kontaktów między nauką 
a przemysłem oraz tworzenie celowych 
narzędzi, które odnosiłyby się do całego 
cyklu innowacyjnego37.

Z pewnością innowacyjnym przedsię-
biorcą można nazwać Tomasza Napieral-
skiego, bohatera kolejnego nominowanego 
w konkursie artykułu „Szybcy i wściekli 
w niszowym biznesie” (Rafał Skórski, 
„Pierwszy Milion”). Jego firma to dziś 
prawdopodobnie największy europejski 
dystrybutor używanych podzespołów do 
aut Porsche. Firma Napieralskiego jest 
kolejną, która z sukcesem prowadzi swoją 
działalność w Niemczech:

(…) Teile.com zatrudnia 20 fachowców 
w dwóch siedzibach: w Polsce i Niem-
czech, gdzie w mieście Spremberg została 
kupiona (ok. cztery razy taniej w porów-
naniu z cenami w Zielonej Górze) 17-let-
nia hala magazynowa wraz z biurami38.

To kolejna w konkursie praca dzien-
nikarska polemizująca z tezą, że po 1989 
roku kapitał przepływał tylko w jednym 
kierunku, z zachodu na wschód. 

W tegorocznej edycji konkursu mo-
tywem przewodnim prac dotyczących 
gospodarki stała się emigracja zarobko-
wa. Z jednej strony poznajemy warunki 

37 Tamże. 
38 R. Skórski, Szybcy i wściekli w niszo-

wym biznesie, http://pierwszymilion.forbes.pl/
szybcy-i-wsciekli-w-niszowym-biznesie,arty-
kuly,182429,1,1.html (dostęp 15.08.2015). 
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pracy polskich pielęgniarek opiekują-
cych się w Niemczech starszymi osoba-
mi („Waschen füttern trösten – polni-
sche Pflegerinnen in Deutschland / Myć, 
karmić, pocieszać – polskie pielęgniarki 
w Niemczech”, Marietta Morawska Bün-
geler, Westdeutscher Rundfunk), z drugiej 
strony swoje historie opowiadają polscy 
imigranci zarobkowi. Również ten temat 
został podjęty w kolejnym nominowanym 
do nagrody materiale („Ein Hoch auf die 
faulen Piroggen! / Toast za leniwe piero-
gi”, Emilia Smechowski, „brand eins”). 
W warszawskim „Barze Prasowym” poło-
wę personelu stanowią Ukraińcy: 

Nie chcieli już więcej trwać bezczynnie 
w swoim kraju. Zostawili tam swoje dzie-
ci, postarali się o wizę i przekroczyli gra-
nicę Unii39.

Jedną z imigrantek jest Masza, od 
trzech lat mieszkająca w Polsce, która ze 
swoją 15-letnią córką kontaktuje się jedy-
nie za pomocą Skype’a. Jedną ze społecz-
nych konsekwencji emigracji rodziców 
w celach zarobkowych jest tzw. „eurosie-
roctwo”. To temat przewodni dokumen-
tu filmowego Ase Svenheim Drivenes 
„Mama arbeitet im Westen / Mama pra-
cuje na Zachodzie” (MDR, PB Kultur und 
Wissenschaft / Redaktion Geschichte). 
To wzruszająca historia o rozłące opo-
wiedziana przez 12-letniego Kubę, który 
opiekuje się 8-letnim bratem Mikołajem. 
Ich rodzice pracują poza granicami Polski. 
Matka chłopców w filmie stwierdziła:

39 E. Smechowski, Ein Hoch auf die faulen 
Piroggen!, „brand eins” 2014, nr 3, s. 134.

(…) wiem, że im brakuje mnie, no ale 
co mam zrobić? Każdy mi mówi: myśl 
o dzieciach. No to myślę o dzieciach, bo 
jak nie pojadę do pracy, to nie mamy za co 
żyć. No i koło się zamyka40.

Matki, które pracują za granicą i wra-
cają do domu, aby podtrzymać więzi, so-
cjologowie nazywają „transnarodowy-
mi”41. Widzowie poznają perypetie Kuby, 
który w ciągu zaledwie kilku miesięcy 
gubi się, zaniedbuje szkołę, tak jak sam 
czuje się zaniedbywany. Metaforycznie 
można byłoby powiedzieć, iż film mówi 
o współczesnej Europie, pełnej nadziei 
(otwarcie granic, możliwość podjęcia pra-
cy za granicą), ale i rozczarowań (rozłąka 
z najbliższymi). Film ukazuje bowiem nie 
jednostkowy, a masowy problem ponad 
stu tysięcy dzieci, których rodzice pracują 
za granicą; w samej Europie zjawisko do-
tyczy ponad miliona dzieci42. Film skłania 
do refleksji nad wspólną koegzystencją 
w Unii Europejskiej.

Codzienność życia i sytuacja ekono-
miczna jest również podjęta w nominowa-
nym do nagrody raporcie „Nachbar, wie 
geht’s – Der deutsch-polnische Familien-
check / Sąsiedzie, jak się masz? Polsko-
niemiecka kontrola rodziny” (Wolfgang 

40 Å. Svenheim Drivenes, Mama arbeitet 
im Westen – Eine Kindheit in Polen, MDR, PB 
Kultur und Wissenschaft Redaktion. Materiał 
w posiadaniu autorki.

41 K. Domagalska, Za chlebem, „Wysokie 
Obcasy”, dodatek do „Gazety Wyborczej” 
z 9.05.2015, s. 4. 

42 P. Reiter, Nikogo nie ma w domu, „Wy-
sokie Obcasy”, dodatek do „Gazety Wyborczej 
z 9.05.2015, s. 16.
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Fandrich, Ulrich Brochhagen, Rolf-Axel 
Kriszun, Monika Sieradzka, Dörte Ha-
nisch, Magdalena Gwóźdź, Olenka Kret-
schmer, Elisabeth Lehmann i Bartosz Du-
dek, MDR i TVP). Dwie rodziny, Siwków 
z Łomży i Schubertów z Erfurtu, mówią 
o swoim życiu codziennym i ich sytuacji 
ekonomicznej. Jakie są główne różnice 
między Polakami i Niemcami? Na to py-
tanie otrzymujemy kompleksową odpo-
wiedź dzięki informacjom statystycznym 
na cztery podjęte tematy: pieniądze, pra-
ca, mieszkanie, dzieci. Okazuje się, że po-
mimo iż wciąż istnieją między sąsiadami 
istotne różnice (np. wysokość zarobków) 
– coraz bardziej stajemy się do siebie po-
dobni. Film obala istniejące stereotypy, jak 
choćby ten dotyczący warunków mieszka-
niowych w Polsce i w Niemczech:

Ogólne wrażenie tego mieszkania [pol-
skiej rodziny – dop. P.O.] zdziwiłoby 
niejednego u nas w Niemczech, bo dom 
Siwków jest przestronny i nowocze-
śnie urządzony. Jeśli chodzi o własność 
[znacznie popularniejsze wynajmowanie 
mieszkań w Niemczech, przewaga for-
my własnościowej w Polsce – dop. P.O.] 
mieszkania, cóż, Polacy nas wyprze- 
dzają43.

Wydarzenia XXI wieku, w tym 
szczególnie akcesja Polski do Unii Euro-
pejskiej, wprowadziły relacje polsko-nie-
mieckie w nową fazę, charakteryzującą 

43 W. Fandrich, U. Brochhagen, R.-A. Kris-
zun, M. Sieradzka, D. Hanisch, M. Gwóźdź, O. 
Kretschmer, E. Lehmann, B. Dudek, Nachbar, 
wie geht‘s? – Der deutschpolnische Familien-
check, MDR, Redaktionsgruppe Zeitgesche-
hen. Materiał w posiadaniu autorki.

się zrównoważonym partnerstwem oraz 
orientacją na wspólne zagadnienia i pro-
blemy. Istotny element stanowią te o cha-
rakterze gospodarczym. W nominowa-
nych w konkursie pracach widoczna jest 
postępująca „europeizacja” wzajemnych 
relacji, można się spodziewać, iż w kolej-
nych latach tematyka integracji społecznej 
i rynku pracy coraz częściej będzie po-
dejmowana przez polskich i niemieckich 
dziennikarzy. 

Granice i sąsiedztwa – tematyka pogra-
nicza 

Szczególne miejsce w stosunkach polsko-
niemieckich zajmuje pogranicze, trak-
towane jako najważniejsza oś i poligon 
doświadczalny polsko-niemieckiej współ-
pracy44. Z chwilą przystąpienia Polski do 
strefy Schengen i otwarcia rynku pracy 
dla Polaków, geograficzna granica pomię-
dzy Polską a Niemcami zniknęła. Z nade-
słanych do tegorocznej edycji Polsko-Nie-
mieckiej Nagrody Dziennikarskiej prac 
wyłania się obraz formowania się na pol-
sko-niemieckim pograniczu społeczności 
lokalnych, funkcjonujących niejako ponad 
państwowymi granicami – ludzi, którzy 
mieszkają po jednej stronie granicy, uczą 
się, pracują, a spędzają wolny czas po dru-
giej. Proces mieszania się mieszkańców 
pogranicza stanowi wyjątkową szansę roz-
woju różnorodnych sfer życia, na przykład 
kulturalnej. Wiadomości „Land und Leute 
– Pomerania Philharmonie / Ziemia i lu-
dzie – pomorska filharmonia” (Friederike 

44 R. Henning, Pod StereoTypami, „Pogra-
nicza” 1995, nr 2, s. 101. 
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Witthuhn, Peter Schmidt, Nordmagazin, 
Land und Leute, MDR) poświęcono nowo 
wybudowanej w Szczecinie filharmonii. 
Z materiału informacyjnego niemiec-
kiej telewizji dowiadujemy się, iż coraz 
więcej Niemców przyjeżdża do Szczeci-
na na koncerty. Dla muzyków z obydwu 
krajów nowy budynek stał się okazją do 
zacieśniania współpracy, zaś mieszkańcy 
wschodnich landów mają sposobność wy-
słuchania w Szczecinie koncertów muzyki 
poważnej – do czego zachęcają autorzy 
wiadomości45. 

W tegorocznej edycji konkursu po 
raz pierwszy poruszona została kwestia 
współpracy w zakresie bezpieczeństwa. 
W artykule pt. „Aufrüstung mit Sym-
bolwert. In Stettin planen deutsche und 
polnische Soldaten gemeinsam den Ver-
teidigungsfall der NATO / Zbrojenie 
w symbolikę. Polscy i niemieccy żołnie-
rze w Szczecinie wspólnie planują sy-
tuację obronną NATO” opisano współ-
pracę polskich i niemieckich żołnierzy 
w Szczecinie, gdzie planują na wschodzie 
Ukrainy gotowość obrony wschodniej 
flanki NATO46. Tekst ukazuje, iż Polacy, 
ze względu na swoją historię, inaczej po-
strzegają konflikt na Krymie niż Niemcy. 

45 F. Witthuhn, P. Schmidt, LuLPomerania 
Philharmonie Stettin, Nordmagazin, Land und 
Leute. Materiał w posiadaniu autorki.

46 S. Volkmann-Schluck, Aufrüstung mit 
Symbolwert. In Stettin planen deutsche und 
polnische Soldaten gemeinsam den Verteidi-
gungsfall der NATO, „Schweriner Volkszei-
tung” z 1.12.2014, s. 3.

Obecnie można już mówić o polsko-nie-
mieckim partnerstwie w zakresie polityki 
wschodniej. 

O innych wymiarach wzajemnej, pol-
sko-niemieckiej współpracy dowiadujemy 
się z reportażu „Zwei Länder – eine Stadt. 
Grenzgeschichten aus Görlitz/Zgorzelec 
/ Dwa kraje, jedno miasto – historie gra-
niczne Görlitz/Zgorzelec” (Roman Nuck, 
MDR 1 Radio Sachsen). Görlitz-Zgorze-
lec – to specyficzne europejskie miasto 
uświadamia, że nauka czy praca w jed-
nym kraju, życie w drugim – nie jest już 
niczym nadzwyczajnym. Jedną z bohate-
rek jest Steffi Richter, mieszkająca w Pol-
sce niemiecka położna, która w klinice 
w Görlitz pracuje z polskim lekarzem. Co 
dziesiąta jej pacjentka pochodzi z Polski47. 
To doskonały przykład tworzenia się re-
gionalnej tożsamości transnarodowej, 
która jednak boryka się z różnego rodzaju 
problemami, nie tylko o charakterze men-
talnym – ale i formalno-prawnymi, wyni-
kającymi z niedostosowania przepisów do 
zmieniającej się na obszarze pogranicza 
rzeczywistości. Richer w słuchowisku 
Nucka wskazuje na tę problematykę:

(…) z powodu braku ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej nie możemy 
przekraczać granicy w celu odbywania 
wizyt domowych. Musiałabym wykupić 
ubezpieczenie OC w Polsce. Próbowa-
łam, ale procedury są bardzo zbiuro-
kratyzowane, ponieważ nie jest to tam 

47 R. Nuck, Zwei Länder – eine Stadt. 
Grenzgeschichten aus Görlitz/Zgorzelec, 
MDR1, Radio Sachsen. Materiał w posiadaniu 
autorki.
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przyjęte. Musiałoby to odbyć się poprzez 
Polskie Stowarzyszenie Położnych (…)48.

Z kolei z innym problemem boryka-
ją się bohaterowie kolejnej nominowanej 
do nagrody audycji („Szkolna granica”, 
Piotr Słowiński, Polskie Radio Wrocław). 
Są nimi Polacy mieszkający w Görlitz, któ-
rzy otrzymali pismo w sprawie konieczno-
ści uczęszczania dzieci zameldowanych 
w Niemczech do niemieckiej szkoły. Nie 
zgadzają się oni z niemieckimi przepisa-
mi uważając, że naruszają one powszech-
nie akceptowaną zasadę wolności. Zdania 
wobec obowiązku szkolnego zachodniego 
sąsiada są podzielone, w krótkim materia-
le dźwiękowym wypowiadają się zarówno 
jego przeciwnicy, jak i zwolennicy będący 
zdania, iż należy respektować prawa pań-
stwa, w którym zameldowana jest dana 
osoba49. 

Dostosowanie systemów prawnych 
do realiów i potrzeb pogranicza wydaje 
się być największym wyzwaniem współ-
czesności. Ten problem przewija się 
w wypowiedziach Polaków mieszkających 
w Staffelde, sąsiadów Marty Szuster, któ-
ra jako pierwsza Polka została wybrana 
radną niemieckiej gminy („Mała Polka ze 
Staffelde”, Joanna Skonieczna, Krzysz-
tof Skonieczny, Polskie Radio Szczecin). 
Swój wyborczy sukces zawdzięcza bardzo 
dobrej znajomości języka niemieckiego, 
dzięki któremu mogła pomóc przybyłym 
do Niemiec Polakom, jak i zdobyć zaufa-
nie wśród Niemców. O swoistego rodzaju 

48 Tamże. 
49 P. Słowiński, Szkolna granica, Radio 

Wrocław. Materiał w posiadaniu autorki.

byciu mieszkańców pogranicza „tuż obok”, 
ale i o ich „obcości” mówił w dyskusji, po 
emisji audycji w studio PRS, Andrzej Ko-
tula, założyciel Polsko-Niemieckiego Klu-
bu „Pod Stereo-Typami”:

Mam żal do polityków, do administracji 
obu stron, że teraz w XXI wieku, kiedy 
uporczywe, trudne bariery – kontrole, 
graniczne kolejki – zniknęły, że ciągle nie 
widzi się pogranicza jako organizmu spo-
łecznego. I nie słucha się takich ludzi, jak 
Polacy mieszkający po niemieckiej stronie 
granicy, ich codzienne doświadczenia, 
proces zdobywania zaufania – to są nie-
podważalne doświadczenia kulturowe50.

Do tego międzykulturowego, pol-
sko-niemieckiego doświadczenia można 
dodać „odrobinę Europy”, jak uczyniono 
w reportażu „Dowodiczek Osobisticzek 
czyli Nowy Realizm Graniczny”, w któ-
rym opisano granicę w trójkącie pomię-
dzy Polską, Czechami i Niemcami. Tu-
taj, na tym przygranicznym obszarze, 
jak nigdzie indziej, konfrontowane są 
cele i drogi życiowe Polaków, Niemców 
i Czechów51. Autorzy reportażu malują 
pogranicze spokojnie, rzeczowo, z odpo-
wiednim dystansem i empatią. Dla nich 
tytułowy nowy realizm graniczny symbo-

50 J. Skonieczna, K. Skonieczny, Mała Po-
lka ze Staffelde. Materiał dostępny na: http://
radioszczecin.pl/276,871,mala-polka-ze-staf-
felde-reportaz (dostęp 1.09.2015). 

51 Por. J. Hingst, Laudacja na cześć auto-
rów „Dowodiczek Osobisticzek czyli Nowy 
Realizm Graniczny”, www.polsko-niemiecka
-nagroda-dziennikarska.pl/a710,laudacja_na_
cze_autor_w_dowodiczek_osobisticzek_czy-
li_nowy_realizm_graniczny_.html (dostęp 
1.09.2015).
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lizuje fizyczne zniknięcie granicy – Nie-
miec Sven Torsohn jest szefem kuchni 
wrocławskiego hotelu (co roku osiedla się 
w Polsce ok. 10 tys. Niemców); Bożenka 
Kacikova pracuje w niemieckim hotelu, 
80% jego personelu stanowią Czeszki – co 
powoduje, że część bohaterów reportażu 
żyje „w ponadgranicznym szpagacie”52. 
Nie oznacza to jednak, że „mentalna grani-
ca” również przestała istnieć. Przykładem 
jest bohater reportażu radiowego Cezary 
Krempowicz, polski anestezjolog, który 
po pół roku pracy w Niemczech wrócił do 
Wrocławia. Dlaczego? 

Na starcie, jak na polskie warunki, sporo 
oferują [dot. zarobków w Niemczech – dop. 
P.O.], ale potem nagle nad człowiekiem 
powstaje szklany sufit. Nie da się zrobić 
kariery, awansować, zostać ordynatorem. 
Zostaje człowiek anestezjologiem w wie-
ku 28 lat i tak ciągnąć ma do emerytury 
w powiatowym szpitalu na tym samym 
stanowisku. Na to ambicja wrocławskie-
mu anestezjologowi nie pozwalała53. 

Ilość i jakość procesów i zjawisk 
zachodzących na polsko-niemieckim 
pograniczu jest kwestią interpretacji lo-
kalnej rzeczywistości. Ten fenomen do-
świadczania „bliskości” i jednocześnie 
„obcości”54 jest niezwykle interesującym 

52 T. Sikora, R. Nuck, T. Kopecky, Dowo-
diczek Osobisticzek czyli Nowy Realizm Gra-
niczny, Radio Wrocław. Materiał w posiadaniu 
autorki.

53 Tamże. 
54 Por. A. Kłoskowska, Kultury narodowe 

u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2005, s. 294.

i inspirującym polem zainteresowań dla 
polskich i niemieckich dziennikarzy. 

Specyfika nominowanych w 18. edycji 
konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę 
Dziennikarską

Nominowane do konkursu w 2015 roku 
prace charakteryzował wysoki poziom, 
z każdą kolejną edycją nagrody prezentują 
one coraz większą różnorodność tematycz-
ną. Przypadające w 2015 roku rocznice (np. 
70-lecie zakończenia II wojny światowej, 
25-lecie Jedności Niemiec czy pierwsza de-
kada członkostwa Polski w Unii Europej-
skiej) nie stały się szczególnym pretekstem 
do podejmowania tematów historycznych 
czy tych dotyczących historii najnowszej. 
Pomimo wciąż najliczniejszej reprezentacji 
prac poświęconych przeszłości, wyraźnie 
widać przesunięcie do problematyki współ-
czesnej, szczególnie tej dotyczącej gospo-
darki Polski i Niemiec. Wśród nadesłanych 
prac ponadto wiele dotyczyło pogranicza 
i prezentowały one wnikliwą obserwację 
życia codziennego nie tylko z polsko-nie-
mieckich regionów przygranicznych. 

Historia stanowi istotny element po-
ruszanych tematów (np. „Umowna data 
urodzenia”), które (poza nielicznymi wy-
jątkami, jak np. „Po prostu jako człowiek” 
czy „Zimmer Nummer 18 – die Polinnen 
von Moabit”) są silnie zakotwiczone w te-
raźniejszości. Burzliwe dzieje XX wieku, 
asymetria traumatycznych doświadczeń 
historycznych nie wpłynęła na referencje 
w analizowanych pracach. Wspomnienia 
II wojny światowej nie dają podstaw do 
złamania podziału na sprawców i ofiary 
(np. „Druga wojna światowa cz. 2” czy 



225Sprawozdania

„Der fürchterliche Sylter”), dokonało 
się jednak przejście przez utarte myśle-
nie o Niemczech jako tylko i wyłącznie 
o agresorze. Podważony został mit ko-
lektywnej winy i kolektywnej niewinno-
ści55. Przykładem jest reportaż „Śpiewać, 
hitlerówy”, który przełamuje przekonanie 
o wyłącznie opresyjnym wymiarze nie-
mieckiej aktywności podczas wojny.

W nominowanych do nagrody pra cach 
widoczny jest deskryptywny (odzwiercie-
dlający procesy zmian zachodzących na 
obszarze pogranicza, traktowanego jako 
wspólnota w skali mikro, np. „Mała Po-
lka ze Staffelde” czy „Szkolna granica”), 
jak i normatywny (widoczny w umac-
nianiu postawy otwartości i ciekawości 
wobec innych, jako pewnego rodzaju 
wzorzec kulturowy, np. „Jedenaste przy-
kazanie” oraz „Zwei Länder, eine Stadt. 
Grenzgeschichten aus Görlitz/Zgorzelec”) 
wymiar pogranicza. Coraz częściej auto-
rzy wychodzą poza krajowy/narodowy 
obszar polsko-niemieckich relacji. Na-
stąpiła zauważalna zmiana waloryzacji 
kategorii granicy, przestała ona stanowić 
przeszkodę we wzajemnych kontaktach, 
a stała się wyzwaniem dla – mających 
coraz częściej zglobalizowany charakter 
– problemów, np. emigracji zarobkowej 
(„Mama arbeitet im Westen”), współpracy 
w ramach bezpieczeństwa („Aufrüstung 
mit Symbolwert. In Stettin planen deut-
sche und polnische Soldaten gemeinsam 
den Verteidigungsfall der NATO”) czy 
kooperacji kulturalnej („LuL-Pomerania 

55 Por. A. Wolff-Powęska, Polska–Niem-
cy…, s. 55.

Philharmonie”). Szczególnie transgranicz-
ne odwołania widoczne są w kategoriach 
geograficzno-ekonomicznych, w pracach 
podejmujących tematykę gospodarczą 
(„Szybcy i wściekli w niszowym biznesie” 
czy „Wir lernen noch”). Następuje przesu-
nięcie granicy na wschód, widać to m.in. 
poprzez odwrócenie roli gastarbeitera, 
klasycznie przypisywanej Polakom (np. 
„Waschen füttern trösten – polnische Pfle-
gerinnen in Deutschland”) – teraz to oni są 
społecznością przyjmującą pracowników 
zazwyczaj ze wschodnich krajów. To jaw-
ny sygnał poprawy sytuacji gospodarczej 
i ekonomicznej Polaków i zmiany statusu 
kraju, który przyjmuje siły robocze z in-
nych państw.

W nominowanych do nagrody pracach 
zauważa się wciąż niemalejącą popularność 
tematyki związanej z wielokulturowym 
dziedzictwem na obszarach pogranicza. 
Niemieckie dziedzictwo kulturowe od wie-
lu lat nie jest już tematem tabu, wręcz prze-
ciwnie, podkreśla się fakt, że niemiecka 
historia tego regionu to również nasza hi-
storia („Großvater war in der Wehrmacht”). 

W nominowanych pracach szeroki jest 
międzykulturowy kontekst, dychotomicz-
ny podział na Polaków i Niemców nie jest 
już tak wyraźny, jak we wcześniejszych 
edycjach konkursu. Coraz częściej boha-
terami materiałów są przedstawiciele in-
nych narodowości, w tym roku o swoich 
multikulturowych doświadczeniach opo-
wiadali Czesi („Dowodiczek Osobisticzek 
czyli Nowy realizm Graniczny”) i Ukraiń-
cy („Ein Hoch auf die faulen Piroggen!”), 
nie zabrakło również głosów żydowskiej 
mniejszości etnicznej („W sąsiedztwie 
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Białego Bociana”). Europa nie jest więc 
postrzegana geograficznie, ale jako pewna 
cywilizacyjna wspólnota odniesień i do-
świadczeń. Znamienne jest to, iż – w po-
równaniu do materiałów z wcześniejszych 
lat – coraz częściej większość międzykul-
turowych kontaktów rozgrywa się w Pol-
sce (np. „W sąsiedztwie Białego Bocia-
na”). Klamrą, która spięła podejmowaną 
problematykę międzykulturową, było 
stwierdzenie wygłoszone podczas „small 
talk” z wybranymi nominowanymi do na-
grody dziennikarzami: „Inni pośród nas, 
którzy nas łączą”56.

Pomimo widocznej interkulturowości 
w pracach nie zniknęła całkowicie dwubie-
gunowość widzenia pewnych zjawisk czy 
narodowa perspektywa ich opisu. Przykła-
dem są nominacje telewizyjne „Nachbar, 
wie geht’s – Der deutsch-polnische Fami-
liencheck“ oraz „Uczcie się Polski. Opozy-
cja w NRD i Solidarność”. W pierwszym 
materiale zestawiono ze sobą standardy ży-
cia statystycznej polskiej i niemieckiej ro-
dziny; w drugim dokumencie przedstawio-
no przyczyny różnic światopoglądowych 
Polaków i Niemców na procesy polityczne 
zachodzące w obu państwach po 1989 roku.

W tegorocznej edycji konkursu zwra-
ca uwagę liczna reprezentacja materiałów 
przygotowanych przez krajowe lub lokalne 
redakcje radiowe i telewizyjne polskiego 
i niemieckiego publicznego nadawcy (dwie 
zwycięskie produkcje – radiowa i telewizyj-
na – zostały wyemitowane w MDR). Tema-
tyka polsko-niemiecka jest na stałe wpisana 

56 Por. http://dnimediow.org/a716,relacja_z_ 
small_talk_.html (dostęp 13.08.2015).

w ofertę nadawców publicznych obydwu 
państw, które wciąż – ze względu na praw-
ne założenia – pozostają ważnym źródłem 
informacji o sąsiednim regionie granicz-
nym. Szczególnie warto zwrócić uwagę 
na typowo międzynarodowe produkcje, 
będące efektem uwspólnienia procesów 
koncepcyjnych publicznych nadawców 
z Polski i Niemiec. Tego typu koprodukcje 
są swoistego rodzaju spotkaniem dzienni-
karzy ponad granicami państw, dającym 
im możliwość tworzenia własnej przestrze-
ni komunikacyjnej czy kulturowej. 

Trudno z każdą kolejną edycją kon-
kursu jednak nie dostrzec coraz bardziej 
wyrazistej asymetrii potencjałów polskich 
i niemieckich mediów elektronicznych 
(szczególnie telewizji). Uświadamia ją 
lista laureatów konkursu – polscy dzien-
nikarze zwyciężają głównie w kategorii 
prasowej, zaś w przypadku materiałów 
radiowych i telewizyjnych laury przypa-
dają głównie niemieckim dziennikarzom. 
Wynika to przede wszystkim z odmienno-
ści potencjałów finansowych publicznych 
nadawców z Polski i Niemiec. Ci drudzy 
dysponują nieporównywalnie większymi 
środkami na dokumentację – co przekłada 
się zarówno na obecność tematyki zagra-
nicznej, jak i na jakość polskich produkcji 
telewizyjnych – tym samym zmniejszając 
szansę na wygraną w konkursie o Polsko-
Niemiecką Nagrodę Dziennikarską.

Cytowane w artykule prace są zróżni-
cowane produkcyjnie, tematycznie i zna-
czeniowo, pomimo to posiadają pewne ce-
chy wspólne. Z pewnością są to materiały 
zrobione na wysokim poziomie, prezen-
tujące znakomity warsztat dziennikarski. 



227Sprawozdania

Opowiedziane historie mają pewien 
uniwersalny charakter. Przedstawione 
wydarzenia, procesy, zjawiska mogły-
by występować nie tylko w Polsce czy 
w Niemczech, ale i w innych częściach 
świata. Jednocześnie jednak prowadzone 
narracje nie mogą być wyrwane z kon-
tekstu społeczno-kulturowego, historycz-
nego, gospodarczego czy politycznego 
obszaru, w którym toczy się fabuła. Za-
chowanie przez dziennikarzy naturalnego, 
specyficznego dla danego kraju tła powo-
duje, że polsko-niemiecki dialog jest bar-
dzo autentyczny.

Wręczenie nagrody oraz VIII Polsko- 
-Niemieckie Dni Mediów 

Uroczyste wręczenie XVIII Polsko-Nie-
mieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Ta-
deusza Mazowieckiego odbyło się 21 maja 
2015 roku w szczecińskiej Trafostacji 
Sztuki. Magdalena Grzebałkowska, laure-
atka w kategorii „Prasa”, odebrała nagro-
dę z rąk Krzysztofa Miszczaka, dyrektora 
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej; 
Tomaszowi Sikorze (w kategorii „Radio” 
otrzymał nagrodę wraz z Romanem Nuc-
kiem i Tomasem Kopecky’m) nagrodę 
wręczył Tomasz Sobieraj, wicemarszałek 
województwa zachodniopomorskiego; Ase 
Svenheim Drivenes („Telewizja”) otrzy-
mała pamiątkową statuetkę od Corneliusa 
Ochmanna, członka Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej; zaś małżeństwo Sko-
niecznych („Dziennikarstwo na Pograni-
czu”) wyróżnił Tomasz Sobieraj. Laureaci 
konkursu na najlepszą pracę otrzymali na-
grodę w wysokości 5000 euro. Uroczystą 
galę zakończył koncert zespołu ,,Chorzy”.

Organizatorzy konkursu o Polsko- 
-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską (Fun-
dacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, 
Fundacja Roberta Boscha oraz polskie 
i niemieckie regiony przygraniczne) wy-
chodzą z założenia, że doniesienia środ-
ków przekazu oraz kształtowany przez 
nie wizerunek sąsiedzkiego kraju mają 
wpływ na obraz współczesnej Polski 
i Niemiec, a także na obraz ich wzajem-
nych stosunków w szerokiej świadomości 
obu społeczeństw. Ułatwienie bezpośred-
nich kontaktów polskich i niemieckich 
dziennikarzy przyczynia się do zaspo-
kajania braków wiedzy o współczesnych 
Niemczech w Polsce i o Polsce w Niem-
czech. Dlatego od 2008 roku przyznawa-
niu nagrody towarzyszą Polsko-Niemiec-
kie Dni Mediów, będące najważniejszym 
corocznie organizowanym spotkaniem dla 
dziennikarzy obydwu krajów57. W 2015 
roku po raz drugi dziennikarze z Pol-
ski i z Niemiec spotkali się w Szczecinie 
(21–22 maja, Książnica Pomorska), by de-
batować pod hasłem „Polska i Niemcy – 
nowe kotwice Europy? – Dialog mediów 
w czasach politycznego kryzysu”. Podczas 
dwudniowych obrad odbywało się równo-
legle pięć warsztatów, dających polskim 
i niemieckim dziennikarzom możliwość 
zgłębienia praktycznych kwestii zawodo-
wych. Tematycznie były one poświęcone: 

57 Inspiracją do organizacji Dni Mediów 
była pionierska inicjatywa z połowy lat 90. 
– Polsko-Niemiecka Konferencja Redaktorów 
Naczelnych. Jej organizatorami byli: Funda-
cja Roberta Boscha, Brandenburgia, Polsko-
Niemiecki Klub „Pod Stereo-Typami/Unter 
Stereo-Typen” oraz Instytut Niemiec i Europy 
Północnej w Szczecinie.
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1) roli „armii europejskiej” w polityce 
bezpieczeństwa i obrony Unii Europej-
skiej; 2) nowym wyzwaniom polsko-nie-
mieckiego pogranicza; 3) nowym mediom 
oraz zmianom wymagań stawianych przed 
dziennikarzami; 4) zarządzaniu mediów 
w czasach kryzysu; 5) dyskusji nad poję-
ciem „polskich obozów koncentracyjnych” 
i jego recepcji w mediach zagranicz- 
nych58. Ponadto z udziałem nominowanych 

58 Wszystkie warsztaty w wersji audio moż-
na odsłuchać na stronie http://fwpn.org.pl/me-
diateka/audio. 

do nagrody dziennikarzy odbył się tzw. 
„small talk”, podczas którego dziennika-
rze opowiadali o kulisach powstawania 
materiałów i starali się nakreślić rolę me-
diów w kształtowaniu wizerunku kraju są-
siada59. W piątek oficjalnego zamknięcia 
VIII Polsko-Niemieckiego Dnia Mediów 
dokonał Cornelius Ochmann, członek 
zarządu Fundacji Współpracy Polsko- 
-Niemieckiej. Tradycyjnie, ostatniego dnia 

59 Pełen program konferencji znajduje się 
na stronie http://dnimediow.org/c293,program.
html (dostęp 31.08.2015).

Foto: A) laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 
w kategorii „Prasa” Magdalena Grzebałkowska oraz dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej prof. Krzysztof Miszczak; B) Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego To-
masz Sobieraj, nominowani w kategorii „Radio”, laureat Tomasz Sikora oraz juror w kategorii 
Radio Jürgen Hingst (NDR); C) nominowani w kategorii „Telewizja”, laureatka Åse Svenheim 
Drivenes, tłumaczka; D) Tomasz Sobieraj, nominowani w kategorii „Dziennikarstwo na Pograni-
czu” oraz laureaci, Joanna i Krzysztof Skonieczni, rzecznik prasowa UMWZ oraz jurorka w ka-
tegorii Radio.
Wszystkie zdjęcia© FWPN.
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debat, dla polskich i niemieckich dzien-
nikarzy zorganizowano integracyjną wy-
cieczkę – tym razem podziwiali oni za-
bytki Szczecina z pokładu statku „Peene 

Queen”. W roku 2016 wręczenie Polsko- 
-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej 
odbędzie się w Dreźnie. 

PAULINA OLECHOWSKA

„Vom Löwen zum Adler”. Der Übergang Schwedisch Pommerns 
an Preussen 1815. Sesja z okazji włączenia Pomorza Szwedzkiego 
w 1815 roku do Pruskiego Pomorza

W 2015 roku odbyło się wiele nauko-
wych spotkań (seminariów, sesji) z okazji 
200-lecia zakończenia okresu napoleoń-
skiego, kongresu wiedeńskiego i ustale-
nia nowego układu sił w Europie w 1815 
roku. Wydarzenia te miały również istot-
ny wpływ na Pomorze, wówczas bowiem, 
po 175 latach, zakończyło się, rozpoczę-
te w 1630 roku układem sojuszniczym 
z ostatnim księciem pomorskim Bogusła-
wem XIV, panowanie szwedzkie na Po-
morzu. Włączenie tej ostatniej szwedzkiej 
posiadłości na południowym wybrzeżu 
Bałtyku do monarchii Hohenzollernów, do 
pruskiej prowincji Pomorze, uważane było 
w 1815 roku za zjednoczenie kraju. Ofi-
cjalne przekazanie Pomorza Przedniego 
(Vorpommern) władzom pruskim przez 
ustępującego gubernatora szwedzkiego 
miało miejsce w Stralsundzie 23 paździer-
nika 1815 roku.

Z tej okazji na terenie Pomorza Przed-
niego, będącego częścią kraju związko-
wego Meklemburgii-Pomorza Przednie-
go, odbyło się szereg okolicznościowych 
przedsięwzięć. Jednym z nich była sesja 

naukowa „Vom Löwen zum Adler”. Der 
Übergang Schwedisch Pommerns an 
Preussen 1815 („Od Lwa do Orła”. Prze-
jęcie Pomorza Szwedzkiego przez Pru-
sy w 1815 roku). Konferencja odbyła się 
w Stralsundzie w dniach 23–24 paździer-
nika 2015 roku, a jej organizatorami byli: 
Komisja Historyczna dla Pomorza (Histo-
rische Kommission für Pommern), Pomor-
skie Towarzystwo Historii, Starożytności 
i Sztuki (Gesellschaft für Pommersche 
Geschichte, Altertumskunde und Kunst), 
a także Archiwum Miejskie w Stralsun-
dzie (Stadtarchiv Stralsund). 

W pierwszym dniu odbyło się posie-
dzenie członków Komisji Historycznej 
dla Pomorza, a w godzinach wieczornych, 
w stralsundzkim ratuszu, uroczysty wy-
kład profesora Kjell Åke Modéera z Lun-
du, Willkommen und Abschied. Schwedi-
schPommern als Spielball europäischer 
Polityk. Autor przedstawił w nim etapy 
uprzedmiotowienia Księstwa Pomorskie-
go w okresie wojny 30-letniej (1618–1648), 
w okresie rywalizacji cesarza, Szwecji, 
Brandenburgii, rozbioru kraju w latach 
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1648–1653, a także kolejne stadia rządów 
królów szwedzkich nad tą zamorską pro-
wincją, w tym utraty jej części w latach 
1679 i 1720. Referent omówił także próby 
reform ustroju społeczno-gospodarczego 
w latach 1806–1810 i dyplomatycznych za-
biegów stron biorących udział w wojnach 
napoleońskich o przejęcie panowania nad 
tym krajem przez Danię w 1813 roku, a na-
stępnie przez Prusy w 1815 roku.

Zasadnicza część konferencji na-
ukowej odbyła się dnia następnego, 
24 października. Miejscem jej obrad 
był sala w odrestaurowanym pałacu sta-
nów przedniopomorskich (Vorpommer-
sches Landständehaus), będącym obec-
nie siedzibą miejskiej szkoły muzycznej 
w Stralsundzie. Obrady otworzył doktor 
Dirk Schleinert, kierownik Archiwum 
Miejskiego w Stralsundzie, który po czę-
ści oficjalnej omówił założenia progra-
mowe spotkania, czyli przedstawienie 
badań nad Pomorzem Przednim, przede 
wszystkim na temat przejęcia tego obsza-
ru przez Prusy w 1815 roku i ujednolica-
nia tego nabytku z pruskim Pomorzem. 
Potem przekazał moderację pierwszej 
części sesji doktorowi Hennigowi Rische-
rowi. Przedpołudniowe obrady rozpoczął 
wykład doktora Nilsa Jörna z Archiwum 
Miejskiego w Wismarze Reformversu-
che Am Ende der Schwedenzeit. Autor 
przedstawił w nim zagadnienie następu-
jących po sobie, nieudanych działań mo-
narchów ze Sztokholmu zmierzających 
do zreformowania podstaw finansowych 
Pomorza Szwedzkiego. Kolejni władcy 
szwedzcy od Karola XI starali się wpro-
wadzić zmiany w systemie podatkowym 

tej zamorskiej prowincji, stworzyć m.in. 
jednolity podatek gruntowy, katastralny. 
Działania w tym kierunku podjął Gustaw 
IV Adolf na przełomie XVIII i XIX wieku 
w obliczu zagrożenia wojnami ze strony 
zrewolucjonizowanej Francji. Spotkały 
się one, podobnie jak jego poprzedników, 
ze sprzeciwem stanów pomorskich, które 
złożyły nawet skargę do cesarza Francisz-
ka II. Ostatecznie król nie uzyskał zgodny 
na wprowadzenie zmian. W obliczu zała-
mania się Rzeszy w 1806 roku monarcha 
wykorzystał sytuację i ogłosił likwidację 
ustroju stanowego Pomorza Szwedzkie-
go i wprowadzenie szwedzkiego ustro-
ju państwowego. Uwikłanie się Szwecji 
w wojnę z Napoleonem i okupacja Pomo-
rza Szwedzkiego przez wojska francuskie 
uniemożliwiła jednak wprowadzenie głę-
bokich zmian ustrojowych, w tym podat-
kowych. Kończąc wykład N. Jörn podkre-
ślił, iż skuteczny opór stanów pomorskich 
przeciwko zmianom podatkowym propo-
nowanym przez króla szwedzkiego zakoń-
czył się wraz z objęciem kraju przez mo-
narchę pruskiego i włączeniem, jako Nowe 
Pomorze Przednie (Neuvorpommern), do 
prowincji pomorskiej. Władze berlińskie, 
mimo protestów, wprowadziły pruski sys-
tem podatkowy w nowym, włączonym do 
monarchii Hohenzollernów regionie.

Do zmian ustrojowych wprowadza-
nych na byłym Pomorzu Szwedzkim przez 
władze pruskie odnosił się bezpośrednio 
drugi z referentów, doktor Johannes Weise  
w wykładzie Die Integration Schwedisch 
Pommern in den preussischen Staatsver-
band. Na początku swojego wystąpienia 
przedstawił on ustrój Nowego Pomorza 
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Przedniego przejętego od Szwecji, który 
opierał się na prawach ziemskich (Zwier-
ciadło Saskie), miejskich (prawo lubec-
kie), a także prawie powszechnym (Pra-
wo rzymskie) i innych przepisach prawa 
z czasów Świętego Cesarstwa Rzym-
skiego Narodu Niemieckiego, np. Karoli-
nie z 1535 roku. Odbiegało to bardzo od 
prawnych podstaw Pomorza pruskiego 
i całego państwa Hohenzollernów, których 
podstawą był pruski landrecht z 1794 roku 
i inne przepisy wprowadzone przez mo-
narchów brandenbursko-pruskich w XVII 
i XVIII wieku, a także w okresie reform 
ustrojowych po 1806 roku. Autor, referu-
jąc etapy włączania nabytego terytorium 
do państwa pruskiego stwierdził, iż inte-
gracja nie przebiegała jednolicie. Najszyb-
ciej wprowadzono ustrój administracyjny, 
skarbowy, część systemu prawnego, choć 
ustrój sądowy został dopiero ujednolicony 
w połowie XIX wieku. Z kolei najdłużej 
utrzymał się na Nowym Pomorzu Przed-
nim partykularny system stanowy, a także 
ustrój miast. Ten pierwszy został znie-
siony dopiero w 1883 roku, a odrębność 
ustrojowa miast Nowego Pomorza Przed-
niego przetrwała w dużej części aż do XX 
wieku.

Dwa kolejne wystąpienia nawiązywa-
ły do odrębności prawnych i ustroju wy-
miaru sprawiedliwości Nowego Pomorza 
Przedniego. Pierwsze z nich, autorstwa 
Anji Erdmann, Krimminalgerichtsbarke-
it in Neuvorpommern ab 1815, dotyczyło 
przekształceń prawa i procedur prawa kar-
nego we włączonym do Prus dawnym Po-
morzu Szwedzkim. Autorka przedstawiła 
prace nad reformą prawa i sądownictwa 

karnego dla tego regionu na tle dysku-
sji o reformie tychże przepisów dla całej 
monarchii pruskiej. Częściowym sukce-
sem władz było wprowadzenie przepisów 
karnych Landrechtu z 1794 roku i ordy-
nacji kryminalnej z 1805 roku na Nowym 
Pomorzu Przednim na podstawie zarzą-
dzenia z 18 maja 1839 roku. Ostatecznie 
jednolite dla Prus i nabytego w 1815 roku 
Nowego Pomorza Przedniego prawo karne 
i ustrój sądownictwa karnego wprowadzo-
no w latach 1849–1851, kiedy utworzono 
sądy przysięgłych i jawny, publiczny pro-
ces karny, a także ogłoszono nowoczesny 
kodeks karny.

Z kolei Sascha Ott w wykładzie Or-
ganisation der höchsten Gerichtsbarkeit 
in Neuvorpommern ab 1815 zaprezento-
wał organizację sądów wyższych na No-
wym Pomorzu Przednim po objęciu przez 
Prusy. Ustrój wymiaru sprawiedliwości, 
mimo postulatów zmian, został utrzyma-
ny. Z czasem, poprzez liczne zarządzenia, 
a także stosowaną praktykę procesową, 
działalność sądów zbliżała się do pruskich 
standardów. W sprawach karnych w miej-
sce procesu inkwizycyjnego zgodnego 
z Karoliną z 1535 roku zaczęto stosować 
pruskie procedury. Widoczne było to w sa-
mym orzecznictwie sądów, które znacznie 
rzadziej wydawały wyroki śmierci, zastę-
pując tę karę mniej drastycznymi orze-
czeniami, np. ciężkiego wiezienia. Prze-
miany te widoczne były na wszystkich 
szczeblach sądownictwa. Najważniejszą 
rolę w ich wprowadzaniu odegrał Wyższy 
Sąd Apelacyjny w Greifswaldzie (Oberap-
pellationsgericht Greifswald), będący naj-
wyższą instancją w sprawach cywilnych 
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i karnych dla mieszkańców byłego Pomo-
rza Szwedzkiego. 

Drugi popołudniowy blok referatów 
moderowany był przez doktora Haika 
Thomasa Poradę. Sekcję tę rozpoczęła 
wykładem „ich habe die Genugtuung… 
dass Seine Königliche Majestät … sich 
… unter den treuen und braven Pom-
mern wohl befunden haben…” Friedrich 
Wilhelm III. und seine neuen Preussen in 
Neuvorpommern 1820 doktor Gaby Huch. 
Zaprezentowała w nim stosunek monarchy 
pruskiego do nowego nabytku terytorial-
nego, a podstawą źródłową jej wykładu 
był m.in. dziennik prowadzony przez 
króla. W 1820 roku Fryderyk Wilhelm 
III odbył podróż przez Nowe Pomorze 
Przednie, odwiedził wówczas Wołogoszcz 
(Wolgast), Greifswald i Stralsund, a także 
zwiedził Rugię, uważaną już wówczas za 
malowniczy i bajkowy region. Na wyspie 
król gościł w Putbus u księcia Malte von 
Putbus.

Z kolei Anke Wiebensohn wygło-
siła wykład Die Integration Wismars in 
das Herzogtum Mecklenburg nach 1803, 
w którym przedstawiła problem włącze-
nia w 1803 roku, po 150 latach rządów 
szwedzkich, władztwa i miasta Wismaru 
do księstwa Meklemburgii. W tym czasie 
miasto rozwijało się w innej strukturze 
ustrojowej i ekonomicznej. Monarchowie 
meklemburscy stanęli przed rozwiąza-
niem wielu problemów prawnych, skarbo-
wych, społecznych, aby nowy organizm 
zintegrować z państwem. Procesu tego 
nie ułatwiały władze miejskie Wismaru, 
które pod panowaniem szwedzkim uzy-
skały duże koncesje polityczne i starały 

się bronić swej pozycji wobec meklembur-
skich monarchów oraz innej rzeczywisto-
ści prawnej, ekonomicznej i społecznej. 

W kolejnym wykładzie doktor Dirk 
Schleinert („Damit ein jeder Justice … 
dich unverändert zu erfreuen haben“. 
Die Integration Altvorpommern in Pre-
ussen 1713–1722) zaprezentował kwestię 
objęcia i włączenia do państwa pruskiego 
południowej i wschodniej części Pomorza 
Szwedzkiego, czyli obszaru między Odrą 
i Pianą ze Szczecinem i wyspami Uznam 
i Wolin w okresie wojny północnej (1700–
1720). Król Fryderyk Wilhelm I, przejmu-
jąc w 1713–1714 roku południową część 
Pomorza Przedniego wraz ze Szczecinem 
w sekwestr, nie zamierzał respektować 
złożonych obietnic dotyczących utrzyma-
nia ustroju. Od początku przygotowywał 
zajęty kraj do włączenia do pruskiej Pro-
wincji Pomorskiej. Intensywne działa-
nia integracyjne, pomimo oporu stanów, 
podjęto po zajęciu przez Danię północnej 
części Szwedzkiego Pomorza, na północ 
od Anklam. W następstwie pokoju sztok-
holmskiego z 1720 roku Szwecja nie od-
zyskała Szczecina ani ujścia Odry z wy-
spami Uznam i Wolin, które, włączone 
do Pomorza Pruskiego, stały się częścią 
państwa Hohenzollernów. Według Dir-
ka Schleinerta, mimo konsolidacyjnych 
działań w zakresie prawa, społeczeństwa 
i gospodarki, odmienność tego terytorium 
w ramach Prowincji Pomorskiej była wi-
doczna przez cały wiek XVIII. 

Odmienną problematykę zaprezento-
wał doktor Ludwig Biewer w referacie Der 
Berliner Historiker Friedrich Rühs un die 
Integration SchwedischPommerns in den 
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preussischen Staatsverband. Zajął się on 
bowiem postacią pomorskiego i pruskie-
go badacza, historyka Friedricha Rühsa 
(1781–1820), współtwórcy metodologii hi-
storii. Rühs odbył studia w Greifswaldzie 
(1798–1801) i w Getyndze. Po nich wrócił 
do Greifswaldu, gdzie od 1802 roku pra-
cował na stanowisku docenta, a następnie 
profesora historii. W badaniach zajmo-
wał się najdawniejszymi dziejami Skan-
dynawii i północnych Niemiec, plemion 
germańskich, mitologią i literaturą staro-
germańską. Posiadał zasługi dla rozwoju 
nauk pomocniczych historii. Jest on au-
torem m.in. dziejów Finlandii, Szwecji, 
leksykonu średniowiecza. W 1811 roku 
został powołany na stanowisko profesora 
Uniwersytetu w Berlinie. Na niwie poli-
tycznej i społecznej profesor F. Rühs ide-
ologicznie bliski był Ernestowi Moritzowi 
Arndtowi i ruchowi odrodzenia narodo-
wego w Niemczech. Wyrażał poglądy na-
rodowe, pangermańskie, antyfrancuskie, 
również antysemickie. Z czasem zaczęto 
go uważać za nacjonalistę niemieckiego. 
Z tego też powodu jego naukowa twórczość 
współcześnie nie jest zbyt doceniana.

Doktor Kathleen Jandausch wykładem 
Erobern oder Robert werden. Mecklen-
burgs „Hoffnungen“ auf SchwedischPo-
mmern 1808–1815 przedstawiła spojrzenie 
dworów i elit meklemburskich na sytu-
ację Pomorza Przedniego w ostatnich la-
tach panowania szwedzkiego. Autorka, 
na podstawie źródeł z Landeshauptarchiv 
w Schwerinie, omówiła działania dyplo-
macji dworów w Schwerinie i Strelitz do-
tczące kwestii wejścia wojsk francuskich 
na Pomorze Szwedzkie w 1807 i 1812 

roku, dyskusje dyplomatyczne o wymia-
nie Pomorza Przedniego między Danią 
i Szwecją w latach 1813–1814, a także 
przekazanie panowania nad tym teryto-
rium Prusom. Działania dyplomacji me-
klemburskiej podyktowane były obawami, 
iż zbyt duże zamieszanie polityczne czy 
militarne na Pomorzu Przednim może stać 
się też preludium do zajęcia i włączenia 
Meklemburgii do jednego z walczących 
i umawiających się mocarstw.

Dwa ostatnie wykłady konferencji 
stanowiły porównawcze doświadczenia 
obejmowania i integracji nowych krajów 
przez większe państwa. Oba egzempla po-
chodzą z regionu Bałtyku. Profesor Jens 
E. Olesen w referacie Die schwedischnor-
wegische Union von 1814 przedstawił za-
gadnienie przejęcia w następstwie umów 
szwedzko-duńsko-pruskich przez pierw-
sze z tych państw Norwegii. Stało się to 
w wyniku układu w Kilonii w styczniu 
1814 roku oraz w Wiedniu 28 maja 1815 
roku. Szwecji, podobnie jak w przypadku 
Pomorza, nie udało się zaprowadzić wła-
snych porządków prawnych i społecznych 
w Norwegii, gdyż jej ustrój opierał się na 
konstytucji z 1814 roku, a ze Szwecją łą-
czyła ją unia personalna.

Ostatnim wykładem konferencji było 
wystąpienie profesora Manfreda Mengera 
Die Angliederung Finnlands in Russland 
von 1809. Autor zaprezentował moment 
przejęcia Finlandii przez Rosję w wyniku 
wojny rosyjsko-szwedzkiej z lat 1808–
1809. Rosja, przejmując ten kraj, zgodzi-
ła się na autonomię wewnętrzną zgodnie 
z ustrojem z czasów szwedzkich. Wielkie 
Księstwo Finlandii jako część cesarstwa 
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rosyjskiego utrzymało własną administra-
cję, szkolnictwo, kościół luterański, armię, 
system celny. W końcu XIX wieku władze 
rosyjskie zaczęły ograniczać samodziel-
ność kraju, ale protesty społeczeństwa 
i problemy polityczne cara na arenie mię-
dzynarodowej przyczyniły się do zanie-
chania rusyfikacji.

Sesję zakończyła dyskusja prowadzo-
na przez doktora Haika Thomasa Poradę. 
W jej trakcie nawiązano do wygłoszo-
nych referatów, podkreślając, iż stanowią 
one cenny wkład w naukowe poznanie 
dziejów Pomorza Przedniego. Zwrócono 

także uwagę na podobieństwa działań 
władz szwedzkich wobec posiadanych 
terytoriów, jak i wskazano, że objęcie Po-
morza Przedniego przez Prusy i włączenie 
go do prowincji pomorskiej było ostatnim 
akordem trwającego od 1653 roku podzia-
łu tego kraju. Jednak narosłe przez ponad 
150 lat różnice ustrojowe, społeczne i go-
spodarcze Pomorza Przedniego, zwłasz-
cza jego północnych obszarów (Nowego 
Pomorza Przedniego), choć w dużej części 
zniesione w XIX wieku, widoczne są jesz-
cze w niektórych elementach społecznych 
i gospodarczych po dziś dzień.

PAWEŁ GUT
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O Krzysztofie Celestynie Mrongowiuszu raz jeszcze. W Roku Mron-
gowiuszowym

  

W 2000 roku Jerzy Treder na łamach 
„Gdańskich Studiów Językoznawczych” 
opublikował studium pt. Mrongowiusz 
jako kaszubolog. W dwusetną rocznicę za-
mieszkania w Gdańsku1, w którym, po sło-
wie wstępnym i podniesieniu niektórych 
ważnych momentów jego życia, przedsta-
wił kolejno: „2. Czas zainteresowania się 
Kaszubami; 3. Program badań; 4. Motywy 
podjęcia badań terenowych; 5. Rosjanie 
czy Niemcy inspiratorami?; 6. Towarzy-
stwo Dziejów i Starożytności Pomorskich; 
7. Miejsce badań; 8. Rezultaty ekspedycji; 
9. Słowniczek kaszubski Mrongowiusza; 
10. Weryfikacja A. Brylowskiego; 11. Mu-
tacji [!] słowniczka P.J. Prejsa; 12. Ety-
mologie Mrongowiusza i jego znawstwo 
polszczyzny; 13. Mrongowiusz o miej-
scu kaszubszczyzny wśród języków sło-
wiańskich; 14. Zdania o Mrongowiuszu”. 
Nie jest to pierwszy ani ostatni głos o ba-
daniach Mrongowiusza nad kaszubszczy-
zną, ale z pewnością poważny – zwłaszcza 
odnośnie do problematyki ujętej w wyżej 

1 J. Treder, Mrongowiusz jako kaszubolog. 
W dwusetną rocznicę zamieszkania w Gdań-
sku, „Gdańskie Studia Językoznawcze” 7, 
2000, s. 165–236.

wymienionych punktach 11–13. Rolą i zna-
czeniem kaszubszczyzny w badaniach 
Mrongowiusza już w 1933 roku zajął się 
Władysław Pniewski2, zaś po roku 1945 – 
przede wszystkim Wiesław Bieńkowski3, 
który dokonał też charakterystyki stanu 
badań nad Mrongowiuszem. Zawiera ją 
również studium Tredera i nie ma potrze-
by jej prezentacji. Mocno pragnę jednak 
podkreślić, że Pniewski i Bieńkowski 
swe rozważania o badaniach terenowych 
Mrongowiusza nad kaszubszczyzną na ka-
szubskim obszarze językowym prowincji 
Pomorze oparli zasadniczo wyłącznie na 
publikowanych sprawozdaniach szczeciń-
skiego Towarzystwa Historii i Starożytno-
ści Pomorza, które ten pierwszy w części 
przedrukował4. Mnie w latach 1990–1992 

2 W. Pniewski, Krzysztof Celestyn Mron-
gowjusz. Żywot i dzieła, w: Krzysztof Celestyn 
Mrongowjusz 1764–1855. Księga pamiątkowa, 
red. W. Pniewski, Gdańsk 1933.

3 W. Bieńkowski, Krzysztof Celestyn Mron-
gowiusz 1764–1855. W służbie umiłowanego 
języka, wyd. 2, Olsztyn 1983; tenże, Badania 
ludoznawcze Krzysztofa Celestyna Mrongo-
wiusza w okolicach Słupska w 1826 r., „Lud” 
49, 1965, s. 65–73.

4 W. Pniewski, Krzysztof Celestyn Mrongo-
wjusz…, s. 101–104.
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udało się dotrzeć do protokołów z posie-
dzeń Zarządu (Ausschuß) oraz korespon-
dencji Towarzystwa z Mrongowiuszem, 
która została opublikowana na łamach 
„Slavii Occidentalis”5. Pisałem w tej spra-
wie: „W ich świetle jego [Mrongowiusza] 
kaszubskie badania oraz stosunek To-
warzystwa do nich i K.C. Mrongowiusza 
przedstawiają się inaczej, niż naświetla to 
dotychczasowa literatura. Wynika to stąd, 
że szczecińskie Towarzystwo w swych 
publikowanych sprawozdaniach […] poru-
szało i naświetlało niektóre tylko sprawy 
będące przedmiotem jego obrad i kore-
spondencji z K.C. Mrongowiuszem. Po-
nadto w sprawozdaniach pominięto kwe-
stie sporne oraz te, które w jakikolwiek 
sposób rzutowały na ówczesną sytuację 
językową kaszubskiej ludności wschod-
niej części rejencji koszalińskiej, w szcze-
gólności germanizacyjną rolę Kościoła 
ewangelickiego oraz podległych mu szkół 
elementarnych (ludowych). Towarzystwo 
przez to, że w sprawozdaniach lakonicznie 
informowało […] o wąsko pojętych spra-
wach badawczych K.C. Mrongowiusza 
i przemilczało ich społeczno-polityczny 
kontekst, spowodowało, iż dotychczasowy 
ich przebieg, rezultaty i ocena na nich 
oparta odbiegają od stanu faktycznego 
i wymagają pełniejszego naświetlenia”6. 
Podkreśliłem, że chodzi zwłaszcza o „pro-
blemy, które w świetle przebadanych ma-
teriałów jawią się inaczej niż wynikałoby 

5 Z. Szultka, Nowe spojrzenie na kaszubskie 
badania K.C. Mrongowiusza, „Slavia Occiden-
talis”, cz. I: 48–49, 1991–1992, s. 213–240; 
cz. II: 50, 1993, s. 153–191.

6 Tamże, cz. I, s. 213–214.

to z dotychczasowej literatury. Szczególną 
uwagę zwrócono na ich znaczenie spo-
łeczno-polityczne, a zwłaszcza na dzia-
łania pastora w obronie ewangelickiej 
ludności kaszubskiej przed jej wynarodo-
wieniem”7. Jerzy Treder wnioski te uznaje 
za nieprawdziwe i stwierdza: „Porównanie 
listów Mrongowisza ze sprawozdaniami 
Towarzystwa pokazuje, że współpraca 
układała się normalnie i że Towarzystwo 
było lojalne wobec swego członka. Wiele 
innych informacji Towarzystwa znanych 
skądinąd potwierdza się w dotąd niezna-
nych listach. Z. Szultka jednak zauważa: 
«nie były one [np. sprawozdanie z 1. po-
dróży – J.T.] ani pełne, ani ścisłe». Prawdą 
jest, że sprawozdanie nie powtarza listu, 
lecz wyzyskano m.in. wyrazy z załączo-
nego słowniczka, np. welk i kiełp, umiesz-
czono istotne sformułowania z uwag 
(Anmerkung), jak i jedno z dwu przysłów: 
Ja Pon i ty Pon, a któż bondze świnie pasc, 
informacje o katechizmie Pontanusa itd. 
Nie widać w tym świadomych opuszczeń 
problemów czy przeinaczeń”8.

Opinię tę uznaję za powierzchowną 
i bardzo nieobiektywną, bo jej autor po-
mija prawie wszystkie nowe informacje 
(w stosunku do opublikowanych sprawoz-
dań Towarzystwa) zawarte w wydanej 
i nieopublikowanej korespondencji Mron-
gowiusza z Towarzystwem. W 1992–1993 
roku zwróciłem uwagę na najistotniejsze 
jej aspekty oraz zaznaczyłem, że występu-
ją inne materiały Towarzystwa związane 
z badaniami gdańskiego pastora, których 

7 Tamże, s. 215.
8 J. Treder, Mrongowiusz…, s. 180–181.
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nie opublikowałem. Mój adwersarz ich 
jednak nie wykorzystał.

Z programowego listu Mrongowiu-
sza do nadprezydenta prowincji Pomo-
rze dr. Sacka z dnia 21 lutego 1827 roku 
w pierwszym sprawozdaniu Towarzystwa 
przemilczano, że: 1) pastor prosił go, aby 
skierował pismo zobowiązujące pastorów, 
nauczycieli itd. do udzielenia mu pomocy 
w prowadzonych badaniach terenowych; 
2) poinformował nadprezydenta o swych 
kontaktach z superintendentem trzebia-
towskim Johannem Ch. Hakenem oraz 
posiadanych pomocach do badań nad 
słowiańszczyzną oraz 3) wyznaczył swe-
go następcę badań nad kaszubszczyzną 
na wypadek śmierci. Jeśli chodzi o list 
z 25 maja 1827 roku, to w drugim spra-
wozdaniu Towarzystwa nie opublikowa-
no rzeczy najważniejszej – kaszubskiego 
słowniczka Mrongowiusza, będącego 
owocem jego kaszubskich badań tereno-
wych oraz – co dla przyszłych badań pa-
stora było jeszcze ważniejsze – dopisano 
(czego nie było w liście), jakoby pastor 
prosił o pomoc w prowadzonych bada-
niach ze strony zespołu zorganizowanego 
przez Towarzystwo9. Spraw tych Treder 
nie dostrzega i wbrew faktom pisze, że 
Towarzystwo wiernie oddawało w swych 
sprawozdaniach korespondencję z Mron-
gowiuszem. Podobnych przeinaczeń i opu-
stów w materiałach Towarzystwa wy-
paczających stan faktyczny będzie – jak 
zobaczymy – więcej.

9 Z. Szultka, Nowe spojrzenie…, cz. II, 
s. 155, 156, 169.

Mój adwersarz poddał więc analizie 
porównawczej dwa listy Mrongowiusza 
objęte sprawozdaniami Towarzystwa, 
opublikowanymi przez Pniewskiego i nie-
zgodnie ze stanem faktycznym rozciągnął 
na wszystkie listy Mrongowiusza, chociaż 
cztery z nich całkowicie pominął i nie po-
równał z publikowanymi sprawozdaniami 
Towarzystwa z następnych lat, których 
nie wykorzystał. Dodam więc krótko, że 
o dwóch z czterech listów pastora Towa-
rzystwo w następnych latach w ogóle nie 
wspomniało, jednego zaś treść przedsta-
wiało tylko częściowo. Czy w świetle po-
wyższego kwestionowanie moich ustaleń 
przez Tredera, w którego postępowaniu 
dowodowym znalazło się takie mnóstwo 
defektów, było uprawnione i jest wiary-
godne? Na te pytania autor sam musi sobie 
odpowiedzieć.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, 
że gdyby Pniewski i Bieńkowski zna-
li całą korespondencję Mrongowiusza 
z Towarzystwem i wykorzystali protoko-
ły z posiedzeń jego Zarządu – które były 
dostępne dla Tredera, a ten ich nie wyko-
rzystał – to ujęcie badań Mrongowiusza 
przez dwóch pierwszych byłoby inne. Li-
sty Mrongowiusza opublikowałem, krótko 
streściłem i opatrzyłem jeszcze krótszym 
komentarzem, a które stały się powodem 
ostrej krytyki ze strony Tredera. W rzeczy 
samej istotą tej krytyki jest podważanie 
nowych źródeł bez ich lektury i analizy bo 
o zawartych w nich informacjach nie pisali 
Pniewski i Bieńkowski. Oznacza to pod-
ważanie listów Mrongowiusza i dokumen-
tacji Towarzystwa, której autor „Mrongo-
wiusza jako kaszubologa” nie zna.
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W celu uniknięcia zarzutów błędnej 
lub nieostrej interpretacji poglądów ad-
wersarza, koniecznym będzie przytacza-
nie przydługich cytatów z jego studium. 
We wprowadzeniu czytamy: „Podkreślić 
trzeba, iż historycy albo nie doceniają pro-
blematyki językowej, albo jej należycie nie 
rozumieją; tymczasem dla wszystkich jest 
oczywiste, że Mrongowiusz – poza tym, 
że był humanistą, poliglotą i pedagogiem 
– był przede wszystkim filologiem i lek-
sykografem. Przykładowo Z. Szultka dość 
szeroko, choć jednostronnie i w sposób 
nazbyt upolityczniony ujął tło jego działal-
ności, np. więcej tu informacji o szczeciń-
skim Towarzystwie i postawie pastorów 
na Pomorzu Zachodnim”10. Z tą bardzo 
nieostrą i niepopartą żadnym dowodem 
wypowiedzią dyskutować się nie godzi, 
ale dodam, że dla mnie Mrongowiusz był 
i pozostanie przede wszystkim gorliwym 
i oddanym duszpasterzem – pastorem.

Tredera wywody w punkcie „Z ży-
cia” kończy cytat z Nowego spojrzenia…: 
„K.C. Mrongowiusz pierwszy zgłosił po-
stulat podjęcia badań terenowych nad ca-
łym kaszubskim obszarem językowym 
i opracowania kaszubskiego słownika […]. 
Ważniejsze jest jednak to, że on – również 
jako pierwszy – przystąpił do jego reali-
zacji. Taki postulat programowy istotnie 
pierwszy zgłosił, ale okazuje się, że wcze-
śniej niejedno już w tym zakresie zrobiono, 
a wyrazów zebrano nawet znacznie więcej 
niż Mrongowiusz, mianowicie w dzie-
le Srovnitelъnyje slovari czy w pracach 

10 J. Treder, Mrongowiusz…, s. 166.

K. von Antona”11. Podtrzymuję swój po-
gląd, bo ani wydawcy rosyjskiego słow-
nika, ani von Anton badań terenowych na 
Kaszubach nie prowadzili. Ponadto pra-
gnę dodać, że w ostatnim znanym liście 
z 20 grudnia 1830 roku do szczecińskiego 
Towarzystwa Mrongowiusz pisał: „ja wie-
le materiałów, również kaszubskich wy-
razów zebrałem, jednak nie mogę do tego 
[ich opracowań] dojść [z braku czasu]”12. 
Doprawdy nie wiem, kto więcej zebrał ka-
szubskich materiałów leksykalnych.

W „Czasie zainteresowania się Ka-
szubami” przytoczono literaturę, z której 
jednoznacznie wynika, że pierwsze ka-
szubizmy Mrongowiusz zamieścił w słow-
niku z 1803 roku, a nie w słowniku z 1823 
roku, jak pisałem. Słusznie więc zwróco-
no uwagę, że moja informacja jest „niedo-
kładna”13.

W „Programie badań” ograniczono się 
do rozważań nad genezą programu badań 
Mrongowiusza i można byłoby nad nimi 
przejść do porządku dziennego, gdyż są 
one mniej klarowną wykładnią ustaleń 
Bieńkowskiego, gdyby nie następujące 
ich „wzbogacenie”: „Bardzo prawdopo-
dobne byłoby także istnienie naukowego 
(i korespondencyjnego) trójkąta Haken – 
Anton Dobrovskỳ – Mrongowiusz. Jeśli 
bowiem Mrongowiusz proponował – «za 
sprawą Mrongowiusza» – szczecińskie-
mu Towarzystwu na członka Łużyczanina 
J. Müllera, ucznia Dobrovského, członka 

11 Tamże, s. 168.
12 Z. Szultka, Nowe spojrzenie…, cz. II, 

s. 190.
13 J. Treder, Mrongowiusz…, s. 169.
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Oberlausitzer Gesellschaft der Wissen-
schaffen in Görlitz, czyli w rodzinnym 
mieście Antona, to powinien znać również 
samego Dobrovského, jednocześnie mógł 
wiedzieć o głośnej i wielokroć recenzo-
wanej książce Antona z 1783 roku, który 
uzyskał słowiński materiał słownikowy 
od Hakena”14. Rezygnując z prostowania 
błędów logicznych, rzeczowych i nieści-
słości, bo zajęłoby to wiele więcej miejsca 
niż powyższy cytat, pragnę ograniczyć się 
do zwrócenia uwagi na prawdopodobne – 
zdaniem Tredera – „istnienie naukowego 
(i korespondującego) trójkąta”. Takiego 
„trójkąta” być nie mogło, bo kiedy Mron-
gowiusz rozważał plan badań nad kaszub-
szczyzną w 1825 roku, prepozyt Christian 
W. Haken nie żył od 1791 roku, zaś Karl 
G. v. Anton od 1818 roku. Nie rozumiem, 
dlaczego Treder przeinaczył moją bardzo 
trafną wypowiedź o programie Mrongo-
wiusza: „właściwie był on koncentracją 
jego koncepcji z 1823 r. ze szczególnym 
uwzględnieniem życzeń hr. M.P. Rumian-
cowa”15 i napisał: „Szultka też napomyka 
o «szczególnych życzeniach» Rumianco-
wa”16.

„Motywy podejścia badań tereno-
wych” rozpoczyna akceptacja Tredera, 
że kaszubskie badania terenowe Mrongo-
wiusza należy rozpatrywać w kontekście 
obrony Kaszubów przed narzucaniem im 
języka niemieckiego. „Gdy Haken i Kum-
mer gromadzili kaszubskie wyrazy, to 

14 Tamże, s. 171.
15 Z. Szultka, Nowe spojrzenie…, cz. I, 

s. 218.
16 J. Treder, Mrongowiusz…, s. 171.

Kaszubi w Pomorsce znajdowali się w ob-
rębie państwa pruskiego, natomiast tzw. 
Kaszuby właściwe włączono doń dopiero 
w 1793 r., czyli 5 lat przed osiedleniem się 
Mrongowiusza w Gdańsku”17. Nigdy nie 
przypuszczałem, że prof. zw. dr hab. Jerzy 
Treder nie zna rozbiorów Polski. Niech to 
wystarczy za komentarz i sprostowanie 
fundamentalnego błędu rzeczowego.

Konsekwencją mojego wyrażonego 
na początku akapitu poglądu było, że na-
pisałem: „Pogląd Ch. Krollmanna, jakoby 
zajmował się on [Mrongowiusz] kaszub-
szczyzną i językiem polskim «jedynie 
z naukowego punktu widzenia» jest więc 
całkowicie mylny”18. Treder wypowiedź tę 
zinterpretował następująco: „Kwestiono-
wanie przez Szultkę konstatacji, że «zaj-
mował się on kaszubszczyzną i językiem 
polskim ‘jedynie z naukowego punktu 
widzenia’» zakłada przypuszczenie, iż 
ten «lojalny poddany», choć wykazujący 
«dużą wrażliwość na wszelkie ogranicze-
nia praw języka polskiego czy nadużycia 
władzy», jawnie uprawiał politykę pru-
ską”. Cytat ten jest niekwestionowanym 
dowodem „jawnego uprawiania” przez 
Tredera piśmiennictwa rażąco godzącego 
w zasady etyki naukowej i logiki.

Mój adwersarz nie zgadza się z inny-
mi moimi poglądami, będącymi streszcze-
niem listów Mrongowiusza, których źródeł 
swoim zwyczajem nie czyta i w konkluzji 
stwierdza: „W rezultacie jednak ujmu-
je to następująco: «jego badania odbiły 

17 Tamże, s. 172.
18 Z. Szultka, Nowe spojrzenie…, cz. I, 

s. 226.
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się szerokim echem wśród całej ludności 
słowiańskiej wschodniego pasa rejencji 
koszalińskiej i przez to nadały im społecz-
no-polityczny wymiar». Czy istotnie po-
byt Mrongowiusza w tych wsiach «odbił 
się szerokim echem wśród Kaszubów nie 
tylko tych parafii, ale całego kaszubskie-
go obszaru językowego wschodniej części 
rejencji koszalińskiej»? Kto tamże mógł 
nadać taki rozgłos. Podzielam w tej mate-
rii wyważoną […] konstatację Pniewskie-
go […]”19.

Rozważania o „Motywach podjęcia 
badań terenowych” kończy następujący 
akapit: „Na koniec w tym kontekście sko-
mentować by trzeba zdanie: «Domagał 
się, aby kaszubskie dzieci miały religię 
w szkołach i katechezy kościelne w ich 
języku macierzystym, czyli kaszubskim. 
Ponieważ nie był on ani językiem pisa-
nym, ani kościelnym (liturgicznym), a Ka-
szubi od początków chrześcijaństwa, zaś 
głównie od czasów reformacji w kościo-
łach posługiwali się polszczyzną, którą 
z tego powodu oraz bliskiego pokrewień-
stwa z kaszubszczyzną dobrze rozumie-
li, w praktyce język polski zastępował 
kaszubski». Autor książek: Język polski 
w Kościele ewangelickoaugsburskim na 
Pomorzu Zachodnim od XVI do XIX wieku 
(Wrocław 1991) i Piśmiennictwo polskie 
i kaszubskie Pomorza Zachodniego od 
XVI do XIX wieku (Poznań 1994) – nie po-
winien popełniać takich lapsusów; łacinę, 
jako język kościelny po reformacji na Po-
morzu Zachodnim zastępował język nie-
miecki (m.in. dlatego, że nie były jeszcze 

19 Tamże.

przygotowane teksty w innym języku), 
tylko okresowo (por. Krofej, Pontanus) lo-
kalna odmiana języka polskiego czy próby 
w kaszubszczyźnie literackiej, natomiast 
na Pomorzu Gdańskim łacina oficjalnie 
trwała do Vaticanum II, oczywiście poza 
katechezą itp. Prawdą jest jednak, iż czę-
sto sam i za źródłami myli «polski» i «ka-
szubski». Mrongowiusz dobrze znał lokal-
ną rzeczywistość”20.

Co się tyczy rzekomych „lapsusów”, 
to oświadczam, że w cytowanych dwóch 
zdaniach nie zmieniam nawet przecinka, 
gdyż są prawidłowe. Wyjaśniam, że zo-
stały one wyrwane przez Tredera z aka-
pitu podsumowującego badania terenowe 
Mrongowiusza na Pomorzu Zachodnim 
w latach 1826–1827, których w tym czasie 
nie prowadził wśród katolickich Kaszu-
bów ówczesnych Prus Zachodnich. Od-
powiedni fragment mego podsumowania 
brzmiał: „Pastor [Mrongowiusz] prote-
stował przeciwko brutalnemu wypieraniu 
języka polskiego z ceremoniału ewange-
lickich zborów oraz nauczania szkolne-
go, karaniu Kaszubów za posługiwanie 
się językiem macierzystym itd. Domagał 
się, aby…”21. Moje uwagi dotyczące re-
lacji między językiem kaszubskim i pol-
skim w kościołach i szkołach odnosiły się 
wyłącznie do Kościoła ewangelickiego 
na Pomorzu Zachodnim; zostały wyrwa-
ne z kontekstu i całkowicie bezpodstaw-
nie rozciągnięte przez Tredera również 
na katolickich Kaszubów na Pomorzu 

20 Tamże, s. 173–174.
21 Tamże, cz. I, s. 240.
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Gdańskim. Ocenę takiego postępowania 
pozostawiam czytelnikom.

Punkt „Rosjanie czy Niemcy inspi-
ratorami?” kaszubskich badań tereno-
wych Mrongowiusza zasługuje na uwagę 
z dwóch powodów; pierwszy – zasadniczo 
zgadza się z moją tezą, że ich podjęcie 
wiązało się z inicjatywą byłego kancle-
rza rosyjskiego hrabiego Mikołaja P. Ru-
miancowa (1754–1826), przy czym: „Nie 
należy jej nie doceniać, nie powinno się 
jednak również jej przeceniać”. Drugi zaś 
to błędne stwierdzenie, że „Rosjanie in-
teresowali się Kaszubami wcześniej” niż 
Niemcy22. Jeśli teza ta jest prawdziwa, to 
jej autor powinien określić, dlaczego za 
Niemca nie uważa słupskiego prepozyta 
Christiana W. Hakena (1771–1791), radcy 
Konsystorza Ewangelickiego w Szczeci-
nie, dziejopisa Ludwiga W. Büggeman-
na (1743–1817), czołowego przedstawi-
ciela berlińskiego Oświecenia Antona 
F. Büschinga (1723–1793), prezydenta Ka-
mery Wojenno-Skarbowej w Gąbinie von 
Wobesera, by do nich się ograniczyć, gdyż 
wszyscy oni pisali lub publikowali rela-
cje o kaszubskiej ludności ewangelickiej 
Pomorza Zachodniego przed wydaniem 
przez Rosjan Słowników porównawczych 
języków i narzeczy Europy i Azji w 1787 
i 1789 roku.

Punkt „Towarzystwo Dziejów i Sta-
rożytności Pomorskich” to prawdziwy akt 
oskarżenia nie tylko przeciwko moim 
poglądom, ale też osobie. Rozpoczyna 
go zdanie: „Stosunek Towarzystwa do 
Mrongowiusza (członka od w 1827 r.) 

22 J. Treder, Mrongowiusz..., s. 174.

[sic!] i badań kaszubskich wydają się 
w rozprawie Z. Szultki ważniejsze niż sam 
Mrongowiusz. […]. Prezentując poglądy 
i nastawienie wobec ludności kaszub-
skiej pastorów Hakena i Lorka, Szultka 
zdaje się zakładać, że Towarzystwo […] 
powinno żywiej angażować się w spra-
wy bieżące, np. chronić Kaszubów przed 
germanizacją”23. Zwracam uwagę, że mój 
adwersarz czyni mi wyrzuty nie z powodu 
tego co napisałem, ale z powodu tego, cze-
go nie napisałem, ale „zakładałem”. Co ta-
kie postępowanie ma wspólnego z nauką, 
niech odpowie sobie autor.

Dalej czytamy: „Szultka tworzy też 
quasi-problemy typu […] Mrongowiusz 
jednak przedstawił faktyczny stan rzeczy, 
«że się ich [Kaszubów] język macierzysty 
gwałtem usuwa z kościołów i szkół» itd., 
jednak z jego strony bez słowa o ukróceniu 
takich praktyk, jedynie z wyrażeniem na-
dziei, że rząd pruski «zatroszczy się o wię-
cej katedr tego języka na uniwersytetach 
i w gimnazjach, aby krajowi nie zabrakło 
nauczycieli itd.»”24

Nie sposób zacytować wszystkich za-
rzutów pod moim adresem, bo zajęłoby 
to najmniej dwie strony druku. Fragment 
od „Mrongowiusz…” przytoczyłem dla-
tego, aby ukazać manipulacyjne metody 
dyskusji Tredera oraz nieprawdopodobną 
nieznajomość przez niego źródeł. Zdanie: 
„że się ich [Kaszubów] język macierzy-
sty gwałtem usuwa z kościołów i szkół” 
pochodzi z listu Mrongowiusza do szcze-
cińskiego Towarzystwa z 17 lipca 1828 

23 Tamże, s. 176–177.
24 Tamże, s. 178.
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roku. Cztery zdania dalej pastor pisał: 
„Oni [Kaszubi] prosili mnie, abym o ich 
niedoli poskarżył się panu nadprezyden-
towi [prowincji Pomorze] i musiałem im 
to przyrzec”25. Dalej wykażę, że w 99% 
Mrongowiusz interweniował u dr. Johan-
na A. Sacka. Takie są fakty, a Treder pisał: 
„jednak z jego [Mrongowiusza] strony bez 
słowa o ukróceniu takich praktyk”. To nie 
jest tylko manipulowanie moimi pogląda-
mi i tekstami, ale wypaczanie i fałszowa-
nie poglądów i oryginalnych listów Mron-
gowiusza. Zdaniem mego adwersarza 
Mrongowiusz wyraził jedynie nadzieję, 
iż władze pruskie „zatroszczą się o więcej 
katedr tego języka [polskiego] na uniwer-
sytetach i w gimnazjach, aby krajowi nie 
zabrakło nauczycieli itd.”26 Nie chodzi tu 
o to, że cytat od: „zatroszczą się…” został 
zniekształcony przez Tredera, dla naszych 
rozważań bardzo ważne są nie tylko tre-
ści, ale i chronologia listów Mrongowiu-
sza, który w sprawie języka polskiego wy-
powiedział się 25 maja 1827 roku, a więc 
przed drugą podróżą badawczą, natomiast 
zaprotestował przeciwko gwałtownemu 
rugowaniu kaszubszczyzny z kościołów 
i szkół w liście z 17 lipca 1828 roku, a więc 
po drugiej wyprawie badawczej. Fakt ten 
winien zwrócić uwagę, że przed lub w cza-
sie tej podróży zaszły wydarzenia, które 
spowodowały zmianę stosunku pastora do 
badań terenowych i Towarzystwa.

Przytoczone cytaty nie wyczerpu-
ją stawianych mi zarzutów. Czytamy 

25 Z. Szultka, Nowe spojrzenie…, cz. II, 
s. 189.

26 J. Treder, Mrongowiusz..., s. 178.

bowiem: „Bieńkowski stwierdził, że 
Mrongowiusz, widząc rozległość owych 
badań i biorąc pod uwagę swój wiek i brak 
czasu, proponował prowadzenie ich [ba-
dań terenowych] przez zespół, sugerując 
Lorka i Kobersteina. Szultka mimo oczy-
wistości sprawy stawia kwestię tak, że «to 
nie K.C. Mrongowiusz – jak przyjmuje 
cała dotychczasowa literatura – wysu-
nął koncepcję zespołowego prowadzenia 
badań nad kaszubszczyzną, ale szcze-
cińskie Towarzystwo wbrew jego woli» 
[…]. Z. Szultka przy prezentacji badań 
Mrongowiusza zmierza do dyskredy-
tacji Towarzystwa […]. Szultka znalazł 
sposób, aby przedstawić Mrongowiusza 
w świetle wielkiej polityki…”27. Rezy-
gnuję z dalszego cytowania zarzutów, bo 
ich autor posługując się znanymi już me-
todami – nie wykorzystując źródeł lub je 
błędnie interpretując, wyrywając zdania 
lub zwroty z kontekstów, nie biorąc pod 
uwagę chronologii wydarzeń, które raz 
pomija, drugim razem wyolbrzymia i in-
nymi, w nauce niepochwalanymi – dąży 
jedynie do wykazania, że to, co napisałem, 
jest błędne, nie dostrzegając, że faktycznie 
podważa źródła przeze mnie opublikowa-
ne, które mógłby doskonale poszerzyć, 
gdyby pogłębił kwerendę archiwalną. Dla 
wzmocnienia swych zarzutów wykorzy-
stuje ustalenia wcześniejszych badaczy 
– Pniewskiego, Bieńkowskiego, Andrzeja 
Bukowskiego, Jana Karnowskiego i innych 
– nie bacząc, że żaden z nich materiałów 
źródłowych, będących podstawą moich 
tez i hipotez, nie znał i nie wykorzystał. 

27 Tamże.
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Myślę, że pożyteczniejszym niż konty-
nuowanie dalszej polemiki z wyżej przy-
toczonymi poglądami Tredera będzie 
przedstawienie genezy, uwarunkowań, 
przebiegu i rezultatów badań terenowych 
Mrongowiusza na kaszubskim obszarze 
językowym wschodniej części rejencji 
koszalińskiej, poszerzonych o pogłębioną 
kwerendę archiwalną w Archiwum Pań-
stwowym w Szczecinie.

Rozważania zacząć należy od kry-
tyki wewnętrznej listu hrabiego Miko-
łaja P. Rumiancowa (1754–1826), byłego 
kanclerza i ministra spraw zagranicznych 
Rosji, datowanego w Homlu 23 lipca 1823 
roku, a opublikowanego przez Pniewskie-
go28, który zaczerpnął go ze wstępu słow-
nika polsko-niemieckiego Mrongowiusza 
z 1835 roku.29 Pniewski pisał, że dopiero 
po ukazaniu się w początkach 1825 roku 
w Bibliograficzeskich Listach recenzji Pio-
tra J. Köppena (1793–1864) Mrongowiu-
szowego Słownika niemieckopolskiego 
z 1823 r., nastąpiła żywa wymiana kore-
spondencji gdańskiego pastora z rosyj-
skimi intelektualistami, w tym z hrabią 
Rumiancowem30. Bieńkowski uważał, że: 
„Korespondencja w latach 1823–1826, 
a zwłaszcza uwagi Rumiancowa [z 23 lip-
ca 1823], stała się dla Mrongowiusza 

28 W. Pniewski, Krzysztof Celestyn Mron-
gowjusz…, s. 153–154.

29 Dokładny Słownik PolskoNiemiecki 
kry  tycznie wypracowany. Ausführliches Pol-
nischDeutsches Wörterbuch kritisch bearbei-
tet von Christoph Cölestin Mrongovius, Kö-
nigsberg i. Pr. 1835.

30 W. Pniewski, Krzysztof Celestyn Mron-
gowjusz…, s. 31–32.

podstawą programu badań kaszubszczy-
zny […]”31. Pogląd ten przyjął J. Treder32, 
ja zaś uważałem, że w 1825 roku33. Mron-
gowiusz odpowiedział hrabiemu 28 wrze-
śnia 1825 i 27 kwietnia 1826 roku, ale 
– co zwraca uwagę – listy skierował na 
adres Köppena prosząc go, aby dokład-
nie poinformował o ich treści hrabiego 
lub jego spadkobierców. W swych listach 
Mrongowiusz zdawał sprawę z realizacji 
postulatów i życzeń hrabiego, zawartych 
w jego liście z 23 lipca 1825 roku, a nie 
z 1823. Nie mogę sobie wyobrazić, aby pa-
stor odpowiedział na list rosyjskiego dy-
gnitarza po ponad dwóch latach34.

Wydaje się, że dopiero pod wpływem 
opublikowanej recenzji Köppena Mrongo-
wiuszowego Słownika niemieckopolskie-
go z 1823 roku, w którym pastor kolejny 
raz zwrócił uwagę na szybkie zanikanie 
kaszubszczyzny na terenach wschodniej 
części Pomorza Zachodniego, zwłasz-
cza w powiecie słupskim, zamieszkałym 
przez tzw. Kabatków, zwrócono uwagę 
na konieczność badań terenowych. Dlate-
go pisał, że „byłoby dla historyka rzeczą 
bardzo pożyteczną, gdyby jakiś polski 
językoznawca zechciał objechać wszyst-
kie kaszubskie wioski, pozbierał także 
stare wyrazy i wydał dialektologiczny 

31 W. Bieńkowski, Krzysztof Celestyn 
Mrongowiusz…, s. 82 oraz przypis 13, s. 182.

32 J. Treder, Mrongowiusz…, s. 171.
33 Z. Szultka, Nowe spojrzenie…, cz. I, 

s. 216.
34 W. Pniewski, Krzysztof Celestyn Mron-

gowjusz…, s. 154–162.
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słownik kaszubski (kaschubisches Idioti-
con)”35. W tym miejscu należy podkreślić, 
że Mrongowiusz już w 1804 roku doszedł 
do wniosku, że w celu poznania języka 
„starosłowiańskiego” należy objechać 
całe wybrzeże morskie, czego nie mógł 
dokonać z braku środków36. Mrongowiusz 
pierwszy zgłosił postulat podjęcia badań 
terenowych nad całym kaszubskim ob-
szarem językowym i opracowania kaszub-
skiego słownika. Jeszcze ważniejsze jest, 
że to właśnie on – również jako pierwszy 
– przystąpił do jego realizacji.

W przedmowie do słownika Mrongo-
wiusz dokonał również krótkiej charakte-
rystyki języka kaszubskiego. Napisał bo-
wiem, że „wymowa Kaszubów nie jest tak 
dźwięczna jak polska, wzdłużają tam bar-
dzo wyrazy i nacisk kładą nie zawsze, jak 
Polacy na przedostatnią zgłoskę, lecz jak 
Rosjanie, także często na trzecią od końca 
i dlatego ostatnią zgłoskę niejednokrotnie 
skracają”37. Chociaż w innym miejscu tego 
słownika pisał, że kaszubszczyzna jest 
„językiem staropomorskim, siostrą języka 
wendyjskiego”38, to cytowany wyżej ustęp 
i kontakty z księciem Adamem K. Czar-
toryskim (1734–1823) oraz recenzja tego 
słownika pióra rosyjskiego historyka i ję-
zykoznawcy, blisko związanego z wieloma 

35 Słownik niemieckopolski. Deutschpol-
nisches Handwörterbuch nach Adelung und 
Linde bearbeitet von Christoph Celestin Mron-
govius, Danzig 1823, Vorrede, s. VI.

36 W. Pniewski, Krzysztof Celestyn Mron-
gowjusz…, s. 154–155.

37 Tłumaczenie za W. Pniewski, Krzysztof 
Celestyn Mrongowjusz…, s. 31.

38 Słownik niemieckopolski…, s. 709.

postaciami życia politycznego Rosji, Pio-
tra J. Köppena (1793–1864), zwróciły 
uwagę rosyjskiego środowiska naukowe-
go i politycznego na kaszubskie zainte-
resowania Mrongowiusza, w tym kancle-
rza i wieloletniego ministra hr. Mikołaja 
P. Rumiancowa (1754–1826), który prosił 
Mrongowiusza, aby objechał wszystkie 
miejscowości zamieszkałe przez ludność 
kaszubską, zrobił ich wykaz i w miarę 
możliwości naniósł je na mapę, zakupił 
dla niego książki, sporządził odpisy ręko-
pisów, dokumentów i tekstów religijnych, 
spisał baśnie39. Jest – bynajmniej w części 
– bardzo prawdopodobne, że wartość za-
kupionych książek przewyższała 200 rubli 
(60 talarów) i Mrongowiusz podróże po 
Kaszubach odbył – jak przyjmuje zgodnie 
cała literatura – na własny koszt.

Wydaje się, że gratulacje, prośby i ży-
czenia oraz przekazane środki finansowe 
przekonały Mrongowiusza, że hrabiemu 
rzeczywiście zależy na spełnieniu skie-
rowanych pod jego adresem postulatów 
badawczych. Dlatego w drugiej połowie 
1825 roku i w początkach następnego pod-
jął intensywne przygotowania do plano-
wanej podróży badawczej po Kaszubach, 
głównie synodu słupskiego, zwłaszcza na 
terenie tzw. Kabatków, gdyż z literatury 
wiedział, iż wśród nich kaszubszczyzna 
miała być najżywotniejsza i zachować wie-
le pierwotnych form językowych i kulturo-
wych40. Dowiadujemy się o nich z trzech 

39 Dokładny Słownik PolskoNiemiecki…, 
s. XI–XII; W. Pniewski, Krzysztof Celestyn 
Mrongowjusz…, s. 160–162.

40 Najpewniej znał relację słupskie-
go prepozyta Ch.W. Hakena (1771–1791), 
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źródeł: listów Mrongowiusza do Köppena, 
nadprezydenta Pomorza dr. Sacka i z ar-
chiwalii szczecińskiego Towarzystwa. La-
tem 1825 roku pastor zwrócił się do su-
perintendenta staromiejskiego synodu 
słupskiego, terytorialnie właściwego dla 
kaszubskich parafii Johanna K.M. Gro-
lopa (1818–1828) z prośbą o przesłanie 
wykazu miejscowości zamieszkałych 
przez Kaszubów w podległym mu syno-
dzie oraz podanie nazwisk pastorów, za-
krystianów i nauczycieli znających język 
kaszubski. Wiele wskazuje na to, że wy-
kaz taki otrzymał, zaś informacje od su-
perintendenta Grolopa utwierdziły go, że 
terenem badań winne być przede wszyst-
kim parafie główczycka i cecenowska41. 
Nawiązał kontakt z superintendentem 

opublikowaną przez L.W. Brüggemanna, Au-
sführliche Beschreibung des gegenwärtigen 
Zustandes des Königl. Preußischen Herzog-
thums Vor und HinterPommern, T. I, Stettin 
1779, s. L–LIII oraz pastora Johanna F. Bac-
ke, tamże, s. XLVIII–XLIX. Przekaz Hakena 
spopularyzował Ch.F. Wutstrack, Kurze histo-
rischgeographischstatistische Beschreibung 
von dem königlichpreussischen Herzogthu-
me Vor und HinterPommern, Stettin 1793, 
s. 187–188, 237–238; tenże, Nachtrag zu der 
Kurzen…, Stettin 1795, s. 63, 251, 330; G.L. 
Lorek, Zur Charakteristik der Kaschuben am 
LebaStrome, „Pommersche Provinzial-Blätter 
für Stadt und Land” 2, 1821, s. 334–363; tenże, 
ExtraKassubischer Aberglaube zur Beherzi-
gung für die Gegner einer zweckmäßigen Auf-
klärung das Landvolks und Verbesserung sei-
ner Schulen, tamże, 2, 1821, s. 421–426; tenże, 
Abentheuerliche Einführung eines Predigers in 
sein Pfarramt. Ein charakteristischer Beitrag 
zur Sinnesart der Kassuben am LebaStrome, 
tamże, 3, 1821, s. 306–320 i n.

41 Archiwum Państwowe w Szczecinie (da-
lej AP Szczecin), Szczecin, Rękopisy i Spuści-
zny, 185, b.f.

trzebiatowskim Johannem Ch. Hakenem 
(1767–1835), redaktorem pierwszego cza-
sopisma pomorskiego o naukowych am-
bicjach, „Pommersche Provinzial-Blätter 
für Stadt und Land”, bliskim współpra-
cownikiem nadprezydenta prowincji Po-
morze, który przekazał Mrongowuszowi 
niektóre numery wydawanego przez siebie 
organu, w tym z pewnością z artykułami 
cecenowskiego pastora Gottlieba L. Lorka 
(1806–1837) o Kaszubach swej parafii, po-
przedzonymi słowem wstępnym właśnie 
superintendenta Hakena42.

Pastor Mrongowiusz bardzo dokład-
nie 28 września 1825 roku i 28 kwietnia 
1826 roku poinformował również – za 
pośrednictwem Köppena – hr. Rumian-
cowa o realizacji jego próśb i uwag skie-
rowanych pod adresem pastora, chociaż 
hrabia zmarł 6 stycznia 1826 roku. Stwier-
dził też, że zły stan dróg i nienajlepsze 
zdrowie powodują, że podróż odbędzie 
przy lepszych warunkach pogodowych 
w przyszłym roku. W tym roku planował 
zwrócić się do superintendenta Grolopa 
o wspomniane wyżej wykazy, przy któ-
rych pomocy chciał ustalić, „jak ten lud 
nazwany: Kabatkowie albo Kaboatkowie, 
Kapotkowie i czy Kabatkowie od nich się 
różnią”. 28 września 1825 roku zapewnił 
ponadto hrabiego, że aby poznać język 
„starosłowiański”, należy objechać całe 
wybrzeże morskie oraz iż „z wielką przy-
jemnością dokładnie zbadałbym te narze-
cza, gdybym był majętnym człowiekiem, 
to zrobiłbym to na własny koszt, ponieważ 

42 Z. Szultka, Nowe spojrzenie…, cz. II, 
s. 169.
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doprawdy żywię wielkie zamiłowanie 
względem studiów nad słowiańskimi dia-
lektami, ale brakuje mi środków (Hilfsmit-
tel) na nabycie drogich dzieł”43.

Ponieważ hr. Rumiancow pytał o ka-
szubskie nazwy miesięcy, Mrongowiusz 
zaznaczył, że podał je w swym słowniku 
z 1823 roku, ponadto poinformował Rosja-
nina, iż przeprowadził kwerendę słowiań-
ską w gdańskim archiwum, która zakoń-
czyła się bezowocnie, ale wyraził nadzieję, 
że słowiańskie materiały mogą znajdować 
się na Pomorzu Zachodnim, o ile nie ule-
gły zniszczeniu w czasie wojen, na co 
zwrócił mu uwagę burmistrz „kaszubskie-
go miasteczka Lębork” Karl Höne44. W ra-
mach przygotowań do podróży badawczej 
rozważał też przeprowadzenie kwerendy 
w spuściźnie klasztoru kartuzów oraz bi-
bliotece miasta Gdańska45. Poinformował 
hrabiego, że w czasie badań terenowych 
sprawdzi, czy kobiecy strój Kabatków jest 
podobny do ubioru Łużyczanek, będą-
cych również wyznania luterańskiego46. 

43 W. Pniewski, Krzysztof Celestyn Mron-
gowjusz…, cz. II, s. 169.

44 K. Höne, burmistrz Lęborka 1798–1821. 
G. Kratz, R. Klempin, Die Städte der Provinz 
Pommern, Berlin 1865, s. 251; Z. Szultka, 
W lennym i pełnoprawnym władaniu Bran-
denburgii i Prus (1657/1658–1772/1777–1815), 
w: Dzieje Lęborka, red. J. Borzyszkowski, Lę-
bork–Gdańsk 2009, s. 188–189.

45 W. Pniewski, Krzysztof Celestyn Mron-
gowjusz…, s. 156.

46 Tamże; W. Bieńkowski (Krzysztof Ce-
lestyn Mrongowiusz…, s. 83) przecenia tę 
uboczną informację wniesioną przez Mrongo-
wiusza pod wpływem uwagi superintendenta 
J.Ch. Hakena. Por. G.L. Lorek, Zur Charakte-
ristik…, s. 335.

Wszystko to dowodzi, że przed podróżą 
badawczą na Kaszuby Mrongowiusz znał 
większość publikacji o Kaszubach na Po-
morzu Zachodnim. W liście z 28 września 
1825 roku ustosunkował się również do in-
nego postulatu Rumiancowa, mianowicie 
kwestii miejsca i przynależności kaszub-
szczyzny w rodzinie języków słowiań-
skich według kryteriów ojca slawistyki, 
czeskiego uczonego Józefa Dobrovsky’ego 
(1753–1829). Stwierdził, że kryteria te dla 
„niektórych są wątpliwe” i pogląd ten po-
parł własnym dowodem47.

W liście z 28 kwietnia 1826 roku48 
Mrongowiusz poinformował Köppena 
o zakupie książek dla nieżyjącego hrabie-
go oraz o tym, że podróż badawczą podej-
mie zaraz po Zielonych Świątkach, które 
tego roku przypadały 14 maja, na odbycie 
której otrzymał od nadprezydenta Pomo-
rza dokument zobowiązujący pastorów, 
sołtysów i urzędników domenialnych do 
udzielenia mu pomocy w czasie badań. Re-
alistycznie oceniał, że w czasie jednej po-
dróży nie zdoła wyjaśnić wszystkiego, ale 
dodał, że w zimie spotkał osobę, mieszka-
jącą przed laty w pobliżu Kabatków.

Tak przedstawiały się przygotowania 
Mrongowiusza do badań terenowych na 
Kaszubach, gdy zaś chodzi o ich program, 
to pastor przesłał go nadprezydentowi Po-
morza dr. Sackowi 21 lutego 1826 roku. 
W zgodnej opinii badaczy jego podstawą 
były myśli pastora zawarte we wstępie 
słownika z 1823 roku, poszerzone o uwagi 

47 W. Pniewski, Krzysztof Celestyn Mron-
gowjusz…, s. 156.

48 Tamże, s. 158–160.
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i postulaty hr. Rumiancowa49. Wydaje się, 
że będzie rzeczą właściwą dodać trzeci 
czynnik – list nadprezydenta dr. Sacka 
do Mrongowiusza z 10 lutego 1826 roku, 
dlatego, że pytał w nim pastora nie o jego 
program badań terenowych, ale o „pro-
pozycje Rumiancowa” dotyczące języka 
„Kabatków albo starych Kaszubów” i ich 
tradycji50. Nadprezydent w centrum uwagi 
postawił więc sprawy będące przedmio-
tem zainteresowań byłego dostojnika ro-
syjskiego i przez to w poważnym stopniu 
wpłynął na odpowiedź Mrongowiusza. 
Jego program badań był faktycznie odpo-
wiedzią na list nadprezydenta.

Niestety nie znamy pisma dr. Sacka 
występującego w roli nadprezydenta pro-
wincji Pomorze, czyli najwyższego przed-
stawiciela władz pruskich na Pomorzu 
Zachodnim, a nie w roli prezesa założo-
nego w 1824 roku Towarzystwa Historii 
i Starożytności Pomorza (Gesellschaft 
für Pommersche Geschichte und Alter-
tumskunde). Z tego względu i z uwagi 
na treść skierowanego do Mrongowiusza 
pytania, obiektywnie nadprezydent nadał 
jego badaniom terytorialnym na Kaszu-
bach od ich narodzin polityczne zabarwie-
nie. Nadprezydent Sack postąpił tak nie 
pod wpływem „rozgłosu” badań pastora 
w polskiej i rosyjskiej prasie – jak widział 

49 Tamże, s. 32 i n.; W. Bieńkowski, Krzysz-
tof Celestyn Mrongowiusz…, s. 82; Z. Szult-
ka, Nowe spojrzenie…, cz. I, s. 216–217. Bar-
dzo nieostro kwestię tę przedstawił J. Treder, 
Mrongowiusz…, s. 174–176.

50 Z. Szultka, Nowe spojrzenie…, cz. II, 
s. 168.

to W. Bieńkowski51 – czy bałamutnych 
wywodów Tredera52, ale – jak trafnie pisał 
W. Pniewski53 – „gazet berlińskich”. Wi-
dać, że planom badawczym nad kaszubsz-
czyzną słynnego leksykografa gdańskiego 
przyglądały się również kręgi intelektual-
ne Berlina.

Odpowiedź Mrongowiusza na pytanie 
nadprezydenta Sacka była natychmiasto-
wa oraz – jak ładnie ujął to Pniewski – 
„jasna i szczera”54, ale nazbyt pospieszna 
i nieco niedopracowana pod względem 
treści i formy. Pastor, jako lojalny, prawo-
rządny, o konserwatywnych poglądach 
społecznych i politycznych55 obywatel 
państwa pruskiego odpowiedział już po 
jedenastu dniach, tj. 21 lutego. Tego dnia 
wysłał nadprezydentowi list, w którym 
przedstawił krótko genezę badań i zade-
klarował wolę przekazania sprawozdania 
z ich wyników. Stwierdził, że dobrowol-
nie podjął się realizacji próśb i postulatów 
hr. Rumiancowa, który na ten cel prze-
znaczył niewielką kwotę. Mrongowiusz 
wyraził radość z powodu zainteresowania 
się nadprezydenta zanikającym językiem 
kaszubskim, bo przy jego i „pokrewnego 
języka polskiego” pomocy można wyja-
śnić etymologię nazw wielu miast i wsi 

51 W. Bieńkowski, Krzysztof Celestyn 
Mrongowiusz…, s. 82.

52 J. Treder, Mrongowiusz…, s. 174 i n.
53 W. Pniewski, Krzysztof Celestyn Mron-

gowjusz…, s. 32, 102.
54 Tamże, s. 32.
55 D. Jarociński, Poglądy społeczne pastora 

Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, „Mrą-
gowskie Studia Humanistyczne” 67, 2004–
2005, s. 226 i n.
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Pomorza. Poinformował nadprezydenta, 
że badania zamierza podjąć latem i prosił 
go: „Zechciałaby Wasza Ekscelencja jesz-
cze wyświadczyć wielką łaskę i polecić 
miejscowym pastorom albo nauczycielom 
udzielenia mi wsparcia, co bardzo ułatwi-
łoby [realizację] mego przedsięwzięcia”56. 
Przedstawił nadprezydentowi posiadane 
pomoce naukowe do badań nad leksyką 
słowiańską. List kończył akapit: „Gdybym 
zmarł i Wasza Ekscelencja nie chciała 
dopuścić, by sprawa [badań nad kaszub-
szczyzną] upadła, to mógłby ją przejąć 
dyrektor gimnazjum w Chojnicach, pan 
[dr Józef] Müller [1819–1828], urodzony 
Łużyczanin i uczeń słynnego [Józefa] Do-
brovsky’ego [1753–1829]”57. Odpowiedź 
Mrongowiusza nie pozostawia cienia wąt-
pliwości, że list od nadprezydenta Pomo-
rza przyjął on z wielką satysfakcją i wią-
zał z osobą dr. Sacka nadzieję nie tylko na 
życzliwość, ale również efektywne wspar-
cie jego badań. Od razu trzeba dodać, że 
się nie zawiódł, bo przed 25 marca 1826 
roku dr Sack zobowiązał „pastorów i soł-
tysów i urzędników” do udzielenia Mron-
gowiuszowi pomocy rzeczowej w prowa-
dzonych badaniach58. Najpóźniej tego dnia 
wszystkie papiery związane ze sprawą 
Mrongowiusza nadprezydent przekazał 

56 Z. Szultka, Nowe spojrzenie…, cz. II, 
s. 169.

57 Tamże.
58 AP Szczecin, Towarzystwo Historii 

i Starożytności Pomorza, 6, f. 28; Z. Szultka, 
Badania Krzysztofa Celestyna Mrongowiu-
sza nad kaszubszczyzną na Pomorzu Zachod-
nim, „Mrągowskie Studia Humanistyczne” 7, 
2004–2005, s. 252–253.

Towarzystwu Historii i Starożytności Po-
morza. Jego Zarząd 25 marca na swym 
posiedzeniu „przyjął je do wiadomości”59. 
W ten sposób sprawa badań Mrongowiu-
sza przeszła z rąk nadprezydenta w ręce 
Zarządu Towarzystwa, które do tego dnia 
nie miało z nią formalnie ani faktycznie 
nic wspólnego.

Przedłożony nadprezydentowi pro-
gram badań terenowych był konkretyza-
cją własnych zamierzeń pastora z 1823 
roku, poszerzonych o życzenia i postulaty 
hr. Rumiancowa. Najważniejsze jego ele-
menty to: sporządzenie słowniczka ka-
szubskiego i wykazu nazw miejscowości 
zamieszkałych przez Kaszubów oraz na-
niesienie ich na mapę, rozpatrzenie przy-
należności językowej kaszubszczyzny 
w grupie języków słowiańskich według 
kryteriów slawisty Józefa Dobrovsky’ego, 
ustalenie, jak mienią siebie Kaszubi i jak 
nazywają swych sąsiadów. Na życzenie 
hr. Rumiancowa Mrongowiusz winien 
sporządzić wykaz publikacji o Kaszubach, 
zebrać przysłowia, baśnie i opowiadania, 
sporządzić odpisy starych dokumentów 
lub kronik kaszubskich, wreszcie „kupić 
przynajmniej niektóre z tych książek re-
ligijnych. W przypadku ich braku powi-
nienem Ojcze nasz, Wyznanie wiary w ich 
dialekcie sprawić”60, czyli odpisać. Dotar-
cie i w miarę możliwości nabycie książek 
kościelnych i religijnych ewangelickiej 

59 AP Szczecin, Towarzystwo Historii i Sta-
rożytności Pomorza, 6, f. 53.

60 Z. Szultka, Nowe spojrzenie…, cz. II, 
s. 169.
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ludności kaszubskiej było ważnym celem 
badań terenowych Mrongowiusza.

Ogólnie należy stwierdzić, że głów-
nym celem badań terenowych pastora 
były sprawy językowe pierwszych histo-
rycznych mieszkańców Pomorza, czyli 
Kaszubów, które okazałyby się pomocne 
w poznaniu dziejów miast i wsi Pomorza. 
Rozumiał to nadprezydent dr Sack i dla-
tego udzielił badaniom Mrongowiusza tak 
efektywnego wsparcia. Podkreślić rów-
nież należy, że program badań pastora 
korespondował z celami szczecińskiego 
Towarzystwa Historii i Starożytności Po-
morza, którego głównym zadaniem były 
jak najszybsza integracja społeczeństwa 
prowincji Pomorze, czyli jego pruskiej 
i szwedzkiej (do 1815 r.) części oraz pod-
niesienie ludności na wyższy stopień 
rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego. 
Zgodnie ze statutem Towarzystwo cele te 
zamierzało osiągnąć przez gromadzenie, 
opracowywanie i publikowanie źródeł, 
albo jak ówcześnie mówiono – starożyt-
ności, aby na ich podstawie zbadać dzieje 
Pomorza. W statucie i programie działal-
ności Towarzystwa nie dostrzega się anty-
słowiańskich i antykaszubskich akcentów. 
Można powiedzieć, że badania nad ple-
mienną, wczesnośredniowieczną, obejmu-
jącą okres od V do XII wieku germańską 
i słowiańską przeszłością postawiono na 
równej płaszczyźnie61. Nie oznacza to, 

61 [J.A. Sack], Ein Wort über Pommern, 
das die Beachtung der Provinz fordert und 
verdient, „Pommersche Provinzialblätter” 
1820, s. 130 i n.; [J.Ch.] Haken, Entwurf zur 
Errichtung einer Gesellschaft für Pommersche 
Geschichte und Altertumskunde, tamże 1825, 

że wszyscy członkowie Towarzystwa byli 
takiego zdania i później je realizowali.

Pierwszą podróż na Kaszuby, do kra-
iny tzw. Kabatków, Mrongowiusz odbył 
zapewne w drugiej połowie maja 1826 
roku. Wszyscy badacze przyjmują, że 
trwała ona około dwóch tygodni. Jest to 
możliwe, chociaż wydaje mi się, że była 
nieco krótsza i obejmowała nie tylko 
parafie cecenowską i główczycką – jak 
przyjmuje literatura – ale prawdopodobnie 
w drodze powrotnej do Gdańska pastor 
zatrzymał się w salińskiej plebanii u pro-
boszcza Samuela Tomaszczyka (Thoma-
sius, 1765–1845), znanego z gromadzenia 
zabytków kaszubskiej kultury duchowej 
i materialnej62. Głównym terenem ba-
dań była najpewniej parafia główczycka, 
a zwłaszcza wieś kościelna zarządzana 
przez pastora Johanna K. Kobersteina 
(1763–1802–1828), z równą troską i opieką 
duszpasterską otaczającego swych kaszub-
skich (stanowiących około 85% parafian) 
i niemieckich wiernych. Była ona praw-
dziwą twierdzą kaszubszczyzny w po-
wiecie/synodzie słupskim. Tu rozmawiał 

s. 296 i n.; M. Szukała, Powstanie i działalność 
Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza 
w Szczecinie w latach 1824–1918, Szczecin 
2000, s. 51 i n.; Z. Szultka, Gesellschaft für 
Pommersche Geschichte und Alterthumskun-
de in Stettin a kwestia początków badań nad 
słowiańszczyzną i kaszubszczyzną, w: VI Kon-
ferencja KaszubskoPomorska. Rozwój nazew-
nictwa lokalnego na Pomorzu Zachodnim, red. 
W. Łysiak, Poznań 2001, s. 154 i n.

62 Z. Szultka, Pastor Samuel Tomaszczyk 
(Thomasius) – obrońca Kaszubów i języka 
polskiego, „Przegląd Zachodniopomorski” 6, 
1991, 2, s. 99 i n.; tenże, Nowe spojrzenie…, 
cz. II, s. 161–162.
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nie tylko z pastorem, ale również zakry-
stianem-nauczycielem Michałem Gorem 
(1798–1855) i zapewne z innymi wieśnia-
kami. Stosunek cecenowskiego pastora 
Gottlieba L. Lorka (1806–1837) do języ-
ka polskiego i potocznego kaszubskich 
parafian był krańcowo odmienny; Lorek 
był inteligentnym i zdeklarowanym ko-
ordynatorem brutalnego wypierania ję-
zyka polskiego z kościołów i szkół oraz 
kaszubszczyzny jako języka potocznego 
miejscowych Kaszubów oraz upowszech-
niania wśród nich niemieckiej kultury, 
przede wszystkim języka, w pierwszym 
rzędzie wśród dzieci i młodzieży63. Cece-
nowski sołtys Jan Czech oskarżył przed 
Mrongowiuszem swego duszpasterza – 
w jego obecności – o brutalne wypieranie 
języków słowiańskich z życia kościelne-
go, szkolnego i codziennego. Rozmowa 
musiała mieć dramatyczny charakter, 
skoro sołtys „płakał rzewnymi łzami”64. 
Rzecz w tym, że tak bolesnych skarg ze 
strony ludności kaszubskiej Mrongowiusz 
w czasie swych badań wysłuchał wiele. 

63 Z. Szultka, Nowe źródła do dziejów 
Kaszubów i ich języka w I połowie XIX wieku, 
„Rocznik Gdański” 54, 1994, 1, s. 153 i n.; ten-
że, Język polski w Kościele ewangelickoau-
gsburskim na Pomorzu Zachodnim od XVI do 
XIX wieku, Wrocław 1991, s. 313 i n., 333; ten-
że, O języku i liczbie Kaszubów w regencji ko-
szalińskiej w 1827 roku, „Slavia Occidentalis” 
61, 2004, s. 73 i n.; tenże, Liczba Kaszubów na 
kaszubskim obszarze językowym Pomorza Za-
chodniego w XIX wieku, w: Pomorze – trudna 
ojczyzna? Kształtowanie się nowej tożsamości 
1945–1995, red. A. Sakson, Poznań 1996, s. 23 
i n.; tenże, Nowe spojrzenie…, cz. I, s. 222 i n.

64 Z. Szultka, Nowe spojrzenie…, cz. II, 
s. 189.

Dokładnie nie wiemy, jakie parafie i wsie 
nawiedził w czasie swej pierwszej podró-
ży badawczej; wydaje się, że był nie tylko 
w parafiach cecenowskiej, główczyckiej 
i salińskiej, ale również prawdopodob-
nie w osieckiej. Rozmawiał zaś nie tylko 
ze wspomnianymi Gorem i Czechem, ale 
również z niezidentyfikowanym świad-
kiem Grubą (Grube)65. Jego rozmowy 
z Kaszubami nie ograniczały się tylko do 
spraw czysto językowych w wąskim tego 
słowa znaczeniu, ale dotyczyły też aktu-
alnych stosunków społeczno-językowych. 
Z tego względu badania Mrongowiusza 
przybrały też religijno-społeczny charak-
ter, zaś wieść o jego obecności rozeszła 
się po całym kaszubskim obszarze języko-
wym synodu słupskiego. Pastor otrzymał 
zaproszenie od „wójta z Gardny” Małej 
Krystiana D. Wogona (1774–1841), z któ-
rego nie skorzystał z braku czasu. Znając 
sylwetkę i postawę wójta nadbrzeżnego 
i sołtysa Gardny Małej Wogona oraz dzia-
łania gardneńskiego pastora A.T. Kum-
mera (1808–1836), mające na celu jak naj-
szybsze zniemczenie parafii, nie ulega dla 
mnie najmniejszej wątpliwości, że chciał 
on przekazać Mrongowiuszowi nie tyl-
ko posiadany Mały Katechizm Pontanu-
sa (o którym będzie mowa), ale również, 
a może przede wszystkim, żale zrodzone 
na tle germanizacyjnej działalności miej-
scowego pastora, której punktem ciężko-
ści było wypieranie kaszubszczyzny przez 
język niemiecki. Tak w świetle źródeł 
przedstawia się pierwsza podróż badaw-
cza Mrongowiusza do tzw. Kabatków, 

65 Tamże, s. 160–164, 166–167.
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a właściwie Kaszubów synodu słupskiego 
i lęborskiego. Pod wpływem obiektyw-
nych stosunków językowych, kościelnych 
i oświatowych coraz mniejszą rolę odgry-
wał wątek naukowy (leksykalny), narastał 
zaś społeczno-językowy i religijno-oświa-
towy.

Pierwszorzędnym źródłem dla po-
znania atmosfery towarzyszącej bada-
niom terenowym Mrongowiusza w 1826 
roku oraz oczekiwań kręgów wrogich ka-
szubszczyźnie jest list pastora Lorka do 
Mrongowiusza z 20 czerwca 1826 roku, 
a więc wysłany niespełna miesiąc po ich 
spotkaniu w Cecenowie. Dokument ten 
ma też wielkie znaczenie dla zrozumienia 
postawy gdańszczanina wobec dalszych 
badań terenowych nad kaszubszczyzną, 
a zwłaszcza wysuniętej przez szczecińskie 
Towarzystwo idei zespołu badawczego 
nad współczesnym językiem kaszubskim, 
w którym wiodącą rolę miał odgrywać 
pastor Lorek. We wspomnianym liście 
cecenowski duszpasterz przesłał tekst 
zaproszenia na wesele faktycznie bliższy 
polszczyźnie niż kaszubszczyźnie i dlate-
go bez większej wartości66. Podobnie jak 
w swych wcześniejszych i późniejszych 
publikacjach, pastor Lorek przekonywał 
Mrongowiusza, że „mowa kaszubska – 
pozbawiona budowy gramatycznej – jest 
nieprzydatna do przedmiotów abstrakcyj-
nych, na przykład do nauki religii i że Ka-
szuba […] stąd też trwać musi w swej nie-
wiedzy, przesądach i prymitywizmie tak 

66 H. Popowska-Taborska, Cecenowski pa-
stor Gotlieb L. Lorek o mowie kaszubskiej do 
Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, „Rocz-
nik Slawistyczny” 50, 1997, s. 106.

więc również i mowa jego stoi w przeszko-
dzie staraniom o obywatelskie zrównanie 
z Niemcem […]. Wobec obecnego stanu 
rzeczy jest zatem korzystne dla państwa 
oraz wskazane dla tychże indywiduów 
bądź wyrwać ową skostniałą narodowość, 
bądź też zezwolić na to, aby egzystować 
w pełnym odosobnieniu. Życzyłbym sobie 
bardzo, abyś Pan w swym mającym się 
ukazać kaszubskim Idioticonie zechciał 
wypowiedzieć się na ten temat. Mniema-
nie Pańskie, Przewielebny, zostanie wzięte 
pod uwagę przez Pańskiego brata w urzę-
dzie i krajana [tj. Lorka] i spowoduje po-
żyteczne skutki”67. Pastor Lorek przeko-
nywał Mrongowiusza, że koniecznością 
jest zaniechanie nauki religii kaszubskich 
dzieci w ich języku ojczystym z uwagi na 
jego prymitywizm i bardzo niekorzystny 
wpływ na społeczno-polityczną pozycję 
ludności kaszubskiej. Godził w ten sposób 
w najgłębsze przekonania gdańskiego pa-
stora uważającego ‒ jak zobaczymy ‒ że 
świętym prawem jest, aby dzieci uczyły się 
podstaw chrześcijaństwa w języku im zro-
zumiałym. Jeszcze ważniejsze jest, iż Lo-
rek liczył i nakłaniał Mrongowiusza, żeby 
wyniki swych badań nad kaszubszczyzną 
wykorzystał dla poparcia działań mają-
cych na celu wyparcie języka kaszubskie-
go z życia publicznego i rodzinnego oraz 
zastąpienie go niemczyzną. Jest zrozumia-
łe, że Mrongowiusz nie widział jakiejkol-
wiek możliwości współpracy z Lorkiem 
i zespołem badawczym nad współcze-
snym językiem kaszubskim z jego udzia-
łem, który Towarzystwo usiłowało 

67 Tamże, s. 106–107.
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zorganizować i wciągnąć do niego Lorka 
i Mrongowiusza. Jest sprawą bezsporną, 
że Towarzystwo doskonale znało stosunek 
pastora Lorka do współczesnej kaszubsz-
czyzny jako języka nauczania kościelnego 
i szkolnego i języka potocznego. Powstaje 
pytanie: czy znało w tej sprawie poglądy 
Mrongowiusza? Niżej zostanie wykazane, 
iż miało kilka możliwości ich poznania.

Mrongowiusz dopiero 25 maja 1827 
roku wysłał szczecińskiemu Towarzystwu 
sprawozdanie ze swej pierwszej podró-
ży badawczej po Kaszubach i wszystko 
wskazuje na to, że wysłałby je jeszcze 
później, gdyby 12 maja nie skierowało 
ono do niego swego pierwszego roczne-
go sprawozdania (w którym mowa o jego 
planie badawczym z 21 lutego 1826 r.), 
dyplom przyjęcia na członka oraz nie za-
pytało o rezultat dotychczasowych badań. 
Do tego czasu pastor zdołał przygotować 
tylko część swego słowniczka kaszubskie-
go (142 hasła) zatytułowanego: Sammlung 
einiger Kaschubischen Wörter, die nach 
Polnischer Ortographie geschrieben sind 
und vom Polnischen abweichen. Die mit 
dem Polnischen übereinstimmenden sind 
hier nicht genannt. Teraz pospiesznie do-
pisał drugą część (109 haseł, Nachtrag) 
z uwagami (Anmerkung)68, w których 
rozpatrzył niektóre kwestie będące przed-
miotem jego programu badawczego, mia-
nowicie kaszubskie przysłowia, zwyczaje 
i obyczaje oraz dokonał krótkiej charak-
terystyki języka kaszubskiego, będą-
cego „zdaje się dialektem wendyjskim, 

68 Z. Szultka, Nowe spojrzenie…, cz. II, 
s. 154–168.

wielorako przez język polski zniekształ-
conym” do tego stopnia, że prawie każda 
wieś mówi inaczej, tj. mniej lub bardziej 
podobnie do polszczyzny. W opinii Mron-
gowiusza religii uczyć mieli polscy na-
uczyciele posługujący się polskimi książ-
kami. Nie ulega wątpliwości, że uwaga 
o nauczycielach była trafną odnośnie do 
ówczesnych Prus Zachodnich, ale nie 
Pomorza Zachodniego69. Listem z 25 maja 
1827 roku Mrongowiusz zapoczątkował 
kontakty ze szczecińskim Towarzystwem 
i dlatego starał się je ułożyć bardzo „dy-
plomatycznie”. Najpierw podziękował 
więc za przyjęcie w poczet jego członków 
i zgodnie z prawdą stwierdził, że jego 
wyniki badań nad kaszubszczyzną osią-
gnięte w pierwszej podróży badawczej są 
bardzo skromne i przekazuje je tylko pod 
wpływem prośby Towarzystwa. W czasie 
pierwszej podróży badał głównie parafie 
Główczyce i Cecenowo, doznając ze stro-
ny ich pastorów Kobersteina i Lorka przy-
jaznego wsparcia. Przekonał się jednak, że 
resztki „starego pomorskiego albo wen-
dyjskiego języka zachowały się nie tylko 
wśród tzw. Kabatków”, ale na obszarze od 
Kościerzyny po Puck i Łebę. Dalej pisał: 
„Aby bogatszy i możliwie wiarygodny 
zbiór tych starych wyrazów [kaszubskich] 
zgromadzić, należy objechać wszystkie 
wsie, gdzie jeszcze kaszubscy mieszkańcy 
egzystują i się tym językiem posługują, 
z najmądrzejszymi mieszkańcami jakiś 
czas przebywać itd. Jak wiele środków, 
czasu i spokoju to wymaga. Jednemu czło-
wiekowi sprawującemu urząd publiczny 

69 Tamże, s. 167.



253Polemiki ▪ Dyskusje

nie pozostaje wiele czasu; jednak ja nie 
chcę zrezygnować; póki żyję chcę corocz-
nie próbować odbyć jedną podróż [badaw-
czą] w tygodniu zielonoświątkowym”70.

Interpretacja tego fragmentu listu bu-
dzi w literaturze poważne kontrowersje. 
W. Pniewski pisał: „Co dotyczy żywej 
mowy, to sądzi Mrongowiusz, że to prze-
chodzi siły jednego człowieka […] prócz 
niego powinni jednak język kaszubski 
badać ludzie wykształceni, wśród ludu 
tamtejszego żyjący, jak np. Lorek i Ko-
berstein”71. Niestety tego Mrongowiusz 
w żadnym ze swych listów do Towarzy-
stwa nie napisał. Podobny jest pogląd 
W. Bieńkowskiego: „Widząc rozległość 
zadań badawczych, którym sam skutkiem 
podeszłego wieku nie mógł podołać, za-
proponował Towarzystwu szczecińskiemu 
powołanie zespołu badawczego zajmują-
cego się tematyką kaszubską. Zespół ten 
poza Lorkiem, Kobersteinem i Magunną, 
skupiałby innych chętnych do tego rodza-
ju prac”72. Ich śladem poszedł J. Treder 
kierując pod adresem piszącego mnóstwo 
niedorzeczności73. 

Przytoczony cytat był podstawą wy-
sunięcia przez szczecińskie Towarzystwo 
idei zespołu badawczego, mającego po-
magać Mrongowiuszowi w prowadzeniu 
badań terenowych. W celu zrozumienia 
jego genezy należy mieć na uwadze, że 

70 Tamże, s. 155.
71 W. Pniewski, Krzysztof Celestyn Mron-

gowjusz…, s. 36.
72 W. Bieńkowski, Krzysztof Celestyn 

Mron gowiusz…, s. 86.
73 J. Treder, Mrongowiusz…, s. 172 i n.

Zarząd Towarzystwa w okresie od 25 mar-
ca 1826 do 23 czerwca 1827 roku na swych 
posiedzeniach nie zajmował się sprawa-
mi kaszubskimi i badaniami gdańskiego 
pastora. Niemałe zdziwienie wywołuje 
więc fakt, że sprawozdanie gdańszczani-
na z 25 maja 1827 roku zostało szeroko 
przedstawione w rocznym – drugim jego 
sprawozdaniu, przedłożonym Walnemu 
Zgromadzeniu już 15 czerwca tego roku74. 
Wynika stąd, że skoro tylko wpłynęło do 
Towarzystwa, zostało natychmiast ujęte 
w dokumencie na Walne Zgromadzenie, 
z pominięciem Zarządu Towarzystwa. 
Można z dużym prawdopodobieństwem 
przyjąć, że roczne sprawozdanie Towarzy-
stwa przygotował i zapewne główne jego 
tezy uzgodnił z prezesem Towarzystwa ‒ 
nadprezydentem dr. Sackiem – ówczesny 
sekretarz Towarzystwa, dr Ludwig Giese-
brecht (1792–1873)75.

W sprawozdaniu Towarzystwa, 
przedłożonym Walnemu Zgromadzeniu 
15 czerwca 1827 roku czytamy: „W końcu 
pozostaje jeszcze coś bardzo ważnego do 
zrobienia ‒ zbadanie żywego jeszcze języ-
ka kaszubskiego. W tym celu należy – jak 
nasz gdański przyjaciel [Mrongowiusz] 
zauważa, objechać wszystkie wsie, w któ-
rych są jeszcze kaszubscy mieszkańcy i im 
właściwym językiem się posługują, z naj-
mądrzejszymi jakiś czas rozmawiać itd. 

74 W. Pniewski, Krzysztof Celestyn Mron-
gowjusz…, s. 100.

75 F. Kern, Ludwig Giesebrecht als Dichter, 
Gelehrter und Schulmann, Stettin 1875; 
Z. Szultka, Profesor Peter Friedrich Kann-
giesser ‒ zapomniany badacz słowiańszczyzny, 
„Acta Cassubiana” 6, 2001, s. 57–59.
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Na to potrzeba środków, czasu i spokoju, 
których człowiek na publicznym urzędzie 
z reguły nie ma. Pan Mrongowiusz nie wąt-
pi robić swoje i próbować przynajmniej raz 
w roku w tygodniu zielonoświątkowym 
odbyć podróż na Kaszuby. Odnośnie tego 
wydaje się być możliwe, że wykształceni 
mężowie, którzy w tej okolicy zamieszku-
ją, jak panowie Lorek i Kober stein, poro-
zumieją się z naszym szanowanym przy-
jacielem i będą zbierali materiały według 
wspólnego planu wymienionego celu [po-
tocznej kaszubszczyzny]. Pan Lorek opu-
blikował już w «Pommersche Provinzial-
blätter» niektóre wartościowe informacje 
o życiu i zwyczajach Kaszubów i można 
oczekiwać, że on nie odmówi udziału 
w tych badaniach. Zarząd [Towarzystwa] 
jest zobligowany w nowym roku działania 
tym problemem się interesować, aby przez 
to w miarę możliwości owe współdziała-
nie połączonych sił ruszyło z miejsca”76.

Wynika więc, że idea udzielenia po-
mocy Mrongowiuszowi w badaniach te-
renowych zrodziła się między 25 maja 
a 15 czerwca 1827 roku poza Zarządem 
Towarzystwa. Można jedynie przypusz-
czać, że jej pomysłodawcą był dr Gie-
sebrecht. W każdym razie nie Mrongo-
wiusz. Wszyscy badacze – z wyjątkiem 
niżej podpisanego77 ‒ przyjmowali, że 
została ona wysunięta przez Towarzystwo 
na prośbę Mrongowiusza i była szczera, 
gdyż Towarzystwu rzeczywiście zależało 

76 W. Pniewski, Krzysztof Celestyn Mron-
gowjusz…, s. 104.

77 Z. Szultka, Nowe spojrzenie…, cz. I, 
s. 239.

na efektywnym prowadzeniu badań nad 
żywą kaszubszczyzną. Tak mogło, ale – 
jak zobaczymy – nie musiało być.

W sprawozdaniu z 25 maja 1827 roku 
Mrongowiusz ustosunkował się do niektó-
rych kwestii poruszonych w pierwszym 
sprawozdaniu rocznym Towarzystwa, któ-
re ubolewało nad brakiem osób znających 
język polski, co niekorzystnie rzutowało 
na postęp w zakresie poznania dawnych 
dziejów Pomorza. Pastor wyraził radość 
ze zrozumienia przez Towarzystwo tej 
zależności oraz życzył, aby zabiegi w tym 
zakresie zakończyły się sukcesem. Jeszcze 
lepiej byłoby, gdyby te działania spotkały 
się z poparciem władz centralnych i doszło 
do rozpoczęcia na uniwersytetach i w gim-
nazjach nauki języka polskiego. Wówczas 
nie zabraknie nauczycieli i przedstawicieli 
władz państwowych zdolnych ukształto-
wać „polski lud na dobrych ludzi i wier-
nych poddanych państwa”, okazjonalnie 
wspierających też cele naukowe78. Zanim 
to nastąpi, pożytecznym dla Towarzystwa 
będzie, jak przyjmie na swych członków 
osoby język ten znające i zaproponował 
11 osób, w tym dyrektora chojnickiego 
gimnazjum, dr. Józefa Müllera, Samuela 
B. Lindego, Józefa Dobrovsky’ego, Jerze-
go S. Bandtkego i Jerneja Kopitara.

Następstwem braku osób znających 
język polski były trudności Towarzystwa 
z przekładami i zrozumieniem niektó-
rych dokumentów w językach słowiań-
skich, o czym Mrongowiusz dowiedział 
się ze sprawozdania. W związku z tym 
zadeklarował wolę tłumaczenia ich i prosił 

78 Tamże, cz. II, s. 156–157.
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o nadesłanie niektórych z nich. Zamierzał 
je wykorzystać w tworzonym słowniczku 
kaszubskim, przy pomocy którego bę-
dzie można przedstawić etymologię wielu 
nazw miast i wsi. Dla przykładu podał po-
chodzenie nazw Stargardu, Kołobrzegu, 
Szczecina, Słupska i Uznamia79.

Dla Mrongowiusza w maju 1827 roku 
bezwzględnie najważniejszą sprawą było 
dotrzeć do Małego Katechizmu M. Lutra, 
wydanego przez Michała Pontanusa 
(Brüggemanna) w 1643 roku. Niegdyś po-
siadał go pastor Koberstein, który w cza-
sie pobytu gdańszczanina w Główczycach 
zapewnił go, że winien on znajdować się 
w „archiwum” w Słupsku. Mrongowiusz 
usilnie prosił więc Towarzystwo, aby moż-
liwie jak najszybciej podjęło działania ma-
jące na celu osiągnięcie tej książki80.

Rezultaty pierwszej podróży badaw-
czej Mrongowiusza przekazane 25 maja 
1827 roku szczecińskiemu Towarzystwu 
były – jak sam napisał – „nieznaczące”. 
Przekazał je jednak na wyraźne życze-
nie Towarzystwa i w wielkim pośpiechu. 
Rzeczywiście były one skromne, ale nie 
wiemy, czy pastor wykorzystał w swym 
sprawozdaniu wszystkie zgromadzone 
w terenie materiały empiryczne. Towa-
rzystwo potraktowało je jako „wstępne” 
i Walne Zgromadzenie 15 czerwca 1827 
roku zobowiązało Zarząd do udzielenia 
Mrongowiuszowi efektywnego wspar-
cia i udzielenia pomocy w zakresie: 
1) poszukiwań Pontanusowego Małego 

79 Tamże, s. 158.
80 Tamże, s. 156; W. Pniewski, Krzysztof 

Celestyn Mrongowjusz…, s. 103.

Katechizmu z 1643 roku oraz 2) badań 
nad współczesną kaszubszczyzną przez 
powołanie zespołu badawczego. Pierwszy 
cel był zgodny z prośbą pastora, który dru-
giego nie postulował; był on samodzielną 
inicjatywą Towarzystwa81. Jak wyglądała 
realizacja postawionych zadań?

Odnośnie do Małego Katechizmu 
Pontanusa, Zarząd zwrócił się prawdo-
podobnie do superintendentów słupskich 
o jego nadesłanie. Rychło otrzymał od-
powiedź, że w Słupsku znajduje się ka-
techizm „w języku polskim” (nie podano 
autora i roku wydania). Po tej odpowiedzi 
wysłano pismo do biblioteki uniwersy-
teckiej w Greifswaldzie. Kiedy również 
stamtąd przyszła negatywna odpowiedź, 
skierowano pismo do Józefa Dobro-
vsky’ego do Pragi z zapytaniem, czy jest 
mu coś wiadomym na temat tego kate-
chizmu i gdzie mógłby się on ewentualnie 
znajdować. Wiele wskazuje na to, że od-
powiedź od niego nie nadeszła82. Slawista 
ten zmarł w 1829 roku. Działania te prze-
mawiają za szczerym zainteresowaniem 
i wolą udzielenia Mrongowiuszowi rze-
czywistej pomocy w prowadzonych przez 
niego badaniach. W sumie – nie udało się 
pozyskać poszukiwanej książki, którą od-
nalazł w końcu Mrongowiusz, ale w 1758, 
a nie 1643 roku.

Co się tyczy drugiego zadania, to 
sprawa przedstawia się jak następuje. Za-
rząd 23 czerwca 1827 roku, po analizie 

81 Tamże, s. 104; Z. Szultka, Nowe spojrze-
nie…, cz. II, s. 155–156.

82 AP Szczecin, Pomorskie Towarzystwo 
Historii i Starożytności, 6, s. 73 i n.



256 Polemiki ▪ Dyskusje

sprawozdania Mrongowiusza z 25 maja 
i postanowień Walnego Zgromadzenia, 
uchwalił: „W celu przyspieszenia kaszub-
skich badań należy napisać do panów ka-
znodziejów Lorka w Cecenowie i Kober-
steina w Główczycach i powinno się ich 
prosić o wstąpienie na członków Towarzy-
stwa, albo, gdyby im to nie odpowiadało, 
by tym badaniom sprzyjali według swych 
sił, należy sobie życzyć, aby przez udział 
panów Lorka i Kobersteina dołączyli się 
inni światli mężowie, mieszkający wśród 
Kaszubów i mający warunki [prowadze-
nia badań], doszło do utworzenia zespołu 
(Verein) badawczego, który wyniki swych 
badań przekaże panu Mrongowiuszowi”83. 
Decyzja była więc rozwinięciem sprawoz-
dania – uchwały Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do powyższej uchwały Za-
rząd zwrócił się do pastora Lorka, który 
odmówił wstąpienia do Towarzystwa, ale 
zadeklarował wolę współpracy w zakre-
sie badań nad kaszubszczyzną84. Nie wia-
domo, czy podobną propozycję otrzymał 
pastor Koberstein, bo w przebadanych 
materiałach nie natrafiono na materiały 
potwierdzające kontakty z nim. Nie przy-
jął też zaproponowanego członkostwa dy-
rektor chojnickiego gimnazjum dr Müller, 
który postulował, aby Towarzystwo zwró-
ciło się w sprawie współpracy w zakresie 
badań nad kaszubszczyzną do dr. Antonie-
go Brylowskiego (1799–1870), nauczyciela 

83 AP Szczecin, Towarzystwo Historii i Sta-
rożytności Pomorza, 7, s. 83.

84 Tamże, s. 122.

tej szkoły85. Ponieważ Brylowski wstąpił 
do Towarzystwa i wyraził chęć badań nad 
kaszubszczyzną, Zarząd przesłał mu do 
oceny kaszubski słowniczek Mrongowiu-
sza z 25 maja 1827 roku, który Brylowski 
poddał analizie porównawczej, wykorzy-
stując do tego celu uczniów chojnickie-
go gimnazjum, pochodzących z różnych 
części Kaszub. Wynikiem takiego postę-
powania i objazdu Kaszub Prus Zachod-
nich przez Brylowskiego był jego Beitrag 
zur Kaschubischen Sprache przekazany 
Towarzystwu 26 września 1827 roku. 
Główną jego część stanowił korekcyjny 
słowniczek kaszubski (wobec słownicz-
ka Mrongowiusza), opatrzony drobnymi 
uwagami o podobieństwie kaszubszczy-
zny i polszczyzny. Jest zrozumiałe, że wo-
bec tak wielkiego zróżnicowania dialekty-
cznego kaszubszczyzny spo strzeżenia 
Brylowskiego odbiegały od uwag Mron-
gowiusza, bo pierwszy koncentrował uwa-
gę na kaszubszczyźnie potocznej Prus 
Zachodnich, drugi zaś Pomorza Zachod-
niego. Dr Brylowski swe ustalenia przeka-
zał Mrongowiuszowi86. Towarzystwo róż-
nice te dostrzegło i mniemało, że uda się je 

85 Tamże, s. 278–279; Dritter Jahresbericht 
der Gesellschaft für Pomersche Geschichte 
und Altertumskunde. Vorgelegt am 14. Januar 
1828, „Neue Provinzialblätter” 3, 1828, s. 789–
790.

86 Z. Szultka, Nowe spojrzenie…, s. 170–
182; tenże, Nieznane zabytki piśmiennic-
twa polskiego i kaszubskiego z XIX wieku, 
w: Antropologia Kaszub i Pomorza. Materia-
ły z II seminarium, które odbyło się w maju 
1990 r. w Gdańsku, red. J. Borzyszkowski, 
Gdańsk 1991, s. 95–96; J. Treder, Mrongo-
wiusz…, s. 198 i n.
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wyjaśnić w wyniku osobistych kontaktów 
zainteresowanych oraz planowanej podró-
ży Brylowskiego w okolice Łeby oraz na-
wiązania przez niego kontaktu z Lorkiem 
i Kobersteinem87. Dodam, że nie natrafi-
łem na materiały archiwalne mogące sta-
nowić podstawę takich zamierzeń Towa-
rzystwa, zawartych w jego sprawozdaniu, 
przedłożonym Walnemu Zgromadzeniu 
14 stycznia 1828 roku.

Należy koniecznie podkreślić, że 
szczecińskie Towarzystwo, przyjmując  
dr. Brylowskiego na swego członka, ocze-
kiwało od niego nie tyle badań nad ka-
szubszczyzną, ile informacji na temat no-
wości w literaturze polskiej dotyczących 
Pomorza Zachodniego. Dr Brylowski 26 
września 1827 roku odpisał, że zadania 
tego podjąć się nie może, gdyż nie ma do 
nich dostępu, a ponadto „polskie język 
i literatura znajdują się całkowicie poza 
kręgiem nauczyciela gimnazjalnego”88. 
Stwierdził, że interesuje się nie tyle języ-
kiem kaszubskim, ile historią, w tym ar-
cheologią, czemu dał wyraz w przekaza-
nych Towarzystwu Nachweisungen über 
einige Burgen und Grabhügel in Kaschu-
ben. Do wyjaśnienia wspomnianych róż-
nic na temat języka kaszubskiego oraz do 
dalszych badań nad kaszubszczyzną przez 
Brylowskiego nie doszło, gdyż dokonał 
on konwersji i chciał osiąść na Pomorzu 
Zachodnim. W tej sprawie zwrócił się do 
nadprezydenta dr. Sacka. Bezskutecznie 
szukał też wsparcia u władz Towarzystwa. 

87 Dritter Jahresbericht…, s. 295.
88 AP Szczecin, Towarzystwo Historii i Sta-

rożytności Pomorza, 7, s. 228.

Ostatecznie wyjechał z Chojnic do Bra-
niewa, a potem Kętrzyna, ale luźne kon-
takty utrzymywał z Towarzystwem przy-
najmniej do 1834 roku89. Trudno osądzić, 
czy tak musiały się potoczyć jego losy 
i zainteresowania kaszubszczyzną i czy 
nie można było zatrudnić go na Pomorzu 
Zachodnim.

Wydaje się, że poważny wpływ na 
stosunek Mrongowiusza do szczecińskie-
go Towarzystwa i dalszych jego badań 
terenowych nad kaszubszczyzną wywar-
ła jego druga podróż badawcza, odbyta 
w czerwcu 1827 roku. W sprawie jej trasy 
najszerzej wypowiedział się sam badacz 
w 1829 roku, pisząc: „Objeżdżając Kraj 
Kaszubski w 11 mil aż do Lauenburga 
[Lębork], do miasteczka Łeby nad mo-
rzem przez Weyrowo, czyli Nowe Miasto, 
gdzie klasztorną bibliotekę zrewidowa-
łem, ale darmo…”90. Ważniejszą jest jego 
wcześniejsza wypowiedź – z 17 lipca 1828 
roku – gdy napisał: „(…) w wielu wsiach 
w czasie mej podróży do Łeby słyszałem 
licznych ludzi skarżących się z powodu, 
że muszą płacić kary i życzą sobie, żeby 
ich dzieci uczyły modlić się w im zrozu-
miałym języku”91. Widać, że w czasie tej 
podróży Mrongowiuszowi nie chodziło 
tylko o kaszubskie sprawy leksykalne 
w wąskim tego słowa znaczeniu, ale rów-
nież o współczesne stosunki językowe, 

89 Dritter Jahresbericht…, s. 290; Z. Szult-
ka, Nowe spojrzenie…, cz. I, s. 237–239.

90 A. Polaczykowa, Listy K.C. Mrongowiu-
sza do Jana Feliksa Tarnowskiego, „Rocznik 
Gdański” 19–20, 1960–1961, s. 371.

91 Z. Szultka, Nowe spojrzenie…, cz. II, 
s. 189.
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o których rozmawiał w „wielu wsiach”. 
Potwierdza to list pastora janowickiego 
Ernesta F. Döhlinga (1780–1809–1852), 
wicesuperintendenta i powiatowego in-
spektora szkolnego synodu/powiatu lębor-
skiego, zdeklarowanego i mądrego germa-
nizatora kaszubskich dzieci i młodzieży, 
z 9 maja 1834 roku, który pisał: „Bardzo 
starokaszubski wydrukowany katechizm, 
byłego kaznodziei w Smołdzinie (nazwi-
sko zapomniałem), wydany wkrótce po 
zaprowadzeniu w tutejszej okolicy religii 
luterańskiej, przed wieloma laty dałem 
kaznodziei Mrongowiuszowi w Gdańsku, 
w którym znalazłem wiele przestarzałych 
kaszubskich wyrazów – Mazur, z którym 
się wówczas zapoznałem, zapewniał, że te 
wyrazy w jego okolicy jeszcze mogły być 
w użyciu”92.

Chociaż ta interesująca informacja 
o Pontanusowym Małym Katechizmie 
z 1643 roku pozostaje tajemnicą budzącą 
wątpliwości, to przekaz Döhlinga o obec-
ności Mrongowiusza w Janowicach jest 
bardzo prawdopodobny. Z ustaleń Hanny 
Popowskiej-Taborskiej wynika, że w jego 
słowniku z 1835 roku znalazło się więcej 
kaszubskich wyrazów93 pozwalających na 
wytyczenie jego trasy przejazdu. Praw-
dopodobnie prowadziła ona z Wejherowa 
przez Bożepole–Wielistowo–Świetlino‒
Lębork‒Garczegorze‒Janowice‒Charbro-

92 Z. Szultka, Nowe źródła do dziejów Ka-
szubów i ich języka w I połowie XIX wieku, 
„Rocznik Gdański” 54, 1994, 1, s. 144.

93 H. Popowska-Taborska, Kaszubskie ma-
teriały leksykalne w słownikach Krzysztofa 
Celestyna Mrongowiusza, „Studia z Filologii 
Polskiej i Słowiańskiej” 32, 1995, s. 62 i n.

wo do Łeby, zaś stąd szlakiem nadmor-
skim. Trasa ta wiodła przez przynajmniej 
kilkanaście wsi mieszanych językowo, co 
pozwoliło na doprawdy dobre rozpozna-
nie rzeczywistych stosunków językowych 
w środkowej i północno-zachodniej części 
powiatu lęborskiego. Dlatego mógł o nich 
śmiało pisać – jak zobaczymy – do nadpre-
zydenta prowincji pomorskiej. Wydaje się, 
że sytuacja, jaką zastał, przerastała jego 
najpesymistyczniejsze oczekiwania, co 
rzutowało też na jego stosunki ze szcze-
cińskim Towarzystwem.

Te zaś w drugiej połowie 1827 roku 
były już bardzo luźne. Mrongowiusz wy-
słał do Towarzystwa tylko jeden list ‒ 
19 listopada, będący odpowiedzią na prze-
syłkę otrzymaną ze Szczecina, zawierającą 
dyplomy dla gdańszczan – proponowanych 
członków Towarzystwa – oraz wykaz 
nazw miejscowości, których etymologię 
pastor obiecał wyjaśnić. W liście tym po-
informował Towarzystwo, że w odbytej 
tego roku podróży badawczej do Wejhero-
wa i Łeby otrzymał od łebskiego pastora 
Marcina G.C. Magunny (1761–1784–1831) 
Pontanusowy Mały Katechizm, ale wy-
dany nie w 1643 roku, lecz w 1758 roku 
oraz dokonał jego krótkiej charakterystyki 
językowej, w konkluzji której stwierdził, 
że „Kaszubi należą do zachodniego ple-
mienia Słowian (według Dobrovsky’ego)”. 
Co się tyczy mieszkańców zwanych dalej 
Kabatkami, to „oni sami nazywają się nie 
Kaszubami, lecz Kaszebami. Ich nazwa 
wywodziła się prawdopodobnie od wyra-
zu koża, koże, koaże […] skóra futrzana, 
skóra zwierzęca, wtedy Kaszebą będzie-
my nazywali człowieka odzianego w skórę 
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zwierzęcą […]. Niektórzy z nich ubierają 
się w sukienne kabaty i ci nazywają się 
Kabatkami”94.

Mrongowiusz przedstawił krótko oko-
liczności, w jakich otrzymał wspomnia-
ny Mały Katechizm. Warto im poświęcić 
nieco więcej miejsca. Właścicielem Kate-
chizmu był wójt nadbrzeżny K.D. Wogon 
z Gardny Małej, wsi oddalonej od Łeby 
i Cecenowa około 20 km, członek do-
zoru kościelnego i szkolnego w Gardnie 
Wielkiej, który nie raz stawał w obronie 
kaszubskich rodziców, którym groziły 
kary pieniężne za nieposyłanie dzieci do 
szkoły. Z bólem obserwował działania 
gardneńskiego pastora Augusta Th. Kum-
mera (1808–1836), mające na celu jak naj-
szybsze wyparcie języka polskiego z ko-
ścioła i szkół oraz kaszubszczyzny z życia 
codziennego i zastąpienie ich językiem 
niemieckim. Wogon, dowiedziawszy się 
o obecności Mrongowiusza w Ceceno-
wie, Główczycach i innych miejscowo-
ściach, o jego stosunku do miejscowych 
Kaszubów oraz poszukiwaniu Małego 
Katechizmu Pontanusa, który posiadał, 
zaprosił Mrongowiusza do siebie, aby 
przekazać mu wspomnianą książeczkę 
oraz poskarżyć się na germanizacyjną 
działalność miejscowego pastora. Ponie-
waż Mrongowiusz z braku czasu nie sko-
rzystał z zaproszenia, Wogon przekazał 
katechizm burmistrzowi Gardny Wielkiej, 
Boehnowi95, ten zaś łebskiemu pastorowi 

94 Z. Szultka, Nowe spojrzenie…, cz. II, 
s. 184.

95 Gardna Wielka w XVI–XVIII w., a być 
może dłużej, była traktowana jako miastecz-
ko i z tego tytułu sołtys szczycił się tytułem 

Magunnie, gdyż mieli do niego zaufanie, 
że przekaże go Mrongowiuszowi. Takiego 
zaufania nie żywili wobec swego duszpa-
sterza – gardneńskiego pastora Kummera. 
Postawy Wogona i Boehna dowodzą, że 
pierwsza podróż Mrongowiusza po syno-
dzie słupskim odbiła się szerokim echem 
wśród ludności kaszubskiej. Wieści o jego 
życzliwości i serdeczności dotarły do Ka-
szubów oddalonych około 20 km od miej-
scowości, w których dowodnie przebywał 
i wysłuchiwał skarg na ich ucisk i dyskry-
minację językową96.

Mrongowiusz w liście z 19 listopada 
1827 roku, choć jak zawsze narzekał na 
brak czasu, zadeklarował wolę wykorzy-
stania i opracowania falsyfikatu Serbołu-
życzanina Gotlieba S. Pristaffa, rzekomo 
z 1102 roku97, współpracy z dr. Brylow-
skim i użyczenia mu posiadanych pomocy, 
wreszcie przekazał Towarzystwu w for-
mie daru swój niemiecko-polski słownik 
i 2 talary wpisowego98. Skierował też 
prośbę do Towarzystwa; pisał bowiem: 
„Gdyby szanowne Towarzystwo zechciało 
wydrukować ten egzemplarz [Małego Ka-
techizmu z 1758 r.] w swoich rocznikach, 
to pragnąłbym dokonać korekty, aby nie 
było tak wiele błędów drukarskich, jak 
w przedruku kaszubskiego Ojcze nasz 

burmistrza. Por. A. Czarnik, Gardna Wielka, 
Słupsk 2001.

96 Z. Szultka, Nowe spojrzenie…, cz. II, 
s. 184; tenże, Język polski w Kościele…, s. 331–
334; tenże, Badania…, s. 263.

97 Więcej na ten temat Z. Szultka, Nowe 
spojrzenie…, cz. I, s. 232–234.

98 Tamże, cz. II, s. 184–185.
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u Wutstracka”99. Zwraca uwagę, że w ża-
den sposób nie odniósł się do idei zespołu 
badawczego nad kaszubszczyzną, któ-
ry wielorako go dotyczył oraz iż Towa-
rzystwo w trzecim swym sprawozdaniu 
rocznym, przedłożonym 14 stycznia 1828 
roku Walnemu Zgromadzeniu, przemil-
czało sprawę druku odnalezionego przez 
Mrongowiusza Małego Katechizmu z 1758 
roku. Odnośnie zaś do zespołu badawcze-
go nad kaszubszczyzną stwierdziło, że 
Mrongowiusz zrobił wszystko, co sam 
zrobić mógł, „Jednak było jego życze-
niem, jak i Zarządu, w miarę możliwości 
jeszcze więcej sił do realizacji tego celu 
skierować”, aby ludzie mieszkający na 
Kaszubach zbierali materiały według jed-
nolitego planu-koncepcji, czego „dotych-
czas nie udało się wykonać”, bo wiek nie 
pozwala Lorkowi na większe zaangażowa-
nie się w pracach Towarzystwa. „Sam pan 
kaznodzieja Mrongowiusz, który dzie-
ło zapoczątkował i sam dotąd prowadził 
[…] będąc w podeszłym wieku nie będzie 
mógł zrobić tego wszystkiego, co chciałby 
zrobić”100. W tych warunkach należy po-
stawić na nowych, młodych ludzi.

Towarzystwo przyznało, że idea ze-
społu badawczego nad współczesną ka-
szubszczyzną zakończyła się całkowitym 
niepowodzeniem. Jego oparcie na pastorze 
Lorku było przykrym nieporozumieniem. 
Nie rozumiem, dlaczego część odpowie-
dzialności za tę porażkę próbowano zrzucić 
na Mrongowiusza, który o jakimkolwiek 

99 Tamże; chodzi o tekst Ojcze nasz, 
w: Ch.F. Wutstrack, Kurze…, s. 237–238.

100 Dritter Jahrebericht…, s. 289.

zespole od początku 1826 roku nigdy nie 
wspomniał. Deklarował wolę współpracy 
z młodym Brylowskim, ale ten z kolei nie 
znalazł uznania ze strony Towarzystwa, 
którego sekretarz, dr Giesebrecht, 2 lutego 
1828 roku nie potwierdził Mrongowiuszo-
wi wpłaty 2 talarów wpisowego. Pastor 21 
kwietnia przesłał obszerne wyjaśnienia, 
do których dołączył tłumaczenie na język 
niemiecki i analizę wspomnianego falsy-
fikatu Pristaffa, sfabrykowanego w 1734–
1735 roku101.

Jest więcej niż bardzo prawdopodob-
ne, że list-upomnienie dr. Giesebrechta 
wzburzył Mrongowiusza do tego stopnia, 
że sprawę druku Małego Katechizmu, 
a przede wszystkim stosunki językowe na 
kaszubskim obszarze językowym rejencji 
koszalińskiej, przedstawił nadprezyden-
towi Pomorza dr. Sackowi. Przemawiają 
za tym okoliczności wydania tego kate-
chizmu i list Mrongowiusza z 17 lipca 
1828 roku102, będący odpowiedzią na pi-
smo z 2 lipca tego roku, informujące go 
o edycji przez Towarzystwo Pontanusowe-
go Małego Katechizmu z 1758 roku. Dzień 
2 lipca ma tu bardzo ważne znaczenie, 
bo na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa 
14 czerwca – według protokołu z jego ob-
rad – nie omawiano żadnych spraw zwią-
zanych z Mrongowiuszem. Kolejne zebra-
nie Zarządu odbyło się 19 lipca, ale nie 
w statutowym 5+, lecz 3-osobowym skła-
dzie. W porządku obrad i protokole zebra-
nia nie ma ani słowa o Mrongowiuszu czy 

101 Z. Szultka, Nowe spojrzenie…, cz. II, 
s. 185–188.

102 Tamże, s. 188–189.
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Małym Katechizmie, ale załącznikiem 
protokołu jest list Mrongowiusza z 17 lip-
ca. Oznacza to, że sprawy te faktycznie 
były przedmiotem obrad, ale nie zostały 
w protokole ujęte. Zwraca też uwagę, że 
Zarząd obradował w niestatutowym skła-
dzie103.

Mrongowiusz na pismo z 2 lipca, do 
którego nie dotarliśmy i nie wiemy, kto był 
jego nadawcą, odpowiedział po piętnastu 
dniach. Poinformował Towarzystwo, że 
wysyła rękopis kopii katechizmu, do któ-
rego dołączył Wogonowy oryginał. Raz 
jeszcze prosił o umożliwienie mu doko-
nania korekty, której nie przeprowadził, 
nad czym ubolewał 8 października 1829 
roku, pisząc, że Mały Katechizm ukazał 
się z „wieloma omyłkami drukarskimi, bo 
nie pod moim okiem w Szczecinie kosz-
tem Towarzystwa Pomorskiego [był] dru-
kowany”104. 

W liście tym, tj. z 17 lipca 1828 roku, 
pastor lojalnie poinformował Towarzy-
stwo o złożeniu skargi do nadprezydenta 
dr. Sacka, formalnie nie w sprawie dru-
ku interesującego nas katechizmu, lecz 
o brutalnym wypieraniu kaszubszczyzny 
z kościołów i szkół wschodniej części 
Pomorza Zachodniego. Pisał: „Kaszub-
scy mieszkańcy gwałtownie lamentowa-
li na tym, że się ich język macierzysty 
z kościołów i szkół przemocą wypiera; 
oni i ich dzieci nie rozumieją niemieckich 

103 AP Szczecin, Towarzystwo Historii 
i Starożytności Pomorza, 8, s. 53–55, 131–133, 
139.

104 A. Polarczykowa, Listy K.C. Mrongo-
wiusza do Jana Feliksa Tarnowskiego, „Rocz-
nik Gdański” 19–20, 1960–1961, s. 370.

nauczycieli i najgorsze jest, że grubiańska 
młodzież bardzo drwi z nabożeństwa, mo-
dlitwy i śpiewu jej kaszubskich rodziców. 
Na to skarżył się już przed dwoma laty 
sołtys w Cecenowie w obecności kazno-
dziei i czynił winnym kaznodzieję i płakał 
rzewnymi łzami; w wielu wsiach w czasie 
mej podróży do Łeby słyszałem wielu lu-
dzi skarżących się na to; oni musieli płacić 
kary i życzyli sobie, żeby ich dzieci uczy-
ły modlić się w im zrozumiałym języku. 
Trochę po niemiecku, co w szkole złapią, 
zapomną przy pasieniu gęsi i świń. Boga 
i jego słowa dzieci powinne od początku 
uczyć się w języku macierzystym; język 
niemiecki, gdy będzie to potrzebne, będą 
sami sobie w przyszłości przyswajali. Oni 
prosili mnie i musiałem im to przyrzec, 
żebym o ich ciężkiej niedoli poskarżył się 
przed panem nadprezydentem [prowin-
cji Pomorze]. Kaszubski lud nie jest aż 
tak głupi i krnąbrny, jak zostało to przez 
niektórych bezlitośnie w Provincialblätter 
osądzone”105.

Ten fragment listu w niepodważal-
ny sposób wyjaśnia diametralne różnice 
w spojrzeniu na żywy język kaszubski 
między Towarzystwem i Mrongowiuszem 
oraz tłumaczy stosunek pastora do zespo-
łu badawczego oraz badań terenowych na 
kaszubskim obszarze językowym wschod-
niej części prowincji Pomorze; te były dla 
niego trudne nie tylko ze względu na ich 
charakter i wiek, ale również cierpienia 
duchowe, jakich mu przysparzały, których 

105 Z. Szultka, Nowe spojrzenie…, cz. II, 
s. 189.
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nie dostrzegła cała dotychczasowa litera-
tura.

Treść listu Mrongowiusza, adresowa-
nego na ręce dr. Giesebrechta, najpewniej 
wywołała konsternację dwóch członków 
Zarządu Towarzystwa obecnych na po-
siedzeniu w dniu 19 lipca – dr. Heringa 
i nauczyciela gimnazjalnego Granzina, 
ale nie dr. Giesebrechta, gdyż on najpraw-
dopodobniej znał te sprawy, bo pastor 
przedstawił je również w liście przesła-
nym wcześniej nadprezydentowi Sacko-
wi. Nadprezydent otrzymał go najpóźniej 
2 lipca, bo tego dnia wysłano Mrongo-
wiuszowi ze Szczecina informację o dru-
ku Małego Katechizmu Pontanusa przez 
Towarzystwo. Decyzji tej nie podjął – jak 
wiemy – Zarząd Towarzystwa, lecz naj-
pewniej dr Sack jako nadprezydent Po-
morza i prezes Towarzystwa i przekazał 
ją do realizacji sekretarzowi Towarzystwa 
dr. Giesebrechtowi, który całą sprawę 
przedstawił na niestatutowym posiedze-
niu Zarządu Towarzystwa w dniu 19 lipca. 
W protokole z jego obrad nie odnotowano 
jednak sprawy Mrongowiusza. Ponieważ 
list Mrongowiusza z 17 lipca jest załącz-
nikiem protokołu, świadczy to o tym, że 
faktycznie sprawa była przedmiotem ob-
rad i ze względów politycznych nie została 
ujęta w protokole.

Hipotezę tę potwierdza protokół 
z posiedzenia Zarządu Towarzystwa 
z 30 sierpnia 1828 roku, obradującego 
w statutowym składzie, w którym zapisa-
no: „Odnośnie 3-go sprawozdania roczne-
go Towarzystwa, postanowiono, że należy 
wydrukować 500 egzemplarzy kaszub-
skiego katechizmu dołączonego do tego 

sprawozdania, mianowicie 5 na papie-
rze walinowym [bardzo cienki i gładki], 
25-piśmiennym i 470-drukarskim, ponad-
to 5 specjalnych egzemplarzy, które sobie 
pan kaznodzieja Mrongowiusz w Gdańsku 
życzy – porównaj protokół z 7-ego po-
siedzenia t[ego] r[oku]”106, czyli 19 lipca 
1828. Uchwała ta była konieczna z uwagi 
na regulację finansową druku Pontanu-
sowego Małego Katechizmu, wydanego 
ostatecznie w 505 egzemplarzach, z czego 
500 dołączono do trzeciego sprawozdania 
rocznego Towarzystwa, zaś 5 – w formie 
książeczki – przekazano Mrongowiuszo-
wi. Na szczególną uwagę zasługuje jednak 
odesłanie do protokołu z 19 lipca, które-
go załącznikiem był list Mrongowiusza 
z 17 lipca. Na tymże protokole dwaj człon-
kowie Zarządu – Hahn i Schmidt – nanie-
śli teraz uwagę: „vidi” i pod nią złożyli 
swe podpisy107.

Sprawom tym poświęcono tak wiele 
miejsca, by wykazać, że trzecia reedy-
cja Pontanusowego Małego Katechizmu 
M. Lutra w 1828 roku miała wybitnie poli-
tyczny charakter. Decyzję w sprawie jego 
druku podjął nadprezydent prowincji Po-
morze dr Sack pod wpływem skargi pasto-
ra Mrongowiusza na brutalne wypieranie 
języka kaszubskiego z kościołów i szkół 
wschodniej części rejencji koszalińskiej. 
Druk Małego Katechizmu był spełnieniem 
ostatniej woli Mrongowiusza skierowanej 
pod adresem Towarzystwa, miał dać sa-
tysfakcję i uspokoić pastora. Nadprezydent 

106 AP Szczecin, Towarzystwo Historii 
i Starożytności Pomorza, 8, s. 149.

107 Tamże, s. 133.
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i władze Towarzystwa były świadome, że 
Mrongowiusza badania terenowe nad ka-
szubszczyzną wschodniej części Pomorza 
dobiegły końca. Rola szczecińskiego To-
warzystwa ograniczała się do realizacji 
decyzji nadprezydenta; katechizm został 
wydany w możliwie najmniejszej liczbie 
– 505 egzemplarzach, z czego 5 otrzy-
mał Mrongowiusz, dla którego miał on 
większe znaczenie religijno-społeczne niż 
naukowe. Nowe wydanie Małego Kate-
chizmu mogło dotrzeć do ewangelickich 
Kaszubów za pośrednictwem Mrongowiu-
sza oraz członków szczecińskiego Towa-
rzystwa, którzy otrzymywali jego roczne 
sprawoz dania. Mrongowiuszowa inicjaty-
wa nie była więc w stanie ożywić kaszub-
szczyzny w kościołach, szkołach i życiu 
codziennym.

Mrongowiusz starannie przygotował 
do druku rękopis katechizmu. Opatrzył go 
dość licznymi przypisami objaśniającymi 
trudniejsze wyrazy i formy. Ogólnie jed-
nak edycja z 1758 roku, którą najpewniej 
przygotował do druku smołdziński pastor 
Ulryk Engellandt (1734–1781) zawierała 
niewiele kaszbskich archaizmów i dialek-
tyzmów, zaś różnice językowe między wy-
daniem z 1758 i 1828 roku są nieznaczne. 
H. Kamińska pisze wprost, że „trzecia 
edycja zabytku jest niemal identyczna 
z przedrukiem wydania z 1758 roku”108, 

108 H.J. Kamińska, K.C. Mrongowiusz jako 
językoznawca, „Język Polski” 61, 1981, s. 63–
64; taż, Z zagadnień deklinacyjnych w Małym 
Katechizmie Pontanusa, „Rocznik Naukowo- 
-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Rzeszowie. Nauki Humanistyczne” 6, 1972, 
6, s. 148; Z. Szultka, Piśmiennictwo…, s. 48.

zaś od edycji z 1643 roku różni się ona nie 
tylko językiem, ale również tym, że nie 
zawiera rękopiśmiennego dodatku, psal-
mów oraz rozdziałów o sakramencie mał-
żeństwa i chrztu109, najpewniej dlatego, że 
była skierowana do innego odbiorcy.

Przedruk ukazał się w „Sprawoz-
daniach…” Towarzystwa w 1828 roku 
pt. „Mały Kátechizm D. Marćina Lutrá, 
z ńiemieckiego ięzyká w słowieński wy-
stàwiony, przez Micháła Pontaná, Sługę 
Słowa Bożego w Smołdzyńie Roku Pań-
skiego 1643. Nowa edycya z przydatkiem 
ńiektorych pytań nauki chrześćiáńskiey. 
W Gdańśku drukował Godfryd Hárt-
man roku 1758”110 oraz jako samodzielna 
książeczka, licząca 41 stron opatrzona 
tytułem: „Wörtlicher Abdruck des durch 
Michael Pontanus ins Kaschubische oder 
(wie er es nennt) Slowenische übersetzten 
kleinen Katechismus Lutheri mit einigen 
Anmerkungen begleitet von Mrongo-
vius, Stettin 1828. Bei Friedrich Heinrich 
Morin” (5 egzemplarzy). Była to praw-
dopodobnie pierwsza książka/broszura 
w języku polskim wydana w Szczecinie. 
Przygotowanie do edycji i opublikowa-
nie przez Mrongowiusza Pontanusowe-
go Małego Katechizmu Marcina Lutra 
w języku polskim w 1828 roku było jego 

109 H. Popowska-Taborska, Kaszubszczyzna 
jako sfera oddziaływania pozostałego polskie-
go obszaru językowego. II. Wpływy ogólnopol-
skiej normy literackiej w XVI–XVII w., „Studia 
z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 21, 1983, 
s. 69.

110 „Neue Pommersche Provinzialblätter” 3, 
1828, s. 353–399.
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niekwestionowanym sukcesem111, chociaż 
nie wiadomo, czy jego wydanie Mron-
gowiusz odebrał jako sukces osobisty. 
Wydaje się, że swe zabiegi o jego edycję 
oraz o zelżenie dyskryminacji językowej 
i procesu niemczenia ludności kaszub-
skiej traktował jako swą duszpasterską 
powinność, chociaż obiektywnie miały 
one przede wszystkim religijno-społecz-
no-polityczny wymiar. W ten sposób 
rozumieli je również nadprezydent Po-
morza i kierownictwo szczecińskiego To-
warzystwa, którzy przerwanie kontaktów 
z Mrongowiuszem przyjęli z ulgą. Ten po 
ponad dwuletniej przerwie, 20 grudnia 
1830 roku, w odpowiedzi na otrzymane 
pismo, stwierdził, że podeszły wiek oraz 
liczne obowiązki i funkcje – polskiego 
ewangelickiego kaznodziei, lektora języ-
ka polskiego, tłumacza języków polskie-
go i rosyjskiego organów państwowych 
w Gdańsku nie pozwalają „mi szacowne-
mu Towarzystwu coś więcej świadczyć” 
i prosił o nieprzesyłanie mu do tłumacze-
nia tekstów słowiańskich. Dodał, że zebrał 
„wiele materiałów, również kaszubskich 
wyrazów”, ale brak czasu nie pozwala na 
ich opracowanie112.

Rezygnacja Mrongowiusza ze współ-
pracy ze szczecińskim Towarzystwem 
spowodowała, że sprawy kaszubskie ze-
szły na dalszy plan w jego działalności 
i wróciły ponownie – na krótko – w 1831 
roku za sprawą dr. W. Böhmera oraz po-
wiatowego inspektora szkolnego i byłego 

111 Z. Szultka, Nowe spojrzenie…, cz. I, 
s. 225.

112 Tamże, cz. II, s. 190.

wykładowcy w słupskiej szkole kadetów 
Ernesta F. Döhlinga, ale to już inny pro-
blem. Mrongowiusz zaś krótko potem za-
niechał całkowicie kontaktów z Towarzy-
stwem. W każdym razie w 1836 roku nie 
został – podobnie jak Brylowski – ujęty 
w spisie członków113.

W liście z 20 grudnia 1830 roku Mron-
gowiusz ustosunkował się również do wy-
powiedzi dr. Brylowskiego w sprawie jego 
słowniczka i języka kaszubskiego. Uznał 
swego recenzenta za niekompetentnego 
i stwierdził: „Kaszubi są rzeczywiście 
Wendami, którzy pod długim panowa-
niem Polski ulegli asymilacji z językiem 
polskim”114. Odnosiło się to rzecz jasna 
tylko do Kaszubów ówczesnych Prus Za-
chodnich oraz powiatu lęborsko-bytow-
skiego i za precyzyjne uznane być nie 
może, bo Polska od pierwszych lat XIV 
wieku władzy nad terytorium na zachód 
od rzeki Łeby nie sprawowała.

Ocena badań Mrongowiusza nad ka-
szubszczyzną jest niełatwa i nie może być 
jednoznaczna. Nie podzielamy dotychcza-
sowych jej prób, bo opierały się na niepeł-
nej podstawie źródłowej, zaś w przypad-
ku J. Tredera ważną rolę odgrywały też 

113 AP Szczecin, Towarzystwo, 12, b.f.; 
Vierter Jahresbericht der Gesellschaft für 
Pommersche Geschichte und Altertumskunde. 
Vorgelegt am 15. Janius 1829, Stettin 1830, 
s. 47; Fünfter Jahresbericht…, „Baltische 
Studien” 1, 1832, s. 334–336; Sechster Jahres-
bericht… vorlegt am 15. Januar 1831, Stettin 
1833, s. 40; Siebenter Jahresbericht… über das 
Jahr vom 15ten Juni 1831 bis 1830, „Baltische 
Studien” 3, 1936, 2, s. 142.

114 Z. Szultka, Nowe spojrzenie…, cz. II, 
s. 190.
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względy pozamerytoryczne. Zacząć chyba 
wypada od stwierdzenia, że:

1. Wielką zasługą Mrongowiusza był 
sam fakt podjęcia próby stworzenia słow-
nika kaszubskiego w oparciu o badania 
terenowe. Przez to zwrócił on uwagę na 
Kaszubów i ich język ojczysty nie tylko 
rosyjskich i polskich, ale również niemiec-
kich (pruskich) kręgów intelektualnych. 
Dodatkowo Mrongowiusz przyczynił się 
do zainteresowania się problematyką ka-
szubską rosyjskich (kanclerza hr. M. Ru-
miancowa i ministra wyznań Aleksan-
dra Szyszkowa [1754–1824–1834–1840]) 
i pruskich (nadprezydent prowincji Po-
morze J.A. v. Sack) kręgów politycznych. 
W tym ostatnim przypadku było to o tyle 
istotne, że Kaszubi zamieszkiwali w Pro-
wincji Pomorze, gdzie też Mrongowiusz 
prowadził badania terenowe. Z tych powo-
dów od samego początku badania tereno-
we Mrongowiusza obiektywnie przybrały 
polityczny charakter. Wątek polityczny 
badań pogłębiał się w miarę ich trwania 
i był jednym z najważniejszych czynni-
ków ich przerwania.

2. Chociaż niemieccy i rosyjscy ję-
zykoznawcy i dziejopisarze wyprzedzili 
Mrongowiusza w zakresie gromadzenia 
i publikacji kaszubskich materiałów leksy-
kalnych, to winien on być uznany za rze-
czywistego prekursora badań naukowych 
(w ówczesnym tego słowa znaczeniu) nad 
kaszubszczyzną. On pierwszy zgłosił po-
stulat opracowania słownika kaszubskie-
go w oparciu o badania terenowe, podjął 
również próbę określenia miejsca i przy-
należności języka kaszubskiego w grupie 

języków słowiańskich oraz jako pierwszy 
podjął leksykalne badania terenowe.

3. Mrongowiusz jako pierwszy opra-
cował plan badania nad kaszubszczyzną 
i próbował go zrealizować. Plan ten zo-
stał jednak sformułowany pod wpływem 
żądania przez pruskiego nadprezydenta 
prowincji Pomorze informacji o zaintere-
sowaniach i postulatach badawczych w za-
kresie kaszubszczyzny przez rosyjskiego 
dostojnika państwowego hr. Rumiancowa. 
Z tego względu był on sumą własnej kon-
cepcji badawczej Mrongowiusza, sformu-
łowanej już przed 1823 roku oraz właśnie 
postulatów badawczych Rosjanina. Spo-
tkał się on z aprobatą i poparciem nadpre-
zydenta dr. Sacka, co ułatwiło pastorowi 
prowadzenie badań terenowych w 1826 
roku w synodzie słupskim, zaś w 1827 
roku – lęborskim. Największy jednak 
wpływ na ich podjęcie po gruntownych 
przygotowaniach miały środki finansowe 
i postulaty przekazane pastorowi przez 
Rosjanina.

4. Plan badań powstał i był realizo-
wany przez Mrongowiusza w pierwszym 
roku bez jakiegokolwiek wpływu i udzia-
łu szczecińskiego Towarzystwa Historii 
i Starożytności Pomorza, skupiającego 
zróżnicowane społecznie i politycznie 
elity intelektualne Pomorza Zachodniego, 
a zwłaszcza Szczecina, w którym decydu-
jący głos miał nadprezydent dr Sack jako 
jego prezes oraz ówczesny jego sekretarz 
dr Giesebrecht, którego za obiektywnego 
badacza i obserwatora współczesnej ka-
szubszczyzny uznać nie można. Zrodzo-
na w kręgu Towarzystwa, ponad wszelką 
wątpliwość wbrew woli Mrongowiusza, 
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idea powołania zespołu badawczego nad 
współczesną kaszubszczyzną w celu przy-
spieszenia (udzielenia pomocy) badań 
terenowych Mrongowiusza mogłaby być 
uznana za szczerą jedynie pod warun-
kiem, gdyby władze Towarzystwa nie 
znały poglądów pastorów Mrongowiusza 
i Lorka (jako rzeczywistego kierownika 
planowanego zespołu) w sprawie prowa-
dzonej ówcześnie germanizacji ludności 
kaszubskiej. O ile nie natrafiono na źródła 
świadczące, że w 1827 roku nadprezydent 
prowincji Pomorze i władze Towarzystwa 
znały poglądy pastora w sprawie germani-
zacji (chociaż trudno sobie wyobrazić, że 
było inaczej), o tyle doskonale wiedziały, 
że pastor Lorek był przysłowiową lokomo-
tywą procesów germanizacyjnych w sy-
nodzie słupskim, który w dodatku chciał 
wykorzystać terenowe badania leksykal-
ne Mrongowiusza dla wzmocnienia swej 
germanizacyjnej działalności. Poglądów 
i działalności Mrongowiusza i Lorka – 
czytaj szczecińskiego Towarzystwa – po-
godzić się nie dało. 

5. Drogi pastorów, czytaj Mrongowi-
sza i Towarzystwa, rozeszły się po dru-
giej podróży badawczej Mrongowiusza 
w czerwcu 1827 roku w synodzie lębor-
skim, która utwierdziła go w przekonaniu, 
że pastor Lorek nie był wyjątkiem wśród 
pastorów germanizatorów oraz że proces 
wypierania języka polskiego z nauczania 
kościelnego i szkolnego oraz kaszubsz-
czyzny jako języka potocznego przybrał 
charakter szkodzący chrześcijańskiemu 
wychowaniu kaszubskich dzieci i mło-
dzieży oraz niekorzystnie rzutował na ży-
cie rodzin kaszubskich. W tym momencie 

pastor Mrongowiusz, jako duszpasterz 
– a nie polityk – przekonywany, że świę-
tym prawem i obowiązkiem jest naucza-
nie dzieci podstaw chrześcijaństwa w ich 
języku ojczystym, czuł się zobowiązany 
przedstawić dyskryminację językową 
ludności kaszubskiej i jej następstwa nad-
prezydentowi dr. Sackowi. Z tym wiązał 
się problem braku książek religijnych dla 
ewangelickiej ludności kaszubskiej Po-
morza Zachodniego, który chciał załago-
dzić przez reedycję Małego Katechizmu 
M. Lutra, wydanego przez smołdzińskiego 
pastora Michała Pontanusa. Nie natrafiono 
na jakiekolwiek dowody świadczące, by 
nadprezydent dr Sack podjął jakieś działa-
nia w sprawie zahamowania dynamiczne-
go procesu niemczenia Kaszubów przede 
wszystkim na płaszczyźnie językowej. Dla 
uspokojenia wzburzenia Mrongowiusza 
i dania mu częściowej satysfakcji polecił 
Towarzystwu wydać drukiem wspomnia-
ny katechizm w języku polskim, który 
ukazał się już w 1828 roku. Był bowiem 
świadom, że Mrongowiusza badania tere-
nowe na Pomorzu Zachodnim dobiegały 
końca.

6. Gdy chodzi o ocenę Mrongowiu-
szowych rezultatów badań nad kaszubsz-
czyzną, to faktycznie jest ona niemożliwą. 
Pastor jako badacz był przede wszystkim 
polskim leksykografem i z tego tytułu ję-
zykoznawcy-kaszubolodzy mają w tym 
zakresie głos najważniejszy. Dotychczaso-
we ich oceny opierają się w przytłaczającej 
mierze na wydanych przez niego słowni-
kach. Mrongowiusz zaś w liście do szcze-
cińskiego Towarzystwa z 20 grudnia 1830 
roku pisał, że „zebrał wiele materiałów, 
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również kaszubskich wyrazów, jednak nie 
mogę do tego [ich opracowania z braku 
czasu] dojść”.

Ostatnie stwierdzenie zasługuje na 
dużą uwagę, gdyż na dobrą sprawę dotąd 
nie znamy kaszubskich materiałów lek-
sykalnych zgromadzonych przez Mron-
gowiusza w czasie badań terenowych 
i z innych źródeł. Od 1827 roku wiadomo 
było, że opracował on Sammlung einiger 
Kaschubischen Wörter, die nach Polni-
scher Ortographie geschreiben sind und 
hier nicht genannt oraz przesłał go szcze-
cińskiemu Towarzystwu. Ten selektyw-
ny – jak wynika z jego nazwy – słowni-
czek kaszubsko-niemiecko-polski liczy 
zaledwie 251 haseł i został opracowany 
w wielkim pośpiechu. Znamy go wraz ze 
swoistym jego komentarzem – słownicz-
kiem A. Brylowskiego – dopiero od 1993 
roku115. Z tytułu tego słowniczka wynika, 
że Mrongowiusz nie wykorzystał w nim 
wszystkich kaszubskich materiałów leksy-
kalnych zgromadzonych w czasie pierw-
szej podróży badawczej (i wcześniejszej), 
a przecież tego roku odbył jeszcze następ-
ną podróż po powiecie lęborskim, w czasie 
której zebrał dalsze materiały. Ile i jakie 
źródła w tym czasie – i później – fak-
tycznie zgromadził, nie wiemy. Ich cząst-
kę ‒ moim zdaniem ‒ poznaliśmy dzięki 
odkryciu przez Hannę Popowską-Tabor-
ską i opublikowaniu w 1995 roku innego, 
liczącego zaledwie 238 haseł słowniczka 
niemiecko-kaszubsko-polskiego, który 
spisał prawdopodobnie na życzenie ro-
syjskiego slawisty Piotra I. Prejsa w 1840 

115 Tamże, s. 158–167, 170–182.

roku i jemu go przekazał. Dziś wiemy, że 
Prejs ‒ jak inny rosyjski badacz kaszub-
szczyzny Aleksander Hilferding ‒ rze-
telnym badaczem nie był i niektóre usta-
lenia Mrongowiusza przypisał sobie116. 
Moim skromnym zdaniem wspomniane 
dwa słowniczki kaszubskie i kaszubskie 
materiały leksykalne zawarte w Mrongo-
wiuszowych słownikach polsko-niemiec-
kich i niemiecko-polskich nie wyczerpu-
ją wszystkich empirycznych materiałów 
zebranych przez pastora, których z braku 
czasu nie zdołał opracować.

Należy jeszcze zwrócić uwagę, że 
Mrongowiusz zobowiązał się wobec nad-
prezydenta dr. Sacka przesłać mu spra-
wozdania z prowadzonych badań na Po-
morzu Zachodnim. Wiadomo, że takowe 
złożył z 1827 roku z podróży odbytej rok 
wcześniej, ale o sprawozdaniu z podróży 
za rok 1827 nic nie wiadomo. Jest bar-
dzo prawdopodobne, że takowe faktycz-
nie złożył w maju–czerwcu 1828 roku, 
w którym naświetlił m.in. dyskryminację 
językową ludności kaszubskiej, poruszył 
sprawę reedycji Pontanusowego Małego 
Katechizmu i być może jeszcze inne spra-
wy, o których nic nie wiemy. Poszukiwa-
nia tego przypuszczalnego sprawozdania 

116 H. Popowska-Taborska, Nieznany au-
tograf kaszubskiego słowniczka K.C. Mron-
gowiusza, w: Studia kaszubskosłowińskie. 
III Konferencja Słowińska, Łeba–Gdańsk 
1995, s. 47–54; taż, Dwa autografy kaszubskie-
go słowniczka Krzysztofa Celestyna Mrongo-
wiusza, „Rocznik Gdański” 56, 1996, s. 93–
101; taż, Dzieje kolejnych wydań kaszubskiego 
słowniczka P.I. Prejsa, „Slavia Occidentalis” 
50, 1993/1994, s. 135–142; taż, W. Boryś, Lek-
syka kaszubska na tle słowiańskim, Warszawa 
1996, s. 18–21.
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zakończyły się jak na razie bezowocnie, co 
nie przesądza, iż nie zostanie ono odkryte. 
Tak czy inaczej, znamy tylko część rezul-
tatów drugiej podróży badawczej, prawie 
żadnych leksykalnych. Należy więc sobie 
życzyć, aby wspomniane wyżej materiały 
zostały jak najszybciej odkryte, a wów-
czas osąd roli i znaczenia badań Mrongo-
wiusza nad kaszubszczyzną będzie mógł 
być pełniejszy i obiektywniejszy.

ZYGMUNT SZULTKA
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Omówienie książki Roberta Ryssa, Iść po granicy – artykuły, eseje, 
rozmowy, Szczecin 2015

  

Na polsko-niemieckim pograniczu przez 
lata, jak w soczewce, skupiały się wza-
jemne uprzedzenia i stereotypy, które po 
1945 roku, utrwalane były przez oficjal-
ną propagandę. Sposobem na ich zmianę 
jest rozwój transgranicznej współpracy 
na poziomie regionalnym i lokalnym oraz 
codzienna praca ludzi pogranicza, świa-
domych pokłosia trudnej historii ich małej 
ojczyzny. 

Taką ojczyzną „z wyboru” od 1980 
roku stała się dla Roberta Ryssa Chojna 
i ziemia chojeńska. Ten psycholog z wy-
kształcenia i wykonywanego zawodu z pa-
sją realizuje się także jako dziennikarz, 
publikując swoje teksty na łamach „Gazety 
Chojeńskiej”, „Dialogu”, „Kuriera Szcze-
cińskiego”, „Kuriera Chojeńskiego”. Jest 
współzałożycielem Niemiecko-Polskiego 
Klubu Dziennikarza „Pod Stereo-Typa-
mi”, propagatorem historii, społecznikiem 
działającym na rzecz lokalnej społeczno-
ści i tym samym współtwórcą jej tożsa-
mości. „Gazeta Chojeńska”, której R. Ryss 
był współtwórcą, jest prywatnym dwuty-
godnikiem ukazującym się w dziewięciu 
gminach powiatu gryfińskiego. Ma ona 
charakter nie tylko informacyjny, ale tak-
że podejmuje trudne tematy niemieckiej 

i polskiej historii regionu oraz angażuje 
się we współczesne problemy codzienne-
go życia mieszkańców ziemi chojeńskiej.

Nakładem Książnicy Pomorskiej oraz 
Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalne-
go „Terra Incognita” ukazał się zbiór tek-
stów autorstwa Roberta Ryssa pt. Iść po 
granicy – artykuły, eseje, rozmowy pod 
redakcją Bogdana Twardochleba. 

Tytuł publikacji nawiązuje do myśli 
Paula Tillicha, protestanckiego filozofa 
i mieszkańca ziemi chojeńskiej, którego 
uczczono w 2011 roku organizując semi-
narium oraz podróż studyjną. Zarówno 
to wydarzenie, jak i działalność oraz pu-
blicystyka Roberta Ryssa na polsko-nie-
mieckim pograniczu są zachętą do prze-
kraczania granic i barier w poszukiwaniu 
prawdy i budowania polsko-niemieckiego 
zrozumienia. Omawiana książka jest efek-
tem długoletniej pracy dziennikarskiej 
autora i została podzielona na trzy części, 
wprowadzenie i zakończenie. Ciekawą 
i niebanalną sylwetkę autora przedstawili 
w przedmowie dziennikarze – Ruth Hen-
ning oraz Bogdan Twardochleb. 

Wprowadzenie otwiera artykuł opub-
likowany w 2010 roku na łamach „Kuriera 
Szczecińskiego”, w którym Ryss definiuje 
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swoją lokalną tożsamość oraz podkreśla 
oddolną aktywność mieszkańców inspiru-
jących zmiany, jakie zaszły od lat 90. XX 
wieku, które w konsekwencji doprowadzi-
ły do ukształtowania lokalnej tożsamości 
oraz zmiany w pojmowaniu pogranicza – 
od pojęcia o charakterze geograficznym 
do nadania mu kulturowego wymiaru. Au-
tor dość sceptycznie kończy swój wywód 
pytaniami, na które nie daje jasnych odpo-
wiedzi, tym samym skłania do konstatacji, 
że granice, nawet jeśli zostają zniesione 
w sensie dosłownym, to pozostają w na-
szych umysłach. To one są najgroźniejsze, 
stawiają bariery i nie pozwalają na zmianę 
stereotypów i likwidację uprzedzeń. 

Kolejny szkic, zamieszczony we 
wprowadzeniu, nosi tytuł Nieprzewidy-
walne pogranicze, w którym autor oddaje 
dynamikę i złożoność zmian, jakie zaszły 
po 1989 roku na polsko-niemieckim po-
graniczu, a których charakteru i tempa nie 
byli w stanie przewidzieć najodważniejsi 
analitycy. R. Ryss wielokrotnie w swojej 
działalności publicystycznej inspiruje do 
działań i propaguje wszystkie inicjatywy 
mające na celu polsko-niemieckie pozna-
nie i zrozumienie oraz przywrócenie pa-
mięci o niemieckiej historii miasta, jak: 
odbudowa kościoła Mariackiego, obchody 
750-lecia miasta, upamiętnienie na cmen-
tarzu dawnych mieszkańców Chojny, spo-
tkania niemieckich mieszkańców z pol-
skimi, upamiętnienie historii wypędzenia 
Polaków i Niemców w czasie II wojny 
światowej. 

Druga część książki nosi znamien-
ny tytuł Rozpakowanie kuferka dziadka 
i jest zbiorem artykułów opublikowanych 

na łamach „Gazety Chojeńskiej” w latach 
1990–2015. Punktem wyjścia dla autora 
stał się moment zburzenia muru berliń-
skiego, który nie oznaczał automatycznie 
likwidacji granicznych szlabanów. Wtedy 
to R. Ryss apelował o wspólne działanie 
mieszkańców Chojny i Schwedt wobec 
władz państwowych celem doprowadzenia 
do liberalizacji przepisów i wprowadzenia 
ułatwień w przekraczaniu granicy. Zaape-
lował, aby wspólnym wysiłkiem miesz-
kańców zbliżyć te peryferyjne regiony do 
Europy. Autor porusza codzienne, wręcz 
merkantylne problemy życia codzienne-
go mieszkańców pogranicza – funkcjo-
nowanie targowiska w Krajniku Dolnym, 
problemy bezrobocia i szanse, jakie daje 
na jego zmniejszenie handel z Niemcami. 
Podejmuje także bardziej złożone kwestie 
w relacjach polsko-niemieckich, jak roz-
wój kontaktów z dawnymi mieszkańcami 
i zlot ziomków, przywołuje wspomnie-
nia świadków wojennych wydarzeń oraz 
dyskusje historyków na temat wzajem-
nego postrzegania Polaków i Niemców, 
a także dzieli się z czytelnikami własny-
mi refleksjami na temat mitu odwiecznej 
wrogości Polaków i Niemców, wielokultu-
rowego charakteru Königsbergu (Chojny) 
czy rozwoju transgranicznej współpracy 
w ramach rodzącego się Euroregionu Po-
merania. Wielokrotnie podkreśla wagę 
współpracy młodzieży z Polski i Niemiec, 
dlatego w swojej pracy dziennikarskiej 
często zajmuje się sprawami oświaty, funk-
cjonowania polsko-niemieckiego gimna-
zjum w Gartzu, pionierskimi projektami 
nauczania języka polskiego i niemieckiego 
w szkołach pogranicznych regionów. 
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Wspiera działania i inicjatywy podejmo-
wane przez pasjonatów i miłośników zie-
mi chojeńskiej skupionych w Gryfińsko- 
-Chojeńskim Stowarzyszeniu Wspólnej 
Europy, Polsko-Niemieckim Klubie „Pod 
Stereo-Typami” oraz Stowarzyszeniu Hi-
storyczno-Kulturalnym „Terra Incogni-
ta”. Pogranicze nakreślone piórem Ryssa 
wydaje się być już na tyle oswojone, że 
przyszedł czas na rozpakowanie kuferków 
polskich i niemieckich dziadków, którzy 
w poczuciu niepewności, tymczasowości 
i tęsknoty za dawną małą ojczyzną przez 
lata nie mieli odwagi tego uczynić. Dopeł-
nieniem i wypełnieniem białej plamy, jaką 
jest polska historia powojennej Chojny 
powinno być, zdaniem autora, utworzenie 
muzeum regionalnego w Chojnie, które do 
momentu zamknięcia omawianej publika-
cji, raczej się oddalało niż stawało faktem. 

Kolejna część książki to zbiór roz-
mów, esejów, felietonów i konferencyj-
nych wystąpień autora, traktujących o roli 
społecznych kontaktów dla rozwoju pol-
sko-niemieckich relacji oraz znaczeniu 
pamięci o niemieckiej historii miasta, za-
mkniętej w mogiłach zmarłych na niepol-
skim cmentarzu w Chojnie. Poza nawiąza-
niem do lokalnej tradycji, autor podejmuje 
w pracy wiele różnorodnych wątków, także 
problemy wielkiej historii – budzącej dziś 
polemiki bitwy pod Cedynią, wspomina 

postać i myśl Jana Józefa Lipskiego, aby 
zabrać głos w dyskusji na temat kształ-
tu Polski i współczesnego patriotyzmu. 
Autor porusza wreszcie znacznie szersze 
problemy europejskie i podkreśla wagę re-
gionalizmu dla budowy tożsamości zjed-
noczonej Europy. 

Zasadniczą część książki zamyka głos 
naocznego świadka wydarzeń z lat 1945–
1947 na temat złożonej powojennej histo-
rii ziemi chojeńskiej. „Chojeńskie getto. 
Wspomnienia K.S.” to opowieść Niemca, 
który zmuszony został do opuszczenia 
Chojny i sugestywnie opisuje dramatycz-
ną sytuację mieszkańców miasta oczami 
pokonanych niemieckich uciekinierów 
z Pomorza, Prus Wschodnich, Berlina czy 
Hanoweru. 

Ten wartościowy wybór publika-
cji stanowiących dorobek Roberta Ryssa 
zamyka swoiste credo autora i Jego de-
klaracja – „Chojna jest moim miastem” – 
wygłoszona w Lubece-Travemünde. Czy-
tając książkę istotnie mamy przekonanie, 
że ziemia chojeńska jest małą ojczyzną, 
heimatem autora, który podjął się trud-
nego zadania doprowadzenia do polsko- 
-niemieckiego pojednania i jednocześnie 
budowy poczucia tożsamości lokalnej pol-
skich mieszkańców ziemi chojeńskiej.
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