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Idee Polski morskiej w latach 1945–1948
Jednym z zagadnień branżowych polityki morskiej jest polityka budowy statków.
Sama polityka morska związana jest ściśle z problemami gospodarczymi państwa,
jak i z aspektami przestrzenno-lokalizacyjnymi oraz korzyściami wynikającymi
z tych faktów. Eugeniusz Kwiatkowski politykę morską sprowadzał do takich czynników, jak posiadanie przez państwo odpowiedniej sieci dróg komunikacyjnych,
portów handlowych odpowiednio usytuowanych i technologicznie wyposażonych,
posiadanie sprawnego aparatu handlowego i traktatów handlowych. Prowadzona
przez niego polityka, chociażby poprzez prace Delegatury Rządu dla Spraw Wybrzeża, służyć miała realizacji tych założeń. Same pojęcie „polityki morskiej” ma
wiele aspektów. Trudno jest wyróżnić jedną definicję tego pojęcia. Za najbardziej
słuszną można przyjąć tę, która przedstawia ją jako „celowe wysiłki państwa zmierzające do zrealizowania jego politycznych, gospodarczych i społecznych interesów
poprzez uzyskanie, utrzymanie i wykorzystanie dostępu do morza”.
	
A. Hutnikiewicz, Szczecin w polskiej polityce morskiej 1945–1950, Szczecin 1991, s. 7. Autorka jednocześnie zwraca uwagę, że przytoczona definicja jest „historycznie zmienna”; R. Wapiński przyjął szeroki zakres zespołu zjawisk i problemów badawczych polityki morskiej: „walkę o dostęp do morza i o jego utrzymanie, wykorzystanie dostępu do morza dla gospodarczego
rozwoju kraju, wpływ dostępu do morza na rozwój współpracy międzynarodowej (gospodarczej,
politycznej, kulturalnej, turystycznej) oraz kwestię reperkusji posiadanego dostępu do morza dla
przemian kulturowych w kraju” tu za: R. Wapiński, Myśl polityczna i polityka morska w latach
1870–1970, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Historia
1973, nr 2, s. 80.
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Realizacja polityki morskiej w każdym państwie i każdym ustroju sprowadza się w istocie rzeczy do następujących [...] elementów: [...] należy posiadać
w swym ręku czynniki rozbudowy i organizacji własnej floty handlowej, musi
istnieć sprawny aparat handlowy dostosowany do możliwości produkcyjnych
i rynkowych [...], wreszcie musi skodyfikować cele własnej ekspansji gospodarczej w systemie traktatów handlowych. Tymi słowami scharakteryzował główne
elementy polityki morskiej państwa Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski, w latach
1926–1930 minister przemysłu i handlu. Człowiek, któremu wielokrotnie zarzucano faworyzowanie planów rozbudowy portów i stoczni Gdańska i Gdyni kosztem Szczecina. Jednak po wizycie w Szczecinie w grudniu 1945 r. przyczynił
się do poparcia przyznania pomocy finansowej Pomorzu Zachodniemu w celu
szybszego przejęcia portu przez Polaków. Weryfikując swoje poglądy w końcu
lat czterdziestych, głosił znamienną myśl, że żaden ośrodek morski nie może być
bardziej preferowany, zaniedbując tym samym drugi.
Rozpatrując ówczesną politykę rządu w stosunku do przemysłu okrętowego i uprzemysłowienia kraju, nie sposób pominąć instytucji, którą powołano
w 1945 r., oraz dalszych koncepcji szefa tej instytucji, mających na celu zwiększenie aktywizacji morskiej gospodarki Szczecina w organizmie państwowym
Polski. Oprócz działań organów państwowych Ministerstwa Przemysłu, powołującego Zjednoczenie Stoczni Polskich, koordynującego bezpośrednio prace przedsiębiorstw przemysłu okrętowego, Rada Ministrów 12 września 1945 r. powołała
inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego na Delegata Rządu dla Spraw Wybrzeża.
Inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego powołano na stanowisko, nie powołując
w tym czasie formalnie samej instytucji, rozwiązując ją natomiast w styczniu
1948 r. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, pozyskując dla swych działań
przedwojennego ministra, zyskał nie tylko silny autorytet, ale niespodziewanie
przekształcił stanowisko Kwiatkowskiego w konkretny urząd.
Inżynier Kwiatkowski miał prawo poprzez istniejące już instytucje państwowe, tj. np. prezydentów miast, współdziałać w odbudowie miast portowych, konE. Kwiatkowski, Pisma o Rzeczypospolitej Morskiej, Szczecin 1985, s. 163–164.
G. Strauchold, Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945–1957, Toruń
2003, s. 136; T. Marczak, Kontrowersje wokół działalności Eugeniusza Kwiatkowskiego na Wybrzeżu w latach 1945–1947, w: Eugeniusz Kwiatkowski a polskie ziemie zachodnie i północne, red.
G. Strauchold, Wrocław 2003, s. 56–58.
	
A. Hutnikiewicz, Szczecin w polskiej polityce morskiej..., s. 27; AP Gdańsk, Delegatura Rządu
dla Spraw Wybrzeża 1945–1949, sygn. 1, Organizacja i działalność Delegatury Rządu dla Spraw
Wybrzeża 1945–1948, s. 1–2.
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trolować wydatki z tym związane, odbudowywać porty handlowe na Wybrzeżu,
ale i nadzorować tworzenie oraz uruchamianie przemysłu nadmorskiego. Miało
to swoje uzasadnienie w poglądach E. Kwiatkowskiego na politykę uprzemysłowienia kraju po zakończeniu drugiej wojny światowej. Wysuwał on koncepcję
szybkiej odbudowy i rozbudowy przemysłu stoczniowego. Za priorytetowe zadanie państwa polskiego uznał rozbudowę polskiej floty handlowej, a realizacji
tego służyć miało odbudowanie polskich stoczni. Terenem działalności Delegatury Rządu dla Spraw Wybrzeża był pas od granicy zachodniej, poprzez Szczecin,
Gdynię, Gdańsk, Elbląg, do granicy wschodniej Wybrzeża.
W szkicu przygotowanym na rozpoczęcie pracy Delegatury pt. Bilans otwarcia nowej Polski Kwiatkowski zauważał, że nowa długość granicy morskiej
w stosunku do granicy przedwojennej (1,5%) stanowi 14%, a ten fakt stworzył
dla Polski nowe konsekwencje. Miał tu na myśli możliwości rozwoju przemysłu,
handlu, a w efekcie rozwój eksportu produktów gospodarki morskiej. 21 października 1945 r. w swym referacie pt. O przyszłość Polski nad morzem szef
Delegatury stwierdzał, że wszystkie ówcześnie pracujące instytucje kierujące akcją odbudowy i rekonstrukcji życia gospodarczego mają tu swój rzetelny udział
w tym wyniku. Mówił m.in. o Zjednoczeniu Stoczni Polskich, ale też Głównym
Urzędzie Morskim, Biurze Odbudowy Portów czy Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy. Jak sam podkreślał, uruchomienie gospodarki morskiej na Wybrzeżu nie
byłoby możliwe bez zaangażowania robotników i pracowników umysłowych
związanych bezpośrednio z akcją odbudowy. Byli to ludzie, którzy przybyli na
Wybrzeże „z gołymi rękami”, z poczuciem obowiązku narodowego. Od marca
1946 r. odbywały się wspólne comiesięczne konferencje sprawozdawcze i problemowe tych wszystkich instytucji.
Ponadto brały w nich udział: Gdańska Dyrekcja Kolei, Dyrekcja Dróg Wodnych oraz Główny Morski Urząd Rybacki. Celem tych spotkań była harmonizacja
doraźnych planów pracy.
Delegatura zakładała minimalną pomoc finansową dla tych instytucji,
w których przyznane na cele odbudowy kredyty inwestycyjne odpowiadały jej
zdolnościom. Szef delegatury pod koniec 1946 r. zauważył, że sześć stoczni
	
M.M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski, Rzeszów 2005, s. 293, 296; Archiwum Polityczne
Eugeniusza Kwiatkowskiego, wstęp, wybór i opracowanie M.M. Drozdowski przy współpracy
E. Kwiatkowskiej-Obrąpalskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, s. 295.
	
Tamże, s. 297.
	
E. Kwiatkowski, Pisma o Rzeczypospolitej..., s. 258, 264; W. Bublewski, Eugeniusz Kwiatkowski jako Delegat Rządu do Spraw Wybrzeża, „Nautologia” 1979, nr 3 (55), s. 37–38.
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okrętowych zatrudniających około 7600 pracowników zaczęło przesuwać „swoje główne zainteresowania z zagadnienia remontu własnych urządzeń na prace
zlecone, remontowe i budowlane”. Co istotne, już pod koniec 1946 r. aż 70%
przepracowanych dniówek poświęcono właśnie na cele produkcyjne. Śląsk i morze stanowiły dla Kwiatkowskiego rejony, w których w jednym było bogactwo
surowcowe, a na północy nieograniczone możliwości handlowe.
Ideą łączącą wszystkie miasta morskie Polski miał być Związek Gospodarczy Miast Morskich. 24 i 25 lutego 1946 r. przebywający w Gdańsku premier
Edward Osóbka-Morawski zaakceptował ideę powołania tego związku. W tym
samym czasie inż. Kwiatkowski stanął na czele Komisji Rzeczoznawstwa dla
Spraw Stoczniowych.
Szef delegatury, wizytując 18–19 marca 1946 roku w Szczecinie miejscowy
oddział delegatury, zwiedził również część portu przeznaczoną do przekazania
władzom polskim przez Rosjan. Wcześniej, bo 6 marca 1946 r., prezydent Szczecina Piotr Zaremba odprawił „wszystkich zainteresowanych w akcji uporządkowania z kredytów Kwiatkowskiego”10. Mimo że 12 i 13 lipca 1946 r. w Gdańsku
odbył się Pierwszy Walny Zjazd Związku Gospodarczego Miast Morskich, pod
datą 10 maja 1946 r. znajdujemy w Dzienniku Wydarzeń Prezydenta Szczecina
informację, że Prezydent Bierut wyraził zgodę na opublikowanie dekretu tworzącego ten związek; [...] corocznie Związek będzie dostawał zagwarantowaną dotację 25 milionów zł11. Związek Gospodarczy Miast Morskich miał ściśle
współpracować z Delegaturą Rządu, a odpowiedzialnym z urzędu miał być tu
zastępca Delegata Rządu. W idei związku leżało łączenie miast morskich Polski,
tj. Gdańska, Gdyni, Sopotu i Szczecina.
Znaleźli się również przeciwnicy związku widzący w nim przyszłe „państwo w państwie”, drugą Hanzę, wydaje się, że do koncepcji uniezależnienia się
od polityki kraju twórcy jego byli dalecy.
Łącznie aż 18 miast morskich zgłosiło akces do związku. Udział miasta
Szczecina, jak określił to wiceprezes związku Zaremba, miał wynieść od 1 lutego
do 15 lipca 15 tys. złotych. Prezes miał być wybierany na trzy lata wraz z naczelTamże.
A. Hutnikiewicz, Związek Gospodarczy Miast Morskich (I 1946–X 1947), „Zapiski Historyczne”, z. 1–2, Toruń 1988, s. 69.
10
M.M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski…, s. 304–306, 213; P. Zaremba, Szczecin 1946.
Dziennik wydarzeń i dokumenty historyczne. Tom 6 (1 I 1946 – 30 IV 1946), s. 60, 71–72.
11
P. Zaremba, Szczecin..., Tom 7 (1 V 1946 – 30 IX 1946), s. 224.
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nym dyrektorem. Kwiatkowski razem z delegatami za swoją ideę obrali stworzenie odpowiednio rozwiniętych linii komunikacyjnych, żeglugi przybrzeżnej
i międzymiastowej komunikacji lądowej. Celem był rozwój handlu, przemysłu,
floty handlowej i rybackiej. Mimo tych śmiałych planów w zagospodarowaniu
Wybrzeża, jak to określił reprezentant Szczecina, ZGMM ostatecznie nie został
powołany12.
Poszczególni członkowie Biura Politycznego KC PPR, jak Roman Zam
browski, krytykowali coraz silniej postawy polityczne Kwiatkowskiego. Nowatorskie rozwiązania nie uzyskały ostatecznie również poparcia prezydenta
Bieruta. Zjazd lipcowy w Gdańsku zrozumienie uzyskał tylko u premiera Osóbki-Morawskiego.
Początkowo, według zamierzeń ministra Rapackiego, zamknięto oddział
delegatury w Szczecinie na rzecz powołanej w lipcu 1947 r. Komisji Aktywizacji
Rejonu Szczecińskiego. Coraz bardziej poddawany krytyce przedwojenny minister został zmuszony do przedstawienia własnego planu zamknięcia ekspozytury
delegatury w Gdańsku.
Plan ten przedstawił Kwiatkowski 23 grudnia 1947 r. nowemu premierowi
Józefowi Cyrankiewiczowi13. Z dniem 1 stycznia 1948 r. miano rozwiązać formalnie oddział w Szczecinie, a w czerwcu 1948 r. zlikwidować delegaturę. Tak
też się stało. Jak wyraził swoją opinię prezydent Zaremba, rozwiązanie to było
przedwczesne14.
W sprawozdaniu Delegata Rządu dla Spraw Wybrzeża z 2 maja 1946 r. czytamy, że miasta Wybrzeża przedstawiały nadal opłakany widok. Zniszczone były
zakłady użyteczności publicznej, domy, ale i zakłady pracy. Delegatura, przyznając kredyty inwestycyjne, brała czynny udział w rozbiórce i zabezpieczeniu
spalonych, zburzonych domów, ale i szeroko finansowała odbudowę Wybrzeża.
W pierwszym kwartale 1946 r. dla Szczecina przyznano 21,83 mln zł, co stanowiło 14,13% dotacji, dla porównania Gdańsk otrzymał w tym samym czasie
62,72 mln zł, tj. 40,64% ogólnej sumy15. Zaznaczyć jednak należy, że do samego
końca funkcjonowania delegatury Szczecin był w kręgu jej zainteresowania. Instytucja ta nie tylko widziała szeroki rozwój gospodarki morskiej poprzez odM.M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski..., s. 313; P. Zaremba, Dziennik..., t. 7, s. 376.
Tamże, s. 322.
14
Tamże, s. 330.
15
AP Gdańsk, Delegatura Rządu dla Spraw Wybrzeża, sygn. 1, Organizacja i działalność...,
s. 90–91, 99.
12
13
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budowę i rozbudowę portów Gdańska, Gdyni, Szczecina, Kołobrzegu i innych
mniejszych miast portowych, ale i w myśl idei szefa delegatury nie byłoby możliwe rozwinięcie floty handlowej i rybackiej bez kompleksowej rozbudowy polskich stoczni i całego wybrzeża polskiego16.
W ówczesnej rzeczywistości politycznej istnienie Związku Gospodarczego
Miast Morskich było nierealne w dłuższej mierze. Autonomia związku była zagrożeniem dla przedstawicieli ówczesnej władzy. Poprzez osobę inż. Kwiatkowskiego, jego wizję „Polski morskiej”, aktywizację morskich miast, utworzenie
chociażby przedsiębiorstwa obejmującego w swych działaniach żeglugę przybrzeżną, jak „Gryf. Żegluga Przybrzeżna” w Gdańsku, władze centralne widziały zagrożenie. Obawiano się zmian struktur administracyjnych na Wybrzeżu,
a sam związek mógł stać się tak dużą siłą gospodarczą, że pewne ustalenia dotąd
zastrzeżone tylko dla administracji rządowej przeszłyby w ręce związku.
Wizja prowadzonej ówcześnie polityki odbiegała od założeń twórców
związku. Stąd brak poparcia kół rządowych i niepowodzenie bytu, mimo że jak
podkreślał inż. Kwiatkowski, powołanie go służyć też miało kształtowaniu światopoglądu morskiego w społeczeństwie polskim po drugiej wojnie światowej17.
Rewitalizacja Stoczni Szczecińskiej
Dnia 1 lutego 1945 roku minister przemysłu Hilary Minc powołał Departament
Morski, mianując jednocześnie na stanowisko dyrektora inż. Henryka Sobańskiego18. W niedługim czasie, 5 marca 1945 r., departament ten wydał memoriał
zapowiadający utworzenie instytucji, której celem miała być koordynacja planowanej budowy statków. Instytucja ta miała nosić nazwę Zjednoczenia Stoczni
Polskich (ZSP)19. Początkowo wszystkie stocznie, które znalazły się w nowych
granicach państwa polskiego, podlegały właśnie Ministerstwu Przemysłu. Jednocześnie decyzją tego resortu powołano w Bydgoszczy tzw. Morską Grupę Operacyjną, mającą za główny swój cel zabezpieczenie i uruchomienie przedsiębiorstw
o profilu morskim właśnie na terenach nieznajdujących się w granicach Polski
K. Kozłowski, S. Krzywicki, Historyczna droga do polskiego Szczecina. Wybór dokumentów i opracowań, Szczecin 1988, s. 128–129; M. Górny, Związek Gospodarczy Miast Morskich,
„Szczecin – Tygodnik miasta morskiego” 1946, nr 7–8 (1 VIII), s. 54.
17
A. Hutnikiewicz, Związek Gospodarczy Miast Morskich..., s. 69, 79–83.
18
Polski przemysł okrętowy – Polish shipbuilding industry 1945–2000, red. Henryk Spigarski,
Gdańsk 2000, s. 17–18.
19
Tamże; AP Gdańsk, Zjednoczenie Stoczni Polskich w Gdańsku 1945–1951, sygn. 2, Protokoły kontroli m.in. w Szczecinie, 1949, s. 1.
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przed drugą wojną światową. W skład powyższej grupy wchodzili inżynierowie,
technicy i okrętowcy.
Praktycznie do lipca 1945 r. rolę zarządcy terenów stoczniowych pełniła radziecka administracja wojskowa, traktująca polski zarząd miasta jako instytucję
o charakterze pomocniczym20.
Wspomniana Morska Grupa Operacyjna, początkowo skierowana do Gdańska, miała za zadanie zabezpieczyć infrastrukturę stoczniową, którą inwentaryzowali radzieccy specjaliści w ramach zdobyczy wojennych. Należy pamiętać,
że to Stalin decydował o Ziemiach Zachodnich i Północnych, a armia radziecka
w miarę posuwania się na zachód i zajmowania kolejnych terenów przywłaszczała sobie liczne obiekty gospodarki morskiej i infrastruktury przemysłowej.
Wszystkie urządzenia stoczniowe zostały potraktowane jako zdobycz wojenna21.
W maju 1945 r. udał się do Moskwy minister przemysłu Hilary Minc. Wydawać
by się mogło, że ustalenia powzięte właśnie w maju będą krótkotrwałe dla obydwu stron, do czasu podpisania umowy o wynagrodzeniu strat wojennych. Państwowy Komitet Obrony ZSRR ustalił z polską stroną rządową 10 maja 1945 r.,
że aż 70% urządzeń stoczniowych, które znalazły się na terenie Polski, przypadnie Związkowi Radzieckiemu, a tylko 30% Polsce. Umowa ta obowiązywała
w pierwotnym zapisie terytorium Gdańska22. Natomiast w Szczecinie stacjonujące oddziały armii radzieckiej dokonywały demontażu urządzeń stoczniowych.
W memoriale w sprawie Szczecina z 22 września 1945 r. inżyniera Jana Morze,
delegata Departamentu Morskiego, czytamy, że do tego czasu w porcie szczecińskim stoi około 2 tysiące pełnych, załadowanych łupami radzieckimi barek.
Zwraca on również uwagę, że cały port oraz stocznia są zajęte przez Rosjan i żaden z Polaków nie ma tu prawa wstępu23. Jak określił to inż. Morze, „w ostatnim
czasie” przybył w ten rejon z Moskwy inż. płk Abrasimow, który miał przystąpić
do skompletowania starych maszyn i uruchomienia jednego warsztatu remontowego oraz odremontowania pływającego 75-tonowego dźwigu. Te działania mia20
A. Makowski, Pomorze w polityce Związku Radzieckiego w 1945 roku, „Przegląd Zachodniopomorski” nr 2, Szczecin 1992, s. 57; A. Hutnikiewicz, Szczecin w polskiej polityce..., s. 73.
21
A. Hutnikiewicz, Szczecin w polskiej polityce..., s. 73–74; R. Techman, Armia radziecka w gos
podarce..., s. 39.
22
R. Techman, Armia radziecka w gospodarce..., s. 40; A. Hutnikiewicz, Szczecin w polskiej
polityce..., s. 73–74.
23
AP Gdańsk, Zjednoczenie Stoczni Polskich w Gdańsku 1945–1951, sygn. 253, Korespondencja Dyrekcji Naczelnej ZSP głównie w sprawach stoczni szczecińskich i stoczni rzecznych
(1945–1946), s. 17.
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ły na celu ułatwić Rosjanom przeprowadzanie remontów rosyjskich jednostek
pływających. Było to jedno z pierwszych zadań uruchomionej Stoczni Szczecińskiej24. Fakt dalszego zagrabiania przez Rosjan mienia stoczniowego pod koniec
września 1945 r. świadczył o lekceważeniu umowy zawartej 16 sierpnia 1945 r.
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej zawarł z rządem ZSRR umowę, w której
rząd ZSRR zrzekł się roszczeń do mienia niemieckiego, w tym także do przedsiębiorstw państwowych. To ustalenie odnosiło się do nowych terenów, które weszły w granice państwa polskiego, a przed wojną znajdowały się w granicach
Niemiec25.
Początkowo w koncepcji rządu polskiego Pomorze Zachodnie po drugiej
wojnie światowej miało stać się bardziej zapleczem żywnościowym kraju, stocznie wchodzące w skład obiektów produkcyjnych miały zająć się remontami taboru rzecznego. Dekretem z 8 stycznia 1945 r. z mocą obowiązującą od 28 czerwca
1945 r. utworzono Ministerstwo Żeglugi i Handlu Zagranicznego, któremu podporządkowano przemysł okrętowy.
W pierwotnym planie ministerstwa chciano, by stocznie pracowały jako
polskie spółki akcyjne, z udziałem kapitału prywatnego, pod kontrolą rządu26.
Dopiero w 1946 r. pojawiła się koncepcja, by przemysł okrętowy, stanowiący
własność państwa, rozwijać w ramach ogólnonarodowej gospodarki planowej.
Główną rolę w produkcji statków pełnomorskich przewidywano dla stoczni
Gdańska. Szczecińskie i gdyńskie stocznie miały zajmować się wspomnianymi
remontami jednostek taboru pływającego żeglugi przybrzeżnej, jednostek polskiej floty handlowej czy wraków wydobytych z dna Odry.
Władze centralne, w tym Ministerstwo Przemysłu, w celu sprawnego
przejmowania od władz radzieckich stoczni na terenie Polski powołało w dniu
14 czerwca 1945 r. zapowiedziane wcześniej Zjednoczenie Stoczni Polskich27.
Tamże.
30% jakie przejęła polska administracja w wyniku majowego porozumienia odnoszącego się do
stoczni gdańskiej stanowiło 30% całego wyposażenia Stoczni Gdańskiej i Stoczni Schichana, całą
stocznię Wojan, wyposażenie fabryki wagonów, pływający dok o nośności 4 tys. ton, 3 pływające
doki, pontony o nośności 2 tys. ton (każdy) i 2 odkryte doki pływające o nośności również 2 tys. ton,
podaję za: Z. Misztal, Gospodarka morska w Polsce w latach 1945–1975, Gdańsk 1978, s. 46.
26
A. Makowski, Pomorze Zachodnie w polityce gospodarczej Polski w latach 1945–1960,
w: Pomorze Zachodnie w latach 1945–2005. Wybrane problemy polityczne, administracyjne, demograficzne i ekonomiczne, red. K. Kozłowski, Szczecin 2005, s. 93; Polski przemysł okrętowy
1945–2000..., s. 22– 24.
27
Z. Misztal, Odbudowa przemysłu okrętowego w latach 1945–1949, w: Historia budownictwa
okrętowego na Wybrzeżu Gdańskim, red. E. Cieślak, Gdańsk 1972, s. 370–371.
24
25
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Zjednoczenie to w początkowej fazie swojej działalności wyłoniło komisje, które
miały na celu przejąć majątki stoczni. 15 września 1945 r. do Szczecina został oddelegowany inż. Jan Morze z grupą inżynierów: Zdzisławem Załachowskim jako
jego zastępcą, przybyłymi z ośrodka Gdańska i Gdyni, inż. Nentwigiem, wspomnianym Janem Morze i technikiem Władysławem Prusakowskim. Dyrektorem
zjednoczenia mieszczącego się w Gdańsku został inż. Henryk Umiastowski,
a jego zastępcą inż. Witold Urbanowicz28. We wrześniu grupa przybyła do Szczecina i utworzyła swój oddział, mieszczący się w budynku przy ulicy Matejki. Jak
wspominał były kierownik grupy inż. Sosnowski, budynek przy ulicy Emilii Plater (wcześniej używano nazwy Grabowerstrasse) nr 8, jaki zajęło zjednoczenie,
był stosunkowo mało zniszczony. Jako pierwsze zakłady grupa ta przejęła 1 października 1945 r. stocznię Greifenwerft (to późniejsza stocznia rzeczna Odra),
następnie stocznię remontowo-produkcyjną Ostseewerft (stocznia Bałtyk)29.
Przejęcie stoczni Oderwerke, wchodzącej w skład późniejszej Stoczni Szczecińskiej w połączeniu ze stocznią Vulcan, nastąpiło w lutym 1946 r.30 W całości
stocznię Wulkan władze polskie przejęły dopiero 10 stycznia 1947 r. W pierwszej
kolejności należało uporządkować, odgruzować przejęty teren. Wulkan praktycznie od września 1945 r. służył Rosjanom jako baza remontowa jednostek pływających. Stan techniczny infrastruktury przejętej stoczni jeszcze w 1948 r. przedstawiał się bardzo źle.
Świadectwem tego są wspomnienia Lucjana Wiśniewskiego, pracującego
w Stoczni Szczecińskiej od lutego 1948 r. na stanowisku starszego mistrza: Gdy
w lutym 1948 roku rozpocząłem pracę w stoczni i po raz pierwszy przekroczyłem
bramę stoczniową, ujrzałem za nią jedno wielkie rumowisko porozwalanego różnego mienia, sterty złomu, pogięte i obalone na ziemię estakady i dźwigi, powypalane wnętrza hal i magazynów. Wszystko to razem przedstawiało jeden olbrzymi skład złomu [...]; przygnębiające wrażenie pogłębiały jeszcze krzaki i zielska
R. Gnapiński, O. Maciejewicz, Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego, Szczecin 1989, s. 8.
Z. Misztal, Gospodarka morska..., s. 44–45. Lokalizację stoczni Ostseewerft różnie podają autorzy: Drewelow w rejonie obecnego nabrzeża Golęcińskiego, Z. Załachowski (zastępca przedstawiciela szczecińskiej placówki Zjednoczenia Stoczni Polskich inż. Sosnowskiego) podał w swym
referacie w 1948 r. jako stocznię „Bałtyk” na przedmieściu Golęcino. Użył tu też określenia „Baltik
werft”. E. Skrzymowski uznał, że nazwy te odnoszą się do tej samej stoczni – za: E. Skrzymowski,
Stocznie Pomorza Zachodniego, w: 50 (pięćdziesiąt) lat polskiej gospodarki morskiej na Pomorzu
Zachodnim, red. I. Dunin-Kwinta, Szczecin 1995, s. 143.
30
Po roku 1945 administracja polska przyjęła oficjalnie polską pisownię nazw byłych niemiec
kich stoczni, jak np. „Vulcan” – Wulkan; R. Gnapiński, O. Maciejewicz, Stocznia Szczecińska...,
s. 12.
28
29
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porastające cały teren31. Zadanie postawione więc przed zjednoczeniem nie było
łatwe. Stocznie podlegały mu administracyjnie, technicznie, handlowo. W każdej
chwili dyrektor zjednoczenia mógł zostać odwołany przez ministra przemysłu na
wniosek dyrektora Departamentu Morskiego. Członków dyrekcji zjednoczenia
proponował dyrektor zjednoczenia, a mianował sam minister przemysłu. Warto
podkreślić, że zjednoczenie posiadało osobowość prawną, koordynując planowe
ekonomiczne i organizacyjne działania stoczni.
Należy dodać, że minister przemysłu, któremu początkowo stocznie były
podległe, za pośrednictwem Departamentu Morskiego 10 maja 1945 r. wystąpił
do Głównego Urzędu Tymczasowego Zarządu Państwowego o przekazanie poszczególnych stoczni Zjednoczeniu Stoczni Polskich, w trybie 14 artykułu obowiązującej ówcześnie ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych
i poniemieckich. Dla przedstawiciela GU TZP wniosek ten był wiążący. Na podstawie tego rozporządzenia działania swe prowadziły również urzędy likwidacyjne. W piśmie do radcy prawnego ZSP w Szczecinie z 22 września 1949 r.
czytamy, że na dzień 26 września tego roku nie nastąpiło ani formalne przekazanie ZSP jakichkolwiek ze stoczni przez właściwy Urząd Likwidacyjny, ani też
przekazanie majątku ruchomego w zarząd i użytkowanie ZSP jako odrębnej od
Skarbu Państwa osoby prawnej, przewidziane dekretem z dnia 3 kwietnia 1947
(roku) o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych32.
25 września 1947 r. powołano dopiero przedsiębiorstwo Stocznie Szczecińskie. W skład nowo utworzonego przedsiębiorstwa weszły zakłady Stocznia Odra
i Stocznia Gryf. Rok ten można przyjąć za datę początku polskiego władania
w stoczniach33.

31
Cyt. z: Niezapomniane przeżycia, „Przegląd Zachodniopomorski” nr 2, Szczecin 1963, s. 124;
E. Skrzymowski, Stocznie Pomorza Zachodniego, w: 50 (pięćdziesiąt) lat..., s. 145–146.
32
AP Szczecin, Stocznia Szczecińska 1945–1947, 1948–1975, sygn. 9, Przekazanie Stoczni
Oderwerke 22 IX 1949.
33
W. Chądzyński, J. Piskorz-Nałęcki, W. Sobecki, Stocznia Szczecińska: 50 (pięćdziesiąt) lat,
Szczecin 1998, s. 35.
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The ideas of maritime Poland in the years 1945–1948
and the beginnings of the revitalisation of Szczecin Shipyard
Summary
The policy of shipbuilding is one of the main problems of maritime policy. Eugeniusz
Kwiatkowski joined with such factors as adequate road and rail network, well equipped
and located harbours and efficient commercial companies and treaties. This activities
dealing with the Government Delegacy Representation on Coastal Affairs realized these
principles.
The Ministry of Industry created in 1945 the Union of Polish Shipyards. Another
idea was the Economic Union of Maritime Cities, which had to cooperate with the Government Delegacy Representation and join together cities of Gdańsk, Gdynia, Sopot and
Szczecin. Finally the Union didn’t receive the governmental approval and help.
In September 1947 there was established the enterprise Szczecin Shipyards with
Odra Shipyard and Gryf Shipyard. That year can be treated as the beginning of polish
mastery over shipyards.
Translated by Agnieszka Zaremba
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Pyrzyce

Średniowieczne

zabytki

w zamierzeniach władz wojewódzkich
na

Pomorzu Zachodnim

w latach 1945–1949

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie stosunku władz wojewódzkich
do problemu ochrony i zabezpieczenia średniowiecznej substancji zabytkowej
na Pomorzu Zachodnim. W pierwszych latach powojennych młoda kształtująca
się polska administracja nie była w stanie sobie poradzić z wieloma problemami
związanymi z zabytkami dziedzictwa kultury. Pojawiło się wiele kwestii dotyczących zabezpieczenia średniowiecznej substancji zabytkowej. Stosunek ludności napływowej do średniowiecznego poniemieckiego dziedzictwa kulturowego
był na ogół pozytywny. Średniowieczne zabytki przedstawiano jako spuściznę
słowiańskiej przeszłości Pomorza Zachodniego. Dążono do wytworzenia wśród
osadników poczucia polskości i bliskości tych ziem. Rozpoczął się etap tworzenia nowego krajobrazu kulturowego ściśle związanego ze średniowieczną historią
Polski piastowskiej. Wielu ówczesnych publicystów kształtowało nową rzeczywi	
W lokalnej prasie pojawiały się artykuły, w których była opisywana słowiańska przeszłość
poszczególnych zabytków, Cenne odkrycie na zamku piastowskim. Insygnia książąt szczecińskich
znaleziono w trumnie Franciszka II, „Kurier Szczeciński” 1946, nr 7; Odbudowa zabytkowego
kościoła w Gryfinie, „Kurier Szczeciński” 1946, nr 82; Polskie zabytki w Czaplinku [pow. Szczecinek], „Kurier Szczeciński” 1946, nr 140; Kościół Mariacki w Baniach [pow. Gryfino] zabytkiem
z czasów Krzywoustego, „Kurier Szczeciński” 1946, nr 157; Odbudowa zabytkowego kościoła
w Słupsku, „Kurier Szczeciński” 1947, nr 221; Zamek Piastów Szczecińskich, „Kurier Szczeciński” 1946, nr 259; Szczecin odbudowuje najstarszą swoją parafię, „Kurier Szczeciński” 1946,
nr 262; Od Świątyni pogańskiej do kościoła katolickiego. Po 800 latach znowu w rękach polskich,
„Kurier Szczeciński” 1947, nr 27; Szczecińscy konserwatorzy zabezpieczają zabytki przeszłości,
„Kurier Szczeciński” 1947, nr 112; Uczynić z Zamku Piastowskiego [w Szczecinie] obiekt użytkowy!, „Kurier Szczeciński” 1949, nr 211.
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stość, realizując polską myśl zachodnią. Jednym z nich był Czesław Piskorski.
W swoich publikacjach nawiązywał do słowiańskiej przeszłości tychże ziem.
Bardzo ważny był osobisty stosunek ministra ziem odzyskanych Władysława Gomułki do dziedzictwa kulturowego zastanego na Ziemiach Zachodnich
i Północnych. Gomułka był przeciwny jakiejkolwiek formie wywożenia majątku
z Ziem Odzyskanych, w tym szczególnie zabytków ruchomych. Wywóz mienia
ruchomego z ziem podległych MZO był osobiście podpisywany przez Gomułkę.
Twierdził, iż w interesie Polski jest pełna unifikacja Ziem Odzyskanych z resztą kraju. Na Ziemiach Odzyskanych sytuacja była inna niż na terenach Polski
Centralnej, było ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z różnych dziedzin,
niezależnie od ich przekonań politycznych. Wiceminister Władysław Czajkow
W publikacjach popularno-naukowych dotyczących województwa szczecińskiego z tego
okresu odnoszono się do słowiańskiej przeszłości i związków Pomorza Zachodniego z Polską.
Opracowania, które należałyby wymienić, to K. Maleczyński, Polska i Pomorze Zachodnie
w walce z Niemcami w wieku XIV i XV, Gdańsk–Bydgoszcz–Szczecin 1946; J. Mitkowski, Pomorze Zachodnie w stosunku do Polski, Poznań 1946; G. Labuda, Wielkie Pomorze w dziejach Polski,
Poznań 1947. Kolejnymi opracowaniami prezentującymi polską myśl zachodnią były publikacje
osób niebędących zawodowymi historykami, jak Leszek Gustowski, Polska a Pomorze Odrzańskie, Poznań 1946. Przedwojenny redaktor czasopisma „Złotnik i zegarmistrz” w swojej książce
opracował relacje polityczne panujące między Polską a Pomorzem Zachodnim od czasów dynastii
Piastów do przejęcia tychże ziem przez administrację polską, podkreślając: Powrót prastarej piastowskiej ziemi pomorskiej do macierzy. Następnym autorem nawiązującym do myśli zachodniej
był historyk literatury Stanisław Helsztyński, W piastowskich grodach Pomorza Zachodniego,
Szczecin 1946. Helsztyński był pierwszym na Pomorzu Zachodnim kuratorem oświaty. Świadczy to o ogromnym zaangażowaniu osób w realizowaniu wyżej wspomnianej myśli politycznej.
We wszystkich tych publikacjach przedstawiano walkę Słowian z naporem germańskim o zachowanie swojej narodowej tożsamości.
	
Cz. Piskorski, Zabytki piastowskiego Szczecina, Szczecin 1946, s. 1–8; tenże, Szczecin – piastowski gród, w: Szczecin, Miasto–Port–Okolice, Szczecin 1947. Czesław Piskorski w opisywanych okresie opracował pierwsze przewodniki turystyczne, które z założenia przedstawiały
słowiańską przeszłość Pomorza Zachodniego związaną z historią Polski, tj. Szczecin i Dolne Przyodrze, Warszawa 1948; Szczecin i okolice, Warszawa 1948.
	
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Ziem Odzyskanych nr 1 z dnia 20 marca 1946 r., zarządzenie Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 22 lutego 1946 r. o zakazie wywozu mienia ruchomego
z Ziem Odzyskanych, R. Łyczywek, O Szczecinie i nie tylko… zbiór artykułów z lat 1945–1949,
Szczecin 2004, s. 137–139. Polityka Władysława Gomułki jako ministra ziem odzyskanych została opracowana przez W. Lechowicz, Minister Ziem Odzyskanych, w: Władysław Gomułka i jego
czasy, red. E. Salwa-Syzdek, T. Kaczmarek, Warszawa 2005, a także przez Grzegorza Straucholda, Myśl Zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945–1957, Toruń 2003.
	
W. Lechowicz, Minister Ziem..., s. 235.
	
W początkowym okresie działalności MZO najważniejsze stanowiska w resorcie, tj. naczelników wydziałów, radców, były obsadzane przez ludzi związanych z rządem londyńskim, a także działających w strukturach AK najlepiej obeznanych w problematyce Ziem Zachodnich i Północnych oraz
popierających powrót Polski na ziemie piastowskie. W. Lechowicz, Minister Ziem..., s. 233–234.
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ski był w czasie okupacji dyrektorem Biura Zachodniego w Delegaturze Rządu
Londyńskiego, po krótkiej rozmowie z ministrem Władysławem Gomułką przyjął propozycję pracy MZO. Podobnie uczynili inni pracownicy Biura Zachodniego, oddając się do dyspozycji MZO, tj. dr Rajmund Buławski, były kierownik
krakowskiego ośrodka dokumentacyjno-naukowego, który udostępnił dorobek
kierowanej przez siebie instytucji nowym władzom, oraz Edward Quirini przygotowywany do pracy na Ziemiach Zachodnich przez rząd emigracyjny. W opisywanym okresie w służbach konserwatorskich nie były brane pod uwagę poglądy polityczne, np. wojewódzki konserwator zabytków w Szczecinie Janusz
Powidzki był przedwojennym działaczem Stronnictwa Narodowego, w okresie
okupacji związany z Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Architekt miejski Helena
Kurcyusz była córką przedwojennego prezydenta Warszawy.
Zabezpieczenie średniowiecznych zabytków na Pomorzu Zachodnim finansowało państwo. W pierwszych latach powojennych obiekty zabytkowe zostały jedynie zabezpieczone przed dalszą erozją. Zdarzały się problemy dotyczące
opóźnienia z otwarciem kredytów inwestycyjnych na przewidziane roboty konserwatorskie bądź zostały one uruchomione w małym zakresie. Przyczyną tego
stanu rzeczy była skomplikowana procedura bankowa, a w niektórych wypadkach opieszałość lokalnych organów odpowiadających za odbudowę (referaty odbudowy przy starostwach powiatowych).
Prezentowane opracowanie składa się z sześciu części. W pierwszej ukazana została podstawa źródłowa, a w kolejnych przedstawiam stosunek administracji wojewódzkiej do średniowiecznego dziedzictwa kultury na Pomorzu
Zachodnim, powstanie Tymczasowej Komisji Opieki nad Zabytkami miasta
Szczecina, początki działalności urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, powołanie i zakres prac Komisji Konserwatorskiej oraz plan
zagospodarowania średniowiecznych układów urbanistycznych w miastach Pomorza Zachodniego.
Przyjęte tu ramy chronologiczne obejmują okres od przejęcia Pomorza Zachodniego przez administrację polską w 1945 r. do 1949 r., kiedy to zakończył
się pierwszy etap prac konserwatorskich polegający na zabezpieczeniu średniowiecznej substancji zabytkowej na terenie województwa szczecińskiego.

	
B. Makowska, Konserwatorzy Zabytków na Pomorzu Zachodnim w latach 1946–2006, „Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie” (dalej ZPWK) R. I, Szczecin 2006, s. 210.
	
Tamże, s. 206.
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Działania administracyjne mają w dotychczasowych badaniach nikłe odbicie.
Ogólne problemy związane z dziedzictwem poniemieckim omówione są w pracy
zbiorowej Ochrona dziedzictwa kulturowego zachodnich i północnych ziem Polski,
pod red. Jerzego Kowalczyka, Warszawa 1995, następną publikacją przedmiotu jest
Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, pod red. Zbigniewa Mazura, Poznań 1997. Kolejnym opracowaniem, które
częściowo dotyczy stosunku władz lokalnych do średniowiecznej substancji zabytkowej na Pomorzu Zachodnim, jest wydanie pod red. Marka Zybury pracy Pomniki
niemieckiej przeszłości: dziedzictwo kultury niemieckiej na Ziemiach Zachodnich
i Północnych Polski, Warszawa 1999. Omawiana problematyka została poruszona również w pracy zbiorowej pod red. Zbigniewa Mazura Wspólne dziedzictwo?
Ze studiów nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, Poznań 2000, oraz wydana pod red. Bogusława Mykietowa i Marcelego
Tureczka Władza i społeczeństwo wobec niemieckiej spuścizny kulturowej na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej, Zielona Góra 2010. O stosunku władz terenowych do średniowiecznej substancji zabytkowej pisał w swoim artykule Arkadiusz
Małecki, Stosunek władz miejskich i powiatowych do średniowiecznej substancji
zabytkowej w Pyrzycach w latach 1945–1972, „Przegląd Zachodniopomorski”
2011, z. 4, pod red. Tadeusza Białeckiego, Szczecin 2011.
Odrębną grupę stanowią opracowania przedstawiające początki działalności
służb konserwatorskich na Pomorzu Zachodnim. Zakres prac konserwatorskich
wykonanych w latach 1945–1949 został opublikowany w opracowaniach Zofii
Krzymuskiej-Fafius Prace konserwatorskie, Województwo Koszalińskie, Województwo Szczecińskie, „Ochrona Zabytków” 1952, nr 3 (18), Warszawa 1952,
oraz w Ochrona zabytków i muzealnictwo w województwie szczecińskim i koszalińskim, w: Ziemie Odzyskane w dziesięcioleciu Polski Ludowej, Pomorze – Warmia i Mazury, „Przegląd Zachodni” 1954, nr 9/10, Instytut Zachodni, Poznań
1954; Wojciecha Myślenickiego Województwo Szczecińskie, w: Ziemie Staropolskie T. 6, Odbudowa Ziem Odzyskanych (1945–1955), pod red. Kazimierza Piwarskiego i Stanisławy Zajchowskiej, Instytut Zachodni, Poznań 1957; oraz Stefana
Początki działalności służb konserwatorskich na Pomorzu Zachodnim zostały przedstawione w opracowaniu Krystyny Kroman, Działalność konserwatorska w powojennym Szczecinie.
Organizacja służby konserwatorskiej i problemy ochrony zabytków Starego Miasta, w: Szczecin
na przestrzeni wieków. Historia, kultura, sztuka, red. Edward Włodarczyk, Szczecin 1995; E. Stanecka, Konserwatorstwo na terenie województwa szczecińskiego w pięćdziesięcioleciu, w: 50 lat
badań nad sztuką Szczecina i Pomorza Zachodniego. Materiały z seminarium Stowarzyszenia
Historyków Sztuki Oddziału Szczecińskiego 29–30 IX 1995 r., Szczecin 1996; B. Makowska,
Konserwatorzy Zabytków...
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Kwileckiego Konserwacja zabytków, w: Pomorze Szczecińskie 1945–1965, red.
Edmund Dobrzycki, Henryk Lesiński i Zdzisław Łaski, Poznań–Szczecin 1967.
1. Podstawa źródłowa
Podstawę źródłową niniejszego opracowania stanowią materiały archiwalne przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie. Niezwykle interesującym materiałem jest dokumentacja znajdująca się w zespole nr 317 Urząd
Wojewódzki Szczeciński 1945–1950. Odzwierciedla ona problematykę związaną
ze stanem technicznym zabytków po zakończeniu działań wojennych, sytuację
finansową, jak i zakres prac komisji konserwatorskiej w opisanym okresie. Materiały archiwalne mieszczące się w tym zespole pozwalają określić stopień przygotowania robót zabezpieczających substancję zabytkową Szczecina, a także innych miast województwa szczecińskiego. Zawarte w nim informacje mają istotne
znaczenie dla badań o początkach polskiej służby konserwatorskiej na Pomorzu
Zachodnim po drugiej wojnie światowej. Charakter tych materiałów przedstawia
stanowisko komisji konserwatorskich do kwestii związanej z zabezpieczeniem
dziedzictwa kulturowego Szczecina. Wśród najciekawszych akt można wymienić:
Protokoły komisji konserwatorskiej w sprawie zabytków Szczecina 1946–
1947 – zawierają protokoły posiedzeń komisji konserwatorskiej w sprawie zabezpieczenia zabytków Szczecina, a także przedstawiają ich stan techniczny oraz
nakłady finansowe dotyczące wyżej wspomnianej kwestii (sygn. 5090).
Odbudowa zabytków architektury w Szczecinie 1947 – przedstawia nakłady finansowe wydatkowane na zabezpieczenie obiektów zabytków w Szczecinie,
m.in. kościoła św. Jakuba oraz Zamku Książąt Pomorskich (sygn. 5073).
Zabezpieczenie zabytków architektury na Pomorzu Zachodnim 1948–1949 –
odtwarza przebieg prac zabezpieczających obiekty zabytkowe w miastach Pomorza Zachodniego podjętych w 1948 r. przez administrację terenową (sygn. 5076).
Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
1945–1949 – odnosi się do działalności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Szczecinie w pierwszych latach powojennych, odzwierciedla przebieg organizacji urzędu konserwatorskiego oraz podjęty zakres prac zabezpieczających zabytki architektury Pomorza Zachodniego w wyżej opisanym okresie (sygn. 5083).
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Programy pracy i sprawozdania z prac konserwatorskich WKZ 1946–1948
– obejmują wykaz poniesionych nakładów finansowych na zabezpieczenie obiektów zabytkowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1946–1948 (sygn. 5085).
Dane zawarte w źródłach archiwalnych mają ciekawy materiał porównawczy w postaci wspomnień Piotra Zaremby10. Reminiscencje stanowią interesujący
materiał, mogą wypełnić wiele luk. Przy ocenie tych wspomnień należy zwrócić
uwagę na fakt, iż były one oparte na dzienniku wydarzeń, pisanym regularnie
wieczorami przez Piotra Zarembę w latach 1945–1950.
2. Stosunek administracji wojewódzkiej do średniowiecznej substancji
zabytkowej w województwie szczecińskim w latach 1945–1946
Polskie władze określiły kompleksowo zasady polityki wobec Ziem Odzyskanych, w tym także zastanej tam substancji zabytkowej. Ogólnie zakładano, że
średniowieczne zabytki są częścią historii i kultury narodu polskiego. Z związku
z tym już od 1945 r. Ministerstwo Ziem Odzyskanych (dalej MZO) oraz Ministerstwo Kultury i Sztuki (dalej MKiSz) wraz z podległymi agendami podjęły działania w celu ochrony i zabezpieczenia średniowiecznych obiektów zabytkowych
w ramach istniejących możliwości. Resort Kultury i Sztuki, który odpowiadał za
ochronę zabytków, został powołany przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w dniu 21 lipca 1944 r. w Lublinie; posiadał dość skromne kompetencje11.
Kilka miesięcy później, 31 grudnia 1944 r. powołane zostało Ministerstwa Kultury i Sztuki. Do zakresu obowiązków tego ministerstwa należała ochrona zabytków. W lutym 1945 r. została powołana Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków, na jej czele stanął historyk sztuki dr Stanisław Lorentz, profesor
Uniwersytetu Warszawskiego12. Naczelna Dyrekcja składała się z dwóch pionów:
Dyrekcji Muzeów i Głównego Urzędu Konserwatorskiego. Kierownictwo Głównego Urzędu Konserwatorskiego objął architekt dr Jan Zachwatowicz, profesor
na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej13.

10
P. Zaremba, Wspomnienia Prezydenta Szczecina 1945–1950, Poznań 1977. Interesującym
materiałem są także wspomnienia Heleny Kurcyusz, Moje pierwsze lata w Szczecinie, w: Z. Grudzińska, Idąc Ku Słońcu. Kalejdoskop serdeczny – serdeczne lata Heluni, Szczecin 2006.
11
Dziennik Ustaw RP (dalej DzU RP) nr 14, poz. 99, dekret z dnia 15 września 1944 r. o zakresie działania resortu kultury i sztuki.
12
J. Zachwatowicz, Ochrona zabytków w Polsce, Warszawa 1965, s. 24.
13
Tamże, s. 25.
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W Polsce istotną wartością było przywiązanie do dziedzictwa narodowego.
Charakter zmian politycznych nie znajdował ogólnej akceptacji społecznej. Spowodował konieczność promowania szeroko rozumianej ochrony zabytków przez
nowe władze14. Nowe władze w pełni doceniły znaczenie spuścizny historycznej, od pierwszych dni wykazywały zrozumienie dla odbudowy i zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego. Władze centralne pozostawiły ochronę zabytków
w rękach specjalistów.
Po drugiej wojnie światowej nowo odradzająca się polska służba konserwatorska działała według ustawodawstwa o opiece nad zabytkami z 1928 r.15 oraz
na podstawie wytycznych programowych pierwszego powojennego generalnego konserwatora zabytków Jana Zachwatowicza i o okólniki Naczelnej Dyrekcji
Muzeów i Ochrony Zabytków16. Zachwatowicz już w 1945 r. przedstawił swój
program odbudowy zabytków, informował, iż nie mogąc zgodzić się z wydarciem
naszych pomników, będziemy je rekonstruowali, będziemy je odbudowywać od
fundamentów, aby przekazać pokoleniom, jeśli nie autentyczną, to przynajmniej
dokładną formę tych pomników, żywą w naszej pamięci i dostępną w materiałach17. Opracowanie Jana Zachwatowicza Program i zasady konserwacji zabytków po zniszczeniach wojennych było powszechnie używanym podręcznikiem

B. Rymaszewski, Polska Ochrona Zabytków, Warszawa 2005, s. 101.
DzU RP nr 29, poz. 265, Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad
zabytkami.
16
DzU RP nr 76, poz. 675, Rozporządzenie Ministra Wyznań i Oświecenia Publicznego z dnia
17 lipca 1928 r. o prowadzeniu rejestru zabytków, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań
i Oświecenia Publicznego 1930, poz. 129; instrukcja Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego z dnia 2 czerwca 1930 r., wydana w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych
o prawach i obowiązkach konserwatorów jako fachowych organach wojewódzkich władz administracji ogólnej; DzU RP nr 89, poz. 750, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września
1932 r. o sposobie chronienia przedmiotów zabytkowych, będących własnością Państwa; DzU
RP nr 14, poz. 99, Dekret z dnia 1 marca 1946 r. o rejestracji i zakazie wywozu dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej; DzU PR nr 34,
poz. 155, Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej wraz z Ministrem Ziem Odzyskanych w sprawie
rejestracji dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów wartości antycznej. Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie (dalej AWUOZ w Szczecinie), zespół Spis akt za
lata 1928–1980, sygnatura II/1, Organizacja urzędu konserwatorskiego (regulacje prawne, ustawy,
rozporządzenia, okólniki, zarządzenia), 1928–1961.
17
M. Zybura, Pomniki niemieckiej przeszłości; dziedzictwo kultury niemieckiej na Ziemiach
Zachodnich i Północnych, Warszawa 1999, s. 14; B. Rymaszewski, Polska…, s. 102; J. Zachwatowicz, Program i zasady konserwacji zabytków, Biuletyn Historii Sztuki i Kultury 1946, nr 1/2,
s. 48.
14
15
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dla konserwatorów zabytków18. Generalny konserwator zabytków na zebraniach
Biura Odbudowy Stolicy uzasadniał konieczność odtwarzania w historycznych
formach całych zburzonych zespołów. Akcentował, iż w tej materii zleceniodawcą naszym jest cały naród, nie należy jednak zupełnie ściśle stosować się do głosów społeczeństwa, które chce widzieć Warszawę ściśle taką, jaka była przed
rokiem 193919. Pojawiły się w tym okresie głosy, iż warszawskie Stare Miasto
należy pozostawić w stanie trwałej ruiny jako pomnik niemieckiego barbarzyństwa20. Wydarzenia w stolicy miały swoje reperkusje w całym kraju. Odbudowa
zabytków zaliczana była do najważniejszych zadań konserwatorskich. W Polsce
projekty konserwatorskie podlegały centralnemu sterowaniu, były rozpatrywane i korygowane przez Główną Komisję Konserwatorską w Warszawie. Wydział
Inspekcji sporządzał szczegółowe sprawozdania z dokonywanych przeglądów realizowanych prac.
Władze polskie utworzyły w listopadzie 1945 r. Ministerstwo Ziem Odzyskanych (dalej MZO)21. Do tego resortu należała całość spraw związanych z administracją terenową oraz zarządzanie mieniem poniemieckim na Ziemiach Odzyskanych. MZO było przeciwne wywożeniu zabytków ruchomych poza granicę
zarządzanego przez ten resort terenu Ziem Odzyskanych. Zarządzenie W. Gomułki obowiązywało do likwidacji wyżej podanego resortu22.
Na Ziemiach Zachodnich i Północnych większość dzielnic staromiejskich
została zniszczona w wyniku działań wojennych w 1945 r. Zachowały się jedynie w tych zespołach tylko nieliczne budowle zabytkowe. Na tych ziemiach
najważniejszą kwestią było przeprowadzenie i opracowanie pełnej inwentaryzacji ruchomych i nieruchomych zabytków oraz włączenie ich do planu odbudowy
i zagospodarowania w poszczególnych resortach rządowych 23. W pierwszych
latach powojennych jedynie została wypracowana koncepcja zabezpieczenia poszczególnych zabytków, adekwatnie do hierarchii potrzeb.
J. Muszyński, Z doświadczeń w służbie konserwatorskiej, w: Wokół niemieckiego dziedzic
twa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Z. Mazur, Poznań 1998, s. 232.
19
Tamże; J.T. Majewski, T. Markiewicz, Warszawa nieodbudowana, Warszawa 1998, s. 17.
20
B. Rymaszewski, Polska…, s. 105; K. Wyka, Miecz i syrena, „Odrodzenie” 1945, nr 22.
21
DziU RP 1945 nr 51 poz. 295. Dekret z dnia 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych.
22
AP w Szczecinie, sygn. 5072, Ochrona zabytków prehistorycznych 1946–1948, pismo kierownika Wydziału Kultury i Sztuki UWS Stanisława Czapelskiego do Dyrekcji Muzeum Prehistorycznego w Poznaniu z dnia 8 lipca 1946 r.
23
Tamże, s. 200.
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Na Pomorzu Zachodnim spośród 70 miast aż 37 zostało zniszczonych w wyniku działań wojennych, w tym 26 miast przekraczających ponad 50% zniszczenia całych zespołów miejskich24. Kształtująca się w tym okresie polska administracja stanęła przed olbrzymi trudnościami25.
Pierwsze działania mające na celu zewidencjonowanie średniowiecznych
obiektów zabytkowych poczynione zostały między kwietniem a lipcem 1945 r. na
wyraźne zalecenie MKiSz. Początkowo Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego (dalej Wydz. Kul. i Szt.) rozesłał do tworzących się na
terenie województwa szczecińskiego wydziałów powiatowych instrukcję w sprawie
zabezpieczenia dóbr kultury26. Należy zauważyć, iż ustawodawstwo z tamtego okresu wprowadzało mnogość przepisów prawnych. Słabo doświadczone kadry pracowników administracji ogólnej i samorządowej nie były w stanie orientować się w bezmiarze aktów prawnych27. Na podstawie przesłanych sprawozdań przez wydziały
powiatowe nie można było dokładnie sporządzić wykazów zabytków. Sprawozdania zawierały ogólne informacje na temat poszczególnych obiektów zabytkowych
znajdujących się na terenie danego powiatu. W grudniu 1945 r. na zalecenie MKiSz
w Warszawie, a konkretnie na pismo generalnego konserwatora zabytków prof. Jana
Zachwatowicza28, Wydz. Kul. i Szt. UWS wystosował kolejne pisma do wydziałów
J. Vogtman, Adaptacja zabytkowych domów mieszkalnych, Warszawa 1953, s. 6.
H. Rybicki, Uwagi na temat powstania i organizacji administracji terenowej na Pomorzu
Zachodnim w latach 1945–1950, „Archeion” nr 53, Warszawa 1970, s. 153.
26
AP w Szczecinie, zespół 317, sygnatura 5083, Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Szczecinie 1945–1949, sprawozdanie Wydziału Kultury i Sztuki UWS
za okres od 15 kwietnia 1945 do 1 lipca 1949 r.
27
Dekret o zarządzie Ziem Odzyskanych z dnia 13 XI 1945 r., DzU RP nr 51 poz. 292. Na mocy
art. 4 omawianego dekretu na Ziemiach Zachodnich i Północnych obowiązywały obok przepisów
prawnych wprowadzonych po wojnie na Ziemiach Odzyskanych nadal przepisy z okresu międzywojennego, a nawet z czasów pruskich, np. w zakresie samorządu powiatowego obowiązywała: ordynacja powiatowa z 30 XII 1872 r. i 19 III 1881 r. rozciągnięta na obszar województwa
poznańskiego na zasadzie art. 99 ustawy z 23 III 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu
terytorialnego, ponadto cytowana wyżej ustawa z 23 III 1933 r., ustawa z 11 IX 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, dekret z 23 XI 1944 r. o organizacji i zakresie działania
samorządu terytorialnego, rozporządzenie Prezydenta RP z 19 I 1928 r. o organizacji i zakresie
działania władz administracji ogólnej, dekret z 21 VIII 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji. W zakresie samorządu miejskiego obowiązywały ponadto: Ordynacja miejska z 30 V 1853 r. w brzmieniu nadanym jej rozporządzeniem ministra byłej Dzielnicy
Pruskiej z 12 VII 1921 r. o zmianie ordynacji miejskiej dla sześciu wschodnich prowincji byłej
Dzielnicy Pruskiej i o przeprowadzeniu wyborów komunalnych w miastach byłej Dzielnicy Pruskiej. H. Rybicki, Uwagi na temat powstania.., s. 154.
28
Tamże, zespół 349, Regionalna Dyrekcja Planowania Przestrzennego w Szczecinie 1945–1950
(dalej RDPP w Szczecinie 1945–1950), sygnatura 24, Protokoły i sprawozdania z Komisji Konserwatorskiej 1946–1947, pismo Generalnego Konserwatora prof. Jana Zachwatowicza do Wydziału
24
25
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powiatowych, które dotyczyły także zewidencjonowania obiektów zabytkowych29.
Następne pisma wysłane zostały wiosną 1946 r., dotyczyły sporządzenia wykazu
wartościowych zabytków nieruchomych na terenie Pomorza Zachodniego30. Bardzo
często w korespondencji pomiędzy urzędami z tego okresu kościoły pochodzące
z epoki średniowiecza nie były zaliczane do obiektów zabytkowych tylko do sakralnych.
Władze wojewódzkie realizowały przyjętą koncepcje polegającą na zabezpieczeniu obiektów zabytkowych przed dalszą erozją. Takie zamierzenie spowodowane było realnymi możliwościami ówczesnych władz. Sytuacja
w dziedzinie zabezpieczenia zabytków na Pomorzu Zachodnim nie odbiegała
od pozostałych regionów Polski, gdzie występowały takie same problemy. Odbudowa i zagospodarowanie zabytków było kwestią przyszłości.
3. Utworzenie Tymczasowej Komisji Opieki nad Zabytkami
miasta Szczecina oraz koncepcja zabezpieczenia zastanego
średniowiecznego dziedzictwa kultury w 1946 r.
Najważniejszym problemem, który należało jak najszybciej rozwiązać w tak
szczególnej dziedzinie jak ochrona zabytków, było zaangażowanie odpowiednich
specjalistów. Administracja terenowa stosownie do swoich aktualnych możliwości
przystąpiła do opracowanie planu zabezpieczenie zabytków Szczecina ze względu
na brak w tym czasie w Szczecinie konserwatora zabytków na teren województwa
szczecińskiego31. Naczelny konserwator zabytków prof. Zachwatowicz powierzył
pełniącej w tym czasie obowiązki architekta w Urzędzie Miejskim w Szczecinie HeKultury i Sztuki UWS z dnia 28 listopada 1945 r. dotyczące rejestracji zabytków nieruchomych
na Pomorzu Zachodnim.
29
AWUOZ w Szczecinie, zespół Spis akt za lata 1928–1980, sygnatura II/210, Zabytki nieruchome – Powiat Pyrzycki (protokoły, notatki, umowy, korespondencja, kosztorysy i rachunki)
1946–1979. Pismo Pełnomocnika Rządu na Obwód Perzyce z dnia 15 II 1946 r. do Urzędu Pełnomocnika Rządu na Okręg Pomorze Zachodnie było odpowiedzią na pismo z dnia 12 XII 1945 r.
30
AP w Szczecinie, zespół 317, UWS 1945–1950, sygn. 5068, Zabezpieczenie zabytków na
terenie Pomorza Zachodniego 1945–1949, Pismo Zastępcy Pełnomocnika Rządu RP na obwód
Zagórze do Wydziału Kultury i Sztuki UWS z dnia 1 czerwca 1946 r., AZWKZ w Szczecinie, zespół Spis akt za lata 1928–1980, sygnatura II/210, pismo Pełnomocnika Rządu na Obwód Perzyce
z dnia 9 IV 1946 r. do Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego.
31
W dniu 8 kwietnia 1946 r. na urząd Konserwatora Zabytków na teren Województwa Szczecińskiego został powołany dr Leopold Kusztelski. E. Stanecka, Konserwatorstwo na terenie województwa szczecińskiego w pięćdziesięcioleciu, w: 50 lat badań nad Sztuką Szczecina i Pomorza
Zachodniego. Materiały z seminarium Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Szczecińskiego 29–30 IX 1995 r., Szczecin 1996 r.; B. Makowska, Konserwatorzy Zabytków…, s. 207.
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lenie Kurcyusz opiekę nad szczecińskimi zabytkami32. Zapewne wynikało to z racji
pełnionych przez Helenę Kurcyusz obowiązków służbowych i jej kompetencji zawodowych, doskonale znanych prof. Zachwatowiczowi. W okresie od 2 kwietnia
do 24 lipca 1946 r. działała Tymczasowa Komisja Opieki nad Zabytkami miasta
Szczecina (dalej TKOnZ w Szczecinie)33. Na podstawie zachowanej dokumentacji
nie można określić, jak doszło do powołania TKOnZ w Szczecinie. Tymczasowa
Komisja opracowywała koncepcje zabezpieczenia obiektów zabytkowych znajdujących się tylko na terenie Szczecina. W składzie komisji znaleźli się przedstawiciele
najwyższych władz terenowych województwa szczecińskiego, m.in. prezydent miasta Szczecina inż. Piotr Zaremba, Stanisław Czapelski, naczelnik Wydz. Kul. i Szt.,
inż. arch. Jerzy Kędzierski, wicedyrektor Szczecińskiej Dyrekcji Odbudowy (dalej
SDO), oraz inż. arch. Helena Kurcyusz. Z uwagi na brak Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie TKOnZ w Szczecinie podjęła się na pierwszym posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 1946 r. racjonalnego wykorzystania kwot pieniężnych
przeznaczonych na zabezpieczenie miejskich zabytków. Od początku działalności
TKOnZ w Szczecinie odczuwalny był brak środków finansowych. Na zabezpieczenie zabytkowej architektury Szczecina MKiSz przekazało do 30 marca 1946 r. Helenie Kurcyusz zaledwie kwotę 250 tys. zł34. Tymczasowa Komisja opracowała
zakres robót zabezpieczających przy obiektach zabytkowych miasta, które ich
W swoich wspomnieniach Helena Kurcyusz przedstawiła, jak naczelny konserwator zabytków prof. Zachwatowicz zwrócił się do niej z pisemnym poleceniem zaopiekowania się szczecińskimi zabytkami: W którymś z miesięcy w 1946 roku otrzymałam imienne pismo z Ministerstwa
Kultury i Sztuki, podpisane przez Naczelnego Konserwatora Kraju prof. Jana Zachwatowicza.
Zwrócił się do mnie, jako do jedynego, znanego mu osobiście architekta w Szczecinie, z poleceniem zaopiekowania się zabytkami Szczecina, do czasu mianowania Konserwatora Wojewódzkiego. Jednocześnie przekazał na moje ręce pokaźną kwotę na roboty remontowe i zabezpieczające.
Niezwłocznie przystąpiłam do pracy. Aby nie rozporządzać samodzielnie pieniędzmi państwowymi – stworzyliśmy tzw. Komisję Konserwatorska, której przewodniczącym został Stanisław
Malessa, ówczesny dyrektor Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego; B. Makowska,
Konserwatorzy Zabytków…, s. 205; H. Kurcyusz, Moje pierwsze lata..., s. 46.
33
AP w Szczecinie, zespół 349, RDPP w Szczecinie 1945–1950, sygn. 24, Sprawozdanie z prac
Tymczasowej Komisji Konserwatorskiej w sprawie zabytków Szczecina opracowane przez Helenę Kurcyusz w dniu 18 IV 1946 r.
34
Naczelny konserwator zabytków w Warszawie prof. Zachwatowicz przekazał osobiście na
ręce pani Heleny Kurcyusz pierwszą kwotę na zabezpieczenie szczecińskich zabytków w dniu
30 marca 1946 r. AP w Szczecinie, sygn. 24, Sprawozdanie z prac Tymczasowej Komisji Konserwatorskiej w sprawie zabytków Szczecina opracowane przez Helenę Kurcyusz w dniu 18 IV 1946 r.
Całe zdarzenie z przekazaniem kwoty opisał Wojciech Myślenicki, Odbudowa Zamku Książąt
Szczecińskich, „Przegląd Zachodniopomorski” 1964, z. 1, s. 40; autor ten podaje, iż fundusze wyasygnowane przez MKiSz na zabezpieczenie szczecińskich zabytków wpłynęły 18 maja 1946 r.,
nie jak przedstawiła Helena Kurcyusz w swoich wspomnieniach, iż nastąpiło przekazanie określonej sumy 30 marca 1946 r.
32

28

Arkadiusz Małecki

zdaniem zasługiwały na konserwację i opiekę. W wyniku wizji lokalnej komisja zaliczyła do zabezpieczenia następujące zabytki, tj.35:
1. Zamek książąt Słowiańskich
2. Dolny Zamek (ocalała baszta) najstarsza część zamku
3. Stary Ratusz (obok kamienica Loytzów)
4. Kościół św. Jakuba
5. Kościół św. Piotra i Pawła
6. Kościół św. Jana
7. Muzeum Miejskie
8. Płaskorzeźby zmagazynowane w Lasku Arkońskim
9. 2 Bramy Murów obronnych
10. Rzeźba przedstawiająca figurę Mojżesza, dłuta Tordwaldsena (niezbadane)
11. Dzielnica Starego Miasta.
Osoby działające w Tymczasowej Komisji Konserwatorskiej oprócz tego
pracowały w różnych instytucjach na terenie Szczecina. W wymienionym
okresie komisja nie przeprowadziła inwentaryzacji istniejących tam zabytków. Ówczesne władze wojewódzkie były zdecydowane zabezpieczyć tylko
zabytki średniowieczne, które według powszechnie przyjętego punktu widzenia z tamtego okresu stanowiły słowiańskie dziedzictwo kultury na Pomorzu
Zachodnim. Zdaniem władz zabytki średniowieczne były świadectwem wielowiekowych związków Pomorza Zachodniego z Polską. Takim przykładem było
działanie władz lokalnych mających na celu bezzwłoczne zabezpieczenie tak
cennego obiektu zabytkowego, do jakich zaliczany był Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. W publikacjach z tego okresu dotyczących szczecińskiego zamku szczególnie podkreślano jego słowiańskie początki, ściśle związane
z historią Polski36.
Na wykonanie prac zabezpieczających były potrzebne natychmiastowe fundusze, których miasto nie posiadało. Natomiast prace nad planem zabezpieczenia
zabytków architektury musiały się rozpocząć kilka miesięcy przed pierwszym
posiedzeniem TKOnZ i były przygotowane przez architekta miejskiego Helenę
Kurcyusz. Tymczasowa Komisja Opieki nad Zabytkami opracowała wstępny
kosztorys prac mających na celu zabezpieczenie szczecińskich zabytków, któ35
Tamże. We wszelkich cytowanych dokumentach zachowano oryginalną pisownię i interpunkcję.
36
Zamek Piastów Szczecińskich, „Kurier Szczeciński” 1946, nr 259, s. 2–3.
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ry w późniejszym okresie został przekazany Komisji Konserwatorskiej. TKOnZ
zakończyła działalność wraz z przekształceniem jej w Komisję Konserwatorską
w Szczecinie w lipcu 1946 r., jednocześnie jej zakres kompetencji został zwiększony na obszar województwa szczecińskiego37.
4. Początki działalności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Szczecinie w latach 1946–1949
W dniu 8 kwietnia 1946 r. na stanowisko konserwatora zabytków na teren województwa szczecińskiego38 powołany został dr Leopold Kusztelski39. Stanowisko
Konserwatora Zabytków w Szczecinie zostało obsadzone dopiero po roku od powołania Wydziału Kultury i Sztuki UWS. Na podstawie zachowanej dokumentacji trudno ocenić działalność konserwatorską dra Kusztelskiego. Ograniczała
się ona do nadzoru nad pracami konserwatorskimi obiektów zabytkowych i zabezpieczeniu odnalezionych na terenie województwa zabytków ruchomych oraz
dozoru nad pracami archeologicznymi. Leopold Kusztelski nie cieszył się zaufaniem władz wojewódzkich. Świadczyć o tym może niechętny stosunek Komisji
Patrz rozdział „Działalność Komisji Konserwatorskiej w Szczecinie w latach 1946–1948”.
AP w Szczecinie, UWS 1945–1950, sygnatura 5072, Ochrona Zabytków Prehistorycznych
1946–1948, Pismo Wydz. Kul. i Szt. UWS do Dyrekcji Muzeum Prehistorycznego w Poznaniu
z dnia 8 lipca 1946 r.
39
Leopold Kusztelski (1901–1966) urodził się 25 września 1901 r. w Poznaniu, a zmarł 6 października 1966 r. w Szczecinie. Dr, historyk sztuki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu
Poznańskiego, gdzie studiował historię sztuki; w 1933 r. obronił dysertację doktorską pt. Podwoje
spiżowe katedry gnieźnieńskiej. Do 1939 r. pracował na stanowisku kustosza w Muzeum Miejskim
w Toruniu, był zafascynowany sztuką Torunia. 8 kwietnia 1946 r. został mianowany przez Naczelną Dyrekcję Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki wojewódzkim konserwatorem zabytków w Szczecinie; był pierwszym historykiem sztuki, który po wojnie przybył do
Szczecina; nagle odwołany ze stanowiska 31 września 1947 r., nie powrócił do pracy w służbach
konserwatorskich. Kusztelski został oskarżony przez władze polskie o kolaborację z Niemcami
w okresie okupacji. W późniejszym czasie L. Kusztelski okresowo związany był ze szczecińskimi
instytucjami o charakterze naukowo-badawczym lub artystycznym, m.in. pracował na stanowisku młodszego konserwatora w Muzeum Pomorza Zachodniego. Był pierwszym po wojnie wojewódzkim konserwatorem zabytków w Szczecinie. W okresie sprawowania przez niego funkcji
WKZ prowadzono pionierskie prace dot. zapoznania zachowanego zasobu zabytków i pierwsze
prace doraźnego ich zabezpieczenia. Za jego kadencji wykonano pierwsze spisy zabytków oraz
zabezpieczono najcenniejsze obiekty wg pierwszego sprawozdania z 1946 r. Od kwietnia 1946 r.
współpracował z Komisją Opieki nad Zabytkami w Szczecinie (Komisją Konserwatorską), prowadził liczne prace terenowe, składał wnioski o środki finansowe do Departamentu Ochrony i Konserwacji Zabytków MKiSz. Zachowane dokumenty preliminarzy prac i sprawozdań z realizacji
zadań świadczą tak o wielości przeprowadzonych działań, jak i o skrupulatności w rozliczaniu się
z powierzonych funduszy. Wielokrotnie wystąpił do władz centralnych o nadzwyczajne środki,
niezbędne do ratowania zabytków. B. Makowska, Konserwatorzy Zabytków…, s. 209–210.
37
38
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Konserwatorskiej do niego, albowiem to do niej należało wydatkowanie kwot
przyznanych na zabezpieczenie obiektów zabytkowych. We wrześniu 1947 r.
dotychczasowy konserwator zabytków na teren woj. szczecińskiego dr Leopold
Kusztelski został odwołany ze stanowiska40. Na skutek wyroku sądowego został
skazany na dwa lata więzienia za wpisanie się na „Deutsche Volksliste” w okresie
okupacji. Obrońca Leopolda Kusztelskiego adwokat M. Małachowski prosił Komisję Konserwatorską o wstawiennictwo za byłym wojewódzkim konserwatorem
zabytków jako cenionym fachowcem, którego brak był niepowetowaną stratą dla
województwa szczecińskiego. Osoby, które aktywnie działały w komisji: Helena
Kurcyusz, Stanisław Malessa, Konstanty Grodecki, Jerzy Kędzierski, T. Wieczorkowski, stanęły w obronie odwołanego konserwatora zabytków za jego osobisty wkład w prace Komisji Konserwatorskiej41.
W październiku 1947 r. pracę w urzędzie konserwatorskim w Szczecinie
rozpoczęła Zofia Krzymuska-Fafius, która zajmowała się inwentaryzacją zabytków ruchomych42. Od 26 listopada 1947 r. do 15 lutego 1948 r. funkcję wojewódzkiego konserwatora zabytków w Szczecinie sprawował Janusz Powidzki, który
w okresie swojego krótkiego urzędowania prowadził tylko prace rozpoczęte przez
swego poprzednika. W lutym 1948 r. NDMiOZ poinformowała Zofię Krzymuską pełniącą obowiązki wojewódzkiego konserwatora zabytków w Szczecinie po
odwołanym Januszu Powidzkim, że w miejscowości Zajezierze (Schoenwalde)
w powiecie łobeskim zostało odkryte archiwum konserwatorskie R. Hamanna43.
Miało się ono znajdować na strychu pałacu junkierskiego, ewentualnie w stodole
folwarcznej. Wartość, jaką dla Szczecina posiadało to archiwum Hamanna (m.in.
wiele klisz i zdjęć obiektów architektury nie tylko z Pomorza Zachodniego, ale
również z Polski), wymagała natychmiastowego zorganizowania grupy poszukiwawczej w celu odnalezienia dokumentacji oraz zbadania jego losów. Sprawa
traktowana była jako ściśle poufna, ponieważ wiedzieć mogli o tym tylko wojewoda szczeciński i naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki. Na podstawie kore40
Tamże, RDPP 1945–1950, sygn. 22, Korespondencja dotycząca robót zabezpieczających zamek piastowski, kościół św. Jakuba, ratusz, kamiennicę Loitzów 1945–1948, pismo adwokata M.
Małachowskiego do Heleny Kurcyusz z dnia 3 XII 1948 r.
41
Tamże, pismo Heleny Kurcyusz do adwokata M. Małachowskiego z dnia 19 XII 1948 r.
42
B. Makowska, Konserwatorzy zabytków…, s. 214.
43
AP w Szczecinie, UWS 1945–1950, sygn. 5075, zabezpieczenie zabytków architektury 1947–
1948, pismo naczelnego dyrektora Muzeów i Ochrony Zabytków mgr. Witolda Kieszkowskiego
do pełniącej obowiązki wojewódzkiego konserwatora zabytków w Szczecinie Zofii Krzymuskiej
z lutego 1948 r. (w dokumencie brak dokładnej daty dziennej).
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spondencji między NDMiOZ a urzędem konserwatorskim w Szczecinie można
stwierdzić, iż Naczelna Dyrekcja była kilkakrotnie informowana o rzekomych
miejscach przechowywania poszczególnych dokumentów archiwalnych dotyczących przedwojennej służby konserwatorskiej w Szczecinie. Informacje, którymi
dysponowała NDMiOZ, często mijały się z prawdą. Z treści przedstawionych
powyżej dokumentów nie wiadomo, z jakiego źródła pochodziły wątpliwe wiadomości o domniemanych miejscach przechowywania archiwaliów44.
W dniu 1 marca 1948 r. stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie objął Zygmunt Knothe, który współpracował ze wspomnianą
Zofią Krzymuską-Fafius oraz z Michaliną Hausner45.
W lipcu 1948 r. Zygmunt Knothe stanął w obliczu medialnej afery w związku z pojawieniem się informacji w Dzienniku Polskim. W felietonie O należytą
opiekę nad zamkami Pomorza opisano niesamowite opowieści dozorcy pracującego na Zamku Książąt Pomorskich o skarbach znalezionych prawdopodobnie
w sarkofagach książęcych46. Według autora artykułu odnalezione miały zostać
stare pergaminy, jak i złote przedmioty o wadze kilkudziesięciu kilogramów.
W wyniku tak dużego rozgłosu całą sprawą zajął się generalny konserwator zabytków prof. Zachwatowicz47. Na jego osobiste polecenie przeprowadzone zostało dochodzenie w tej kwestii. Zygmunt Knothe zmuszony był wysłać wyjaśnienie
w tej sprawie do generalnego konserwatora, iż poprzedni dozorca opowiadał niestworzone rzeczy o odnalezionych w sarkofagach skarbach i z tego powodu został
zwolniony z pracy.
Największą bolączką wojewódzkiego konserwatora zabytków był brak samochodu służbowego, a bardzo częste wyjazdy odbywały się przeważnie koleją.
Wyjazd służbowy do oddalonej o 50 km miejscowości od Szczecina trwał niekiedy do 27 godzin. W niniejszej miejscowości konserwator przebywał zaledwie
30 minut, co było następstwem nieudogodnień komunikacyjnych. Zdarzały się
przypadki użyczenia samochodu ciężarowego przez SDO w celu przetransportowania do Szczecina zabytków ruchomych z terenu województwa48.
Tamże.
B. Makowska, Konserwatorzy Zabytków…, s. 212.
46
W. Myślenicki, Odbudowa Zamku..., s. 42.
47
Tamże.
48
AWUOZ w Szczecinie, sygn. II/172, Sprawy różne dot. zabytków nieruchomych (wykazy,
sprawozdania, plany, korespondencja, protokoły, wycinki z gazet, zarządzenia, rachunki, umowy, uchwały, budżet centralny i terenowy, wykazy obiektów do remontu i zagospodarowania),
1946–1980; Sprawozdanie z podróży w dniu 23 grudnia 1946 r. z powiatu gryfińskiego i Chojny.
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45

32

Arkadiusz Małecki

W 1948 r. zostały opracowane pierwsze karty inwentarzowe zabytków
nieruchomych na podstawie niemieckich opracowań konserwatorskich49. WKZ
w Szczecinie założył kartoteki obiektów zabytkowych dla powiatów: szczecińskiego, pyrzyckiego, gryfińskiego, stargardzkiego, sławieńskiego, koszalińskiego, słupskiego, tylko powiat myśliborski pozostał niezinwentaryzowany.
Centralne Biuro Inwestycyjne poleciło studentom Uniwersytetu Poznańskiego
wykonanie katalogu zabytków. Spośród wszystkich powiatów dawnej rejencji
szczecińskiej jedynie powiat kamieński nie został objęty inwentaryzacją przez
niemieckie służby konserwatorskie.
W tym trudnym okresie WKZ w Szczecinie współpracował z Komisją
Konserwatorską, Wydziałem Budownictwa UWS, RDPP w Szczecinie oraz ze
Szczecińską Dyrekcją Odbudowy. Współpraca dała wymierne korzyści związane z niezbędnymi pracami zabezpieczającymi. Uwagę należy zwrócić na czynności wykonywane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w Szczecinie
oraz zakres obowiązków w opisywanym okresie. Działalność WKZ w Szczecinie
w latach 1945–1949 ukierunkowana była na prace związane z inwentaryzacją
(opracowaniem kart inwentarzowych) obiektów zabytkowych dokonywanych
przeważnie na podstawie przedwojennej literatury50. W najkrótszym czasie należało zrekonstruować stan posiadania w zakresie ochrony zabytków. Poszukiwano
i gromadzono rozproszone akta i inwentarze, które były często przez władze niemieckie wywiezione. W dużej mierze służby konserwatorskie przyczyniły się do
zabezpieczenia przed dalszą dewastacją wielu cennych obiektów zabytkowych.
5. Działalność Komisji Konserwatorskiej w Szczecinie
w latach 1946–1948
Komisja Konserwatorska w Szczecinie powołana została w celu uporządkowania i zabezpieczenia dziedzictwa historycznego miasta. Kontynuowała prace po
swojej poprzedniczce TKOnZ. Według zachowanych akt nie można określić, na
jakiej podstawie prawnej została powołana. Komisja Konserwatorska działała od
24 VII 1946 r. do 3 I 1948 r. i nie ograniczała się tylko do miasta Szczecina jak
jej poprzedniczka, lecz zasięgiem swojej działalności obejmowała zabytki przynależne terytorialnie do województwa szczecińskiego. Bardzo ważne było, na
Tamże.
S. Kwilecki, Konserwacja zabytków, w: Pomorze Szczecińskie 1945–1965, red. E. Dobrzycki,
H. Lesiński, Z. Łaski, Poznań–Szczecin 1967, s. 653.
49
50
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jakich zasadach miała funkcjonować Komisja Konserwatorska i co miało określać jej główny cel. Regulamin pracy komisji został ułożony dopiero w grudniu
1946 r. Wytyczne zawarte w regulaminie określały zakres kompetencji i możliwości współdziałania z WKZ w Szczecinie51. Zapewne było to spowodowane niejasnym dotychczas podziałem kompetencji pomiędzy Komisją Konserwatorską
a Urzędem WKZ w Szczecinie.
Komisja Konserwatorska wytyczała plany i zakres prac zabezpieczających
zabytki nieruchome, a nadzór nad wykonaniem projektu robót remontowych
znajdował się w zakresie obowiązków wojewódzkiego konserwatora zabytków
w Szczecinie. Pierwsza konferencja nowo powołanej komisji w sprawie zabytków
miasta Szczecina odbyła się 24 VII 1946 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego w Szczecinie52. Na konferencji obecni byli przedstawiciele szczecińskich instytucji i urzędów, TKOnZ reprezentowana była przez inż.
architekt Helenę Kurcyusz oraz inż. Jerzego Kędzierskiego, który był również
pracownikiem Szczecińskiej Dyrekcji Odbudowy (dalej SDO), delegatami Głównego Urzędu Planowania Przestrzennego w Warszawie (dalej GUPP) byli prof.
Stanisław Filipowski oraz inż. Stanisław Zieliński. Pozostałymi uczestnikami
konferencji byli: kierownik Referatu Muzealnego przy Wydz. Kul. i Szt. UWS
inż. Konrad Grodecki, w imieniu Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego w Szczecinie uczestniczył dyrektor tego przedsiębiorstwa i zarazem pełniący
Regulamin pracy Komisji Konserwatorskiej miał zawierać wytyczne:
A) Współpraca z konserwatorem przez:
– opracowanie projektów i planów prac poszukiwawczych, inwentaryzacyjnych badawczych
pomników architektury historycznej,
– współpraca przy zabezpieczaniu i rekonstrukcji oraz starania o fundusze na powyższe cele,
– popularyzowanie i propaganda zabytków przeszłości za pośrednictwem odpowiednich instytucji oraz czynników społecznych,
– wykonanie prac rekonstrukcyjnych i badawczych we własnym zakresie lub na zlecenie konserwatora;
B) Komisja działa:
– na wniosek konserwatora,
– z własnej inicjatywy,
– przez współpracę z instytucjami naukowymi i rzeczoznawczymi od zagadnień konserwatorskich;
C) Komisja posiada prawo zbierania funduszy dla realizowania zamierzeń komisji, przyjmowania dotacji, jak równie od instytucji rządowych, samorządowych i społecznych.
Tamże, Protokół posiedzenia Komisji Konserwatorskiej w Szczecinie z dnia 11 XII 1946 r.
We wszelkich cytowanych dokumentach zachowano oryginalną pisownię i interpunkcję.
52
Tamże, sygn. 5090, Protokoły Komisji Konserwatorskiej w sprawie zabytków Szczecina 1946–
1947; Sprawozdanie z konferencji Komisji Konserwatorskiej przedstawiciela Głównego Urzędu Planowania Przestrzennego w Warszawie, która odbyła się w Szczecinie 24 VII 1946 r.
51
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funkcję przewodniczącego niniejszej komisji mgr Stanisław Malessa, z ramienia
Urzędu Miasta Szczecina Marian Matuszyński, kierownik Referatu Urbanistycznego. Głównym założeniem konferencji było zapoznanie się ze stanem technicznym zabytków Szczecina oraz możliwość ich odbudowy i zabezpieczenia. Komisja Konserwatorska na pierwszym swoim posiedzeniu ustaliła wstępny kosztorys
zabezpieczenia szczecińskich zabytków, który przewidywał53:
1. Kościół św. Jana wymaga natychmiastowego remontu dachu dla ocalenia
sklepień już nadwyrężonych, zimy bez zabezpieczenia nie przetrwa. Chór
i boczne ganki i balustrady zostały zużyte w ostatnich dniach przez fale osadników na naprawę sąsiednich domów. Koszty orientacyjne około 500 tys. zł.
2. Kościół św. Jakuba – wypalony dach, środkowa nawa wraz z filarami wewnętrznymi runęła w marcu podczas wiosennej wichury. Pozostałości ambit
prezbiterium, piękne sklepienia. Boczna kaplica o starym gotyckim sklepieniu
wspartym na dwóch filarach oraz wieża – całość ta bez zabezpieczenia nie
przetrwa zimy. Koszt orientacyjny – półtora miliona zł.
3. Ratusz staromiejski – obiekt o znanych wielkich wartościach zabytkowych, wymaga również bezzwłocznego zabezpieczenia. Koszt zabezpieczeń 586 tys. zł.
Obiekt nie przetrwa zimy.
4. Zamek piastowski – wypalony cały. Fragmenty dwóch skrzydeł o wartościowych (gotyckich i renesansowych) sklepieniach wymaga natychmiastowego
zabezpieczenia. Stan sklepień, zwłaszcza nad kaplicą renesansową krytyczny,
grozi zawaleniem na skutek widocznego odchylenia prawej fundamentalnej
ściany. Koszt zabezpieczenia 1150 tys. zł. Przetarg ogłoszony.
5. Baszta Dolnego Zamku, najstarszy zabytek Szczecina, jeden z bardzo dziś
ważnych, a tak nielicznych dokumentów historycznych naszego tu władztwa
wymaga szczególnej opieki, a mianowicie oczyszczenia sąsiedztwa nowoczesnych, zdruzgotanych domów, przeprowadzenia badań części romańskiej oraz
badania fundamentów Dolnego Zamku i ewentualnego podziemnego połączenia z zamkiem. Koszt 300 tys. zł.
6. Kościół św. Piotra i Pawła założony przez biskupa Ottona z Bambergu. Koszt
zabezpieczenia z przetargu wynosi 187 tys. zł. Roboty w toku.
53
AP w Szczecinie, UWS 1945–1950, sygn. 5090, Protokoły Komisji Konserwatorskiej w sprawie zabytków Szczecina 1946–1947; Sprawozdanie z konferencji Komisji Konserwatorskiej
przedstawiciela Głównego Urzędu Planowania Przestrzennego w Warszawie, która odbyła się
w Szczecinie w dniu 24 VII 1946 r. We wszelkich cytowanych dokumentach zachowano oryginalną pisownię i interpunkcję zawierających zinwentaryzowane zabytki Szczecina oraz koszt ich
odbudowy i zabezpieczenia.
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7. Kamienica średniowieczna. Dom bankiera von Loytza (bankier Zygmunta Augusta) wypalony. Gotyckie mury budynku świeckiego wymagają koniecznie
natychmiastowego zabezpieczenia. Koszt około 44 tys. zł.
Projekt przedstawiony przez TKOnZ przewidywał zabezpieczenia tylko zabytków Szczecina. Był to zamysł wynikający z wielkiej potrzeby ocalenia szczecińskich zabytków. Projekt przedstawiał kompleksowy stan techniczny
wymienionych wyżej obiektów zabytkowych. Projekt zestawienia oparty był na
wiedzy i doświadczeniu jego autora. Latem 1946 r. przeprowadzono przetargi
na wykonanie prac zabezpieczających przy wyżej wymienionych zabytkach54.
Ustalone zostały przez członków komisji kwoty za wykonanie prac remontowych
z przedsiębiorstwami, które były wykonawcami robót zabezpieczających przy
szczecińskich zabytkach.
Komisja Konserwatorska zwróciła się z apelem do władz wojewódzkich
o natychmiastowe uruchomienie pokaźnych kwot w wysokości co najmniej
3 mln zł55. Stan techniczny wymagał odpowiednich działań dla uratowania przed
dalszym niszczeniem szczecińskich zabytków. Brak konkretnych środków finansowych mógł doprowadzić do odroczenia prac konserwacyjnych. Konieczne
było także zainteresowanie odpowiednich władz centralnych, w tym celu komisja
oddelegowała do Warszawy stałego reprezentanta Leokadię Bielską-Tworkowską
na okres dwóch miesięcy56. Rola delegata polegała na przedstawieniu w Warszawie całości zagadnień związanych z restauracją i zabezpieczeniem zabytków.
W głównej mierze delegat miał wyjednać kredyty i dotacje na prace konserwatorskie wykonywane przy zabytkach. Delegat został upoważniony do ukazania spraw
związanych z pracami wykopaliskowymi (w aktach nazywane prehistorycznymi)
na terenie Pomorza Zachodniego57. Potrzeby w tym okresie były znaczne. Z subwencji przyznanej przez premiera Osóbkę-Morawskiego na cel zabezpieczenia
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w sumie 3 mln zł postanowiono 10% tej
kwoty przeznaczyć na badania naukowo-badawcze, czyli na studia architektonicz54
Tamże, Sprawozdanie Komisji Konserwatorskiej w Szczecinie za okres od 1 czerwca do dnia
1 października 1946 r.
55
AP w Szczecinie, Sprawozdanie Komisji Konserwatorskiej w Szczecinie za okres od 1 czerwca do dnia 1 października 1946 r.
56
AP w Szczecinie, Sprawozdanie Komisji Konserwatorskiej w Szczecinie z dnia 12 X 1946 r.
57
W latach 1947–1948 opracowano wykazy stanowisk archeologicznych, które następnie
przesłano do urzędów powiatowych oraz przystąpiono do ochrony zabytków archeologicznych;
W. Filipowiak, Początki ochrony zabytków archeologicznych na Pomorzu Zachodnim, w: 60 lat
polskich służb konserwatorskich na Pomorzu Zachodnim, ZPWK R. I, Szczecin 2006, s. 25.
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ne i archeologiczne w krypcie kaplicy zamkowej58. Zamek Szczeciński był oczkiem
w głowie ówczesnych władz.
Komisja Konserwatorska 23 listopada 1946 r. postanowiła zorganizować
w Szczecinie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, które by zachowało nazwę
z okresu przedwojennego59. W opinii członków komisji towarzystwo nabrałoby cech nowoczesnych i demokratycznych poprzez wciągnięcie na swych członków przedstawicieli najszerszych grup społeczeństwa. Zapewne ułatwiłoby to
zaszczepienie pietyzmu wśród nowych mieszkańców Szczecina dla pomników
architektury historycznej.
Wśród członków Komisji Konserwatorskiej w Szczecinie pojawił się zamysł
pozostawienia kościoła św. Jakuba jako trwałej ruiny na tle zieleni60. Niewykluczone, że komisja brała pod uwagę swoje skromne możliwości finansowe. Taka
koncepcja spotkała się z negatywnym stanowiskiem NDMiOZ w Warszawie61.
Naczelna Dyrekcja była również przeciwna umniejszaniu środków finansowych
przeznaczonych na zabezpieczenie tego obiektu. Zdaniem centralnych władz
konserwatorskich tak cenny dla miasta zabytek należało odbudować.
W dniu 14 lipca 1947 r. odbyło się w Szczecinie specjalne posiedzenie Komisji Konserwatorskiej z przedstawicielami NDMiOZ w Warszawie – Witoldem
Kieszkowskim i Piotrem Kozińskim w sprawie prowadzonych prac konserwatorskich na terenie Szczecina62.
AP w Szczecinie, Protokół posiedzenia Komisji Konserwatorskiej w Szczecinie z dnia
12 XI 1946 r.
59
Tamże, Protokół posiedzenia Komisji Konserwatorskiej w Szczecinie z dnia 23 XI 1946 r.
60
Tamże, sygn. 5090, Protokół posiedzenia Komisji Konserwatorskiej w Szczecinie z dnia
21 VI 1947 r. Zachowano oryginalną pisownię zaplanowanego programu zabezpieczających
szczecińskie zabytki.
61
Tamże, sygn. 5090, Protokół posiedzenia Komisji Konserwatorskiej w Szczecinie z dnia
21 VI 1947 r., Protokół posiedzenia Komisji Konserwatorskiej w Szczecinie z dnia 11 VII 1947 r.
62
14 VII 1947 r. został uzgodniony kosztorys dalszych prac konserwacyjnych przy szczecińskich zabytkach:
1) Kościół św. Jakuba suma na zabezpieczenie 2135 tys. zł. Jeśli odejmiemy odgruzowanie środkowej nawy 500 tys. zł to zostanie 1700 tys. zł. Szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie
wszystkich tablic nagrobnych zwłaszcza płytę grobową Barnima na ścianie szczytowej kościoła.
2) Muzeum miejskie – przetarg zakończył się na sumę 1100 tys. zł, roboty wewnętrzne wyniosą
400 tys. zł. a 700 tys. zł. Pozostanie na zabezpieczenie. Roboty mają być wykonane w miesiącu
wrześniu i październiku. Muzeum zwróci subwencję udzieloną NDMiOZ, poczynając od lica po
100 tys. zł.
3) Kamienice – należy ustalić program prac zabezpieczających: – Kamienica Loitzów – Plebanię
gotycką obok kościoła św. Jakuba – Kamieniczkę barokową przy Wiślanej nr 2 – Kamieniczkę
przy Mostowej. Jeśli Stare Miasto ma być parkiem ruin z zachowaniem sieci ulic średniowiecznych oraz poszczególnych fragmentów, to należy przeznaczyć pewną sumę na te roboty.
58
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Bardzo ważnym problemem Komisji Konserwatorskiej było wznowienie
prac wykopaliskowych na terenie Wolina. Wystosowała w tej sprawie oświadczenie do Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie o istotności prac archeo
logicznych dla kultury i nauki polskiej. Na początku stycznia 1948 r. Komisja
Konserwatorska dokonała kolaudacji, która uporządkowała nieformalnie przekroczenia zakresu robót (prace dodatkowe przeprowadzane bez przetargu)63. Komisja Konserwatorska przedstawiła program prac konserwatorskich na rok 1948,
który przewidywał dokończenia prac remontowych zabytków w Stargardzie, Kołobrzegu, Pyrzycach, Choszcznie, Goleniowie, Złotowie, Świdwinie, Zakrzewie,
Słupsku oraz w miejscowości Banie64. Wydział Kultury i Sztuki UWS pozyskał
dodatkową kwotę 13 mln zł z funduszu MKiSz na zabezpieczenie obiektów zabytkowych z terenu województwa szczecińskiego65.
Komisja Konserwatorska wykonała pozytywną pracę, gdyż jej działalność
przyczyniła się w dużej mierze do ratowania zastanej substancji zabytkowej.
4) Zamek – po przeprowadzeniu kolaudacji robót dotychczas wykonanych zostanie ogłoszony
przetarg na dalsze roboty zabezpieczające przede wszystkim skrzydła północno-wschodniego. Dyrektor Kieszkowski uważa, aby pozostawić stałego dozorcę, dla którego należałoby
wyremontować odpowiednie mieszkanie. Zabezpieczyć zamek przed nieproszonymi gośćmi,
a mianowicie przez zabezpieczenie obydwóch wejść na dziedziniec oraz zamurowanie okien
na parterze w skrzydle południowym od strony ulicy. Tamże, Protokół specjalnego posiedzenia
Komisji Konserwatorskiej z dnia 14 VII 1947 r. w związku z przyjazdem inżynierów z Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków w Warszawie z Witoldem Kieszkowskim i Piotrem
Kozińskim. We wszelkich cytowanych dokumentach zachowano oryginalną pisownię i interpunkcję.
63
Tamże, sygn., Protokół zebrania Komisji Konserwatorskiej w Szczecinie w dniu 14 I 1948 r.
64
Plan Komisji Konserwatorskiej przewidywał dokończenia robót zabezpieczających w kościele NP Marii w Stargardzie, na które przeznaczona została kwota 2 mln zł. Na prace konserwatorskie przeprowadzane w katedrze w Kołobrzegu Komisja asygnowała kwotę 5 mln zł. Na roboty
porządkowe w kościele parafialnym w Pyrzycach zadeklarowała kwotę 2 mln zł. Na prace remontowe w kościele w Choszcznie Komisja preliminowała sumę 800 tys. Na wieżę kościoła i na
remont murów miejskich w Goleniowie przeznaczyła kwotę 500 tys. zł. Na remont wieży w miejscowości Banie wyasygnowała sumę 200 tys. W Złotowie na prace konserwatorskie w kościele
preliminowana została kwota 71 500 zł. Na kościół niezabytkowy w Zakrzewie przeznaczona
została suma 28 500 zł. Na kościół parafialny w Świdwinie asygnowana została kwota 700 tys. zł.
Na prace remontowe w kościele i na murach miejskich w Słupsku Komisja zadeklarowała sumę
700 tys. zł. Tamże.
65
Przeznaczona kwota miała być wykorzystana na remonty murów miejskich na terenie województwa szczecińskiego na sumę 3 mln zł. Na wykonanie prac remontowych przy zabytkach
w Stargardzie na kwotę 3 700 tys. zł. Na remont kościoła św. Jana w Szczecinie preliminowana
została suma 2 500 tys. zł. Na zabezpieczenie zamku w Pęzino na kwotę 200 tys. zł. Na prace
wykopaliskowe na Zamku Książąt Pomorskich przeznaczona została suma 2 mln zł. Ministerstwo
Kultury i Sztuki w Warszawie przeznaczyło na odbudowę kościoła św. Jakuba kwotę 5 mln zł.
Tamże.
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Na podstawie zachowanych akt brak dat, więc nie można ustalić dokładnej daty
zaprzestania prac Komisji Konserwatorskiej.
6. Problemy i koncepcje zagospodarowania średniowiecznych układów
urbanistycznych na Pomorzu Zachodnim w latach 1947–1949
Prace nad przygotowaniem planów odbudowy średniowiecznych ośrodków
miejskich na Pomorzu Zachodnim rozpoczęte zostały w pierwszych latach powojennych. W zamyśle ówczesnych władz pojawiła się koncepcja przywrócenia
dotychczasowych funkcji, jakie spełniały w okresie przedwojennym, czyli zachowane uzbrojenie terenu oraz możliwości komunikacyjne. Pozostawał problem
ulokowania centrum ośrodka miejskiego. W okresie przedwojennym w układzie
przestrzennym miast na Pomorzu Zachodnim rozpoczął się proces przesuwania
się centrum na obszary bardziej zbliżone do dworca kolejowego66. Ten proces
został przyśpieszony w wyniku zniszczeń wojennych. Warto zwrócić uwagę na
wypowiedź Piotra Zaremby, ówczesnego prezydenta miasta Szczecina, dotyczącą dzielnicy staromiejskiej, który w 1946 r. pisał: Na szczecińskim Starym Mieście, gdzie nie przetrwały widoczne ślady ze słowiańskiej zabudowy, nie będzie
się dokonywać rekonstrukcji zburzonych kamienic, a jedynie zachowany będzie
historyczny układ przestrzenny i zapełni się go współczesną zabudowa67. Możliwe, iż taka wypowiedź wynikała ze stosunku emocjonalnego do miasta68.
66
K. Dziewoński, Miasta Pomorza i Zagadnienie zabytków urbanistycznych na Pomorzu,
„Ochrona Zabytków” 1954, nr 4, s. 231.
67
P. Zaremba, Problemy odbudowy Szczecina, „Przegląd Budowlany” 1946, nr 5, s. 153.
68
W swoich wspomnieniach Zaremba przedstawił główną koncepcję zagospodarowania przestrzennego dzielnicy staromiejskiej w Szczecinie: Wówczas powstały pierwsze szkice urbanistyczne, które określały zasadnicze linie rozwojowe przyszłego miasta portowego. Należało wykorzystać zniszczenie Starego Miasta i nie dopuścić do jego przegęszczonego zabudowania. Nie wolno
było przywrócić stanu sprzed wojny, gdy Wzgórze Zamkowe było całkowicie zasłonięte kamienicami a nadodrzańskie nabrzeże, ciasne i kręte, ż trudem przepuszczało tramwaje i ruch uliczny.
Z nabrzeży tych nie pozostało nic poza stertami gruzu i kołyszącymi się na wietrze wypalonymi
frontami kamienic. Jedynie bezpośrednio przy kościele św. Jana, przy małej wiodącej ku rzece ulicy Klasztornej zostały dwa narożne budynki, w których ulokował się Urząd Celny. Ponadto ocalał
przypadkowo wielki dom mieszkalny poniżej Wałów Chrobrego u wylotu ulicy Wyszaka (nazwanej
tak ku czci bogatego szczecińskiego mieszczanina, o którym wspominają kroniki z XII wieku).
Dom ten niepokoił mnie nie na skutek swej chwiejności – wręcz przeciwnie, był on zbyt mocny,
tak samo jak mocne były jeszcze ruiny kamienic, zasłaniających stromą zamkową skarpę i wypełniające swymi masywami starożytną fosę. Odbudowanie tych smutnych reliktów niemieckiego
budownictwa mieszkaniowego mogłoby na długie lata uniemożliwić stworzenie nowych wartości
portowego miasta. Nic też dziwnego, że już wówczas zdecydowany byłem nie dopuścić do odbudowy tych ruin i aby sprawę radykalnie załatwić, wydałem po prostu polecenie ich zburzenia. Nie było to jednak wówczas łatwe przy naszych śmiesznie skromnych środkach technicznych
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Według wizji Zaremby, Szczecin miał być miastem o nowym obliczu,
w którym dominować miał jego polski charakter odcinający się od przedwojennej
przeszłości. Wracając do kwestii rozbiórki Starego Miasta, prezydent Szczecina
Piotr Zaremba w swoich wspomnieniach przedstawił, dlaczego niezachowana
została dawna zabudowa: Przystępując zatem do porządkowania totalnie zburzonego Starego Miasta oraz do odsłonięcia starego Zamku Książąt Pomorskich
z otaczających go ruin, należało pilnie baczyć, aby nie dopuścić do małostkowych, oportunistycznych decyzji, które by uniemożliwiły w przyszłości realizację
tych wielkich zamierzeń. W szczególności chodziło nam o to, aby nie dopuścić
do ciasnej obudowy nadodrzańskiego nabrzeża, co w wyniku doprowadziłoby
do przywrócenia stanu pierwotnego sprzed wojny. Nabrzeże to, bowiem ciasne i kręte, ongiś gęsto zabudowane, stanowiło skrajne obrzeże przegęszczonej
dzielnicy mieszkalnej, wdzierającej się na wzgórze zamkowe i szczelnie wypełniającej historyczną fosę, zasłaniając w ten sposób Zamek69. Zdaniem Zaremby z całego kompleksu zakwalifikować do odbudowy można było tylko kilka
budynków. Większość z jego nakazu została wyburzona w 1947 r., pozostawały
tylko zarysy ulic, fundamenty domów. Nie było jednomyślności w tej decyzji
o likwidacji zabudowy staromiejskiej w Szczecinie, o czym świadczy kolejny
fragment wspomnień Zaremby: Ile to jednak trzeba było wysiłku, aby niektórym
przesadnie nieufnym ludziom, usiłującym decydować o sprawach, na których się
nie znali, wyjaśnić, że zburzenie pięciopiętrowej ruiny wznoszącej się u podnóża
zamkowego wzgórza jest rzeczą niezbędną już teraz – i właśnie teraz. Że istnienie w jej odbudowanym parterze „Baru Portowego” nie jest oznaką odbudowy
i postępu, ale zacofania i braku szerszego spojrzenia. Tak samo fakt, że Urząd
Celny odbudował własnym sumptem kamienicę przy ulicy Klasztornej, nie może
być powodem do rezygnacji z budowy nowej arterii, która by na razie prowizorycznie musiała ominąć to domostwo70. Przeciwni niszczeniu śladów dawnej
zabudowy byli szczecińscy konserwatorzy, którzy według Zaremby robili obstrukcję71. Kontrowersje wokół całego zdarzenia wyjaśniła wizyta generalnego
konserwatora prof. Zachwatowicza w Szczecinie 22 kwietnia 1947 r., który omówił metodę rekonstruowania zabytkowej strefy. Wyraził pogląd, iż odsłonięcie
– dlatego też polecenie to było tylko stopniowo wykonywane. Tamże, Wspomnienia Prezydenta
Szczecina 1945–1950, Poznań 1980, s. 422.
69
Tamże, s. 604–605.
70
Tamże, s. 605.
71
Tamże, s. 616.
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zamku i skarpy staromiejskiej da unikatowy rezultat, wydobywając zabytkowe
wartości terenu72. Istotne jest to, iż z dużych miast tylko Szczecin nie odbudował swojej starówki, inaczej sytuacja przedstawiała się w Gdańsku, Poznaniu,
Wrocławiu, Warszawie. Wymienione miasta Gdańsk i Wrocław znajdowały się
też na terenach podległych MZO, a jednak władze lokalne zdecydowały się na
odbudowę swego dziedzictwa kultury. Istotę sprawy zagospodarowania dzielnicy staromiejskiej przedstawił Jan Zachwatowicz w późniejszej swojej publikacji:
Na odbudowę w formach dawnych nie było odpowiednich przesłanek, między
innymi dostatecznej dokumentacji historycznej. Dlatego też opracowany plan
przewidywał tylko ogólne utrzymanie układu czy kierunku dawnych ulic oraz odbudowę cennych obiektów zabytkowych, zachowanych przynajmniej w murach73.
Główny konserwator tylko częściowo przedstawił powód nieodbudowania zabytkowych kamieniczek pochodzących z różnych epok na szczecińskiej starówce.
Trzeba zaznaczyć, iż był to okres bardzo trudny, kształtowała się dopiero utworzona administracja terenowa i wchodząca w jej skład służba konserwatorska.
15 czerwca 1948 r. podczas narady w Biurze Planu Szczecina nastąpiła ostra wymiana zdań między prezydentem Szczecina Piotrem Zarembą a kierownictwem
RDPP w Szczecinie dotycząca zagospodarowania przestrzennego Szczecina74.
Zapewne wynikało to z odmiennego stanowiska dotyczącego wyburzenia zdaniem Zaremby „nieciekawej zabudowy czynszowej z końca XIX wieku” mieszczącej się w pobliżu zamku szczecińskiego75. Cały problem wyburzenia rozwiązała opinia w tej sprawie generalnego konserwatora prof. Jana Zachwatowicza.
Zachwatowicz stał na stanowisku, iż wyburzenie ruin wspomnianej zabudowy
odsłoni skarpę zamkową od strony Odry, co zwiększy rangę zabytkową Zamku
Książąt Pomorskich, i jego zdanie w tej kwestii przeważyło. Obecnie przeważa
pogląd, iż decyzja o rezygnacji z rekonstrukcji zabudowy Starego Miasta była
pomyłką76. Zastąpienie Bulwaru Nadodrzańskiego arterią komunikacyjną oddzieliło centrum Szczecina od Odry. Ta część miasta wbrew założeniom projektu
utraciła swój kameralny wyraz architektoniczny. Trudno się nie zgodzić, że odbudowa Zamku Książąt Pomorskich, Ratusza Staromiejskiego, kościoła św. Jakuba
Tamże, s. 616–617.
J. Zachwatowicz, Ochrona zabytków…, s. 62.
74
P. Zaremba, Wspomnienia Prezydenta…, s. 620.
75
Tamże.
76
E. Włodarczyk, Szczecin w Polsce, w: Szczecin. Zarys historii, red. J.M. Piskorski, B. Wachowiak, E. Włodarczyk, Poznań 2002, s. 198.
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nie potrafiła przywrócić minionego klimatu miasta. Taka interpretacja wymaga
szerszej dyskusji, czy administracja terenowa była w stanie odbudować przedwojenną zabudowę dzielnicy staromiejskiej.
Osobnym tematem dyskusji, jaka toczyła się w kręgach związanych z ochroną zabytków, było zagadnienie odbudowy zniszczonych ośrodków miejskich
o charakterze średniowiecznym w małych miastach woj. szczecińskiego na podstawie projektów zagospodarowania przestrzennego wykonanych przez RDPP
w Szczecinie, tzw. Uproszczonych projektów małych miast77. W tych planach
przyjęto następujące wytyczne:
1. Miasta mają odpowiadać XX wiekowi, istniejące i zachowane zabytki należy
uszanować. Do zajęcia powyższego stanowiska skłaniają względy życiowe,
a następnie przebudowa struktury gospodarczej doby obecnej.
2.	Odbudować wszystkie ośrodki średniowiecznych małych miast bez względu
na stopień zniszczenia tych ośrodków. Odbudować zachowując całkowicie zarówno zarys zewnętrzny miasta średniowiecznego, jak i wewnętrzną sieć ulic
oraz placów bez poszerzania. Zagadnienia komunikacyjne rozwiązać w sposób, aby przez przeprowadzenie arterii odbudowywanych na zewnątrz miasta
łączących ważniejsze szlaki komunikacyjne odciążyć ruch ze śródmieścia.
Zachować rynek jako ośrodek usługowo-reprezentacyjny. Budynki 2- lub
3-kondygnacyjne. Miasta powstałe w średniowieczu mają niepowtarzalny indywidualny charakter, który należy bezwarunkowo zachować, zarówno układ
samego miasta, jak i poszczególnych budynków mieszkalnych. Uszanować
sieć ulic i układ miast jako jedyny średniowieczny zabytek historyczny.
3.	Zachować układ zewnętrzny średniowiecznego miasta w jego charakterystycznym dla miast Pomorza Zachodniego zarysie zewnętrznym. Zabezpieczyć fragmenty murów, zachować baszty i bramy, oddzielić je pasem zieleni od reszty
miasta. Sieć ulic nie wyklucza poszerzenia szlaków komunikacyjnych.
Wynikało to z konieczności przystosowania miasta do nowych warunków
funkcjonalnych, kompletnie innych niż to było w okresie przed 1945 r. RDPP
w Szczecinie przy rozpatrywaniu projektu planowania przestrzennego miast brała pod uwagę zachowanie w maksymalnym stopniu wszelkich cennych wartości zabytkowych. Odnosiło się to zarówno do układu urbanistycznego oraz do
rzeczywistych możliwości odbudowy, jak i do odtwarzania obiektów zabytkoAP w Szczecinie, UWS 1945–1950, sygn. 5089, Inwestycje na odbudowę zabytków, plany,
wnioski i sprawozdania 1946–1950, Notatka w sprawie zagadnienia odbudowy zniszczonych ośrodków miejskich o charakterze średniowiecznym w małych miastach województwa szczecińskiego.
77
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wych78. W tym okresie RDPP w Szczecinie dysponowało danymi na temat miast
z terenu województwa szczecińskiego. Według tych danych tylko 4 miasta nie
posiadały charakteru zabytkowego (na ogólną liczbę 74 miast Pomorza Zachodniego), natomiast 6 miast wymagało szczegółowego zbadania ich pochodzenia
i cech zabytkowości. Pomorze Zachodnie było terenem, gdzie działania wojenne
najbardziej dotknęły zabytkowe dzielnice miast. Problem zniszczonych zabytkowych ośrodków miejskich nie był tylko kwestią odbudowy, ale przebudowy uwarunkowanej od przewidywanego rozwoju gospodarczego miasta i jego roli jako
ośrodka gospodarczego w ramach regionu. W odbudowie zabytkowych miast nie
pominięto także zagadnień komunikacyjnych. Odmiennym zagadnieniem było
wykorzystanie praktycznego i właściwego przeznaczenia obiektów zabytkowych
w zmienionych warunkach społecznych, gospodarczych i technicznych. Należało
odszukać odpowiednich użytkowników do podźwignięcia z ruin budowli zabytkowych i otoczenia ich należytą opieką79. W koncepcji RDPP w Szczecinie do
dawnej zabytkowej sieci ulic należało dostosować odpowiednie ukształtowanie
zabudowy bloków budowlanych. W miastach Pomorza Zachodniego zachowały
się również fragmenty dawnych fortyfikacji (mury obronne z basztami i fosami),
do których należało się dostosować nową zabudowę blokową.
Przy opracowywaniu planów przestrzennego zagospodarowania miast Pomorza Zachodniego RDPP w Szczecinie dokonało podziału na 3 grupy80:
1. Miasta zabytkowe niezniszczone lub zniszczone w minimalnym stopniu
o przewadze architektury zabytkowej bądź też o architekturze nowej lub
78
Bardzo rzeczowo przedstawiono koncepcje racjonalnego wykorzystania dawnej zabudowy
przy tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego miast o charakterze zabytkowym na
Pomorzu Zachodnim, np. Rozluźnienie wnętrz tych bloków, usunięcie wszelkich nie zabytkowych
oficyn, wprowadzenie tym samym więcej światła, powietrza i zieleni do środka bloków, nadto
właściwe ustalenie gabarytu budynków oraz ukształtowanie wnętrz samych budynków – wydaje
się – można stworzyć nowoczesne, higieniczne warunki w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi. Zastosowanie zabudowy obrzeżnej bloków (wzdłuż dwóch stron bloku) z pozostawieniem ewentualnie dwóch drugich stron przy bocznych ulicach drugorzędnych, wolnych od
zabudowy, co byłoby zresztą zgodne z pierwotną zabudową zabytkową, ale nie powinno być regułą, daje możliwość racjonalnego ukształtowania bloku. Architekci RDPP w Szczecinie pracujący
przy planach preferowali raczej zamysł stworzenia funkcjonalnego centrum miejskiego dostosowanego do średniowiecznej zabudowy tychże miast. Podobne rozwiązania przedstawił Piotr
Zaremba we własnych wspomnieniach, dotyczące odbudowy staromiejskiej dzielnicy Szczecina
z wykorzystaniem funkcjonalnego centrum miejskiego jako zaplecza portowego; W. Podlewski,
Zagadnienia odbudowy miast zabytkowych Pomorza Zachodniego, „Ochrona Zabytków” nr 3/4,
Warszawa 1948, s. 112.
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w dużym stopniu przebudowanej i zewnętrznie nieposiadającej cech zabytkowości. Miasta te na ogół posiadają gabaryt budynków o skali staromiejskiej
przy zachowanym zasadniczo układzie urbanistycznym zabytkowym.
2. Miasta zabytkowe zniszczone, które przed zniszczeniem posiadały nie tylko zachowane walory układu urbanistycznego, ale i dobrą architekturę zabytkową.
3. Miasta zniszczone o zachowanym planie zabytkowym, lecz poza nielicznymi
obiektami zabytkowymi architektonicznymi (przeważnie będą to kościoły, nieraz ratusze i nieznaczna ilość kamienic, nieraz niekiedy fragmenty dawnych
fortyfikacji) posiadały przed zniszczeniem architekturę przebudowaną częstokroć na długo przed wojną, architekturę pozbawioną cech zabytkowości.
W pierwszej grupie zagadnienie odbudowy nie było tak istotne. Wyjątek
stanowił problem zabezpieczenia w tych ośrodkach miejskich obiektów zabytkowych81. Natomiast miasta, które zakwalifikowane zostały do drugiej grupy,
z ocalałymi odpowiednio fragmentami zabytkowymi w terenie oraz zachowaną
dokumentacją archiwalną wystarczającą do rekonstrukcji tychże ośrodków miejskich, RDPP w Szczecinie przeznaczyło do odrestaurowania w dawnej formie.
Inaczej przedstawiony został problem odbudowy miast zakwalifikowanych do trzeciej grupy, posiadających niezabytkową architekturę z nielicznymi
obiektami zabytkowymi. Dla tych ośrodków miejskich miał zostać opracowany
plan stworzenia nowych zespołów urbanistycznych z ogólnym charakterem staromiejskim, który by nie naruszał idei dawnego założenia. Dla miast Pomorza
Zachodniego przewidziane zostały zmiany w ogólnym zarysie w celu usprawnienia komunikacji poprzez poszerzenie starych lub wprowadzenie nowych arterii, przechodzących przez środek tych ośrodków miejskich, i adaptowanie tych
arterii do potrzeb współczesnych im środków lokomocji82. Zarys ogólny miast
o charakterze zabytkowym mógł ulec zniekształceniu poprzez naprostowywanie
krzywizn. Takie zmiany mogły wywierać ujemny wpływ na charakter urbanistyczny i plastyczny dzielnic zabytkowych. Problemy komunikacyjne dotyczyły
nie tylko miast zniszczonych, ale także niezniszczonych, jak np. Ustka i Darłowo,
z uwagi na oczekiwany w przyszłości rozwój portów w tych miejscowościach.
Podobny problem dotyczył miast o charakterze uzdrowiskowym, np. Połczyn-Zdrój. Architekci tworzący plany zagospodarowania przestrzennego w RDPP
w Szczecinie byli przeciwni zamysłom do „otwierania perspektyw” na przeważające obiekty zabytkowe w dzielnicach staromiejskich, np. kościoły.
81
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Niezbędnym elementem było łączenie zabytków przyrody z obiektami zabytkowymi we właściwą organiczną całość. Dotyczyło to pejzażu ziem Pomorza
Zachodniego, usytuowania wielu dawnych średniowiecznych grodów w otoczeniu lasów, rzek i jezior, co stanowiło wspaniały zarys.
Należy pamiętać, że warunki gospodarcze dla przyszłych ośrodków miejskich były narzucone przez władzę centralną. Określona została kolejność miast
wymagających szybkiego opracowania szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego83. Według tych założeń zabytkowe ośrodki miejskie podzielone zostały na trzy grupy w zależności od kolejności opracowania szczegółowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do hierarchii potrzeb zaliczone zostały ośrodki miejskie:
I	 grupa: Stargard, Pyrzyce, Świnoujście (port), Słupsk, Kołobrzeg (port),
Choszczno, Łobez, Świdwin, Drawsko, Koszalin, Sławno, Połczyn-Zdrój
(uzdrowisko).
II	 grupa: Gryfice, Kamień Pomorski, Wolin (prace archeologiczne), Ustka (port
i uzdrowisko), Gryfino, Barlinek, Człuchów, Chojna, Resko, Chociwel, Białogard, Nowogard.
III	grupa: Maszewo, Goleniów, Myślibórz, Czaplinek, Płoty, Bytów, Trzcińsko-Zdrój, Złocieniec, Szczecinek, Złotów, Recz, Człopa.
Ogólny zarys odbudowy zabytkowych ośrodków miejskich na Pomorzu Zachodnim nie odbiegał od głównych założeń, jakie w tym okresie obowiązywały
w Polsce po zniszczeniach wojennych84. W Polsce został przyjęty trzystopniowy
podział miast według stanu zniszczeń. Nie było jednakowego schematu czy ogólnej zasady takiej samej dla wszystkich miast. Dla każdego ośrodka miejskiego
indywidualnie wyszukiwane były informacje o liczbie ludności, stanie uprzemysłowienia i roli gospodarczej, jaką miał odegrać w późniejszym okresie odrestaurowany zabytkowy ośrodek miejski85.
***
Władze wojewódzkie dołożyły starań na miarę swoich ówczesnych możliwości
w zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. Zakres wykonanych prac konserwatorskich na Pomorzu Zachodnim nie różnił się od pozostałych regionów Ziem
83
84
85

Tamże.
J. Zachwatowicz, Ochrona zabytków…, s. 50.
Tamże.
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Zachodnich i Północnych86. Prace konserwatorskie przy zabytkowych obiektów
przeprowadzono tylko w miastach województwa szczecińskiego. Zabezpieczone
zostały tylko najważniejsze obiekty zabytkowe pod względem architektonicznym. W planach prac konserwatorskich na Pomorzu Zachodnim pominięto wiejskie kościoły, które w większości pochodziły z epoki średniowiecza i często były
zbudowane z granitowego kamienia narzutowego. Władze konserwatorskie nie
były w stanie kontrolować wszystkich obiektów zabytkowych znajdujących się na
terenie Pomorza Zachodniego. Przy niektórych zabytkach przeprowadzono prace
konserwatorskie bez wiedzy i zgody władz konserwatorskich87.
Skala prac konserwatorskich wykonanych w opisanym okresie była większa
niż w latach 1950–1956. Czesław Piskorski przestrzegał na posiedzeniu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie, iż nakłady na ochronę zabytków
poczynione w poprzednich latach pójdą na marne, jeżeli nie zostaną wykonane
nowe prace zabezpieczające przy szczecińskich zabytkach88.
W listopadzie 1948 r. władze wojewódzkie wprowadziły tzw. Wojewódzki Rejestr Zabytków (ewidencja zabytków?). Decyzje nie zostały upublicznione
w Dzienniku Wojewódzkim89. Wydział Kultury UWS bezpośrednio przesyłał
orzeczenia o wpisaniu w Wojewódzki Rejestr Zabytków do Wydziałów Prawnych
Prezydiów Rad Narodowych znajdujących się na terenie województwa szczecińskiego. Na Pomorzu Zachodnim nie było obiektów zabytkowych wpisanych
w „polski” rejestr zabytków przed 1939 r. ze zrozumiałych względów. W 1949 r.
na podstawie Wojewódzkiego Rejestru Zabytków w trybie regulacji–parcelacji wyłączono na Pomorzu Zachodnim grodziska archeologiczne znajdujące się
w zasobie Państwowych Nieruchomościach Ziemskich90.
86
Ziemie Staropolskie T. 6, Odbudowa Ziem Odzyskanych (1945–1955), red. K. Piwarski, S. Zajchowski, Instytut Zachodni, Poznań 1957.
87
AWUOZ w Szczecinie, grupa rzeczowa Spis akt z lat 1928–1980, sygn. II/243, Banie, Kołbacz, Swobnica, Widuchowa, Stare Czarnowo, Gryfino, Chwarstnica (różne) 1945–1965, pismo
NDMiOZ w Warszawie do WKZ w Szczecinie z 6 VIII 1946 r.
88
Wypowiedź Czesława Piskorskiego była oceną ówczesnego zaangażowania służb konserwatorskich w prace zabezpieczające obiekty zabytkowe na terenie Szczecina, AP w Szczecinie, zespół 356, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1950–1973, sygn. 6401, Opieka nad zabytkami; 1951–1954, Protokół IX posiedzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Szczecinie z dnia 29 stycznia 1952 r. pod przewodnictwem ob. Polczyka Bernarda.
89
Tamże, Pismo Wydziału Kultury PWRN w Szczecinie do Departamentu Ochrony i Konserwacji Zabytków w Warszawie z dnia 20 grudnia 1951 r.
90
AWUOZ w Szczecinie, zespół Spis akt za lata 1928–1980, sygnatura II/210, Zabytki nieruchome – Powiat Pyrzycki (protokoły, notatki, umowy, korespondencja, kosztorysy i rachunki)
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W latach 1947–1949 została wypracowana koncepcja zagospodarowania
średniowiecznych układów urbanistycznych miast Pomorza Zachodniego przez
Regionalną Dyrekcję Planowania Przestrzennego w Szczecinie, która z małymi
zmianami była wykorzystywana w późniejszych latach91. Ten okres należy zaliczyć do jednego z najbardziej pracowitych dla kształtującej się administracji
wojewódzkiej. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie w latach 1946–
1949 opracował kartoteki dla zabytków z powiatów szczecińskiego, pyrzyckiego,
gryfińskiego, starogardzkiego, sławieńskiego, koszalińskiego, słupskiego. Jedynie zabytki z powiatu myśliborskiego nie zostały zinwentaryzowane.
Obecnie przeważa opinia, iż władze państwowe na Ziemiach Zachodnich
i Północnych traktowały poniemieckie dziedzictwo kulturowe jako element wrogi i obcy, który nie podlegał ochronie. Pogląd ten należy zweryfikować, albowiem
jest to tylko część prawdy o stosunku władzy do poniemieckiego dziedzictwa kulturowego. Problem poniemieckiego dziedzictwa kultury na Pomorzu Zachodnim
jest bardzo złożony ze względu na jego niejednorodność. Zabytki średniowieczne były zaliczane do dziedzictwa słowiańskiego, czyli polskiego. W aktach z lat
1945–1950 brak jest jakichkolwiek wzmianek o niszczeniu przez przedstawicieli
władz obiektów powszechnie uznawanych za zabytek. Inaczej przedstawiała się
sytuacja nieruchomości poniemieckich, które zgodnie z powszechnie obowiązującym ustawodawstwem z 1928 r. nie zostały uznane za architekturę zabytkową.
W obecnej literaturze tematu często natrafia się na cytowane wypowiedzi
przedstawicieli władz mówiące o braku zainteresowania i wrogości do poniemiec
kiego dziedzictwa kulturowego92. Nienawiść do symboli określanych przez establishment polityczny mianem „niemieckiej pychy” w społeczeństwie polskim
była ogromna i wykorzystywana przez ówczesne władze. W kwietniu 1945 r.
Władysław Jan Grabski opisał, dlaczego nie lubimy Niemców: O stosunku do
kultury niech świadczy pogrom szkolnictwa polskiego, odebranie dzieciom polskim w całych dzielnicach prawa nauki pisania i czytania, programowe mordowanie profesorów, uczonych, prawników, nawet sławnych sportowców polskich,
palenie książek, niszczenie bibliotek, pamiątek narodowych, muzeów, seminariów, teatrów, zabraniania Polakom słuchania i grywania publicznie utworów
1946–1979, sygn. 1305, Materiały dotyczące badań wykopaliskowych w powiecie pyrzyckim z lat
1948–1949.
91
K. Dziewoński, Miasta Pomorza..., s. 221–235.
92
M. Zybura, Polityka władz polskich wobec niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach
Zachodnich i Północnych, w: Pomniki niemieckiej przeszłości: dziedzictwo kultury niemieckiej na
Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski, red. M. Zybura, Warszawa 1999, s. 15.
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Chopina itd.93 Ten cytat najlepiej przedstawia nastroje społeczeństwa polskiego
do wszystkiego co niemieckie, szczególnie do poniemieckiego dziedzictwa kulturowego. Znakomicie całą sytuację poniemieckiego dziedzictwa kulturowego
na Ziemiach Zachodnich i Północnych ukazał Zbigniew Mazur94. W wielu miejscowościach usunięto pamiątkowe tablice i pomniki symbolizujące panowanie
niemieckie na Ziemiach Zachodnich i Północnych, ale nie było to zamierzenie
zrealizowane w historii Polski po raz pierwszy95. Podobna kwestia wystąpiła po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości w latach 1918–1921, kiedy to usunięto
pomniki niemieckie i rosyjskie symbolizujące obce panowanie. Akcja odniemczania i odrusyfikowania oraz repolonizacji krajobrazu kulturowego usankcjonowana była poparciem i akceptacją społeczeństwa polskiego. Wypadałoby spojrzeć z pewnej perspektywy na obecną teraźniejszość i przytoczyć spór o obelisk
Bismarcka, jaki miał miejsce w 2005 r. we wsi Nakomiady96. Wielu wybitnych
Polaków, m.in. Władysław Bartoszewski, Andrzej Przewoźnik, było przeciwnych
rewitalizacji tego pomnika.
Należy pamiętać, iż brzemię wielowiekowego dziedzictwa może przygniatać swoim ciężarem historii97.

in den

Plänen

Mittelalterliche Denkmäler
der Woiwodschaftsbehörden Westpommerns
in den Jahren 1945–1949
Zusammenfassung

Der vorliegende Artikel wurde bearbeitet auf Grund der Dokumentation, die sich im
Bestand des Staatsarchivs in Stettin befindet, und konkret in den Sachgruppen unter den
Namen von Stettiner Woiwodschaftsamt 1945–1950), Regionaldirektion der Bebauungsplanung in Stettin 1945–1950. Diese Akte zeigen den Tätigkeitsverlauf von der Konservatorischen Kommission.
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Sie enthalten nämlich Programme für Renovierungsarbeiten der mittelalterlichen
Objekten, die von der oben genannten Institution übernommen wurden. Aus diesem
Grund kann man im beschriebenen Zeitraum genug gründliches Wissen gewinnen vom
Verhältnis der Woiwodschaftsbehörden zur Denkmalsubstanz in Westpommern.
Der Autor hat sich entschlossen, das Verhältnis der Woiwodschaftsbehörden zum
Problem der Sicherung der mittelalterlichen Denkmalsubstanz in den Jahren 1945–1949
zu zeigen.
Es begann der Entstehungsprozess von der neuen Gesellschaft auf den sogenannten
„Wiedergewonennen Gebieten“ als auch die Entstehung der gesellschaftlichen Bindung
mit der Region, auf der sich die Siedler niedergelassen haben. In diesem Zeitraum fand
ein spezifischer gesellschaftlicher Wandel in den West- und Nordgebieten Polens statt.
Die Bewohner bildeten unterschiedliche Zuwanderungsgesellschaften, vor allem waren
das Ankömmlinge aus Zentralpolen, deren der Krieg ihre „kleine Heimat” weggenommen hat. In der Anfangszeit bemühte sich die zentrale Gewalt, ein Gefühl der Stabilität
unter den Bewohnern der West- und Nordgebiete Polens zu bringen. Sie organisierten
die Denkmalsubstanzpflege von oben. Es hatte wesentlichen Einfluss auf das Verhältnis zum ehemals deutschen Kulturerbe. Die bestehende Kulturlandschaft unterlag der
Erosion. Die Konsequenz aus diesem Prozess war der technische Zustand, in welchem
sie sich befand, infolge der 1945 in Westpommern geführten Kriegshandlungen. Die
Woiwodschaftsbehörden konnten auf Grund schwieriger Wirtschafsbedingungen der
Denkmalpflege nicht nachkommen. In allen Lebensbereichen waren die fehlenden Geldmittel zu spüren. Die mittelalterliche Denkmalsubstanz spielte in den Bebauungsplänen (Raumordnung) der westpommerschen Städte die entscheidende Rolle. Dank der
Denkmalsubstanz wurde die mittelalterliche Struktur der Städte bewahrt. In den Jahren
1945–1949 wurde die erste Etappe der Arbeiten beendet. In dieser Zeit wurden die wichtigsten Denkmäler in Westpommern gesichert. Die nächste Phase der Arbeiten war die
Zukunftsfrage. Die Sicherungsarbeiten wurden bei den wichtigsten Denkmälern durchgeführt. Der bedeutende Faktor war auch die persönliche Beziehung des Vertreters von
den Woiwodschaftsbehörden zu den Denkmälern. In den Akten des Woiwodschaftsamtes (Amt für Woiwodschafts Stettiner) kann man den Standpunkt der Woiwodschafts
administration zu dieser Initiative lesen.
Übersetzt von Ewelina Kaczmarek
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Problematyka

wspólnotowości w historii myśli społecznej

i jej odniesienia do kwestii

„wypędzeń”

Problem wspólnotowości był jedną z węzłowych idei socjologii niemieckiej na
przełomie XIX i XX w. Jej międzynarodowe odniesienia widoczne były m.in.
w socjologii amerykańskiej, polskiej i austriackiej.
Znaczący wpływ na rozwój tej problematyki w socjologii amerykańskiej na
początku dwudziestego wieku miały inspiracje dziewiętnastowiecznej niemiec
kiej humanistyki. Powszechnym zainteresowaniem cieszyły się prace Georga
Simmla. Jego wpływ na rozwój niemieckiej i powstanie amerykańskiej socjologii był znaczącym zjawiskiem. Należy podkreślić, iż to właśnie on wspólnie
z Ferdynandem Toenniesem, Maxem Weberem i Wernerem Sombartem był założycielem Niemieckiego Towarzystwa Socjologicznego oraz ideowym twórcą
American Journal of Sociology. Było to widoczne na Kongresie Niemieckiego
Towarzystwa Socjologicznego w roku 1922, który odbył się w Jenie. W referacie
wprowadzającym Leopold von Wiese, uzasadniając swoje tezy programowe, powoływał się na poglądy z jednej strony Simmla, a z drugiej dwóch amerykańskich
socjologów Parka i Burgessa, zawartych w pracy Introduction to the Science of
Sociology (Wiese v., 1923, s. 7). Jednak należy podkreślić, iż przeplatanie się tendencji rozwojowych między socjologią niemiecką a amerykańską było stałą tendencją w okresie Republiki Weimarskiej. Na problem ten słusznie zwrócił uwagą
Krzysztof Czekaj (Czekaj, 2007). Jest to jednak zagadnienie bardziej złożone.
Prekursorzy tzw. Szkoły Chicagowskiej odbywali studia na uniwersytetach niemieckich jeszcze na przełomie XIX i XX w. Zaliczyć do nich można następujące
osoby: Albion Woodbury Small (twórca pierwszego w USA wydziału socjologii
na uniwersytecie w Chicago w latach 1879–1881 studiował na uniwersytetach
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w Lipsku i Berlinie historię, ekonomię i nauki polityczne), William Thomas (w latach 1888–1889 odbył studia na uniwersytetach w Berlinie i Getyndze u Wilhelma Wundta), George Herbert Mead (w latach 1888–1889 studiował w Lipsku filozofię i tam też otrzymał doktorat, choć to jest przedmiotem sporu wśród
biografów. W roku 1889 wyjeżdża do Berlina i odbywa tam studia z psychologii u Wilhelma Wundta), Robert Ezra Park (w 1904 odbywa studia w Berlinie
u Georga Simmla. Tam też przygotował swój doktorat), Charles Zueblin i Charles
Henderson – studiowali w Lipsku. Oprócz nich już w okresie lat dwudziestych
w Niemczech odbywał studia inny prekursor socjologii amerykańskiej Talcott
Parsons. W latach 1925–1926 przebywał na uniwersytecie w Heidelbergu u Karla
Jaspersa i Alfreda Webera (brat Maxa). Tam też przygotował inspirowaną dyskusjami z Karlem Mannheimem swoją rozprawę doktorską, którą obronił w 1929 r.
Trzeba nadmienić, iż utrzymywali oni stały kontakt z socjologami niemieckimi
o różnym stopniu nasilenia w zależności od okresu. Lata dwudzieste ubiegłego
wieku obfitowały w wymianę listowną poglądów. Inspiracji do części idei amerykańskich badań socjologicznych, w tym nad Community, można szukać w dyskusji socjologów niemieckich. Należy zauważyć też tendencję odwrotną, polegającą
na implementacji amerykańskich doświadczeń nad badaniami empirycznymi do
socjologii niemieckiej tego okresu. Ta problematyka była przedmiotem dyskusji
na niemieckich kongresach socjologicznych, począwszy od roku 1922 aż do tzw.
Rebelii Jeńskiej. Znacząca emigracja do Stanów Zjednoczonych w latach trzydziestych była tego zjawiska widocznym znakiem.
Jednym z pierwszych socjologów, który podjął się analizy tego zagadnienia, był Georg Simmel. Swoje poglądy na ten temat zawarł w książce Soziologie.
Untersuchungen ueber die Formen der Vergessellschafung. Określił on uczestnictwo jako treść życia społecznego, które mogą przyjmować różnorakie formy.
Jedną z nich jest towarzyskość. Inną stanowią związki celowe. Innym ważnym
zagadnieniem ukazanym przez Simmla, związanym z tym problemem, jest kwestia wyobcowania. Obcość traktowana jest jako wielkość dystansu społecznego
między jednostkami, ale w wymiarze przestrzennym. Sformułował on ten problem następującymi słowy: Jedność bliskości i dystansu, zawarta w każdym stosunku międzyludzkim, w tym wypadku ulega pewnej modyfikacji, którą można
najkrócej sformułować następująco: oddalenie w obrębie stosunku oznacza, że
osoba bliska jest daleko, obcość zaś, że blisko znajduje się osoba daleka. Obcość jest stosunkiem na wskroś pozytywnym, szczególną formą wzajemnego oddziaływania (Simmel, 1975, s. 404–505). Nie traktuje on obcości jako zjawiska
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negatywnego, lecz wręcz przeciwnie, nadaje mu status wyjątkowości w budowaniu stosunków społecznych. Szczególnie odnosi się to do możliwości tworzenia więzów wspólnotowych. Fakt obcości jednostek daje według Simmla szansę
budowania relacji obiektywnych pozbawionych zaangażowania emocjonalnego.
Uczestniczenie budowane na tego typu podmiotowości jest na wskroś czymś wyjątkowym względem relacji opartych tylko na podobieństwach. Przenikliwość
poglądów w tym względzie Simmla koncentrowała się na funkcjonowaniu społeczności niemieckich przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Dążenie
do homogeniczności etnicznej było w tym czasie silną tendencją społeczną na
szczeblu lokalnym. Bliskość i dystans były zasadniczymi elementami osi tworzenia się społecznych wyobrażeń o relacjach międzyludzkich. Niechęć do obcych
nie jest kwestią czysto psychologicznego nastawienia człowieka, lecz efektem
ogólnych procesów społecznych wynikłych w dużej mierze z dążenia do tworzenia hermetycznie kulturowych relacji międzyludzkich w określonej przestrzeni
życia codziennego między jednostkami tworzącymi daną zbiorowość. Myśl ta
została przez Simmla sformułowana w następujący sposób: Wyobcowanie – trudno rozstrzygnąć, czy jako przyczyna czy skutek – pojawia się w momencie, gdy
tracimy poczucie wyjątkowości przeżywanego stosunku. Sceptyczna ocena jego
wartości samej w sobie i jego wartości dla nas wiąże się właśnie z myślą, że jest
on w gruncie rzeczy udziałem wszystkich, codziennym przeżyciem tysięcy ludzi
i że gdyby przypadek nie zetknął nas właśnie z tą osobą, jakkolwiek inna zyskałaby dla nas identyczne znaczenie. Ślad tych uczuć występuje w obrębie każdego,
nawet najbardziej bliskiego stosunku, gdyż to, co wspólne tylko im, ale jest częścią ogólnego pojęcia zawierającego bardzo wiele możliwości wspólnoty (Simmel,
1975, s. 509–510). Życie wspólnotowe oparte jest na bliskości stosunków międzyludzkich. Refleksja na ten temat zapoczątkowana została w jego publikacji:
Ueber sociale Differenzierung. Sociologische und psychologische Untersuchungen. W rozumieniu Simmla nie jest to zjawisko jednolite co do jego treści i formy
manifestowania się w praktyce społecznej. Uczestnictwo wspólnotowe można zatem klasyfikować przykładowo w zależności od stopnia wzajemnej znajomości
ich uczestników. Ta płaszczyzna budowania relacji międzyludzkich zasadza się
w różnorodności płaszczyzn kontaktu i stopnia poznania indywidualnych cech.
Wyższą formą jest przyjaźń. Zasadza się ona na emocjonalnym zaangażowaniu
co najmniej dwóch osób dla budowania względnie trwałych relacji ukierunkowanych na zaspokajanie w pierwszej kolejności potrzeb psychicznych wynikłych
z dążenia do akceptacji. Trzecią formą podmiotowego uczestnictwa wspólnoto-
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wego jest małżeństwo. Simmel celowo uruchamia to pojęcie. Natomiast spycha
na drugi plan zagadnienie rodziny. Wynika to z faktu, iż dla niego podstawą życia wspólnotowego są relacje tworzone na bazie zdarzeń emocjonalnych takich
jak miłość. Więzy krwi mają znaczenie drugoplanowe, choć mogą odgrywać
ważną rolę w kreowaniu Assoziationen w ramach wspólnoty. Rzeczywistość
wspólnotowa wyrasta zatem z die Kreuzung socialer Kreise (Simmel, 1890,
s. 100–116). Zatem podmiotowe uczestnictwo będzie rozumiane jako partycypowanie w zorganizowanych formach aktywności społecznej. Natomiast ta
aktywność jest zorganizowana według administracyjno-politycznych osi zależności, generując przestrzenie integracji i podziałów. Tego typu podejście rozwinęło się w socjologii amerykańskiej pod nazwą „community politics” (Misztal,
1977, s. 172).
Problem ten zauważył również Stanisław Rychliński w latach trzydziestych
ubiegłego wieku. Odwołując się do poglądów Floriana Znanieckiego (który był
zakotwiczony naukowo w socjologii amerykańskiej, ale równocześnie bardzo
dobrze orientował się w tendencjach europejskich), przedstawił koncepcję rozpadów społecznych więzi wspólnotowych na przykładzie miast (Rychliński, 1933,
1935). Poglądy Rychlińskiego były kontynuacją idei socjologicznych zapoczątkowanych przez Toenniesa i Simmla, a które to były również bliskie Znanieckiemu
(Dulczewski, 2000). Centralnym zagadnieniem w konstrukcji wspólnotowości
lokalnej jest społeczność sąsiedzka. Określa on ten problem w następujący sposób: Bliskość miejsca zamieszkania, sąsiedztwo przestrzenne w coraz słabszym
stopniu pokrywa się z bliskością właściwą trwalszym formom współżycia zbiorowego… Społeczność sąsiedzką znamionuje wspólność pojęć, wartościowań,
zwyczajów, wierzeń, norm prawnych, utrzymujących status quo systemów gospodarczego i obyczajowego (Rychliński, 1935, s. 1). Fundamentem funkcjonowania społeczności sąsiedzkiej będzie według Rychlińskiego poczucie bliskości
i wspólnoty duchowej mieszkańców. Rozpad społeczności sąsiedzkiej rozpoczyna się z chwilą, gdy zanika poczucie wspólnoty duchowej. Zatem podstawowym
podmiotem wspólnot lokalnych jest społeczność sąsiedzka. Rychliński traktuje tę
wspólnotowość jako sferę duchową, której reifikacją jest społeczność sąsiedzka.
To rozumowanie wynika z klasyki socjologii niemieckiej, ale przecież Rychliński odwoływał się również do empiryzmu amerykańskiego. Zatem w praktyce
społecznej może być jednak odwrotnie i ta myśl nie była obca Rychlińskiemu.
Próba syntezy obu kierunków socjologicznych była znaczącym wkładem w rozwój refleksji na ten temat, choć niedocenionym. Ważnym problemem w jego kon-
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cepcjach socjologicznych dotyczących wspólnot lokalnych była kwestia rozpadu
społeczności lokalnej. Rozpad społeczności sąsiedzkiej następuje, gdy zanika
poczucie „wspólnoty duchowej”. Może to nastąpić z różnych przyczyn. Trudność polega tym, iż każda próba systematyzacji nie obejmuje całej złożoności
problemu. Jedną z przyczyn może być konflikt pokoleń oraz przemiany wzorców kultury z tym związane. Innym źródłem osłabienia więzi wspólnotowych
jest wyobcowanie jednostek ze społeczności związanych z postępem techniki.
Dezintegracja może nastąpić też w wyniku gwałtownego zróżnicowania sytuacji
socjalnej mieszkańców w efekcie przemian gospodarczych. Równie istotną przyczyną może być, jak określił Rychliński, „wkroczenie obcych żywiołów”.
Doskonałą egzemplifikacją tego zjawiska jest studium Józefa Chałasińskiego na temat antagonizmu polsko-niemieckiego na Górnym Śląsku (Chałasiński,
1935). Nawiązując do koncepcji socjologicznych Simmla i Znanieckiego, przedstawił monografię miejscowości pod kątem konfliktu etnicznego jako czynnika
dezintegracji wspólnot społecznych. Wprowadził pojęcie „społeczności lokalne
pogranicza”. Antagonizm narodowy, który był osią konfliktu, analizowany był
poprzez kategorie zawierające się w pojęciu „społeczności lokalnych pogranicza”: stereotyp, mit wroga, pogranicze, rola społeczna. Problem ten traktowany
był przez Chałasińskiego jako forma antagonizmu grupowego. Sformułował on
ten problem w następujący sposób: Antagonizm grupowy, tak samo jak osobisto-jednostkowy, jest cechą zachowania się jednostek; różni się jednak od osobisto-jednostkowego tem, że jednostki występują tu jako członkowie grupy, i świadomość przynależenia do grupy modyfikuje ich zachowania się. Antagonizmowi
grupowemu towarzyszy świadomość czy poczucie, że przedmiot antagonizmu nie
jest osobistym przeciwnikiem, lecz przeciwnikiem całej grupy, i że antagonizm
względem tego przeciwnika podzielają wszyscy lub część członków grupy (Chałasiński, 1935, s. 150). Antagonizm grupowy występuje najczęściej w sytuacjach,
w których tradycja konfliktu jest zakotwiczona wielopokoleniowo. Tego typu
antagonizm grupowy występuje w wymiarach międzynarodowych. Dla wielu
członków społeczności lokalnych wychowanych w tradycji wzajemnego antagonizmu nabiera swoistości emocjonalnej zawartej w postawach i predyspozycjach
do zachowań grupowych. Świadomość wspólnotowa ustępuje poczuciu obowiązku wobec własnego narodu. Powstaje zatem pytanie, czy tego typu antagonizmy
grupowe są na stałe związane ze stosunkami międzynarodowymi. Antagonizm
na tle etnicznym ma charakter społeczny, a zatem powstaje między jednostkami lub zbiorowościami jako tworami wyobrażeniowymi i odnoszącymi się do
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świadomości społecznej na różnych szczeblach jej funkcjonowania. Szczególne
znaczenie w tworzeniu tych wyobrażeń mają relacje powstające na bazie osobistych styczności, które budują i przekształcają postawy społeczne, w tym te wypełnione treściami etnicznymi. Utrzymywanie się antagonizmów narodowych
uzależnione jest od małych grup społecznych, w których członkowie pozostają
w stałych relacjach osobistych. Rodzina może być tego typu grupy przykładem.
Antagonizmy narodowe niezakorzenione w tradycji rodzinnej nie przetrwają
jednego pokolenia. Ta refleksja Chałasińskiego stanowić może podstawę analizy
socjologicznej wieloetnicznych wspólnot społecznych. Międzygeneracyjna transmisja stereotypów i uprzedzeń etnicznych jest aktualnym zagadnieniem w badaniach socjologicznych społeczności lokalnych pogranicza.
Rozwiniętą formę problematyki kształtowania się wspólnot społecznych
przedstawił Florian Znaniecki na przykładzie społeczności Poznania. Powołując
się na badania „Local Community Research Committee” w Chicago oraz prace
Hansa Ostwalda z Berlina, przedstawił wspólnotę jako społeczność terytorialną
zdominowaną z jednej strony przez grupy społeczne, a z drugiej strony przez
tzw. publiczność. Elementem kształtującym stopień ich wzajemnej integracji są
siły społeczne. Pojęcie zostało użyte za Franzem Oppenheimerem. Przypisał on
je zjawisku, które określił jako die Kinetik des sozialen Prozesses. Odgrywa ono
w jego koncepcjach socjologicznych fundamentalne znaczenie, ponieważ stanowi podstawę teorii zmian społecznych. Siły społeczne stanowią grupowe reakcje
na impulsy pochodzące z otoczenia. Zmiana społeczna natomiast jest efektem
dostosowywania się grupowych zachowań do empirycznych warunków generujących działania zbiorowe. Empiryzm rozumiany jest przez Oppenheimera jako
identyfikacja zjawisk społecznych mająca swoje realne odniesienia przedmiotowe
występujące zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym. Wspólnoty lokalne funkcjonują dzięki siłom społecznym. To właśnie na szczeblu lokalnym są
one najbardziej dostępne w praktycznym poznaniu. Pojawia się też problem żywiołowości w funkcjonowaniu tych zjawisk, które mają tendencję do manifestowania się w ponadlokalnej przestrzeni społecznej zarówno w warstwie ideowej,
jak i działań zbiorowych (Oppenheimer, 1964, s. 748–749). W tym sensie poglądy
Oppenheimera są zbieżne z koncepcjami Karla Mannheima. Były one rozwijane
przez całe jego życie. Kulturowe opisy społecznych przestrzeni wspólnot lokalnych, które miały wpływ na rozwój socjologii, tworzył Alfred Vierkandt. Był on
zwolennikiem fenomenologii. Tworzył on filozoficzną i psychologiczną perspektywę dla interpretowania zjawisk społecznych. Socjologia była dla niego nauką
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o esencji w kulturze społecznej zbiorowości terytorialnych. Badania wspólnot
lokalnych dążyć powinny do ukazania „ducha” tejże społeczności.
Krytycznie do socjologii niemieckiej okresu weimarskiego odnosił się austriacki socjolog i psycholog społeczny Wilhelm Jerusalem. Dostrzegał on rozwijającą się wśród części socjologów niemieckich predyspozycję psychospołeczną
ulegania wpływom idei nacjonalistycznych w ich populistycznym lub konserwatywnym wymiarze. Przykładem tego problemu może być postać Wernera
Sombarta. Zdaniem Wilhelma Jerusalem powodowało to zniekształcanie u wielu uczonych zdolności poznawczych do wnikliwej refleksji socjologicznej. We
wspólnotach lokalnych niektórzy zaczęli dostrzegać źródło pangermańskiego
„ducha” narodowego. Na co nie było zgody większości socjologów austriackich.
Były też osoby o odmiennych poglądach, takich jak Othmar Spann. W latach
dwudziestych ubiegłego wieku narastały stopniowo sprzeczności między socjologami niemieckimi i austriackimi, które na początku lat trzydziestych przerodziły się w kryzys zaufania. Po tzw. Rebelii Jeńskiej „drogi” socjologów austriac
kich i niemieckich rozeszły się definitywnie. Należy podkreślić, że za sprawą
Wilhelma Jerusalem Austriacy zaczęli już na początku wieku dwudziestego budować własną tożsamość jako środowisko socjologiczne. Miało to też swoje uzasadnienie merytoryczne. Wyodrębnianie się socjologii austriackiej wiązało się
zmianami społecznymi i politycznymi wieku dwudziestego, które nasiliły się po
pierwszej wojnie światowej. Niemcy różnili się od Austriaków z punktu widzenia etnicznego i kulturowego. Różnice dotyczyły również tradycji oraz struktury społecznej. Zwolennikami tego punktu widzenia byli Ludo Moritz Hartmann
i Max Adler. Szczególnie widoczne to było w społecznościach lokalnych. Marie
Jahoda wspólnie z Paulem Lazarsfeldem i Hansem Zeiselem przeprowadziła na
przełomie lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku badania terenowe
na przedmieściach Wiednia. Wyniki tych badań zostały opublikowane w pracy
Die Arbeitlosen von Marienthal… Stanowiły one przełom w socjologicznej refleksji nad wspólnotami lokalnymi, zarówno w przestrzeni problemów społecznych, jak i metodologicznej refleksji nad nimi. Na szczególną uwagę zasługuje
postać Paula F. Lazarsfelda, który dzięki studiom matematycznym oraz wpływom „Koła Wiedeńskiego” – Ottona Neuratha i Rudolfa Carnapa – ukazał nowe
perspektywy socjologii empirycznej i zastosował je do badań lokalnych. Był to
olbrzymi krok rozwojowy w identyfikacji badawczej nowych aspektów stosunków lokalnych przez socjologów austriackich na tle ich niemieckich kolegów,
którzy przeżywali już regres naukowy. Po drugiej wojnie światowej rozpad per-
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sonalny i programowy socjologii niemieckiej i austriackiej stał się faktem. Dotyczyło to również kwestii wspólnot lokalnych. Dla Niemców stały się one źródłem
przemian demokratycznych i modernizacji społeczeństwa. Natomiast Austriacy
traktowali wspólnoty lokalne jako ostoję swojej tradycji. Należy jednocześnie
podkreślić fakt, iż utrata świetnych socjologów, którzy zginęli lub wyemigrowali
z Austrii, spowodował olbrzymie szkody, których konsekwencje są odczuwalne
do dnia dzisiejszego.
Konsekwencje drugiej wojny światowej były wielorakie. Jedną z najważniejszych z nich była kwestia zmian terytorialnych. Objęły one w większym lub
mniejszym stopniu prawie wszystkie państwa uczestniczące w wojnie. Jednym
z państw o największych zmianach w tym zakresie były Niemcy. Zmiany te objęły swym zasięgiem jedną trzecią terytorium Rzeszy Niemieckiej z roku 1937.
Ponadto dotyczyły one ponad dziesięciu milionów osób. Zatem problem ten należy identyfikować w dwóch płaszczyznach: ludzkiej i terytorialnej. Z punktu
widzenia socjologicznego zagadnienie to ma dwa wymiary. Po pierwsze, są to
przemiany społeczne powstałe w następstwie drugiej wojny światowej. Po drugie, są to zmiany obszarów zamieszkania ludności i likwidacji ukształtowanych
historycznie wspólnot społecznych. Zagadnienia te są z sobą ściśle powiązane.
Jednakże należy pamiętać, iż zawierają się w nich różne zjawiska. Przemiany
społeczne zapoczątkowane zostały jeszcze w okresie drugiej wojny światowej
i w zmutowanych formach istnieją współcześnie. Wtedy narodził się problem
tzw. wypędzeń, czyli przymusowego opuszczenia wspólnot lokalnych, zwanych
potocznie „stronami ojczystymi”. Jednakże problem narodził się zdecydowanie
wcześniej.
W latach 1940–1943 Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) realizował szereg akcji przesiedleńczych. Ich celem było wysiedlenie ludności polskiej z obszarów Pomorza, Wielkopolski i Śląska, a osiedlenie na tym miejscu
ludności pochodzenia niemieckiego z terenów republik nadbałtyckich oraz Besarabii. Ponadto w latach 1942–1943 rozpoczęto akcje wysiedlania ludności polskiej
z Zamojszczyzny i osiedlanie na ich miejscu ludności pochodzenia niemieckiego
pochodzącej z Europy Południowej.
W wyniku działań wojennych i zbliżającego się frontu ludność niemiecka
była wysiedlana na mocy rozkazu Hitlera. Celem tych działań była całkowita dewastacja mienia na terenach opuszczonych przez armię niemiecką. Dotyczyło to
nie tylko terenów zajętych przez Rzeszę Niemiecką w trakcie działań wojennych,
ale również wszystkich innych obszarów, w tym należących do tego państwa
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przed rokiem 1937. Szczególnie dramatyczna sytuacja wytworzyła się w styczniu
1945 r. w Prusach Wschodnich, kiedy to przed zbliżającym się frontem wojsk radzieckich ludność cywilna w panice próbowała się ewakuować przez zamarzniętą Zatokę Gdańską i Zalew Wiślany. W sumie ucieczka objęła ponad trzy i pół
miliona osób. Podobna sytuacja wytworzyła się w innych częściach Niemiec pod
wpływem nacierających wojsk radzieckich.
Jak wspomina pierwszy powojenny prezydent Szczecina Piotr Zaremba,
kiedy 28 kwietnia 1945 r., w dwa dni po wyzwoleniu, dotarł do miasta na rekonesans, było ono opustoszałe. Władze niemieckie oraz ludność cywilna zostały
ewakuowane w kierunku Ueckermünde, gdzie barkami przeprawiali się na Rugię lub wyspę Uznam. O ile ludność z Prus Wschodnich pozostawiona została
własnemu losowi, o tyle na Pomorzu i Śląsku dokonywana była zorganizowana
ewakuacja przez władze niemieckie. Należy w tym miejscu przywołać jeszcze
raz wspomnienia Piotra Zaremby, który obejmując administrację w roku 1945
w Szczecinie, odnalazł numer „Pommersche Zeitung” z 22 lutego 1945 r., w którym relacjonowano ustalenia aliantów na konferencji jałtańskiej, dotyczące projektowanych zmian terytorialnych na korzyść Polski. Ku zdumieniu Zaremby
gazeta informowała szczegółowo o przebiegu nowej granicy polsko-niemieckiej
na Odrze oraz o przejęciu przez Polskę takich miast jak Wrocław i Szczecin. Zrozumiał wtedy, iż ewakuacja mieszkańców Szczecina kilkanaście lub kilkadzie	

Miejscowość nad Zalewem Szczecińskim z niewielkim portem, nie była na głównym kierunku działań wojennych. Było to jedno z niewielu miejsc, które nie zostały zniszczone i dawało schronienie uciekinierom. Jednocześnie była to jedna z tych miejscowości, w której najdłużej funkcjonował reżim hitlerowski w Niemczech. Nie została ona zajęta przez armię radziecką
„z marszu”, co zazwyczaj powodowało olbrzymie zniszczenia, lecz dopiero kilka dni przed kapitulacją Trzeciej Rzeszy. Odcięte od świata władze komunalne były przekonane o zatrzymaniu
przez armię niemiecką ofensywy radzieckiej. Komunikaty radiowe z Berlina uznane zostały jako
przejaw woli silnego oporu reżimu hitlerowskiego wobec nacierających wojsk polskich i radziec
kich. Kiedy do miasta dotarli wreszcie zwiadowcy radzieccy, ku ich zdziwieniu zobaczyli miasto
nietknięte wojną, udekorowane flagami i symbolami hitlerowskimi, tak jakby chwilę wcześniej
skończyła się manifestacja nazistów. Burmistrz miasta widząc wchodzących do ratusza oficerów
radzieckich, zaczął pospiesznie zdejmować mundur SA i portret Hitlera ze ściany. Kiedy żołnierze
weszli do pokoju, zobaczyli siedzącego za biurkiem mężczyznę w bieliźnie, który powitał ich otwartymi ramionami i z radosnym uśmiechem zaczął wykrzykiwać „niech żyje towarzysz Stalin”,
co po niemiecku brzmiało kuriozalnie „Heil Parteigenosse Stalin”. Tego samego dnia nowym burmistrzem został emeryt, członek zdelegalizowanej KPD, a dotychczasowy burmistrz jego zastępcą. Zdarzenie to opisała młoda wówczas sprzątaczka (wyniosła mundur w tajemnicy do kotłowni)
na seminarium poświęconym wspomnieniom dawnych mieszkańców Szczecina zorganizowanym
przez Ostseeakademie w Travemünde w roku 1991. W seminarium uczestniczył autor niniejszego artykułu. Kobieta ta do roku 1943 mieszkała w Szczecinie. Po bombardowaniach alianckich
przeniosła się, z rodzicami na wieś do Eggesin. Po zakończeniu działań wojennych wyjechała do
starszej siostry do Lubeki. Tam została członkiem Związku Pomorzan.
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siąt kilometrów na zachód przed nadciągającą armią radziecką nie miała sensu
innego, jak świadome zaakceptowanie wcześniej podjętych decyzji przez Wielką
Trójkę co do przyszłego kształtu terytorialnego Niemiec. Więcej światła na sprawę rzucają wspomnienia Alberta Speera, byłego osobistego architekta Hitlera,
a następnie ministra uzbrojenia i gospodarki, który w końcowej fazie wojny miał
wypełniać rozkaz o totalnym zniszczeniu opuszczanych przez wojska niemieckie
obszarów. Otóż Speer wspomina, iż świadomie sabotował rozkaz Hitlera i dążył
do minimalizacji strat ludności cywilnej i jej mienia. Należy podkreślić, iż ewakuacja miała też charakter spontaniczny. Wiele osób na wieść o zbliżających się
wojskach radzieckich pakowała dobytek i uciekała wraz z wycofującą się armią
niemiecką tak długo, jak to było możliwe. Jednak wiele osób zostało, ukrywając się w miejscu zamieszkania, przetrwali wojenną nawałnicę. Tu warto jeszcze
raz przywołać wspomniany numer gazety z 1945 r. Piotr Zaremba nie zwrócił
wtedy uwagi na fragment artykułu poświęconego rozważaniom na temat kwestii własności mienia niemieckiego pod „przyszłym polskim zaborem”. W tym
czasie osoby tworzące polską administracja na Ziemiach Odzyskanych nie przywiązywały znaczenia do kwestii uregulowań prawnych mienia poniemieckiego,
przejmowanego przez polskie osoby fizyczne i prawne. W roku 2010 sprawa nie
jest nadal ustawowo uregulowana przez polski parlament. Jest to istotny problem
socjologiczny dotyczący relacji polsko-niemieckich, ale również kwestii związanych z tożsamością lokalną mieszkańców.
Drugim etapem wysiedleń ludności niemieckiej na Ziemiach Odzyskanych
były tzw. przesiedlenia przedpoczdamskie. Był to okres od czerwca do sierpnia
1945 r. Wysiedlenia polegały na tym, iż wojsko otaczało pierścieniem poszczególne miejscowości zamieszkałe przez ludność niemiecką. Nakazywano wszystkim
Niemcom spakować w krótkim czasie podręczny bagaż. Następnie formowano
kolumny i pod eskortą przemieszczano je w kierunku zachodnim. Następnie po
osiągnięciu linii Odry dokonywano przeprawy i pozostawiano ludność własnemu losowi. Na Pomorzu w ten sposób wysiedlono prawie całą ludność niemiec
ką, która pozostała po działaniach wojennych na wschodnich terenach od Odry.
Kolumny musiały przebywać pieszo od kilkunastu do dwustu kilometrów, aby
osiągnąć linię Odry. Problem polegał na tym, iż wysiedlenia te były chaotyczne. Brak było elementarnej koordynacji. Tworzone były prowizoryczne punkty
koncentracji, w której ludność oczekiwała wiele dni na przeprawę przez Odrę
bez zapewnienia środków do życia. Dochodziło też do nadużyć związanych z rabunkiem mienia oraz gwałtów na ludności cywilnej. Władze polskie stosowały
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politykę faktów dokonanych, obawiając się, iż alianci zachodni wzorem Górnego
Śląska i Warmii po pierwszej wojnie światowej zechcą zorganizować plebiscyt
na spornych terenach Ziem Zachodnich. Jednak sposób wysiedlenia ludności niemieckiej w tym okresie stał się źródłem uprzedzeń etnicznych wobec Polaków na
długie lata.
Kolejna fala wysiedleń odbyła się na mocy postanowień poczdamskich. Były
to już zorganizowane transporty ludności niemieckiej do brytyjskiej i radzieckiej
strefy okupacyjnej. Wysiedlenia trwały w sposób ciągły do końca roku 1948,
a z przerwami do 1950. Po tym okresie władze polskie uznały, iż problem ludności niemieckiej został zasadniczo rozwiązany. Ludność niewysiedlona uznana
została za autochtoniczną i nadającą się do polonizacji. Zlikwidowane zostały
też obozy przejściowe oraz różnice w dotychczasowych warunkach pracy i płacy
między Polakami a Niemcami. Wszyscy otrzymali obywatelstwo polskie. Jednak
problem pozostał nierozwiązany. Po roku 1956 pojawiła się nowa fala ludności
pragnącej wyjechać do Niemiec. Proces ten trwał aż do końca lat osiemdziesiątych. Każdorazowo, kiedy władze polskie zezwalały większej liczbie osób na wyjazd na stałe w trybie indywidualnych zezwoleń do RFN lub w mniejszej liczbie
do NRD, traktując to jako definitywne rozwiązanie problemu, pojawiała się fala
nowych wniosków emigracyjnych. Od początku lat siedemdziesiątych wyjazdy
te odbywały się na mocy porozumień międzyrządowych PRL i RFN o łączeniu
już rodzin. W końcu lat siedemdziesiątych osoby deklarujące chęć wyjazdu do
RFN nie spełniały w większości kryteriów etnicznej niemieckości. Były to najczęściej osoby spowinowacone z ludnością deklarującą po wojnie przynależność
do polskiej mniejszości w Niemczech lub jej autochtoniczny charakter etniczny,
np. Mazurzy lub Ślązacy. W latach osiemdziesiątych trudno mówić o jakichkolwiek sensownych kryteriach etnicznych osób wyjeżdżających na pobyt stały do
RFN. Czynnik ekonomiczny lub polityczny miał decydujące znaczenie. W latach dziewięćdziesiątych tendencja ta została zatrzymana, a po roku 2000 uległa
odwróceniu. Więcej osób deklarowało chęć powrotu do Polski niż wyjazdu do
RFN. Po roku 2004 nastąpiła ekspansja osadnicza Polaków na terenach przygranicznych RFN. Nie miało to nic wspólnego ze zmianami statusu etnicznego osób
zmieniających miejsce zamieszkania.
Pojawia się zatem problem statusu socjologicznego osób określanych mianem „wypędzonych”. Czy są to wszystkie osoby deklarujące niemieckie pochodzenie, które wyjechały po wojnie z terenów Ziem Odzyskanych? Podstawowym
kryterium oceny kwalifikacji jest kwestia postawy do samego faktu opuszczenia
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miejsca zamieszkania. Zatem należy wziąć pod uwagę okoliczności towarzyszące
temu faktowi. Inaczej sytuacja przedstawiała się w czasie wojny, kiedy to ludność
cywilna uciekała z domów przed nadciągającym frontem lub była zmuszana do
tego. A inaczej sytuacja przedstawiała się, kiedy osoby wyjeżdżały jako małżonkowie lub krewni potomków autochtonicznych mieszkańców Śląska lub Mazur,
którzy w zależności od sytuacji historycznej deklarowali swoją przynależność
państwową.
Istnieje zatem zasadnicza różnica socjologiczna między osobami zmuszonymi do wyjazdu a tymi, które zdecydowały się na to z własnej woli. Osoby ewakuowane w czasie wojny lub przesiedlone po wojnie odczuwają z tego powodu
olbrzymi dyskomfort emocjonalny. Ich sposób adaptacji w Niemczech był różny.
Z tego też wynikał zróżnicowany stosunek do Polski i Polaków. Jest to zasadniczo nierozpoznany problem badawczy w historii polskiej socjologii. Problem
predyspozycji do tworzenia wspólnotowości przez osoby przesiedlone na obszary
zachodnich stref okupacyjnych był przedmiotem szeregu opracowań naukowych
w zakresie historii i socjologii niemieckiej. Związki tzw. wypędzonych są tego
zjawiska najlepszym przykładem.
Powstaje zatem problem współzależności między problematyką wspólnotowości a kwestią wypędzeń. Wydaje się, iż źródłem syndromu wypędzeń był rozpad wspólnot społecznych kształtowanych w procesie historycznym. Wspólnoty
społeczne kształtowane były jako przestrzeń życia codziennego ludzi. Utrata tej
przestrzeni stała się źródłem cierpień dla wielu osób, które zostały wysiedlone
lub wyjechały dobrowolnie. Tworzenie się nowych wspólnot na bazie zbiorowych
doświadczeń życiowych jednak nie było łatwym procesem społecznym. Problem
ten mimo upływu lat wymaga dalszych badań i analiz, zarówno socjologicznych,
jak i historycznych.
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The Problem of Community in the History of Social Sciences
with Reference to the Question of ‘Expelling’
Summary
The author joins in the discussion on the problem of the community, which in sociology,
especially the American one, was first undertaken by the Germans, and dates back to the
turn of 19th and 20th centuries and is associated with the name of Georg Simmel.
In the mid-20th century the idea was back in the centre of interest, when Europe
witnessed great waves of migrations after the second world war. The victims of the mass
migration were, among others, the Germans removed from the territories given to Poland
after the war as a compensation for its lost eastern regions. The migration went in several
stages. It is worth mentioning that parts of the population were leaving their original
place of living at different times and of their own will. Therefore there was a specific dualism in the status of the people forced to migration who ended up in Germany after 1945.
As a result, there is a sociological difference between the people forced to migration and
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the ones who decided to do it of their own will. The processes of adaptation to a new life
in Germany of the two groups were different, and so were the attitudes to Poland and the
Poles. It is still a unexplored research problem in the history of the Polish sociology.
Translated by Piotr Wahl
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Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy
Utworzenie – rozwój – likwidacja
Wstęp
Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy powstał z przekształcenia Ośrodka Badań Naukowych Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
(OBN KTSK), który funkcjonował w latach 1965–1972. Swoją różnorodną działalnością zyskał sobie uznanie w regionie i w kraju, był pozytywnie oceniany
przez różne środowiska i władze województwa. W miarę swoich możliwości podejmował prace badawcze o szerszym, ponadregionalnym zasięgu i znaczeniu,
włączając się tym samym do realizacji zadań ogólnokrajowych stawianych przed
nauką polską. Prawdą jest również i to, że w miarę jego rozwoju i wzbogacania
dorobku naukowego rosły oczekiwania, rodziły się nowe postulaty różnych środowisk zawodowych i władz regionalnych. Dotyczyły one przede wszystkim rozszerzenia profilu badawczego o różnorodną problematykę współczesną, na którą
z każdym rokiem rosło zapotrzebowanie.
Realizacja stawianych zadań wymagała podniesienia rangi i umocnienia samego ośrodka. Dotychczasowa struktura organizacyjna i prowadzona działalność
w ramach stowarzyszenia społeczno-kulturalnego nie odpowiadały już ówczesnym, a zwłaszcza przyszłościowym potrzebom. W tej sytuacji, na przełomie lat
1971/1972 podjęto starania o usamodzielnienie ośrodka na prawach jednostki budżetowej, dotowanej przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Rozszerzenie profilu badawczego na współczesną problematykę gospodarczą
i demograficzną wykorzystującą bardziej nowoczesne metody badawcze, zwłasz-
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cza ilościowe, wymagało nie tylko wzmocnienia kadrowego, lecz i wyposażenia
w odpowiedni sprzęt oraz poprawy warunków lokalowych.
Oczekiwane decyzje zapadły w drugiej połowie 1972 r. na wniosek Rady
Naukowej OBN KTSK po zasięgnięciu opinii Wydziału I Nauk Społecznych
PAN i Ministerstwa Finansów oraz za zgodą Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki – Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w dniu 12 lipca podjęło uchwałę nr 102/933/72 o wydzieleniu Ośrodka z KTSK i utworzeniu
z dniem 1 października Koszalińskiego Ośrodka Naukowo-Badawczego. Został
on podporządkowany Prezydium WRN w Koszalinie i Wydziałowi I PAN w Warszawie. Otwierał dział „nauka” w zbiorczym budżecie województwa. Niezbędne
środki na jego działalność przydzielało odtąd Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki. Ze względu na wspólny budżet z OBN i KTSK, wspólne pomieszczenia i obsługę biurową, faktyczne rozpoczęcie samodzielnego bytu
KONB rozpoczął z początkiem 1973 r.
Wcześniej niezbędne więc były dalsze decyzje, ustalenia (dotyczące m.in.
obsady kadrowej, odpowiedniego lokalu) oraz wsparcie finansowe (na nowe etaty, umeblowanie, wyposażenie w odpowiedni sprzęt biurowy itp.). Wszystko zaczynano od początku, a utrudnień nie brakowało, zwłaszcza w odniesieniu do
zaopatrzenia.
Podstawowe decyzje warunkujące rozpoczęcie działalności na nowych zasadach zapadły jeszcze we wrześniu i październiku 1972 r. Na wniosek prezesa
Zarządu Głównego KTSK (mgr. Jana Urbanowicza), Prezydium WRN 27 września podjęło uchwałę nr 108/987/72 w sprawie powołania dr. Eugeniusza Zdzisława Zdrojewskiego na stanowisko dyrektora nowo utworzonego KONB (z dniem
1 października). Tego samego dnia Prezydium WRN uchwałą nr 108/978/72, po
uzgodnieniu z Ministerstwem NSzWiT, powołało Radę Naukową KONB jako
organ opiniodawczy i doradczy dyrektora.
Ośrodkowi przydzielono pomieszczenia przy ul. Zwycięstwa 13a (po byłej
Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej). Lokal ten wymagał remontu
i adaptacji do nowych potrzeb. Na ten cel oraz na usługi poligraficzne Prezydium
WRN przyznało 500 tys. zł z nadwyżki budżetowej. Umożliwiło to dokonanie
przeprowadzki w końcu października (z ul. Zwycięstwa 126 na ul. Zwycięstwa
13a). Dodatkowo Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki jeszcze
na IV kwartał 1972 r. przyznało 100 tys. zł, z przeznaczeniem na fundusz płac
(61,5 tys.) i fundusz bezosobowy (38,5 tys.), co pozwoliło na zwiększenie stanu
zatrudnienia oraz wypłacenie honorariów autorom różnych opracowań.
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Nieco później, na wniosek dyrektora 8 maja 1973 r., przewodniczący WRN
powołał z dniem 1 czerwca tegoż roku doc. dr. Tadeusza Gasztolda na stanowisko dyrektora KONB ds. naukowo-badawczych oraz mgr. Jerzego Schwarza na
stanowisko zastępcy ds. administracyjno-finansowych. Wcześniej, również na
wniosek dyrektora, przewodniczący Prezydium WRN zaakceptował Marka Horowicza na stanowisko głównego księgowego.
Po załatwieniu jeszcze wielu drobniejszych spraw wreszcie KONB mógł
rozpocząć normalną działalność. Najwięcej kłopotów sprawiało zaopatrzenie
w niezbędny sprzęt i materiały. Dzisiaj są to sprawy trudne do wyobrażenia,
ale wówczas były one dostępne jedynie dla ludności, a nie na potrzeby biurowe
instytucji państwowych. Na kupno choćby firanek niezbędne było zezwolenie
wojewody, które było ważne jedynie przez 3 dni. Ośrodek podporządkowano
Prezydium WRN i Wydziałowi I Nauk Społecznych PAN. Bezpośredni nadzór
nad nim sprawowało Prezydium WRN za pośrednictwem Wojewódzkiej Komisji
Planowania Gospodarczego. Ale żadna z tych instytucji nie była władna wydać
zezwolenia np. na zakup maszyn do pisania jako podstawowych wówczas narzędzi pracy. Po dłuższych staraniach udało się uzyskać niezbędne wówczas asygnaty aż na szczeblu centralnym, tj. w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów
w Warszawie.
Rozwój organizacyjny i kadrowy
Dawny OBN KTSK stanowił jedynie zalążek nowo utworzonej placówki badawczej. Tuż przed utworzeniem KONB istniały następujące 3 pracownie, w których
zatrudnieni byli jedynie kierownicy:
– Pracownia Socjologii – kierownik dr B. Chmielewska,
– Pracownia Historii – kierownik mgr T. Gasztold,
– Pracownia Geografii i Ekonomii – kierownik mgr M. Stachowska.
Na stanowiskach naukowo-badawczych w pełnym wymiarze zatrudnienia
były więc tylko 3 osoby (a z początkiem września 1972 r. odeszła M. Stachowska). Dodatkowo w pracach badawczych uczestniczyli częściowo: dyrektor
OBN pełniący jednocześnie funkcję sekretarza generalnego Zarządu Głównego KTSK (dr E.Z. Zdrojewski) oraz redaktor wydawnictw KTSK (mgr Jadwiga
Wojciechowska).
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Prezydium WRN, podejmując uchwałę w sprawie utworzenia KONB, w paragrafie 10 określiło jego strukturę organizacyjną. Przewidziano w niej zorganizowanie następujących pracowni (zakładów) i działów:
− Pracownia Historii,
− Pracownia Socjologii,
− Zakład Ekonomii i Geografii,
− Dział Wydawniczy,
− Dział Dokumentacji i Informacji Naukowej,
− Dział Administracyjno-Gospodarczy.
Przedstawiona wyżej struktura organizacyjna istniała przez pewien czas,
chociaż przydzielone przez resort środki finansowe pozwalały na zwiększenie
stanu osobowego i pewne poszerzenie zakresu badań. Jeszcze w ostatnich miesiącach 1972 r. do pracy w KONB przyjęto następujące osoby: mgr U. Witczak,
mgr. A. Moniaka, dr. J. Tomaszewskiego, mgr K. Dackiewicz i mgr G. Święs. Kilka następnych osób pracę podjęło z początkiem następnego roku. Byli to: U. Szymańska, dr W. Świątkiewicz, mgr A. Rudzik, mgr A. Szuszyński i J. Szczubert.
W połowie stycznia 1973 r. w ośrodku zatrudnionych było łącznie 15 osób,
w tym po dwoje historyków, socjologów, geografów, dwie osoby z wykształceniem rolniczym, jeden etnograf, jeden ekonomista, jedna osoba z wyższym wykształceniem technicznym, jedna po filologii angielskiej, dwie z wykształceniem
średnim i jedna z niepełnym średnim (sprzątaczka). Z tej liczby 10 osób było
zatrudnionych na stanowiskach naukowo-badawczych, dwie w Dziale Dokumentacji i Informacji Naukowej (łącznie z biblioteką), a pozostałe trzy stanowiły
obsługę administracyjną i księgowość KONB. Na uwagę zasługuje dwukrotny
wzrost pracowników naukowo-badawczych.
KONB prowadził swoją działalność przez około 20 lat. W tym okresie następowały liczne zmiany, które trudno tu w szczegółach opisywać. W dalszej
części artykułu zwrócono więc uwagę na bardziej istotne wydarzenia.
Na szczególne podkreślenie zasługuje dalszy wzrost zatrudnienia, zwłaszcza w grupie pracowników naukowo-badawczych. W końcu 1973 r. zatrudnionych było ogółem 23 pracowników (w tym 14 naukowo-badawczych), w roku
1975 – 28 (21), w 1980 r. – 40 (25), w 1984 r. – 47 (30) itd.
Z innych wydarzeń na podkreślenie zasługuje podniesienie rangi badań
socjologicznych po przekształceniu Pracowni w Zakład Naukowo-Badawczy.
Z dniem 1 października 1973 r. utworzono na zapotrzebowanie społeczne Zakład Turystyki. Jego kierownikiem został doc. dr hab. Józef Bańka. Skład oso-
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bowy zakładu dopełniły trzy panie: mgr B. Kolibowska, mgr Z. Łaszkiewicz
i mgr U. Witczak.
Dalszy planowany rozwój KONB wymagał dopływu kadr ze stopniami
naukowymi. W regionie takich osób brakowało, a ewentualne pozyskanie naukowców z zewnątrz uniemożliwiał brak mieszkań. W tej sytuacji z inicjatywy
dyrektora ośrodka już w marcu 1972 r. zorganizowano pierwszą seminaryjną
grupę doktorancką z geografii, pod kierunkiem doc. dr. Jerzego Szukalskiego
z Uniwersytetu Gdańskiego. W 1974 r. działalność prowadziły także dwie inne
grupy doktoranckie: z ekonomiki przemysłu pod kierunkiem prof. dr. Tadeusza
Madeja z Politechniki Szczecińskiej oraz z ekonomiki rolnictwa – kierownik
prof. dr Zygmunt Dowgiełło z Akademii Rolniczej w Szczecinie. Podjęto też próbę uruchomienia seminariów z zakresu historii i socjologii. Najbardziej efektywnie
pracowały dwie pierwsze grupy (z geografii i ekonomiki przemysłu), w ramach
których doprowadzono do obrony prac doktorskich około 10 osób. Spośród uczestników trzech pozostałych grup stopień doktora uzyskały pojedyncze osoby.
Ruch kadrowy w 1974 r. był niewielki, ale zapewnił dalszy przyrost liczby pracowników. Z pracy odeszły tylko dwie osoby (doc. dr J. Bańka
i mgr Z. Łaszkiewicz). Natomiast zatrudniono 4 osoby. Pracę podjęli: dr S. Miklos, mgr B. Czyżak, mgr E. Wnuk-Daszko i mgr A. Szwichtenberg.
Dość istotne zmiany nastąpiły w 1976 r. Z pracy odeszli: doc. dr T. Gasztold,
dr B. Kolibowska, dr W. Stachlewski, mgr A. Rudzik i mgr Z. Szultka. Natomiast
przyjęci zostali: mgr M. Brzozowski, K. Kapias, mgr T. Miluski, mgr R. Rogut, inż. K. Salik, R. Ulicki, mgr Z. Ziemiański oraz w niepełnym wymiarze
doc. dr B. Chmielewska i prof. dr hab. K. Berliński. Zastępcą dyrektora ds. naukowych został dr inż. S. Szała. Wobec bezskutecznych kilkuletnich starań o dodatkowe pomieszczenia od 1 września 1976 r. wynajęto kilka pomieszczeń u osób
prywatnych przy ul. Partyzantów 2a. Poprawiono wyposażenie techniczne sprzyjające zwiększeniu efektywności pracy.
Niewielkie zmiany nastąpiły w kolejnym roku. Pracę kontynuowały istniejące już zakłady naukowo-badawcze oraz działy o charakterze pomocniczym i usługowym. Z ośrodka odeszli: dr B. Czyżak i B. Szczęsna, podjęli
pracę dr B. Szargut, mgr J. Siedlak i mgr E. Proch. Ogólny stan zatrudnienia
utrzymał się na takim samym poziomie jak w 1976 r. i wynosił 38 osób, w tym
24 pracowników naukowo-badawczych. Funkcje kierowników zakładów pełnili:
dr J. Wojciechowska (historii), dr B. Chmielewska (socjologii), dr W. Świątkiewicz (ekonomii i geografii), prof. dr hab. K. Berliński (turystyki).
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Również niewielki ruch kadrowy miał miejsce w 1978 r. Stosunek pracy
rozwiązano z trzema osobami (z dr E. Piotrowską, T. Mackiewicz i J. Wilgocką),
a przyjęto do pracy 6 osób, tj.: dr. J. Rawskiego, mgr. J. Bzdziucha, T. Mackiewicz,
M. Matyjasz, G. Rzyską i B. Wysocką. Po raz pierwszy ogólny stan zatrudnienia
przekroczył liczbę 40 osób (osiągnął 41). Funkcję kierownika Zakładu Turystyki
i Ochrony Środowiska przyjął mgr A. Szwichtenberg.
Podobny stan zatrudnienia, oscylujący wokół 40 osób, w tym 25–26 pracowników naukowo-badawczych, utrzymywał się przez kilka lat. Pewne
zmiany nastąpiły w składzie osobowym. Z pracy odeszli m.in.: dr J. Rawski,
dr Z. Ziemiański, mgr J. Schwarz, mgr M. Matyjasz, a później (w 1981 r.) –
W. Małecka, mgr B. Mielniczuk, mgr B. Treśniowska i doc. dr E.Z. Zdrojewski.
Pracę podjęli m.in. mgr B. Mazur, mgr J. Wilczko, dr J. Kudelska-Jaworska, ponownie prof. dr hab. K. Berliński i Z. Wiśniewski.
Wiele zmian dokonano w strukturze organizacyjnej. Utworzono nową komórkę organizacyjną, tj. Zakład Demografii i Osadnictwa, którym początkowo kierował dr J. Siedlak, a następnie dr J. Kudelska-Jaworska. Kierownikiem
Zakładu Socjologii został dr B. Szargut. Kierownictwo działem Administracji
od U. Szymańskiej przejął mgr J. Wilczko, a następnie K. Kapias. Niezmiennie
wydawnictwem kierował mgr J. Sawka, a Działem Dokumentacji i Informacji
Naukowej G. Świąs.
Po odejściu E.Z. Zdrojewskiego z ośrodka funkcję dyrektora naczelnego
w 1981 r. objął dr inż. S. Szała, zastępcy ds. naukowych prof. dr hab. K. Berliński,
a obowiązki głównego księgowego – Z. Wiśniewski.
W roku 1982 nastąpiły dość istotne zmiany organizacyjne i kadrowe. Zostały one spowodowane w głównej mierze wymianą kadry kierowniczej oraz włączeniem w struktury KONB istniejącego dotychczas Wojewódzkiego Ośrodka
Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (WOINTE). Z pracy odeszło
wówczas aż 11 osób, w tym 9 pracowników naukowo-badawczych. Przyjęto do
pracy 5 osób, w tym tylko 3 na stanowiska badawcze. Na mocy Zarządzenia
Wojewody Koszalińskiego nr 37/82 z dnia 1 lipca 1982 r. rozwiązano dawne
WOINTE, a część jego pracowników przeszła do KONB. Ogólna liczba zatrudnionych wzrosła wprawdzie do 44, lecz równocześnie liczba pracowników
naukowo-badawczych zmalała do 22. Ta bardzo niekorzystna zmiana struktury zatrudnienia była spowodowana tym, iż w większości odeszli pracownicy
naukowi, w tym dr J. Kudelska-Jaworska, dr B. Szargut, dr J. Wojciechowska,
dr Z. Madeja, mgr A. Borkowski, mgr M. Brzozowski, mgr W. Przeździecka,
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mgr K. Salik, mgr B. Staszewski, a ponadto były kierowca K. Goleń. Pracę podjęli mgr M. Siwko oraz wcześniej już zatrudnieni w ośrodku – dr A. Moniak
i mgr inż. A. Rudzik.
Przeprowadzona gruntowna reorganizacja wymagała też zmiany statutu
KONB, który wprowadzono Zarządzeniem nr 60/82 Wojewody Koszalińskiego
z dnia 22 września 1982 r. Na skutek dokonanych zmian struktura wewnętrzna
przedstawiała się następująco:
− Zakład Historii i Socjologii – kierownik dr J. Siedlak,
− Zakład Gospodarki Żywnościowej – kierownik doc. dr W. Świątkiewicz,
− Zakład Turystyki i Gospodarki Przestrzennej – kierownik dr A. Szwichtenberg,
− Zakład Informacji i Upowszechniania Wiedzy – kierownik doc. dr hab.
E. Michalski,
− Dział Administracyjno-Finansowy – kierownik Z. Wiśniewski,
− Dział Wydawniczy – kierownik mgr J. Sawka,
− Biblioteka – kierownik mgr G. Świąs.
Po włączeniu WOINTE do ośrodka poszczególne komórki organizacyjne
mieściły się w trzech miejscach: przy ul. Zwycięstwa 13a, ul. Partyzantów 2a
i ul. Mieszka I. Postanowiono zrezygnować z pomieszczeń przy ul. Partyzantów
i podjęto starania o przydział odpowiedniego lokalu, w którym można by pomieścić wszystkich pracowników.
W następnych kilku latach nie nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej, wystąpiły natomiast zmiany w strukturze kadrowej. Z pracy odeszli m.in.:
doc. dr W. Świątkiewicz, mgr Z. Kubicki, mgr inż. A. Rudzik, mgr E. Wnuk,
K. Kapias. W tym samym czasie pracę podjęli m.in.: dr A. Markiewicz, dr T. Stobiecki, mgr S. Dobrzycki, mgr inż. Z. Jaworski, mgr R. Pelczar, mgr A. Słowik.
Funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych objął dr A. Szuszyński. Ogólny stan
zatrudnienia wzrósł do 46–47 pracowników.
W latach 1989–1991 dokonały się bardzo istotne zmiany ustrojowe i społeczno-gospodarcze. Znalazło to m.in. odzwierciedlenie w znowelizowanej ustawie o jednostkach badawczo-rozwojowych. KONB w 1990 r. przekształcił się
z jednostki budżetowej w jednostkę na własnym rozrachunku. Ośrodek tym wymogom nie podołał. W 1991 r. wprowadzono przejściową formę finansowania
tego typu placówek, przyznając dotację na pokrycie kosztów działalności tylko
w 1991 r. Następowało pogorszenie się warunków płacowych i rozpoczął się powolny proces degradacji oraz zbliżającej się likwidacji.
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Tylko do 31 października 1990 r. istniały następujące zakłady naukowo-badawcze oraz działy:
− Zakład Badań Społecznych,
− Zakład Badań Gospodarczych i Przestrzennych,
− Zakład Turystyki i Ochrony Środowiska,
− Dział Informacji i Dokumentacji Naukowej (łącznie z Biblioteką),
− Dział Wydawniczy,
− Dział Administracyjno-Gospodarczy,
− Sekcja Techniczna,
− Księgowość.
Ze względu na zmniejszającą się liczbę pracowników naukowo-badawczych
oraz dublowanie się obowiązków kierowników zakładów i kierowników zespołów badawczych podjęto decyzję o likwidacji z dniem 1 listopada 1990 r. wyżej
wymienionych zakładów. Oznaczało to więc likwidację stanowisk kierowniczych
oraz dodatków funkcyjnych.
Wszyscy pracownicy naukowo-badawczy i badawczo-techniczni zostali
podporządkowani bezpośrednio zastępcy dyrektora ośrodka.
Pracę w 1990 r. podjął tylko dr E. Małyga. Natomiast odeszło z pracy 6 osób.
Byli to: dr W. Arendt, dr E. Pieńkowska, mgr J. Hermańczyk-Król, inż. Spiczak-Brzezińska, mgr E. Wnuk, I. Szulczyńska. Według stanu z 31 grudnia 1990 r.
ośrodek zatrudniał ogółem 34 osoby, w tym tylko 17 pracowników naukowo-badawczych. Z ogólnej liczby zatrudnionych 8 osób pracowało w niepełnym wymiarze czasu pracy, a 3 przebywały na urlopach wychowawczych.
Na posiedzeniu w dniu 25 października 1990 r. dotychczasowy dyrektor
KONB Stanisław Szała poinformował Radę Naukową, że 17 września tegoż
roku zwrócił się do wojewody koszalińskiego z prośbą o przyjęcie jego rezygnacji w związku z zamiarem przejścia na emeryturę. Rezygnacja została przyjęta. W dniu 27 września 1990 r. Prezydium Rady Naukowej, zgodnie z sugestią
wojewody koszalińskiego, pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Andrzeja Suszyńskiego na stanowisko dyrektora KONB. Wkrótce kandydatura ta uzyskała
akceptację wojewody.
Założenia badawcze na rok 1991 były skromne. Określone tematy miała realizować nieliczna już grupa pracowników naukowo-badawczych, którą stanowili:
dr A. Bojar-Fijałkowska, dr M. Jasiulewicz, mgr W. Lewandowski, dr E. Małyga, dr A. Markiewicz, dr S. Miklos (1/2 etatu), mgr inż. E. Napora, dr J. Sied-
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lak (1/2 etatu), doc. dr A. Suszyński, doc. dr A. Szwichtenberg, dr K. Wołos
i mgr M. Żukowski.
W ostatnich latach KONB, którego organem założycielskim był Wojewoda
Koszaliński, prowadził swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 25 lipca
1985 roku o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Rada Naukowa na plenarnym posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 1991 r., dokonując oceny działalności KONB, stwierdziła, iż nie ma on możliwości dalszego
istnienia jako jednostka samofinansująca się. W dniu 9 sierpnia 1991 r. wojewoda
koszaliński podjął decyzję o likwidacji ośrodka z dniem 31 grudnia tegoż roku.
Do tego czasu KONB musiał zakończyć wszystkie planowe zadania badawcze.
Dnia 5 września 1991 r. wszczęto postępowanie przygotowawcze do likwidacji
KONB w Koszalinie. Faktyczne zamknięcie likwidacji Koszalińskiego Ośrodka
Naukowo-Badawczego nastąpiło 30 marca 1992 r.
Działalność naukowo-badawcza
Prezydium WRN w Koszalinie, podejmując w lipcu 1972 r. uchwałę o wydzieleniu ośrodka ze stowarzyszenia społeczno-kulturalnego i usamodzielnieniu go
w formie jednostki budżetowej, określiło zarazem jego cele i zadania. W jednym
z paragrafów tej uchwały czytamy: „Celem działalności Ośrodka jest prowadzenie bezpośrednio oraz inspirowanie, organizowanie i popieranie działalności
naukowo-badawczej w zakresie problematyki regionu koszalińskiego oraz upowszechnianie wiedzy o tym regionie zgodnie z potrzebami rozwoju kraju i województwa”. Ten przedmiot i kierunki działania popierały również MNSiT oraz
Wydział I Nauk Społecznych PAN.
Plany naukowo-badawcze i wydawnicze na poszczególne lata analizowała
i zatwierdzała Rada Naukowa KONB. Zdarzało się, że już po akceptacji, w trakcie realizacji wprowadzono do planów tematy na wniosek władz wojewódzkich
bądź po konsultacjach z zainteresowanymi instytucjami i przedsiębiorstwami.
One również powinny były uzyskiwać aprobatę członków Rady Naukowej.
Zarówno w precyzowaniu tematów badawczych, jak i w kształtowaniu profilu organizacyjnego ośrodka brano pod uwagę przede wszystkim kierunki rozwoju województwa, a w niektórych przypadkach konkretne sugestie tematyczne określonych podmiotów. Początkowo podstawowe zadania KONB w skrócie
określono następująco:
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1) prowadzenie badań naukowych związanych z rozwojem społecznym, gospodarczym i kulturalnym regionu,
2) współudział w opracowaniu prognoz i programów rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego regionu,
3) publikowanie prac naukowych i popularnonaukowych w zakresie różnorodnej
problematyki regionalnej,
4) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów naukowych,
5) udzielanie pomocy w kształceniu kadr naukowych dla potrzeb województwa,
6) popularyzacja wiedzy o regionie na terenie kraju i poza jego granicami,
7) organizowanie i aktywny udział w konferencjach naukowych,
8) organizowanie odczytów, wystaw i zebrań dyskusyjnych związanych z problematyką regionalną.
W miarę umacniania placówki badawczej, nawiązywania coraz liczniejszych kontaktów z ośrodkami naukowymi w kraju (zwłaszcza w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Warszawie) rozszerzono zakres i tematykę badań.
Działania te umożliwiło zaproszenie przedstawicieli tych ośrodków do składu
rady naukowej ośrodka. Przy ich pomocy zorganizowano seminaryjne grupy
doktoranckie (pierwsza już w marcu 1972 r.), które ułatwiły i przyspieszyły zdobywanie stopni naukowych.
Profil i zakres prowadzonych badań wynikał z zapotrzebowania społecznego
oraz konkretnych zainteresowań i możliwości zespołu pracowników. Początkowo
program badawczy ośrodka ograniczał się zasadniczo do kontynuacji tematów rozpoczętych wcześniej przez osoby skupione w Koszalińskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, w oddziałach Polskiego Towarzystwa Historycznego, a głównie w sekcji
naukowo-badawczej KTSK, stanowiącej pierwszą formę organizacyjną, poprzedzającej bezpośrednio powołanie OBN. W późniejszym okresie tematykę badawczą
ustalano na innych zasadach. Przede wszystkim podejmowano tematy formułowane
przez władze, określone instytucje oraz członków Rady Naukowej KONB.
Pracownia Historii zatrudniała trzy osoby. Kierował nią doc. dr T. Gasztold.
W realizacji planu badawczego brała też udział mgr J. Wojciechowska, zajmująca
się zasadniczo działalnością wydawniczą. Na stanowisko st. asystenta zatrudniono mgr. Z. Haszczyca. Tematów badawczych było jednak sporo. Specyfika pracy
polegała więc na istnieniu grupy współpracowników, których siłami realizowano
dość szeroko zakrojone plany. Ogólne kierunki prac koncentrowały się na najważniejszej problematyce społeczno-politycznej, obejmującej zasadniczo trzy
podstawowe grupy zagadnień: dzieje ostatniej wojny, walki wyzwoleńcze oraz
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różnorodne kwestie historii Polski Ludowej. W bardziej szczegółowym ujęciu
były to:
− wybrane zagadnienia archeologiczne okresu średniowiecza i późniejszych
wieków, opracowywane dla potrzeb monografii powiatów i województwa,
− niektóre problemy XIX w., w szczególności stosunki demograficzne, rozwój
przemysłu i innych dziedzin gospodarki w byłej rejencji koszalińskiej,
− dzieje, rola i warunki pobytu Polaków na Pomorzu Zachodnim w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w.,
− różnorodne aspekty dziejów polskiej ludności rodzimej i Związku Polaków
w Niemczech,
− rozwój ruchu hitlerowskiego i militaryzacja Pomorza Zachodniego, rozwój ruchu oporu,
− sytuacja jeńców wojennych i przymusowych robotników cywilnych, zbrodnie
i prześladowania Polaków oraz osób innych narodowości,
− działalność kulturalna w obozach polskich jeńców wojennych na terenie Niemiec w latach 1939–1945,
− rola radia i telewizji w polityce propagandowej Trzeciej Rzeszy,
− działania wojenne na Pomorzu Zachodnim, przełamywanie głównych punktów
oporu, zdobywanie miast i wsi przez wojska radzieckie i polskie w 1945 r.,
− organizacja administracji polskiej, działalność partii politycznych, odbudowa
życia gospodarczego,
− wieś koszalińska w świetle wspomnień i relacji z lat 40. i następnych,
− rozwój szkolnictwa w okresie powojennym,
− bardziej szczegółowe badania monograficzne miast, powiatów i niektórych wsi.
Zakład Socjologii – kierownik dr J. Tomaszewski. Zatrudnieni też byli
mgr E. Piotrowska i mgr A. Moniak, a współpracę z zakładem podjęło kilkanaście innych osób. Do planu badań przyjęto wiele tematów istotnych dla regionu,
takich jak:
− społeczno-ekonomiczne przeobrażenia w środowisku rybaków morskich,
− społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju państwowych gospodarstw rolnych w regionie,
− przyczyny, rozmiary i skutki oraz zapobieganie przestępczości w województwie,
− problemy socjologii zakładów pracy na przykładzie „Unimy” w Koszalinie,
− stare i nowe elementy oraz procesy w kulturze regionalnej,
− procesy adaptacji społecznej i kulturowej Cyganów w województwie,
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− różnorodna problematyka związana z edukacją i procesem wychowawczym
młodzieży,
− proces adaptacji absolwentów szkół wyższych w regionie koszalińskim,
− działalność samorządów mieszkańców miast,
− czytelnictwo książek, czasopism i prasy codziennej,
− wybrane zagadnienia etnografii w regionie,
− oddziaływanie placówek kulturalnych na życie społeczne lokalnych społeczności,
− kulturotwórcze funkcje książek i bibliotek,
− kształtowanie się kulturowego modelu regionalnego,
− z zagadnień socjologii kultury w Polsce,
− psychospołeczne procesy pracowników pochodzenia wiejskiego w zakładach
pracy,
− społeczne aspekty rozwoju turystyki w regionie.
Zakład Ekonomii i Geografii Gospodarczej – kierownik dr W. Świątkiewicz, pracownicy: mgr A. Suszyński, mgr inż. A. Rudzik i mgr U. Witczak, która
później przeszła do Zakładu Turystyki i Ochrony Środowiska. W realizacji planu naukowo-badawczego uczestniczył również dyrektor dr E.Z. Zdrojewski oraz
współpracownicy rekrutujący się spośród zatrudnionych w Instytucie Ziemniaka, Wyższej Szkoły Inżynierskiej i działacze NOT. Analizą objęto wiele tematów, a wśród nich:
− procesy przemian demograficznych w województwie koszalińskim,
− stosunki demograficzne i struktura zatrudnienia w kilku powiatach (człuchowskim, sławieńskim, świdwińskim),
− gospodarka komunalna i mieszkaniowa w tych powiatach,
− stan i rozmieszczenie ludności wiejskiej w województwie koszalińskim,
− z badań nad procesami migracyjnymi, adaptacyjnymi i integracyjnymi ludności województwa koszalińskiego,
− rola ruchu naturalnego i wędrówkowego w procesie przemian demograficznych,
− zagadnienia aktywizacji małych miast w regionie koszalińskim,
− porządkowanie struktury wiejskiej sieci osadniczej w województwie,
− podstawowe czynniki i uwarunkowania oraz główne kierunki rozwoju rolnictwa w województwie,
− efektywność nawożenia mineralnego w PGR,
− rozwój różnorodnych usług dla rolnictwa,
− poziom wiedzy fachowej rolników w województwie,

Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy...

75

− efektywność produkcji roślinnej przy zastosowaniu biopreparatów,
− wpływ nowych inwestycji przemysłowych na przemiany struktury funkcjonalnej miast (Jastrowia, Karlina, Kępic),
− ważniejsze inwestycje przemysłowe w województwie koszalińskim w minionym 10-leciu,
− automatyzacja procesów wytwarzania w przemyśle regionu,
− układy scalone – droga do nowoczesności,
− rozwój spółdzielczości mieszkaniowej w Koszalinie,
− udział spółdzielczości pracy w aktywizacji społeczno-gospodarczej województwa,
− o potrzebie aktywizacji zawodowej inwalidów,
− gmina jako mikroregion gospodarczy,
− procesy gospodarcze w gminach wzorcowych,
− aspekty gospodarcze rozwoju turystyki.
W nieco późniejszym okresie Pracownię Historii podniesiono do rangi zakładu. Badaniami objęto wiele nowych zagadnień. Jednym z głównych nurtów
działalności ośrodka stały się zagadnienia rozwoju turystyki i ochrony środowiska naturalnego. Dla realizacji określonych zadań z dniem 1 września 1973 r.
powołano kolejny, czwarty już zakład – jak niżej.
Zakład Turystyki i Ochrony Środowiska – kierownik doc. dr hab. J. Bańka.
Zatrudniono w nim: mgr B. Kolibowską, mgr Z. Łaszkiewicz i mgr U. Witczak,
a nieco później mgr. A. Szwichtenberga. Do współpracy zachęcono szereg osób
z zewnątrz. Zaczęto oczywiście od opracowania kierunków i koncepcji prac badawczych. W bardziej szczegółowym ujęciu tematyka badawcza przedstawiała
się następująco:
− metodologiczne założenia kompleksowej ochrony środowiska przyrodniczego,
− turystyka indywidualna i zespołowa a zagadnienie psychologii emocji,
− świat roślinny i zwierzęcy jako składniki środowiska objętego ochroną,
− program rozwoju turystyki do 1990 r.,
− model turystyki na przykładzie Kołobrzeskiego Przedsiębiorstwa Turystycznego „Bałtywia”,
− regionalizacja turystyczna województwa,
− chłonność turystyczna różnych typów krajobrazu,
− podstawowe problemy przestrzennego zagospodarowania turystycznego,
− szlaki etnograficzne w turystyce województwa koszalińskiego.
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W miarę umacniania organizacyjnego KONB, zwiększania liczby pracowników naukowo-badawczych, podejmowano dziesiątki innych tematów, które
tu trudno prezentować. Oprócz prac realizowanych indywidualnie, począwszy
od 1973 r., zgodnie z postulatami Rady Naukowej zaczęto tworzyć zespoły badawcze i realizować tematy bardziej złożone, nierzadko o charakterze interdyscyplinarnym.
Z zakresu problematyki historycznej działalność podjęły dwa zespoły badawcze, pracujące nad dziejami rozwoju przemysłu na ziemi koszalińskiej pod kierunkiem dr. T. Machury i doc. dr. T. Gasztolda oraz zespół słownika biograficznego Pomorza Zachodniego w XIX i XX w. pod kierunkiem
doc. dr. T. Gasztolda.
W zakresie socjologii zespół pod kierunkiem dr. J. Tomaszewskiego zajął
się badaniem przyczyn, rozmiarów i skutków oraz zapobieganiem przestępczości
w województwie koszalińskim (w tym i przestępczości nieletnich).
W zakresie ekonomii zespołem opracowującym szeroko rozumiane usługi
dla rolnictwa kierował dr inż. W. Świątkiewicz.
Zespół interdyscyplinarny pod kierownictwem doc. dr. T. Gasztolda
i dr. inż. W. Świątkiewicza zajął się badaniem funkcjonowania urzędów gmin
wzorcowych, z uwzględnieniem aspektów gospodarczych, społecznych i kulturalnych.
Powołano też zespół do opracowania ekonomicznych problemów turystyki, optymalnego wariantu lokalizacji ruchu turystycznego w województwie oraz
kształtowania się modelu zarządzania turystyką na przykładzie eksperymentu
kołobrzeskiego.
Spośród zrealizowanych tematów wiele wykonano na zapotrzebowanie
i bezpośredni użytek konkretnych instytucji i jednostek gospodarczych. Można
tu wymienić: byłe Wojewódzkie Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego,
spółdzielczość mieszkaniową, Państwowe Przedsiębiorstwa Rybołówstwa Morskiego, miejskie i powiatowe rady narodowe i wiele innych. Z inspiracji władz
wojewódzkich lub z inicjatywy własnej pracowników podjęto badania nad eksperymentami budzącymi zainteresowanie w skali kraju, takimi jak: działalność
Człuchowskiego Przedsiębiorstwa Rolniczo-Przemysłowego, Kołobrzeskiego
Przedsiębiorstwa Turystycznego „Bałtywia”, funkcjonowanie gmin wzorcowych
w województwie i wieloma innymi.
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Na zlecenie niektórych centralnych placówek naukowo-badawczych, np.
Instytutu Ekonomiki Rolnej i Centralnej Biblioteki Rolniczej, podjęto badania
o zasięgu makroregionalnym lub ogólnokrajowym. Coraz szersza współpraca
z ośrodkami naukowymi w kraju, zdobywanie doświadczeń i poszerzanie kompetencji doprowadziły do uznania ośrodka jako liczącego się partnera w badaniach.
Dla dalszego rozwoju i podniesienia rangi istotne znaczenie miało włączenie się
KONB do realizacji wielu problemów badawczych planowanych na szczeblu centralnym. W latach 1976–1980 były to: Rządowe (PR), Węzłowe (PW), Międzyresortowe (M) i Resortowe (R) Problemy Badawcze, a w następnych pięcioleciach
Centralne Problemy Badań Podstawowych (CPBP).
Wyrazem uznania placówki koszalińskiej było zaproszenie ośrodka już
w połowie lat 70. do udziału w realizacji niektórych problemów. Z powodzeniem
KONB uczestniczył w realizacji następujących tematów sterowanych centralnie:
− PW 09.2. Efektywność produkcji ziemniaków skrobiowych w gospodarstwach
indywidualnych 4 województw północnych;
− PW 09.4. Wybrane problemy aktywności społecznej, w tym problematyka
funkcjonowania WRN w Koszalinie;
− PW 10.7. Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystycznych form rekreacji
w województwie;
− PW 10.7. Społeczno-ekonomiczne czynniki rozwoju turystycznych form rekreacji i jej infrastruktury w strefie nadmorskiej województwa koszalińskiego;
− PW 11.1. Polska kultura narodowa i tendencje jej rozwoju;
− PW 11.2. Zmiany struktury społeczno-zawodowej i potrzeb kulturalnych pracowników PGR;
− PW 11.5. Uwarunkowania i konsekwencje procesów migracyjnych ludności
na Pomorzu Środkowym;
− PW 11.5. Optymalizacja procesów i struktur demograficznych w województwie;
− PW. Inwestycyjne uwarunkowania procesów industrializacji i urbanizacji w Koszalińskiem;
− PW. System organizacji i zarządzania z zastosowaniem informatyki w regionie;
− PR-5. Problem rządowy dotyczący kompleksowego rozwoju budownictwa
mieszkaniowego w Koszalinie;
− PM I-28 (międzyresortowy). Badanie barier wzrostu w gospodarce przestrzennej na przykładzie województwa koszalińskiego;
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− R. II-3.2 (resortowy). Intensyfikacja produkcji paszowej i zwierzęcej w regionie nadmorskim;
− CPBP 03.5. Wyludnianie się wsi na Pomorzu Środkowym;
− CPBP 04.10. Turystyczne zagospodarowanie Pojezierza Drawskiego jako narzędzie kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego;
− CPBP 04.11. Struktura przestrzenno-funkcjonalna turystyki w strefie nadmorskiej;
− CPBP 08.1. Uwarunkowania i konsekwencje spożywania alkoholu w różnych
środowiskach województwa koszalińskiego;
− CPBP 10.17. Techniczna i ekonomiczna efektywność uprawy roślin pastewnych i sadownictwa zielonek;
− CPBP-R-5. Funkcjonowanie społecznego osiedla mieszkaniowego na przykładzie osiedla „Przylesie” w Koszalinie (kontynuacja problemu rządowego,
wcześniejszego).
Włączenie ośrodka do realizacji problemów badawczych planowanych
na szczeblu centralnym było wielce satysfakcjonujące, lecz zarazem stanowiło
wielkie wyzwanie. Sprzyjało ono zdobywaniu niezbędnych doświadczeń, a jednocześnie świadczyło o popularyzacji problematyki regionu oraz rozszerzaniu
współpracy z różnymi placówkami naukowymi w kraju. Konkretne zadania badawcze były ustalane z koordynatorami problemów, którymi były Instytuty PAN,
ówczesna Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Uniwersytet Wrocławski,
Akademia Rolnicza w Szczecinie, AWF w Poznaniu, Oddział PAN w Gdańsku,
Instytut Ziemniaka w Boninie i inne placówki.
Niezależnie od tej szeroko zakrojonej współpracy z różnymi jednostkami
pracownicy KONB realizowali wiele tzw. tematów własnych (np. na stopień doktora) lub na zapotrzebowanie władz wojewódzkich. Było ich bardzo dużo. Warto
tu jednak wymienić następujące opracowania:
− Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w województwie koszalińskim jako bazy
surowcowej dla przemysłu rolno-spożywczego;
− Wpływ systemu ekonomicznego na procesy modernizacyjne w przemyśle województwa koszalińskiego;
− Rola państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w rozwoju infrastruktury społecznej na wsi;
− Potrzeby kulturalne rodzin w małych miastach a program upowszechniania
kultury;
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− Przeobrażenia osadnictwa wiejskiego w województwie koszalińskim po
1945 r.;
− Lecznictwo uzdrowiskowe na Pomorzu Środkowym po 1945 r.
Jedną z form służebnej działalności pracowników naukowo-badawczych na
potrzeby władz wojewódzkich i innych podmiotów było przygotowywanie ekspertyz i opinii na określone tematy. Było ich sporo. Warto wymienić przynajmniej niektóre z nich. Oto przykłady:
− Kształtowanie się miasta Koszalina jako ośrodka kultury;
− Drawski Park Krajobrazowy (na potrzeby decyzji administracyjnych);
− Mapa sozologiczna miejscowości Mielno;
− Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa koszalińskiego;
− Podział województwa na rejony obsługi;
− Prognoza ochrony środowiska naturalnego;
− Wpływ eksploatacji kruszywa mineralnego na środowisko przyrodnicze
(Mielęcin, gmina Człopa).
Działalność wydawnicza
Istotne znaczenie dla dalszego rozwoju badań i zdobywania stopni naukowych
przez pracowników placówek naukowych ma działalność wydawnicza. W pracach KONB nadano jej szczególnie wysoką rangę. W celu właściwego wypełniania tej funkcji utworzono Dział Wydawniczy, który bieżąco koordynował tę
działalność, utrzymywał stały kontakt z kilkoma przedsiębiorstwami wydawniczymi (szczególnie z Wydawnictwem Poznańskim), dbał o właściwie układające
się kontakty z Naczelnym Zarządem Wydawnictw w Warszawie, z Zakładami
Graficznymi w Koszalinie i z przedsiębiorstwami zajmującymi się kolportażem
wydawnictw KONB. Przygotowywał też wiele publikacji zwartych oraz kolejne
numery periodyków pod względem redakcyjnym.
KONB był wydawcą dwóch periodyków: „Rocznika Koszalińskiego” oraz
kwartalnika pn. „Koszalińskie Studia i Materiały”. Ich profil tematyczny był
stosunkowo szeroki. Zgodnie z potrzebami regionu obejmował on problematykę
historyczną, społeczno-gospodarczą, demograficzną, kulturalno-oświatową, zagadnienia rozwoju turystyki, ochrony środowiska. Sporadycznie uwzględniano
też inną tematykę, np. przyrodniczą, techniczną. Zamieszczano w nich artykuły
i materiały, recenzje i omówienia oraz kronikę ważniejszych wydarzeń społeczno-gospodarczych i kulturalnych. Generalnie rzecz biorąc, w roczniku przewa-
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żała problematyka humanistyczna, zwłaszcza historyczna, podczas gdy w kwartalniku dominowała współczesna tematyka ekonomiczna, społeczna, turystyczna
i kulturalno-oświatowa.
Ponadto ośrodek wydawał nakładem własnym lub przy udziale wyspecjalizowanych oficyn wydawniczych, przede wszystkim za pośrednictwem Wydawnictwa Poznańskiego (rzadziej Wydawnictwa Morskiego, PWN i in.), około 15–25 pozycji zwartych o łącznej objętości 250–300 arkuszy wydawniczych
rocznie. Z tego powodu KONB był dość powszechnie określany mianem małej,
regionalnej oficyny wydawniczej.
Działalność wydawnicza ośrodka rozwinęła się zwłaszcza po usamodzielnieniu tej placówki. W roku poprzedzającym utworzenie KONB (tj. w 1971 r.)
nakładem własnym wydano 12 pozycji, o łącznej objętości około 150 arkuszy
wydawniczych, a już w 1974 r. drukiem ukazało się 20 pozycji liczących ponad 235 arkuszy wydawniczych. W całym okresie swojej działalności ośrodek
wydał ogółem setki woluminów oraz tysiące artykułów i referatów. W dużym
stopniu wzbogaciły one wiedzę o regionie i spopularyzowały go w kraju oraz
poza jego granicami.
Stałymi odbiorcami wydawnictw KONB były: PP „Dom Książki”, PUPiK
„Prasa–Książka–Ruch” i PP „Składnica Księgarska”. Ponadto odbiorcami były
również biblioteki publiczne, pedagogiczne i szkolne oraz zainteresowane bezpośrednio instytucje i zakłady pracy.
W celu szerszego spopularyzowania wydawanych przez ośrodek publikacji
opracowano i rozprowadzano informacje o nowościach wydawniczych, bieżąco
zamieszczano omówienia w prasie miejscowej i recenzje w wielu czasopismach
(również ogólnokrajowych). Dokonywano też prezentacji wielu pozycji w radiu
i telewizji. Ponadto publikacje ośrodka były eksponowane (łącznie ze sprzedażą) na licznych okolicznościowych wystawach, w tym m.in. w Ośrodku Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych PAN w Warszawie, z okazji Panoramy
XXX-lecia, a także co roku z okazji Dni Książki i Prasy w regionie.
Nieustannie czyniono starania i podejmowano określone działania zmierzające do poprawy poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawnictw własnych.
Na tym polu również odnotowywano istotną poprawę, co potwierdzały liczne
recenzje i opinie odbiorców.
Nie ma tu możliwości szerszej prezentacji wielu publikacji regionalnych.
Ograniczono się więc do ukazania wybranych pozycji wydawniczych, na które
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istniało szersze zapotrzebowanie społeczne bądź ze względu na walory poznawcze. W związku z tym warto tu m.in. wymienić:
− Dzieje ziemi drawskiej, red. T. Gasztold, Poznań 1972.
− Dzieje ziemi białogardzkiej, red. A. Czarnik, Poznań 1972.
− Janocha H., Lachowicz F., Ptaszyńska D., Gród i zamek w Starym Drawsku,
Poznań 1972.
− Powiat wałecki w Polsce Ludowej, red. H. Rybicki, Koszalin 1972.
− Wybrane problemy ekonomiczne województwa koszalińskiego, red. E. Szymański i E.Z. Zdrojewski, Koszalin 1972.
− Z badań nad rybakami kutrowymi wybrzeża koszalińskiego, red. B. Chmielewska, Koszalin 1972.
− Zdrojewski E.Z., Procesy przemian demograficznych w województwie koszalińskim, PWN, Poznań–Koszalin 1972.
− Dzieje ziemi świdwińskiej, red. J. Lindmajer i E.Z. Zdrojewski, Poznań 1973.
− Garczyński T., Stachowska M., Szczecinek i okolice, Poznań 1973.
− Problemy ochrony środowiska geograficznego w Koszalińskiem, red. J. Szukalski, Koszalin 1973.
− Czechowicz A., Gasztold T., Hitlerowskie prześladowania Polaków na Pomorzu Zachodnim 1939–1945, Koszalin 1974.
− Osiągnięcia i potrzeby badawcze w województwie koszalińskim, red.
E.Z. Zdrojewski, Koszalin 1974.
− Bojar-Fijałkowski G., Zientarski A., Obóz jeniecki w Czarnem, Koszalin 1975.
− Dzieje ziemi człuchowskiej, red. H. Rybicki i E.Z. Zdrojewski, Poznań 1975.
− Koszalińskie w Polsce Ludowej, red. E.Z. Zdrojewski, Poznań 1975.
− Rozwój kultury regionalnej, red. E. Piotrowska, Koszalin 1975.
− Gasztold T., Wyzwalanie miast i wsi Pomorza Zachodniego w 1975 r., Koszalin 1976.
− Moniak A., Witczak U., Kultura ludowa w turystyce Pomorza Środkowego,
Koszalin 1976.
− Wojciechowska J., Ruch ludowy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1949,
Koszalin 1977.
− Kolibowska B., Ekonomiczne problemy wdrażania innowacji w przemyśle,
Koszalin 1978.
− Jaroszyk H., Etapy trudnej drogi, Koszalin 1979.
− Zientarski A., Represje gestapo wobec polskich robotników przymusowych na
Pomorzu Zachodnim 1939–1945, Koszalin 1979.
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− Buczak E., Gasztold T., Ruch oporu na Pomorzu Zachodnim w latach 1939–
1945, Koszalin 1980.
− Pieńkowska E., Usługi turystyczne w województwie koszalińskim, Koszalin
1980.
− Szwichtenberg A., Walory turystyczne w województwie koszalińskim, Koszalin 1980.
− Zyber G., Osobliwości przyrodnicze w województwie koszalińskim, Koszalin
1980.
− Suszyński A., Przemysł województwa koszalińskiego i jego przemiany, Koszalin 1981.
− Gospodarka przestrzenna, morska, regionalna, red. A. Kukliński i E.Z. Zdrojewski, PWN, Poznań 1982.
− Jasiulewicz M., Kudelska I., Szulc H., Przemiany osadnictwa województwa
koszalińskiego, Koszalin 1983.
− Zuber E., Problemy finansowania działalności kulturalnej, Koszalin 1983.
− Uwarunkowania rozwoju kultury w województwie koszalińskim, red. B. Szargut, Koszalin 1984.
− Stanuch M., Suszyński A., Szała S., Gospodarka żywnościowa województwa
koszalińskiego, Koszalin 1986.
− Bojar-Fijałkowska A., Kołobrzeg w Polsce Ludowej, Koszalin 1990.
− Wyludnianie się obszarów wiejskich Pomorza Środkowego, red. M. Jasiulewicz, Koszalin 1990.
− Markiewicz A., Płoszyński Z., Zjawiska patologii społecznej wśród dzieci
i młodzieży, Koszalin 1990.
− Badania regionalne KONB, red. J. Siedlak i A. Suszyński, Koszalin 1990.
Ogółem do 1990 r. wydano drukiem około 160 prac zwartych i 115 tomów
(numerów) periodyków, w których opublikowano setki artykułów. Pracownicy
KONB opublikowali też dziesiątki artykułów w czasopismach o zasięgu ponadregionalnym i krajowym.
Inne ważniejsze kierunki działalności
Prowadzenie badań i publikowanie prac naukowych oraz popularnonaukowych
było głównym zadaniem KONB. Jednakże pracownicy ośrodka nie ograniczali się jedynie do tych dwóch podstawowych nurtów działalności. Równie ważnymi kierunkami pracy były: inspirowanie i koordynowanie badań związanych
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z regionem, organizowanie konferencji i seminariów naukowych, współdziałanie
w przygotowaniu kadr naukowych dla miejscowych placówek, opracowywanie
na potrzeby władz wojewódzkich i innych podmiotów ekspertyz i opinii na określone tematy, szeroko zakrojona działalność popularyzatorska regionu w skali
kraju i poza jego granicami, itp.
Funkcja koordynacyjna KONB została wzmocniona w drugiej połowie
lat 70., kiedy to doc. E.Z. Zdrojewskiego powołano na stanowisko pełnomocnika
wojewody ds. nauki. Zacieśnieniu uległa dobrze układająca się współpraca ze
wszystkimi placówkami naukowymi w regionie. Dotyczyła ona zwłaszcza planów badawczych, organizowania wspólnych konferencji naukowych, wspólnych
publikacji itp.
Przy ogólnie odczuwalnym niedoborze kadr naukowych z inicjatywy dyrektora zorganizowano kilka seminaryjnych grup doktoranckich. Pierwsza z nich
rozpoczęła pracę już w 1972 r. pod kierunkiem doc. dr. J. Szukalskiego, dyrektora
Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Nieco później uruchomiono kolejne seminaria: z ekonomiki przemysłu pod kierunkiem prof. dr. hab. T. Madeja,
dyrektora Instytutu Ekonomiki Przemysłu Politechniki Szczecińskiej; ekonomiki rolnictwa pod kierunkiem prof. dr. hab. Z. Dowgiałły z Akademii Rolniczej
w Szczecinie; historii i nauk politycznych pod przewodnictwem prof. dr. hab.
L. Trzeciakowskiego, dyrektora Instytutu Zachodniego w Poznaniu; socjologii –
kierowanej przez prof. dr. hab. A. Kwileckiego z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Tematy prac doktorskich były związane z regionem, zebrania szkoleniowe
odbywały się w Koszalinie, a przewody doktorskie przeprowadzano w ośrodkach
macierzystych kierowników seminariów.
Wzbogacając swój dorobek naukowy, kilku pracowników KONB, po przeprowadzeniu odpowiednich procedur w placówkach uprawnionych do nadawania stopni naukowych, zostało powołanych na stanowiska docentów, których
wówczas zaliczano do samodzielnych pracowników naukowych. Niektórzy
z nich zasilili później uczelnie w regionie: dr B. Chmielewska, doc. T. Gasztold
i doc. E.Z. Zdrojewski przeszli do pracy w WSP w Słupsku, a doc. E. Piotrowska
i doc. W. Świątkiewicz do pracy w ówczesnej WSI w Koszalinie. Pracę w WSI
podjęli też dr J. Bartoszewski i dr J. Rawski.
Jedną z form działalności naukowej i popularyzatorskiej były konferencje i seminaria naukowe. Prezentowano na nich wyniki badań nie tylko własnych pracowników, lecz również przedstawicieli innych środowisk naukowych.
Uczestniczyli w nich również praktycy, reprezentujący niekiedy inny punkt wi-
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dzenia na określone tematy. Wiele z nich organizowano wspólnie z centralnymi
placówkami badawczymi lub przy udziale niektórych ministerstw. Spośród kilkudziesięciu zorganizowanych konferencji warto tu wymienić:
− Osiągnięcia i potrzeby badawcze w województwie koszalińskim do 1980 r.
(1973);
− Wybrane problemy gospodarki przestrzennej, morskiej i regionalnej, wspólnie z KPZK przy Prezydium PAN (1973);
− Przemiany osadnictwa wiejskiego na Pomorzu Zachodnim – wspólnie z Komitetem Nauk Historycznych PAN (1977);
− Narodowy Spis Powszechny 1978 jako źródło informacji o migracjach ludności Polski – seminarium międzynarodowe, wspólnie z SGPiS i GUS (1978);
− Nadmorska gmina turystyczna (1978);
− Funkcjonowanie organów władzy i administracji państwowej w gminach
o przewadze gospodarki uspołecznionej, wspólnie z PAN (1979);
− Rachunek ekonomiczny a podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie rolnym,
wspólnie z AR w Szczecinie (1983);
− Założenia ochrony i kształtowania środowiska oraz problemy rozwoju funkcji turystyczno-wypoczynkowych w makroregionie północnym – wspólnie
z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów (1983);
− Kierunki poprawy efektywności żywienia zwierząt produkcyjnych, wspólnie
z AR w Szczecinie (1984);
− Ochrona strefy przybrzeża i rybołówstwa morskiego (1987);
− Społeczeństwo i gospodarka Pomorza Zachodniego, wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim (1987);
− Efektywność gospodarowania w rolnictwie (1988).
Materiały z tych i innych konferencji naukowych wraz z wypracowanymi
wnioskami wysyłano do określonych ministerstw, instytutów PAN i wielu innych jednostek szczebla centralnego i wojewódzkiego. Przez dłuższy czas były
one przydatne w ich działalności. Szczególne znaczenie dla dalszej pracy KONB
i innych placówek naukowych miały materiały i publikacja pt. Osiągnięcia i potrzeby badawcze w województwie koszalińskim.
Konferencja na ten właśnie temat odbyła się 20 listopada 1973 r., a zbiór referatów i sprawozdania z obrad w komisjach ukazały się drukiem w roku następnym. Konferencję tę zorganizowano na wzór II Kongresu Nauki Polskiej, którego
uczestnikiem był doc. E.Z. Zdrojewski. Z jego inicjatywy do jej przygotowań
włączono ponad 20 uczelni, instytutów i placówek badawczo-rozwojowych dzia-
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łających na obszarze województwa. Obrady zgromadziły około 160 osób, głównie
z terenu całego Pomorza, ale i z innych regionów kraju. To m.in. z tego powodu
uznano, iż był to w rzeczywistości I kongres nauki pomorskiej. Najpierw na sesji
plenarnej referat nt. „Zadania nauki w społeczno-gospodarczym rozwoju kraju
i województwa” wygłosił prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz – dyrektor departamentu w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Następnie obrady toczyły się
w 4 komisjach, w których referaty wprowadzające, obejmujące określone dziedziny nauki, wygłosili: doc. dr E.Z. Zdrojewski, dr S. Szała, doc. dr T. Karpiński
i doc. dr A. Czarnik. W dyskusji zabrało głos ponad 50 osób. Wnioski z obrad
komisji przedstawili na sesji plenarnej ich przewodniczący: dr A. Goldmann,
dr E. Kapsa, doc. dr L. Jastrzębski i doc. dr T. Szrubka.
Szczególne znaczenie tej konferencji polegało na tym, że niejako „zinwentaryzowano” postulaty i wiele tematów badawczych na następne lata. To do tych
zestawów problemów badawczych przez następne lata nawiązywali pracownicy
KONB i innych placówek naukowych, a także kierownicy poszczególnych seminariów doktoranckich i ich uczestnicy. W ten sposób wypełniane były istniejące
luki badawcze i wydawnicze w regionie.
Organizowanie konferencji i udział pracowników KONB w obradach poza
regionem, liczne publikacje ośrodka i artykułów w czasopismach krajowych – to
istotny wkład jego kadry w popularyzację województwa. Ale to nie jedyne formy upowszechniania osiągnięć i różnorodnych potrzeb mieszkańców regionu.
Podobną rolę spełniały liczne spotkania, odczyty i prelekcje organizowane w bibliotekach, szkołach, klubach MPiK „Ruch”, jednostkach wojskowych, ośrodkach wczasowych itp. Tylko w Roku Nauki Polskiej (1973) zorganizowano ich
około 120. Temu samemu celowi służyły prowadzone przez szereg lat cykliczne
spotkania w ramach: „Koszalińskich Czwartków”, „Studium Wiedzy o Regionie”, rzadziej w „Dniach Książki Regionalnej” i innych. Liczne też były artykuły
prasowe oraz wystąpienia pracowników KONB w radiu i telewizji. Z racji swych
zainteresowań zawodowych kadra ośrodka brała aktywny udział w pracach towarzystw naukowych, takich jak: PTH, PTE, PTS, PTG, PTD, PTS, PTL, stowarzyszeń zrzeszonych w NOT i innych.
KONB, rozwijając wielokierunkową działalność naukową, był co jakiś czas
niejako „odkrywany” przez określone instytucje szczebla centralnego. Jego wyniki badawcze i wydawnicze, aktywny udział kadry w badaniach i konferencjach
ogólnokrajowych przyczyniły się do wzrostu jego rangi i bardzo satysfakcjonujących propozycji. Będąc czterokrotnie wybieranym do Rady Towarzystw Na-
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ukowych i Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN, dzieliłem się doświadczeniem oraz inicjatywami na tym forum. Mówiono wręcz o ekspansji naukowej
koszalińskiego środowiska naukowego. Wszystko to przyczyniło się do licznych
wizyt znaczących osób w nauce polskiej i pewnych sugestii dotyczących ewentualnego przekształcenia KONB w instytut państwowy.
Godne odnotowania były m.in.: wizyta mgr. Mieczysława Kazimierczuka – wiceministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki, prof. dr. hab.
Mieczysława Klimaszewskiego – wiceprzewodniczącego Rady Państwa,
prof. dr. hab. Szczepana Pieniążka – wiceprezesa PAN, prof. dr. hab. Antoniego
Rajkiewicza – dyrektora Zespołu Planowania Społecznego w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Z inicjatywy mgr. Edwarda Hałonia – dyrektora generalnego w PAN – do Koszalina zwoływano narady dyrektorów podobnych placówek jak KONB w istotnych dla nich sprawach. Po zapoznaniu się z wynikami
i planami działalności ośrodka wybitny prawnik i poseł na Sejm prof. Sylwester
Zawadzki z Warszawy zgodził się na objęcie funkcji przewodniczącego Rady
Naukowej KONB w Koszalinie itd. Rodziły się realne podstawy do podniesienia
rangi ośrodka.
W połowie lat 70. zrodziła się więc myśl przekształcenia KONB w państwowy instytut naukowy o regionalnym lub międzyregionalnym zasięgu. W tym czasie w Warszawie rodziła się myśl o utworzeniu np. Instytutu Wielkich Aglomeracji, którego centralę przymierzano utworzyć m.in. w Koszalinie. Mimo poparcia
sąsiednich ośrodków naukowych, zwłaszcza Szczecina, osobiście nie podchwyciłem tej inicjatywy. Być może postąpiłem niesłusznie, oceniając zbyt skromnie
swoje i całego środowiska naukowego możliwości. Uznałem jednak, iż siedzibą
tego typu placówki powinna być właśnie jedna z dużych aglomeracji.
Ponownie myśl o przekształceniu ośrodka w instytut na mocy uchwały
rządowej powróciła około 80. roku. Tym razem starannie przygotowano plan
działań, uzyskano szereg popierających opinii, m.in. Polskiej Akademii Nauk,
Komisji Rozwoju Makroregionu Północnego. Odchodząc z początkiem 1982 r.
z ośrodka, swojemu następcy przekazałem protokolarnie w teczce sprawy do załatwienia oraz zgromadzone materiały w tej sprawie. Były bardzo duże szanse
na pozytywne jej załatwienie. Gdyby starania te doprowadzono do skutku, Państwowy Instytut Naukowo-Badawczy miałby jeszcze większe szanse rozwoju,
a w przypadku pojawiających się ewentualnych trudności, trudniej byłoby go
zlikwidować.
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Niestety, starań tych nie kontynuowano. „Wygaszono” też funkcjonowanie
seminariów doktoranckich. Po zmianach ustrojowych, a także zmianach zasad finansowania tego typu placówek, wojewodzie koszalińskiemu ułatwiono podjęcie
decyzji o likwidacji KONB (9 sierpnia 1991 r.).
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Establishment – Development – Liquidation
Summary
Between 1972 and 1991 Koszalin Research Centre was engaged in multifaceted activity.
The study covers organizational and personnel development as well as research, publishing and popularizing activities.
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Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r. określił ramy
współpracy gospodarczej między partnerami umowy. Strony uznały w preambule, iż współpraca gospodarcza jest niezbędnym czynnikiem rozwoju szerokich
dwustronnych stosunków na stabilnej i trwałej podstawie, zmniejszenia różnic rozwojowych oraz umocnienia zaufania między obu Państwami i Narodami, a także wyraziły wolę istotnego rozszerzenia i pogłębienia tej współpracy
w przyszłości.
Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej w dniu 1.05.2004 r. znacznie zintensyfikowało polsko-niemieckie kontakty gospodarcze. Według danych
wstępnych GUS obroty polsko-niemieckie wyniosły w 2011 r. około 69 miliardów
euro. Od 20 lat RFN pozostaje pierwszym partnerem handlowym Polski, która
dla RFN jest 10 partnerem w obrotach handlowych. Niemcy, po Holandii, są na
drugim miejscu wśród najważniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce.
Istotnym elementem współpracy bilateralnej jest współpraca przygraniczna, która przyczynia się do umacniania polsko-niemieckiego partnerstwa. Dzięki
	
Traktat podpisali w Bonn ze strony polskiej Jan Krzysztof Bielecki i Krzysztof Skubiszewski,
ze strony niemieckiej Helmut Kohl i Hans-Dietrich Genscher.

DzU 1992, nr 14, poz. 56.
	
Współpraca gospodarcza: Niemcy. Notatka informacyjna o RFN i współpracy gospodarczej
z Polską; www.mg.gov.pl.
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niej następuje gospodarcza aktywizacja polskich regionów przygranicznych, poprawia się stan zagospodarowania przestrzennego obszarów wzdłuż granicy oraz
rozwija się transport i infrastruktura.
Mówiąc o współpracy gospodarczej, mamy najczęściej na myśli stricte handlowe kontakty, obrót towarowy czy też świadczenie usług poza granicami. Z formalnego punktu widzenia kontakty takie umożliwiają i ułatwiają unormowania
prawne, umowy bilateralne, oświadczenia o współpracy oraz różnego rodzaju
branżowe uzgodnienia.
Nie należy jednak zapominać o wadze i wpływie na rozwój współpracy
gospodarczej, jaką ma wola polityczna elit rządzących, nie tylko na poziomie
centralnym, ale przede wszystkim w poszczególnych regionach. Odpowiedni,
przyjazny klimat, zrozumienie dla korzyści płynących ze wzajemnych relacji,
ich przełożenie na rozwój regionu, dostęp do know-how i nowych rynków ma
znaczenie nie do przecenienia.
Pomorze Zachodnie zawsze czerpało korzyści wynikające z racji renty
geograficznej. Jeszcze na długo przed wejściem Polski do UE można było
tu zauważyć sprzyjający klimat oraz otwartość władz i przedsiębiorców na
współpracę i inwestycje zagraniczne. Przygraniczne i nadmorskie usytuowanie regionu ułatwiało kontakty z sąsiadami, zarówno w sferze społecznej, jak
i gospodarczej. W dużej mierze właśnie korzyści płynące z owej bliskości granic kształtowały świadomość mieszkańców województwa otwartą na kontakty i zagraniczne inwestycje. Poprzez odpowiednie wykorzystanie potencjału
ekonomicznego i dogodnego położenia geograficznego województwo zachodniopomorskie ma szansę stać się ważnym regionem w rozszerzonej Unii Europejskiej.
Uczestnictwo we Wspólnym Europejskim Rynku dało kolejny, duży impuls do zachodniopomorskiej przedsiębiorczości. Rozwój gospodarki wspierany jest przez zachodniopomorskie samorządy, które w sposób aktywny
zabiegają o nowych inwestorów, stwarzając im atrakcyjne warunki do prowadzenia biznesu, m.in. w ramach stref ekonomicznych. Pozyskiwanie inwestycji
strategicznych przez gminy, inicjatywy i współpraca władz samorządowych
wszystkich szczebli w tym zakresie oraz współdziałanie z instytucjami wspierającymi tego typu przedsięwzięcia mają zasadnicze znaczenie w procesie rozwoju regionu.
Położenie Pomorza Zachodniego, jako najdalej wysuniętego na północny
zachód regionu Polski, sprzyja dobrosąsiedzkim kontaktom, głównie z Niemca-

Współpraca gospodarcza Pomorza Zachodniego...

91

mi i Skandynawią. Fakt ten spowodował, iż po okresie przemian ustrojowych
w Polsce właśnie na pograniczu obserwowano dynamiczny transfer doświadczeń, związanych nie tylko z integracją europejską, tworzeniem demokratycznych struktur i mechanizmów państwa, ale także transfer wiedzy i doświadczeń
związanych z rozwojem gospodarczym, ekologią, ochroną środowiska, rozwojem
turystyki i z wielu innymi dziedzinami.
Wśród wielu partnerów zagranicznych województwo zachodniopomorskie
(wcześniej jako województwo szczecińskie) współpracuje z Krajem Związkowym Meklemburgią-Pomorzem Przednim od 1991 r. Pierwsze Wspólne Oświadczenia o współpracy między tymi regionami wyprzedziły o kilka miesięcy podpisanie Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. W minionym dwudziestoleciu na
pograniczu polsko-niemieckim zrealizowano wiele interesujących oraz ważnych
przedsięwzięć i projektów. Spośród nich na szczególną uwagę zasługują wzajemne gospodarcze prezentacje regionalne oraz działalność polsko-niemieckiego
Domu Gospodarki w Szczecinie.
Polsko-niemieckie prezentacje gospodarcze
W 1997 r. w celu bliższego poznania sąsiedniego regionu i nawiązania kontaktów
wojewoda szczeciński i premier Meklemburgii wystąpili z inicjatywą organizacji
wzajemnych prezentacji mających charakter dni kultury, połączonych z prezentacją gospodarczo-naukową, we współpracy z Euroregionem Pomerania. Są one
organizowane nieprzerwanie od roku 1998 do chwili obecnej.
W maju 1998 r. Pomorze Zachodnie po raz pierwszy zaprezentowało się
w Meklemburgii pod hasłem: Region Szczeciński – sąsiad przedstawia się. W na-

	
Priorytety geograficzne współpracy zagranicznej. Priorytety współpracy zagranicznej województwa zachodniopomorskiego zostały przyjęte Uchwałą nr XXVI/269/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 02.12.2008 r.
	
Podstawą dotychczasowej współpracy transgranicznej między byłym województwem szczecińskim i Krajem Związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie było Wspólne Oświadczenie
podpisane 12.02.1991 r. przez wojewodę szczecińskiego i ministra gospodarki Meklemburgii-Pomorza Przedniego (dziedziny: planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, turystyka, zatrudnienie w obszarze przygranicznym, rozwój przejść granicznych, modernizacja i rozbudowa
połączeń komunikacyjnych drogowych, kolejowych i lotniczych) oraz Wspólne Oświadczenie
podpisane 18.03.1991 r. przez wojewodów: szczecińskiego, koszalińskiego i pilskiego oraz premiera Meklemburgii-Pomorza Przedniego (dziedziny: kultura, turystyka, ochrona środowiska,
rolnictwo, przejścia graniczne, wymiana informacji, wystawy i targi).
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stępnym roku odbyła się pierwsza prezentacja Meklemburgii w nowo powstałym
województwie zachodniopomorskim.
Prezentacja gospodarcza w 1999 r. przebiegała w formie jednodniowej giełdy kooperacyjnej polskich i niemieckich przedsiębiorców w Szczecinie i w Koszalinie oraz seminariów, paneli dyskusyjnych i warsztatów dla zainteresowanych
przedstawicieli kół gospodarczych, turystycznych i naukowych regionu zachodniopomorskiego. Głównym organizatorem było Polsko-Niemieckie Towarzystwo
Wspierania Gospodarki SA z siedzibą w Gorzowie, powołane w marcu 1994 r.
przez polskie województwa i niemieckie kraje związkowe z rejonów przygranicznych, które prowadziło akwizycję firm niemieckich i polskich do udziału
w giełdzie. Udział wzięło około 50 firm niemieckich i 120 polskich.
18 czerwca 2000 r. w Schwerinie zostało podpisane Wspólne Oświadczenie o współpracy transgranicznej między Województwem Zachodniopomorskim
a Krajem Związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie. Uroczystość podpisania wyżej wymienionego dokumentu włączona została do prezentacji Pomorza
Zachodniego w Meklemburgii w dniach 18.06.–2.07.2000 r. W ramach części gos
podarczej zorganizowano w Neubrandenburgu seminarium i giełdę kooperacyjną
dla polskich i niemieckich firm zainteresowanych współpracą.
W 2001 r. Meklemburgia zaprezentowała w województwie zachodniopomorskim temat: Szanse poszerzenia Unii Europejskiej na Wschód. W 2002 r. nasz
region przedstawił w Meklemburgii następujące panele tematyczne: 1) Turystyka
(Koncepcja ścieżek rowerowych w województwie zachodniopomorskim i ich połączenia do odcinków międzynarodowych; 2) Systemy wizualnej identyfikacji
firm i miejscowości z transgranicznym transportem turystycznym; 3) Technologie i innowacje (Rola techniki informacyjnej w kształceniu, Innowacje w gos
podarce komunalnej); 4) Gospodarka morska i portowa (Porty i przystanie jako
centra rozwoju gospodarczego).
Integracja Polski z Unią Europejską to temat kolejnej prezentacji Meklemburgii w Szczecinie, która miała miejsce 4 listopada 2003 r. Odbyły się dwa
www.wprost.pl, Gospodarka – Jak założyć firmę w Niemczech?, 23.06.2004 r.
Wspólne Oświadczenie o współpracy transgranicznej między Województwem Zachodniopomorskim a Krajem Związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie podpisane zostało przez Józefa
Jerzego Falińskiego, marszałka województwa zachodniopomorskiego, wojewodę zachodniopomorskiego Władysława Lisewskiego oraz premiera Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze
Przednie Haralda Ringsdorffa. Strony zadeklarowały, iż „zamierzają dalej rozwijać i inicjować
współpracę oraz wspólne projekty w następujących dziedzinach: gospodarki, turystyki, transportu i technologii”.
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warsztaty tematyczne: 1) Normy i certyfikaty w Unii Europejskiej na przykładzie przedsiębiorstwa z Meklemburgii-Pomorza Przedniego (dla polskich firm);
2) Struktury handlowe w Polsce (dla niemieckich firm). Imprezie gospodarczej
towarzyszył polsko-niemiecki pokaz mody „Baltic Sea Fashion”, zorganizowany w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Tematem wiodącym prezentacji województwa zachodniopomorskiego w Meklemburgii w 2004 r. była nauka
i gospodarka. Impreza odbyła się 8 czerwca w Greifswaldzie. W części panelowej poruszono dwa tematy: 1) Zachodniopomorskie Centrum Zaawansowanych
Technologii; 2) Informatyka. Ponadto nastąpiło uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego o współpracy w ramach projektu BalticNet-PlasmaTec.
W 2005 r. prezentacja naszego niemieckiego sąsiada w województwie
zachodniopomorskim odbyła się 23 listopada w Koszalinie pod hasłem przewodnim Nauka i Gospodarka. Przeprowadzono cztery warsztaty tematyczne:
1) Technologia przetwarzania żywności; 2) Technologie plazmy; 3) Medycyna
regeneratywna – materiały zastępujące kość w stomatologii; 4) Wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii – biomasa. Podczas prezentacji nastąpiło podpisanie
Listu Intencyjnego powołującego do życia sieć BalticBioEnergyNet.
W roku 2006 w Schwerinie temat główny podczas prezentacji gospodarczej
województwa zachodniopomorskiego w Meklemburgii brzmiał Człowiek, zdrowie, gospodarka. Podczas paneli tematycznych poruszono cztery zagadnienia:
1) Technologie w środowisku człowieka; 2) Żywność przyszłości; 3) Rola rehabilitacji i odnowy biologicznej w otoczeniu człowieka; 4) Biomasa – stan i per	
„Na temat” (pismo Politechniki Koszalińskiej) 2004, nr 4 (39), s. 17. Projekt BalticNet-PlasmaTec oparty jest na idei wspólnych działań ośrodków naukowych oraz przemysłowych, sąsiadujących ze sobą regionów: Meklemburgii-Pomorza Przedniego i województwa zachodniopomorskiego, mających na celu utworzenie platformy naukowo-technologicznej promującej rozwój
oraz zastosowania przemysłowe technologii plazmowych. Partnerami projektu są politechniki:
Koszalińska i Szczecińska, parki naukowo-technologiczne oraz Instytut Fizyki Plazmy Niskotemperaturowej i Instytut Fizyki Uniwersytetu w Greifswaldzie. Działania te sprzyjać mają zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu współpracujących regionów, podnosząc ich atrakcyjność
i konkurencyjność w skali wspólnoty europejskiej. Przyjmując, że pierwsze kontakty zostały nawiązane podczas Prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w Rostoku w 2002 r., podpisanie ww. Listu Intencyjnego było zwieńczeniem dotychczasowych kontaktów i początkiem
nawiązania wzajemnej współpracy pomiędzy ośrodkami naukowo-badawczymi z Greifswaldu,
Koszalina i Szczecina.
	
Sieć zainicjowana 25.11.2005 r. przez uniwersytet w Stralsundzie i Politechnikę Koszalińską
podpisaniem ww. Listu Intencyjnego, której celem jest współpraca naukowo-gospodarcza partnerów w regionie Morza Bałtyckiego (w ramach Euroregionu Pomerania) w dziedzinie bioenergii
(m.in. w zakresie działania grup eksperckich, informacji i transferu technologii, organizacji konferencji i warsztatów, realizacji wspólnych projektów), www.fh-stralsund.de Laboratory for Integrated Energy Systems. BaBEt (Baltic Bio Energy Net).
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spektywy – podsumowanie porozumienia w dziedzinie wykorzystania energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Prezentacja odbyła się 13 czerwca.
Jubileuszowa (dziesiąta) prezentacja gospodarcza Meklemburgii w naszym
regionie odbyła się 21 czerwca 2007 r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Tym razem tematem wydarzenia była Międzynarodowa współpraca w dziedzinie turystyki. Podczas dwóch warsztatów tematycznych omówiono następujące
tematy: 1) Popularyzację jakości. Czego oczekuje klient (gość)?; 2) Kwalifikacje
i dokształcanie w gospodarce turystycznej.
Prezentację gospodarczą województwa zachodniopomorskiego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim w 2008 r. postanowiono poświęcić tematowi
energii odnawialnej. Impreza odbyła się 27 listopada 2008 r. w Ivenack. Eksperci dyskutowali podczas trzech paneli tematycznych: 1) Planowanie energetyki ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnych i rozwoju obszarów
wiejskich; 2) Międzyregionalne Centrum Kompetencji Energii Odnawialnych;
3) Biogazownie – uregulowania prawne i finansowe / rozwiązania techniczne
i gospodarcze / system wsparcia. Uczestnicy imprezy zaproszeni zostali także do
odwiedzenia firmy działającej w branży energii odnawialnej.
W dniach 27–28 maja 2009 r. w Kołobrzegu miała miejsce prezentacja gos
podarcza Meklemburgii w naszym województwie pod hasłem przewodnim Inżynieria ochrony środowiska. Zainteresowani uczestniczyli w dwóch warsztatach
tematycznych: 1) Przetwarzanie odpadów; 2) Odnawialne źródła energii.
W roku 2010 Meklemburgia gościła województwo zachodniopomorskie.
Część plenarna odbyła się 6 maja w Rostoku. Prezentacji towarzyszyły Targi
Morskie BalticFuture 201010, odbywające się w dniach 4–6 maja 2010 r., w których nasze województwo także uczestniczyło. Temat prezentacji, nawiązując do
charakteru targów, brzmiał Bałtyk morzem przyszłości. Udział naszego regionu
w targach wzbogacił program prezentacji i stworzył możliwość dotarcia do szerszego grona zainteresowanych. Podczas części plenarnej wygłoszono referat pt.
Bałtycka przestrzeń naukowo-badawcza w gospodarce morskiej ze szczególnym
uwzględnieniem współpracy ośrodków naukowych Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Następnie odbyły się dwa warsztaty tematyczne: 1) Gospodarka morska; 2) Turystyka wodna. W 2011 r. Kraj
Związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie prezentował się w województwie
zachodniopomorskim. Obrady plenarne i warsztaty w ramach prezentacji odbyły
się 27 kwietnia 2011 r. w hotelu „Radisson Blu” w Szczecinie. W związku z przy10

Zachodniopomorskie na BalticFuture, www.gospodarkamorska.pl.
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padającym na 1 maja 2011 r. otwarciem rynku pracy w RFN strona niemiecka
zaproponowała, aby tematem prezentacji był swobodny przepływ pracowników.
Zagadnienie to nadal budzi szerokie zainteresowanie zarówno po polskiej, jak
i niemieckiej stronie.
W październiku 2012 r., w trakcie 22. Targów Budowlanych RoBau w Rostoku11, zaplanowano prezentację gospodarczą województwa zachodniopomorskiego
w Meklemburgii-Pomorzu Przednim pod hasłem Rzemiosło – szanse i bariery,
poświęconą rzemiosłu i zagadnieniom z nim związanym, m.in. kształceniu ustawicznemu, ratowaniu ginących zawodów i powstawaniu nowych profesji. Przedsiębiorcy-rzemieślnicy działający po obu stronach granicy wymieniali się doświadczeniami w trakcie dwóch warsztatów poświęconych szkolnictwu zawodowemu
oraz wspólnemu rynkowi usługowemu. Rzemiosło to dziedzina gospodarki, która
w ostatnim dwudziestoleciu uległa ogromnej transformacji, zaś bezpośrednie kontakty z partnerami niemieckimi stwarzają nowe możliwości współpracy.
Zróżnicowany program, aktywny udział wielu projektodawców, duże zainteresowanie mieszkańców po obu stronach granicy oraz wola osób odpowiedzialnych zarówno w Zachodniopomorskiem, jak i w Meklemburgii zadecydowały
o tym, że wzajemne prezentacje stanowią stały punkt współpracy pomiędzy
naszymi regionami. Organizatorem tego przedsięwzięcia z polskiej strony jest
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a ze strony niemiec
kiej rząd Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie. W prezentacjach uczestniczą projektodawcy reprezentujący różne dziedziny życia, którzy po
drugiej stronie granicy mają już swojego partnera. Od początku ważnym celem
przedsięwzięcia było kojarzenie nowych partnerów po obu stronach granicy polsko-niemieckiej i zaproszenie ich do wspólnych projektów. Kolejnym istotnym
celem jest dążenie do długotrwałej współpracy, która perspektywicznie opiera
się na stałej partnerskiej podstawie. Te cele w wielu przypadkach zostały osiągnięte. Odzwierciedlają się w licznych związkach, jakie powstały w ciągu tych lat
pomiędzy projektodawcami, tj. szkołami, związkami, firmami, teatrami, grupami muzycznymi etc., które z kolei często wzmocnione są przyjacielskimi więzami pojedynczych osób.
Prezentacje żyją przede wszystkim dzięki kreatywności i bogactwu pomysłów projektodawców. Rozpiętość, stopień oddziaływania oraz wymiar prezentacji mogą udokumentować następujące liczby: w ciągu ostatnich 14 lat odbyło
się w sumie ponad 300 projektów, imprez i spotkań. Setki osób przygotowało
11

Nowe możliwości współpracy z Niemcami, www.izba.info.
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i przeprowadziło liczne wystawy, koncerty, odczyty, warsztaty, giełdy kontaktów, festiwale, spotkania młodzieży etc., w których uczestniczyło wielu gości
z obu regionów. Programy prezentacji stanowią tradycyjnie kolorową mieszankę
„starych” i „nowych” partnerów z różnych środowisk życia kulturalnego, gospodarczego i społecznego po obu stronach granicy, są mieszanką tradycji i nowoczesności, historii i teraźniejszości. Stwarzają one okazję nie tylko do spotkania
głównych przedstawicieli obu regionów, lecz stanowią przede wszystkim forum,
na którym spotykają się projektodawcy i przedstawiciele różnych instytucji, aby
wymienić się doświadczeniami i wspólnie świętować.
Urozmaicony program imprez przyciąga wielu zainteresowanych przedsiębiorców, naukowców i przedstawicieli instytucji wspierających przedsiębiorczość,
zarówno z polskiej, jak i niemieckiej strony. Rozpiętość programu uzależniona
jest od możliwości finansowych regionów i zaangażowania różnych podmiotów
po obu stronach granicy.
Wzajemne prezentacje stały się w tym czasie sercem transgranicznej współpracy pomiędzy Meklemburgią-Pomorzem Przednim i województwem zachodniopomorskim. Inicjatywa ta wypłynęła już poza granice obu regionów i zajmuje
w całej polsko-niemieckiej współpracy niezrównane miejsce. Zostało to wyraźnie zaakcentowane także podczas realizacji projektu w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/200612. Struktura partnerska i efekty transgraniczne osiągane
podczas prezentacji są w dużej mierze zgodne z podstawowymi zasadami i wymaganiami Unii Europejskiej wobec współpracy transgranicznej13.
Polsko-niemiecki projekt Dom Gospodarki
Sprzyjający klimat polityczny oraz otwartość mieszkańców obu regionów zaowocowały powstaniem w 2000 r. w Szczecinie polsko-niemieckiego Domu
Gospodarki (niem. Haus der Wirschaft). Zainaugurował on swoją działalność
11 października 2000 r. w Centrum Integracji Europejskiej w Szczecinie. Instytucja ta powstała z inicjatywy Izby Przemysłowo-Handlowej w Neubrandenburgu. W ramach projektu zaangażowane są lub były różne podmioty: Zespół
Roboczy Polsko-Niemieckiej Współpracy Kas Oszczędnościowych, Kasa
Oszczędnościowa Uecker-Randow oraz Kasa Oszczędnościowa Pomorza Przedniego, a także Izba Rzemieślnicza Wschodniej Meklemburgii-Pomorza Przednie12
13

Rok Polsko-Niemiecki, www.paiz.gov.pl.
Współpraca transgraniczna w Europie, www.stat.gov.pl.
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go, Izba Przemysłowo-Handlowa w Rostoku i od 2010 r. Izba Przemysłowo-Handlowa w Schwerinie. Ponadto do 2009 r. współpracowała w ramach projektu także
Izba Inżynierów Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Zaangażowane było także
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego
i Związek Przedsiębiorców Pomorza Przedniego. Do 2002 r. partnerem ze strony
polskiej była Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, a od 2003 r. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego.
Dom Gospodarki od początku spełniał rolę instytucji doradczej, wspierającej
niemieckich oraz polskich przedsiębiorców w zakresie unormowań prawnych i w kojarzeniu partnerów handlowych. W swojej dwunastoletniej historii udzielił pomocy
w ponad 18 tys. przypadków. W tym celu przeprowadzono około 4 tys. rozmów
doradczych oraz ponad 3 tys. razy poszukiwano partnerów dla przedsiębiorców
polskich oraz niemieckich. Na bieżąco udzielano także odpowiedzi na konkretne
zapytania ze strony firm.
W ramach projektu organizowano corocznie giełdy kooperacyjne adresowane do przedsiębiorców z różnych branż, m.in. spożywczej, budowlanej, drzewnej, meblowej, transportowej czy też do sektora energii odnawialnej i konwencjonalnej. W ww. giełdach wzięło udział ponad 5 tys. firm, przekazano ponad
10 tys. danych kontaktowych polskich i niemieckich przedsiębiorców, zainteresowanych nawiązaniem współpracy. Poza zaangażowaniem w organizację
giełd Dom Gospodarki prowadzi także bazę kooperacji stałą i bezpłatną dla
przedsiębiorców po obu stronach granicy. Z jej analizy widać wyraźnie, iż coraz
więcej niemieckich firm szuka partnerów w Polsce14.
Polsko-Niemiecki Krąg Gospodarczy
Ważnym projektem, który okazał się dużym sukcesem, są spotkania Kręgu Gos
podarczego prowadzone przez Dom Gospodarki w formie forum dyskusyjnego.
Odbywają się one regularnie, przeważnie raz w miesiącu w Szczecinie lub na
posiedzeniach wyjazdowych, od roku 2001 do chwili obecnej. Poruszane są tu
tematy nie tylko związane z gospodarką, ale również o charakterze społecznym.
Uczestniczą w nich eksperci z różnych branż, przedstawiciele polityki, administracji, dyplomacji, gospodarki, nauki, mediów. W spotkaniach uczestniczyło ponad 6 tys. osób z Polski i Niemiec.
14
Polsko-niemiecki projekt Dom Gospodarki w Szczecinie obchodził 10-lecie istnienia, http://
berlin.trade.gov.pl.
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W roku 2001 odbyło się siedem spotkań Polsko-Niemieckiego Kręgu Gospodarczego. Na pierwszym spotkaniu w kwietniu poruszano problem ruchu
przygranicznego na Zalewie Szczecińskim. Wzięli w nim udział przedstawiciele
Urzędu Morskiego oraz Izby Celnej w Szczecinie, a ze strony niemieckiej – reprezentanci firm ze Stralsundu, Ueckermünde oraz liczni zaproszeni goście z obu
regionów. Drugie posiedzenie odbyło się pod hasłem Problemy przedsiębiorców
w kontaktach z urzędami skarbowymi. Referaty wygłosili przedstawiciele
III Urzędu Skarbowego i Izby Skarbowej w Szczecinie oraz reprezentanci Ministerstwa Finansów Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Kolejne, trzecie spotkanie Kręgu Gospodarczego zorganizowano w czerwcu na temat aktualnej problematyki celnej. Uczestniczyli w nim pracownicy urzędów celnych w Kołbaskowie
i w Pomellen. Tematem lipcowego spotkania natomiast było Rozszerzenie Unii
Europejskiej na Wschód z udziałem reprezentantów Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie i Kancelarii Stanu Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Powakacyjne posiedzenie kręgu odbyło się we wrześniu. Uczestnicy tym razem dyskutowali
na temat przestępczości gospodarczej. Głos zabrali reprezentanci Wojewódzkiej
Komendy Policji w Szczecinie oraz Urzędu Kryminalnego Meklemburgii-Pomorza Przedniego. W trakcie kolejnego spotkania w listopadzie rozmawiano na
temat polityki rynku pracy z udziałem dyrektorów urzędów pracy w Szczecinie
i w Neubrandenburgu. Ostatnie posiedzenie Kręgu Gospodarczego w 2001 r. poświęcone było tematowi EURO – pierwszy bilans i perspektywy. Temat zaprezentowali przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego i prezydent Banku Centralnego w Hamburgu.
W 2002 r. odbyło się dziewięć posiedzeń Kręgu Gospodarczego. Na pierwszym spotkaniu w styczniu omawiano problemy w zakresie straży granicznej.
Udział wzięli eksperci ze służby granicznej w Lubieszynie i Pasewalku. Na następnym w lutym prezydent Szczecina Edmund Runowicz dokonał prezentacji
pt. Szczecin jako centrum gospodarcze. W marcu uczestnicy kolejnego spotkania
dyskutowali na temat finansowania przedsięwzięć eksportowych. Głos zabrali prezes Banku Handlowego w Szczecinie oraz przedstawiciel Commerzbank
z Berlina. Na posiedzeniu w kwietniu prezes Porta Holding SA w Szczecinie
przedstawił aktualną sytuację w Stoczni Szczecińskiej, natomiast w maju omawiano problemy w zakresie żeglugi morskiej. W spotkaniu udział wziął dyrektor
Urzędu Morskiego w Szczecinie i kierownik Wydziału ds. Turystyki Morskiej
w Ministerstwie Gospodarki Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Tematem spotkania w czerwcu było Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej szansą dla przed-
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siębiorstw z branży ochrony środowiska. Głos zabrał dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego oraz minister środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Na kolejnym spotkaniu Kręgu Gospodarczego we wrześniu konsul honorowy RFN w Szczecinie i konsul generalny RFN w Gdańsku przedstawili zadania Konsulatu Generalnego oraz Konsulatu Honorowego. W listopadzie tematem
spotkania uczestników Kręgu była prezentacja aktualnych trendów gospodarczych i politycznych województwa zachodniopomorskiego dokonana przez wicewojewodę zachodniopomorskiego.
Na ostatnim spotkaniu w grudniu omawiano temat Rolnictwo w Polsce
w kontekście negocjacji przedakcesyjnych z udziałem dyrektora Departamentu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa Meklemburgii-Pomorza Przedniego.
W 2003 r. miało miejsce 9 spotkań Kręgu Gospodarczego. Pierwsze, styczniowe, zorganizowano z nowo wybranym prezydentem Szczecina, z którym
rozmawiano o współpracy z miastem. Tematem posiedzenia w lutym były Perspektywy współpracy Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie
z Województwem Zachodniopomorskim. W trakcie spotkania podpisano umowę o współpracy z nowym partnerem Polsko-Niemieckiego Domu Gospodarki
w Szczecinie – z Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego w Szczecinie. Udział wzięli minister gospodarki Meklemburgii-Pomorza
Przedniego, wicewojewoda zachodniopomorski, konsul generalny RFN w Gdańsku oraz prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego w Szczecinie. Spotkanie w marcu poświęcone zostało zadaniom urzędów
celnych w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód. Temat zaprezentowali dyrektorzy Izby Celnej w Szczecinie i Urzędu Celnego w Pomellen.
Na posiedzeniu w kwietniu przedstawiciel Polsko-Niemieckiego Towarzystwa
Wspierania Gospodarki SA w Gorzowie dokonał prezentacji nowego portalu internetowego (www.infopolen.de). Tematem spotkania w maju z udziałem rektora
i prorektora Politechniki Szczecińskiej była współpraca regionów przygranicznych w sferze gospodarki, nauki i oświaty. W czerwcu natomiast zorganizowane zostało spotkanie w ogrodzie Ośrodka Integracji Europejskiej w Szczecinie,
gdzie zaproszeni goście z kręgów polityki i gospodarki obu krajów mieli okazję
do przeprowadzenia indywidualnych rozmów. Powakacyjne spotkanie we wrześniu poświęcone zostało omówieniu aktualnej sytuacji gospodarczej i politycz-
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nej oraz współpracy regionów przygranicznych Polski i Niemiec. Udział w nim
wzięli marszałek województwa zachodniopomorskiego i premier Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie. Na kolejnym posiedzeniu Kręgu Gos
podarczego w październiku przedstawiono działalność Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO w Szczecinie15. W grudniu zorganizowano
ostatnie spotkanie w 2003 r., którego tematem wiodącym była ochrona firm oraz
zabezpieczenie kosztów procesowych w zakresie transgranicznego obrotu towarów i usług.
Cykl 8 spotkań Kręgu Gospodarczego w 2004 r. zainaugurowało posiedzenie
w lutym, w trakcie którego dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Przekształceń
Własnościowych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawił
sytuację i perspektywy prywatyzacji w Polsce. Tematem kolejnego spotkania
w marcu był Euroregion Pomerania – partner regionalnego wspierania gospodarki, który zaprezentował prezydent Euroregionu Pomerania ze strony niemieckiej.
Na spotkaniu w kwietniu minister pracy, budownictwa i rozwoju Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa przedstawili uczestnikom Kręgu Gospodarczego transgraniczne projekty w zakresie gospodarki przestrzennej między
Polską a Niemcami. W maju 2004 r. w ogrodzie Ośrodka Integracji Europejskiej
w Szczecinie zorganizowano dla gości Kręgu Gospodarczego uroczystą imprezę
z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kolejne spotkanie, które odbyło
się w czerwcu, poświęcone zostało turystyce zdrowotnej. Temat został przedstawiony przez członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i przewodniczącego Komisji ds. Zdrowia, Opieki Socjalnej i Bezpieczeństwa Publicznego
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, a ze strony niemieckiej przez sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Meklemburgii-Pomorza Przedniego
oraz przedstawicieli firmy MEDI GEIF Gruppe i BioCon Valley. Po letniej przerwie, we wrześniu, odbyło się kolejne posiedzenie Kręgu z udziałem ambasadora RFN w Polsce oraz ministra gospodarki Meklemburgii-Pomorza Przedniego.
Rozmawiano na temat procesu intergracji europejskiej. Goście i uczestnicy spotkania wzięli następnie udział w przyjęciu z okazji Dnia Zjednoczenia Niemiec.
Na spotkaniu w listopadzie konsul honorowy RFN w Szczecinie przedstawił
aktualną sytuację polityczną w Polsce i w województwie zachodniopomorskim.
Rok 2004 zakończono spotkaniem w grudniu, w trakcie którego omawiano zagadnienia dotyczące infrastruktury drogowej między Polską i Niemcami. Ze strony
15
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niemieckiej udział wzięli przedstawiciele Federalnego Ministerstwa Transportu,
Budownictwa i Mieszkalnictwa RFN i Ministerstwa Gospodarki Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz ze strony polskiej reprezentanci Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, a także dyplomaci z Ambasady RP
w Niemczech i z Ambasady RFN w Polsce.
Kolejny 2005 rok to 10 spotkań uczestników Polsko-Niemieckiego Kręgu
Gospodarczego. Pierwsze styczniowe posiedzenie poświęcone zostało prezentacji inicjatywy pn. Niemiecki Rok w Polsce – Polski Rok w Niemczech16. Projekt
przedstawił pełnomocnik ds. europejskich Ambasady RFN w Polsce. Na kolejnym spotkaniu, w lutym, poruszono temat Bezpieczeństwo wewnętrzne, prewencja oraz współpraca w zwalczaniu przestępczości gospodarczej. W dyskusji głos
zabrali dyrektor Urzędu Kryminalnego Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz
zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie. W trakcie posiedzenia
Kręgu w marcu rozmawiano na temat podatków w transgranicznym obrocie gospodarczym z udziałem minister finansów Meklemburgii-Pomorza Przedniego
i dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie. Kwietniowe spotkanie poświęcono roli
mediów w integracji regionów. Temat został przedstawiony przez redaktora na
czelnego „Nordkuriera” w Neubrandenburgu oraz redaktora naczelnego „Kuriera Szczecińskiego”. Rozwój turystyki wzdłuż granicy – transgraniczne koncepty
turystyczne to temat majowego posiedzenia Kręgu, który przedstawili prezydent
Związku Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego i prezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie. W czerwcu uczestnicy Kręgu Gospodarczego oraz goście z kręgów polityki i gospodarki obu krajów
spotkali się w ogrodzie Ośrodka Integracji Europejskiej w Szczecinie, gdzie mieli okazję do przeprowadzenia indywidualnych rozmów. Spotkanie wrześniowe
poświęcono tematyce rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Potencjał naszego
województwa oraz sąsiedniego regionu w tej dziedzinie przedstawili minister żywienia, rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa Meklemburgii-Pomorza Przedniego
oraz dyrektor Departamentu Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. W październiku odbyła się uroczystość obchodów
5-lecia działalności Polsko-Niemieckiego Domu Gospodarki w Szczecinie pn.
Wspólnie silny region. W imprezie udział wzięli minister gospodarki Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz były komisarz Unii Europejskiej, a także przedstawiciele Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Kolejne spotkanie
Kręgu Gospodarczego odbyło się w listopadzie w Koszalinie, w ramach Prezen16
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tacji Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie w województwie
zachodniopomorskim. Tym razem tematem była Nauka i Gospodarka. W prezentacji i w spotkaniu Kręgu udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa
Gospodarki Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, rektor Politechniki Koszalińskiej, prezydent
Koszalina, przedstawiciele Wyższej Szkoły Technicznej w Neubrandenburgu
oraz uniwersytetu w Greifswaldzie. Na ostatnim spotkaniu w grudniu dokonano
podsumowania pracy Kręgu Gospodarczego w roku 2005 oraz omówiono propozycje tematyczne na kolejny rok.
W roku 2006 odnotowano 9 spotkań Kręgu Gospodarczego. Rozpoczęto
od spotkania w lutym, w trakcie którego dyskutowano na temat udziału polskich
i niemieckich przedsiębiorstw w przetargach publicznych w kraju sąsiednim.
Udział wzięli eksperci z Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz przedstawiciele firm ze Szczecina i z Berlina. Posiedzenie w marcu poświęcone zostało
regulacjom i zmianom podatkowym po wejściu Polski do Unii Europejskiej,
które uczestnikom kręgu przedstawił dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie.
Na spotkaniu w kwietniu doradca prezydenta Izby Przemysłowo-Handlowej we
Lwowie ds. współpracy gospodarczej z zagranicą zaprezentował zgromadzonym
region (obwód) Lwów – centrum gospodarcze na granicy wschodniej Unii Europejskiej. Dyskutowano na temat zachęt inwestycyjnych i możliwości współpracy gospodarczej. Tematem spotkania w maju były możliwości zatrudniania
kadry pracowniczej z Polski i Niemiec w kraju sąsiednim, z udziałem prezesa
zarządu Dyrekcji Regionalnej Północ, Federalnej Agencji Pracy w Niemczech,
dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz wojewody zachodniopomorskiego. W czerwcu, dla uczestników Kręgu oraz polskich i niemieckich
przedsiębiorców zorganizowana została impreza w ogrodzie Ośrodka Integracji Europejskiej w Szczecinie, która była świetną okazją do swobodnej dyskusji.
Po wakacyjnej przerwie spotkanie we wrześniu poświęcone zostało systemom
zabezpieczenia społecznego w Polsce i w Niemczech. Głos w dyskusji zabrali
eksperci: naczelnik Wydziału Ubezpieczeń i Składek w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych w Szczecinie oraz dyrektor Referatu ds. Międzynarodowego Ubezpieczenia Społecznego w Federalnym Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej
w Bonn. Październikowe spotkanie Kręgu Gospodarczego zorganizowano przy
okazji przyjęcia w związku z Dniem Zjednoczenia Niemiec. Temat listopadowego spotkania to Polsko-Niemiecki Barometr Turystyczny. Udział w dyskusji
wzięli: przedstawiciel firmy dwif-Consulting GmbH z Berlina i kierownik Biura
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ds. Organizacji Regat The Tall Ships’ Races 2007 w Szczecinie. Spotkanie grudniowe miało tradycyjnie charakter podsumowujący bieżący rok.
W 2007 r. zorganizowano 9 spotkań Kręgu Gospodarczego, które zainaugurowano w lutym. Tematem posiedzenia było: Miasto Szczecin pod przewodnictwem nowego prezydenta. Gościem Kręgu był nowo wybrany prezydent Szczecina. W marcu wicepremier i minister gospodarki, pracy i turystyki
Meklemburgii-Pomorza Przedniego przedstawił temat Meklemburgia-Pomorze Przednie i Województwo Zachodniopomorskie – wspólne strategie rozwoju.
Kwietniowe posiedzenie poświęcone zostało ochronie praw własności przemysłowej i handlowej w aspekcie piractwa i podrabiania produktów markowych,
z udziałem ekspertów: ze strony polskiej – dyrektora Izby Celnej w Szczecinie,
a ze strony niemieckiej – dyrektora Naczelnej Dyrekcji Skarbowej w Hamburgu. Tematem spotkania Kręgu Gospodarczego w maju była prezentacja wzajemnych stosunków Polska–Niemcy od maja 2004 r. Temat omówili konsul generalny RFN w Polsce oraz przedstawiciele Federalnego Ministerstwa Gospodarki
i Technologii RFN oraz Instytutu Gospodarki Rynkowej w Gdańsku. W czerwcu
2007 r. miała miejsce kolejna prezentacja Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie w województwie zachodniopomorskim. W jej ramach odbyło się również posiedzenie Kręgu Gospodarczego z udziałem wicepremiera,
ministra gospodarki, pracy i turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz
marszałka województwa zachodniopomorskiego. Tematem dyskusji była Transgraniczna współpraca w zakresie turystyki. Wrześniowe spotkanie poświęcone
zostało tematyce sportowej – Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012 – szansą
dla polskich i niemieckich przedsiębiorców. W październiku uczestnicy Kręgu
Gospodarczego wzięli udział w przyjęciu z okazji Dnia Zjednoczenia Niemiec.
Tematem debaty listopadowej były wspólne inicjatywy w zakresie polepszenia infrastruktury komunikacyjno-transportowej w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. W spotkaniu udział wzięli minister infrastruktury, budownictwa
i rozwoju Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz zastępca
dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W grudniu podsumowano
pracę Kręgu Gospodarczego w roku 2007 i omówiono propozycje tematyczne na
następny rok.
W 2008 r. odnotowano 8 spotkań Kręgu Gospodarczego. Pierwsze odbyło
się w styczniu, podczas którego dyrektor Wydziału Zarządzania Regionalnym
Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie przedsta-
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wił temat Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007–201317. Kolejne posiedzenie odbyło się w marcu i poświęcone zostało
kształceniu pracowników w ramach dostępnych programów z udziałem unijnych
środków pomocowych w województwie zachodniopomorskim. Temat przedstawił zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. W kwietniu
uczestnicy Kręgu Gospodarczego dyskutowali na temat zachęt inwestycyjnych
dla inwestorów w województwie zachodniopomorskim. Temat przedstawił dyrektor Centrum Obsługi Inwestora w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego. Czerwcowe spotkanie połączone zostało z imprezą
w ogrodzie Ośrodka Integracji Europejskiej w Szczecinie. Polscy i niemieccy
przedsiębiorcy prowadzili wspólne rozmowy, dokonywali podsumowań i oceniali szanse na dalszy rozwój przygranicznej współpracy. Po letniej przerwie kolejne spotkanie miało miejsce we wrześniu. Tym razem rozmawiano na temat
współpracy Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Parlamentu Kraju
Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, z udziałem prezydent Landtagu
i wiceprzewodniczącego naszego Sejmiku. W październiku tradycyjnie odbyło
się przyjęcie z okazji Dnia Zjednoczenia Niemiec, w którym uczestniczyli goście
Kręgu Gospodarczego. Kolejne spotkanie odbyło się w listopadzie, a tematem
była transgraniczna współpraca przy zwalczaniu przestępstw gospodarczych,
z udziałem dyrektora Urzędu Kryminalnego Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie i kierownika Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej
Wojewódzkiej Komendy Policji w Szczecinie. W grudniu tradycyjnie dokonano
podsumowania pracy w roku 2008 oraz omówiono plany na rok 2009, zaś przewodniczący Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Meklemburgii-Pomorza Przedniego zaprezentował projekt Nauka języka polskiego w przygranicznych niemiec
kich przedszkolach18.
Rok 2009 to 8 spotkań Kręgu Gospodarczego. Na inauguracyjnym spotkaniu w lutym debatowano na temat Transgraniczna współpraca mediów – publikacja wiadomości na polsko-niemieckie tematy gospodarcze. Prezentacji dokonali
kierownik Haff-Müritz-Studios NDR oraz redaktor audycji Radio Pomerania.
W marcu goście Kręgu Gospodarczego mieli okazję wziąć udział w debacie na
temat Szczecin jako miasto targów i inwestycji, przy okazji wizyty na Międzynarodowych Targach Budownictwa, Energii i Inwestycji w Szczecinie. Ofertę inwestycyjną regionu omówili przedstawiciele Centrum Obsługi Inwestora w Urzę17
18
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dzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Majowe spotkanie
uczestników Kręgu miało charakter wyjazdowy i odbyło się w Goleniowskim
Parku Przemysłowym. Była to okazja do odwiedzenia firmy Rasch Tapetenfabrik
GmbH (niemiecki inwestor). Gospodarzem spotkania był burmistrz Goleniowa.
W czerwcu goście Kręgu Gospodarczego wzięli udział w tradycyjnej imprezie
w ogrodzie Ośrodka Integracji Europejskiej w Szczecinie, która była okazją do
bezpośrednich rozmów polskich i niemieckich przedsiębiorców. We wrześniu odbył się kolejny wyjazd uczestników Kręgu, tym razem do Stargardzkiego Parku
Przemysłowego, połączony ze zwiedzaniem firmy Backer OBR (szwedzki inwestor). W czasie wizyty w firmie gościom towarzyszyli przedstawiciele Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego i dyrektor Centrum Obsługi Inwestora w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. W październiku
uczestnicy Kręgu wzięli udział w przyjęciu z okazji Dnia Zjednoczenia Niemiec.
Tematem listopadowego spotkania były Transgraniczne projekty w zakresie planowania przestrzennego i infrastruktury z udziałem ministra infrastruktury,
budownictwa i rozwoju regionalnego Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz
zastępcy dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W grudniu, jak
zawsze, spotkanie poświęcone zostało podsumowaniu pracy Kręgu Gospodarczego w 2008 r. oraz omówieniu planu na rok 2009.
Rok 2010 rozpoczęto spotkaniem w marcu. Temat Wspólne polsko-niemiec
kie projekty w zakresie turystyki wodnej przedstawili eksperci: sekretarz stanu
w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Turystyki Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie ze Schwerina oraz wicedyrektor Biura Planowania
Przestrzennego Miasta Szczecin i kierownik Biura ds. Morskich Urzędu Miasta
w Szczecinie. Kolejne posiedzenie Kręgu odbyło się w kwietniu i poświęcone zostało energii odnawialnej. Temat Biomasa jako wizytówka województwa zachodniopomorskiego – wykorzystanie roślin energetycznych zaprezentowali dyrektor
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, przedstawiciele firm niemieckich oraz specjalista ds. energii odnawialnej
w Ośrodku Badawczym Ostoja. Spotkanie w maju powiązane zostało z Polsko-Niemieckim Forum Branży Obrotu Nieruchomościami. W czerwcu uczestnicy
Kręgu Gospodarczego po raz kolejny uczestniczyli w imprezie w ogrodzie Ośrodka Integracji Europejskiej w Szczecinie. Po wakacyjnej przerwie we wrześniu
odbyło się kolejne spotkanie, w trakcie którego debatowano na temat Swobody
dostępu do rynku pracy w UE – szanse i zagrożenia dla polskich i niemieckich
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przedsiębiorców w regionie przygranicznym. Udział wzięli dyrektor Wojewódzkiego Urzędy Pracy w Szczecinie i prezes Zarządu Dyrekcji Regionalnej Północ
Federalnej Agencji Pracy w Niemczech.
Wszechstronna działalność Domu Gospodarki pozwala zaliczyć go do grona
najaktywniejszych instytucji wspierających przedsiębiorczość na Pomorzu Zachodnim. Prowadząc działalność non profit, stanowi wzór wspierania procesu integracji
europejskiej. Polsko-Niemiecki Dom Gospodarki ułatwia polskim i niemieckim
przedsiębiorcom możliwość nawiązania współpracy, informując o obowiązujących
zasadach prawnych po obu stronach granicy i wymaganych formalnościach. Od momentu powstania wnosi znaczący wkład w zbliżenie środowisk gospodarczych, jest
swego rodzaju platformą artykułowania interesów przedsiębiorców oraz dyskusji
z przedstawicielami innych branż, głównie administracji.
W październiku 2010 r. projekt obchodził swoje 10-lecie. Przy okazji
świętowania jubileuszu dokonano podsumowania działalności i dotychczasowego dorobku Domu Gospodarki. Doceniając ważną rolę, jaką odgrywa ta instytucja w ramach kształtowania przygranicznych stosunkówo polsko-niemieckich
i w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego, Zarząd Województwa
Zachodniopomorskiego uhonorował Polsko-Niemiecki Dom Gospodarki Złotą
Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego, którą z rąk marszałka województwa
zachodniopmorskiego odebrał Manfred Ruprecht, prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Neubrandenburgu. Takie samo wyróżnienie na wniosek Bartłomieja
Sochańskiego, konsula honorowego RFN w Szczecinie, otrzymała Petra Hintze,
dyrektor zarządzająca w ww. izbie19.
Mimo że współpraca gospodarcza pomiędzy Zachodniopomorskiem a Krajem Związkowym Meklemburgią-Pomorzem Przednim sukcesywnie rozwija się, to
wciąż pozostają sfery wymagające bezpośredniego dialogu. Nadal mamy wiele do
zrobienia po obu stronach granicy, chociażby np. w pokonywaniu bariery językowej.
Ponadto nieustannie pojawiają się nowe tematy interesujące przedsiębiorców, np.
ostatnio otwarcie rynku pracy na terenie RFN. Zagadnień nurtujących polskie
i niemieckie firmy nie brakuje, więc Dom Gospodarki z pewnością nadal będzie
wspierał przedsiębiorców działających na pograniczu poprzez swoją działalność
informacyjną, organizację giełd kooperacyjnych oraz wspólne spotkania w ramach
Kręgu Gospodarczego, będące okazją do dyskutowania o problemach nurtujących
przedstawicieli biznesu po obu stronach granicy.
19
Gryf Zachodniopomorski na 10-lecie Polsko-Niemieckiego Domu Gospodarki w Szczecinie.
http://www.wwm.wzp.pl.
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Wzajemne prezentacje gospodarcze natomiast wnoszą nie tylko wkład
w zbliżenie pomiędzy dwoma regionami granicznymi, lecz także przyczyniają się
do pogłębienia procesu integracji europejskiej. Organizatorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych z obu regionów do uczestnictwa w tym projekcie, także
w przyszłości, i do wzbogacenia go swoimi pomysłami, inicjatywami i zaangażowaniem. Przyjacielskie relacje polsko-niemieckie żyją właśnie dzięki takiemu
partnerstwu. Są one najlepszym dowodem na to, że współpraca transgraniczna
buduje fundament, który podtrzymuje dobrosąsiedzkie stosunki polsko-niemiec
kie. Wszyscy, którzy dotychczas uczestniczyli w prezentacjach, przyczynili
się do ich owocnego rozwoju. Byłoby dobrze, aby powyższa inicjatywa także
w przyszłości stanowiła nadal platformę spotkań i wymiany, która ludziom po
obu stronach granicy pomaga przekazać wiedzę o sąsiedzie, jego kraju, kulturze
i historii, pozwala poznać i lepiej go zrozumieć oraz żyć z nim w przyjacielskich
stosunkach.
Podsumowanie
Istotnym elementem współpracy bilateralnej jest współpraca przygraniczna, która przyczynia się do umacniania polsko-niemieckiego partnerstwa. Ramy współpracy polsko-niemieckiej określił traktat z 1991 r.
Położenie Pomorza Zachodniego, jako najdalej wysuniętego na północny
zachód regionu Polski, sprzyja dobrosąsiedzkim kontaktom, głównie z Niemcami
i Skandynawią. Województwo zachodniopomorskie (wcześniej jako województwo szczecińskie) współpracuje z Krajem Związkowym Meklemburgia-Pomorze
Przednie od 1991 r. Władze obu regionów wystąpiły w 1997 r. z inicjatywą organizacji wzajemnych prezentacji, mających charakter dni kultury połączonych
z prezentacją gospodarczo-naukową, we współpracy z Euroregionem Pomerania.
Są one organizowane nieprzerwanie od roku 1998 do chwili obecnej.
Sprzyjający klimat polityczny oraz otwartość mieszkańców obu regionów
zaowocowały także powstaniem w 2000 r. w Szczecinie polsko-niemieckiego
Domu Gospodarki, który zainicjował, odbywające się do dziś, spotkania polskich
i niemieckich przedsiębiorców w ramach tzw. Kręgu Gospodarczego.
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Economic co-operation of the Western Pomerania
and German Vorpommern in the first two decades
of the III Republic of Poland
Summary
Cross-border co-operation constitutes an important element of the bilateral co-operation,
since it contributes to the strengthening of Polish – German partnership. Frames of Polish
– German co-operation are defined in the treaty of 1991.
Location of Western Pomerania, as the most west-northern Polish region facilitates
good neighbor relations, mainly with Germany and Scandinavia. The Westpomeranian
Region (former Szczecin Voivodship) has been co-operating with the Mecklenburg-Vorpommern since 1991. In 1997 both regional authorities came up with the idea of organizing mutual presentations of cultural character joined with the business and science,
in co-operation with the Pomerania Euroregion. They have been organized incessantly
since 1998 up till now.
Favourable political atmosphere connected to the openness of the inhabitants of
both regions succeeded in creation in Szczecin Polish – German Business House which
initiated organized constantly meetings of Polish and German entrepreneurs in the frames
of so called Business (Economic) Circle.
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W biegu noworocznym wokół Jeziora Głębokiego (5 km) rozegranym 1 stycznia uczestniczyło ponad 300 osób, a zwycięzcami zostali Zbigniew Kalinowski
i Izabela Tomaszewska. 8 stycznia na hali przy stadionie rozegrano wojewódzkie zawody otwarcia roku. Wzięli w nich udział przede wszystkim juniorzy
i młodzieżowcy. Na wyróżnienie zasługują następujące rezultaty: 60 m Olimpia
Warkusz (KUSY) – 8,76 s, Igor Fijałkowski (OLIMPIA Szczecin) – 7,08 s, 60 m
płotki Karina Żebrowska (OLIMPIA) – 10,72 s i Jakub Juniewicz (POMERANIA Szczecin) – 8,24 s, skok wzwyż Sławomir Antczak (OLIMPIA) – 185 cm,
w skoku w dal zwyciężył Alan Krasnoborski (OLIMPIA) – 6,37 m, a w trójskoku ten sam zawodnik uzyskał 12,45 m. 23 stycznia rozegrano pierwszy bieg
Szczecińskiej Ligii Biegowej wokół Arkonki, a zwyciężyli w nim Małgorzata
Ostrowska i Kamil Tarnowski – oboje ze Szczecina. Podsumowano także wyniki
Ligii Biegowej za cały 2010 r., a zwycięzcami zostali Marta Flisek i Sebastian
Kiełpiński (oboje ze Szczecina). W końcu stycznia na hali przy stadionie MKL
rozegrano Halowe Mistrzostwa Okręgu juniorów i młodzików, w których uczestniczyło 226 zawodników. W dniach 29–30 stycznia w Spale odbyły się halowe
MPJ. W biegu na 200 m brązowy medal wywalczył Igor Fijałkowski (OLIMPIA)
czasem 22,35 s. W skoku o tyczce czwarte miejsce zajęła Anastazja Kaliniczenko
wynikiem 3,10 m. 2 lutego w Lasku Arkońskim rozegrano wojewódzkie biegi
przełajowe, w których uczestniczyło 685 zawodników, a zwycięzcami poszczególnych biegów zostali: Kamil Stojek, Agnieszka Skóra, Paulina Gabrysiak, Kamila Żebrowska, Denis Puch, Oskar Frydrychiewicz i Daniel Niźnik. 5 lutego
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wychowanek ÓSEMKI Police (obecnie zawodnik bydgoskiego ZAWISZY) Marcin Lewandowski zajął trzecie miejsce w halowym biegu na 800 m w Stuttgardzie
(Niemcy) czasem 1:46,17 min. Na początku lutego rozegrano drugi bieg Ligi Biegowej (7,5 km), w którym zwyciężyli Paweł Pawliszak przed Adrianem Szczepańskim oraz Helena Lebowska przed Joanną Stemplowską. 12 lutego w Doniec
ku (Ukraina) Monika Pyrek zajęła czwarte miejsce w skoku o tyczce rezultatem
4,60 m. W tym czasie M. Lewandowski w Düsseldorfie zajął drugie miejsce w halowym biegu na 1500 m czasem 3:40,24 min. 14 lutego w niemieckim Karlsruhe
Marcin Lewandowski ustanowił halowy rekord Polski w biegu na 1500 m czasem 3:38,90 min. Podczas halowych MP w Bydgoszczy Monika Pyrek skoczyła
o tyczce tylko 4,45 m, zajmując dalsze miejsce. Na początku marca w halowych
ME wychowankowie Ósemki Police – Marcin Lewandowski zdobył srebrny
medal w biegu na 800 m (1:48,23 min), a Bartosz Nowicki medal brązowy na
1500 m czasem 3:41,03 min. 6 marca podczas III edycji Ligi Biegowej w Szczecinie (7,5 km) zwyciężył Robert Szych (były zawodnik MKL i były dyrektor
Wydziału Sportu i KF UM w Szczecinie), drugie miejsce zajął Bartosz Smęda,
a trzecie Adrian Szymański. W biegu kobiet zwyciężyła Małgorzata Otworowska
przed Joanną Stępowską i Wiolettą Murawską. W biegu juniorów (1750 m) zwycięzcami zostali Jakub Murawski i Patrycja Łużyńska. W marcu podczas ME weteranów w Gandawie (Belgia) Wacław Krankowski zwyciężył w pchnięciu kulą,
Krzysztof Borowski zwyciężył w biegu na 3000 m (9:56,80 min), a w kategorii
55 lat Henryk Radzikowski ustanowił rekord Polski w kuli 15,31 m (wszyscy ze
Szczecina). W marcu w przełajowych mistrzostwach Szczecina zwyciężyli Ewa
Rybacka (Gryfice) i Maciej Twór z Płot. Rozegrano także mistrzostwa przełajowe w kategorii „Sprawni Razem” – dla upośledzonych umysłowo. Od kwietnia
na stadionie MKL przy ul. Litewskiej rozgrywano zawody biegowe dla amatorów – „Biegam, bo lubię”. 10 kwietnia w Dębnie Lubuskim rozegrano maraton
(jako MP), w którym zwyciężyli Iwan Babaryka z Ukrainy oraz Białorusinka
Maria Butakowa. Najlepszym zawodnikiem z województwa zachodniopomorskiego był Łukasz Hryciuk z Dębna, zajmując ósme miejsce, a na MP był piąty.
20 kwietnia na Jasnych Błoniach w Szczecinie rozegrano szkolne zawody sztafetowe, w których zwyciężyły drużyny żeńska i męska z II LO w Szczecinie.
26 kwietnia podczas zawodów na wózkach inwalidzkich (handbike) we Francji na
44 km szczecinianin Arkadiusz Skrzypiński (na 211 zawodników z 24 krajów) zajął drugie miejsce. W kwietniu w alejkach parku w Szczecinie-Zdrojach rozegrano
9-kilometrowy bieg przełajowy, który wygrał Sylwester Szychowski (Szczecin)
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oraz Renata Kosica z Poznania. Monika Pyrek za zeszłoroczne zwycięstwo w turnieju „Tańca z gwiazdami” odebrała nagrodę – samochód Mercedes Benz DDB.
Jarosław Janicki z Gryfina jako reprezentant Szczecina zajął piąte miejsce w biegu
na 50 km we włoskim Di Ronagano czasem 3:06,10 godz. Zwyciężył Kenijczyk
Metto Philemon Kipkening (2:58,07 godz.). 1 maja na Jasnych Błoniach w Szczecinie rozegrano Bieg Papieski (3,2 km) – 800 uczestników, w którym zwycięstwa
odnieśli Anna Florek i Zbigniew Kalinowski. W połowie maja w kolejnej edycji
Ligii Biegowej wokół Arkonki (7,5 km) zwyciężyli Sabina Jachnik przed Wiolettą
Murawską i Dariusz Sanieski przed Kamilem Tarnowskim. W gronie juniorów
(1750 m) najlepszymi okazali się Patrycja Łyżyńska i Jakub Murawski. W końcu
maja rozegrano w Lasku Arkońskim półmaraton (21,1 km, 120 osób), a zwycięzcami zostali Sabina Jachnik przed Anną Koterską i Hanną Skalską oraz Zbigniew
Murawski przed Jackiem Dębowskim i Wiesławem Kotarskim.
W maju Monika Pyrek rozpoczęła występy na stadionie. W pierwszym
starcie w czeskiej Ostrawie skoczyła o tyczce jedynie 4,20 m. 5 czerwca w Policach rozegrano „Policką Piętnastkę” – 15 km. Zwyciężył Dariusz Kruczkowski (Szklarska Poręba), a czwarte miejsce zajął Zbigniew Kalinowski z Polic.
W gronie kobiet zwyciężyła Edyta Rybacka z Gryfina przed Sabiną Jachnik ze
Szczecina. W gronie „wózkarzy” najlepszym okazał się Jan Pienio ze Szczecina. W Policach podobnie jak i w Szczecinie organizowano „czwartki lekkoatletyczne” dla młodzieży, aby zachęcić młodych ludzi do uprawiania lekkoatletyki.
W połowie czerwca w Lasku Arkońskim rozegrano kolejną edycję Ligi Biegowej
(2 razy wokół Arkonki – 7,5 km). W kategorii kobiet zwyciężyła Sabina Jachnik
przed Wiolettą Murawską i Ewą Rozkrut, a wśród mężczyzn najlepszym okazał
się Robert Kopcewicz (Goleniów), drugim był Igor Niewiarowski (Kołobrzeg),
a trzecim Tomasz Waszczuk (Szczecin). Wśród juniorów (1750 m) zwyciężyli
Jakub Murawski i Nikola Murawska – oboje ze Szczecina.
25 czerwca w Szczecinie rozegrano Memoriał Kusocińskiego. M. Pyrek zajęła tam trzecie miejsce wynikiem 4,50 (uzyskując minimum na mistrzostwach
świata), w biegu memoriałowym na 3000 m zwyciężył Rosjanin Walentin Smirnow (7:49,11 min), 1500 m wygrał Kenijczyk Benson Seurei (3:36,72 min), w młocie kobiet zwyciężyła Tatiana Łysenko (Rosja) wynikiem 70,18 m. 1 lipca podczas
Diamentowej Ligi w Lozannie wychowanek Ósemki Police – obecnie zawodnik Zawiszy Bydgoszcz – Marcin Lewandowski zajął drugie miejsce w biegu na
800 m czasem 1:45,01 min.
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3 lipca ulicami Szczecina zorganizowano amatorski masowy bieg uliczny
(3 km) dla uczczenia przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej – „Z Urzędu
Miejskiego na Wały Chrobrego”. W lipcu w Gdańsku odbyły się młodzieżowe
MP, na których Michał Mikulicz zdobył złoty medal w rzucie dyskiem (53,44 m),
Adrian Strzałkowski był drugi w skoku w dal (7,75 m). Także w lipcu zorganizowano w Puszczy Wkrzańskiej z Polic do Szczecina „Bieg Dzika” (10 km
– 150 uczestników), który zakończył się zwycięstwem Jerzego Skarżyńskiego
przed Łukaszem Maciejewskim. Bieg ekstremalny wygrał Wojciech Bobrowski
(Police) przed Tomaszem Waszczukiem (Szczecin).
15 lipca na placu Lotników w Szczecinie rozegrano tradycyjny konkurs skoków o tyczce. Zwyciężył zawodnik bydgoskiego Zawiszy Paweł Wojciechowski,
ustanawiając rekord Polski wynikiem 5,91 m. Podczas letnich MP rozegranych
w lipcu w Bydgoszczy Monika Pyrek zdobyła srebrny medal w skoku o tyczce
wynikiem 4,60 m, Renata Pliś ze Świnoujścia była trzecia w biegu na 800 m
(2:02,55 min). 28 sierpnia rozegrano w Szczecinie „Półmaraton Gryfa” (21 km,
97 m), który ukończyło 786 zawodników (rekord udziału). Zwyciężył Kenijczyk
Bonifacy Ndwany (1:05,35 godz.) oraz Białorusinka Alena Beresłowa. Najlepszym ze Szczecina był Rafał Wójcik, który zajął wysokie szóste miejsce. W biegu
tym uczestniczyli także działacze sportowi – Paweł Bartnik, Robert Szych, Piotr
Grzegórzek (triatlonista) i inni wyczynowcy i amatorzy. W końcu sierpnia w koreańskim Dageu rozegrano MŚ, na których Monika Pyrek zajęła 10 miejsce, skacząc o tyczce 4,55 m, a Marcin Lewandowski był czwarty na 800 m. Podczas MŚ
Monikę Pyrek ponownie wybrano do Komisji Zawodniczej JAAF. 1 września
w Puszczy Wkrzańskiej odbył się marsz na 100 km. Jako pierwszy metę przekroczył Robert Stanek ze Szczecina w czasie 18 godzin i 53 minut.
4 września rozegrano maraton Świnoujście–Wolgast (Niemcy), który wygrał Łukasz Hryciuk z Dębna (jako reprezentant Szczecina) czasem 2:35,34
godz., a drugim był Jarosław Janicki z Gryfina – 300 uczestników. W gronie
kobiet najlepsza była Niemka Juliane Heinze. W połowie września w Bielsku-Białej odbyły się MP w jeździe na wózkach (inwalidzi). Zwyciężył szczecinianin Zbigniew Wandachowicz przed Rafałem Wilkiem i drugim szczecinianinem
Arkadiuszem Skrzypińskim. W jeździe indywidualnej na czas najlepiej pojechał
Rafał Wilk, a Zbigniew Wandachowicz był trzeci. W Berlinie rozegrano maraton. W grupie jeżdżących na wózkach Arkadiusz Skrzypiński był drugi, a Jan
Pienio zajął 81 miejsce. Także we wrześniu rozegrano w Lasku Arkońskim (2x
wokół Arkonki 7,5 km) kolejny bieg przełajowy. Zwyciężyła Beata Pokrzywińska
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(32,25 min) oraz Igor Niewiarowski z Kołobrzegu (27,55 min) przed Tomaszem
Waszczukiem ze Szczecina. 2 października w Gryfinie odbył się Bieg Doliną
Dolnej Odry (11,5 km). Zwyciężył Niemiec A. Pulhnamm, a drugi był szczecinianin Łukasz Maciejewski.
Na początku października redakcja „Kuriera Szczecińskiego” podała, jakie
rekordy Polski ustanowiono w Szczecinie:
– rok 1951 – Edmund Potrzebowski – bieg na 1 km – 2:27,2 min,
– rok 1952 – Stefan Lewandowski – bieg na 1 km – 2:26,6 min,
– rok 1955 – Stefan Lewandowski – bieg na 1 km – 2:22,7 min,
– rok 1961 – Marian Foik – bieg na 100 m – 10,2 s,
– rok 1961 – Alfred Sosgórnik – pchnięcie kulą 18,24 m,
– rok 1965 – Wiesław Maniak – bieg na 100 m – 10,1 s,
– rok 1965 – Jerzy Detko – dziesięciobój – 7050 pkt,
– rok 1967 – Adam Kołodziejczyk – bieg na 110 m płotki – 13,9 s,
– rok 2011 – Paweł Wojciechowski – skok o tyczce – 5,91 m.
9 października w Policach odbył się ćwierćmaraton z udziałem 164 zawodników. Zwyciężył Marcin Zagórny z Rudnicy czasem 32,27 min, przed Zbigniewem Kalinowskim z Polic i Zbigniewem Murawskim ze Szczecina. W gronie
kobiet najlepiej pobiegła Ewa Huryń ze Szczecina (40,51 min), druga była Beata
Pokrzywińska, a trzecia Ola Łada (obie z Polic). Były też biegi dzieci, młodzików
oraz juniorów.
12 października w Szczecinie zmarł doskonały lekkoatleta szczeciński,
dziesięcioboista i tyczkarz Bolesław Pachół (ur. 1924 r.), mistrz Polski w dziesięcioboju z 1951 r., nauczyciel wychowania fizycznego i zawodnik AZS. Pracował
w SP 36 w Szczecinie.
W połowie października w kolejnej odsłonie Ligi Biegowej (7,5 km) zwyciężyli Kamil Tarnowski (AZS) i Beata Pokrzywińska. Wśród dzieci (1750 m)
najlepiej pobiegli Nikola Murawska i jej brat Jakub. Na początku listopada przy
dobrej pogodzie rozegrano w Goleniowie Milę Goleniowską – w seriach. Najlepiej pobiegł Marcin Lewandowski przed Leszkiem Zblewskim. Były też biegi
młodzieżowe i dziecięce. Bieg na bieżni na dystansie 10 km wygrał Ukrainiec
Witalij Szafar. W końcu listopada w kolejnym biegu na 7,5 km zwyciężyli Kamil
Tarnowski i Beata Pokrzywińska, a w gronie dzieci na 1750 m zwyciężyli Patrycja Łuczyńska i Jakub Murawski. W listopadzie Monika Pyrek przebywała na
obozie treningowym w Alicante (Hiszpania).
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W listopadzie 65-letni maratończyk ze Szczecina Bernard Fołtynowicz mógł
się pochwalić liczbą 89 maratonów przebiegniętych w Polsce, w Niemczech, we
Włoszech, w USA, w Paryżu i Atenach.
W lutym podczas kolarskich zawodów torowych w Berlinie Damian Zieliński wygrał sprint i keiryn. Na PŚ w angielskim Manchesterze w drugiej połowie
lutego Damian Zieliński zajął jedenaste miejsce w sprincie, a Maciej Bielecki był
34. W rywalizacji drużynowej na dochodzenie wraz z innymi zawodniczkami
polskimi Małgorzata Wojtyra (BO-GO) zajęła dwunaste miejsce. W wieloboju (omnium) Rafał Rytajczyk był czwarty. W keirynie Kamil Kuczyński (Piast
Szczecin) zajął też czwarte miejsce. Małgorzata Wojtyra w omnium zdobyła brązowy medal. W sprincie drużynowym Damian Zieliński i Maciej Bielecki zajęli
dziewiąte miejsce. W marcu podczas MŚ w kolarstwie torowym Maciej Bielecki,
Damian Zieliński i Kamil Kuczyński (Piast Szczecin) zajęli zespołowo dziewiąte
miejsce w sprincie drużynowym. Małgorzata Wojtyra była czwarta w wieloboju
kolarskim. Damian Zieliński zajął 15 miejsce w sprincie indywidualnym. Pozostali kolarze odpadli w eliminacjach. W Kielcach rozegrano MP weteranów. Brązowy medal wśród 40-latków wywalczył Rafał Dymek ze Szczecina, a Andrzej
Cieniuch w gronie 50-latków zdobył także brązowy medal. Złoty medal w gronie
70-latków wywalczył Tadeusz Sowa ze Stargardu (jako reprezentant Szczecina).
W kwietniu na szczecińskim torze rozegrano PP w kolarstwie torowym (I seria).
Damian Zieliński zwyciężył w omnium (Piast Szczecin), czwarte miejsce zajął
Konrad Dąbkowski, piąte Grzegorz Drejger (Bo-Go), szóste Maciej Bielecki.
W omnium średniodystansowym zwyciężył Kamil Kuczyński. W omnium kobiet
najlepsza okazała się Alena Amielusik (Białorusinka jeżdżąca w Bo-Go). Piąte
miejsce zajęła Daniela Szczuko. W grupie najmłodszych najlepiej jeździły Paulina Winiarska i Patryk Caban, oboje z Bo-Go. Od początku maja organizowano
na torze „czwartki kolarskie”, aby zachęcić młodzież do uprawiania kolarstwa.
12 czerwca w Szczecinie zorganizowano Święto Cyklistów. Ponad 1000 rowerzystów przejechało ulicami Szczecina, promując kolarstwo, był też piknik
z nagrodami.
W lipcu szczecinianie – Ryszard Romaniec, Wiesław Góra i Roman Nowak
– rowerami pojechali ze Szczecina na Krym (1800 km) do Symferopola, aby propagować sport kolarski. Także w lipcu Zdzisław Kalinowski z Choszczna – jako
reprezentant województwa zachodniopomorskiego ustanowił rekord Guinnessa,
jadąc rowerem bez przerwy przez 24 godziny. Przejechał w tym czasie 756 km
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i 627 m. Dwaj szczecinianie Bogusław Macal i Piotr Dul przez 9 dni przejechali
Alpy (ponad 600 km) – przeważnie pod górę. 28 sierpnia na ulicach Szczecina rozegrano kryteria uliczne. Młodzieżowcy jechali 12 i 21 km, seniorzy 20
i 35 km. W wyścigu na 130 m zwyciężył Damian Zieliński. Andrzej Trych z Komendy Straży Pożarnej w Szczecinie został mistrzem świata kolarzy szosowych
strażaków i policjantów w Nowym Yorku oraz zdobył srebrny medal w sprincie na 800 m. We wrześniu na MŚ w rowerach ręcznych (handbike) w Danii
Arkadiusz Skrzypiński zdobył srebrny medal, o milimetry przegrywając walkę
o złoto z Francuzem. Siódmy był tam Rafał Wilk, a dwunasty Z. Wandachowicz.
W jeździe na czas A. Skrzypiński był czwarty, Wilk szósty, a Renata Kałużna
siódma (wszyscy Start Szczecin). Podczas rozgrywanych w Danii szosowych MŚ
zawodniczka z Darłowa Katarzyna Kirschenstein (jako reprezentantka Szczecina) zajęła 14 miejsce, a jej koleżanka klubowa Alicja Konoś była 66. W październiku na zawodach torowych w Moskwie reprezentanci Polski Damian Zieliński, Maciej Białecki i Kamil Kuczyński w sprincie drużynowym wywalczyli
brązowy medal czasem 10.135 s (najlepszy rezultat od 5 lat). W połowie października podczas ME w holenderskim Apeldoorn Rafał Ratajczyk zdobył złoty
medal w wyścigu punktowanym. Drużyna sprinterów M. Bielecki, K. Kuczyński
i D. Zieliński wywalczyła brązowy medal, pokonując silny zespół Holendrów.
D. Zieliński i M. Bielecki dotarli do ćwierćfinałów w sprincie. W sprincie drużynowym Małgorzata Wojtyra (wraz z koleżankami z innych klubów) zajęła jedenaste miejsce, a w wyścigu drużynowym na 3 km były one ósme. W listopadzie
na PŚ w Astanie (Kazachstan) szczecińska drużyna – D. Zieliński, K. Kuczyński
i M. Bielecki zajęła w sprincie ósme miejsce, o 0,01 s gorzej od rekordu Polski.
M. Wojtyra zajęła dziewiąte miejsce w wyścigu punktowanym. Parę dni później
szczeciński kolarz Kamil Kuczyński wygrał konkurencję keirynu podczas Grand
Prix w Wiedniu.
Jesienią podsumowano dotychczasowe osiągnięcia XX lat istnienia Klubu
Kolarskiego Bo-Go. Podjęto uchwałę o nowej nazwie Klubu – Grupa Kolarska
Bo-Go Szczecin. Prezesem została była zawodniczka Agnieszka Godras, trenerem jej ojciec i założyciel klubu Bogdan Godras. Klub (prawie całkowicie żeński)
– kolarstwo raczej torowe.
W styczniu ARKONIA wygrała turniej piłki wodnej w Berlinie i prowadziła w ekstraklasie. W lutym ARKONIA dwa razy wygrała mecze z mistrzem
Polski ŁTS Łódź 10 : 9 i 11 : 8, a najwięcej bramek dla zespołu zdobył Robert
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Sekuła (2 razy po 5). Zespół szczeciński wygrał także dwa kolejne turnieje piłki
wodnej w Gorzowie Wlkp. i w Warszawie. W tym też miesiącu UKS Iskierka
Szczecin z Zespołu Szkół Specjalnych zorganizował w Szczecinie pływackie mistrzostwa okręgu. Podczas turnieju piłki wodnej o MP w Szczecinie ARKONIA
zdobyła srebrny medal. Zawodnicy szczecińscy pokonali m.in. mistrza Danii SK
Skagelse 14 : 7, a za najlepszego zawodnika uznano Roberta Sekułę. W marcu
juniorzy ARKONII wygrali turniej eliminacyjny do MPJ w piłce wodnej oraz
zwyciężyli w turnieju młodzieżowym do OOM.
W kwietniu w Szczecinie rozegrano PŚ w pływaniu z płetwami. Po trzy
złote medale wywalczyli Katarzyna Turczańska z Torunia i Weronika Prentka
z Poznania. Na turnieju piłki wodnej w Gorzowie zawodnicy ARKONII 2 razy
pokonali waterpolistów z Gorzowa 9 : 6 i 13 : 8. Podczas AMP rozegranych
w Warszawie szczecińscy akademicy zdobyli 8 medali, a najlepszymi pływakami
okazali się Adam Lautman (na 100 m stylem dowolnym) i Karolina Rutkowska (na
50 m stylem dowolnym) – oboje ze Szczecina. Podczas majowych MP Mateusz
Sawrymowicz zwyciężył w wyścigu na 1500 m (15:00,82 min), Przemysław Stańczyk wywalczył złoty medal na 800 m (8:02,76 min), był on czwarty na 1500 m
i ósmy na 400 m. Mateusz Sawrymowicz zdobył też srebrny medal na 400 m
stylem dowolnym (3:53,21 min). Prócz tego Filip Zebrowski (17 lat – był szósty
na 400 m 3:56,55 min) zajął szóste miejsce na 800 m i ósme na 1500 m. W tym
czasie zawodnicy ARKONII na nowym basenie w Szczecinie o nazwie „Floatnig
Arene” dwa razy pokonali waterpolistów z Gorzowa Wlkp. 16 : 9 i 15 : 8 i prowadzili w rozgrywkach o MP w piłce wodnej. W Raciborzu odbył się MP Szkół
Mistrzostwa Sportowego w Pływaniu. Zwyciężyła Szkoła MS 51 ze Szczecina
– 322 pkt i 17 medali (8 + 3 + 6) przed Szkołą MS w Raciborzu – 239 pkt i 11 medali (4 + 6 + 1). Za najlepszą zawodniczkę tych mistrzostw uznano Aleksandrę
Lewandowską (Szczecin) za wynik 2:15,46 min na 200 m ST, dowolnym i Julię
Szatanek (Racibórz) z rezultatem 2:17,18 min na tym samym dystansie. Zespół
ARKONII przegrał dwa ostatnie mecze o MP w piłce wodnej z ŁST Łódź 7 : 10
i 14 : 8 i zdobył srebrny medal MP. W czerwcu w Szczecinie zorganizowano MP
13-latków. Zwyciężyli młodzi pływacy ze Szczecina przed zawodnikami Krakowa i Koszalina. 1 lipca w Szczecinie odbyła się I runda eliminacji ME w piłce wodnej, na których reprezentacja Polski zremisowała z zespołem Malty 5 : 5.
W lipcu na MEJ w Belgradzie Dorota Kiljańska z MPK Szczecin wywalczyła
złoty medal na 800 m (8:40,48 min), a na 400 m odpadła w eliminacjach. Szóste
miejsce w wyścigu na 400 m zajął Filip Zaborowski z MPK Szczecin czasem
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3:55,41 min. Także w lipcu podczas OOM młodzi waterpoliści ARKONII zdobyli
srebrny medal, przegrywając mecz finałowy z zespołem Gorzowa Wlkp. jedną
bramką. Podczas OOM w Warszawie Filip Zaborowski zdobył dwa złote medale
(3:55,92 min) stylem dowolnym i 400 m zmiennym (4:28,63 min) oraz srebrny na
1500 m. Agnieszka Krzyżostaniak wywalczyła dwa srebrne medale na 50 i 100 m
stylem grzbietowym. Medal brązowy na 200 m stylem grzbietowym zdobyła Zuzanna Prosnak, a złoto zdobyła sztafeta chłopców 4 x 100 m dowolnym, srebrny
dziewcząt oraz dwa brązowe medale i dziewcząt sztafety 4 x 200 m. Podczas lipcowych MŚ w Szanghaju (Chiny) Mateusz Sawrymowicz odpadł w eliminacjach
na 1500 m. W Jałcie na Krymie rozegrano ME weteranów. Małgorzata Serbin
ze Szczecina wywalczyła tam 5 medali – 4 złote na 200, 400, 800 m i 3 km oraz
srebrny na 1500 m i ustanowiła 5 rekordów Polski w kategorii wiekowej 45–49
lat. We wrześniu w Szczecinie zorganizowano otwarte zawody pływackie jako
eliminacje do ME (grudzień w Szczecinie). Awans uzyskali: Mateusz Sawrymowicz, Przemysław Stańczyk, Filip Zaborowski, Dawid Zieliński, Oskar Krupecki,
Aleksander Danielewski, Agnieszka Krzyżostaniak. Podczas turnieju piłki wodnej o PP w Gliwicach drużyna ARKONII zajęła drugie miejsce, przegrywając
mecz finałowy z zespołem Łodzi 4 : 5. Na przełomie listopada i grudnia 7 „morsów” przepłynęło Odrę przez 2 tygodnie, pokonując 741 km z Kędzierzyna do
Szczecina. Na rozegranych w Emiratach Arabskich MŚ osób niepełnosprawnych
w pływaniu Paulina Woźniak (Start Szczecin) zdobyła 3 złote medale (100 m
klasycznym, 100 m motylem i 200 zmiennym oraz medal srebrny na 100 m stylem dowolnym). W dniach 8–10 grudnia w Szczecinie rozegrano ME w pływaniu
na krótkim basenie (25 m). Na nich Mateusz Sawrymowicz zdobył złoty medal
w wyścigu na 1500 m czasem 14:29,81 min, a na 400 m uzyskał czas 3:49,59 (odpadł w eliminacjach), Przemysław Stańczyk zajął 10 miejsce na 1500 m (15:08,59)
i 31 miejsce na 400 m (3:49,51), Oskar Krupecki na 50 m motylem miał czas
24,36 s, a na 100 m motylem 53,42 s (eliminacje). W eliminacjach odpadł też Filip
Zborowski i Agnieszka Krzyżostaniak – oboje z MKP Szczecin.
W marcu w Szczecinie odbyło się spotkanie z kajakarzem Jerzym Majcherczykiem, który przepłynął kajakiem ponad 100 km w najgłębszym kanionie świata – Canion del Colka w Peru, gdzie ściany skalne sięgają wysokości
– 3232 m z jednej strony i 4388 m z drugiej strony. W spływie uczestniczyli
szczecińscy kajakarze – Marek Gruszczyński, Andrzej Kozakiewicz, Mirosław
Tatarczuk. Istniejący od 3 lat amatorski klub MKS Wiking organizuje każdego
roku kilka spływów kajakowych dla mieszkańców Szczecina i województwa, aby
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propagować ten sport wyczynowo lub amatorsko. Spływy połączone są z grami
i zabawami na wodzie i na lądzie – bieg na orientację, biwaki itp. W czerwcu
w Bydgoszczy zorganizowano eliminacje do MEJ. Nominację wywalczyli Norbert Kuczyński (Wiskord) za wyścigi na 200, 500 i 1000 m – kadra młodzieżowa. Dobrze wypadli także Damian Uhle, Tomasz Domański, Kacper Szewczuk
i Sara Hamerska oraz Karolina Leśniewska. W lipcu na MPJ w Bydgoszczy złoty medal w wyścigu na K2-2000 m zdobyła Sara Hamerska i Katarzyna Leśniewska. Prócz tego złoty medal MP weteranów wywalczyła czwórka szczecinian – Sławomir Białek, Krzysztof Głowacki, Dariusz Koszykowski i Mirosław
Olejnik w K4-500 m. Medale brązowe przypadły Sarze Hamerskiej i Tomaszowi
Domańskiemu – obojgu za wyścigi K1-1000 m. W lipcu Artur Labuda i Robert
Piasecki ze Szczecina przepłynęli Polskę kajakiem z Bieszczad do Świnoujścia
1300 km w 30 dni. Należy zaznaczyć, iż są to ludzie niepełnosprawni. Latem
w Szczecinie można grupowo zwiedzać kajakiem baseny portowe i inne akweny
wodne. W sierpniu Piotr Owczarski (ze Szczecina) pętlą ze Stargardu, Iną przez
jez. Dąbie, Miedwie, Odrą dotarł do Szczecina – 120 km. 1 września w Kijowie
(Ukraina) odbyły się ME „Smoczych Łodzi”. Reprezentant Szczecina Mirosław
Olejnik wraz z osadą warszawską wywalczył 3 medale – złoto na 200 m, brązowy na 2 km i srebrny na 500 m. Do czołówki wojewódzkiej młodych kajakarzy
szczecińskich zaliczyć należy: Tomasza Domańskiego, Kaspra Szewczuka, Dominika Wawrzyniaka, Damiana Uhrle, Macieja Fedorkiewicza, Patryka Matuszewskiego, Sarę Hamerską i Karolinę Leśniewską – wszyscy z Wiskordu Szczecin. We wrześniu na ME weteranów we Włoszech czwórka K4-1000 m – złoty
medal, na 200 m srebrny, brązowy na 500 m. W osadzie płynęli: Mirosław Olejnik, Dariusz Koszykowski, Krzysztof Głowacki, Sławomir Białek. Aleksy Doba
ze Szczecina latem kajakiem przepłynął Atlantyk z Dakaru (Senegal) do Brazylii
w 98 dni, 23 godz. i 42 min – 5394 km.
Na początku stycznia w Szczecinie organizowano zawody dla amatorów
wioślarstwa na ergometrze wioślarskim, aby znaleźć następców Kolbowicza
i Wasielewskiego. Najlepiej wiosłowali na ergometrze Rafał Stasiak, Kamil Kusiński, Patryk Magiński i Patryk Pochwała. Na ME na ergometrze w Paryżu osób
niepełnosprawnych uczestniczyło kilku zawodników STARTU Szczecin. Jolanta
Pawlak wywalczyła tam srebrny medal, a Rober Studziński medal brązowy. Michał Gadowski zajął 4 miejsce, a Marek Szczepański piąte. Trenerem niepełnosprawnych wioślarzy jest Tomasz Kaźmierczak. W końcu stycznia w Jakuszycach
biegali na nartach Marek Kolbowicz i Konrad Wasielewski, który wygrał bieg na
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24 km w czasie 1:12,14 godz. W marcu reprezentacyjna czwórka (Kolbowicz,
Jeliński, Korol i Wasielewski) przebywała na obozie treningowym w Portugalii.
8 maja na Odrze w Szczecinie zorganizowano regaty ósemek. Zwyciężyła osada
Akademii Morskiej przed osadą Akademii Medycznej i Uniwersytetem Technologicznym. 25 maja we Włoszech odbyły się regaty osad niepełnosprawnych.
Narodowa ósemka złożona z wioślarzy szczecińskich i bydgoskich zajęła czwarte
miejsce. Dwójka mieszana Jolanta Pawlak i Michał Gadowski wywalczyła brązowy medal, Robert Studziński w jedynkach był szósty i czwarty, a czwórka
kobieca ze szczecinianką Agnieszką Rudnicką zdobyła srebrny medal. W końcu
maja na PŚ w Monachium polska reprezentacyjna czwórka (Korol, Jeliński, Kolbowicz i Wasielewski) zajęła piąte miejsce za Niemcami, Chorwatami, Ukraińcami i Brytyjczykami. Na początku czerwca na Malcie w Poznaniu rozegrano
MP (300 osad z 27 klubów). M. Kolbowicz i K. Wasielewski wywalczyli złoty
medal w dwójkach podwójnych. Drugi złoty medal zdobyła czwórka bez sternika
w. lekkiej – Kamil Tarnowski, Grzegorz Mądry, Tomasz Zagórski i Paweł Ciężkowski, a czwórka podwójna Marek Kolbowicz, Konrad Wasielewski, Bartosz
Jędrzejewski i Krzysztof Młynnik zdobyła medal brązowy. W połowie czerwca
w Kruszwicy odbyły się AMP, na których szczeciński AZS zajął ogólnie trzecie
miejsce, zdobywając pięć złotych medali: czwórka podwójna (Piotr Połomski,
Bartosz Jędrzejewski, Krzysztof Młynnik i Konrad Kuchta), dwójka podwójna (P. Połomski, B. Jędrzejewski) seniorzy, a w juniorach czwórka bez sternika
(S. Firmanty, W. Zub, O. Bonda i P. Boruc), dwójka podwójna (dwaj bracia Biernaccy) oraz medal brązowy czwórka bez sternika (Firmanty, Zub, Bonda i Boruc). Parę dni później również w Poznaniu odbyły się MP weteranów. Złote medale wywalczyła czwórka ze sternikiem (J. Wróblewski, M. Kowalewski, J. Jelec,
A. Błach, i st. Iwona Lepczyńska), czwórka podwójna (M. Kowalewski, E. Matyjaszczyk, J. Szarżanowicz i S. Czerwiński). Szczecińska ósemka wywalczyła
medal srebrny. W połowie czerwca Adam Korol na obozie w Wałczu odniósł
kontuzję i reprezentacyjna czwórka nie wzięła udziału w regatach o PŚ w Hamburgu. Na MPJ w Kruszwicy bracia Wiktor i Remigiusz Biernaccy w dwójkach
podwójnych wagi lekkiej wywalczyli złoty medal, R. Biernacki zdobył brązowy
medal w jedynkach, a w czwórkach bez sternika (Firmanty, Zub, Bonda i Boruc)
też zdobyli brązowy medal.
Podczas ME do 23 lat w belgijskiej Antwerpii uczestniczyło dwóch zawodników AZS Szczecin: Paweł Ciężkowski i Tomasz Zagórski w czwórkach podwójnych (plus dwóch z Zawiszy Bydgoszcz), zdobywając brązowy medal. Na MŚ
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w Bled (Słowenia) czwórka podwójna M. Kolbowicz, M. Jeliński, K. Wasielewski
i zamiast Korola Piotr Licznerski zajęła czwarte miejsce, ale uzyskała nominację
na IO do Londynu w 2012 r. Czwórka podwójna kombinowana: Konrad Wasielewski, Piotr Licznerski (obaj AZS Szczecin), Wiktor Chabelan (Poznań) i Kamil
Zajkowski (Płock) wywalczyli brązowy medal na ME w bułgarskim Płowdiw.
Na MŚ weteranów w Poznaniu szczecińscy wioślarze zdobyli 3 złote medale: Jacek Wróblewski i Dariusz Stefanowski w dwójkach bez sternika, Eugeniusz
Matyjaszek, Jarosław Butkiewicz, Jerzy Szarżanowicz i Sławomir Czerwiński
w czwórkach podwójnych oraz Sławomir Czerwiński w czwórkach bez sternika.
Uczestniczyło aż 3700 weteranów! W końcu września Marek Kolbowicz obchodził 25-lecie kariery wioślarskiej, cały czas w AZS Szczecin, co godne pochwały.
8 października na Kanale Żerańskim rozegrano długodystansowe (8 km) MP.
Złoty medal w jedynkach juniorów wywalczył Wiktor Biernacki, a srebrny jego
brat Remigiusz. W połowie września w Belwederze prezydent RP Bronisław
Komorowski wręczył medale 11 wybitnym sportowcom: Markowi Kolbowiczowi i Konradowi Wasielewskiemu (obaj AZS Szczecin), Tomaszowi Kucharskiemu (AZS Gorzów), Adamowi Korolowi (AZS Gdańsk), Leszkowi Blanikowi
(Gdańsk), Adamowi Małyszowi (Wisła), Otylii Jędrzejczak (Warszawa), Tomaszowi Majewskiemu i Justynie Kowalczyk. W grudniu w szczecińskim schronisku dla nieletnich zorganizowano zawody sportowe na ergometrze wioślarskim,
aby zachęcić młodych ludzi do sportu.
W styczniu po 32 latach żeglowania po morzach i oceanach kpt. Jerzy Radomski na jachcie „Czarny diament” powrócił do Szczecina. Był to najdłuższy
rejs świata. Także w styczniu Gutek Gutkowski – uczestnik regat wokół globu
„Velux 5 Oceans” z Kapsztadu (Afryka) do Villington w Nowej Zelandii – 7 tys.
mil morskich (mm), zajął drugie miejsce. 23 stycznia w Szczecinie w wieku 76 lat
zmarł zasłużony żeglarz Józef Demczuk. W lutym wydano książkę Krystyny
Pohl pt. Kapitanowie, a matką chrzestną była kpt. żeglugi wielkiej Danuta Barcikowska. W połowie lutego w Giżycku rozegrano MP w żeglarstwie lodowym (bojerach). Szczecinianin Błażej Błażowski zdobył dwa złote medale za zwycięstwa
w gronie juniorów i seniorów, a Hanna Zembrzuska była 5. 1 marca szczeciński
żeglarz Zbigniew Gutkowski na jachcie „Operon Racing” opłynął niebezpieczny
przylądek Horn podczas III etapu regat z Nowej Zelandii do Urugwaju – 6 tys.
mil morskich. Na ostatnich metrach wyprzedził Anglika o 40 s i zajął drugie
miejsce. Zwyciężył Amerykanin, wyprzedzając Polaka o dobę. W marcu kontr-
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admirał Czesław Dyrcz – rektor Akademii Marynarki Wojennej został ponownie
wybrany na „grotmaszta” Bractwa Kaphornowców. To wyróżnienie nadaje się
za opłynięcie przylądka Horn. Opłynął on Horn dwa razy na „Darze Młodzieży” i na ORP „Iskra”. 14 marca w Szczecinie w wieku 85 lat zmarł Ziemowit
Ostrowski – żeglarz i działacz Klubu Żeglarskiego. Mirosław Lewiński opłynął świat, czcząc pamięć Władysława Wagnera, który jako pierwszy Polak przed
drugą wojną opłynął świat, ale do Polski nie wrócił. W kwietniu wydano książkę
Romualda Pietraszka i Ryszarda Pospieszyńskiego pt. Morskie sprawy Polaków.
7 maja zorganizowano w Szczecinie regaty na Odrze jako pierwsze zawody otwarcia sezonu żeglarskiego. Żaglowiec „Fryderyk Chopin” zmienia port macierzysty ze Szczecina na Świnoujście. W maju przystąpiono do zorganizowania
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Otrzymano fundusze z Unii Europejskiej i przystąpiono do przebudowy kilku małych portów, aby przystosować je
do potrzeb żeglarstwa. Prezes SOZŻ Zbigniew Zalewski uhonorował Stanisława
Gawłowskiego medalem „65-lecia Żeglarstwa na Pomorzu Zachodnim”. Parę dni
wcześniej szczeciński żeglarz Tadeusz Siwiec otrzymał najwyższe odznaczenie
żeglarskie „Topór chwały mórz”. Uroczystość odbywała się na pokładzie „Zawiszy Czarnego” przy Wałach Chrobrego w Szczecinie.
28 maja ze Szczecina wypłynął jacht „Polonus” – śladem jachtu „Śmiały”,
aby opłynąć Amerykę Południową i powrócić latem 2012 r. W czerwcu w Szczecinie obchodzono Dni Morza. Był polski „Dar Młodzieży” oraz 25 innych jachtów pełnomorskich z Polski, Szwecji, Finlandii, Niemiec, Rosji, Litwy, Holandii.
Na początku czerwca zorganizowano w Skolwinie nad jeziorem Dąbie Regaty
Fosfon Cup. Dwa jachty ze szczecińskiej stoczni „Monte Ania” i „Monte Asia”
w czerwcu mają zakończyć trzecie okrążenie globu, będąc aktualnie u wybrzeży Grecji. W końcu czerwca zorganizowano regaty żeglarskie z udziałem
42 jachtów o Puchar Dnia Dziecka na jeziorze Dąbie. W grupie A zwyciężył
14-letni Piotr Bochler. W grupie B (10 lat) najlepszym okazał się Kacper Ludwiński (Szczecin). W grupie dziewcząt (12 lat) zawody wygrała Ola Kielczyk
z Trzciela, a najmłodszy uczestnik miał 9 lat. W końcu czerwca do Szczecina
po naprawie powrócił jacht „Fryderyk Chopin”, a ponadto do Szczecina wpłynęły jachty „Zawisza Czarny”, „Dar Młodzieży”, „Dar Szczecina”, największy
żaglowiec świata rosyjski „Kruzenstern” i inne, aby uczcić Dni Morza i Święto
Rzeki Odry. Były m.in. atrakcyjne pokazy sprawności jachtów. W lipcu na jeziorze Dąbie odbyły się regaty jachtów mieczowych. Zwyciężył Rafał Sawicki
z Gdańska w kilku wyścigach. W Połajewie zorganizowano maraton windsurfin-
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gowy – 2 godziny, 80 deskarzy. Zwyciężyła Hanna Zembrzuska przed Błażejem
Błażowskim, Janem Handke i Natalią Kacprzyk (oboje trzecie miejsce). Także
w lipcu na jeziorze Dąbie odbyły się MP lekarzy o Puchar Okręgowej Rady Lekarskiej. Puchar zdobył Marcin Śledź z Tomaszem Kasperskim i Karolem Teichmanem – na omedze. W MP zwyciężył Jarosław Gołębiewski przed Julianem
Madejskim ze Szczecina. Szczeciński żeglarz Radosław Kowalczyk uczestniczył
w regatach samotników przez Atlantyk z Francji do Brazylii (4200 mm). Na jeziorze Dąbie zorganizowano regaty „Dookoła Umbriagi”, w których wystartowało
20 załóg. W grupie I zwyciężył Jerzy Chwaścikowski na jachcie „Om”. Grupę
drugą wygrał Janusz Frączek na „Lady Dana”, a w grupie III najlepiej żeglował
Marcin Mrówczyński z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Odbyły się też wielkie ćwiczenia ratowników morskich-żeglarskich. 1 sierpnia w Sopocie rozegrano
Międzynarodowe MP w Formule Windsurfingowej (ż. z 17 krajów). Szczeciński
zawodnik Błażej Błażowski zdobył srebrny medal w kategorii młodzieżowej oraz
zajął 17 miejsce ogólnie. Na początku sierpnia zorganizowano także regaty turystyczno-żeglarskie dla młodzieży na Zalewie Szczecińskim. W sierpniu odbyła
się w Szczecinie i w Świnoujściu wielka Gala Żeglarska – „Bounty”. Szczeciński jacht pełnomorski „Dar Szczecina” z kpt. Jerzym Szwochem w regatach The
Tall Chips’ Races 2011 był drugi i 2 razy trzeci w tych wyścigach. Pod koniec
sierpnia odbyto XI Regaty Unite Line (92 jachty, w tym 15 z Niemiec i 1 z Danii). Pływali ze Świnoujścia do Kołobrzegu, a na noc wracali do portu. W grupie
I KWR zwyciężył Krzysztof Krygier przed Markiem Antoniukiem, w grupie II
KWR najlepiej płynął Radosław Orliński przed Januszem Freczkiem, w grupie
III wygrał Michał Jabłoński przed Marcinem Mrówczyńskim. W grupie żeglarzy samotników zwyciężył Ryszard Klimek przed Niemcem Rafałem Prickofem,
w grupie powyżej 12 m zwyciężył Dresler Herwig przed Tomaszem Kosobuckim,
w grupie 10 do 12 m najlepiej płynął Andre Zeller przed Nielsenem Futtingiem,
w grupie od 9 do 10 m wygrał Norbert Stockler. Grupę najmłodszą wygrał Patryk Zbroja przed Dawidem Konopczakiem. Regaty samotników wygrał Marek
Leweński przed Andrzejem Wojciechowskim. W klasie otwartej zwyciężył Andrzej Glebow przed Mieczysławem Ircha, a w klasie otwartej jachtów mniejszych
najlepiej płynął Edward Banaszak przed Władysławem Chmielewskim.
We wrześniu rozegrano na jeziorze Dąbie ostatnią w tym roku Windsurfing Fleyng Schul (szkołę windsurfingu), aby zachęcić młodzież do tego sportu. 17 września pod wodzą kpt. Krzysztofa Baranowskiego załoga szczecińskiej
młodzieży wypłynęła „Fryderykiem Chopinem” (po naprawie masztu) na Marty-
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nikę. Także we wrześniu w Górkach Zachodnich odbyły się MO młodych żeglarzy. Udział brały sekcje żeglarskie SEJK Pogoń, Centrum Żeglarskie Szczecin.
W klasie laser zwyciężył Karol Porożyński (SEJK Pogoń), a Kacper Ziemiński
był drugi. Klasę 470 wygrała Agnieszka Skrzypulec (Pogoń) przed Jolantą Ogar
(Gdańsk). W klasie finn najlepszy okazał się Jakub Domara przed Miłoszem Wojciechowskim (SEJK Pogoń). Hanna Zembrzuska w klasie deski z żaglem zajęła drugie miejsce w juniorkach oraz czwarte w seniorkach, a Natalia Kacprzyk
(Centrum Żeglarskie) zajęła 7 miejsce w juniorkach i 10 w seniorkach. W klasie
laser Anna Berezowska była 6 (do 20 lat) i 8 w seniorkach, a Rafał Szatkowski
zajął 12 miejsce w kat. młodzieżowej i 22 w seniorach. Na jeziorze Dąbie zorganizowano regaty samotników „Do Balonowca” i z powrotem do portu. Regaty
wygrał Krzysztof Krygier przed Grzegorzem Józefowiczem, w grupie drugiej
Henryk Wolak przed Leonem Łuckiem. W grupie regatowej najlepiej płynął Jacek Romanowski. Po 131 dniach żeglugi wrócił do Szczecina jacht „Dar Szczecina” po przepłynięciu 5 tys. Mm. Jacht uczestniczył w The Tail Chips’ Races,
będąc w ścisłej czołówce regat. Prowadził go Jerzy Swoch. Na przystani AZS
zbudowano nowe pomosty dla żeglarzy. W końcu września na jeziorze Dąbie odbyły się młodzieżowe MP w pływaniu długodystansowym. W klasie RSX złoty
medal wywalczyła Hanna Zembrzuska, a Jan Handke był trzeci. Oboje z Centrum
Żeglarskiego Szczecin. 8–9 października na jeziorze Dąbie odbyły się jesienne
regaty „O Błękitną Wstęgę”, czyli o najszybszy jacht (37 łodzi). Zwyciężył Tomasz Piasecki na „Bryzie” przed Piotrem Jarmokowem i Januszem Olszewskim.
30 października do Szczecina przypłynął niemiecki żaglowiec „Lovis”, którego
zbudowała na kadłubie szwedzkiego promu grupa pasjonatów żeglarskich.
W styczniu w Szczecinie zorganizowano I turniej bokserski juniorów o Puchar Prezesa KS SKORPION. Najlepszym młodzikiem okazał się Konrad Dzbanuszek. Najlepszym kadetem został Wiktor Pietroń, najlepszym technikiem uznano Denisa Wasiliewa, a najlepszym zawodnikiem SKORPIONA – Dawid Stańko,
najlepszą walką był pojedynek Kacpra Banucha (Olimp Szczecin) z Robinem
Leinweberem (Niemcy). Zwycięzcami ze Szczecina zostali: Damian Kozłowski,
Konrad Dzbanuszek (wszyscy ze SKORPIONA), Kacper Banuch (Olimp), Adam
Bresel, Krystian Bartosiewicz, Dawid Stańko (SKORPION), Bartek Przybylski,
Dawid Król, Maciej Janiszyn (Olimp), Arkadiusz Szwedowicz i Tomasz Rosół (SKORPION). W lutym odbył się turniej bokserski w Marianpolu na Litwie.
Zwycięzcami turnieju zostali dwaj zawodnicy SKORPIONA Szczecin – Damian
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Kozłowski i Krystian Bartosiewicz, a trzecie miejsca wywalczyli Tomasz Wójcik, Konrad Dzbanuszek i Dariusz Niemczyk. Także w lutym odbyła się kursokonferencja i szkolenie bokserskie oraz turniej juniorów z 12 klubów polskich.
W tym też miesiącu sekcja bokserska Stali Stocznia obchodziła swoje 40-lecie
(założona w 1971 r.). Była ona przez wiele lat jedną z czołowych sekcji bokserskich
w kraju. W końcu miesiąca odbył się w SDS turniej bokserski juniorów jako eliminacja do MPJ. Najlepszym młodzikiem uznano Sebastiana Witoszka (Olimp),
najlepszym kadetem Niemca Vertina Hebreda, najlepszym technikiem zawodów
Krystiana Bartoszewicza. Wyróżniono Dariusza Niemczyka ze Szczecina.
W końcu lutego w Grudziądzu odbyły się MP kadetek do 19 lat. Reprezentantki woj. zachodniopomorskiego wywalczyły tam 12 medali (4 srebrne i 8 brązowych). Srebrne medale zdobyły – Iza Kołys, Patrycja Sell, Natalia Holińska
(SKORPION) oraz Paulina Rychlicka (SZTORM Szczecin). W marcu w Lublinie
odbyły się MPJ (160 zawodników z 39 klubów). Złoty medal i awans do kadry na
MEJ wywalczył Łukasz Sipowicz (Olimp), a srebro Mateusz Zydel ze SKORPIONA. W kwietniu w Niemczech zorganizowano tradycyjny turniej bokserski o Puchar Ziem Nadbałtyckich – młodzicy i kadeci. Dobrze wypadli szczecińscy młodzi bokserzy z Olimpu, Sztormu i SKORPIONA, zdobywając szereg medali
i prawo startu na następnym turnieju w Szczecinie (jesienią). Także w kwietniu
odbył się drugi turniej o Puchar Prezesa SKORPIONA. Najlepszymi bokserami
zostali – Paweł Zagórski, Damian Kozłowski, Tomasz Wójcik i Krystian Binkiewicz (najlepszy w turnieju) – wszyscy ze SKORPIONA Szczecin.
W kwietniu na Walnym Zebraniu OZB nowym prezesem został wybrany
Zbigniew Saków ze Stargardu Szczecińskiego, a głównym jego zadaniem było
pogodzenie zwaśnionych klubów bokserskich w województwie.
We wrześniu BKS Olimp Szczecin zespołowo wygrał turniej bokserski
juniorów w Gliwicach. Złote medale zdobyli tam Artur Gierczak, Tomasz Rosół (SKORPION), srebrne Krystian Kawalerski i Adam Bochnia. Były też medale brązowe zawodników OLIMPU i SKORPIONA Szczecin. W październiku
w Wałczu odbyły się Mł. MP (do 23 lat – 46 klubów). Zespołowo mistrzostwa
wygrali bokserzy Olimpu Szczecin – trener Edward Król.
Medal srebrny wywalczył tam Paweł Nowak, a brązowe Adam Gierczak,
Paweł Stępień, Marek Gedroch, Adam Bochnia (Olimp), Adam Kalita, Gracjan Szadziński (SKORPION) i Michał Urgacz (Sztorm Szczecin). W Lesznie
w listopadzie zorganizowano PP kadetów (50 klubów). Zespołowo turniej wygrał
SKORPION Szczecin, a pierwsze miejsca zajęli Adam Brasel, Krystian Barto-
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szewicz i Łukasz Niemczyk – trenerzy to Karol Chabros i Marcin Stankiewicz.
W gronie dziewcząt najlepszymi były Olga Trojanowska i Irena Pławska.
W kwietniu w Suchym Lesie (Wielkopolska) odbył się turniej juniorów
w judo (900 zawodników z 91 klubów). Judocy UKS 20 Gimnazjum Kodokan
wywalczyli 5 medali, złote – Jakub Białas i Jakub Ceranka, a brązowe Paweł
Bruch, Adam Karpiński i Jan Isad – trenerem jest Witold Fiałkowski. 10 kwietnia w Gorzowie Wlkp. zorganizowano turniej judo dzieci, na którym judocy
z UKS 20 Kodokan wywalczyli dwa złote medale – Dominik Szafraniak i Marek
Tyszkiewicz oraz cztery medale srebrne i dwa brązowe. W maju Marek Lisowski
z BUSHIDO Morus Szczecin (do 81 kg) zajął 2 miejsce w PP w Bytomiu. W tym
samym miesiącu na turnieju dzieci w judo w Jakuszycach zawodnicy BUSHIDO
Szczecin wywalczyli 13 medali, a najlepiej wypadli na turnieju Bartosz Krajewski i Jakub Czaja. W czerwcu na ogólnopolskim turnieju judo w Dąbrowie koło
Koszalina szczecińskie kluby Kodokan i BUSHIDO zdobyły razem 20 medali. Złote wywalczyli: Bartosz Krajewski, Adrian Bakalarz, Jakub Białas i Adam
Krupiński. We wrześniu w Niemczech odbył się polsko-niemiecki festiwal walk
(200 zawodników z 20 klubów polskich i niemieckich). Złote medale wywalczyli szczecińscy judocy: Bartosz Żółtkowski, Mateusz Dobrzański (BUSHIDO),
Michał Stec (Kodokan), a srebrne – Jakub Białas, Ryszard Kosmaczewski,
Dariusz Szczot, Bartosz Krajewski, Łukasz Pruffer i Tomasz Biernat (BUSHIDO
Szczecin). Klub Kodokan Szczecin obchodził 10-lecie szkolenia – trenerami
są Paweł Olszewski i Witold Fijałkowski. Z okazji 10-lecia klubu zorganizowano
turniej judo z udziałem ponad 120 zawodników z różnych klubów. W poszczególnych kategoriach (wiekowych i wagowych) zwyciężali: Karol Jurkiewicz, Jan
Isad, Kinga Ptak, Paweł Bruch, Jakub Białas, Jakub Ceranka, Adam Krupiński, Michał Stec, Michał Tyszkiewicz (Kodokan), Kacper Kuczyński, Bartosz
Krajewski, Łukasz Pruffer, Damian Agaciński, Mateusz Dzikowski i Oliwer Wilas (w. UKS 47 gim. BUSHIDO) Morus Szczecin. Na MP rozegranych w Opolu
(w listopadzie) Tomasz Lisowski w wadze do 81 kg wywalczył brązowy medal,
a Marek Lisowski w tej samej wadze na turnieju w Luboniu także zdobył brązowy medal. Podczas PP w Bytomiu (do 14) lat Bartosz Krajewski do 73 kg zdobył
brązowy medal, a Łukasz Pruffer był piąty. W grudniu młodzi judocy UKS 20
Kodokan Szczecin uczestniczyli w turnieju judo w Wolgaście (Niemcy). Złote
medale zdobyli: Kinga Ptak, Michał Stec, Jakub Osiński, srebrne: Jakub Białas,
Jakub Ceranka, a brązowe: Oskar Fjałkowski, Paweł Łasiewicki i Szymon Franiecki.
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15 stycznia w SDS przeprowadzono walki kick boxingu, gdzie ALKON
Szczecin pokonał Pomorze Świnoujście 3 : 2, a walki dla Szczecina wygrali
– Kacper Remiszewski, Rafał Zagorzelski i Mariusz Zabłocki. W połowie stycznia w Puławach odbyły się otwarte MP w taekwondo Tang Soo Do z udziałem
ponad 300 zawodników. Artur Cholewa z ALKONU Szczecin zdobył złoty medal w kat. 35 lat w semi-contact, a Patryk Mrówka (junior) wywalczył brązowy
medal w light contact. 2 lutego w Szczecinie odbyła się I edycja boksu tajskiego. W walkach wyróżnił się Mateusz Pietraszkiewicz, Tomasz Iwańczuk, Kamil Bober oraz Mateusz Hałajewski i Sebastian Orlikowski – trenerem jest Marcin Parcheta z klubu Nak Muay Szczecin. W dniach 5–6 lutego w Lizbonie
(Portugalia) przeprowadzono ME w brazylijskim jiu-jitsu. Złote medale zdobyli
Jarosław Koch i Marek Tytoniu (obaj Judo Koch Szczecin), Piotr Bagiński,
Karolina Zawodnik, Paweł Czekała, Grzegorz Kecman (BERSERKER’S TEAM
Szczecin), Tomasz Skórkowski, Paweł Jóźwiak, Alicja Rybak, Radosław Bogucki
i Anna Pawlak – Linke Gold Team Szczecin. Były też medale srebrne i brązowe. Na początku marca w Łodzi odbył się VII PE Centralnej Ligii Europejskiej w karate WKF. Szczeciński Bodaikan (trener Piotr Juszczak) wywalczył
1 złoty medal (Agata Andrzejewska), 4 medale srebrne – Szymon Grzywacz,
Michał Ładziński, Jędrzej Szubert i drużyna oraz 7 medali brązowych. W Toruniu odbył się turniej karate dzieci i młodzieży, na którym szczecińscy karatecy
wywalczyli 16 medali (trener Ryszard Kulikowski). Medale złote zdobyli – Jakub
Rój, Paweł Dondiuk, Dominika Zwiech i Julia Sachar. W połowie marca na sali
Szkół Salezjańskich w Szczecinie odbyły się pokazy walk karate, szkolenie, wykłady, które prowadził Francuz Christoper Pinna. W marcu w Belgii odbył się
międzynarodowy turniej brazylijskiego jiu-jitsu Flamand Cup 2011 (ponad 300
zawodników). Zawodnicy szczecińscy wywalczyli tam 12 medali. Złote: Mateusz
Rojek (dwa) – wygrał 8 walk, i Kamil Kiełek. Były też medale srebrne i brązowe.
W połowie marca w Puławach przeprowadzono MP w taekwondo. Medale złote
dla barw Szczecina wywalczyli – Kacper Narloch, Ewa Brodnicka, Artur Cholewa. Srebrne Paulina Nicgórska, Waldemar Mielcarek. Były też medale brązowe.
20 marca w Legnicy odbyły się zawody karateków juniorów (300 zawodników
z 18 klubów). W punktacji klubowej zwyciężył BODAIKAN Szczecin (8 złotych, 9 srebrnych, 12 brązowych medali). Złote Julia Derewecka, Natalia Szarama, Ewa Kutnik, Weronika Zuńska, Kamil Ziętek, Adam Steczek, Stanisław
Korzeb i Marcel Ogonowski. W marcu w Bangkoku (Tajlandia) odbyły się MŚ
w boksie tajskim. Szczeciński zawodnik Marcin Parcheta zdobył tam złoty me-
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dal, pokonując w finale Ukraińca. Podczas AMP w Poznaniu w karate (23 uczelnie) zawodnicy szczecińskiego AZS wywalczyli 12 medali – 7 złotych: Wioletta
Cichoń, Piotr Szumiło, Szymon Grzywacz, drużyna kobiet w kumie i w kata,
zespół mężczyzn w kumie i kata oraz 3 medale srebrne i dwa brązowe. W końcu
marca w Szczecinie odbył się turniej karate Polish Open. Zespołowo zwyciężyli zawodnicy Bushikanu Szczecin, zdobywając 8 medali złotych, 10 srebrnych i 5 brązowych. Najlepszymi zawodnikami tego turnieju uznano Semela
Vogta (Goleniów) i Magdę Hołowyc (Szczecin). W końcu marca w szwedzkim
Malmӧ zorganizowano wielki międzynarodowy turniej karate (905 zawodników
z 15 państw). Zespołowo zwyciężyli zawodnicy Bodaikanu Szczecin, a złote
medale wywalczyli tam Maciej Boguszewski, Marcin Ogonowski i Jakub Dąbek
(Bodaikan) oraz drużyna dziewcząt SAMURAJA – Julia Gondzik, Julia Sachar, Dominika Zwiech. Były też medale srebrne i brązowe. Na początku kwietnia w Białymstoku przeprowadzono MP w karate WKF z udziałem 160 zawodników z 30 klubów. Drużynowo zwyciężyli karatecy Bodaikanu Szczecin
– trener Piotr Juszczak, zdobywając 10 złotych medali, 5 srebrnych i 4 brązowe.
Najlepszym zawodnikiem wybrano Szymona Grzywacza (3 złote) oraz Justynę Paczkowską, Wiolettę Cichoń, Agatę Andrzejewską, Michała Kaleniewicza,
Piotra Szumiło i Dariusza Panasiuka. W połowie kwietnia w Stargardzie Szczecińskim odbył się młodzieżowy turniej karate (200 zawodników z 12 klubów).
Zwyciężyli karatecy ze Stargardu przed szczecińskim SAMURAJEM. W dniach
18–20 kwietnia w Bydgoszczy zorganizowano międzynarodowy turniej karate
WKF – Central Europa Open (587 zawodników z 8 państw). Drużynowo zwyciężyli karatecy Bodaikanu Szczecin, zdobywając 21 medali złotych, 6 srebrnych i 22 brązowe – trener Piotr Juszczak. Najlepszymi karatekami ze Szczecina
okazali się: Ewa Kutnik, Lidia Derebecka, Jędrzej Szubert, Kamil Ziętek, Patryk Jakubczyk, Paulina Góral, Jakub Wanga, Radomir Markunowicz, Natalia
Kwaśniak, Marcin Antel, Szymon Grzywacz, Michał Kaliniewicz, Piotr Szumiło, Tadeusz Kotkowski i Agata Andrzejewska. W klubowym PE w karate WTK
w Dąbrowie Górniczej (11 krajów, 33 kluby) zawodnicy Bushikanu Szczecin
wywalczyli trzy medale złote – Paweł Bombolewski w kata seniorów, srebrny
w kumie seniorów Adrian Fułek oraz w kumite jun. młodszych brązowy Łukasz
Struk. W gronie dzieci tuż za podium (czwarte miejsca) byli Kacper Pilarski
i Damian Świeżewski.
W maju podczas turnieju walk w klatkach Michał Materla ze Szczecina pokonał Anglika Jamesa Zikica. 28 maja w węgierskim Szeged Kacper Narloch ze
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Szczecina zdobył PŚ w kick boxingu w light contact, a w Starachowicach zdobył
on srebrny medal MP. W Przasnyszu na PP w teakwondo Tang Soo Do w formule
semi-contact i light contact Patryk Mrówka wywalczył dwa złote medale i dwa
srebrne, Paulina Nagórska była pierwsza i trzecia, Sylwia Kowalska pierwsza,
Kacper Remiszewski drugi i trzeci, Norbert Olczyk drugi (wszyscy z Alkonu
Szczecin), a Michał Kacprzyk drugi (Police).
W maju na MŚ w karate we Włoszech (zawodnicy z 34 krajów) szczecinianin Paweł Bombolewski zdobył złoty medal w kumie do 70 kg. W szczecińskiej
hali MOSIR przy ul. Twardowskiego odbyła się Szczecińska Spartakiada dzieci
i młodzieży w karate. Uczestniczyło ponad 120 zawodników.
W maju w Skarżyńsku rozegrano MP w kick boxingu K-1, podczas których
Marcin Parcheta (Nak Muay Szczecin) zdobył złoty medal, a Kacper Narloch
(CHOLEW Police) medal srebrny. Parę dni później w Głaskowie koło Piaseczna
odbyły się MP w kick boxingu w wersji UFR. Złoty medal na nich wywalczył
Kacper Remiszewski oraz para Szymon Monorek i Sebastian Samiła, a medal
srebrny Damian Dec i S. Samiła (Alkon Szczecin) oraz Michał Kacprzyk z Polic. 23 czerwca w hali SDS rozegrano turniej boksu tajskiego. Ze Szczecina walki
wygrali – Adrian Jankowski, Kamil Piątek, Dawid Iwaniejko, Robert Szuster,
Sebastian Orlikowski, Maciej Wypych (wszyscy z Nak Muay Szczecin) oraz
Robert Neuman, Marcin Mazurek, Marcin Wiśniewski i Krzysztof Nowakowski
(wszyscy z Top-Team Szczecin). W Goleniowie odbyła się Wojewódzka Olimpiada Młodzieży w karate z udziałem 70 zawodników z 4 klubów. Drużynowo
zwyciężyli karatecy SAMURAJA Szczecin. W lipcu w Karpaczu zorganizowano
MP w karate MFKA (300 zawodników z 27 klubów). Zespołowo zwyciężali karatecy Bushikana Szczecin, zdobywając 4 złote medale – Damian Świeżewski, Maciej Waryński, Amelia Gąckowska i Kacper Pilarski, oraz 5 srebrnych
i 6 brązowych. We wrześniu w Chicago (USA) przeprowadzono MŚ w karate
shotokan (zawodnicy z 21 państw). Polska zespołowo zajęła IV miejsce. Srebrny
medal w drużynie seniorek zdobyła Justyna Paczkowska (w kumie) Bodaikan
Szczecin i dwa brązowe medale w kumie juniorek i w kumie drużynowym. Medal
brązowy wywalczył także Piotr Szumiło w kumie seniorów. Złoty medal zdobyła
też Berenika Prędka ze Stargardu – jako reprezentantka Szczecina. W Pułtusku
na MP w kick boxingu UFR w semi-contact złoty medal wywalczył Damian
Dec oraz srebrny w gronie kadetów (Alkon), Sebastian Samiła zdobył 2 medale: złoty i brązowy, a Piotr Wawrzyniak srebrny i brązowy. W Wiedniu na
ME w kick boxingu Federacji WKF (zawodnicy z 40 państw) Rafał Zgorzel-
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ski zdobył 2 srebrne medale w semi-contact i light contact (do 57 kg), Norbert
Olczyk (do 71 kg) srebrny w light contact – obaj z TAEKWONDO Szczecin.
W rumuńskim Cluj rozegrano PE w karate (550 zawodników z 10 krajów). Karatecy Bushikanu wywalczyli 3 złote medale. Kacper Pilarski w kumie chłopców, drużyna seniorów – P. Bombolewski, M. Aleksandrowicz i M. Reale oraz
P. Bombolewski w kumie open. We wrześniu w Kaliszu odbył się PP w karate
(338 zawodników z 38 klubów). Zawodnicy Bodaikanu Szczecin trenowani
przez Piotra Juszczuka zdobyli 22 medale – złote: Ewa Kutnik, Małgorzata Podgórska i Wojciech Porzycki (Bodaikan) oraz Patrycja Klasińska (SAMURAJ
Szczecin). W październiku w Świebodzicach odbyły się MP w boksie tajskim
(160 zawodników). Złote medale wywalczyli Kacper Narloch i Marcin Parcheta, srebrny Kacper Kulig (junior), Tomasz Iwański (senior), a brązowe Adrian
Dziuniak (junior), Adrian Matysik i Krzysztof Bielawiec (seniorzy). Na turnieju
karate o Mistrzostwo Ziemi Legnickiej (140 zawodników z 14 klubów) złote medale dla barw Szczecina zdobyli: drużyna kata – Jan Pokorski, Krystian Świrski,
Łukasz Socha, Paweł Kłodziński i Piotr Ambros oraz Mateusz Wiśniewski i Jan
Halczuk. Medale srebrne zdobyli Marek Gmachowski, Jan Michciński, Jakub
Borecki, Szymon Hawart, Gabriel Zacharek. Były też medale brązowe. W październiku Magdalena Ilczyk ze Świnoujścia jako reprezentantka Szczecina w Tokio na Memoriale Oyamy zajęła 5 miejsce w kata open w karate, a Jacek Antczak
walczył w Tokio w eliminacjach. W tym też miesiącu w Gyor na Węgrzech na
ME dzieci, kadetów i juniorów (1500 zawodników z 23 krajów) srebrny medal
wywalczył Samuel Vogt, a Oskar Wiśniewski medal brązowy. Piąte miejsce zajęła drużyna szczecińska w kumie – Jakub Borecki, Roman Ratajczak, Patrycja
Rycerz, Martyna Chróściak i Magdalena Nowicka.
W październiku w I edycji PP w kick boxingu rozegranej w szczecińskim
SDS (17 klubów) zwyciężyli zawodnicy Alkonu (12 medali) przed CHOLEW
Police (9 medali) i Szczecińskim Klubem Sportów Walki (4 medale). W Bratysławie odbyły się ME w teakwondo. Julia Sakowska ze Szczecina zdobyła 3 złote
medale w walkach indywidualnych (do 70 kg), w walkach drużynowych i drużynowych technikach specjalnych oraz medal brązowy w układach formalnych
– trener Grzegorz Puzoń. Podczas rozegranych MŚ w Skopie (Macedonia) w kick
boxingu Kacper Narloch (Cholew Police) wywalczył srebrny medal w wadze
do 57 kg. 3 listopada w Łodzi na OOM w karate (265 zawodników z 43 klubów)
Bodaikan Szczecin wywalczył 15 medali – 3 złote, 2 srebrne i 10 brązowych.
Medale złote zdobyli – Adam Steczek, Maciej Boguszewski i Natalia Kwaśniak,
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a srebrne Weronika Tuńska i Michał Kaliniewicz. 5 listopada w Szczecinie odbyła się Gala Walk (11 walk w boksie tajskim oraz mecz Polska – Włochy wygrany
przez Polaków 4 : 1). W walce wieczoru Marcin Parcheta pokonał Włocha Paolo
Fliorio. Prócz tego walki wygrali – Michał Fijałka, Maciej Różański i Mariusz
Abramiuk. Była też jedna walka kobiet. W Usti (Czechy) rozegrano Grand Prix
WKF (596 zawodników z 81 klubów z 9 krajów). Srebrne medale wywalczyli Weronika Tuńska, Adam Steczuk, Patryk Jakubczyk, a brązowe Regina Głaszczak
i juniorzy Bodaikana Szczecin. W Łodzi na turniej karate dzieci (30 klubów)
Patryk Kozieł i drużyna kata dziewcząt (do 10 lat) zdobyli srebrne medale. Zespół
chłopców w kata wywalczył medal brązowy. W listopadzie w Opolu odbył się
międzynarodowy turniej taekwondo (32 kluby). Złote medale zdobyli Artur Cholewa w semi-contact i Patryk Mrówka w light contact. Srebrne medale zdobyli
Jakub Pokusa, Kacper Remiszewski i Sebastian Samiła. Zdobyto też dwa brązowe medale. W Jaworznie odbyły się MP w brazylijskim jiu-jitsu. Drugie miejsce
zespołowo zajęli zawodnicy Roch Team Poland Szczecin – medale złote:
Krzysztof Agapow, Łukasz Czajkowski, Konrad Bednarek, srebrne: Krzysztof
Król, Łukasz Tomaszkiewicz, Filip Hałabuś, Paweł Sterna, Piotr Ossowski, Monika Markowska, Janina Tytoniuk, a brązowe: Elżbieta Gorzko, Igor Biały, Mateusz Kabat, Łukasz Prest, Paweł Nowak, Kamil Kielak, Marcin Dering, Mateusz Rejek, Oskar Wyroda i Adam Krajewski. Podczas turnieju boksu tajskiego
w Szczecinie swoje walki wygrali – Dawid Iwaniejko, Dariusz Jarema i Wojciech
Kawa. W Białej Podlaskiej odbyły się ME w karate shotokan (692 zawodników
z 25 państw). Na tych mistrzostwach srebrny medal zdobyła Natalia Kwaśniak,
a medale brązowe Marcin Antol, Szymon Grzywacz, Piotr Szumiło i Berenika
Prządka ze Stargardu. W listopadzie w Legnicy odbył się wielki turniej karate
WKF European Cuprum Cup (240 zawodników z 8 państw). Najlepszym klubem okazał się Bodaikan Szczecin, dla którego złote medale zdobyli – Ewa
Kutnik, Weronika Tuńska, Maciej Burdanowski, Adam Steczuk (BODAIKAN),
Franciszek Mróz (Kamikaze Szczecin), były też medale srebrne i brązowe.
W grudniu w Szczecinie zorganizowano mikołajkowy turniej karate dla dzieci,
w którym wzięło udział ponad 200 zawodników. Także w grudniu w Swarzędzu
koło Poznania odbył się turniej karate WKF (180 osób z 17 klubów), gdzie zwycięstwo zespołowe odniósł SAMURAJ Szczecin (7 złotych, 5 srebrnych i 3 brązowe medale), a najlepszymi zawodnikami byli Łukasz Socha, Julia Sachar, Danuta Zwiech, Patryk Kozieł i Alicja Jaśkowiak.
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W styczniu Martyna Długosz (KUSY) wygrała eliminacje PP we florecie.
W kadrze Polski znalazła się Halina Ptak, Monika Leszkowicz, Zuzanna Maciejewska, Martyna Długosz, Alicja Wiaderek i Jakub Koler – floret oraz szpadzistki – Martyna Swatkowska, Bożena Szklar, Magda Wasyluk i Sandra Maćkowiak
– wszyscy z KUSEGO Szczecin. W lutym w Bratysławie rozegrano PE, gdzie
Martyna Swatkowska zajęła 3 miejsce w szpadzie. Na ME do lat 17 Martyna
Długosz przegrała jednym trafieniem walkę o półfinał, zajmując 4 miejsce. Wywalczyła ona też srebrny medal wraz z drużyną narodową we florecie. Martyna Swatkowska zdobyła srebrny medal w drużynowym turnieju szpadowym.
W marcu w Warszawie rozegrano MP do 20 lat. Szpadzistki KUSEGO – Martyna
Swatkowska, Bożena Szklar, Magda Wasyluk i Ola Szklar wywalczyły brązowy
medal. Indywidualnie zajęły 15–17 miejsca. W kwietniu w Szczecinie rozegrano
zawody szermiercze o Puchar Ziem Północnych (300 zawodników). Najlepiej ze
szczecińskich zawodniczek zaprezentowali się: Paulina Darda, Martyna Długosz,
Kacper Haładuda, Alicja Wiaderek, Janusz Barastek, Michał Durna i Jakub Januszewski. W czerwcu na turnieju szermierczym w Niemczech w roczniku 10 lat
zwyciężyła Hanna Dziwosz (KUSY) floret, a drugie miejsca zajęli – Karolina
Kapral (14 lat), Patrycja Schmidt (12 lat), Roksana Papużyńska (8 lat), Hubert
Szymański (10 lat), Ryszard Chmielewski (8 lat) i Michał Oleksy (12 lat). Były też
medale brązowe.
1 stycznia w samo południe zorganizowano w Szczecinie mecz piłki nożnej oldbojów Pogoni i kadry ZZPN zakończony remisem 1 : 1. W styczniu do
kadry narodowej futbolu na mecze Polski z Portugalią i Białorusią powołano
z Pogoni 04 Michała Kubiaka i Łukasza Żebrowskiego. W styczniu ruszyła też
halowa liga piłkarska amatorska. W styczniu młodzi (10 lat) piłkarze Pogoni
wygrali turniej halowej piłki nożnej (p.n.) w Poznaniu. Wychowanek Pogoni Kamil Grosicki grał w tym roku w tureckim Siuassporze. Piłkarki nożne
Olimpii Szczecin wygrały turnieje halowej p.n. w Niemczech oraz w Przecławiu. W rozgrywkach halowej p.n. Pogoń 04 rozgrywał mecze w pierwszej
lidze (15 zespołów). 1 lutego nowym prezesem Pogoni został Jarosław Mroczek,
zastępując Artura Kałużnego. W lutym Pogoń 04 zajmowała szóste miejsce
w halowej ekstraklasie w Polsce. Także w lutym obchodzono 40-lecie sportowej
działalności Stali Stocznia Szczecin, klubu założonego w 1971 r. – były nagrody, wyróżnienia i wspomnienia największych sukcesów tego klubu. Obecny
prezes – Mariusz Kotkowski. W lutym także studenci US zdobyli złoty medal
AMP w halowej p.n. Halowy turniej p.n. wygrało Gimnazjum 43. W marcu na
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inauguracji rozgrywek I ligi Pogoń zremisowała z ŁKS Łódź 1 : 1. W tym czasie
Pogoń Women zremisowała z Medykiem Konin 1 : 1 w Pucharze Polski
i dotarła do półfinału. W kwietniu w Szczecinie zorganizowano wielki turniej
piłki nożnej dzieci, aby wyłowić talenty piłkarskie. Także w kwietniu do kadry
narodowej piłki halowej powołano z Pogoni 04 Dominika Kubraka, Łukasza
Żebrowskiego i Michała Kubiaka na mecz z Macedonią (2 : 2). W przegranym
meczu eliminacyjnym do ME kobiet z Islandią 0 : 2 wystąpiły dwie szczecinianki
– Patrycja Balcerzak i Agnieszka Szubińska (do lat 17). Polki pokonały Angielki
2 : 1 i Szwedki 4 : 1 i zajęły w grupie drugie miejsce. Szczecinianka Aneta Korpowska sędziuje rozgrywki piłkarskie III, IV i V ligi. 21 kwietnia szczecińska
Pogoń obchodziła 63. rocznicę swojej działalności. Klub założono 21 IV 1948 r.,
ale jej korzenie sięgają Pioniera i Kolejarza Szczecin z 1945 r.
W Pińsku reprezentacja Polski pokonała reprezentację Białorusi 5 : 1 (3 : 0),
a w kadrze grały Jolanta Śliwińska i bramkarka Anna Szamańska. W kwietniu Pogoń Women zajmowała w ekstraklasie czwartą pozycję. Męski zespół
Pogoni był na 14 miejscu I ligi (zaplecze ekstraklasy), halowa Pogoń 04 była
6 w lidze, Chemik Police zajmował 12 miejsce w III lidze. Zespoły trampkarzy i juniorów ARKONII grały na turniejach piłkarskich w Holandii, zajmując miejsca: trampkarze 3, a juniorzy 2. 1 maja Pogoń Woman wygrała 2 : 1
z AZS Wrocław w PP i znalazła się w finale PP. W maju w wojewódzkim finale
PP V-ligowa ARKONIA pokonała III-ligową Pogoń Barlinek 3 : 1. W maju
Pogoń zajmowała 7 miejsce w I lidze (zaplecze ekstraklasy), Chemik Police
był 11 w III lidze, HUTNIK 10 w IV lidze, STAL druga w V lidze, ARKONIA
trzecia w V lidze, kobieca Pogoń Women czwarta w ekstraklasie, OLIMPIA
(kobiety) szósta w I lidze. W turniejach młodzieżowych w Pucharze Michałowicza (15 lat) zespół ZZPN Szczecin zajął 3 miejsce, a w Pucharze K. Deyny (16 lat)
ZZPN był drugi. Trampkarze ARKONII na turnieju piłki nożnej w Berlinie zajęli
3 miejsce. W finale PP Pogoń Woman przegrała w Kutnie z Unią Racibórz
0 : 2, a w lidze wygrała ostatni mecz z GKS 2 : 1 i ostatecznie zajęła 6 miejsce
w ekstraklasie. Latem na MŚ lekarzy w p. nożnej we Francji drużyna szczecinian
zdobyła złoty medal. Całe lato grały zespoły amatorskie szczecińskiej I i II Ligii
piłkarskiej. We Francji zorganizowano turniej piłki nożnej (13-latków) „Aliboron
Cup 2011”, w którym zespół Pogoni Prawobrzeże zajął 3 miejsce. Zostali oni
uhonorowani jako zespół mający „najlepszą obronę” – trener Robert Wojtkowski.
W Szczecinie zorganizowano turniej młodzieżowy, który wygrali piłkarze Pogoni Lwów (Ukraina). W czerwcu przeprowadzono turniej halowej piłki nożnej,
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który wygrali piłkarze Novej Gliwice, przed Arsenalem Berlin i Pogonią 04 Szczecin. 8-letni piłkarze POGONI Szczecin wygrali turniej piłki nożnej
w Berlinie „Summer Cup”. W lipcu złoty medal MPJ w Gdyni zdobył Chemik
Police (trener Maciej Mateńko), a brązowy medal na OOM w Płocku wywalczył zespół ZZNP Szczecin (do 16 lat). 24 lipca na rozpoczęcie nowego sezonu
Pogoń wygrała z Polonią Bytom 3 : 0. W sierpniu zawodnik szczecińskiej
Pogoni Mikołaj Lebedyński został na rok wypożyczony do Rody Kerkrade
w Holandii, a Mateusz Szałek został powołany do kadry narodowej. Pogoń 04
zajęła 3 miejsce w turnieju piłki nożnej halowej w Słowacji. W sierpniu Pogoń
Woman zajmowała 2 miejsce w ekstraklasie kobiet, a OLIMPIA (kobiety) grała
w II lidze. We wrześniu w Szczecinie zorganizowano na ul. Tenisowej turniej
piłki nożnej w błocie jako atrakcję dla widzów. W turnieju piłki nożnej dzieci
– „Z podwórka na stadion” Zachodniopomorskie (10-latków) zajęło 4 miejsce.
Żeński zespół Polski w eliminacjach do ME pokonał Estonki 4 : 2, Cypryjki
5 : 0, a dwie bramki w tych meczach zdobyła szczecinianka Patrycja Balcerzak.
W Kielcach na turnieju p. nożnej 11-latków Salos Szczecin zajął 4 miejsce.
W finale wojewódzkim PP kobiet Pogoń Woman pokonała Olimpię Szczecin
7 : 1. W końcu października w Kościerzynie w turnieju piłki nożnej 12-latków
o Puchar Pamięci Kazimierza Górskiego piłkarze województwa zachodniopomorskiego w finale pokonali reprezentację PZPN 3 : 2. W połowie listopada Pogoń Szczecin zajmowała 1 miejsce w I lidze (zaplecze ekstraklasy), POGOŃ 04
była na 4 miejscu w ekstraklasie futbolu, Pogoń Woman Szczecin zajmowała
5 miejsce w ekstraklasie kobiet, Chemik Police był na 6 miejscu w III lidze,
Stal Szczecin na 3. w IV lidze, Pogoń II 5. w IV lidze, Hutnik 15 w IV
lidze, ARKONIA 6. w V lidze.
W końcu listopada w hali przy ul. Hożej w Szczecinie rozegrano turniej
piłki nożnej oldboyów z okazji 80. rocznicy trenera Eugeniusza Tubackiego – założyciela sekcji piłki nożnej Stali Stocznia. Zwyciężyli piłkarze CHEMIKA
Police przed piłkarzami ARKONII Szczecin. Od 1 grudnia ruszyła nowa seria
gier halowej piłki nożnej kobiet do lat 19. Pogoń Szczecin zajęła tam 3 miejsce,
a OLIMPIA czwarte. W grudniu w Różankach koło Gorzowa Wlkp. rozegrano
halowy turniej piłki nożnej. Piłkarze Pogoni Szczecin zajęli 3, a Stal Szczecin 5 miejsce. Podczas halowego turnieju piłki nożnej kobiet w Sosnowcu piłkarki
Pogoni Woman zdobyły srebrny medal, przegrywając z Unią Racibórz 1 : 5,
a pokonując Górnika Łęczna 3 : 1 i Rolnika Głogówek 5 : 3. W Warszawie
w MP w siatkonodze zwyciężył Bartosz Ława, a 4 miejsce zajęli Marek Walczak
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i Łukasz Żabski – obie pary ze Szczecina. Podczas halowych MP w Tychach
w futbolu Pogoń 04 zdobyła brązowy medal.
W styczniu Salos Szczecin kobiet w koszykówce grał w I lidze, a AZS
Radex (M) był na 10 miejscu w I lidze (zaplecze ekstraklasy). Na MPJ do 20 lat
we Wrocławiu reprezentacja województwa zachodniopomorskiego zajęła 6 miejsce. W finałach spartakiady wojewódzkiej w Stargardzie SP 16 ze Szczecina
(chłopcy) zajęli 1 miejsce i uzyskali awans do finałów ogólnopolskich. W finałach zajęli oni 3 miejsce. W kwietniu AZS Radex wygrał mecz z GKS Tychy
78 : 56 i znalazł się w czołówce pierwszej ligi. W maju koszykarki 8 Gimnazjum
I SALOSU wystąpiły jako reprezentacja Szczecina na turnieju rekreacyjnym
w Wiedniu (reprezentacje 21 państw) w sześciu kategoriach. W lipcu Tomasz
Gielo z AZS wystąpił w reprezentacji Polski (do 19 lat) na MŚ, gdzie Polska zajęła
7 miejsce. We wrześniu utworzono nowy klub koszykówki chłopców o nazwie
Wilki Morskie. W pierwszym meczu II ligi przegrali oni z ŻYRARDOWIANKĄ 61 : 63. Na początku września odbyły się w Łodzi finały koszykówki ulicznej, gdzie szczeciński AZS Radex zajął 4 miejsce. Turniej wygrali koszykarze
z Gdańska. Województwo zachodniopomorskie organizuje turniej koszykówki
do 13 lat (młodzicy), do 15 (juniorzy), do 17 (kadeci). W październiku AZS (M)
zajmowali 6 miejsce w I lidze. W listopadzie w Szczecinie zorganizowano już
po raz XXVI Memoriał Waldemara Krasonia (kobiet i mężczyzn) – doskonałego niegdyś koszykarza szczecińskiej POGONI. Na koniec roku AZS zajmował
w I lidze 9 miejsce na 15 zespołów.
W styczniu zespół żeński Pogoni w piłce ręcznej był na 2 miejscu w I lidze, a drużyna męska na miejscu 3 (zaplecze ekstraklasy). Na turnieju piłki ręcznej w Legnicy Pogoń pokonała 26 : 23 Miedź Legnicę (ekstraklasa), a Old
Boye ze Szczecina zajęli 2 miejsce w turnieju piłki ręcznej w Kaliningradzie.
W marcu Pogoń (kobiety) rywalizowały z kobiecym zespołem Czarnych
Słupsk w walce o wejście do ekstraklasy 37 : 26. Na MPJ chłopcy KUSEGO zajęli
4 miejsce. W kwietniu Pogoń wygrała ostatni mecz I ligi ze Spartą Oborniki
41 : 22 i uzyskała awans do ekstraklasy kobiet – trener Bartosz Jurkiewicz. 1 maja
drużyna męska Pogoni zajęła 2 miejsce w I lidze, ale zrezygnowała z walki
o awans do ekstraklasy. W połowie czerwca w Dąbiu rozegrano turniej plażowej
piłki ręcznej. Wystąpiło 31 drużyn w różnych kategoriach wiekowych. Na turniej
piłki ręcznej w Hiszpanii Old BoYe ze Szczecina wywalczyli 3 miejsce.
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We wrześniu zespół żeński Pogoń Baltica rozpoczął rozgrywki w ekstraklasie – trenerzy Ryszard Czyż i Waldemar Śmietana, a drużyna męska grała
w I lidze (zaplecze ekstraklasy). Na inaugurację sezonu kobiety wygrały 36 : 22
mecz z Polkowicami, a mężczyźni wygrali 21 : 19 ze Spójnią Gdańsk. W połowie października piłkarki ręczne Pogoni były na 10 miejscu w ekstraklasie,
a mężczyźni na 2 w I lidze. W Kamieniu Pomorskim zorganizowano turniej piłki
ręcznej weteranów. W gronie mężczyzn zwyciężyli piłkarze z Nowogardu, a na
3 miejscu znaleźli się piłkarze ręczni Pogoni Szczecin. Turniej kobiet wygrały
byłe zawodniczki Pogoni Szczecin. Old boye ze Szczecina (ponad 40 lat) wygrali turniej piłki ręcznej w Berlinie, pokonując w finale Niemców 8 : 6. W końcu
listopada Pogoń Baltica zajmowała przedostatnie (12) miejsce w ekstraklasie, a Gaz System Pogoń (mężczyźni) byli na 1 miejscu w I lidze.
W styczniu siatkarki Chemika Police znajdowały się na 3 miejscu w I lidze (zaplecze), a Piast Szczecin grał w II lidze (oba zespoły kobiece). Siatkarze
nowo powstałej drużyny męskiej Błyskawicy Espadon grali w III lidze z ambicjami awansu za 3 lata do ekstraklasy. Od marca do czerwca grała w Szczecinie
amatorska liga siatkówki mężczyzn – Plusliga. Wiosną kobiety Chemika Police były na 3 miejscu w I lidze, a mężczyźni Morza Szczecin zajmowali 8 miejsce
w II lidze. W marcu dwa szczecińskie zespoły siatkówki – żeńska 18. i męska
Błyskawica awansowały do finałów MPJ. W połowie kwietnia w Szczecinie odbył się turniej siatkarski – półfinały AMP (16 ekip). W gronie mężczyzn wygrali
siatkarze z Bydgoszczy, a szczecinianie zajęli 12 miejsce. Siatkarki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ze Szczecina wygrały turniej siatkówki o mistrzostwo wojewódzkie przed Akademią Medyczną i Akademią Morską. Siatkarki Chemika Police zajęły ostatecznie 7 miejsce w I lidze, a siatkarki
PIASTA Szczecin wygrały ostatni mecz z MKS Świdnica 3 : 1 o utrzymanie się
w II lidze. Latem wzdłuż całego polskiego wybrzeża trwały rozgrywki i turnieje
siatkówki plażowej, które gromadziły wielu widzów i wielu chętnych do uczestniczenia w tych turniejach. Szkoła Podstawowa 74 wygrała organizowany przez
siebie turniej siatkówki i uzyskała awans do finałów MP młodzików. Szczecińscy
old boye wygrali turniej siatkówki weteranów (+45 lat) w Rewalu. W czerwcu
w Szczecinie zorganizowano turniej siatkówki mieszanej (3 chłopców i 3 dziewczęta). Zwyciężyło II LO przed Zespołem Szkół nr 8 i Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2. Za najlepszych zawodników uznano Martynę Kaczmarek,
a wśród chłopców Pawła Bladoszewskiego. We wrześniu w turnieju siatkówki
o Puchar Prezydenta Miasta w finale Chemik pokonał Piasta 3 : 1. W paź-
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dzierniku w meczu PP Chemik Police pokonał zawodniczki z Sulechowa 3 : 0.
W tym czasie w Szczecinie zorganizowano turniej piłki siatkowej, na którym kadra polskich skoczków narciarskich zmierzyła się w meczu siatkarskim z gwiazdami aktorskimi. W listopadzie Chemik Police zajmował 2 miejsce w I lidze.
Dziennikarze szczecińscy na turnieju w Bełchatowie zajęli 4 miejsce.
W styczniu turniej tenisowy w Szczecinie dla amatorów wygrał Mariusz
Chomik. W Szczecinie odbył się też tradycyjny turniej tenisowy „Magnolia
Cup”, który wygrali Katerina Matysova (Niemcy) i Włoch Metteo Donati. Szczecinianin Arkadiusz Kocyła zajął drugie miejsce w grze singlowej oraz zwyciężył
w grze deblowej z Piotrem Barlińskim z Zielonej Góry.
W styczniu Marcin Matkowski i Mariusz Frystenberg awansowali do II rundy Australia Open po pokonaniu Hiszpanów 2 : 0. M. Matkowski z Białorusinką
Olgą Goworcowną pokonali hiszpański mikst 2 : 0, a w drugiej rundzie przegrali 1 : 2 ze Słowaczką i Kanadyjczykiem. W II rundzie debla M. Matkowski
z partnerem pokonali 2 : 1 parę australijską, a w trzeciej rundzie przegrali 0 : 2
z Białorusinem Mirnym i Kanadyjczykiem Nestonem. W Szczecinie przez cały
rok trwają turnieje amatorskiej Ligii Tenisowej, cieszące się wielkim zainteresowaniem zarówno grających, jak i kibiców. W lutym na turnieju tenisa w Sobocie koło Poznania Natalia Kozel zajęła 3 miejsce. W Poznaniu na turnieju tenisa
juniorów (do 14 lat) Michał Bareja ze Szczecina wygrał grę pojedynczą i zajął
2 miejsce w grze deblowej. Szczecinianin Olek Woźnicki zwyciężył w turnieju
tenisa amatorów (młodzików) w Szczecinie. W lutym M. Matkowski i M. Fyrstenberg zwyciężyli w I rundzie turnieju tenisa w Rotterdamie (Holandia), pokonując parę holenderską 2 : 0. Swój mecz też wygrał Tomasz Bednarek z Serbem,
którzy awansowali do ćwierćfinału. W Szczecińskiej Lidze Amatorskiej w lutym
prowadzili Gałka, Biliński i Makowski. Podczas MP rozegranych w Szczecinie
Rafał Gozdur z Mateuszem Śmigielskim z Bytomia zdobyli srebrny medal w grze
deblowej, a Natalia Kołat w finale gry singlowej pokonała 2 : 0 Paulinę Kanię
z Chrzanowa. 17 lutego w Szczecinie zmarł Antoni (Teoś) Sosnowski – były zawodnik, trener tenisa i jeden z założycieli Szczecińskiego Klubu Tenisowego.
W marcu M. Matkowski i M. Frystenberg w pierwszej rundzie przegrali w turnieju tenisowym Indiana Welles (USA) 0 : 2 z parą hiszpańską. W kwietniu w KT
Promasters Szczecin dokonano podsumowania dotychczasowych osiągnięć.
Uznano też, iż najlepszymi tenisistami w klubie są Rafał Gozdur, Natalia Kuczer,
Natalia Kozel, Iza Nikodenko, Arkadiusz Kocyła, Paulina Czernik. Na turnieju tenisa we Włoszech Łukasz Kubot wygrał w pierwszej rundzie z Rumunem
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M. Copilem. Na turnieju tenisa w Monte Carlo M. Matkowski i M. Fyrstenberg
dotarli do półfinału, gdzie przegrali z bliźniakami Bryenami z USA 3 : 6, 4 : 6
i odpadli z dalszych gier, ale awansowali z 19. na 13 miejsce na świecie w grze
deblowej. Zwycięzcą Zimowej Ligi Amatorskiej w Tenisie w Szczecinie został
Maciej Gałka, który pokonał w finale turnieju Mariusza Małkiewicza 6 : 2, 6 : 3.
W drugim turnieju tenisowym w Szczecinie zwyciężył Michał Kurek przed
Krzysztofem Gozdkiem. W maju polski debel Matkowski-Fyrstenberg awansowali z 13 na 10 miejsce w rankingu światowym. W maju w Szczecinku odbył się
turniej tenisa młodzików. W gronie dziewcząt zwyciężyła Berenika Szycka (KT
Masters), w deblu Basia Dworzańska i Olivia Bogdanowicz.
Grę singlową chłopców wygrał Krzysztof Wetoszka (Szczecin). W Szczecinie rozegrano turniej tenisa amatorów, w którym zwyciężyli w grze deblowej
Mateusz Chomik i Andrzej Bieryłło. W szczecińskiej lidze amatorskiej gra 42 tenisistów, a prowadzi Piotr Klim. W lipcu Marcin Matkowski i Mariusz Fyrstenberg wygrali międzynarodowy turniej tenisa w Sopocie, a w Hamburgu przegrali
oni w pierwszej rundzie z parą ukraińsko-czeską. Na kortach przy al. Wojska
Polskiego w Szczecinie zorganizowano półkolonie tenisowe dla dzieci, aby szukać talentów tenisowych. W sierpniu w Szczecinie odbył się turniej tenisa dzieci
(do 12 lat z 9 krajów). Szczecinianka Daria Kuczer zajęła tam 2 miejsce, przegrywając w finale z Karoliną Szmyt z MKS Szczecin. We wrześniu M. Matkowski
i M. Fyrstenberg dotarli do finału US Open, gdzie przegrali z parą niemiecko-austriacką 2 : 6, 2 : 6. Był to ich i tak największy sukces w całej karierze sportowej. M. Matkowski i Olga Gaworcowa z Białorusi w US Open wygrali trzy mecze,
docierając do ćwierćfinału. W PKO Open w Szczecinie Marcin Gawron i Andrzej
Kopaś wygrali grę deblową. Grę singlową wygrał Portugalczyk Rui Machado, który w finale pokonał Francuza Erica Prażona 2 : 1. We wrześniu polska para deblowa Matkowski–Fyrstenberg plasowała się na 8 miejscu na świecie. Szczecinianin
Tomasz Bednarek z Mateuszem Kowalczykiem dotarli do półfinału w Palermo
(Włochy), a w Orleanie (Francja) byli w ćwierćfinale. We wrześniu w Szczecinie
na kortach przy al. Wojska Polskiego z udziałem 1200 tenisistów odbył się turniej
tenisa olimpiad specjalnych, a najlepszymi tenisistami w swoich kategoriach wiekowych zostali – Piotr Krzysiński, Demonis Jałkowicz, Krzysztof Lachowicz i Damian Lachowicz. W październiku w Szczecinie rozegrano kolejny turniej tenisa dla
amatorów, w którym najlepiej zagrali Michał Kurek i Jan Więcławski. W październiku Matkowski i Fyrstenberg zakwalifikowali się do Turnieju Masters w Londynie (8 najlepszych par na świecie), gdzie wygrali 3 gry, i dopiero w finale przegrali
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5 : 7, 3 : 6 z Białorusinem Maksem Mirnemem i Kanadyjczykiem Danielem Nasterem. Był to ich i tak największy sukces w dotychczasowej karierze tenisowej.
W połowie grudnia szczeciński duet Roksana Łukasik i Julia Mikulska wywalczył
złoty medal na MP do 16 lat – trener Rafał Chrzanowski.
W noworocznym turnieju tenisa stołowego juniorów w Koszalinie zwyciężyli szczecinianie Bartosz Jemilianowicz i Sandra Przywara. W grupie powyżej
50 lat zwyciężył Mateusz Kosiński ze Szczecina. Podczas lutowych MO w Międzyzdrojach zwyciężyli Jacek i Sylwia Wandachowie, a w singliu Krzysztof
Borkowicz. Na MO uczniów zwyciężali zawodnicy z Pyrzyc przed reprezentacją
Szczecina, a indywidualnie wśród dziewcząt kolejność była następująca: 1 – Joan
na Dobosz (Pyrzyce), 2 – Natalia Stachowska (Szczecin), 3 – Monika Kowcun
(Szczecin). Wśród chłopców zwyciężył Paweł Wilk (Pyrzyce) przed Markiem
Jankowskim (Szczecin). Tenisiści stołowi POGONI Szczecin dotarli do półfinału
Polski Zachodniej w PP. W końcu maja zorganizowano wielki turniej tenisa stołowego na terenie województwa. Zwyciężyli tenisiści stołowi z UKS CHROBRY
Szczecin. W czerwcu w eliminacjach do PP najlepiej zaprezentował się Radosław
Żabski ze Stali STOCZNIA SZCZECIN. Od ćwierć wieku gra Szczecińska Liga
Amatorska, a najlepszymi zawodnikami są: Włodzimierz Łyczywek, Henryk
Grzesiak, Jacek Pawłowski, Ryszard Król, Ryszard Gałek, Cezary Stępkowski,
Jerzy Osowiec, Tomasz Laboch, Tomasz Dedła, Ryszard Pakuła, Marek Diering,
Krzysztof Rusiecki, Zdzisław Traukszyn, Jan Pszczółkowski i Leszek Hamerlak.
W październiku wojewódzki turniej tenisa stołowego w Sianowie wygrali Jacek
Wandachowicz i Sylwia Składanek. W listopadzie w SP 13 w Szczecinie zorganizowano turniej tenisa stołowego dla dzieci do lat 16 i dla seniorów powyżej 40 lat.
W kategorii młodzieży do 16 lat zwyciężyli Patrycja Korzeniowska i Adam Kulik,
w gronie seniorów powyżej 40 lat Mirosław Dalpiński (Stargard), a powyżej 55
lat Ryszard Hardukiewicz. W państwowej II lidze tenisa stołowego grały zespoły
STALI STOCZNIA, CHROBREGO Międzyzdroje i CHAMPIONA Police.
W styczniu w Połczynie-Zdroju odbył się pierwszy turniej brydża sportowego z cyklu Grand Prix Pomorza Zachodniego. W lutym turniej brydża w Chociwlu wygrała szczecińska para Wojciech Waszkiewicz–Tomasz Derba. W marcu klub szachowy ZOiM Szczecin awansował do I ligi – zaplecze ekstraklasy.
W klubie grali Damian Wroński, Piotr Wasylko, Sławomir Nijako, Paweł Woźnicki, Tomasz Rusiecki, Andrzej Wasilko, Maciej Mazurowski, Ryszard Smejdak,
Mirosław Chwałko – sponsor.
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Studenci US zajęli 3 miejsce w AMP Uniwersytetów, a grali – Wojciech
Kaśków, Dawid Fira, Maciej Chrobot, Wojciech Bejnarowicz, Krzysztof Pakuła,
Karol Piotrus, Piotr Kalinowski i Mariusz Pawlak. W marcu w Policach odbył
się turniej brydżowy, który wygrali Grzegorz Kaźmierczak i Zbigniew Lasocki ze Szczecina. Kolejny turniej brydżowy zorganizowany w Wolinie wygrała szczecińska para Halina i Andrzej Fisowie. Oni wygrali też następny turniej
w Policach. W kolejnym turnieju brydżowym w Wolinie zwyciężyli państwo Fisowie, wyprzedzając drugą szczecińską parę Hannę i Mariana Zembrzuskich.
W Szczecinie zorganizowano kolejny turniej brydża sportowego, który wygrała
szczecińska para Jerzy Taźbierski i Marek Zakowicz. W czerwcu w Szczecinie
zorganizowano turniej brydżowy o Puchar Dziekana Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, który wygrała reprezentacja XIII LO w składzie Patryk Araszkiewicz, Ewa Mikucka, Wojciech Jarząbek i Witold Mikucki. Na 2 miejscu znaleźli
się brydżyści AZS US, a na 3 szczecińscy lekarze. W lipcu w Lipianach odbył się
turniej brydża „4 Pory Roku” z udziałem 23 par. Zwyciężyły dwie pary szczecińskie: Ryszard Kłosiński i Andrzej Dębowski przed parą Łoziński (Goleniów)
i Julian Pisarek (Szczecin). W sierpniu w Stargardzie odbył się turniej brydżowy zorganizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pierwsze miejsce zajęła
para Tomasz Miedziuch i Zdzisław Sławiński (Szczecin) przed Witoldem Mateńko i Jerzym Dziemiadowiczem (Stargard) i zespołem z Pyrzyc. We wrześniu
szczecińska para Tomasz Rosiecki–Damian Wroński wygrała turniej brydżowy
w Dziwnowie (26 par). Także we wrześniu z udziałem ponad 150 zawodników
odbył się turniej brydża sportowego w Szczecinie (Bursztynowy). Zwycięstwo
w nim odniosła para Andrzej Gil i Stanisław Jackowski (Szczecin). W drugim
dniu nowy turniej wygrali Edward Niewiarowski (Wolin) i Cutr Solin (Szwecja), a w trzecim dniu zwyciężyli Zygmunt Stachowiak i Radosław Liskowiak
(Gorzów). W klasyfikacji generalnej zwycięstwo odniosła szczecińska para Roman Szlachetka i Andrzej Dąbrowski. W połowie października na MŚ w Holandii szczecinianka Małgorzata Pasternak (Sawicka) grała z Ewą Harasimowicz
i uplasowały się one w środkowej części grających. W rozgrywkach brydżowych
w tym roku w I lidze reprezentacja Szczecina była na 3 miejscu, zespół Pogoni był
w II lidze, a w II Amator Szczecin i Rysie Szczecin. W listopadzie turniej brydżowy w Stargardzie wygrali szczecinianie Andrzej Pawlak i Władysław Tomasiak.
Marek Migacz i Stanisław Charchota zwyciężyli w turnieju brydżowym o Puchar
Rektora US, a 2 miejsce też zajęła para szczecińska Hanna Zembrzuska i Roman
Bajera. W grudniu w Wisełce odbył się finał Grand Prix Pomorza Zachodniego

140

Zbigniew Szafkowski

w brydżu. Wygrała para Tomasz Rusiecki i Damian Wroński przed parą Grzegorz Rybicki i Jerzy Sadowski oraz parą Marcin Siwy i Jerzy Taźbierski.
W styczniu w SP 51 w Szczecinie założono Koło Szachowe, aby promować
szachy wśród młodzieży. Od razu zorganizowano też turniej dla młodzieży. Prócz
tego KS Gryf promował grę w szachy wśród dzieci i młodzieży. W lutym turniej szachowy w Szczecinie wygrał Bartosz Pułka ze Szczecina przez Słowakiem
Jozefem Franzem i Arkadiuszem Korbalem (Szczecin). W turnieju B najlepiej
grał Włodzimierz Zych (Szczecin) przed Piotrem Nicińskim (Barlinek). W marcu
w Łobzie odbył się turniej szachowy o Memoriał Gabriela Bieńkowskiego. Najstarszym uczestnikiem był 84-letni Kazimierz Karchu, a najmłodszym 6-letni
Kamil Krupa. Zwyciężył w nim Krzysztof Nakonieczny. W kwietniu w Gryfinie w turnieju szachowym zwyciężył Cezary Laskowski przed Zofią Kubcewicz
(oboje ze Szczecina). W kwietniu w Szczecinie odbył się cykliczny turniej szachowy „4 Pory Roku”. Zwyciężył Adam Szuchnicki (Szczecin), a w grupie B – Michał Oszyk. Także w kwietniu w mistrzostwach szkół podstawowych Szczecina
najlepiej grał Michał Trzeciakiewicz, przed Kacprem Kwaśniakiem, a w gronie
dziewcząt – Ola Żukowska. W Gryfinie odbył się mecz szachowy Szczecin–Bramenhafen, który wygrali szczecinianie 16 : 6. W połowie maja w Międzyzdrojach
zorganizowano wielki turniej szachowy, w którym zwyciężył Mateusz Bronowicki z Gorzowa przed Krystianem Jackiem ze Szczecina. 1 czerwca w Dźwirzynie
odbyła się Wojewódzka Olimpiada Młodzieży w szachach (120 osób). Najlepiej
grali Joanna Matuszczak (Gryf Szczecin), Filip Byczak (Pałac Młodzieży) oraz
Antonina Dębska (SP 48). W czerwcu w Dąbiu rozegrano II turniej szachowy
„4 Pory Roku”, który wygrali: w grupie A – Krystian Jacek przed Adamem
Szuchnickim, w grupie B Janusz Słowik przed Stanisławem Odwrotem, a w grupie najmłodszych (12 lat) Łukasz Szczepaniak przed Martyną Krzywicką (Gryf
Szczecin). W lipcu odbył się w Policach tradycyjny Memoriał Tadeusza Gniota.
Zwyciężył Spartak Wysoczyn przed Władimirem Szyszkinem (obaj z Ukrainy)
i Litwinem Vidmantasem Melisankasem. W Łazach koło Katowic odbył się wielki międzynarodowy turniej szachowy. Zwyciężył w nim arcymistrz Władimir
Malaniuk z Ukrainy, a 11 był szczecinian Aureliusz Korbal z Gryf Szczecin.
Grupę C wygrał Damian Dębski ze Szczecina. We wrześniu zorganizowano
w Szczecinie trzeci turniej „4 Pory Roku”, który wygrał Nikołaj Aliavdin z Myśliborza. W Mielnie zorganizowano eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w szachach, a uczestniczyło w niej 160 szachistów z całego województwa.
Najlepiej wypadli Damian Dąbrowski, Ola Żukowska i Łukasz Lanica (wszyscy

Kronika sportowa Szczecina. Część XVI: 2011

141

ze Szczecina). W auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego odbył się turniej
szachowy (30 min). Wygrał Nikołaj Aliavdin (Myślibórz) przed Dariuszem Okoniem (Szczecin) i Tomaszem Tokarczykiem (Police). W grudniu w Niemczech
odbył się turniej szachowy młodzieży (20 min), w grupie dzieci (10 lat) wygrała
Olivia Kurlej, a w grupie 12 lat Justyna Kruszewska (obie z Gryfina, reprezentujące Szczecin). W czwartym turnieju szachowym „4 Pory Roku” zwyciężył
Tomasz Tokarczyk przed Krystianem Jackiem. W grupie B Janusz Gargos przed
Sławomirem Odwrotem (obaj Szczecin), w grupie C Kacper Ziemniak przez Łukaszem Szczepanickim, a do 8 lat najlepiej grał Patryk Mike, który wyprzedził
Wojciecha Bubczyńskiego (obaj reprezentowali Szczecin).
W maju w Białym Borze odbył się międzynarodowy konkurs WKKW i MP,
w którym Paweł Spisak był szósty, a w mistrzostwach Polski pierwszy. Drugie
miejsce w mistrzostwach Polski wywalczył Marcin Michałek, a trzecie Jerzy Lipowski. W Małdwinie rozegrano zawody hipiczne (43 zawodników i 57 koni).
Konkurs pań w LL wygrała Teresa Marcinkowska z Łobza, konkurs 80 cm
wygrał Michał Cwajda ze Szczecina, a konkurs 100 cm Jan Bobik z Nowielic.
W lipcu w Dąbiu zorganizowano zawody konne w skokach. W klasie L drugie
miejsce zajęła Urszula Górka, a trzecie Krszytof Tarasek – oboje z KONCEPTY
Szczecin.
1 lipca w Szczecinie zorganizowano wielkie zawody w triatlonie im. Jolanty Maślanki. Mimo zimnej pogody – 4 km pływania, 180 km jazdy na rowerze
i 25 km biegu. W konkurencji mężczyzn zwyciężył Piotr Szajner z Warszawy,
wśród kobiet pierwsza była Agnieszka Bolesta z Warszawy, a druga Małgorzata
Otworowska ze Szczecina.
W marcu w Gdańsku odbyły się mistrzostwa Polski w gimnastyce sportowej. Marta Pihan-Kulesza (KUSY Szczecin) zajęła 2 miejsce w wieloboju,
a w gronie mężczyzn Szymon Kowalecki był 12. Wśród juniorek znalazły się na
4 miejscu Kinga Nejmark oraz na 5 Nikola Krężelok (obie z KUSEGO Szczecin),
w finałach juniorów szczecinianin Bartek Adamczyk uplasował się na 8 pozycji.
W finałach mistrzostw Polski Marta Pihan zdobyła dwa złote medale na równoważni i za ćwiczenia wolne oraz medal brązowy za ćwiczenia na poręczach.
Juniorka K. Nejmark wywalczyła brązowy medal w skoku i srebrny za ćwiczenia
na równoważni. Nikola Krężelok otrzymała srebrny medal za ćwiczenia wolne.
Damian Walczak zdobył dwa złote medale w kategorii ćwiczenie na poręczach
i na drążku, Aleksander Monczak wywalczył brązowy medal w skoku. W kwietniu w Szczecinie odbył się Turniej Wiosny w gimnastyce artystycznej, będący
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jednocześnie Memoriałem Anny Kłos-Sulimy. Indywidualnie zwyciężyła Anna
Rabtsarowa z Białorusi. Najlepsza ze szczecinianek była Aleksandra Metza, która zajęła 8 miejsce. W gronie juniorek najlepsza okazała się Shasiswadze Gulsum z Azerbejdżanu, a szczecinianka Magdalena Andrzejewska zajęła 7 lokatę.
Także w kwietniu na mistrzostwach Europy w Berlinie w gimnastyce sportowej Marta Pihan-Kulesza zajęła 11 miejsce w wieloboju gimnastyki sportowej,
a jej mąż Roman Kulesza (Bielsk Podlaski) w wieloboju zajął 18 lokatę. W końcu
kwietnia w Szczecinie odbyły się międzywojewódzkie mistrzostwa młodziczek
w gimnastyce sportowej. Na 3 miejscu uplasowała się Karolina Serdeczna, a na
4 Oliwia Szymska (wieloboje). W drugim dniu na poszczególnych przyrządach
K. Serdeczna za skok uzyskała 3 miejsce, Oliwia Szymska była 5 na poręczach
i 2 na równoważni. K. Serdeczna wygrała ćwiczenia wolne, a na 2 miejscu sklasyfikowano Natalię Bukowską. W punktacji juniorek zwyciężyło województwo
zachodniopomorskie. Na początku maja w Białymstoku odbyły się mistrzostwa
Polski juniorów w gimnastyce artystycznej. W punktacji drużynowej zwyciężyły
młode zawodniczki KUSEGO Szczecin – Marina Milona, Martyna Baumgartner,
Natalia Serafin, Patrycja Gromek i Karolina Woroniak – trener M. Łukaszewicz.
Zdobyły też one kwalifikacje na mistrzostwa Europy juniorów. Podczas akademickich mistrzostw Polski w aerobiku w Gdańsku zawodniczki Zespołu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wywalczyły brązowe medale na 23 startujące drużyny. W końcu maja na mistrzostwach Europy
w gimnastyce artystycznej w Mińsku (Białoruś) Joanna Mitosz (KUSY) zajęła
6 miejsce w ćwiczeniach ze wstążką oraz 7 w ćwiczeniach z piłką. Zespołowo
Polki zajęły 8 lokatę. Na początku czerwca odbył się w Szczecinie Memoriał Kołakowskich w gimnastyce sportowej. W wielobojach gimnastycznych zwyciężyła
M. Pihan-Kulesza oraz jej mąż Roman. W październiku na mistrzostwach świata
w Japonii M. Pihan-Kulesza uzyskała 51 849 pkt, stając się najlepszą z Polek.
Na początku listopada na mistrzostwach Polski juniorów w Łodzi w gimnastyce
artystycznej w układach zbiorowych UKS Błękitna Szczecin zajęła 2 miejsce. W Zabrzu rozegrano mistrzostwa Polski juniorów w gimnastyce sportowej,
na których MKS KUSY Szczecin, w składzie Nikola Krężelok, Dagmara Snopek,
Ola Łachut (juniorki), zajął zespołowo 2 miejsce, a juniorki młodsze sklasyfikowano na 6 miejscu. Indywidualnie wyróżniono Nikolę Krężelok.
W listopadzie w chorwackim Osijku odbył się Puchar Świata w gimnastyce sportowej, na którym Marta Pihan wywalczyła brązowy medal na poręczach
i złoty w ćwiczeniach wolnych. Ogółem 5 złotych medali zdobyły gimnastyczki
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Błękitnej na MP UKS-ów (do 11 lat): Małgorzata Roszatycka (8 lat), Daria Bębicka (10 lat), Marta Nowicka (13 lat), Małgorzata Romaniuk (14 lat) i Marta Nowicka (15 lat). Podczas turnieju gimnastyki artystycznej w Izraelu w grupie 15 lat
Natalia Serafin zdobyła trzy srebrne medale za wielobój, piłkę i maczugi oraz
medal brązowy za ćwiczenia ze wstążką. W końcu listopada w Olsztynie odbyły
się drużynowe mistrzostwa Polski w gimnastyce sportowej. Drużyna KUSEGO
Szczecin w składzie Nikola Krężelok, Ola Łachut, Dagmara Snopek wywalczyła brązowy medal. W grudniu w Norwegii przeprowadzono turniej gimnastyki
artystycznej seniorek, na którym Patrycja Gromek zajęła 3 miejsce, a juniorka
Magda Andrzejewska była 6 – trenerka Małgorzata Cieślak.
W styczniu KASKADA Szczecin w rugby grała w I lidze i obchodziła swoje
5-lecie. W połowie stycznia prezydent Szczecina Piotr Krzystek „wbił łopatę”
w miejscu, gdzie rozpoczęto budowę nowej hali sportowej przy ul. Szafera. Prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej mgr Stanisław Kopeć oświadczył,
iż Wojewódzkie Dni Olimpijczyka odbędą się w 2011 r. w Białogardzie. W Szczecinie zorganizowano turniej strzelectwa sportowego (karabinek i pistolet). Zwyciężył zespół w składzie Magda Kaczmarek, Tomasz Kaczmarski i Małgorzata
Buśko. W lutym Szczeciński Rajd Samochodowy Baja Poland został doceniony
przez Międzynarodową Federację Samochodową i przyznano mu prawo organizowania w Szczecinie Pucharu Świata w rajdach Cross Country FIA we wrześniu
2011 r. W lutym w Dobrzyniu nad Wisłą zorganizowano regaty żeglarstwa lodowego (bojery), podczas których siedem wyścigów wygrał szczeciński żeglarz
deskowy Błażej Błażowski. W lutym w Goleniowie zorganizowano nieoficjalne
MP „Smoczych Łodzi” z pagajami na basenie. W konkurencji open zwyciężyła
ekipa Spójni Warszawa, przed Wartą Poznań, a na czwartym miejscu uplasowali
się zawodnicy Ambera Szczecin. Szczecińskie „morsy” w lutym urządzały
kąpiele w Bałtyku, Odrze i w jeziorach, hartując swoje ciała. 10 lutego minęła
91. rocznica Zaślubin Polski z Morzem (1920 r.), kiedy to gen. Józef Haller wrzucał w Kołobrzegu pierścień do Bałtyku. Przyznano z tej okazji sygnety ludziom
szczególnie zasłużonym dla polskiego żeglarstwa. Otrzymał go m.in. Paweł
Synkaruk, dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej. 20 lutego na mistrzostwach Polski juniorów starszych w tańcach towarzyskich w Elblągu 2 miejsce
zajęła szczecińska para Adrianna Zymek i Marcin Kleist. W Szczecinie odbył się
ogólnopolski turniej scrabble. Podczas zimy i obfitych opadów śniegu zjazdy na
nartach dla dzieci, młodzieży i dorosłych organizowano na szczecińskiej Guba-
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łówce. W końcu lutego w Szczecinie odbył się dwudniowy turniej badmintona
Szczecin Netto Cup, w którym zwyciężyła Magdalena Jaworek (Olsztyn) i Rafał
Rybkowski (Wrocław). 6 marca w Finlandii na mistrzostwach świata w żeglarstwie lodowym Błażej Błażowski wywalczył dwa brązowe medale w course race
sails oraz slalomie juniorów. Hanna Zembrzuska (Szczecin) zdobyła złoty medal
w slalomie oraz srebrny w course race sals. W gronie juniorek Natalia Kacprzyk
zdobyła brązowy medal w course. W marcu odbyły się otwarte mistrzostwa
Szczecina w scrabble (80 uczestników). Zwyciężył Mariusz Skrobocz z Warszawy. Najlepszym ze szczecinian był Kazimierz Marklain, a najlepszą zawodniczką
była szczecinianka Magda Kupczyńska.
W marcu trójka szczecinian – Monika Pyrek, Marek Kolbowicz i Konrad
Wasielewski znalazła się na liście 44 osób wśród polskich sportowców „pewnych”
udziału w IO Londyn 2012 r. W marcu na mistrzostwach Szczecina w narciarstwie alpejskim nagrodzeni zostali studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (54 pkt) przed zawodnikami Uniwersytetu Szczecińskiego
(50 pkt) i Akademią Morską (24 pkt). W gronie kobiet była ta sama kolejność. Zawody rozegrano w Czechach w Szpindlerowym Młynie. Speed – to nowa dyscyplina rodem z Niemiec. Rozegrano ją po raz pierwszy w Szczecinie (kometka bez
siatek). W gronie seniorów zwyciężyli Patrycja Szyluk i Jakub Kosicki, a w gronie juniorów Magdalena Śrema i Włodzimierz Kaszycki. 3 kwietnia w Binowie
otwarto sezon golfowy. W stokerplay brutto zwyciężył Witold Szczepański,
a w netto – Piotr Karwin. W II turnieju (80 uczestników) zwyciężyli Sylwester
Chrzanowski i Elżbieta Zwierz (brutto). W turnieju dla początkujących (9 dołków) zwyciężył Zbigniew Estkowski (85 uderzeń) przed Mariuszem Barrgannem (95 uderzeń). W kwietniu ukazała się książka Zbigniewa Szafkowskiego
z Gorzowa Wlkp. pt. Szczeciński sport w latach 2008–2010. Fakty i wydarzenia,
licząca 224 stron. W II turnieju golfa w Binowie zwyciężyli – w konkurencji
brutto Jan Galanty przed Jackiem Sykulskim, a w netto Jerzy Maćkowski przed
Robertem Piesikiem, w golfowych MP par (144 golfistów) wygrali w grupie juniorów golfiści z Wrocławia, a 2 miejsce zajęli szczecinianie Piotr Dębowski i Jan
Kaliński, w kat. netto Sylwester Chrzanowski i Jacek Uchański, a w grupie początkującej Justyna i Miłosz Dacewiczowie ze Szczecina. W kwietniu podczas
PŚ w triatlonie w Japonii szczecinianin Marek Jaskółka zajął 3 miejsce (1500 m
pływanie, 40 km rower i 10 km bieg), a była szczecinianka (obecnie zawodniczka
Częstochowy) Maria Cześnik była 4. W Janowie Podlaskim w halowych zawodach PP w skokach przez przeszkody (konie) Maria Chociel na koniu Tutti-Frutti
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była druga. Wcześniej ta szczecinianka wygrała podobne zawody w Lesznie i we
Wrocławiu, a w Sopocie też była druga.
1 maja w Binowie odbył się kolejny turniej golfa. W konkurencji netto zwyciężył Grzegorz Raczyński, a w brutto Sylwester Chrzanowski. Koło Łobza odbył
się konkurs jeździecki w skokach (217 przejazdów). W kategorii kobiet 3 miejsce
zajęła szczecinianka Katarzyna Szymków (KJ Koncepta Szczecin), a jej kolega klubowy Krzysztof Tarasek zdobył srebrny medal. W konkursie specjalnym
2 miejsce wywalczyła Beata Strzałkowska (Carollo Szczecin). Na początku
maja w Opatówku k. Poznania rozegrano pierwszą rundę strefowych MP w motocrossie (200 zawodników). W klasie 85 ccm Filip Królikowski z KM Szczecin
zajął 3 miejsce, a klasie 250 ccm na 3 pozycji uplasował się Krzysztof Traczyński (KM Szczecin), w klasie 450 ccm Robert Mikruta był 17, a w klasie weteranów 11 miejsce zajął Janusz Puhlmann. W klasyfikacji klubów Klub Motorowy
Szczecin zajął 12 miejsce na 29 klubów. W maju zaingerowano rozgrywki futbolu amerykańskiego, w którym uczestniczyła szczecińska Husaria. W tym czasie
w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Mazurskiej otwarto
kompleks boisk do gier sportowych. Przy okazji odbył się konkurs o sporcie,
a zwyciężyli w nim Szymon Kasprzyk przed Jakubem Zawadzkim i Filipem
Jankowskim. W kolejnym turnieju golfowym zwyciężyli Janusz Kulig (brutto)
i Krzysztof Blatkiewicz (netto). W maju na Uniwersytecie Szczecińskim zorganizowano studenckie święto sportu w różnych dyscyplinach – rozgrywki, rekreacja, rozrywka, zabawa i taniec.
29 maja w Myśliborzu odbyły się motorowodne mistrzostwa Europy. W klasie 125 Michał Korycki (LOK Szczecin) był ósmy, a na dalszej pozycji przypłynął
Marian Zieliński (LOK Szczecin). W kolejnym turnieju golfowym w Binowie
w konkurencji brutto zwyciężył Paweł Grzelak, a w netto Jerzy Safarow. W nowej dyscyplinie armwrestling (siłowanie się na rękę) mieszkanka Choszczna jako
reprezentantka Szczecina zdobyła w Turcji srebrny medal podczas zorganizowanych tam ME w kat. ciężkiej osób niepełnosprawnych. W końca maja nad Jeziorem Głębokim zorganizowano Dzień Kultury Łowieckiej, a 1 czerwca urządzono
w Szczecinie Dzień Dziecka – gry, zabawy, konkursy, nagrody, poczęstunek dla
dzieci i rodziców. Odbyła się też Szczecińska Gala Sportu, podczas której nagrodzono ponad 200 szczecińskich sportowców. 5 czerwca w Chodzieży odbyły się
eliminacje do MP w sportach motorowodnych. W klasie JT-250 Max Lewandowski (Ślizg Szczecin) zajął 2 miejsce, w kl. T-400 Jacek Kołpaczyński (Ślizg)
był 3., a na ME w kl. 0-175 Marcin Zieliński (LOK Szczecin) zajął 5 miejsce.
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W Obornikach Wlkp. odbyły się zawody II rundy motorowodnej strefy zachodniej. Szczecinianin Krzysztof Traczyński zwyciężył w kl. 250 ccm, w kl. 450 ccm
Rafał Jasierski był 14., a Gracjan Siemienowicz 19. W klasie weteran Janusz Puhlmann był 9., Marian Kalinowski zajął 11 miejsce, a Marek Flesza 14. W klasie
młodzik Filip Królikowski uplasował się na 8 miejscu. Wszyscy z KM Szczecin.
W czerwcu w Dębnie Lubuskim rozegrano PP w triatlonie. Zwyciężył Piotr Grzegórzek (Ironman Szczecin) oraz Agnieszka Cieślak (Biuro Podróży AS Szczecin). W kategorii dzieci najlepsza była Danusia Bereś z Polic. Aeroklub Szczeciński w Dąbiu zorganizował wystawę poświęconą szczecińskiemu sportowi
lotniczemu od 1945 r. – dyrektor AS Czesław Staniewicz. W czerwcu w kolejnym
turnieju golfa najlepiej wypadł Andrzej Olszewski, który wygrał w netto i brutto.
W końcu czerwca w Warszawie zorganizowano zawody w narciarstwie wodnym.
Szczecinianin Krzysztof Bernatowicz był 2 w skokach, jego brat Tomasz zajął
2 miejsce w slalomie, a Agata Smoleń była 3 w skokach i w slalomie (wszyscy
Ski-Line Szczecin). W Poznaniu podczas eliminacji PP w narciarstwie wodnym
Rafał Płaza (Kabel Szczecin) zajął 3 lokatę. W końcu czerwca otwarto w Szczecinie na Bezrzeczu nowy Ośrodek Sportu – gry halowe i fitness. W Binowie w kolejnym turnieju golfa najlepszymi okazali się Jan Galanty w netto i Grzegorz Wojciechowski w brutto. W Olsztynie podczas MP pań w golfie Dorota Jankowska
z Binowa jako reprezentantka Szczecina zdobyła srebrny medal, 5. była Elżbieta
Górska, a 7. Aneta Jaklund. Sebastian Rębalski z LOK Goleniów jako reprezentant Szczecina na MP we Wrocławiu w strzelaniu z karabinka pneumatycznego
(60 strzałów) zdobył złoty medal. Wcześniej zwyciężył w strzelaniu z karabinka
dowolnego (3 x 40 strzałów), a w konkursie 60 strzałów był 4. W lipcu w szwedzkim Malmö odbyły się Bałtyckie Igrzyska Młodzieży (co roku w innym kraju).
Z województwa zachodniopomorskiego uczestniczyło ponad 100 osób w różnych
dyscyplinach sportu; zdobyli oni 51 medali – najwięcej lekkoatleci i pływacy.
Latem szczecińskie kąpieliska Arkonka i nad Jez. Głębokim były co dzień oblegane przez dzieci, młodzież i dorosłych. W lipcu w Szczecinie rozegrano turniej
7-osobowego rugby. Zwyciężyli zawodnicy z Kiszyniowa (Mołdawia), a zespół
szczeciński był 4. W całej Polsce, a także w Szczecinie propaguje się ruch poprzez marsze z kijkami (nordic walking). Na Osiedlu Bukowym w Szczecinie
oddano do użytku nowe boisko, mające służyć młodym i starszym mieszkańcom.
Na MŚ motorowodniaków w Estonii kl. młodzieżowej w kl. JT-250 Maksymilian
Lewandowski z TKKF ŚLIZG Szczecin zajął 10 miejsce.
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W Binowie zorganizowano mistrzostwa klubu i Szczecina (100 zawodników w golfie). Wśród kobiet zwyciężyła Dorota Jankowska przed Elżbietą Górską, a wśród mężczyzn Marek Góra przed Konradem Chrzanowskim. W gronie juniorów najlepiej sobie radził Wojciech Wiśniewski. 22 lipca na Wałach
Chrobrego odbyły się pokazy akrobacji motocyklowej. W lipcu Michał Rogalski
(Świnoujście) oraz szczecinianie Adam Truchanowicz, Radosław Chmiel i Piotr
Sipowicz 3 dni wchodzili na Mont Blanc, najwyższy szczyt Europy. W sierpniu
w Kołczewie zorganizowano turniej golfowy dla Polonii, w którym uczestniczyło
ponad 150 golfistów polskiego pochodzenia z całego świata. Zwyciężył Polak
z Kanady Malcolm Kokociński. Szczecinianka Agata Smoleń zajęła 2 miejsce
w narciarskim PE w wieloboju w czeskich Koszycach. Na Uniwersjadę do Chin
wyjechało 5 szczecinian: Piotr Dębowski (Kołczewo Golf), Maxymilian Sabuda (Binowo Golf), Mateusz Szmit (Kołczewo Golf), Natalia Kot (Masters tenis Szczecin) i Agnieszka Skrzypulec (Klub Żeglarski Pogoń). W połowie lipca
w Szczytnie rozegrano MP w narciarstwie wodnym. Tomasz Bernatowicz zdobył
srebrny medal w slalomie i w skokach, Jakub Oronowicz (17 lat) był 3. w slalomie, a w kl. do 21 lat Ada Kusiak i Michał Flisiak wywalczyli medale brązowe w wielobojach – wszyscy z Ski-Line Szczecin. Na Uniwersjadzie w Chinach
M. Sabuda zajął 31 miejsce w golfie (US). Podczas motorowodnych eliminacji
do MP na jeziorze w Skulsku w kl. JT-250 Maksymilian Lewandowski (Ślizg)
zdobył brązowy medal, a w kl. T-400 Jacek Kołaciński był 4. W klasie 0-125
Michał Korzycki zdobył brązowy medal. Elżbieta Górska z Binowa wygrała
turniej golfowy w Binowie Word Golfs Championship. Na początku września
odbyły się w Berlinie MŚ w Speer (połączenie tenisa ziemnego i badmintona).
Uczestniczyło 383 zawodników z 29 krajów. 3 medale zdobyli tam szczecinianie
– dwa brązowe Katarzyna Witnicka i Janina Korczak oraz srebrny 18-letni Jakub
Kosicki. W Binowie rozegrano mistrzostwa okręgu w golfie. W kategorii juniorów mistrzem został Jędrzej Gąsienica-Ciułacz, w kat. kobiet Dorota Janowska
przed córką Elżbietą Górską, a w kat. mężczyzn Adam Kaczała przed Tomaszem
Stankiewiczem. W netto zwyciężył Witold Szczepański, w rywalizacji do 9 dołków Krystyna Woydar przed Jędrzejem Stankiewiczem. W minigolfie mistrzem
Szczecina został Andrzej Kaźmierski przed Sławomirem Kobielskim i Maciejem
Kwiatkowskim. W klasyfikacyjnym turnieju golfa w brutto zwyciężył Dariusz
Kuriata, a w netto Janusz Wiśniewski. W połowie września na jeziorze w Żninie
odbyły się MP w narciarstwie wodnym. Krzysztof Bernatowicz zdobył dwa złote
medale w trójkombinacji i w slalomie oraz dwa medale srebrne w skokach i jeź-

148

Zbigniew Szafkowski

dzie figurowej. Juniorka (14 lat) Idalia Woźniak była pierwsza w jeździe figurowej, Jakub Oronowicz (17 lat) wywalczył 2 srebrne medale w jeździe figurowej
i w skokach, a w kat. do 21 lat brązowy medal w jeździe figurowej zdobył Michał Flisiak. Szczecińska Husaria w futbolu amerykańskim zajęła w lidze trzecie miejsce. W październiku w Binowie odbył się turniej golfa Baltica Hades
Golf 2011. W grach brutto zwyciężyła Dorota Jankowska przed Elżbietą Górską i Dorotą Mitz, w konkursie netto w pierwszej grupie wygrała Małgorzata
Buca-Nowosad przed Małgorzatą Jacyną-Witt, a w grupie drugiej zwyciężyła
Elżbieta Zwierz przed Teresą Gajczyk. Szczecinian Jan Kreft – wspinacz górski
– latem uczestniczył w kilku wspinaczkach wysokogórskich w Czechach, za
co zdobył piękny puchar i dyplom wytrawnego wspinacza górskiego podczas
Europejskiej Olimpiady Geograficznej.
Strażak Adrian Trych ze Szczecina na MŚ strażaków w Nowym Jorku
(USA) zdobył w czterech kolarskich wyścigach medal złoty i 2 srebrne. Wczesną
jesienią w Szczecinie rozpoczęto cykl Grand Prix turniejów rakietowych – tenis, tenis stołowy, badminton, squash. Najlepszymi okazali się Ireneusz Miklas,
Iwona Rosik, Dariusz Czekan. W tym roku minęła 25. rocznica śmierci szczecińskiego himalaisty Tadeusza Piotrowskiego (1939–1986), który zginął podczas
zejścia z K2. Dwaj szczecinianie Bogusław Masal i Piotr Dul przejechali rowerami Alpy z Austrii do Włoch. W październiku Amerykanin Peter Bronson wygrał
turniej golfowy w Binowie, a na 2 miejscu uplasował się zawodnik Binowa Adrian Kaczała. Uczniowie III Gimnazjum w Szczecinie zdobyli po raz drugi MP
szkół w biegu na orientację – rozegranych w Pszczynie (Hubert Świerczyński,
Krzysztof Oraczewski, Edward Fudro, Marian Hoffmann, Bartek Mazur, Marcin Iwiński, Jakub Żurawski, Artur Hopter, Denis Wąsowski, Sebastian Mazur,
Szymon Kujawa, Jakub Aleksiejuk – opiekun, nauczyciel geografii Justyna Maruszewska). W październiku w Szczecinie odbyły się okręgowe zawody w darcie:
1. Piotr Łęga (Police), 2. Michał Skorupa (Szczecin), 3. Dariusz Żurański (Koszalin), 4. Arkadiusz Kowalczyk (Gorzów). Olgierd Moskalewicz i Marek Walburg
zdobyli srebrny medal MP w rechotanie – turniej rakietowy. W połowie listopada na Węgrzech zorganizowano MŚ kadetów w grapplingu (walka na chwyty,
bez uderzeń – podobna do judo). Zawodnicy Busido Szczecin: Piotr Bagiński,
Irena Preis, Oskar Pacholik, Paweł Makarewicz i Adam Ramski wywalczyli
tam złote medale, Kacper Czyżyk i Tomasz Grieger medale srebrne, a Bartosz
Jurczyk medal brązowy. W Pilchowie odbył się turniej squasha. W gronie mężczyzn zwyciężył Nadar Taman (Szczecin) przed Piotrem Chomickim (Pilchowo),
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a wśród kobiet najlepsza była Beata Makowska przed Małgorzatą Bednarek (obie
Szczcin). Odbywa się też Szczecińska Liga Squash, w której prym wiedzie Piotr
Chomicki. W hali Młodzieżowego Centrum Sportu podsumowano wojewódzkie
współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
Były nagrody indywidualne i zespołowe. Szczecinianin Grzegorz Danił zwyciężył
w wojewódzkim turnieju snookera (bilard) przed Bartoszem Dąbkiem. Podczas PŚ
w triatlonie w Australii Marek Jaskółka ze Szczecina zajął 9 miejsce, a była szczecinianka Maria Cześnik była 11 w gronie kobiet. Jakub Kierasiński ze Szczecina
jest jednym z najlepszych kartingowców w kraju z międzynarodowymi sukcesami.
Ponad 100 zawodników i 32 drużyny uczestniczyły w rozgrywkach amerykańskiego darta. Zwyciężył Manhattan Międzyzdroje, a indywidualnie najlepsi byli Michał Skorupa, Tomasz Kasprzyk, Marek Oloby, Robert Sadowski, Lubomir Pawlicki i Piotr Sobolewski. W listopadzie zorganizowano w Szczecinie małą akademię
squasha dla dzieci. Klub golfowy z Binowa przekazał do szkół w Zdrojach i w Kołbaczu sprzęt golfowy, aby tam zaszczepić „miłość” do golfa i szkolić golfistów.
Na MP weteranów w speedbadmintonie (kometka i tenis) srebrny medal zdobył
Jarosław Ryhanycz, a brązowy Janusz Drukała – obaj ze Szczecina. 27 grudnia
w Teatrze Polskim w Szczecinie odbyła się Szczecińska Gala Mistrzów Sportu, na
której ogłoszono wyniki 58. Plebiscytu „Kuriera Szczecińskiego” na najlepszych
sportowców w okręgu. Były wyróżnienia i nagrody.
Wyniki 58. Plebiscytu „Kuriera Szczecińskiego” na 10 najlepszych sportowców w okręgu szczecińskim za 2011 r.:
1. Piotr Szumiło – Bodaikan – karate WKF – brąz na MŚ.
2.	Szymon Grzywacz – Bodaikan – karate WKF – MP w kata.
3. Justyna Paczkowska – Bodaikan – karate – wicemistrzyni świata w shotokan.
4. Paweł Bombolewski – Bodaikan – karate – MŚ, I miejsce w klubowym PE.
5. Marta Bokun – MOS Choszczno – gra w piłkę na kajakach.
6.	Agata Andrzejewska – Bodaikan – karate.
7. Jacek Bobik – Dragon Nowielice – jeździectwo.
8.	Wioletta Cichoń – Bodaikan – karate.
9. Michał Kalisiewicz – Bodaikan – karate.
10.	Adrian Fułek – Bodaikan – karate.
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W gronie sportowców niepełnosprawnych uhonorowano Paulinę Woźniak
– Start Szczecin – złotą i srebrną medalistkę światowych igrzysk osób niepełnosprawnych w pływaniu. Prócz tego wyróżniono nagrodami specjalnymi czołowych sportowców Szczecina:
1. Marcin Matkowski – tenisista ziemny.
2. Mateusz Sawrymowicz – pływak.
3.	Karol Porożyńki – żeglarz.
4. Małgorzata Wojtyra – kolarstwo.
5.	Konrad Wasielewski – wioślarstwo.
Trenerzy:
1. Piotr Juszczak – Bodaikan – karate.
2.	Krzysztof Krupecki – AZS – wioślarstwo.
3. Jarosław Duda – KUSY – gimnastyka sportowa.
W Plebiscycie „Przeglądu Sportowego” nikt ze sportowców szczecińskich
nie znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych w kraju za 2011 r.
Literatura
„Głos Szczeciński” 2011.
Komunikaty z zawodów sportowych w 2011 r.
„Kurier Szczeciński” 2011.
Sprawozdania sekcji i klubów Szczecina za 2011 r.
Wykaz skrótów
AMP	Akademickie Mistrzostwa Polski
AZS	Akademicki Związek Sportowy
BO-GO	 Bogdan Godias, skrót od imienia i nazwiska trenera
KF	Kultura Fizyczna
KM	Klub Motorowy
LOK	Liga Obrony Kraju
ŁTS	
Łódzkie Towarzystwo Sportowe
ME	
Mistrzostwa Europy
MEJ
Mistrzostwa Europy Juniorów
MKL	
Miejski Klub Lekkoatletyczny
MKP
Miejski Klub Pływacki
MKS	
Miejski Klub Sportowy
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MO	
Mistrzostwa Okręgu
MOSiR	 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
MP
Mistrzostwa Polski
MPJ
Mistrzostwa Polski Juniorów
MŚ
Mistrzostwa Świata
OOM	Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
ORP	Okręt Rzeczypospolitej Polskiej
PE	
Puchar Europy
PP
Puchar Polski
PŚ
Puchar Świata
SDS	Szczeciński Dom Sportu
SEJK	Stowarzyszenie Euro Jachtklub „Pogoń”
SOZŻ	Szczeciński Okręgowy Związek Żeglarski
TKKF	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
UKS	
Uczniowski Klub Sportowy
UM
Urząd Miasta
WKF	Word Karate Federation
WKKW	Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego
WTK	Wojewódzki Turniej Karate
ZOiM	Zachodniopomorski Okręg i Miasto [Szczecin]
ZZPN	Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej
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Bogusława Skulska, Regionalizm ekonomiczny Azji Wschodniej. Jedno spojrzenie – różne wymiary, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu 2012, ss. 230
Uwagi wstępne
Od wielu lat międzynarodowe stosunki ekonomiczne zdominowane są przez
procesy międzynarodowej integracji ekonomicznej. Podlegają one zmianom ilościowym, jakościowym i strukturalnym.
W największym stopniu proces regionalizacji jest skonsolidowany i skoncentrowany na kontynencie europejskim. Stąd
też dynamicznie wzrasta liczba inicjatyw
regionalnych ugrupowań ekonomicznych
również na innych kontynentach. Cechą
charakterystyczną współczesnych tendencji integracyjnych jest wzrost liczebności i znaczenia porozumień handlowych
w obu Amerykach, Azji i na Pacyfiku.
Szczególnego znaczenia nabiera integracja krajów Azji Wschodniej, wynikająca
zarówno z wewnętrznych uwarunkowań
rozwoju tego regionu, jak i uwarunkowań
zewnętrznych, związanych ze zmieniającymi się realiami gospodarki światowej.
Azję Wschodnią cechuje ewolucyjne
podejście do regionalizmu ekonomicznego. Procesy integracyjne w tym regionie
zachodziły podczas trzech fal integracji
gospodarczej. Zatem, bodźcem do oży-

wienia koncepcji regionalizmu w Azji
Wschodniej na początku XXI w., co można wiązać z trzecią falą integracji, stały się
doświadczenia kryzysu azjatyckiego z lat
1997–1998. Procesy integracji w regionie
azjatyckim mają specyficzną formę, niespotykaną w innych częściach świata.
Chodzi tutaj o silną instytucjonalizację
procesów integracyjnych w Europie czy też
znaczącą asymetrię o charakterze gospodarczym, jak to ma miejsce w przypadku
Ameryki Północnej. Natomiast powiązań
integracyjnych krajów Azji Wschodniej
– jak zauważa autorka – nawet nie można
jednoznacznie określić po stronie regionalizmu lub regionalizacji. Jak podkreśla,
charakter regionalizmu w tym regionie oddają dwa słowa: różnorodność i otwartość.
Ponadto procesy te przebiegają przy braku
silnego przywództwa i tworzenia nadbudowy instytucjonalnej.
Istotne jest uzyskanie odpowiedzi na
pytanie: czy kierunki rozwoju regionalizmu azjatyckiego pozwalają na wyciągnięcie wniosków także dla innych regionów
świata.
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Ogólnie można stwierdzić, iż zagadnienia nowego regionalizmu w Azji Wschodniej obejmują cztery ważne kwestie:
– usuwanie barier handlowych poprzez
bilateralne i regionalne porozumienia
o wolnym handlu i partnerstwie ekonomicznym,
– dominującą rolę międzynarodowych
łańcuchów produkcji w regionie,
– koncepcję regionalnej integracji w sfe
rze finansowej,
– instytucjonalizację współpracy gos
podarczej w regionie z uwzględnieniem
problemów bezpieczeństwa.
Autorka podjęła więc niezwykle aktualny, ważny i trudny temat w swojej
pracy i jest to istotny głos w dyskusji na
temat znaczenia oraz wpływu procesów
integracyjnych w Azji Wschodniej dla całej gospodarki światowej. Potencjał Azji
Wschodniej determinuje znaczenie regionalizmu ekonomicznego tego regionu i ma
istotny wpływ także na gospodarki krajów
członkowskich Unii Europejskiej.
Struktura pracy
Elementem wyróżniającym Azję Wschodnią jest niewątpliwie dynamizm gospodarczy, zwłaszcza Chin oraz państw Azji Południowo-Wschodniej, decydujący o wzroście
znaczenia całego regionu w gospodarce
światowej. Jednocześnie jest to region
zróżnicowany pod względem rozwoju
gospodarczego, społeczno-kulturowego
i politycznego. Właśnie te uwarunkowania
kulturowe, reformy i strategie gospodarcze, aktywna polityka gospodarcza oraz
wzrost woli politycznej do pogłębiania

współpracy (handlowej, finansowej) miały
istotny wpływ na kształt nowego regionalizmu ekonomicznego w Azji Wschodniej.
Dlatego dobrze się stało, że na rynku
wydawniczym ukazała się publikacja poświęcona zjawiskom związanym z regionalizmem ekonomicznym Azji Wschodniej.
Wybór tematu publikacji B. Skulskiej jest
ze wszech miar uzasadniony. Współpraca
gospodarcza w regionie Azji Wschodniej
jest niezwykle aktualna ze względu na
rosnącą rolę tego regionu w gospodarce
światowej. Jest to bardzo ważne ze względów badawczych, a także z powodu istniejącego niedoboru literatury naukowej na
polskim rynku wydawniczym. Znajomość
tych problemów jest też szczególnie ważna
w warunkach coraz większego otwarcia
polskiej gospodarki na zagranicę i znaczenia regionu Azji Wschodniej w gospodarce
światowej.
Analiza tak skomplikowanej materii, jak regionalizm ekonomiczny Azji
Wschodniej, wymagała zarówno rozważań teoretycznych, jak i empirycznych.
Dlatego też w pracy przyjęto konwencję, iż
wątki teoretyczne stanowią podstawę rozważań empirycznych. Publikacja składa
się z pięciu integralnie powiązanych rozdziałów i części wnioskowej.
W rozdziale pierwszym w syntetyczny
sposób przedstawiono istotę regionalizmu
ekonomicznego, a także związki między
regionalizmem a multilateralizmem. Ważna część rozważań nawiązywała w sposób
bezpośredni do przedmiotu badań i była
poświęcona ewolucji i cechom współczesnego regionalizmu ekonomicznego
w Azji Wschodniej. W rozdziale drugim
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z kolei poddano głębokiej analizie bilateralne strefy wolnego handlu w regionie
azjatyckim, podkreślając jednocześnie
czynniki sprzyjające powstawaniu tych
porozumień. Szczególną uwagę zwrócono
na uwarunkowania kulturowe jako determinantę w kreowaniu regionalizmu ekonomicznego w Azji Wschodniej.
Natomiast w rozdziale trzecim przedstawiono – w oparciu o ciekawe badania
empiryczne – rozwój międzynarodowych
sieci produkcyjnych w Azji Wschodniej.
Wskazano na podstawy teoretyczne związane z dynamicznym rozwojem azjatyckich
powiązań biznesowych, uzasadnianych
na podstawie paradygmatu klucza gęsi
i jego ewolucji oraz wartości głoszonych
przez Konfucjusza. W rozdziale czwartym dzieła autorka odniosła się do jednego
z najważniejszych aspektów regionalizmu
ekonomicznego w Azji Wschodniej – zagadnień współpracy finansowej w regionie. W tym kontekście podkreśla rolę instytucji kształtujących tę kooperację i ich
wpływ na wzrost wzajemnego zaufania
i dobrych relacji sprzyjających osłabieniu
negatywnych reperkusji globalnego kryzysu finansowego dla krajów regionu.
W piątym, ostatnim rozdziale rozważania dotyczyły znaczenia instytucjonalizacji dla rozwoju regionalizmu ekonomicznego w Azji Wschodniej. Instytucje
regionalne w tym regionie stanowią nowe
zjawisko, gdyż przez wiele lat dominującą
przesłanką badań był ich relatywny niedostatek. Aktualnie obserwujemy z kolei
odmienną sytuację, a mianowicie powstawanie gęstej sieci instytucji, których funkcjonowanie jest nawet czasami ze sobą

155

sprzeczne. Tym samym wymaga to niewątpliwie bliższego przyjrzenia się temu
fenomenowi (co najmniej pięć kompleksów
instytucjonalnych), tym bardziej że nie jest
do tej pory szeroko analizowane w polskiej
literaturze przedmiotu. Na szczególne wyróżnienie w pracy zasługuje unikatowa
analiza roli Azjatyckiego Banku Rozwoju
(ADB) jako inicjatora i koordynatora regionalnych procesów inwestycyjnych.
Ocena pracy
Regionalizm azjatycki jest zjawiskiem
złożonym i wielowymiarowym. Dlatego
też przeprowadzone badania pozwoliły
autorce na konkluzje dotyczące pewnych
specyficznych jego cech, niezależnie od
tego, jaki kraj Azji Wschodniej nawiązuje
porozumienia integracyjne z partnerami
azjatyckimi lub z partnerami z innych regionów gospodarki światowej. Jednocześnie regionalizm ekonomiczny jest ukazany
w kontekście szczególnego znaczenia wartości azjatyckich. Autorka, na płaszczyźnie regionalizmu azjatyckiego, określa je
jako „zbiór zasad i motywacji, które determinują zachowania społeczeństw, rządów
i organizacji, będąc spoiwem i motorem
działań ekonomicznych i politycznych,
a także motywując do kreowania określonej architektury instytucjonalnej, w której
konsensus i dążenie do kompromisu odgrywają główną rolę”.
Ogólnie można uznać, iż zakres realizowanych badań jest imponujący. Objął on okres ponad dwudziestu lat, od
1989 r. do 2010 r. W szczególny sposób
uwzględniono w analizie wpływ doświad-
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czeń wyniesionych z azjatyckiego kryzysu finansowego w latach 1997–1998 dla
ożywienia i intensywności koncepcji regionalizmu ekonomicznego w tym regionie. Chodziło tutaj zwłaszcza o zmniejszenie uzależnienia ekonomicznego Azji
Wschodniej od jej dotychczasowych partnerów gospodarczych w Europie i Ameryce Północnej.
Truizmem wydaje się teza, iż w kolejnych dekadach XXI w. będziemy obserwować wzrost i pogłębianie się procesów regionalizacji ekonomicznej w Azji
Wschodniej i będzie to sprzężone z dalszą
instytucjonalizacją tych procesów. Wydaje
się, że przy sprzyjających warunkach politycznych i uświadomieniu sobie przez liderów politycznych konieczności dalszych
działań na rzecz wzmocnienia integracji
handlowej i finansowej można spodziewać
się strategii pogłębiania rozwijania współpracy gospodarczej w tym regionie. Bez
wątpienia – o ile nie wystąpią czynniki
niesprzyjające – nastąpi dalsze pogłębianie
kooperacji w regionie, dalsze otwieranie
poszczególnych gospodarek azjatyckich
zarówno wobec partnerów w regionie, jak
i krajów z innych części świata. Będzie
to oznaczało dalsze przesuwanie układu
geopolitycznego w kierunku gospodarek
Azji i Pacyfiku. Dlatego też publikacja,
która w tak wnikliwy sposób ukazuje
prawidłowości występujące w regionie
Azji Wschodniej, znakomicie wpisuje się

w problematykę badawczą, wyznaczoną
przez panujące tendencje we współczesnej gospodarce światowej. Analizowane
zagadnienia stanowić mogą i powinny
ważny przyczynek do dalszych badań,
a także materiał poznawczy dla praktyków
gospodarczych (biznesu i administracji
państwowej).
Ze względu na walory naukowe bardzo
wysoko oceniam recenzowaną publikację.
Wynika to niewątpliwie z nowatorskiego
ujęcia problematyki regionalizmu ekonomicznego Azji Wschodniej, logicznego zaprezentowania tych zagadnień, z uwzględnieniem specyfiki kulturowej tego regionu,
a także przedstawienie najważniejszych
porozumień integracyjnych Azji Wschodniej, w tym także Azjatyckiego Banku
Rozwoju. Tym samym recenzowana publikacja jest pierwszą, tak kompleksową
analizą regionalizmu ekonomicznego Azji
Wschodniej w polskiej literaturze przedmiotu. Dostarcza więc skondensowanych
informacji na temat procesu regionalizacji
w Azji Wschodniej, pełniąc przy tym ważną funkcję dydaktyczną, przez co stanowi
istotne kompendium wiedzy.
Ponadto atutem pracy jest też wyjątkowo atrakcyjne wydanie. Już nawet okładka
książki w bardzo ciekawy sposób obrazuje temat zawarty w tytule pracy. Ogólnie
strona formalna recenzowanego dzieła jest
wzorcowa i interesująca.
Krystyna Żołądkiewicz
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Czym jest anarchizm? Przyczynek do Studiów z dziejów polskiego
anarchizmu, red. Eryk Krasucki, Michał Przyborowski, Radosław
Skrycki, Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego
2011
W grudniu 2010 r. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu
Szczecińskiego zorganizowały konferencję poświęconą polskiemu anarchizmowi,
która odbyła się w Pobierowie. W 2011 r.
wydana została książka pt. Studia z dziejów polskiego anarchizmu pod redakcją
Eryka Krasuckiego, Michała Przyborowskiego i Radosława Skryckiego. Była to
niezwykle cenna inicjatywa szczecińskich
pracowników naukowych, której celem
było uzupełnienie luki w badaniach nad
historycznymi aspektami funkcjonowania
ruchu anarchistycznego i rozwoju myśli
anarchistycznej na ziemiach polskich. Organizatorzy konferencji i redaktorzy książki do udziału w projekcie zaprosili badaczy
z ośrodków naukowych i dydaktycznych
całego kraju, których zadaniem było nowe,
wolne od politycznej propagandy sprzed
1989 r., spojrzenie na anarchizm w okresie
od XIX do początku XXI w. W znacznej
mierze cel ten został zrealizowany.
Zasada całościowego, pełnego i wyczerpującego podejścia w badaniach naukowych wymaga jednak swoistego „dodania” do Studiów próby wyjaśnienia tego,
	
Studia z dziejów polskiego anarchizmu, red.
E. Krasucki, M. Przyborowski, R. Skrycki, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Historii
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2011.

czym w istocie jest anarchizm. Przyjęcie
założenia, że eksplanacja tego pojęcia nie
jest konieczna, wszak nawet wydawnictwa
encyklopedyczne i książki z historii myśli
politycznej zawierają jego proste deskrypcje, powoduje nieścisłości w kwalifikowaniu nurtów myślowych i spory w określaniu
grup poglądów mianem anarchistycznych
bądź nieanarchistycznych. Różnią się one
między sobą, nie dopełniają obowiązku
definicyjnego uwzględnienia wszystkich
warstw ideologii, na podstawie których są
one definiowane i kwalifikowane, a także
cechują się ahistoryzmem myślenia o postaciach tworzących ruchy polityczne. Niniejszy tekst stanowi próbę wskazania
kryteriów, na podstawie których myśl
polityczną określić należy jako anarchistyczną lub nie, albo też jako anarchizującą, tzn. zawierającą elementy systemu
wartości propagowanych przez anarchistów. Bezpośrednią inspiracją dla autora
do wskazania poniższych kryteriów były
niejasności w zakresie określenia spójności i tożsamości z anarchizmem nadrzędnych wartości i przesłanek działalności
wymienionych w szczecińskiej publikacji:
Edwarda Abramowskiego, Kazimierza
Zakrzewskiego i Jana Wolskiego, a także
„anarchokapitalizmu”.

Niniejszy artykuł zawiera fragmenty przygotowywanej do publikacji książki pt. Ruch anarchi-
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Ideologia (z gr. eidos, idea – idea,
wizerunek, wyobrażenia, logos – nauka,
słowo) jest według Romana Tokarczyka
„w zasadzie uporządkowanym zespołem
idei politycznych, odzwierciedlających
świadomość polityczną – poglądy, wierzenia, przekonania – określonej grupy społecznej, zarówno w zakresie opisu rzeczywistości społecznej, jak i postulowanych
kierunków i dróg jej zmiany”. Elementami tak definiowanej ideologii są: wartości,
grupa społeczna je reprezentująca, opis
rzeczywistości, kierunki jej zmian w przyszłości, metody (drogi) walki. Jerzy Wiatr
ideologię określił jako „względnie usystematyzowany zbiór poglądów, którego cechą
wyróżniającą jest funkcjonalny związek
z interesami i dążeniami grupy społecznej
i w którego skład wchodzą idee opisujące
i oceniające rzeczywistość oraz wyprowadzone z tych idei dyrektywy działania”.
Ta definicja z kolei nie zawiera wyraźnego
określenia wizji przyszłości, choć ideologia jest tu względnie usystematyzowanym
zbiorem, który charakteryzuje funkcjonalny związek z dążeniami grupy. Wojciech
Kostecki uznał, że ideologię tworzą trzy
składniki: wizja rzeczywistości (która odzwierciedla jednocześnie rzeczywistość
zastaną i interesy danej grupy), system
aksjologiczny (który jest podstawą oceniania rzeczywistości zastanej i jej transpostyczny w Europie wobec przemian globalizacyjnych
przełomu XX i XXI wieku.
R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Wolters Kluwer Polska, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s. 26.
	

J.J. Wiatr, Socjologia polityki, Wydawnictwo
Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa 2002,
s. 196–197.
	

zycji w wizję rzeczywistości pożądanej),
dyrektywy praktyczne (jako skonkretyzowane w postaci doktryny i programu
uruchamiają działania w interesie grupy).
Marek Chmaj i Marek Żmigrodzki zdefiniowali ideologię jako „usystematyzowany
zespół poglądów (idei), który jest wyrazem interesów jakiejś grupy społecznej,
stanowiąc zespół dyrektyw do działania
lub też formułowania programu konkretnych działań, zmierzających do utrwalenia
lub zmiany danych stosunków społecznych”. Bohdan Cywiński strukturę treści
systemów ideologicznych odwzorował za
pomocą następującego modelu:
– warstwa założeń i uzasadnień systemu
ideologicznego,
– warstwa sformułowań określających
grupę odniesienia,
– warstwa sformułowań wskazujących cel
działania,
– warstwa sformułowań określających
metody realizowane w drodze do celu,
– zespół ocen aktualnej rzeczywistości
społecznej,
– warstwa stale zmieniających się dyrektyw taktycznych,
– warstwa sformułowań określających
wzorce postępowania jednostkowego
i zbiorowego.
	
W. Kostecki, Pojęcie ideologii i jej funkcje społeczne, w: Nauka o polityce, red. A. Bodnar, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984,
s. 254.
	
M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do
teorii polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001, s. 76.
	
B. Cywiński, Myśl polityczna Edwarda Abramowskiego, w: Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 2, red. H. Zieliński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978, s. 34.
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Wspólne dla wszystkich sposobów definiowania ideologii jest:
– określenie wartości będących fundamentem działań grupy,
– diagnoza i ocena zastanej rzeczywistości
społecznej, związana z przedmiotem
sprzeciwu,
– dążenia ujęte w formie wizji przyszłości
(określonej szczegółowo lub nieskon
kretyzowanej, będącej zaprzeczeniem
teraźniejszości) lub ogólnikowych
celów,
– drogi, metody prowadzące do realizacji
wyznaczonych celów.
Wartości są podstawowym elementem
myśli politycznej. Termin „wartość” używany jest na oznaczenie wszystkiego, co
cenne i godne pożądania, pragnień i wysiłków ludzkich. Wartości stanowią podstawę formułowania ocen i punkt odniesienia
w procesie kształtowania poglądów. Ich
typologię, w odniesieniu do wartości politycznych, stanowi następujący podział zaproponowany przez Kazimierza Dziubkę:
– makrospołeczne i mikrospołeczne,
– autoteliczne i instrumentalne,
– pierwotne i wtórne,
– realizowane i deklarowane,
– racjonalne i nieracjonalne,
– trwałe i efemeryczne,
– pozytywne i negatywne.
Dla anarchistów pierwotną i nadrzędną wartością w rozumieniu przedmiotu
	
H. Dubrzyńska, Elementy teorii polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998,
s. 37–38.
	
K. Dziubka, Wartości polityczne, w: Studia z teorii polityki, t. I, red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 142–149.
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pożądania jest wolność. W ekonomii i socjologii wolność rozpatrywana jest jako
stosunki społeczne. Nauki te analizują stopień, w jakim jednostki mogą dokonywać
wyborów i korzystać z przywilejów w stosunku do innych. Filozofia stara się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy człowiek
posiada „własność woli” (wolną wolę),
czy jego aktywność jest z góry ustalona.
W politologii wolność ujmowana jest jako
etyczny ideał i główna zasada normatywna10. W historii myśli politycznej wolność
ma wiele znaczeń i dlatego trudno o niej
mówić bez posługiwania się przymiotnikami dookreślającymi jej sens. Upraszczając,
można stwierdzić, że z punktu widzenia
jednostki – myślano o wolności, a z punktu widzenia organizacji społecznej – o demokracji. Treść tej wartości, interpretacja
i realizacja są jednym z najważniejszych
problemów myśli politycznej11.
Anarchistyczna refleksja o wolności
stwarza trudności w jej eksplanacji, jest
bowiem pełna sprzeczności kierunków
uzasadniania, obrazowania, ujawniania,
rozwoju, a w szczególności pojmowania
jej w sposób maksymalistyczny. Zgodnie
z anarchistycznym sposobem myślenia,
wolność jednego człowieka jest ograniczona wolnością drugiego, ale to ograniczenie
nie jest w istocie umniejszeniem jej zakresu i zasięgu, ale utwierdzeniem istoty
swobód. Jeśli bowiem, podążając za baku10
A. Heywood, Teoria polityki. Wprowadzenie,
przekł. M. Jasiński, B. Maliszewska, D. Stasiak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 244.
11
M. Król, Historia myśli politycznej. Od Machiavelliego po czasy współczesne, Wydawnictwo
Arche, Gdańsk 1998, s. 9–10.

160

Recenzje * Omówienia * Polemiki

ninowskim tokiem interpretacji12, wolność
jednego człowieka przejawia się w innym
człowieku, czy szerzej – w społeczeństwie,
to eliminacja drugiego człowieka lub ograniczenie jego swobód byłyby zarazem
ograniczeniem wolności pierwszego. Prawo do życia człowieka jest zatem nie tylko
moralnym nakazem, ale fundamentalną
zasadą realizacji idei pełnej wolności.
Idea wolności ujmowana jest w anarchizmie w sposób kolektywistyczny i indywidualistyczny13 jednocześnie. Indywidualna wolność nie jest przeciwstawiana
społeczeństwu w znaczeniu dobrowolnej
wspólnoty jednostek. Zgodnie z opinią
sformułowaną w 1934 roku przez amerykańską antropolog Ruth Benedict, przeciwstawienie jednostki społeczeństwu
spowodowane jest tym, że poprzez wyróżnienie regulujących funkcji społeczeństwa
w naszej cywilizacji jesteśmy skłonni utożsamiać je z ograniczeniami nakładanymi
przez prawo. Jeśli uznać to za podstawę filozoficzną o znaczeniu politycznym, tworzenie na tej podstawie antagonizmu jest
w istocie naiwne14.

12
Por. M. Bakunin, Pisma wybrane, t. 1, przekł.
B. Wścieklica, Z. Krzyżanowska, Książka i Wiedza,
Warszawa 1965.
13
Na historyczny rozwój dwóch tendencji w interpretacji idei wolności w myśli anarchistycznej wskazał także M. Bookchin. Według niego pierwszą tendencję stanowiło osobiste dążenie do indywidualnej
autonomii, drugą zaś kolektywistyczne dążenie do
wolności społecznej: M. Bookchin, Anarchizm społeczny czy anarchizm stylu życia?, przekł. I. Czyż,
Oficyna Wydawnicza Bractwa Trojka, Poznań 2006,
s. 6.
14
R. Benedict, Wzory kultury, przekł. J. Prokopiuk, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza
SA, Warszawa 2002, s. 349.

Wolność może być zatem realizowana
w społeczeństwie, które stwarza możliwość jej ujawnienia. Realizowana w oderwaniu od społeczeństwa nie jest jednak
wolnością „gorszą”, choć inną w formie.
Pustelnik jest wolny, choć inaczej, ponieważ nie ma komu okazać swojej wolności,
dysponuje jednak możliwością powrotu do
społeczeństwa. Rozbitek na bezludnej wyspie, który trafił na nią wbrew własnej woli,
nie posiadając szalupy ratunkowej, nie ma
możliwości powrotu na ląd. Człowiek odizolowany od reszty społeczeństwa, odbywający karę pozbawienia wolności, nie
ma możliwości ucieczki, uniemożliwiają
ją bowiem kraty zakładu karnego. W tym
tkwi istota anarchistycznej interpretacji
idei wolności. Jej ograniczenie wbrew woli
konkretnej jednostki (przykład rozbitka)
albo spowodowane za sprawą decyzji innych ludzi (przykład więźnia) jest zaprzeczeniem nadrzędnej wartości anarchizmu,
zaś świadomy wybór, który nie ogranicza
prawa do zmiany decyzji o wyborze (przykład pustelnika) jest wolnością. Wolność
każdego jest zatem inną wolnością, wiąże się z indywidualnym przeżywaniem
swobód i poczuciem panowania nad sobą.
Wolność w społeczeństwie nie może być
jednak skrępowana narzuconymi zasadami, normami i obyczajami społecznymi.
Ujawniona może być poprzez inne „jestestwa”, również realizujące swoją wolność,
która także nie jest skrępowana narzuconymi nakazami. Jednakże zasady i normy
istnieją o tyle, o ile mają przyzwolenie
konkretnych zainteresowanych jednostek.
Anarchizm wolność ujął zarówno
w sensie negatywnym jako wolność „od”
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oraz w znaczeniu pozytywnym jako wolność „do”. Wolność negatywna determinuje wolność pozytywną. Anarchiści uznali
zatem za konieczną walkę z narzuconymi
ograniczeniami (przykład więźnia), materialistyczną koncepcję świata, zgodnie
z którą należy dążyć do opanowania przyrody (przykład rozbitka), i zaakceptowali
świadome wybory w zakresie sposobów
przeżywania życia (przykład pustelnika).
Wolność pozytywna przejawiająca
się w społeczeństwie to dla anarchistów
możliwość uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji i wpływania na swój los,
do czego konieczne jest zniesienie wszelkich narzuconych ograniczeń. Na poziomie
społecznym anarchiści byli zwolennikami
„realdemokracji”, czyli demokracji bezpośredniej i uczestniczącej, pozwalającej na „samodecydowanie” o swoim losie
i współdecydowanie o losie innych uczestników społeczności dzięki ich bezpośredniej, dobrowolnej i świadomej zgodzie, co
uniemożliwiały, w ich opinii, inne formy
demokracji. Taka wolność to także wolność
nieuczestniczenia w anarchistycznej społeczności. Zatem istotę interpretowania idei
wolności stanowi pojęcie możliwości. Brak
możliwości wyboru za sprawą nakazów
pisanych, decyzji innych ludzi, narzuconego systemu wierzeń, tradycji i obyczajów,
a także sytuacji materialnej jest ograniczeniem, a nawet zaprzeczeniem wolności.
Anarchistyczna idea wolności ogranicza jednak możliwość szczegółowego kreślenia obrazu przyszłości. Sformułowanie
ścisłych zasad i norm, niezależnie od formy, byłoby wyrazem nakazywania, a więc
ograniczania lub likwidowania możliwo-
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ści wyboru. Dlatego ogólne wyobrażenie
anarchistycznej przyszłości jako wolnej,
pozbawionej szczegółów wizji urządzenia
świata, eliminuje zagrożenie zapętlenia się
w wewnętrzne ideologiczne sprzeczności.
Jeśli anarchiści kreślą szczegółowe wizje
świata w dalekiej perspektywie czasowej,
to czynią to, stwarzając jedną z wielu możliwości wyboru, dróg, kierunków, ale nie
nakazów. Takie przykłady są jednak nieczęste. Czynili tak dziewiętnastowieczni
myśliciele, np. Michaił Bakunin i Piotr
Kropotkin, współcześnie zaś tylko niektóre grupy anarchistów w Europie Zachodniej. Współcześnie anarchiści częściej dowodzili możliwości wcielania w praktykę
idei wolności poprzez realizowanie form
życia komunalnego.
W katalogu innych wartości propagowanych przez anarchistów poczesne miejsce zajęły: równość, pluralizm, sprawiedliwość, tolerancja. Są to wartości właściwe
cywilizacji europejskiej, które mieszczą
się w szerokiej idei humanizmu.
W myśli anarchistycznej równość
interpretowana jest, podobnie jak wolność, przez pryzmat możliwości. Oznacza równość możliwości dostępu do dóbr,
co zakłada względną ich powszechność.
Równość nie oznacza likwidacji różnic15
i związanego z tym pełnego egalitaryzmu
w rozumieniu usunięcia odmienności.
Anarchiści założyli, że może być ona realizowana z uwzględnieniem wartości, jaką
jest pluralizm (różnorodność). Nie walczyli
zatem o zniesienie różnic, ale o zlikwido15
Por. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005,
s. 332.
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wanie nierówności społecznych, spowodowanych przynależnością do różnych grup
i zajmowania różnych pozycji, walczyli
o zniesienie hierarchii i stosunków panowania i poddaństwa. One bowiem ograniczają wolność. Stąd równość jest wartością
determinującą wolność. Sprawiedliwość
oznacza natomiast możliwość posiadania tego, na co się zasługuje z racji faktu,
że jest się człowiekiem. Sprawiedliwość
to także równość. Tolerancja jest z kolei
wartością służącą do zabezpieczenia różnorodności. Jest jednak ograniczona ideą
wolności. Brak tegoż ograniczenia oznaczałby paradoksalnie reglamentację wolności przez jej wrogów.
Analizując wartości stanowiące esencję myśli anarchistycznej w kontekście
typologii zaproponowanej przez Kazimierza Dziubkę, należy uznać, że są one
wartościami mikrospołecznymi. Ich maksymalistyczna forma obejmuje bowiem
ruch i jednostki go tworzące. Ich zasięg
podmiotowy jest zatem ograniczony.
W przyszłości jednak wartości te miałyby
przybrać charakter makrospołeczny. Wolność jest natomiast wartością autoteliczną,
stanowi bowiem cel sam w sobie, pozostałe wartości są instrumentem służącym do
jej osiągnięcia. Anarchistyczne społeczeństwo jest wartością pierwotną, maksymalistycznie interpretowana wolność jest jego
podstawowym warunkiem, a niezbędnymi
składnikami pozostałe wartości tworzące
system aksjologii anarchistycznej. Wartości anarchizmu są deklarowane (anarchiści
poprzez nie deklarują, jak powinno być),
ale i były realizowane w anarchistycznych wspólnotach, stanowiących swoiste

eksterytorialne przestrzenie, choć nadal
w ramach granic państwa. Wartości te są
trwałe, ponieważ oparły się przemianom
i procesom społeczno-politycznym XIX
i XX w. Wreszcie wartości te mają charakter pozytywny, ponieważ identyfikowane
są przez anarchistów z tym, co pożądane.
Istotnym elementem różnicowania
ideologii jest dokonywany przez nie opis
rzeczywistości i określenie przedmiotu
sprzeciwu. Dla anarchistów przedmiotem
tym jest władza. Kategoria władzy i idea
wolności to w anarchizmie dwa wykluczające się pojęcia. To bowiem, co ogranicza
wolność, to zgodnie z najważniejszą wartością myśli anarchistycznej – władza. Pojęcie to dotyczy różnych sfer i przejawów
ludzkiej działalności, a także stosunków
międzyludzkich w wymiarze aksjologicznym, przyrodniczym i biologicznym.
W ujęciu normatywno-formalistycznym
źródłem i treścią władzy jest system norm,
np. prawnych czy organizacyjnych, w ujęciu subiektywno-psychologicznym pojęcie
władzy wyjaśniane jest przez predyspozycje ludzkie do agresji, instynkt dominacji
lub kumulację dóbr, z kolei w koncepcjach indywidualistyczno-socjologicznych
władzę rozpatruje się na tle indywidualnych sprzeczności między wolnością jednych i ograniczeniem wolności innych16.
To ostatnie ujęcie jest najbliższe anarchistycznej interpretacji władzy.
Socjologia polityki wyróżnia sześć typów definicji władzy: behawioralne (możliwość modyfikowania zachowań jednych
przez drugich), teleologiczne (wytwarza16

H. Dubrzyńska, Elementy…, s. 25.
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nie zamierzonych celów), instrumentalne (możliwość stosowania szczególnych
środków), strukturalne (stosunek między
rządzącymi i rządzonymi), wpływu (wywieranie wpływu na innych), konfliktowe
(podejmowanie decyzji w sytuacji konfliktu w zakresie rozdziału dóbr)17.
O władzy można myśleć także w ujęciu
przedmiotowym, substancjalnym. W tym
znaczeniu władzę można mieć, można być
jej dysponentem. Władzę można rozpatrywać jako sposoby zachowania ujawniające
się w stosunkach między ludźmi. Ma wówczas postać relacjonalną, jest stosunkiem
między podmiotami. Sens władzy może się
przejawiać w jej podmiotowości. Władzą
jest wówczas ktoś, kto może skutecznie wydawać rozkazy i polecenia. Władza to także
proces decyzyjny, złożony, w którym występują liczne i zróżnicowane podmioty18.
Władza to zatem „zjawisko ogólnoludzkie i ogólnodziejowe, lecz wieloznaczne oraz przejawiające się w wielorako zróżnicowanych formach, jednak stanowiące
wertykalną i asymetryczną relację międzyludzką, w której jedne podmioty (jednostki lub grupy) są rządzące (rozkazodawcze),
a inne – rządzone (podległe)”19. Politologiczne i socjologiczne definicje zwykle
zawierają dwa elementy odnoszące się do
istoty władzy: możliwość narzucania woli
17
J.J. Wiatr, Socjologia…, s. 110; M. Chmaj,
M. Żmigrodzki, Wprowadzenie…, s. 112–114.

P. Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, Liber, Warszawa 2000, s. 19–22.
18

19
J. Bartyzel, Władza, w: Encyklopedia polityczna, t. 1, red. J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski,
Myśl polityczna: główne pojęcia, doktryny, formy
ustroju, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne,
Radom 2007, s. 439.

163

i jej skuteczność20, a uszczegóławiając także: istnienie co najmniej dwóch partnerów,
wyrażenie przez jednego z nich woli, posłuch i normy społeczne określające prawo
wydania woli i powinność posłuchu 21.
Istnienie władzy politycznej wiąże się
z pełnionymi przez nią funkcjami. Za Jerzym Kowalskim, Wojciechem Lamentowiczem i Piotrem Winczorkiem oraz Markiem Chmajem i Markiem Żmigrodzkim,
są nimi w szerokim ujęciu: integracja,
dystrybucja, ochrona i funkcja strukturotwórcza22. Pierwsza dotyczy zapewnienia integralności władzy na określonym
obszarze i hamowania tendencji odśrodkowych. Dystrybucja dotyczy rozdysponowania społecznie pożądanych dóbr.
Ochrona to zapewnienie bezpieczeństwa.
Ostatnia funkcja obejmuje tworzenie mechanizmów, które umożliwiłyby dostęp
do rządzenia reprezentantom wszystkich
ważnych grup społecznych. Ponadto wraz
z szeroko interpretowaną władzą pojawia
się rozwarstwienie społeczne, stąd władza
pełni funkcję stratyfikacyjną, przyczynia
się bowiem do podziału społeczeństwa
(grup społecznych, w których występuje)
na różne podgrupy23.
Poza samą ideą władzy, przeciwstawną
idei wolności, anarchiści podważyli sens jej
istnienia właśnie w kontekście pełnionych
przez nią funkcji. Integracja jako niwelo20
J. Muszyński, Podstawy nauki o polityce, państwie i prawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 23.
21

J.J. Wiatr, Socjologia…, s. 113.

M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie…,
s. 117–118.
22

23

P. Winczorek, Wstęp do nauki…, s. 30.
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wanie tendencji odśrodkowych, np. w państwie, została przeciwstawiona praktyce
działań ruchu anarchistycznego i zasadzie
samodecydowania społeczności lokalnych.
Funkcja dystrybucyjna uznana została za
przejaw centralizmu i przeciwstawiania
się idei wspólnotowego dysponowania
dobrami oraz równego i sprawiedliwego
ich podziału. Działania ochronne władzy
ujęte np. w zapewnieniu bezpieczeństwa
wewnętrznego w państwie także potraktowane zostały jako stojące w niezgodzie
z anarchizmem, ponieważ służyć miały do
zapewnienia realizacji interesów grup rządzących. Podobnie z działaniami na rzecz
bezpieczeństwa zewnętrznego. Z kolei
tworzenie mechanizmów zapewniających
dostęp do władzy różnym grupom społecznym z góry przesądzało o istnieniu
rządzących i rządzonych. Było to w opinii
anarchistów niesprawiedliwe, ponieważ
skazywało jednych na podporządkowanie
się, a innych kierowało ku władzy.
Centralnym elementem zbioru terminów związanych z władzą jest kategoria
przymusu. Przymus jest cechą władzy i naturalnym przeciwieństwem dla kategorii
realizowanej wolności. Jeśli pełna wolność
to brak władzy, to także, co z tego wynika,
brak przymusu rozumianego jako narzuconego wzoru albo nakazu postępowania
i posłuchu dla władzy. Z perspektywy prawoznawczej władza opiera się na stworzeniu sytuacji przymusowej. Jak uznał Andrzej Redelbach, ma ona miejsce wówczas,
„gdy władający w wypadku niewykonania
przez poddanego nakazanego czynu może
zagrozić realizacją stanu rzeczy bardziej
przykrego niż konieczność wykonania na-

kazanego czynu”. Podstawę władzy tworzą
zatem przemoc i sytuacja przymusowa.
Sytuacja przymusowa nie decyduje jednak
o realności użycia siły, niekiedy wystarcza samo przekonanie poddanego o takiej
możliwości24. Wiąże się to z szerokim katalogiem środków sprawowania władzy,
z takimi jak: manipulowanie informacjami, pozwalające sterować ludzkimi zachowaniami, odpowiednia władcza dystrybucja pozostałych dóbr egzystencjalnych
i moralnych oraz zagrożenie przemocą fizyczną, powodujące strach przed skutkami
jej użycia, a w ostateczności jej użycie25.
Władza polityczna nie może zatem opierać
się na nagiej sile, ale – jak uznał Jan Baszkiewicz – nie może także rezygnować z jej
użycia i liczyć wyłącznie na harmonię społeczną, wynikającą z powszechnej zgody
na wspólny system wartości26. W taką harmonię wierzyli jednak anarchiści, którzy
w budowaniu małych wspólnot dostrzegli
alternatywę dla wielkich społeczeństw
państwowych podzielających jeden, nader
ogólny, system wartości, nie dobrowolnie,
jak sądzili, ale wskutek środków, jakimi
dysponuje władza.
Podobnie jak dla prekursorów anarchizmu w XIX w., tak i na przełomie
XX i XXI wieku anarchiści uznali państwo
za instytucję będącą materialnym przejawem władzy. Wielość cech, jakie państwo

24
A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2002, s. 50.
25

P. Winczorek, Wstęp do nauki…, s. 33–35.

J. Baszkiewicz, Władza, Zakład Narodowy
imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław,
Warszawa, Kraków 1999, s. 7.
26
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posiada, składa się na opis tego zjawiska
społeczno-historycznego:
– jest organizacją polityczną, czyli taką,
która poprzez władzę publiczną organizuje współpracę dużych grup
społecznych i rozwiązuje konflikty
między grupami i jednostkami,
– jest hierarchią pozycji i ról, struktur
i decyzji, norm i wartości,
– jest organizacją terytorialną, a jej obszar jest wydzielony granicami,
– jest organizacją suwerenną wewnętrznie
i zewnętrznie,
– jest organizacją przymusową,
– jest organizacją panowania części nad
całością27.
Nauka terminem „państwo” określa
obszar (kraj), społeczeństwo na nim żyjące, zorganizowaną grupę społeczną, aparat
władzy oraz fiskus, skarb i podmiot prawa międzynarodowego. Definicje państwa
opisują je przez pryzmat pełnionych przez
nie funkcji (definicje funkcjonalne), elementów, wśród których zwykle uwzględnia się ludność, terytorium i władzę, które
zostały wskazane przez Georga Jellinka
(definicje elementarne, strukturalno-elementowe), zbioru wyobrażeń dotyczących
władczych stosunków międzyludzkich
(definicje psychologiczne), społeczności politycznej (definicje socjologiczne)
i panowania klasowego (definicje klasowe, uznawane niekiedy jako odmiana
socjologicznych)28.
27
W. Lamentowicz, Państwo współczesne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996,
s. 8–10.
28
B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Pojęcie, sposoby
definiowania oraz cechy państwa, w: Wprowadze-
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Zdaniem amerykańskiego uczonego
Alexandra Wendta, na istotę państwa składa się pięć głównych cech:
– porządek instytucjonalnoprawny,
– organizacja roszcząca sobie prawo do
monopolu na prawomocne użycie zorganizowanej przemocy,
– organizacja posiadająca suwerenność,
– społeczeństwo,
– terytorium 29.
Wśród definicji, które spotkały się ze
szczególnym sprzeciwem anarchistów,
były takie, które miały charakter postulatywny. Anarchiści kwestionowali urzeczywistnianie interesów społecznych, co miało
być zadaniem państwa, dążeń i aspiracji ludzi, zapewnienie im przez państwo stabilnej egzystencji, bezpieczeństwa, wszechstronnego rozwoju. Definicje zawierające
postulaty odwołują się do koncepcji źródeł
państwa w umowie społecznej30. Ale także inne uzasadnienia istnienia państwa,
zarówno religijne, jak i świeckie, wiążące
jego powstanie z przemocą, konfliktami,
czynnikami materialnymi, dyspozycjami
psychicznymi, nie powodowały akceptacji ruchu anarchistycznego, bowiem każde
państwo, bez względu na genezę, zostało
opisane przez jego uczestników jako forma
ograniczenia wolności ludzkiej.

nie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003, s. 14–15;
M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie…,
s. 158–162.
29
A. Wendt, Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, przekł. W. Derczyński, Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 191.
30

J. Muszyński, Podstawy…, s. 80–81.
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Z perspektywy anarchizmu najistotniejsza jest cecha państwowego przymusu
przeciwstawnego idei wolności. Przymus
ten wyraża się różnorako, po pierwsze,
przez przymus przynależności do państwa
(wyjątek stanowią bezpaństwowcy), po
drugie, przez istnienie aparatu stosującego
przymus wewnątrz państwa (policja, prokuratura, sądy, administracja itp.) i w stosunkach zewnętrznych (np. siły zbrojne),
po trzecie, przez prawo, a ściślej przez
przymusowe obowiązywanie norm ustanowionych lub uznanych przez państwo,
po czwarte, przez monopol stosowania
przymusu fizycznego, ewentualnie delegowanie go31.
Przedmiot anarchistycznej krytyki,
czyli władza, wskazuje na możliwość zobrazowania wizji wolnościowej przyszłości.
Anarchiści jednak z reguły nie definiowali
jej w sposób szczegółowy, gdyż byłoby to
przejawem narzucania konkretnej koncepcji, a więc ograniczania wolności wyboru.
Stąd anarchistyczna przyszłość to zaprzeczenie teraźniejszości: jej wizja została pozbawiona władzy wraz ze środkami sprawowania, a także państwa i jego atrybutów
oraz kapitalistycznej formy gospodarczej.
To wolność od władzy, państwa i kapitalizmu, ale i wolność do tego, czego brakuje
w opinii anarchistów, w rzeczywistości
państwowej – wolności.
Anarchiści propagowali rozmaite metody walki o wolnościowy cel. Zwykle deklarowali, że centralnym elementem zmian
powinna być rewolucja (z łac. revolutio
31
W. Lamentowicz, Państwo…, s. 20–21; zob. też:
B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Pojęcie…, s. 17–18.

– przewrót, obrót, nawrót), choć różnie
bywała interpretowana. W nauce definiuje się ją zwykle poprzez jej cechy: fundamentalny, przełomowy zakres zmian,
masowa mobilizacja, tempo i gwałtowność32. Przyjmuje się, że rewolucja to naj
ogólniej „gwałtowna przemiana radykalnie zrywająca z przeszłością”33 albo „nagła
i bezprawna zmiana ustroju państwa lub
jedynie grupy rządzącej, niosąca za sobą
szereg modyfikacji o charakterze prawno-instytucjonalnym”34. Istotne znaczenie
dla rozwoju teorii i praktyki metod walki
propagowanych przez anarchistów miały
koncepcje insurekcyjne (z łac. insurectio
– powstać, podnieść się). Rewolucja jest
gwałtowna i zmierza do fundamentalnych
zmian. Powstanie nie musi przebiegać
szybko, a zmiany mają określony kierunek
– wolność ludzi niewolonych. W odniesieniu do systemu politycznego rewolucja zawsze jest nielegalna, nie musi też być realizowana w interesie całego społeczeństwa,
choć zazwyczaj jest interesem tym uzasadniana. Powstanie natomiast jest zawsze
walką w interesie społeczności walczącej
o wspomniany cel. Uzasadniane jest zatem wartością, jaką stanowi wolność, a nie
interesem rewolucjonistów. Rewolucja
zmierza do zmiany lub zniszczenia obiektu sprzeciwu – ustroju państwa, powstanie

32

P. Sztompka, Socjologia…, s. 541.

A. Wielomski, Rewolucja, w: J. Bartyzel,
B. Szlachta, A. Wielomski, Encyklopedia…, s. 361.
33

34
M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie…,
s. 213; zob. też: M. Chmaj, O rewolucji, „Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K.
Politologia” 1997, vol. 4, s. 77–88.
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może mieć podobny cel, jeśli ustrój państwa ogranicza wolność.
Metody te łączyły się ściśle z bieżącymi protestami przeciwko jednostkowym formom państwowych represji. Cele
bieżące nader często przybierały treść
socjalną i realizowane były także metodami syndykalistycznymi. Jedną z nich
był strajk, w którym przerwanie produkcji ma wymiar negatywny (dla pracodawcy), jak i pozytywny (kształtujący zalążki przyszłej rzeczywistości). Anarchiści
praktykowali także tzw. wywłaszczenia.
Redystrybucja dóbr oznaczała dla nich powrót do ich właścicieli, czyli wytwórców
(społeczeństwa). To jednak tylko niektóre
z metod deklarowanych lub stosowanych
przez anarchistów. Na szczególną uwagę
zasługują także działania mające na celu
autonomizację grup społecznych od państwa i organizowanie się w formie życia
komunalnego.
Mając na uwadze powyższe cechy
anarchizmu, wyrażające się w propagowanych wartościach, przedmiocie sprzeciwu,
wizji przyszłości i metodach walki o nią,
odnieść je można do kierunków myśli politycznej, których identyfikacja nastręcza
trudności w ich kwalifikowaniu. Przypomnieć zatem należy, że to właśnie idea
wolności stanowi najważniejsze kryterium różnicowania tego, co anarchistyczne
i tego, co nie jest anarchizmem. To ona zatem powinna być podstawowym kryterium
kwalifikowania myśli Edwarda Abramowskiego, Kazimierza Zakrzewskiego i Jana
Wolskiego do anarchizmu lub nie. Badając
„anarchistyczność” poglądów tych myślicieli i działaczy, należy zapytać o prze-
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słanki ich myśli (wprost: czy idea wolności
człowieka była przyczyną formułowania
ich poglądów i krytyki zastanej rzeczywistości, czy też może wartości, takie jak
równość, wspólnotowość i sprawiedliwość,
które dominowały w innych nurtach lewicowej myśli politycznej?) oraz o jej cele
(wprost: czy celem ich deklaracji i działań było dążenie do osiągnięcia wolności
nieskrępowanej czynnikami zależnymi od
człowieka?). Na ile zatem idea wolności
w poglądach wymienionych aktywistów
i myślicieli stanowiła wartość najwyższą,
autoteliczną, pierwotną i trwałą? Warto
również zapytać, czy w przypadku Edwarda Abramowskiego nie byłaby zasadna
refleksja odnosząca się do konkretnego
czasu tworzenia i rozwoju jego myśli?
W pewnych okresach jego twórczości wyróżnić można bowiem zbliżenie się Abramowskiego do komunizmu, socjalizmu,
anarchizmu i kooparatyzmu (kooperatywizmu)35. Nie należy zatem analizować
poglądów konkretnych osób bez odniesień
czasowych. Ahistoryczna analiza tekstów
powodować może sprzeczne wnioski i być
z gruntu nieprawidłowa.
Różnicowanie kierunków myśli politycznej należy odnieść także do cechy, jaką
stanowi przestrzeń jej tworzenia. W aspekcie historycznym ruch anarchistyczny
w Europie opierał swój program na myśli
Michaiła Bakunina i Piotra Kropotkina,
a także Pierrea Josepha Proudhona – prekursorów anarchizmu. Na kontynencie nie
zyskały masowego wsparcia idee Maxa
35
Por. B. Cywiński, Myśl polityczna Edwarda
Abramowskiego…
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Stirnera. Ruch anarchistyczny w Europie
ideę wolności zwykle interpretował w kontekście społecznym. Inaczej było w myśli
amerykańskiej, której twórcy częściej
interpretowali ideę wolności w formie
indywidualistycznej. Anarchokapitalizm
(libertarianizm) rozwijający się w drugiej
połowie XX w. nie zyskał wśród anarchistów europejskich trwałego i masowego
wsparcia właśnie za sprawą indywidualistycznej interpretacji idei wolności i powiązania jej z nieograniczoną i nieskrępowaną swobodą dysponowania własnością.
Ponieważ koncentracja własności może
prowadzić do narzucania woli przez tych,
którzy własność posiadają, tym, którzy są
jej pozbawieni, taka sytuacja dla anarchistów była zawsze ograniczeniem wolności, a nawet jej zaprzeczeniem. To władza
ogranicza ludzką wolność, a możliwość
nieposiadania własności, na którą wskazują anarchiści krytykujący libertarian,
skazuje ludzi ubogich na poddanie się władzy i brak możliwości korzystania z wolności w znaczeniu materialnym. Wolność
osiągania zysku może powodować nierówności majątkowe, które są przeszkodą
w dążeniu do pełnej wolności wszystkich,
a następnie jej utrwalania. O ile jednak
w hierarchii wartości ideowych w libertarianizmie wyżej usytuowana jest wolność,
niżej zaś własność, o tyle sojusz anarchizmu i libertarianizmu jest możliwy. O ile
jednak idea własności i swobód w zakresie
bogacenia wyprzedza ideę wolności, o tyle
jednak sojusz taki nie jest możliwy. Zatem
błędem interpretowania libertarianizmu
jako kapitalistycznego nurtu analizowanej
myśli politycznej jest nieuwzględnienie

całościowego i totalnego sprzeciwu anarchistów wobec każdej władzy, nie tylko
politycznej, ale także ekonomicznej. Ponadto analiza anarchokapitalizmu z konieczności musi zostać oparta na tekstach
myślicieli amerykańskich, a odwoływanie
się do nich i traktowanie źródeł europejskich jako uzupełnienie tych pierwszych,
pozbawia powyższe analizy waloru lokalności i rzetelności. Pytanie o to, czy anarchokapitalizm jest częścią anarchizmu,
jest zatem pytaniem o tożsamość tradycji
filozoficznych, kondycję człowieka na różnych kontynentach i materialny wymiar
organizacji wyobrażanej przyszłości.
Niemniej jednak w Polsce do drugiej
połowy lat dziewięćdziesiątych XX w. i na
Ukrainie od końca lat dziewięćdziesiątych XX w. anarchokapitalizm traktowany był jako nurt anarchizmu i część ruchu
anarchistycznego. Przyczyną zaniechania współdziałania anarchistów w Polsce
z libertarianami były zarówno rozbieżności ideowe w zakresie indywidualistycznego interpretowania idei wolności, która
przez anarchistów kojarzona była ze swobodami pomnażania własności i przemianami globalizacyjnymi opartymi o zasady
kapitalizmu, jak i w zakresie taktyki walki
parlamentarnej propagowanej przez libertarian, którą anarchiści odrzucali.
Z podobnych przyczyn, używając trywialnego stwierdzenia, anarchizmem nie
jest myśl komunistyczna. W interpretacji
marksowskiej komunizm jest stanem następującym po kapitalizmie i socjalizmie
państwowym. Jest społeczeństwem bezklasowym, pozbawionym władzy, bezpaństwowym, a zatem wyzwolonym. Wol-
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ność komunistyczna to jednak wolność
kolektywna. Droga do niej wiedzie przez
rewolucję klasową, w wyniku której obalone miało zostać państwo kapitalistyczne
na czele z klasą właścicieli środków produkcji – burżuazją. W nowym państwie
socjalistycznym władzę sprawować miał
proletariat, który w wyniku skomplikowanych procesów rewolucyjnych, likwidujących pozostałości państwa kapitalistycznego, zrzekłby się swojej władzy w imię
interesów ogólnoludzkich. Anarchizm pominął etap państwowy w procesie rewolucyjnym, uznając, że socjalizm utrwali się
jako typ wzmocnionej państwowości i nie
zostanie przekształcony w bezpaństwowe
społeczeństwo komunistyczne. Dowodem
miałaby być historia XX w. Inne rozbieżności pomiędzy tymi kierunkami myśli
politycznej dotyczą interpretowania świata. Dla anarchistów istotnym podziałem
społecznym była dychotomia – rządzący
i rządzeni. Komunizm interpretuje stosunki
polityczne z perspektywy klasowej. Przemiany społeczne są wynikiem walki rządzonych z władzą, ale w rozumieniu klas
nieposiadających z posiadającymi. Taka
interpretacja jest bliska koncepcjom niektórych nurtów anarchizmu, choć wyraźnie
akcentowane w nich było negatywne ujęcie
władzy w szerszym znaczeniu. Anarchizm
dokonał interpretacji każdej sfery ludzkich
działań przez pryzmat idei wolności, nie
zaś wyłącznie walki klas. Ponadto w dobie
globalizacji podział na burżuazję i proletariat stracił na znaczeniu z uwagi na przemiany w stosunku tych klas do środków
produkcji. Proletariat wielkoprzemysłowy
stał się tylko częścią klasy pracującej, zaś
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właściciele środków produkcji ustąpili
miejsca elitom finansowym i właścicielom
korporacji, którzy często poza środkami
finansowymi nie są rzeczywistymi posiadaczami środków produkcji.
Myśl komunistyczną i anarchistyczną
cechują głębokie odmienności za sprawą
nieprzerwanych sporów ideologicznych.
Niemniej jednak współdziałanie komunistów i anarchistów miało miejsce podczas wystąpień ruchu antyglobalizacyjnego, jak i w sytuacjach strajków i świąt
pracowniczych. Współdziałanie to miało
wymiar dwojaki: pozytywny, kiedy jego
celem były prawa socjalne i pracownicze,
oraz negatywny, kiedy dotyczyło krytyki
kapitalizmu oraz państwa interpretowanego z perspektywy myśli komunistycznej
z XIX w. jako instytucji klasy właścicieli
środków produkcji.
Szczecińska publikacja Studiów z dziejów polskiego anarchizmu okazała się być
także zwróceniem uwagi na jeszcze jeden,
nader istotny aspekt anarchizmu, który
wymaga prowadzenia ukierunkowanych
badań naukowych. W dyskusji wieńczącej
konferencję w Pobierowie Daniel Grinberg
zauważył, że „potrzebni dziś są również
anarchiści, aby pierwsi podnieśli krzyk,
ale także i po to, aby pokazywać możliwości alternatywnych rozwiązań”36. Jest to
stwierdzenie mogące być jednocześnie
postulatem do badań nad wpływem anarchizmu na utrwalanie swobód obywatelskich w państwach demokratycznych.
Cele programowe partii politycznych, których działalność ma miejsce w ramach de36

Studia z dziejów…, s. 348.
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mokratycznego systemu politycznego, nie
przekraczają granic określonych w systemie zasad demokratycznych państw. Żądania ruchu anarchistycznego poza te granice wykraczają i przez system uznawane są
za niemożliwe do zrealizowania. Jednakże
ich wykorzystanie w części ograniczonej
polem wspólnym i linią demarkacyjną systemu może być dlań pozytywne.
Myślenie anarchistyczne zostało opar
te na silnym przeświadczeniu o naturalnym i niezbywalnym prawie człowieka
do życia w wolności. Jednakże anarchizm
przez obserwatorów zewnętrznych mógł
być postrzegany jako infantylny, naiwny i pozbawiony logiki. Dla anarchistów
interpretowanie ich własnego myślenia
w takich kategoriach było przejawem
ograniczoności wyobraźni tychże obserwatorów, którzy nieświadomi tego, żyli
w otoczeniu demokratycznym za sprawą maksymalistycznie stawianych celów
przez antysystemowe ruchy polityczne.
Warto zatem zwrócić uwagę na to, co
anarchizm odrzucił w imię humanizmu,
w imię potrzeb rzeczywistych całej ludzkości, które zdefiniował przez pryzmat
nadrzędnych wartości. Możliwe do wykorzystania elementy tej krytyki mogłyby
przysłużyć się reformowaniu systemów
politycznych opartych na zasadach demokracji i gospodarki rynkowej, które służyć
winny wszystkim, co byłoby celowościowo zgodne z anarchizmem, ale nie w anarchistycznej przyszłości, która jawi się jako
utopijna i enigmatyczna. Należałoby także
pamiętać o arystotelesowskiej zasadzie
„złotego środka” – odnosząc ją do struktury społecznej należy przypomnieć, że za-

niechanie radykalizmu myślenia (choć nie
zaniechanie wykorzystania jego elementów zbieżnych z myśleniem systemowym),
umiarkowanie w realizacji koncepcji politycznych i szeroki stan średni sprzyjają
trwałości państwa demokratycznego37.
Przeciwna temu polaryzacja społeczeństw
i prywatyzacja polityki społecznej, tym razem nie w skali krajów jak w XIX w., ale
w wymiarze globalnym, wzmagać może
społeczne wzburzenie i wzrost znaczenia
politycznego ekstremizmu, już nie w znaczeniu możliwości wykorzystania jego postulatów zbieżnych z polem systemu, ale
żądań antysystemowych.
Podsumowanie
Publikacja jest przyczynkiem do wydanych w Szczecinie w 2011 r. Studiów
z dziejów polskiego anarchizmu. Jej celem
jest wskazanie kryteriów, na podstawie
których określone kierunki myśli politycznej mogą być kwalifikowane jako anarchistyczne bądź nieanarchistyczne. Tymi
kryteriami są składniki poszczególnych
warstw ideologii – wartości (wolność),
przedmiot sprzeciwu (władza, państwo),
wizja przyszłości (nieokreślona), metody
walki (rewolucja, powstanie, strajk).
Biogram
Paweł Malendowicz. Urodzony w 1975 r.
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Instytucie
37
Por. W.J. Korab-Karpowicz, Historia filozofii
politycznej od Tukidydesa do Locke’a. Tradycja klasyczna i jej krytycy, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2010, 63–94.
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Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kierownik
Zakładu Edukacji Wiedzy o Społeczeństwie i Historii oraz docent w Instytucie
Humanistycznym Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Autor trzech książek: Ultralewica a współczesność. Idee, programy,
praktyka, Piła 2006; Polski ruch anarchistyczny wobec współczesnych wyzwań politycznych, Piła 2007; Polityczny wymiar
kontestacji młodzieżowej w Polsce od lat
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siedemdziesiątych XX wieku, Piła 2008,
trzech zbiorów materiałów źródłowych
i współredaktor jednej monografii oraz
ponad czterdziestu artykułów i rozdziałów w książkach. Główne zainteresowania
badawcze: anarchizm w Europie, radykalna lewica i skrajna prawica w Polsce
i na świecie, koncepcje wizji przyszłości
w programach ugrupowań politycznych,
Polonia w Stanach Zjednoczonych.
Paweł Malendowicz

O Ceynowy i Mosbacha „Wiadomości o Kaszubach” raz jeszcze
Wydanie w 2006 r. przez Jerzego Tredera po raz „pierwszy drukiem w formie
jak najwierniejszej oryginałowi z 1847 r.,
a więc w ówczesnej pisowni i z tamtą interpunkcją, także z zachowaniem gotyc
kiego z oraz oddaniem i zaznaczeniem
(w przypisach) większości dokonanych
w nim zmian przez autora” (s. 84) rękopisu
Augusta Mosbacha pt. Wiadomość o Kaszubach, wydatnie wzbogaca naszą wiedzę
o samym Ceynowie i jego piśmiennictwie.
Ta niewielka książeczka pt. Ceynowy
i Mosbacha „Wiadomość o Kaszubach”
z połowy XIX w. składa się z dwóch części: pierwszej: Ceynowy i Mosbacha „Wiadomości o Kaszubach” z połowy XIX w.
(s. 5–51) oraz drugiej – tekstu samego rękopisu A. Mosbacha Wiadomości o Kaszubach
(s. 54–83), szczęśliwie ocalałego w ostatniej zawierusze wojennej i przechowywa-

nego obecnie w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.
Na część pierwszą składają się pozbawione tytułu rozważania o A. Mosbachu
i dotychczasowych wypowiedziach o jego
rękopisie (s. 5–23) oraz wywody o Wartości
materiałów utrwalonych w „Wiadomościach o Kaszubach” (s. 23–50), w których
rozpatrzono: 1) „Granice Kaszub”; 2) Wiedzę o języku Kaszubów; 3) „O słowniczku
Mosbacha”; 4) „Materiały etnograficzne”.
Już samo porównanie objętości obu części
wskazuje, że wywody wydawcy stanowią około 65% tekstu, zaś część źródłowa
35%. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby
w Wartości materiałów... wykazano ich
rzeczywistą wartość i przydatność badaw	
J. Treder pisze błędnie: Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolineum we Wrocławiu (s. 84), zaś
na s. 7 poprawnie.
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czą, a tak nie jest. Podzielam jednak główną tezę wydawcy, że rękopis Mosbacha
Wiadomość o Kaszubach z uwagi na to, że
opiera się w przewadze na empirycznych
materiałach pochodzących od Ceynowy,
właściwiej merytorycznie i sprawiedliwiej byłoby nazwać Ceynowy i Mosbacha
„Wiadomość o Kaszubach”, niż ograniczać jego autorstwo tylko do Mosbacha.
Pierwszym badaczem, który rękopisowi Mosbacha poświęcił więcej uwagi, była
Damroka Majkowska. Oryginał rękopisu
i jej ustalenia wykorzystał R. Ergetowski
w monograficznym zarysie A. Mosbacha.
Jego ustalenia dotyczące genezy i okoliczności powstania manuskryptu Mosbacha
– podobne do Majkowskiej – przyjął J. Treder. D. Majkowska stwierdziła, że drukowi zwolnionemu 1 grudnia 1847 r. przez
cenzora rękopisu Mosbacha „przeszkodziła w tym zawierucha Wiosny Ludów”, nie
podając żadnego na to dowodu. Podobnie
postąpił R. Ergetowski, pisząc: „Rozgrywające się we Lwowie wypadki nadciągającej właśnie Wiosny Ludów uniemożliwiły
jego ogłoszenie”. J. Treder bezkrytycznie
przyjął to stanowisko, stwierdzając: „Znany mu był artykuł Damroki Majkowskiej
(Majk.), która taki pogląd również głosi-

D. Majkowska, Teksty Cejnowy w rękopisie
Mosbacha, „Rocznik Gdański” 1956–1957, 15–16,
s. 484–500.


R. Ergetowski, August Mosbach (1817–1884),
Wrocław–Warszawa–Kraków 1968.
	

	
J. Treder, Ceynowy i Mosbacha „Wiadomość
o Kaszubach” z połowy XIX w., Gdynia 2006,
s. 6–7.
	

D. Majkowska, Teksty Cejnowy…, s. 488.

	

R. Ergetowski, August Mosbach…, s. 85.

ła”. Takich „przeszkód” czy „wypadków”
w grudniu 1847 r. i w najbliższych miesiącach w historii Lwowa nie zdołałem się doszukać. Jeszcze ważniejsze jest, że w 1848 r.
ukazały się cztery numery „Biblioteki Zakładu...”. Do kwietnia 1848 r. jej redaktorem pozostawał Wincenty Pol, który w jej
pierwszym numerze 1848 r. opublikował
dalszy ciąg opisu swojej podróży europejskiej, odbytej w okresie od sierpnia 1847 r.
do marca następnego roku. Wszystko to
świadczy, że na przełomie roku 1847/1848
w funkcjonowaniu „Biblioteki Zakładu...”
nie miały miejsca „wstrząsy”, ale nawet
jakiekolwiek zakłócenia. Do tego dodać
trzeba, że na początku 1848 r. A. Mosbach
został pierwszy raz wykazany jako jej
„stały współpracownik”. Niczym nieudokumentowana hipoteza o „przeszkodach”
czy „wydarzeniach” Wiosny Ludów jako
przyczynie nieopublikowania Mosbacha Wiadomości o Kaszubach – zgłoszona przez D. Majkowską, przyjęta przez
R. Ergetowskiego10, bezkrytycznie powtórzona jako rzecz dowiedziona w Ceynowy
i Mosbacha „Wiadomości”11 – jest więc
nieprawdziwa. Konstatacja ta ma bardzo
duże znaczenie, bo z podanych wyżej powodów w 2004 r. w sprawie nieopublikowania omawianego artykułu Mosbacha
	

s. 7.

J. Treder, Ceynowy i Mosbacha „Wiadomość…,

	
J. Hanik, J. Rosnowska, Pol Wincenty Terencjusz Jakub (1807–1872), Polski Słownik Biograficzny 1883, 27, s. 258–259; R. Ergetowski, August
Mosbach…, s. 84.
	

D. Majkowska, Tekst Cejnowy…, s. 488.

10

R. Ergetowski, August Mosbach…, s. 85.

11

J. Treder, Ceynowy i Mosbacha „Wiadomość...,

s. 85.
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pisałem: „Artykuł został zwolniony przez
cenzora 1 grudnia 1847 roku, a następnego
dnia Ceynowa – za zdradę kraju – skazany
został na karę śmierci. Wiadomość ta dotarła do Wrocławia najpóźniej 4 grudnia.
Dla lojalnego jeszcze w tym czasie Mosbacha, ale z upływem lat coraz bardziej
konserwatywnego obywatela państwa pruskiego i zainteresowanego dobrymi stosunkami z władzą, niemożliwością było sławić imię zdrajcy i obnosić się współpracą
z nim. Dlatego kontrowersyjny Mosbach12
zażądał wycofania artykułu z drukarni
i nadesłania rękopisu. Prawdopodobnie
stało się to już w połowie grudnia 1847 r.
Czy fragment rozmowy Polaka z Kaszubą o Judaszu jako zdrajcy Chrystusa w
Krotochẁĩlnej rõzmòwie... nie był reakcją
na postępek Mosbacha, wywodzącego się
z żydowskiej rodziny?”13.

12
Przymiotniki określające postawę A. Mosbacha oparłem na jego biogramie pióra R. Ergetowskiego w Polskim słowniku biograficznym (1977, 22,
s. 35–36), który pisał m.in.: „Ideowa postawa Mosbacha przechodziła znaczne ewolucje. Od społecznego radykalizmu, poprzez zbliżenia do utopijnego
chrześcijańskiego socjalizmu, wzmożone sympatie
dla mieszczańskich rewolucji w okresie Wiosny
Ludów, ku pozycjom zachowawczym w czasie wypadków 1863. W latach poprzedzających wybuch
powstania Mosbach stał się rzecznikiem legalizmu
i współpracy z zaborcami za cenę ulg dla ojczystego
języka, rozbudowy polskich instytucji naukowych
oraz ekonomicznego rozwoju kraju. Wyznających
odmienne polityczne poglądy bądź stojących w opozycji wobec jego naukowych twierdzeń traktował
z niechęcią, posuwając się nawet do ogłaszania przeciw nim pamfletów” (s. 35). „Jego cechy charakteru:
wybuchowość, zaciekłość, upór, czyniły go trudnym
do współżycia” (s. 36).
13
F. Ceynowa, Teksty więzienne, z rękopisu odczytał, opracował i wstępem opatrzył Z. Szultka,
Wejherowo–Puck 2004, s. 24–25.
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Przydługi ten cytat przytoczono
w celu pokazania, co na ten temat napisano w recenzowanej książce: „Fałszywie
zatem jest samo założenie Szultki, a jego
konsekwencją cała przedziwna opowieść
o rzekomo konserwatywnym, kontrowersyjnym, kapryśnym Mosbachu, wreszcie
...zdrajcy, przy czym ostatnie oskarżenie
Szultki przypisane zostało Ceynowie,
który miał tak reagować na niewydanie
Wiadomości! Szultka bowiem odczytał
i niniejszym światu obwieszcza, że postać
Judasza z Krotochwilnej rozmowy pasuje
do Mosbacha, a to dlatego iż »wywodził
się z żydowskiej rodziny«. Nie mając żadnych podstaw źródłowych, sugeruje, że
»wiele wskazuje« na korespondencję Ceynowy z Mosbachem, podkreśla: »przynajmniej w 1847 roku«, tj. podczas pobytu
Ceynowy w więzieniu i gdy Mosbach ową
Wiadomość oddał do druku”14. Ocenę tej
wypowiedzi pozostawiam Czytelnikom.
Przyczyn zaś nieopublikowania Wiadomości... klarownie nie określono, chociaż wypowiedź zajmuje dwie strony
druku. Stwierdzono, że „wiadomości podane przez Ceynowę również mogły nie
zadowolić [Mosbacha – Z.Sz.], zwłaszcza
w konfrontacji z treścią raportu Preisa.
Ceynowa wtedy jego [artykułu Mosbacha Wiadomość – Z.Sz.] zawartości nie
znał, a gdyby nawet znał, to nie był jeszcze w stanie odnieść się do tego krytycznie, tzn. sprostować błędy i uzupełnić opis
kaszubszczyzny [...]. Może w tym tkwi
część odpowiedzi na intrygujące pytanie,
14

s. 13.

J. Treder, Ceynowy i Mosbacha „Wiadomość...,
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dlaczego ta Wiadomość... »wymagała«
pośrednictwa Mosbacha, choć przecież
jego kompetencje w tym zakresie – kaszubskim! – były niedostateczne [...]”15. „I
w tym można by może upatrywać powód,
że potem już [Mosbach – Z.Sz.] do tego [artykułu Wiadomość – Z.Sz.] nie wrócił: po
uspokojeniu się sytuacji politycznej i gdy
Pol przestał być redaktorem pisma »Biblioteki Zakładu...« [...]. „Mógł też uznać,
że główne materiały kaszubskie są własnością Ceynowy, a zatem dlaczego to on
miałby je wydawać i promować, w dodatku tylko w mniej atrakcyjnym przekładzie
polskim. Sam Ceynowa zresztą wtedy już
mógł nie być tym zainteresowany i zapewnie aprobował decyzję Mosbacha”16.
Cytaty te niepoparte żadnymi dowodami, jeśli nie liczyć uwagi o niekompetentności Mosbacha w sprawach kaszubskich, przytoczono, aby na ich podstawie
czytelnik sam wyrobił sobie zdanie o przyczynach wycofania przez Mosbacha swego rękopisu z redakcji czy drukarni, bo
ja określić ich nie umiem. Z dzisiejszej
perspektywy Mosbach niewiele miał do
powiedzenia w sprawach kaszubszczyzny,
ale Wiadomość należy oceniać z pozycji
wiedzy o niej w 1847 r. Ponadto należy
pamiętać, że Mosbach Słowiańszczyzną
zachodnią i południową interesował się
i o niej pisał w latach 1841–185217. Dlatego
zawarte w cytacie argumenty są sprzeczne
z faktami. Jeszcze ważniejsze jest, że są
one całkowitym zaprzeczeniem wywodów
15

Tamże, s. 48–49.

16

Tamże, s. 49.

17

R. Ergetowski, August Mosbach…, s. 43.

z pierwszych stron recenzowanej książeczki – jak zobaczymy – wykluczających
jakiekolwiek kontakty Mosbacha z Ceynową w czasie jego uwięzienia w Moabicie;
na przedostatniej stronie zaś czytamy, że
Ceynowa w tym czasie „mógł nie być tym
zbyt zainteresowany i zapewne aprobował
decyzję Mosbacha” o wycofaniu z druku Wiadomości... Skoro „aprobował”, to
Mosbach musiał się z Ceynową kontaktować. To jedna z bardzo wielu sprzeczności
w Ceynowy i Mosbacha „Wiadomości”.
Data 1 grudnia 1947 r., czyli imprimatur lwowskiego cenzora, wyznacza terminus ad quem manuskryptu Mosbacha.
Natomiast bardziej skomplikowany jest
terminus a quo, gdyż łączy się z podstawą
źródłową manuskryptu Mosbacha, otrzymaną od Ceynowy. Mosbach zakończył
go stwierdzeniem: „Wiadomość niniejszą
o Kaszubach ułożyłem po większej części
według notatek przed kilku laty udzielonych mi przez C.F. rodem spod Pucka,
który zwiedził całą krainę kaszubską.
Że zaś artykuł mój tylko szczupłym jest
przyczynkiem do zarysu owych Słowian
pomorskich: rzecz jasna. Pomimo tego, podaję go do zamieszczenia w Czasopiśmie,
myśląc, że może się stanie pobudką dla
miłośnika dziejów słowiańskich, by gruntownie zbadał ową krainę, ściśléj skréślił
siedliska tamecznych Słowian, spisał nazwiska słowiańskie miasteczek, wsi, rzék,
rzéczek, jeziór, gór, okolic itd., dokładnie
zaznajomił nas z polszczyzną pomorską,
zebrał obyczaje, zwyczaje, pieśni, powie-
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ści ludu, ubiory jego opisał – a sprawdził
podaną przezemnie Wiadomość”18.
Biorąc za punkt wyjścia powyższe informacje w Ceynowy i Mosbacha „Wiadomości”, przedstawiono następującą wersję
powstania rękopisu Mosbacha (s. 6–11):
1.	Za R. Ergetowskim przyjęto, że został
napisany z inspiracji W. Pola w celu
opublikowania w „Bibliotece Zakładu...”.
2.	Rękopis mógł „powstać wkrótce po
przyrzeczeniu [Mosbacha – Z.Sz.] danym W. Polowi, czyli w tymże 1847
roku” lub „...wcześniej, gdyż materiały
od Ceynowy otrzymał chyba jeszcze
podczas jego pobytu we Wrocławiu,
najpóźniej zatem do jesieni 1843 roku,
prawdopodobnie przed lub tuż po publikacji właśnie w tym roku obu tekstów w »Jutrzence« [...]: Wiléjá Noweho
Roku i Szczodráki [...] Przypuszczalnie
materiałom etnograficznym przekazanym przezeń Mosbachowi towarzyszyła
szersza wersja uwag językowych od tych
drukowanych w »Jutrzence«...” (s. 9).
3. „Badając ten rękopis Wiadomości na
różne sposoby i znając zarazem ówczesne dokonania Ceynowy, dojść musimy do wniosku, że Mosbach otrzymał
od Ceynowy wszystko, czym wówczas
mógł dysponować. Mosbach po przyrzeczeniu w 1847 roku tekstu Polowi nie miał ani czasu, ani możliwości
skontaktowania się z Ceynową. Mógł
18
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej ZN im. Ossolińskich), Manuscripta Instituti Ossoliniani, I/2247, s. 26 (dalej I/2247). Nie
korzystam z tekstu opublikowanego w Ceynowy
i Mosbacha „Wiadomości... z uwagi na częste błędy,
również w przytoczonym cytacie.
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nie wiedzieć nawet o jego uwięzieniu19.
Nie korygował zatem z nim potem brakujących elementów [...] czy też pisowni
i błędów [...] nie konsultował nawet wątpliwości związanych z sensem przekładu [...]” (s. 9–10).
4. „Mosbach nie miał również świadomości, że autor Rozmowy Polaka z Kaszubem, podpisujący się ks. Szmuda
(Szmuk), to sam F. Ceynowa! O tym
więcej niżej” (s. 10).
5.	Opis obrzędu „ścinanie kani” Mosbach
sporządził po polsku, bo Ceynowa,
„który mi udzielił notatki o Kaszubach,
objaśnić nie mógł”, najpewniej, „już
podczas przekazywania materiałów”,
jaka jest geneza tego obrzędu i dlatego „zresztą obchód ten [opis obrzędu
– Z.Sz.] zbyt krótki20, a zapewne niedokładnie opisałem z powodu podanych mi materiałów niedostatecznych”
(s. 10).
„Zamierzał zatem Mosbach drukować w 1847 roku to, co »przed kilku laty«
otrzymał od Ceynowy, uzupełniwszy
to wszakże danymi z innych, nowo poznanych źródeł, wymienionych przezeń,
tj. Preisa, nieznanych wtedy Ceynowie”
(s. 10–11). „Tak mają się fakty i płynące
z nich wnioski, nieuświadomione czy lekceważone przez Zygmunta Szultkę w publikacji: F. Ceynowa, Teksty więzienne [...]
Stworzył w niej „»przypadek« Mosbacha”,
19
Zdanie: „Mógł nie wiedzieć nawet o jego uwięzieniu” dowodzi nieznajomości przez autora elementarnych źródeł publikowanych oraz literatury związanej z berlińskim procesem.
20
Tamże, s. 23. Znowu błędna lekcja, winno być
„krótko”, a nie „krótki”.
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aby uzasadnić istnienie kontaktów Ceynowy ze środowiskiem Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego” (s. 11).
Teoretycznie i na pierwszy rzut oka
stworzona wersja wydawać się może możliwą do zaakceptowania, co nie oznacza,
że oddaje ona minioną przeszłość zgodnie
z jej rzeczywistym przebiegiem. Dowodzenie częściowej, ale o podstawowym
znaczeniu, jej nieprawidłowości przeprowadzimy w dwóch etapach: najpierw
przytoczymy dowody zawarte w Ceynowy
i Mosbacha „Wiadomości...” tę życzeniową koncepcję podważające, zaś w drugim
etapie przedstawimy własną propozycję.
W Ceynowy i Mosbacha „Wiadomości” czytamy, że „Mosbach otrzymał od
Ceynowy wszystko, czym ten wówczas
mógł dysponować” (s. 9–10). Na s. 14
stwierdzono: „Rękopis ten [Rozmowy Polocha z Kaszubem – Z.Sz.] musiał on [Mosbach – Z.Sz.] widzieć, ale nie znał ani jego
treści, ani języka (np. kaszubskiej ortografii Ceynowy!), ani faktycznego autora, ani
rzeczywistego czasu napisania [...] Mosbach nie znał nawet poprawnego tytułu,
gdyż napisał: Malutkiéj objętości jest rękopiśmienna Rozmowa Polaka z Kaszubem
napisana przez ks. Szmudę z Pucka w końcu 18go wieku...”. Wymienienie jej jednak
przez Mosbacha przemawia za tym, że
podstawowa wersja [podkreślenie Z.Sz.]
tego utworu powstała już przed uwięzieniem Ceynowy, wszakże w innej wersji
od wydrukowanej w 1850 roku” (s. 14).
Na s. 15 czytamy, że „Mosbach ocenił go
[tekst Rozmowy... – Z.Sz.] tylko od strony
zewnętrznej, czyli nawet [...] go nie czytał...”. Jak Mosbach mógł ocenić utwór,

którego autora, języka i treści nie znał, zaś
jeszcze większą tajemnicą pozostaje, na jakiej podstawie autor Ceynowy i Mosbacha
„Wiadomość” mógł napisać, że „podstawowa wersja” tego utworu powstała przed
marcem 1846 r. Cytat ten świadczy tylko
o tym, że pod koniec 1847 r. Mosbach wiedział o istnieniu rękopisu pt. Rozmowa...,
którego faktycznym autorem był Ceynowa
i który ponad wszelką wątpliwość 1 lutego
1848 r. wysłał go z więzienia do Szczecina21. Mosbach wiadomości o rękopisie
najpewniej dostał od jego autora, ale nie
wiemy kiedy. Jest to jednak przesłanka
wskazująca, że Mosbach utrzymywał kontakty z Ceynową, gdy przebywał on w więzieniu, bo Rozmowa powstała w Moabicie.
Przypomnijmy, autor Ceynowy i Mosbacha „Wiadomości” utrzymuje, że Ceynowa przekazał Mosbachowi w 1843 r.
wszystkie materiały kaszubskie, jakie posiadał, w tym również Rozmowę Polaka
z Kaszubem rzekomego księdza Szmuka
z Pucka. Jeśli tak, powstają dwa pytania:
1) dlaczego Mosbach nie znał jej treści,
języka, jej nie przeczytał i nie ocenił?
oraz 2) w jaki sposób trafiła ona do rąk
Ceynowy, kiedy ten był uwięziony w Moabicie? Widocznie musiał ją Ceynowie
do więzienia przekazać, a więc Mosbach
musiał utrzymywać kontakty z Ceynową
w czasie jego uwięzienia. Rzeczywistość
była inna. Mosbach dowiedział się o Rozmowie od Ceynowy, kiedy ten odsiadywał
wyrok w Moabicie i prawdopodobnie nad
nią pracował; poinformował go, że posiada „maleńkiej objętości” rękopiśmien21

F. Ceynowa, Teksty więzienne, s. 27 i n.
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ną Rozmowę Polaka z Kaszubem jakby
ks. Szmuka, o czym Mosbach napisał
w swej Wiadomości.
Kiedy mowa o Rozmowie Polaka z Kaszubem napisanej przez ks. Szmudę rodem
z Pucka w końcu 18. wieku – jak czytamy
u Mosbacha, chociaż faktycznie jej autorem był Ceynowa – to ponieważ nazwisko
Schmuck na przełomie XVIII–XIX w.
było dość popularne na obszarze obecnych
powiatów lęborskiego i puckiego, gdyż
znany jest mi uczeń lęborskiego cechu kowalskiego z około 1770 r. o tym nazwisku,
burmistrzem Pucka w 1772 r. był Georg
Laurentius Schmuck, zaś siostra Ceynowy Łucja poślubiła wdowca W. Kadaua,
którego pierwszą żoną była Magdalena
z d. Schmuck, uważałem, że ks. Schmuck
jako autor Rozmowy Polaka z Kaszubem
jest postacią fikcyjną22. Chociaż autorem
wymienionego utworu był ponad wszelką wątpliwość Ceynowa, to jednak ksiądz
Schmuck, a nie Szmuda, jest postacią historyczną, gdyż karmelita Ewaryst (Jan)
Schmuck w latach 1796–1799 był komendarzem w Tyłowie koło Wejherowa, zaś
w 1804 r. proboszczem w Pogorzałej Wsi
(Wernersdorf) koło Malborka, gdzie zmarł
4 kwietnia 1806 r.23 J. Treder w innym miejscu stwierdza, że XVIII-wieczny „Schmuk
(Szmuda)” to postać fikcyjna oraz iż Mosbach nawet nie kojarzył Ceynowy jako
22
Z. Szultka, W sprawie zainteresowań Floriana
Stanisława Wenancjusza Ceynowy Kaszubami na
Pomorzu Zachodnim, w: III Konferencja Słowińska
(Łeba, maj 1994) pod red. J. Borzyszkowskiego,
Łeba–Gdańsk 1995, s. 58–59.
23
Informację o Ewaryście Schmucku zawdzięczam życzliwości śp. ks. H. Mrossowi, przekazanej
mi 21 stycznia 1996 r.
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autora Rozmowy Polaka z Kaszubem24.
Trudno w tej sprawie zająć jednoznaczne
stanowisko, ale więcej przemawia za tym,
że Mosbach nie znał rzeczywistego autora
Rozmowy Polaka z Kaszubem i dlatego zaliczył ją do piśmiennictwa kaszubskiego.
Ważniejsze jest, że nie wymienił żadnej
publikacji Ceynowy, chociaż ponad wszelką wątpliwość z nich korzystał. Przyczyn
takiego postępowania Mosbacha nie znamy, zaś mnożyć hipotez nie chcemy, ale
wydaje się, że wymienił ją, ponieważ jej
autorem miał być jakoby ks. Szmuk.
Dalszym ważkim dowodem tych kontaktów jest opis granic Kaszub, sporządzony bardzo nieudolnie i nieklarownie przez
Mosbacha na podstawie materiałów przekazanych mu przez Ceynowę i schematycznie przedstawionych w recenzowanej
książce. Informacji uzyskanych od Ceynowy Mosbach nie rozumiał i dlatego opisał
granicę Kaszub w ten sposób, że na odcinku od Tucholi do Jastrowia, a ściślej od
Silna do Jastrowia wytoczył ją dwukrotnie
i dlatego nie był w stanie sporządzić mapy,
chociaż W. Pol bardzo o nią prosił. Opis
granic jakby Kaszub składa się z dwóch
części: pierwszej bardzo ogólnej, wytyczającej ich bieg od ujścia Wisły do Gniewu, stąd przez Tucholę do Jastrowia, dalej
biegiem Słupi do Ustki, stąd przez Lębork
– Bytów do Miastka25. Granica się nie zamykała, a co ważniejsze – niewiele miała
wspólnego z rzeczywistym kaszubskim
24
F.S. Ceynowa, Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą.
Rozmòwa Kaszëbe z Pòlôchã, opracowanie, wstęp
i przypisy J. Treder, Gdańsk 2007, s. 15–16.
25

s. 55.
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obszarem językowym w połowie XIX w.
Nie znam drugiego takiego lub zbliżonego opisu granic Kaszub pióra Ceynowy,
zaś wymienione przez Mosbacha nazwy
kaszubskich grup językowych nie pozostawiają wątpliwości, że Mosbach nie korzystał ze wspomnianego spisu kaszubskich
nazw miejscowości z 1844 r., bo występują
u Mosbacha w innej kolejności – i co ważniejsze – większość obejmować miała inny
obszar, i co najważniejsze Mosbach zakończył ich wyliczanie słowami: „Nareście
między Głowicą [Główczycami – Z.Sz.]
a ujściem Słupicy [Słupi – Z.Sz.] koło jeziora Garden [Gardno – Z.Sz.] mieszkają
Słowianie”26, których Ceynowa odwiedził
i poznał w 1845 r.27 Dlatego nazwa ta pojawiła się pierwszy raz w znanych tekstach Ceynowy, co w Ceynowy i Mosbacha
„Wiadomości...” przemilczano, natomiast
w innych publikacjach autor tej rozprawy z naciskiem podkreślił, że dopiero po
1856 r., czyli po podróży Hilferdinga, „wysypały” się jakoby w pismach Ceynowy etnonimy i choronimy z Pomorza, co w odniesieniu do Pomorza Zachodniego nie jest
prawdą28. Stąd wnioskujemy, że Ceynowa
przekazał Mosbachowi przynajmniej część
materiałów granicznych najwcześniej jesienią, a nie wszystkie w 1843 r.
Druga część opisu granicy, szczegółowa, od Silna do Jastrowia, pokrywająca się
26

ZN im. Ossolińskich, I/2247, s. 2.

Sprawie tej poświęcimy niebawem osobne
studium.
27

28
Por. J. Treder, Hilferding nadal wiarygodny,
„Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 1993, 31,
s. 284; tenże, O Ceynowie na marginesie dawnych
i najnowszych prac, „Rocznik Gdański” 1955, 55, 2,
s. 75, 84.

z wcześniej wytyczonym biegiem granicy
na odcinku Gniew–Tuchola–Jastrowie była
dziełem Ceynowy, który z autopsji doskonale poznał te tereny w czasie odwiedzin
brata Józefa w Wałdowie, miejscowości
prawie położonej na tejże granicy. Ponieważ w tym opisie Ceynowa wymienił
głównie wsie, Mosbach nie bardzo sobie
z nimi i biegiem całej granicy Kaszub
radził29. Jest on dowodem doskonałej
znajomości przez Ceynowę stosunków
etnicznych i językowych – niemieckich
i polskich, ale nie kaszubskich tego terenu.
Ponieważ nie znamy oryginalnych notatek
Ceynowy o tym odcinku przekazanych
Mosbachowi, dlatego trudno powiedzieć,
czy rzeczywiście Ceynowa język polski
utożsamiał z kaszubskim.
Dalszych dowodów kontaktów uwięzionego Ceynowy z Mosbachem dostarcza
analiza tekstów etnograficznych, opublikowanych przez tego ostatniego. Autor Ceynowy i Mosbacha „Wiadomości” prawdopodobnie dostrzegł, że nie da się obronić tezy,
iż otrzymywał je wszystkie Mosbach od
Ceynowy już latem 1843 r. i dlatego na s. 16
stwierdził, że w dniu aresztowania 6 marca
1848 r. Ceynowa w „torbie podróżnej” mógł
mieć i „wnieść” do więzienia „choćby swoje (skąpe!) notatki kaszubologiczne. Wśród
nich mogły być rozpoczęte wcześniej prace,
np. teksty etnograficzno-folklorystyczne,
które potem w więzieniu »szlifował«. Inaczej bowiem stwierdzić by trzeba, że znane
mu z autopsji, m.in. zwëczaje kaszëbskje
opisał w celi wyłącznie z pamięci. Wtedy
jednak mimo wszystko wyraźniejsze by29

ZN im. Ossolińskich, I/2247, s. 1–2.
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łyby różnice w kaszubskim słownictwie
języka opisu między owymi więziennymi
a dwoma (trójjęzycznymi) wcześniej wydrukowanymi (1843 r.), jak też między polskimi Mosbacha a kaszubskimi więziennymi Ceynowy, których odpisy Mosbach
otrzymał »przed kilku laty«. Dodajmy, że
nie ma śladów, aby Ceynowa w więzieniu
miał ich wersje polskojęzyczne” (s. 16).
Cytat ten jest bardzo charakterystyczny dla wnioskowania i dowodzenia
w recenzowanej książce. Na zupełnie bezdowodnej tezie (a zobaczymy, że fałszywej), że Ceynowa musiał wnieść do więzienia notatki kaszubologiczne, buduje się
przypuszczenie: „Wśród nich mogły być
[...] teksty etnograficzno-folklorystyczne”, nad którymi w więzieniu pracował.
To przypuszczenie pozwala na zgłoszenie
tezy, że gdyby notatek tych nie wniósł do
więzienia, to zwyczaje kaszubskie opisywał w nim „wyłącznie z pamięci”, a wówczas – kolejna teza – „wyraźniejsze byłyby
różnice w kaszubskim słownictwie języka
opisu między owymi więziennymi a dwoma (trójjęzycznymi) wcześniej wydrukowanymi (1843 r.), jak też między polskimi
Mosbacha a kaszubskimi więziennymi
Ceynowy, których odpisy Mosbach otrzymał przed kilku laty” (s. 16). Może czytelnik
tekst ten zrozumie, bo nie mam co do tego
pewności, iż wśród wniesionych jakoby do
więzienia notatek etnograficznych były te,
które pozwoliły Ceynowie na napisanie
i wydanie w 1843 r. Wileji i Szczodraków,
których to notatek odpisy otrzymał Mosbach w 1843 r. Tę piramidalnej konstrukcji
hipotezę nie poparto żadnym dowodem,
a jeszcze ważniejsze jest, iż stwierdza się,
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że w 1843 r. Mosbach otrzymał od Ceynowy odpisy rękopisów oddanych do druku.
Przecież oryginały rękopisów Ceynowy
trafiły do redakcji, więc Ceynowa musiałby zrobić dla Mosbacha lub siebie odpisy
z odpisów. Najważniejsze jest, że zaprzeczano w ten sposób, iż w 1843 r. Ceynowa
przekazał Mosbachowi „wszystko, czym
ten wówczas mógł dysponować” (s. 10).
Zwraca też uwagę następujący wywód
Ceynowy i Mosbacha „Wiadomości...”:
„Ciekawsze mogłoby być jednak pomyślenie nad tym, co ów młody Kaszuba
– buntownik miał w torbie podróżnej, gdy
go po dwutygodniowym pościgu schwytano (6 III 1846). Miał przecież jakiś cel
w ucieczce i ukrywaniu się, wiedząc, że
zostanie schwytany i że czeka go co najmniej długie więzienie” (s. 15–16) i dlatego zabrał „notatki kaszubologiczne”. Rozumowanie to kojarzy mi się z licentia
poetica, gdyż Ceynowa sam napisał, że
w chwili aresztowania miał przy sobie tylko koc, który mu odebrano w więzieniu
w Starogardzie Gdańskim30. Po tych „wyjaśnieniach” są zrozumiałe powody niepowodzenia ataku na starogardzkie koszary,
którego dowódca – Ceynowa już przed
jego przeprowadzeniem włożył do „torby
podróżnej notatki kaszubologiczne”, aby
móc je w więzieniu „szlifować”.
Rozpatrując: „Materiały etnograficzne z terenu Kaszub” (s. 37–50) w Ceynowy
i Mosbacha „Wiadomości” podniesiono,
że Mosbach w swym rękopisie zamieścił
28 przysłów i 32 przypowieści spisanych
30
S. Szostakowski, Prusy Wschodnie w polskim ruchu patriotycznym 1830–1865, Olsztyn 1987, s. 192.
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po kaszubsku przez Ceynowę, zaś przez
Mosbacha dostosowanych do polskiego
czytelnika. Część z nich znalazła się w pismach więziennych Ceynowy, inne zostały
przez niego wydane po odzyskaniu wolności31. Na czym polegały „objaśnienia”
Mosbacha, najlepiej widać z zestawienia jego 10 początkowych przysłów i ich
odpowiedników z tekstów więziennych
Ceynowy.
Kaszubskie podobieństwo językowe
wykazanych tekstów nie pozostawia wątpliwości, że ich autorem był Ceynowa. Dla
nas nieważne są polonizowane słownictwo
i pisownia oraz opuszczone przez Mosbacha przysłowie zapewne dlatego, że go nie
rozumiał; o wiele ważniejsza jest kolejność przysłów Mosbacha świadcząca, że
wybrał on do swej Wiadomości przysłowia
z większego zbioru przysłów Ceynowy,
który to zbiór – i to bardzo ważne – został
sporządzony w więzieniu Moabit najpóźniej w pierwszych dniach stycznia 1848 r.,
gdyż w więzieniach w Starogardzie Gdańskim i Grudziądzu o jakiejkolwiek pracy
badawczej czy piśmiennictwie nie mogło
być mowy. Kiedy Ceynowa udostępniał
Mosbachowi swój zbiór przysłów, nie stanowił on jakichś „skąpich notatek kaszubologicznych”, ale uporządkowany rękopis
kaszubskich przysłów; najpewniej było
to w 1847 r. Wykluczone jest, aby Ceynowa w więzieniu spisał przysłowia w takiej samej kolejności i przy zachowaniu
prawie tego samego słownictwa kaszubskiego co cztery–pięć lat wcześniej – jak
31

s. 37.

J. Treder, Ceynowy i Mosbacha „Wiadomość…,

utrzymuje się w Ceynowy i Mosbacha
„Wiadomości”.
Z podobną sytuacją mamy do czynienia odnośnie do zabobonów. W Ceynowy i Mosbacha „Wiadomości” czytamy:
„Większość [zabobonów – Z.Sz.] opublikowana została w Cey–Obr 23–2432, gdzie jest
ich nawet więcej, ale są tak źle zapisane, że
nieraz nie do zrozumienia. Brak wśród nich
sześciu, mianowicie u Mosbacha zawierające wyrazy kur, piątk, nedzela, sedme braci,
pase, kruowa”33. Faktycznie brakuje tylko
czterech: piątk, nedzela, sedme braci, kruowa na 14 zamieszczonych przez Mosbacha.
Rezygnując z porównawczego zestawienia
dziesięciu pierwszych Mosbacha z Wiadomości z ich odpowiednikami z Obrazków...,
dodamy, że w ostatniej publikacji Ceynowy mają one kolejno numery: 1–5, 7–1034.
Z zestawienia wynika, że Ceynowa, będąc
w więzieniu, pod koniec 1847 r. przesłał lub
udostępnił w więzieniu Mosbachowi przygotowany przez siebie w więzieniu spis kaszubskich zabobonów. Mosbach zamieścił
z niego w swojej Wiadomości pierwszych
dziesięć (z wyjątkiem szóstego) oraz dodał
jeszcze pięć innych, w tym dwa z Ceynowy
listy przysłów (nr 18, 37)35. Znamy więc tylko początek więziennego spisu zabobonów
Ceynowy. Nie wiemy, ile zawierał pozycji.
Wiele wskazuje jednak, że Kaszuba uzu32
F.C. Cejnowa, Wójkasin, Образцы кашебкаго
наречія, w: Памятники и образцы народнаго языка и словесности. Изданіе II-го Отделенія Императорской Академіи наук, Тетрад 1., л. 6, Petersburg 1852, s. 109–112.
33
J. Treder, Ceynowy i Mosbacha „Wiadomość…,
s. 37–38.
34

F.C. Cejnowa, Wójkasin, Образцы…, s. 109.

35

Tamże, s. 95–96.
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Przysłowia kaszubskie
Lp.
Mosbach*
a
1. Rozêmku poēj (idź) do domku (tj. to ani pięć
ani dziewięćb)
–
2. Wiedzą sąsedze jak kto sedzy (jak się komu
powodzi)
3. Inne krâje chwâleme a w swôich sedzeme
4. Kto chce z wilkem żêc muszy z nim wêc
(wyć). (tj. k[t]o usiędzie między wrony, musi
krakać jak i ony)
5. Kto chce przê piekle mieszkac, muszy djobła
w komoetre prôsec
6. To tobie tak przêszło jak slepèj koekoeszy
zôrno
7. To mu tak idze jak po lodze
8. To trzeba rôbic co wilk sêty a oewca cała

Ceynowa**
17. Rõzemku pòj dõdomku
18. Ju zãpòzdze, sò̃ blec gò̃ zdze
19. Wjẽdzą sąs̃ edze, jak chto sẽdzi
20. Jĩnsze krãje chwalĩme a w swòjim sedzẽme
21. Chto chce z wĩlkę żec, muszi zǹim wec

22. Chto przẽ pjekle mjẽszką, mus̃ zi djõbła
wkomò͌tre prosẽc

23. To mu tak przẽszło jak slepĩ kò̃ koszi zõrno
(jak wspiku, jak pò͌ lodze)
–
25. To trzẽba tak rõbic, co ẁìlk se nãje a vò̃ wca
je całõ
9. Swięty Micheł wrota rozpichô (tj. na Ś. Michał 24. Swjętiĩ Michał wrõta rõspicheł
każdy jest sobie panem)
10. Na S. Wabrzync trzeba z koesą w żêto przync 10. Na swjętĩ Wawrĩnc trzẽba skò̃ są wżẽto przinc
  *
ZN im. Ossolińskich, I/2247, s. 8.
**
F. Ceynowa, Teksty więzienne, s. 151–152.
a
W Ceynowy i Mosbacha „Wiadomości”, s. 62, jest „poej”.
b
Tamże, jest „dziewięć”.

pełniał go w następnych miesiącach więziennych i po odzyskaniu wolności aż do
1 kwietnia 1851 r. Tegoż bowiem dnia wysłał
z Gdańska do Petersburga z innymi swymi
materiałami m.in. ponad 500 przysłów ludowych oraz 27 zabobonów, spisanych po
kaszubsku, które w części lub całości pod
koniec 1847 r. udostępnił Mosbachowi.
Przesłane materiały w 1852 r. zostały publikowane przez Carską Akademię Nauk
w Petersburgu36. Jeśli byśmy przyjęli za
36
F. Ceynowa, Teksty więzienne, s. 74–75; prof.
Francew, Fl. Ceynowa i prof. Izmael Srezniewski,
Przyczynek do stosunków naukowych i kaszubsko-rosyjskich, „Gryf” 1912, 4, 4, s. 84–86; H. Popowska-Taborska, Rosyjsko-kaszubski słownik Floriana
Ceynowy widziany oczyma językoznawcy, w: Słownik Floriana Ceynowy, Wejherowo–Rumia–Pelplin
2001, s. 133 i n.

prawdziwą hipotezę, że Ceynowa w 1843 r.
wszystkie swoje kaszubskie rękopisy oddał
Mosbachowi, to w jaki sposób tekst tego samego zabobonu mógł znaleźć się w rękopisie Mosbacha (1847), w publikacji Ceynowy
(1852) i w Hilferdinga (1862)? Tak mogło się
stać, bo Ceynowa udostępnił Mosbachowi
w nieznanej formie swój więzienny rękopis,
który opublikował w 1852 r. i udostępnił
Hilferdingowi.
Pragnę dodać, że badając w 2003 r.
piśmiennictwo więzienne Ceynowy, rozpatrywałem też jego kontakty z Mosbachem.
Do pozostającej wówczas w rękopisie we
wrocławskim Ossolineum Wiadomości
o Kaszubach nie sięgnąłem, wykorzystałem natomiast wyniki badań nad nią zawarte w publikacjach D. Majkowskiej i R. Er-
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getowskiego. Sądziłem i również obecnie
uważam, że tak postępując, nie naruszyłem
etyki badacza. Dopiero teraz doceniam jego
duże znaczenie nie tylko dla badań nad kontaktami Mosbacha z Ceynową, ale również
jego piśmiennictwem więziennym, prawie
w 100% potwierdzającym moje ustalenia
z 2003/4 r., zawarte w Tekstach więziennych
F. Ceynowy. Za to, że nie sięgnąłem do oryginału, zostałem trzykrotnie napomniany37,
zaś dwukrotnie za to, że ograniczyłem się
do wykorzystania z artykułu D. Majkowskiej tylko tego, co dla mnie było ważne38,
a nie tego, co powinienem wykorzystać
zdaniem mego oponenta.
Wszystkie te i inne pouczenia przyjąłem z pokorą i udałem się do Ossolineum,
choć Wiadomość o Kaszubach Mosbacha
była już opublikowana przez mego adwersarza i ku zdziwieniu nie znalazłem jego
nazwiska w metryce jednostki39.
W korespondencji wysłanej z berlińskiego Moabitu do Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde
in Stettin od 1 lutego 1848 r. Ceynowa za37
J. Treder, Ceynowy i Mosbacha „Wiadomość…,
s. 19, „Swoje wątpliwości mógł wyjaśnić przede
wszystkim przez uważne i właściwe, tj. poprawne
przeczytanie samej Wiadomości Mosbacha i odpowiednie porównania. Zaniechał tego! Dał się ponieść
niby sensacyjnemu zbiegowi okoliczności” oraz
s. 20, 21.
38
Tamże, s. 20 „Szultka w rozprawie Majkowskiej
nie znalazł jednak tego, co jest w niej najistotniejsze,
tj. dość poprawnego określenia udziału Mosbacha,
wypływającego z lektury jego rękopisu, czego sam
zaniechał. Dla uzasadnienia własnej tezy przyjął
i uogólnił wyniki jej porównań rękopisu Mosbacha
z tekstami Ceynowy wydanymi w 1843 i 1851 roku”.
39
Wydawca podziękował p. mgr E. Czerniakowskiej z Biblioteki Gdańskiej PAN „za pośredniczenie
w pozyskaniu kopii rękopisu” (s. nlb. po s. 83).

pewniał, że w odosobnieniu intensywnie
pracował nad swym językiem ojczystym.
Potwierdził to, przekazując Towarzystwu
pokaźny zbiór swych rękopisów oraz prosząc w zamian o nadesłanie mu kaszubskich rękopisów, będących w posiadaniu
Towarzystwa. Wszystko to starałem się
klarownie wyłożyć w Tekstach więziennych F. Ceynowy40. Mimo tego wysunięto
pod moim adresem wiele zarzutów, które poddaję ocenie czytelnika. Napisano
w Ceynowy i Mosbacha „Wiadomości”:
„Szultka nieraz akcentuje rzecz oczywistą,
że po aresztowaniu Ceynowa »druki mógł
otrzymywać jedynie za przyzwoleniem
więziennej cenzury«, której podlegała też
jego korespondencja. Tę mógł prowadzić
jedynie za zgodą i pod kontrolą władz więziennych...”41. „Na to nie ma najmniejszego
potwierdzenia”42. W Tekstach więziennych
pisałem: „W Archiwum Państwowym
w Szczecinie najwartościowsze okazały się
[...] oraz »Journal des Sekretariats [der Gesellschafts] und der Redaktion [Baltischen
Studien] angef[angen] d[en] 13-ten April
1843–1863«, w którym notowano wszystkie
pisma wpływające i wychodzące z kancelarii Towarzystwa” (s. 9–10), natomiast nieco
dalej: „Wiele wskazuje na to, że bezpośrednim odbiorcą jego [listu Ceynowy z więzienia – Z.Sz.] była kancelaria więzienna
w Moabicie, ponieważ Towarzystwo odpowiedź na ten i następny list zaadresowało na
Ceynowę, ale bezpośrednim jego odbiorcą

40

F. Ceynowa, Teksty więzienne, s. 17–21.

41

Tamże, s. 19.

42

J. Treder, Ceynowy i Mosbacha „Wiadomość…,

s. 17.
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był »Direktor des Staatsgefängnißes [von
Grabowski]«” (s. 27).
Niestety, na tym nie koniec zarzutów:
„Z kolei Szultka zupełnie wyklucza możliwość szerszych kontaktów, nie wszystkich
dziś (!) potwierdzonych, więźnia politycznego Ceynowy, przez Towarzystwo Dziejów Starożytności Pomorskich w Szczecinie [!]. Były one zupełnie naturalne
i zarazem legalne, oczywiście w sferze
jego zainteresowań badawczych. Niektóre
takie kontakty, źródłowo poświadczone,
stały się nawet przedmiotem jego podejrzeń”. Pisze: „Nie znamy przyczyn które
spowodowały, że Ceynowa zdecydował się
nawiązać kontakt, a właściwie zadeklarować jednostronną współpracę ze szczecińskim Towarzystwem. Przypuszczamy, że
było ich kilka” (s. 29). I wylicza tu m.in.:
stworzony przez siebie „przypadek Mosbacha”, tj. zerwanie współpracy z kręgiem
wrocławskim, dalej wspomnienie o programie Purkiniego i wreszcie Ceynowy
„przekonanie o szczerości” Towarzystwa,
które tu – mimo wcześniejszych opisanych
doświadczeń Mrongowiusza43 – Szultka
darzy nawet sympatią. Bezpodstawnie też
konkluduje, że Ceynowa chciał swoimi wykazami i etymologiami nazw miejscowości
„wejść w centrum zainteresowań badawczych Towarzystwa”, a wreszcie: „być może
liczył na ewentualną interwencję ze strony
Towarzystwa w jego sprawie” (s. 30, 31).
43
Por. Z. Szultka, Gesellschaft für Pommersche
Geschichte und Altertumskunde in Stettin a kwestia
początków badań nad słowiańszczyzną i kaszubszczyzną, w: VI Konferencja Kaszubsko-Pomorska.
Rozwój nazewnictwa lokalnego na Pomorzu Zachodnim, red. W. Łysiak, Poznań 2001, s. 153–72;
tutaj przede wszystkim o Mrongowiuszu.
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Ponieważ Ceynowa ponad wszelką wątpliwość korzystał w Moabicie ze
sprawozdań szczecińskiego Towarzystwa,
w których ówcześnie i wcześniej silnie akcentowano potrzeby badań etymologicznych nad nazwami geograficznymi Pomorza Zachodniego, pisałem: „Z więziennej
literatury Ceynowa prawdopodobnie wiedział o założonym w 1846 roku w Szczecinie »Verein für Statistik«, którego jednym z głównych celów było prowadzenie
badań onomastycznych i w tym zakresie
współpracował z Towarzystwem Historii
i Starożytności Pomorza44. Potwierdza to
wyeksponowanie przez Ceynowę w swym
pierwszym liście do szczecińskiego Towarzystwa kwestii wykazu i etymologii nazw
miejscowości Pomorza oraz słownika niemiecko-kaszubskiego, którego potrzeba
wielokrotnie przewijała się w sprawozdaniach Towarzystwa”45.
Można tylko współczuć autorowi postawionych zarzutów, gdyż są one
dowodem, że nie czytał regestu listów
Ceynowy, sprawozdań szczecińskiego
Towarzystwa i wykazanego w przypisie
artykułu G. Müllera. Rezygnuję z rozpatrywania jeszcze innych postawionych mi
zarzutów, gdyż ich podstawa jest podobna
do przedstawionych.
Wracając zaś do głównego wątku, należy dodać, że z korespondencji Ceynowy
i nadesłanych szczecińskiemu Towarzystwu materiałów wynikało, że korzystał
on w więzieniu nie tylko ze starych i nie44
G. Müller, Von Brüggemann zu Berghaus, Monatsblätter der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde 1934, 48, 2, s. 20.
45

F. Ceynowa, Teksty więzienne, s. 30–31.
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zbyt dokładnych map czy słownika niemieckiego, ale również serbołużyckiego,
rosyjskiego i litewskiego, katechizmów
– niemieckiego, pruskiego i litewskiego,
sprawozdań szczecińskiego Towarzystwa,
gramatyki serbołużyckiej i innych materiałów. Część z nich mogła być etatowym
wyposażeniem więziennej biblioteki, ale
większość tak specjalistycznych pozycji nie.
Korespondencja ze szczecińskim Towarzystwem utwierdzała mnie w przekonaniu, że
wspomniane specjalistyczne pozycje mógł
Ceynowa otrzymać drogą korespondencyjną lub została mu przekazana w czasie
odwiedzin przyjaciół czy rodziny (z zachowaniem przewidzianych prawem procedur).
W związku z tym zrodziło się pytanie: kto
przesyłał lub przekazywał Ceynowie do
więzienia wspomniane pomoce albo inaczej
– z kim utrzymywał on kontakty?
Ponieważ Ceynowa pod pseudonimem
„Ein Slawe” na początku 1848 r., po czteroletniej przerwie, opublikował Ein Beitrag
zur Kenntniss der kaschubischen Sprache
na łamach „Jahrbücher für slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft” (1848, 6,
s. 75–78), w pierwszej kolejności zwróciłem
uwagę na osoby związane z redakcją tego
organu oraz szerzej – przyjaciół z kręgu studiów we Wrocławiu (1841–1843), a zwłaszcza Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego.
Takie rozumowanie było również uzasadnione, bo 15 sierpnia 1843 r., a więc 6 dni
po rezygnacji Ceynowy z członkostwa
w Towarzystwie Literacko-Słowiańskim
i krótko przed jego wyjazdem z Wrocławia
do Królewca, dr Jordan, redaktor wspomnianego czasopisma, w którym Ceynowa
opublikował w 1843 r. bardzo krytyczny

i wartościowy artykuł o germanizacji Kaszubów46, za to wysoko oceniony przez
redaktora, pisał do profesora Purkiniego,
ówcześnie protektora Ceynowy: „Również
Kassubiana są bardzo zajmujące. Szkoda,
że nie wiemy więcej o tym ludzie. Bądźcie tak dobry i zachędźcie tego młodego
pisarza [Ceynowę – Z.Sz.], aby mi więcej
takich informacji o swym narodzie przekazał”47. Przypuszczałem, że w celi więziennej Ceynowa przypomniał sobie o liście
– propozycji dr. Jordana i w 1847 r. wysłał
mu swój artykuł, który ukazał się drukiem
pod tytułem: Ein Beitrag zur Kenntniss der
kaschubischen Sprache.
Pisałem w tej sprawie: „Przypuszczenia te w całej rozciągłości potwierdziły badania A.D. Duliczenki, który wykazał, że
Ein Beitrag... jest niewielkim, prawdopodobnie nieco skróconym przez redaktora,
fragmentem opracowanej przez Ceynowę
pod koniec lat czterdziestych, czyli w celi
więziennej, pierwszej próby gramatyki języka kaszubskiego, przesłanej przez autora
w 1860 roku do Petersburga, wydanej zaś
dopiero w 1998 r.48 Dla naszych rozważań
ważne jest też przypuszczenie Duliczenki,
że Ceynowa przy opracowaniu gramatyki
kaszubskiej korzystał z bliżej nieznanych
pomocy gramatycznych, które musiał mu
46
F. C[eynowa], Die Germanisi[e]rung der Kaschuben. Von einem Kaschuben, „Jahrbücher für
Literatur, Kunst und Wissenschaft” 1843, 1, 4,
s. 243–247.
47
A.S. Martyniak, Polsko-łużyckie stosunki kulturalne do Wiosny Ludów, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1970, s. 118.
48
F. Ceynowa, Kurze Betrachtungen über die kaßubische Sprache als Entwurf zur Grammatik, Herausgegeben, eingeleitet und kommentiert von A.D.
Duličenko und W. Lehfeldt, Göttingen 1998, s. 9–17.
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ktoś nadesłać do więzienia. Jeśli nie sam
Smoler, to ktoś z kręgu jego współpracowników i przyjaciół Ceynowy z wrocławskich lat jego stosunków medycznych
i slawistycznych (1841–1843)”49.
W Ceynowy i Mosbacha „Wiadomości” tak oceniono powyższe ustalenia:
„Dociekania i konkluzje Szultki są niewiarygodne od samego początku, czyli od
napisania: „Hipotezę oparliśmy głównie
na publikacji występującego pod pseudonimem »Słowianina« (Ein Slawe) autora
artykułu pt. Ein Beitrag zur Kenntniss der
kaschubischen Sprache50. Powołując się
formalnie na badania Aleksandra D. Duliczenki51, w ogóle nie wyjaśnił, w jaki
sposób i dlaczego one »w całej rozciągłości potwierdzają« jego »przypuszczenia«
o kontaktach Ceynowy, z kręgiem Towarzystwa. Nie zna zawartości artykułu Duličenki! Duličenko w nim tylko porównuje
treść opublikowanego przez J.P. Jordana,
ogólnie związanego z tym środowiskiem,
przyczynku gramatycznego Ceynowy
(Ein Slawe) z odpowiednim fragmentem
odnalezionego w petersburskim archiwum
rękopisu gramatyki, podobno »z końca lat
40«52, ale nie ma w nim ani słowa na temat
49

F. Ceynowa, Teksty więzienne, s. 22.

„Artykuł F. Ceynowy w: Jahrbücher 1848, nr 7,
s. 75–78, czyli jeszcze nie »Slavische Jahrbücher«
J.E. Smolera, jak napisał Z. Szultka, ale J.P. Jordana
do 1849 r.”
50

51
Por. A.Д. Дуличенко, Кашубологические
публикации в «Jahrbücher» Яна Петра Йордана.
(В вязи с находкой рукописи первой кашубской
грамматики Флориана Цейновы), „Lĕtopis”,
Bd. 44, Bautzen 1997, H. 1, s. 202–207.

Potem wydanej: F. Ceynowa, Kurze Betrachtungen über die kaßubische Sprache als Entwurf zur
Grammatik. Hersg., eingeleitet und kommentiert von
52
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czasu napisania artykułu wydrukowanego
przez Jordana” (s. 12–13).
Wydaje się, że wysunięte zarzuty najlepiej osądzi sam czytelnik, jeśli zacytuję
w oryginale odpowiedni fragment Duliczenki: „Unsere Hypothese, wornach Ceynowa schon in den 40-er Jahren an seiner
kaschubischen Grammatik gearbeitet hat
und ihr Text bereits damals vorlag, gründet sich auf den Umstand, daß ein kleines
Fragment dieser Grammatik von ihm im
Jahre 1848 unter dem Pseudonym »Ein
Slawe« in Jordans »Jahrbüchern für slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft«,
genauer, in der Fortsetzung dieses Periodikums, »Jordans Slawischen Jahrbüchern«
veröffentlicht worden ist”53.
Do rozpatrzenia pozostaje sprawa
ujęcia kontaktów Ceynowy z Mosbachem
w Tekstach więziennych, które pisałem
w czasie, kiedy moja wiedza o nich była
nieporównanie szczuplejsza niż obecnie, bo
nie znałem pełnego tekstu Mosbacha Wiadomości o Kaszubach. Oparłem się na ustaleniach D. Majkowskiej, bo praca R. Ergetowskiego ich nie poszerzała54. Po analizie
językowej utworów: Wilija Nowego Roku
czyli Wypędzenie Starego Roku, Szczodrak
czyli Kolęda, Świętojanka, Ścinanie Kani
w dzień Św. Jana oraz mowy drużby na wesele w Wiadomości o Kaszubach Mosbacha,
z ich odpowiednikami (tekstami) w „Ju-

A.D. Duličenko und W. Lehfeldt, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 1998.
53
F. Ceynowa, Kurze Betrachtungen…, s. 12.
Dla datacji ważny jest też tekst na s. 17, który uzasadnia cytowane ujęcie.
54

Por. przypisy 2–3.
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trzence”55 i „Gospodarzu”56, w Sto frantowkach...” F. Ceynowy57 oraz Resztkach
Słowian... A. Hilferdinga58, dalej ustaleń D.
Majkowskiej59 oraz zawartych w Ceynowy
i Mosbacha „Wiadomości”60 doszedłem
do wniosku, że moje stwierdzenie w Tekstach więziennych (s. 23): „D. Majkowska
wykazała, że Mosbach posiadał [...] materiały wprawdzie wydane w 1843 roku, ale
w brzmieniu bliższym ich edycji Ceynowy
z 1851 roku, czyli po odzyskaniu wolności,
niż wersji publikowanej przed aresztowaniem”, jest mylną nadinterpretacją. Jestem
wdzięczny za sprostowanie mej omyłki.
Szkoda tylko, że nie zrobiono tego zgodnie z zasadami etyki i dyskusji naukowej,
a uciekano się do inwektyw ad personam.
Nie ma potrzeby ich cytowania, bo przytoczono ich już wiele. Powyższa korekta mego
stanowiska z 2003 r. nie pociąga za sobą
potrzeby zmiany mego ujęcia kontaktów
Ceynowy z Mosbachem. Oznacza tylko,
że omawiane kaszubskie teksty Ceynowa
mógł przekazać Mosbachowi w 1843 r., ale
równie dobrze w latach późniejszych (przed
grudniem 1847 r.). Podtrzymuję pozostałe
55
„Jutrzenka. Przegląd Słowiański” 1843, 2, 3,
s. 54–58.
56
„Gospodarz. Dodatek do Nadwiślanina” 1851,
17, s. 133; nr 18, s. 141–142; 19, s. 149–150.
57
F. Ceynowa, Sto frantovek z połudnjovéj częścj
Pomorza Kaszubskjego osoblivje z zjemj Svjeckjéj,
Krajni, Koczevja i Boróv. S dodatkjem trzech prosb
na vesele, Svjecé [1866], s. 72–74.
58
H. Hilferding, Resztki Słowian na południowym
wybrzeżu Morza Bałtyckiego, tłum. N. Perczyńska,
oprac. J. Treder, posłowie H. Popowska-Taborska
i J. Treder, Gdańsk 1989, s. 77–80, 161–164.
59

D. Majkowska, Teksty Cejnowy…, s. 492–499.

J. Treder, Ceynowy i Mosbacha „Wiadomość…,
s. 20–22, 29–34, 38–49.
60

spostrzeżenia o kontaktach uwięzionego
Ceynowy z Mosbachem w Tekstach więziennych (s. 25–26).
Pragniemy zwrócić uwagę, że oddaniu Mosbachowi w 1843 r. przez Kaszubę
wszystkich posiadanych przez niego rękopiśmiennych materiałów kaszubskich przeczy cała droga życiowa i piśmiennictwo
Ceynowy, od studiów wrocławskich poczynając. Ceynowa we Wrocławiu wydatnie
pogłębił swą wiedzę o kaszubszczyźnie,
a przede wszystkim o Słowiańszczyźnie.
Wszedł do kręgu i poznał najwybitniejsze postacie Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego, do którego należał od 19 maja
1842 r. do 9 sierpnia następnego roku, ale
największą w nim aktywność wykazał od
czerwca 1843 r. Wówczas wygłosił na jego
forum referat O stanie teraźniejszym germanizacji Kaszub, oparty w dużej części
na materiałach empirycznych zebranych
we wschodnich powiatach rejencji koszalińskiej. Dzięki poparciu profesora Purkyniego, prawdziwego patrona Towarzystwa,
i mecenasa Ceynowy referat ten niebawem
ukazał się drukiem w specjalistycznym
kwartalniku słowiańskim61. Profesorowi
Purkyniemu Kaszuba zawdzięczał edycję
zebranych przez siebie kaszubskich materiałów etnograficznych w warszawskiej
„Jutrzence” i to w wersji trójjęzycznej62.
Ważne było, że pierwszy z wymienionych
artykułów spotkał się z bardzo wysoką
oceną redaktora, dr. Jana P. Jordana, który
61
F.C[eynowa], Die Germanisi[e]rung der Kaschuben..., s. 243–247.
62
[F. Ceynowa], Wiléjá Noweho Roku, Jutrzenka,
„Przegląd Słowiański” 1843, 2, 3, s. 54–58; tenże,
Szczôdráki, tamże, s. 58–60.
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prosił profesora Jana E. Purkyniego, aby
nakłonił Ceynowę do przygotowania dalszych materiałów kaszubskich. Można powiedzieć, że Ceynowa był u szczytu swego powodzenia z tytułu publikacji swoich
materiałów kaszubskich, kiedy zmuszony
był opuścić Wrocław i przenieść się do
Królewca ze względów finansowych63.
Przekazanie przez Ceynowę Mosbachowi
wszystkich jakoby materiałów kaszubskich
w tym momencie było ze wszech miar nieracjonalne i stoi pod dużym znakiem zapytania. Oznacza to, że znakiem zapytania
opatrujemy też stwierdzenie Mosbacha:
„Wiadomość niniejszą o Kaszubach ułożyłem po większej części według notatek
przed kilku laty udzielonych mi przez C.F.
rodem zpod Pucka, który zwiedził całą
krainę kaszubską”64. Zgodnie z dotychczasowym stanem badań można stwierdzić,
że z całą pewnością Ceynowa w 1843 r.
nie odbył podróży po całych Kaszubach.
Wiarygodności informacji Mosbacha
w Wiadomości o Kaszubach nie przydaje
również pominięcie w niej publikacji Ceynowy, chociaż z nich korzystał. Mosbach
mógł otrzymać w 1843 r. jakieś luźne notatki Ceynowy, np. dotyczące opisu granic
kaszubszczyzny, ale podstawowe materiały etnograficzne zawarte w Wiadomości
o Kaszubach zostały mu przekazane przez
Ceynowę w 1847 r. i w więzieniu przez Kaszubę opracowane.

63
Z. Szultka, Ceynowy droga ze Sławoszyna
do Bukowca, w: Życie i dzieła Floriana Ceynowy
(1817–1881), red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2012,
s. 45–47.
64

ZN im. Ossolińskich, I/2247, s. 26.
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Na koniec pragnę jeszcze podnieść
kwestię edycji kaszubskich tekstów Ceynowy, zawartych w Tekstach więziennych
i Wiadomości o Kaszubach Mosbacha.
Truizmem jest stwierdzenie, że każdy
wydawca tekstów źródłowych stara się
za wszelką cenę opublikować je bezbłędnie. Dyrektywa ta zachowuje aktualność
odnośnie do wszystkich typów źródeł
i nie można powiedzieć, że w większym
stopniu do źródeł językoznawczych niż
historycznych, np. epoki nowożytnej. Truizmem jest jednak również stwierdzenie,
że doprawdy niewielu wydawcom się to
udaje. Nie zaliczam się do tych szczęśliwców i podnoszone pod moim adresem
uwagi w tym zakresie przyjmuję z pokorą
i spokojem. Odnosi się to również do głosu
w sprawie edycji pism Ceynowy w Tekstach więziennych. Na s. 37 Ceynowy i Mosbacha „Wiadomości” stwierdza się, że:
„W wydaniu Szultki [przysłów – Z.Sz.] są
błędy...” w odczytaniu (zapisaniu) 19 wyrazów (haseł), które wykazano, podając
– zdaniem autora Ceynowy i Mosbacha
„Wiadomości” – prawidłową lekcję. Okazało się, że w 10 przypadkach nowy zapis
jest prawidłowy, ale w 8 mylny: zaproponowano vurõsłi, a winno być varó̃słi, sãp’i
za s̃ápi; dõ-cho’we za dõ-chówo; chwalẽme
za chwalime; mjẽszko za mjẽszką; wõ’vca
za wó̃wca; przĩndze Moj za Przj ̃ńdze Moj;
p’ĩjoka za pij ̃aka; w 1 przypadku prawidłowy zapis zaproponowano zastąpić nieprawidłowym – dõłki za dòłki.
Na jeszcze większą uwagę i bardziej
charakterystyczną zasługują uwagi edytorskie na s. 45 Ceynowy i Mosbacha
„Wiadomości”: „Notabene, w wydaniu
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Źródło: 	Landesarchiv Greifswald, Rep. 38 f. Hs. 1a Fol. Nr. 63, f. 25v.–26v.

Szultki [Tekstów więziennych – Z.Sz.]
sporo błędów, np. vòd teho lẽdzi za: wód
têho dvoejga lĕdzi (Hilf [s. 147]; zabw’ĩle
za: zabovile; vó ̃chode za: vó̃chłode itd.)”.
Załączona odbitka fragmentów oryginału
Ceynowy dowodzi, że w jednym przypadku pominąłem literę a, ale wszystkie trzy
nowe propozycje są nieprawidłowe. Mój
adwersarz skonfrontował moje zapisy nie
z podstawą źródłową (!), lecz publikacją
Hilferdinga, uznał moje lekcje za nieprawidłowe i sam zaproponował swoje lekcje,
które wszystkie okazały się błędne. Czy

takie postępowanie może być uznane za
naukowe i etyczne? Na to pytanie odpowiedź musi dać sobie sam profesor Jerzy
Treder.
Jeszcze dalej J. Treder posunął się w innym miejscu65 odnośnie do wydania przeze mnie tekstów więziennych Ceynowy,
a ściślej Krotochẃĩlnej rõzmòwy Pò͂locha
z Kaszeẽbą, gdyż napisał: „Nawiasem mówiąc, jeśli się będzie porównywać teksty
więzienne Ceynowy z wydanymi później
65
J. Treder, Krytyczne wydanie Małego katechizmu Ceynowy, „Acta Cassubiana” 2005, 7, s. 333.
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Źródło: Landesarchiv Greifswald, Rep. 38f. Hs. 1a, Nr. 63, f. 18 v.

w taki sposób, jak to czyni Z. Szultka, chyba dla próby i podkreślenia wagi odnalezionych pism Ceynowy na początku tego
artykułu, to nic to – poza zdziwieniem
czytelnika i nowymi nieporozumieniami
– nie przyniesie dla poznania ewolucji
poglądów i pisarstwa Ceynowy. Przecież
zakończenia Rozmowy [Polaka z Kaszubą
– Z.Sz.] w obu wersjach są niemal identyczne, jeśli się nie skróci dowodnie tekstu
z 1850 r., jak to zrobił Z. Szultka (celowo
czy przypadkowo bądź z nieznajomości
kaszubskiego?) o zdanie wcześniejsze, tj.:
K. (pód nosę). Vej ju zos knepel pochodzą, żnijivją, dze njesele, bierzą, dze njck
njepółżele. Przy okazji widać, że należało odczytać zos ‘zaś’, nie: nos, itp. Wniosek: Wydawanie tekstów należy zostawić
filologom!”.
Brzydzę się dyskusją na poziomie
J. Tredera. Czytelnik ma jednak prawo
poznać prawdę i dlatego załączam odbitkę
kserograficzną oryginału rękopisu Ceynowy oraz jego mego odczytu i edycji.

Co zaś dotyczy wniosku: „Wydawanie tekstów należy zostawić filologom”
to uprzejmie informuję, że rosyjski wybitny slawista I.I. Sriezniewski w połowie
XIX w. sporządził kopie kaszubskich słowniczków z początku lat siedemdziesiątych
XVIII w., mianowicie pastorów gardneńkiego Samuela A. Kummera i charbrowskiego Jana Behnki, przez nich przekazane
sekretarzowi Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego w Zgorzelcu, Karlowi
G. v. Antonowi66. Kopie Srezniewskiego
przed kilkunastu laty odnalazł w Moskwie
i opublikował językoznawca A.D. Duliczenko67. Krytycznej analizie języko66
Z. Szultka, Piśmiennictwo polskie i kaszubskie
Pomorza Zachodniego od XVI do XIX wieku, Poznań 1994, s. 86 i n.; tenże, Pastor charbrowski Jan
Behnka(e) – jego życie, i dzieło, Studia i Materiały
do Dziejów Wielkopolski i Pomorza 1990, 18, 1, s. 139
i n.
67
A.D. Duličenko, Rękopis znaleziony w Sankt-Petersburgu. Słowińśko-kaszubski protograf do
„Słowników porównawczych wszystkich języków
i narzeczy”, „Pomerania” 1997, nr 1, s. 12–14; tenże,
„Kašubskij slovarik” konca XVIII veka, s. 129–143;
tenże, Iz archivnych kašubologičeskich nachodok
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Zauważone omyłki w Wiadomości o Kaszubach
Druk*
strona

wiersz

słowo

strona

1

2

3

4

55

56
57
58
59

60

61

10
10
11
2
4
7/8
6
21
9
16
18
20
23
26
8
11
16
17
7
15

62

25
5

63

10
15
19
1

64
66
67

2
3
8
16
12
13
7
21
1
10
21
24

Stolpmünde
ciągnie
z tamtąd
Strusʒort
jak
rozciągający
przypadka
Mazurzy
dogōedzêł
skróconém
W ogóle
rozmaitémy
niej
zatem
tym
polskiej
téj
od dawna
–
złodziej
grzêbka
stramonium
szczeżule
tanga
poānonc
woyc
warna
ptoch
książek
chrześcijańskiej
Pucka
Prócz tego
rękopisie
kasʒubski
Proswieszczenia i Narodowaho
poej
woda [sic!]
zarôbiô
pijoka
panem
wstaje
szkoēdzy
kur
patelnię
przede mszą̀

Oryginał**
słowo
5

Stolpemünde
ciągńie
ztamtąd
Strasfort
Jako
rozciągając
przypadku
Mazury
doēgoēdzêł
skróconémi
Wogóle
rozmaitém
niéj
zatem`
tym`
polskiéj
tej
oddawna
są
złodziéj
grzebká
stromonium
szczézule
tąnga
poānąc
wojc
worna
ptòch
książka
chrześcijankiey
Puckā
Prócztego
rękopiśmie
kaszubski
Proswieszczenia Narodowaho
poēj
wuoda
zorôbiô
pijaka
ponem
ustâje
szkoedzy
kûr
patelnia
przedemszą̀
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68

2

1
2
11
12
18
9
14
19
6
9
15
16
17
4
12
15
15
17
6
przypis 6

3

4

191
5

teczenio
têczenio
wzyc
wzÿc
nieszczęscy [sic!]
nieszczęsce
–
ale
Na
we
69
już ci
jużci
małymi
małémi
jãbłka
jôbłka
70
zimna
zimni
nawlekają
nawlewakają
71
Jeżli
jeźli
72
Parobek
zparobek
73
Pospołu
pospołem
75
puścił
puściło
bawili
bawią
poobierane
poobierano
77
Tatarakiem
tatarkiem
78
Egzortę
exortę
79
ezekucye [sic!]
exekucyi
krótki
krótko
na pewno
zapewne
83
1
skréślił
okréślił
5
ludowe
ludu
*
A. Mosbach, Wiadomość o Kaszubach. Rękopis z 1847 r. opracował J. Treder, w: J. Treder, Ceynowy
i Mosbacha „Wiadomość..., s. 54–83.
**
ZN im. Ossolińskich, I/2247, s. 1–26.

wej poddała tę edycję wybitny kaszubolog H. Popowska-Taborska i stwierdziła:
„Najistotniejszym jednak mankamentem
przedstawionej przez Duliczenkę kopii
Srezniewskiego jest jego znaczna niedokładność, poważnie deformująca znajdujący się tu materiał kaszubski”68 oraz na
6,5 stronach druku opublikowała „wykaz
v Rossii: pierwvaja rukopisnaja kašubskaja grammatika i drugie dokumenty XVIII–XIX veka, w: Badania kaszuboznawcze w XX wieku, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2001,
s. 239–241.
68
H. Popowska-Taborska, Oryginalna wersja
kaszubskiego słowniczka Karla Gottloba Antona,
w: H. Popowska-Taborska, Szkice z kaszubszczyzny.
Dzieje badań. Dzieje języka. Etymologie, Gdańsk
2006, s. 260.

pomyłek i opuszczeń w stosunku do dwóch
oryginałów znajdujących się w archiwalnych zbiorach w Zgorzelcu [...] oraz ciąg
dalszy rozbieżności wynikłych w rezultacie
skomasowania przez Srezniewskiego obu
list”69.
Rzecz w tym, że H. Popowska-Taborska
nie podniosła wszystkich omyłek występujących w kopii Sriezniewskiego w stosunku
do oryginału, a po drugie, sama się ich nie
ustrzegła, i to w niemałej ilości, od tytułów
list poczynając. Specyfikacja tych omyłek

69

Tamże.
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zajęła ponad cztery strony druku70. Wniosek: Wydawanie tekstów należy zostawić...
Wyżej podaję wykaz zauważonych
omyłek w odczytaniu tekstu Wiadomości
Mosbacha, aby wydawca miał świadomość, że nie jest również w tym zakresie nieomylny. Pomija się omyłki interpunkcyjne i niekonsekwentną paginację.
Rękopis artykułu Mosbacha jest bardzo
staranny i czytelny, miał być przecież podstawą druku. W jego odczytaniu wydawca
korzystał z wielu pomocy, przede wszystkim druków Ceynowy i Hilferdinga. Obaj
Z. Szultka, O rzekomych Słowińcach i roli
słupskiego prepozyta Christiana W. Hakena w gromadzeniu kaszubskich materiałów językowych przez
Karla Gottloba von Antona raz jeszcze, w: Zbigniew
Zielonka. Pisarz, naukowiec i przyjaciel, red. D. Kalinowski, Słupsk–Gdańsk 2011, s. 313–318.
70

przekazane Mosbachowi przez Ceynowę
teksty później drukowali; Ceynowa również wcześniej, zaś później niektóre nawet
trzykrotnie. W korzystaniu z tych pomocy
nie widzę nic złego. Metoda ta zasługuje
na pochwałę również dlatego, że w przypisach zwracano uwagę na różnice między
rękopisami Mosbacha i drukami Ceynowy.
Rzecz jednak w tym, że wydawca Wiadomości posiłkował się pomocami w stopniu
niekorzystnie rzutującym na odczyt i zapis
wydawanego źródła.

Zygmunt Szultka

