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r o z p r a W Y  i  s T U d i a

AgnieszkA zArembA 
szczecin

Idee PolskI morskIej w latach 1945–1948  
i początki rewitalizacji Stoczni SzczecińSkiej

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 czyn-
ników, 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 wy-
brzeża, 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 zmie-
rzające do zrealizowania jego politycznych, gospodarczych i społecznych interesów 
poprzez uzyskanie, utrzymanie i wykorzystanie dostępu do morza”1.

1  a. Hutnikiewicz, Szczecin w polskiej polityce morskiej 1945–1950, szczecin 1991, s. 7. au-
torka jednocześnie zwraca uwagę, że przytoczona definicja jest „historycznie zmienna”; r. wa-
piński przyjął szeroki zakres zespołu zjawisk i problemów badawczych polityki morskiej: „wal-
kę 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 sprowa-
dza 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 gospodar-
czej 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 zarzu-
cano faworyzowanie planów rozbudowy portów i stoczni Gdańska i Gdyni kosz-
tem 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 drugi3. 

rozpatrując ówczesną politykę rządu w stosunku do przemysłu okręto-
wego i uprzemysłowienia kraju, nie sposób pominąć instytucji, którą powołano 
w 1945 r., oraz dalszych koncepcji szefa tej instytucji, mających na celu zwięk-
szenie aktywizacji morskiej gospodarki szczecina w organizmie państwowym 
Polski. oprócz działań organów państwowych Ministerstwa Przemysłu, powołu-
jącego zjednoczenie stoczni Polskich, koordynującego bezpośrednio prace przed-
siębiorstw 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.4 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 państwo-
we, tj. np. prezydentów miast, współdziałać w odbudowie miast portowych, kon-

�  e. kwiatkowski, Pisma o Rzeczypospolitej Morskiej, szczecin 1985, s. 163–164.
3  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 Wy-
brzeżu w latach 1945–1947, w: Eugeniusz Kwiatkowski a polskie ziemie zachodnie i północne, red. 
G. strauchold, wrocław 2003, s. 56–58.

4 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 uprzemysło-
wienia kraju po zakończeniu drugiej wojny światowej. wysuwał on koncepcję 
szybkiej odbudowy i rozbudowy przemysłu stoczniowego. za priorytetowe za-
danie państwa polskiego uznał rozbudowę polskiej floty handlowej, a realizacji 
tego służyć miało odbudowanie polskich stoczni. terenem działalności Delegatu-
ry 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 ot-
warcia 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 konsekwencje5. Miał tu na myśli możliwości rozwoju przemysłu, 
handlu, a w efekcie rozwój eksportu produktów gospodarki morskiej. 21 paź-
dziernika 1945 r. w swym referacie pt. O przyszłość Polski nad morzem szef 
Delegatury stwierdzał, że wszystkie ówcześnie pracujące instytucje kierujące ak-
cją odbudowy i rekonstrukcji życia gospodarczego mają tu swój rzetelny udział 
w tym wyniku6. Mówił m.in. o zjednoczeniu stoczni Polskich, ale też Głównym 
Urzędzie Morskim, Biurze odbudowy Portów czy Gdańskiej Dyrekcji odbu-
dowy. 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 proble-
mowe tych wszystkich instytucji. 

Ponadto brały w nich udział: Gdańska Dyrekcja kolei, Dyrekcja Dróg wod-
nych oraz Główny Morski Urząd rybacki. celem tych spotkań była harmonizacja 
doraźnych planów pracy7.

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 

5 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.

6 tamże, s. 297.
7 e. kwiatkowski, Pisma o Rzeczypospolitej..., s. 258, 264; w. Bublewski, Eugeniusz Kwiat-

kowski 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 „swo-
je główne zainteresowania z zagadnienia remontu własnych urządzeń na prace 
zlecone, remontowe i budowlane”8. co istotne, już pod koniec 1946 r. aż 70% 
przepracowanych dniówek poświęcono właśnie na cele produkcyjne. Śląsk i mo-
rze 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 Gospodar-
czy Miast Morskich9. 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 szcze-
cina Piotr zaremba odprawił „wszystkich zainteresowanych w akcji uporządko-
wania 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 two-
rzącego ten związek; [...] corocznie Związek będzie dostawał zagwarantowa-
ną 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 „pań-
stwo 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 naczel-

8 tamże.
9 a. Hutnikiewicz, Związek Gospodarczy Miast Morskich (I 1946–X 1947), „zapiski Histo-

ryczne”, 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 stwo-
rzenie 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 
powołany1�.

Poszczególni członkowie Biura Politycznego kc PPr, jak roman zam-
browski, krytykowali coraz silniej postawy polityczne kwiatkowskiego. no-
watorskie rozwiązania nie uzyskały ostatecznie również poparcia prezydenta 
Bieruta. zjazd lipcowy w Gdańsku zrozumienie uzyskał tylko u premiera osób-
ki-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 mini-
ster 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 for-
malnie 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. czy-
tamy, że miasta wybrzeża przedstawiały nadal opłakany widok. zniszczone były 
zakłady użyteczności publicznej, domy, ale i zakłady pracy. Delegatura, przy-
znając 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 sta-
nowiło 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. in-
stytucja ta nie tylko widziała szeroki rozwój gospodarki morskiej poprzez od-

1�  M.M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski..., s. 313; P. zaremba, Dziennik..., t. 7, s. 376.
13  tamże, s. 322.
14  tamże, s. 330.
15  aP Gdańsk, Delegatura rządu dla spraw wybrzeża, sygn. 1, organizacja i działalność..., 

s. 90–91, 99.
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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 moż-
liwe rozwinięcie floty handlowej i rybackiej bez kompleksowej rozbudowy pol-
skich stoczni i całego wybrzeża polskiego16.

w ówczesnej rzeczywistości politycznej istnienie związku Gospodarczego 
Miast Morskich było nierealne w dłuższej mierze. autonomia związku była za-
grożeniem dla przedstawicieli ówczesnej władzy. Poprzez osobę inż. kwiatkow-
skiego, jego wizję „Polski morskiej”, aktywizację morskich miast, utworzenie 
chociażby przedsiębiorstwa obejmującego w swych działaniach żeglugę przy-
brzeżną, jak „Gryf. Żegluga Przybrzeżna” w Gdańsku, władze centralne widzia-
ły 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 świa-
topoglądu 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 sobań-
skiego18. w niedługim czasie, 5 marca 1945 r., departament ten wydał memoriał 
zapowiadający utworzenie instytucji, której celem miała być koordynacja pla-
nowanej 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. Jedno-
cześnie decyzją tego resortu powołano w Bydgoszczy tzw. Morską Grupę opera-
cyjną, mającą za główny swój cel zabezpieczenie i uruchomienie przedsiębiorstw 
o profilu morskim właśnie na terenach nieznajdujących się w granicach Polski 

16  k. kozłowski, s. krzywicki, Historyczna droga do polskiego Szczecina. Wybór dokumen-
tów 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, Protoko-

ły 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 ra-
dziecka administracja wojskowa, traktująca polski zarząd miasta jako instytucję 
o charakterze pomocniczym�0. 

wspomniana Morska Grupa operacyjna, początkowo skierowana do Gdań-
ska, miała za zadanie zabezpieczyć infrastrukturę stoczniową, którą inwentary-
zowali 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 przywłasz-
czała sobie liczne obiekty gospodarki morskiej i infrastruktury przemysłowej. 
wszystkie urządzenia stoczniowe zostały potraktowane jako zdobycz wojenna�1. 
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 oby-
dwu stron, do czasu podpisania umowy o wynagrodzeniu strat wojennych. Pań-
stwowy komitet obrony zsrr ustalił z polską stroną rządową 10 maja 1945 r., 
że aż 70% urządzeń stoczniowych, które znalazły się na terenie Polski, przy-
padnie związkowi radzieckiemu, a tylko 30% Polsce. Umowa ta obowiązywała 
w pierwotnym zapisie terytorium Gdańska��. natomiast w szczecinie stacjonu-
jące 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 szcze-
cińskim stoi około 2 tysiące pełnych, załadowanych łupami radzieckimi barek. 
zwraca on również uwagę, że cały port oraz stocznia są zajęte przez rosjan i ża-
den z Polaków nie ma tu prawa wstępu�3. 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 remonto-
wego oraz odremontowania pływającego 75-tonowego dźwigu. te działania mia-

�0  a. Makowski, Pomorze w polityce Związku Radzieckiego w 1945 roku, „Przegląd zachodnio-
pomorski” nr 2, szczecin 1992, s. 57; a. Hutnikiewicz, Szczecin w polskiej polityce..., s. 73.

�1  a. Hutnikiewicz, Szczecin w polskiej polityce..., s. 73–74; r. techman, Armia radziecka w gos
podarce..., s. 39.

��  r. techman, Armia radziecka w gospodarce..., s. 40; a. Hutnikiewicz, Szczecin w polskiej 
polityce..., s. 73–74.

�3  aP Gdańsk, zjednoczenie stoczni Polskich w Gdańsku 1945–1951, sygn. 253, korespon-
dencja 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 szczeciń-
skiej24. 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 przed-
siębiorstw państwowych. to ustalenie odnosiło się do nowych terenów, które we-
szły 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, stocz-
nie wchodzące w skład obiektów produkcyjnych miały zająć się remontami tabo-
ru rzecznego. Dekretem z 8 stycznia 1945 r. z mocą obowiązującą od 28 czerwca 
1945 r. utworzono Ministerstwo Żeglugi i Handlu zagranicznego, któremu pod-
porządkowano 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 pol-
skiej 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. 

24  tamże.
25  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, de-
mograficzne 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.
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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 od-
delegowany inż. Jan Morze z grupą inżynierów: zdzisławem załachowskim jako 
jego zastępcą, przybyłymi z ośrodka Gdańska i Gdyni, inż. nentwigiem, wspo-
mnianym 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 szcze-
cina i utworzyła swój oddział, mieszczący się w budynku przy ulicy Matejki. Jak 
wspominał były kierownik grupy inż. sosnowski, budynek przy ulicy emilii Pla-
ter (wcześniej używano nazwy Grabowerstrasse) nr 8, jaki zajęło zjednoczenie, 
był stosunkowo mało zniszczony. Jako pierwsze zakłady grupa ta przejęła 1 paź-
dziernika 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 szcze-
cińskiej 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 praktycz-
nie od września 1945 r. służył rosjanom jako baza remontowa jednostek pływa-
jących. stan techniczny infrastruktury przejętej stoczni jeszcze w 1948 r. przed-
stawiał 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 róż-
nego mienia, sterty złomu, pogięte i obalone na ziemię estakady i dźwigi, powy-
palane wnętrza hal i magazynów. Wszystko to razem przedstawiało jeden olbrzy-
mi skład złomu [...]; przygnębiające wrażenie pogłębiały jeszcze krzaki i zielska 

28  r. Gnapiński, o. Maciejewicz, Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego, szczecin 1989, s. 8.
29  z. Misztal, Gospodarka morska..., s. 44–45. lokalizację stoczni ostseewerft różnie podają au-

torzy: Drewelow w rejonie obecnego nabrzeża Golęcińskiego, z. załachowski (zastępca przedsta-
wiciela 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. 
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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 po-
szczególnych stoczni zjednoczeniu stoczni Polskich, w trybie 14 artykułu obo-
wiązującej ówcześnie ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych 
i poniemieckich. Dla przedstawiciela GU tzP wniosek ten był wiążący. na pod-
stawie tego rozporządzenia działania swe prowadziły również urzędy likwida-
cyjne. 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 przeka-
zanie 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 państwowych3�.

25 września 1947 r. powołano dopiero przedsiębiorstwo stocznie szczeciń-
skie. 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.

3�  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 Gov-
ernment 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





p r z e g l ą d  z a c h o d n i o p o m o r s k i
Tom XXvii (lvi) rok 2012 zeszYT 4

r o z p r a W Y  i  s T U d i a

ArkAdiusz MAłecki

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 doty-
czących zabezpieczenia średniowiecznej substancji zabytkowej. stosunek ludno-
ści 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 ziem1. rozpoczął się etap tworze-
nia nowego krajobrazu kulturowego ściśle związanego ze średniowieczną historią 
Polski piastowskiej. wielu ówczesnych publicystów kształtowało nową rzeczywi-

1  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. Szcze-
cinek], „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 szczeciń-
ski” 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 użytko-
wy!, „kurier szczeciński” 1949, nr 211.



18 Arkadiusz Małecki

stość, realizując polską myśl zachodnią�. Jednym z nich był czesław Piskorski. 
w swoich publikacjach nawiązywał do słowiańskiej przeszłości tychże ziem3. 

Bardzo ważny był osobisty stosunek ministra ziem odzyskanych włady-
sława Gomułki do dziedzictwa kulturowego zastanego na ziemiach zachodnich 
i Północnych. Gomułka był przeciwny jakiejkolwiek formie wywożenia majątku 
z ziem odzyskanych, w tym szczególnie zabytków ruchomych4. wywóz mienia 
ruchomego z ziem podległych Mzo był osobiście podpisywany przez Gomułkę5. 
twierdził, iż w interesie Polski jest pełna unifikacja ziem odzyskanych z resz-
tą kraju. na ziemiach odzyskanych sytuacja była inna niż na terenach Polski 
centralnej, było ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z różnych dziedzin, 
niezależnie od ich przekonań politycznych6. 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, Pomo-
rze 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 Odrzań-
skie, 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 pia-
stowskiej 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. Świad-
czy to o ogromnym zaangażowaniu osób w realizowaniu wyżej wspomnianej myśli politycznej. 
we wszystkich tych publikacjach przedstawiano walkę słowian z naporem germańskim o zacho-
wanie swojej narodowej tożsamości.

3  cz. Piskorski, Zabytki piastowskiego Szczecina, szczecin 1946, s. 1–8; tenże, Szczecin – pia-
stowski gród, w: Szczecin, Miasto–Port–Okolice, szczecin 1947. czesław Piskorski w opisy-
wanych okresie opracował pierwsze przewodniki turystyczne, które z założenia przedstawiały 
słowiańską przeszłość Pomorza zachodniego związaną z historią Polski, tj. Szczecin i Dolne Przy-
odrze, warszawa 1948; Szczecin i okolice, warszawa 1948.

4 Dziennik Urzędowy Ministerstwa ziem odzyskanych nr 1 z dnia 20 marca 1946 r., zarzą-
dzenie 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 zosta-
ła 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 strauchol-
da, Myśl Zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945–1957, toruń 2003.

5 w. lechowicz, Minister Ziem..., s. 235.
6 w początkowym okresie działalności Mzo najważniejsze stanowiska w resorcie, tj. naczelni-

ków wydziałów, radców, były obsadzane przez ludzi związanych z rządem londyńskim, a także dzia-
łających 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.



19Średniowieczne zabytki w zamierzeniach władz wojewódzkich...

ski był w czasie okupacji dyrektorem Biura zachodniego w Delegaturze rządu 
londyńskiego, po krótkiej rozmowie z ministrem władysławem Gomułką przy-
jął propozycję pracy Mzo. Podobnie uczynili inni pracownicy Biura zachod-
niego, 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 przy-
gotowywany do pracy na ziemiach zachodnich przez rząd emigracyjny. w opi-
sywanym okresie w służbach konserwatorskich nie były brane pod uwagę po-
glądy polityczne, np. wojewódzki konserwator zabytków w szczecinie Janusz 
Powidzki był przedwojennym działaczem stronnictwa narodowego, w okresie 
okupacji związany z narodowymi siłami zbrojnymi7. architekt miejski Helena 
kurcyusz była córką przedwojennego prezydenta warszawy8. 

zabezpieczenie średniowiecznych zabytków na Pomorzu zachodnim finan-
sowało państwo. w pierwszych latach powojennych obiekty zabytkowe zosta-
ły jedynie zabezpieczone przed dalszą erozją. zdarzały się problemy dotyczące 
opóźnienia z otwarciem kredytów inwestycyjnych na przewidziane roboty kon-
serwatorskie bądź zostały one uruchomione w małym zakresie. Przyczyną tego 
stanu rzeczy była skomplikowana procedura bankowa, a w niektórych wypad-
kach opieszałość lokalnych organów odpowiadających za odbudowę (referaty od-
budowy przy starostwach powiatowych).

Prezentowane opracowanie składa się z sześciu części. w pierwszej uka-
zana została podstawa źródłowa, a w kolejnych przedstawiam stosunek admi-
nistracji wojewódzkiej do średniowiecznego dziedzictwa kultury na Pomorzu 
zachodnim, powstanie tymczasowej komisji opieki nad zabytkami miasta 
szczecina, początki działalności urzędu wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków w szczecinie, powołanie i zakres prac komisji konserwatorskiej oraz plan 
zagospodarowania średniowiecznych układów urbanistycznych w miastach Po-
morza zachodniego. 

Przyjęte tu ramy chronologiczne obejmują okres od przejęcia Pomorza za-
chodniego przez administrację polską w 1945 r. do 1949 r., kiedy to zakończył 
się pierwszy etap prac konserwatorskich polegający na zabezpieczeniu średnio-
wiecznej substancji zabytkowej na terenie województwa szczecińskiego.

7 B. Makowska, Konserwatorzy Zabytków na Pomorzu Zachodnim w latach 1946–2006, „za-
chodniopomorskie wiadomości konserwatorskie” (dalej zPwk) r. i, szczecin 2006, s. 210.

8 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 Północ-
nych, pod red. zbigniewa Mazura, Poznań 1997. kolejnym opracowaniem, które 
częściowo dotyczy stosunku władz lokalnych do średniowiecznej substancji zabyt-
kowej 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 poruszo-
na również w pracy zbiorowej pod red. zbigniewa Mazura Wspólne dziedzictwo? 
Ze studiów nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Pół-
nocnych, Poznań 2000, oraz wydana pod red. Bogusława Mykietowa i Marcelego 
tureczka Władza i społeczeństwo wobec niemieckiej spuścizny kulturowej na Zie-
mi Lubuskiej po II wojnie światowej, zielona Góra 2010. o stosunku władz tereno-
wych 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 zachodnim9. zakres prac konserwatorskich 
wykonanych w latach 1945–1949 został opublikowany w opracowaniach zofii 
krzymuskiej-Fafius Prace konserwatorskie, Województwo Koszalińskie, Wo-
jewództwo Szczecińskie, „ochrona zabytków” 1952, nr 3 (18), warszawa 1952, 
oraz w Ochrona zabytków i muzealnictwo w województwie szczecińskim i kosza-
lińskim, w: Ziemie Odzyskane w dziesięcioleciu Polski Ludowej, Pomorze – War-
mia i Mazury, „Przegląd zachodni” 1954, nr 9/10, instytut zachodni, Poznań 
1954; wojciecha Myślenickiego Województwo Szczecińskie, w: Ziemie Staropol-
skie T. 6, Odbudowa Ziem Odzyskanych (1945–1955), pod red. kazimierza Piwar-
skiego i stanisławy zajchowskiej, instytut zachodni, Poznań 1957; oraz stefana 

9 Początki działalności służb konserwatorskich na Pomorzu zachodnim zostały przedstawio-
ne 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. sta-
necka, 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 prze-
chowywane w zasobie archiwum Państwowego w szczecinie. niezwykle inte-
resującym 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. Ma-
teriały archiwalne mieszczące się w tym zespole pozwalają określić stopień przy-
gotowania robót zabezpieczających substancję zabytkową szczecina, a także in-
nych 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 wymie-
nić: 

Protokoły komisji konserwatorskiej w sprawie zabytków Szczecina 1946–
1947 – zawierają protokoły posiedzeń komisji konserwatorskiej w sprawie za-
bezpieczenia zabytków szczecina, a także przedstawiają ich stan techniczny oraz 
nakłady finansowe dotyczące wyżej wspomnianej kwestii (sygn. 5090).

Odbudowa zabytków architektury w Szczecinie 1947 – przedstawia nakła-
dy 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 Pomo-
rza 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 organi-
zacji urzędu konserwatorskiego oraz podjęty zakres prac zabezpieczających za-
bytki 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 obiek-
tów zabytkowych na Pomorzu zachodnim w latach 1946–1948 (sygn. 5085).

Dane zawarte w źródłach archiwalnych mają ciekawy materiał porównaw-
czy 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 odzyska-
nych, 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 Minister-
stwo kultury i sztuki (dalej Mkisz) wraz z podległymi agendami podjęły dzia-
łania 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 narodo-
wego w dniu 21 lipca 1944 r. w lublinie; posiadał dość skromne kompetencje11. 
kilka miesięcy później, 31 grudnia 1944 r. powołane zostało Ministerstwa kul-
tury i sztuki. Do zakresu obowiązków tego ministerstwa należała ochrona za-
bytków. w lutym 1945 r. została powołana naczelna Dyrekcja Muzeów i ochro-
ny zabytków, na jej czele stanął historyk sztuki dr stanisław lorentz, profesor 
Uniwersytetu warszawskiego1�. naczelna Dyrekcja składała się z dwóch pionów: 
Dyrekcji Muzeów i Głównego Urzędu konserwatorskiego. kierownictwo Głów-
nego 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. Gru-
dzińska, 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 zakre-
sie działania resortu kultury i sztuki.

1�  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. spo-
wodował konieczność promowania szeroko rozumianej ochrony zabytków przez 
nowe władze14. nowe władze w pełni doceniły znaczenie spuścizny historycz-
nej, od pierwszych dni wykazywały zrozumienie dla odbudowy i zabezpiecze-
nia dziedzictwa kulturowego. władze centralne pozostawiły ochronę zabytków 
w rękach specjalistów.

Po drugiej wojnie światowej nowo odradzająca się polska służba konserwa-
torska działała według ustawodawstwa o opiece nad zabytkami z 1928 r.15 oraz 
na podstawie wytycznych programowych pierwszego powojennego generalne-
go 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 materia-
łach17. opracowanie Jana zachwatowicza Program i zasady konserwacji zabyt-
ków po zniszczeniach wojennych było powszechnie używanym podręcznikiem 

14  B. rymaszewski, Polska Ochrona Zabytków, warszawa 2005, s. 101.
15  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 Publicz-
nego z dnia 2 czerwca 1930 r., wydana w porozumieniu z Ministerstwem spraw wewnętrznych 
o prawach i obowiązkach konserwatorów jako fachowych organach wojewódzkich władz admi-
nistracji 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 pla-
stycznej 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 poro-
zumieniu z Ministrem administracji Publicznej wraz z Ministrem ziem odzyskanych w sprawie 
rejestracji dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów wartości antycznej. archiwum wojewódz-
kiego 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. zachwa-
towicz, Program i zasady konserwacji zabytków, Biuletyn Historii sztuki i kultury 1946, nr 1/2, 
s. 48.
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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 zleceniodaw-
cą naszym jest cały naród, nie należy jednak zupełnie ściśle stosować się do gło-
sów 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 barbarzyń-
stwa�0. 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 rozpatrywa-
ne i korygowane przez Główną komisję konserwatorską w warszawie. wydział 
inspekcji sporządzał szczegółowe sprawozdania z dokonywanych przeglądów re-
alizowanych prac. 

władze polskie utworzyły w listopadzie 1945 r. Ministerstwo ziem odzy-
skanych (dalej Mzo)�1. Do tego resortu należała całość spraw związanych z ad-
ministracją terenową oraz zarządzanie mieniem poniemieckim na ziemiach od-
zyskanych. Mzo było przeciwne wywożeniu zabytków ruchomych poza granicę 
zarządzanego przez ten resort terenu ziem odzyskanych. zarządzenie w. Go-
mułki obowiązywało do likwidacji wyżej podanego resortu��.

na ziemiach zachodnich i Północnych większość dzielnic staromiejskich 
została zniszczona w wyniku działań wojennych w 1945 r. zachowały się je-
dynie w tych zespołach tylko nieliczne budowle zabytkowe. na tych ziemiach 
najważniejszą kwestią było przeprowadzenie i opracowanie pełnej inwentaryza-
cji ruchomych i nieruchomych zabytków oraz włączenie ich do planu odbudowy 
i zagospodarowania w poszczególnych resortach rządowych�3. w pierwszych 
latach powojennych jedynie została wypracowana koncepcja zabezpieczenia po-
szczególnych zabytków, adekwatnie do hierarchii potrzeb.

18  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.
�0  B. rymaszewski, Polska…, s. 105; k. wyka, Miecz i syrena, „odrodzenie” 1945, nr 22.
�1  DziU rP 1945 nr 51 poz. 295. Dekret z dnia 13 listopada 1945 r. o zarządzie ziem odzyska-

nych.
��  aP w szczecinie, sygn. 5072, ochrona zabytków prehistorycznych 1946–1948, pismo kie-

rownika wydziału kultury i sztuki Uws stanisława czapelskiego do Dyrekcji Muzeum Prehi-
storycznego w Poznaniu z dnia 8 lipca 1946 r. 

�3  tamże, s. 200.
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na Pomorzu zachodnim spośród 70 miast aż 37 zostało zniszczonych w wy-
niku działań wojennych, w tym 26 miast przekraczających ponad 50% zniszcze-
nia całych zespołów miejskich24. kształtująca się w tym okresie polska admini-
stracja 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 woje-
wódzkiego 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 okre-
su wprowadzało mnogość przepisów prawnych. słabo doświadczone kadry pracow-
ników administracji ogólnej i samorządowej nie były w stanie orientować się w bez-
miarze aktów prawnych27. na podstawie przesłanych sprawozdań przez wydziały 
powiatowe nie można było dokładnie sporządzić wykazów zabytków. sprawozda-
nia 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 

24  J. Vogtman, Adaptacja zabytkowych domów mieszkalnych, warszawa 1953, s. 6. 
25  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 mię-
dzywojennego, a nawet z czasów pruskich, np. w zakresie samorządu powiatowego obowiązy-
wała: 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 organi-
zacji 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 admini-
stracji ogólnej i i ii instancji. w zakresie samorządu miejskiego obowiązywały ponadto: ordy-
nacja 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 Pru-
skiej. 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 konser-
watorskiej 1946–1947, pismo Generalnego konserwatora prof. Jana zachwatowicza do wydziału 
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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 sakral-
nych. 

władze wojewódzkie realizowały przyjętą koncepcje polegającą na za-
bezpieczeniu obiektów zabytkowych przed dalszą erozją. takie zamierze-
nie 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. od-
budowa 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 He-

kultury 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 nieru-
chome – 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 Pełno-
mocnika 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, ze-
spół 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 szcze-
cińskiego został powołany dr leopold kusztelski. e. stanecka, Konserwatorstwo na terenie wo-
jewództwa szczecińskiego w pięćdziesięcioleciu, w: 50 lat badań nad Sztuką Szczecina i Pomorza 
Zachodniego. Materiały z seminarium stowarzyszenia Historyków sztuki oddziału szczeciń-
skiego 29–30 iX 1995 r., szczecin 1996 r.; B. Makowska, Konserwatorzy Zabytków…, s. 207. 
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lenie kurcyusz opiekę nad szczecińskimi zabytkami3�. zapewne wynikało to z racji 
pełnionych przez Helenę kurcyusz obowiązków służbowych i jej kompetencji za-
wodowych, 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 znajdują-
cych się tylko na terenie szczecina. w składzie komisji znaleźli się przedstawiciele 
najwyższych władz terenowych województwa szczecińskiego, m.in. prezydent mia-
sta 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 konser-
watora zabytków w szczecinie tkonz w szczecinie podjęła się na pierwszym po-
siedzeniu 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 zabezpiecze-
nie zabytkowej architektury szczecina Mkisz przekazało do 30 marca 1946 r. He-
lenie kurcyusz zaledwie kwotę 250 tys. zł34. tymczasowa komisja opracowała 
zakres robót zabezpieczających przy obiektach zabytkowych miasta, które ich 

3�  w swoich wspomnieniach Helena kurcyusz przedstawiła, jak naczelny konserwator zabyt-
ków prof. zachwatowicz zwrócił się do niej z pisemnym poleceniem zaopiekowania się szczeciń-
skimi 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 polece-
niem zaopiekowania się zabytkami Szczecina, do czasu mianowania Konserwatora Wojewódzkie-
go. Jednocześnie przekazał na moje ręce pokaźną kwotę na roboty remontowe i zabezpieczające. 
Niezwłocznie przystąpiłam do pracy. Aby nie rozporządzać samodzielnie pieniędzmi państwo-
wymi – 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 Hele-
nę 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 konser-
watorskiej 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 wy-
asygnowane przez Mkisz na zabezpieczenie szczecińskich zabytków wpłynęły 18 maja 1946 r., 
nie jak przedstawiła Helena kurcyusz w swoich wspomnieniach, iż nastąpiło przekazanie okre-
ślonej sumy 30 marca 1946 r.
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zdaniem zasługiwały na konserwację i opiekę. w wyniku wizji lokalnej komi-
sja 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 (niezbada-
ne)

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 zabyt-
ków. Ówczesne władze wojewódzkie były zdecydowane zabezpieczyć tylko 
zabytki średniowieczne, które według powszechnie przyjętego punktu widze-
nia z tamtego okresu stanowiły słowiańskie dziedzictwo kultury na Pomorzu 
zachodnim. zdaniem władz zabytki średniowieczne były świadectwem wielo-
wiekowych 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 Pomor-
skich w szczecinie. w publikacjach z tego okresu dotyczących szczecińskie-
go zamku szczególnie podkreślano jego słowiańskie początki, ściśle związane 
z historią Polski36.

na wykonanie prac zabezpieczających były potrzebne natychmiastowe fun-
dusze, 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, któ-

35  tamże. we wszelkich cytowanych dokumentach zachowano oryginalną pisownię i inter-
punkcję.

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 zwięk-
szony 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 woje-
wództwa szczecińskiego38 powołany został dr leopold kusztelski39. stanowisko 
konserwatora zabytków w szczecinie zostało obsadzone dopiero po roku od po-
wołania wydziału kultury i sztuki Uws. na podstawie zachowanej dokumen-
tacji trudno ocenić działalność konserwatorską dra kusztelskiego. ograniczała 
się ona do nadzoru nad pracami konserwatorskimi obiektów zabytkowych i za-
bezpieczeniu odnalezionych na terenie województwa zabytków ruchomych oraz 
dozoru nad pracami archeologicznymi. leopold kusztelski nie cieszył się zaufa-
niem władz wojewódzkich. Świadczyć o tym może niechętny stosunek komisji 

37  Patrz rozdział „Działalność komisji konserwatorskiej w szczecinie w latach 1946–1948”.
38  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 paź-
dziernika 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 naczel-
ną Dyrekcję Muzeów i ochrony zabytków Ministerstwa kultury i sztuki wojewódzkim konser-
watorem 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 stanowi-
sku młodszego konserwatora w Muzeum Pomorza zachodniego. Był pierwszym po wojnie wo-
jewódzkim 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), prowa-
dził liczne prace terenowe, składał wnioski o środki finansowe do Departamentu ochrony i kon-
serwacji 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.
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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 ko-
misję 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. wie-
czorkowski, stanęły w obronie odwołanego konserwatora zabytków za jego oso-
bisty wkład w prace komisji konserwatorskiej41.

w październiku 1947 r. pracę w urzędzie konserwatorskim w szczecinie 
rozpoczęła zofia krzymuska-Fafius, która zajmowała się inwentaryzacją zabyt-
ków ruchomych42. od 26 listopada 1947 r. do 15 lutego 1948 r. funkcję wojewódz-
kiego 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 krzymu-
ską 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 poszu-
kiwawczej w celu odnalezienia dokumentacji oraz zbadania jego losów. sprawa 
traktowana była jako ściśle poufna, ponieważ wiedzieć mogli o tym tylko wo-
jewoda szczeciński i naczelnik wydziału kultury i sztuki. na podstawie kore-

40  tamże, rDPP 1945–1950, sygn. 22, korespondencja dotycząca robót zabezpieczających za-
mek 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 dotyczą-
cych 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 wia-
domości o domniemanych miejscach przechowywania archiwaliów44.

w dniu 1 marca 1948 r. stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków 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 związ-
ku z pojawieniem się informacji w Dzienniku Polskim. w felietonie O należytą 
opiekę nad zamkami Pomorza opisano niesamowite opowieści dozorcy pracują-
cego 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 za-
bytków prof. zachwatowicz47. na jego osobiste polecenie przeprowadzone zosta-
ło dochodzenie w tej kwestii. zygmunt knothe zmuszony był wysłać wyjaśnienie 
w tej sprawie do generalnego konserwatora, iż poprzedni dozorca opowiadał nie-
stworzone rzeczy o odnalezionych w sarkofagach skarbach i z tego powodu został 
zwolniony z pracy.

największą bolączką wojewódzkiego konserwatora zabytków był brak sa-
mochodu służbowego, a bardzo częste wyjazdy odbywały się przeważnie koleją. 
wyjazd służbowy do oddalonej o 50 km miejscowości od szczecina trwał nie-
kiedy 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 przetransporto-
wania do szczecina zabytków ruchomych z terenu województwa48.

44  tamże.
45  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, umo-
wy, 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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w 1948 r. zostały opracowane pierwsze karty inwentarzowe zabytków 
nieruchomych na podstawie niemieckich opracowań konserwatorskich49. wkz 
w szczecinie założył kartoteki obiektów zabytkowych dla powiatów: szczeciń-
skiego, pyrzyckiego, gryfińskiego, stargardzkiego, sławieńskiego, koszaliń-
skiego, 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 związa-
ne z niezbędnymi pracami zabezpieczającymi. Uwagę należy zwrócić na czyn-
ności 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 nale-
żało zrekonstruować stan posiadania w zakresie ochrony zabytków. Poszukiwano 
i gromadzono rozproszone akta i inwentarze, które były często przez władze nie-
mieckie 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 uporządkowa-
nia 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 przy-
należne terytorialnie do województwa szczecińskiego. Bardzo ważne było, na 

49  tamże.
50  s. kwilecki, Konserwacja zabytków, w: Pomorze Szczecińskie 1945–1965, red. e. Dobrzycki, 

H. lesiński, z. Łaski, Poznań–szczecin 1967, s. 653.
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jakich zasadach miała funkcjonować komisja konserwatorska i co miało okre-
ślać jej główny cel. regulamin pracy komisji został ułożony dopiero w grudniu 
1946 r. wytyczne zawarte w regulaminie określały zakres kompetencji i możli-
wości współdziałania z wkz w szczecinie51. zapewne było to spowodowane nie-
jasnym 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 Pla-
nowania Przestrzennego w szczecinie52. na konferencji obecni byli przedstawi-
ciele 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 Głów-
nego 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 Przestrzenne-
go w szczecinie uczestniczył dyrektor tego przedsiębiorstwa i zarazem pełniący 

51  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 in-

stytucji oraz czynników społecznych,
– wykonanie prac rekonstrukcyjnych i badawczych we własnym zakresie lub na zlecenie kon-

serwatora;
B)  komisja działa:

– na wniosek konserwatora,
– z własnej inicjatywy,
– przez współpracę z instytucjami naukowymi i rzeczoznawczymi od zagadnień konserwa-

torskich;
c) komisja posiada prawo zbierania funduszy dla realizowania zamierzeń komisji, przyjmowa-

nia 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 Pla-
nowania Przestrzennego w warszawie, która odbyła się w szczecinie 24 Vii 1946 r.
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funkcję przewodniczącego niniejszej komisji mgr stanisław Malessa, z ramienia 
Urzędu Miasta szczecina Marian Matuszyński, kierownik referatu Urbanistycz-
nego. Głównym założeniem konferencji było zapoznanie się ze stanem technicz-
nym zabytków szczecina oraz możliwość ich odbudowy i zabezpieczenia. komi-
sja 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 osad-
ników na naprawę sąsiednich domów. Koszty orientacyjne około 500 tys. zł.

2. Kościół św. Jakuba – wypalony dach, środkowa nawa wraz z filarami we-
wnętrznymi 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, wy-
maga również bezzwłocznego zabezpieczenia. Koszt zabezpieczeń 586 tys. zł. 
Obiekt nie przetrwa zimy.

4. Zamek piastowski – wypalony cały. Fragmenty dwóch skrzydeł o wartościo-
wych (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 nowoczes-
nych, zdruzgotanych domów, przeprowadzenia badań części romańskiej oraz 
badania fundamentów Dolnego Zamku i ewentualnego podziemnego połącze-
nia 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 spra-
wie 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 orygi-
nalną 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 Au-
gusta) wypalony. Gotyckie mury budynku świeckiego wymagają koniecznie 
natychmiastowego zabezpieczenia. Koszt około 44 tys. zł.

Projekt przedstawiony przez tkonz przewidywał zabezpieczenia tyl-
ko zabytków szczecina. Był to zamysł wynikający z wielkiej potrzeby ocale-
nia 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 fi-
nansowych 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 war-
szawie całości zagadnień związanych z restauracją i zabezpieczeniem zabytków. 
w głównej mierze delegat miał wyjednać kredyty i dotacje na prace konserwator-
skie 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 sub-
wencji 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 architektonicz-

54  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 czerw-
ca 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.



36 Arkadiusz Małecki

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 nabrało-
by cech nowoczesnych i demokratycznych poprzez wciągnięcie na swych człon-
ków 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. niewyklu-
czone, 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 ko-
misji konserwatorskiej z przedstawicielami nDMioz w warszawie – witoldem 
kieszkowskim i Piotrem kozińskim w sprawie prowadzonych prac konserwator-
skich na terenie szczecina62. 

58  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 szczeciń-
skich zabytkach:
1) Kościół św. Jakuba suma na zabezpieczenie 2135 tys. zł. Jeśli odejmiemy odgruzowanie środ-

kowej 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 średniowiecz-
nych oraz poszczególnych fragmentów, to należy przeznaczyć pewną sumę na te roboty. 
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Bardzo ważnym problemem komisji konserwatorskiej było wznowienie 
prac wykopaliskowych na terenie wolina. wystosowała w tej sprawie oświad-
czenie 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 prze-
kroczenia zakresu robót (prace dodatkowe przeprowadzane bez przetargu)63. ko-
misja konserwatorska przedstawiła program prac konserwatorskich na rok 1948, 
który przewidywał dokończenia prac remontowych zabytków w stargardzie, ko-
łobrzegu, 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 za-
bytkowych 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 północnowschodnie-
go. 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 naczel-
nej Dyrekcji Muzeów i ochrony zabytków w warszawie z witoldem kieszkowskim i Piotrem 
kozińskim. we wszelkich cytowanych dokumentach zachowano oryginalną pisownię i inter-
punkcję.

63  tamże, sygn., Protokół zebrania komisji konserwatorskiej w szczecinie w dniu 14 i 1948 r.
64  Plan komisji konserwatorskiej przewidywał dokończenia robót zabezpieczających w koście-

le nP Marii w stargardzie, na które przeznaczona została kwota 2 mln zł. na prace konserwator-
skie 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 re-
montowe 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 miej-
scowości 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 wo-
jewództwa 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 po-
wojennych. w zamyśle ówczesnych władz pojawiła się koncepcja przywrócenia 
dotychczasowych funkcji, jakie spełniały w okresie przedwojennym, czyli za-
chowane 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, dotyczą-
cą dzielnicy staromiejskiej, który w 1946 r. pisał: Na szczecińskim Starym Mie-
ście, 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. Możli-
we, 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 prze-

strzennego dzielnicy staromiejskiej w szczecinie: Wówczas powstały pierwsze szkice urbanistycz-
ne, które określały zasadnicze linie rozwojowe przyszłego miasta portowego. Należało wykorzy-
stać zniszczenie Starego Miasta i nie dopuścić do jego przegęszczonego zabudowania. Nie wolno 
było przywrócić stanu sprzed wojny, gdy Wzgórze Zamkowe było całkowicie zasłonięte kamieni-
cami 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 uli-
cy 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 wy-
pełniające 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 od-
budowy tych ruin i aby sprawę radykalnie załatwić, wydałem po prostu polecenie ich zburze-
nia. 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 zbu-
rzonego Starego Miasta oraz do odsłonięcia starego Zamku Książąt Pomorskich 
z otaczających go ruin, należało pilnie baczyć, aby nie dopuścić do małostko-
wych, 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 cias-
ne i kręte, ongiś gęsto zabudowane, stanowiło skrajne obrzeże przegęszczonej 
dzielnicy mieszkalnej, wdzierającej się na wzgórze zamkowe i szczelnie wypeł-
niającej historyczną fosę, zasłaniając w ten sposób Zamek69. zdaniem zarem-
by 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 istnie-
nie 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 prowi-
zorycznie musiała ominąć to domostwo70. Przeciwni niszczeniu śladów dawnej 
zabudowy byli szczecińscy konserwatorzy, którzy według zaremby robili ob-
strukcję71. kontrowersje wokół całego zdarzenia wyjaśniła wizyta generalnego 
konserwatora prof. zachwatowicza w szczecinie 22 kwietnia 1947 r., który omó-
wił 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 odbudo-
wał 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 dzielni-
cy 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 od-
budowę cennych obiektów zabytkowych, zachowanych przynajmniej w murach73. 
Główny konserwator tylko częściowo przedstawił powód nieodbudowania zabyt-
kowych kamieniczek pochodzących z różnych epok na szczecińskiej starówce. 
trzeba zaznaczyć, iż był to okres bardzo trudny, kształtowała się dopiero utwo-
rzona administracja terenowa i wchodząca w jej skład służba konserwatorska. 
15 czerwca 1948 r. podczas narady w Biurze Planu szczecina nastąpiła ostra wy-
miana zdań między prezydentem szczecina Piotrem zarembą a kierownictwem 
rDPP w szczecinie dotycząca zagospodarowania przestrzennego szczecina74. 
zapewne wynikało to z odmiennego stanowiska dotyczącego wyburzenia zda-
niem zaremby „nieciekawej zabudowy czynszowej z końca XiX wieku” miesz-
czącej się w pobliżu zamku szczecińskiego75. cały problem wyburzenia rozwią-
zała 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 od-
dzieliło centrum szczecina od odry. ta część miasta wbrew założeniom projektu 
utraciła swój kameralny wyraz architektoniczny. trudno się nie zgodzić, że odbu-
dowa zamku książąt Pomorskich, ratusza staromiejskiego, kościoła św. Jakuba 

72  tamże, s. 616–617.
73  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. wacho-

wiak, 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 przedwo-
jenną zabudowę dzielnicy staromiejskiej.

osobnym tematem dyskusji, jaka toczyła się w kręgach związanych z ochro-
ną zabytków, było zagadnienie odbudowy zniszczonych ośrodków miejskich 
o charakterze średniowiecznym w małych miastach woj. szczecińskiego na pod-
stawie 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 za-
równo zarys zewnętrzny miasta średniowiecznego, jak i wewnętrzną sieć ulic 
oraz placów bez poszerzania. zagadnienia komunikacyjne rozwiązać w spo-
sób, 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 in-
dywidualny 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 charakterystycz-
nym dla miast Pomorza zachodniego zarysie zewnętrznym. zabezpieczyć frag-
menty 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 bra-
ła pod uwagę zachowanie w maksymalnym stopniu wszelkich cennych warto-
ści zabytkowych. odnosiło się to zarówno do układu urbanistycznego oraz do 
rzeczywistych możliwości odbudowy, jak i do odtwarzania obiektów zabytko-

77  aP w szczecinie, Uws 1945–1950, sygn. 5089, inwestycje na odbudowę zabytków, plany, 
wnioski i sprawozdania 1946–1950, notatka w sprawie zagadnienia odbudowy zniszczonych ośrod-
ków miejskich o charakterze średniowiecznym w małych miastach województwa szczecińskiego.
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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 zachod-
niego), 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 zabytko-
wych ośrodków miejskich nie był tylko kwestią odbudowy, ale przebudowy uwa-
runkowanej 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 zabyt-
kowych 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 Po-
morza 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 pozosta-
wieniem ewentualnie dwóch drugich stron przy bocznych ulicach drugorzędnych, wolnych od 
zabudowy, co byłoby zresztą zgodne z pierwotną zabudową zabytkową, ale nie powinno być regu-
łą, daje możliwość racjonalnego ukształtowania bloku. architekci rDPP w szczecinie pracujący 
przy planach preferowali raczej zamysł stworzenia funkcjonalnego centrum miejskiego dosto-
sowanego 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.

79  tamże.
80  tamże, s. 113.
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w dużym stopniu przebudowanej i zewnętrznie nieposiadającej cech zabyt-
kowości. 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 za-
chowane 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, nie-
raz ratusze i nieznaczna ilość kamienic, nieraz niekiedy fragmenty dawnych 
fortyfikacji) posiadały przed zniszczeniem architekturę przebudowaną często-
kroć 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 zabyt-
kowych81. natomiast miasta, które zakwalifikowane zostały do drugiej grupy, 
z ocalałymi odpowiednio fragmentami zabytkowymi w terenie oraz zachowaną 
dokumentacją archiwalną wystarczającą do rekonstrukcji tychże ośrodków miej-
skich, rDPP w szczecinie przeznaczyło do odrestaurowania w dawnej formie. 

inaczej przedstawiony został problem odbudowy miast zakwalifikowa-
nych 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 sta-
romiejskim, który by nie naruszał idei dawnego założenia. Dla miast Pomorza 
zachodniego przewidziane zostały zmiany w ogólnym zarysie w celu uspraw-
nienia komunikacji poprzez poszerzenie starych lub wprowadzenie nowych ar-
terii, 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 urbani-
styczny 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 przewa-
żające obiekty zabytkowe w dzielnicach staromiejskich, np. kościoły. 

81  tamże.
82  tamże.
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niezbędnym elementem było łączenie zabytków przyrody z obiektami za-
bytkowymi we właściwą organiczną całość. Dotyczyło to pejzażu ziem Pomorza 
zachodniego, usytuowania wielu dawnych średniowiecznych grodów w otocze-
niu lasów, rzek i jezior, co stanowiło wspaniały zarys.

należy pamiętać, że warunki gospodarcze dla przyszłych ośrodków miej-
skich były narzucone przez władzę centralną. określona została kolejność miast 
wymagających szybkiego opracowania szczegółowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego83. według tych założeń zabytkowe ośrodki miejskie podzielo-
ne zostały na trzy grupy w zależności od kolejności opracowania szczegółowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. stosownie do hierarchii potrzeb zali-
czone 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, Biało-
gard, nowogard. 

iii grupa: Maszewo, Goleniów, Myślibórz, czaplinek, Płoty, Bytów, trzcińsko- 
-zdrój, złocieniec, szczecinek, złotów, recz, człopa. 

ogólny zarys odbudowy zabytkowych ośrodków miejskich na Pomorzu za-
chodnim 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 ogól-
nej zasady takiej samej dla wszystkich miast. Dla każdego ośrodka miejskiego 
indywidualnie wyszukiwane były informacje o liczbie ludności, stanie uprzemy-
słowienia i roli gospodarczej, jaką miał odegrać w późniejszym okresie odrestau-
rowany zabytkowy ośrodek miejski85. 

* * *

władze wojewódzkie dołożyły starań na miarę swoich ówczesnych możliwości 
w zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. zakres wykonanych prac konser-
watorskich na Pomorzu zachodnim nie różnił się od pozostałych regionów ziem 

83  tamże.
84  J. zachwatowicz, Ochrona zabytków…, s. 50.
85  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 architektonicz-
nym. w planach prac konserwatorskich na Pomorzu zachodnim pominięto wiej-
skie 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 Prezy-
dium 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. wojewódz-
ki 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 szcze-
cińskiego. 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–parcela-
cji 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. zaj-
chowski, instytut zachodni, Poznań 1957.

87  awUoz w szczecinie, grupa rzeczowa spis akt z lat 1928–1980, sygn. ii/243, Banie, koł-
bacz, 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 konserwa-
torskich w prace zabezpieczające obiekty zabytkowe na terenie szczecina, aP w szczecinie, ze-
spół 356, Prezydium wojewódzkiej rady narodowej w szczecinie 1950–1973, sygn. 6401, opie-
ka 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 konser-
wacji zabytków w warszawie z dnia 20 grudnia 1951 r.

90  awUoz w szczecinie, zespół spis akt za lata 1928–1980, sygnatura ii/210, zabytki nieru-
chome – 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 za-
liczyć 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. Jedy-
nie zabytki z powiatu myśliborskiego nie zostały zinwentaryzowane. 

obecnie przeważa opinia, iż władze państwowe na ziemiach zachodnich 
i Północnych traktowały poniemieckie dziedzictwo kulturowe jako element wro-
gi i obcy, który nie podlegał ochronie. Pogląd ten należy zweryfikować, albowiem 
jest to tylko część prawdy o stosunku władzy do poniemieckiego dziedzictwa kul-
turowego. Problem poniemieckiego dziedzictwa kultury na Pomorzu zachodnim 
jest bardzo złożony ze względu na jego niejednorodność. zabytki średniowiecz-
ne 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 obowiązu-
jącym 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 es-
tablishment 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 pol-
skim w całych dzielnicach prawa nauki pisania i czytania, programowe mordo-
wanie profesorów, uczonych, prawników, nawet sławnych sportowców polskich, 
palenie książek, niszczenie bibliotek, pamiątek narodowych, muzeów, semina-
riów, 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 kul-
turowego. znakomicie całą sytuację poniemieckiego dziedzictwa kulturowego 
na ziemiach zachodnich i Północnych ukazał zbigniew Mazur94. w wielu miej-
scowościach 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 odniem-
czania i odrusyfikowania oraz repolonizacji krajobrazu kulturowego usankcjo-
nowana była poparciem i akceptacją społeczeństwa polskiego. wypadałoby spoj-
rzeć 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 przygnia-
tać swoim ciężarem historii97.

mittelalterliche denkmäler  
in den plänen 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 Bebauungs-
planung in Stettin 1945–1950. Diese Akte zeigen den tätigkeitsverlauf von der konser-
vatorischen kommission.

93  w.J. Grabski, Polska nad Nisą, Odrą i Pasłęką, 1945, nakład autora, s. 7.
94  z. Mazur, Między ratuszem, kościołem i cmentarzem, w: Wokół niemieckiego dziedzictwa 

kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. zbigniew Mazur, Poznań 1997, s. 301–
340.

95  tamże, s. 304–305.
96  J. sikorski, Wspólne dziedzictwo, „siedlisko” 2008, nr 5; Dziedzictwo kulturowe i tożsamość 

społeczności Ziem Zachodnich i Północnych, s. 17–20, www.iz.poznan.pl/style/images/siedlisko/
siedlisko5_1.pdf.

97  J. sikorski, Wspólne dziedzictwo, s. 20.
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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” weggenom-
men 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 Verhält-
nis 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 Geld-
mittel zu spüren. Die mittelalterliche Denkmalsubstanz spielte in den Bebauungsplä-
nen (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 wich-
tigsten Denkmäler in westpommern gesichert. Die nächste Phase der arbeiten war die 
zukunftsfrage. Die sicherungsarbeiten wurden bei den wichtigsten Denkmälern durch-
geführt. Der bedeutende Faktor war auch die persönliche Beziehung des Vertreters von 
den woiwodschaftsbehörden zu den Denkmälern. in den akten des woiwodschaftsam-
tes (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 socjo-
logii był znaczącym zjawiskiem. należy podkreślić, iż to właśnie on wspólnie 
z Ferdynandem toenniesem, Maxem weberem i wernerem sombartem był za-
łożycielem 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, po-
woływał 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 ten-
dencji rozwojowych między socjologią niemiecką a amerykańską było stałą ten-
dencją 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 nie-
mieckich 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 la-
tach 1888–1889 odbył studia na uniwersytetach w Berlinie i Getyndze u wil-
helma wundta), George Herbert Mead (w latach 1888–1889 studiował w lip-
sku filozofię i tam też otrzymał doktorat, choć to jest przedmiotem sporu wśród 
biografów. w roku 1889 wyjeżdża do Berlina i odbywa tam studia z psycholo-
gii 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 dysku-
sjami 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 amery-
kańskich badań socjologicznych, w tym nad Community, można szukać w dysku-
sji 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 trzy-
dziestych była tego zjawiska widocznym znakiem.

Jednym z pierwszych socjologów, który podjął się analizy tego zagadnie-
nia, był Georg simmel. swoje poglądy na ten temat zawarł w książce Soziologie. 
Untersuchungen ueber die Formen der Vergessellschafung. określił on uczest-
nictwo 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 kwe-
stia wyobcowania. obcość traktowana jest jako wielkość dystansu społecznego 
między jednostkami, ale w wymiarze przestrzennym. sformułował on ten prob-
lem następującymi słowy: Jedność bliskości i dystansu, zawarta w każdym sto-
sunku 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. Ob-
cość jest stosunkiem na wskroś pozytywnym, szczególną formą wzajemnego od-
działywania (simmel, 1975, s. 404–505). nie traktuje on obcości jako zjawiska 
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negatywnego, lecz wręcz przeciwnie, nadaje mu status wyjątkowości w budo-
waniu stosunków społecznych. szczególnie odnosi się to do możliwości tworze-
nia 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 wy-
jątkowym względem relacji opartych tylko na podobieństwach. Przenikliwość 
poglądów w tym względzie simmla koncentrowała się na funkcjonowaniu spo-
łeczności 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 tworze-
nia 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 tworze-
nia hermetycznie kulturowych relacji międzyludzkich w określonej przestrzeni 
życia codziennego między jednostkami tworzącymi daną zbiorowość. Myśl ta 
została przez simmla sformułowana w następujący sposób: Wyobcowanie – trud-
no 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 zyska-
łaby dla nas identyczne znaczenie. Ślad tych uczuć występuje w obrębie każdego, 
nawet najbardziej bliskiego stosunku, gdyż to, co wspólne tylko im, ale jest częś-
cią ogólnego pojęcia zawierającego bardzo wiele możliwości wspólnoty (simmel, 
1975, s. 509–510). Życie wspólnotowe oparte jest na bliskości stosunków mię-
dzyludzkich. refleksja na ten temat zapoczątkowana została w jego publikacji: 
Ueber sociale Differenzierung. Sociologische und psychologische Untersuchun-
gen. w rozumieniu simmla nie jest to zjawisko jednolite co do jego treści i formy 
manifestowania się w praktyce społecznej. Uczestnictwo wspólnotowe można za-
tem 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 ukierunko-
wanych 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 ży-
cia 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 party-
cypowanie w zorganizowanych formach aktywności społecznej. natomiast ta 
aktywność jest zorganizowana według administracyjno-politycznych osi zależ-
ności, generując przestrzenie integracji i podziałów. tego typu podejście rozwi-
nęło 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 rozpa-
dów społecznych więzi wspólnotowych na przykładzie miast (rychliński, 1933, 
1935). Poglądy rychlińskiego były kontynuacją idei socjologicznych zapoczątko-
wanych 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 spo-
sób: Bliskość miejsca zamieszkania, sąsiedztwo przestrzenne w coraz słabszym 
stopniu pokrywa się z bliskością właściwą trwalszym formom współżycia zbio-
rowego… Społeczność sąsiedzką znamionuje wspólność pojęć, wartościowań, 
zwyczajów, wierzeń, norm prawnych, utrzymujących status quo systemów go-
spodarczego i obyczajowego (rychliński, 1935, s. 1). Fundamentem funkcjono-
wania społeczności sąsiedzkiej będzie według rychlińskiego poczucie bliskości 
i wspólnoty duchowej mieszkańców. rozpad społeczności sąsiedzkiej rozpoczy-
na 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 rychliń-
ski 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 roz-
wój 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. trud-
ność polega tym, iż każda próba systematyzacji nie obejmuje całej złożoności 
problemu. Jedną z przyczyn może być konflikt pokoleń oraz przemiany wzor-
ców 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 przy-
czyną może być, jak określił rychliński, „wkroczenie obcych żywiołów”. 

Doskonałą egzemplifikacją tego zjawiska jest studium Józefa chałasińskie-
go na temat antagonizmu polsko-niemieckiego na Górnym Śląsku (chałasiński, 
1935). nawiązując do koncepcji socjologicznych simmla i znanieckiego, przed-
stawił 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 pograni-
cza”: 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 osobi-
stojednostkowy, jest cechą zachowania się jednostek; różni się jednak od osobi-
stojednostkowego tem, że jednostki występują tu jako członkowie grupy, i świa-
domość 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 (cha-
łasiński, 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 antago-
nizmu nabiera swoistości emocjonalnej zawartej w postawach i predyspozycjach 
do zachowań grupowych. Świadomość wspólnotowa ustępuje poczuciu obowiąz-
ku 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 jednostka-
mi 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 osobi-
stych styczności, które budują i przekształcają postawy społeczne, w tym te wy-
pełnione 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 trans-
misja stereotypów i uprzedzeń etnicznych jest aktualnym zagadnieniem w bada-
niach 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 stano-
wi 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 generu-
jących 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 lo-
kalne funkcjonują dzięki siłom społecznym. to właśnie na szczeblu lokalnym są 
one najbardziej dostępne w praktycznym poznaniu. Pojawia się też problem ży-
wiołowości w funkcjonowaniu tych zjawisk, które mają tendencję do manifesto-
wania 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 lokal-
nych, które miały wpływ na rozwój socjologii, tworzył alfred Vierkandt. Był on 
zwolennikiem fenomenologii. tworzył on filozoficzną i psychologiczną perspek-
tywę 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 au-
striacki socjolog i psycholog społeczny wilhelm Jerusalem. Dostrzegał on rozwi-
jającą się wśród części socjologów niemieckich predyspozycję psychospołeczną 
ulegania wpływom idei nacjonalistycznych w ich populistycznym lub konser-
watywnym wymiarze. Przykładem tego problemu może być postać wernera 
sombarta. zdaniem wilhelma Jerusalem powodowało to zniekształcanie u wie-
lu 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 socjo-
logami niemieckimi i austriackimi, które na początku lat trzydziestych przero-
dziły 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 bu-
dować własną tożsamość jako środowisko socjologiczne. Miało to też swoje uza-
sadnienie 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 widze-
nia etnicznego i kulturowego. różnice dotyczyły również tradycji oraz struktu-
ry 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 re-
fleksji nad wspólnotami lokalnymi, zarówno w przestrzeni problemów społecz-
nych, jak i metodologicznej refleksji nad nimi. na szczególną uwagę zasługuje 
postać Paula F. lazarsfelda, który dzięki studiom matematycznym oraz wpły-
wom „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 stosun-
ków 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. Doty-
czyło 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 najważ-
niejszych 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 ob-
jęły swym zasięgiem jedną trzecią terytorium rzeszy niemieckiej z roku 1937. 
Ponadto dotyczyły one ponad dziesięciu milionów osób. zatem problem ten na-
leży 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 dru-
gie, 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) rea-
lizował szereg akcji przesiedleńczych. ich celem było wysiedlenie ludności pol-
skiej z obszarów Pomorza, wielkopolski i Śląska, a osiedlenie na tym miejscu 
ludności pochodzenia niemieckiego z terenów republik nadbałtyckich oraz Besa-
rabii. 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 de-
wastacja 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 ra-
dzieckich ludność cywilna w panice próbowała się ewakuować przez zamarznię-
tą 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 reko-
nesans, było ono opustoszałe. władze niemieckie oraz ludność cywilna zostały 
ewakuowane w kierunku Ueckermünde1, gdzie barkami przeprawiali się na ru-
gię 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 któ-
rym relacjonowano ustalenia aliantów na konferencji jałtańskiej, dotyczące pro-
jektowanych 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. zro-
zumiał wtedy, iż ewakuacja mieszkańców szczecina kilkanaście lub kilkadzie-

1  Miejscowość nad zalewem szczecińskim z niewielkim portem, nie była na głównym kie-
runku działań wojennych. Było to jedno z niewielu miejsc, które nie zostały zniszczone i dawa-
ło schronienie uciekinierom. Jednocześnie była to jedna z tych miejscowości, w której najdłu-
żej funkcjonował reżim hitlerowski w niemczech. nie została ona zajęta przez armię radziecką 
„z marszu”, co zazwyczaj powodowało olbrzymie zniszczenia, lecz dopiero kilka dni przed ka-
pitulacją 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 ot-
wartymi ramionami i z radosnym uśmiechem zaczął wykrzykiwać „niech żyje towarzysz stalin”, 
co po niemiecku brzmiało kuriozalnie „Heil Parteigenosse stalin”. tego samego dnia nowym bur-
mistrzem został emeryt, członek zdelegalizowanej kPD, a dotychczasowy burmistrz jego zastęp-
cą. 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 niniejsze-
go 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 spra-
wę 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 ewa-
kuacja 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, ukrywa-
jąc 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 kwe-
stii własności mienia niemieckiego pod „przyszłym polskim zaborem”. w tym 
czasie osoby tworzące polską administracja na ziemiach odzyskanych nie przy-
wiązywały 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 związa-
nych 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 poszczegól-
ne 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 własne-
mu 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 chaotycz-
ne. 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 ra-
bunkiem 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 nie-
mieckiej 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 lud-
ności 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 osiemdziesią-
tych. każdorazowo, kiedy władze polskie zezwalały większej liczbie osób na wy-
jazd 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 naj-
częściej 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 jakichkol-
wiek sensownych kryteriach etnicznych osób wyjeżdżających na pobyt stały do 
rFn. czynnik ekonomiczny lub polityczny miał decydujące znaczenie. w la-
tach 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 przygra-
nicznych rFn. nie miało to nic wspólnego ze zmianami statusu etnicznego osób 
zmieniających miejsce zamieszkania.

Pojawia się zatem problem statusu socjologicznego osób określanych mia-
nem „wypędzonych”. czy są to wszystkie osoby deklarujące niemieckie pocho-
dzenie, 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 małżon-
kowie 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 zmuszo-
nymi do wyjazdu a tymi, które zdecydowały się na to z własnej woli. osoby ewa-
kuowane 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 zasad-
niczo 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 wspólnoto-
wości a kwestią wypędzeń. wydaje się, iż źródłem syndromu wypędzeń był roz-
pad 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 du-
alism 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 ośrod-
ka Badań naukowych koszalińskiego towarzystwa społeczno-kulturalnego 
(oBn ktsk), który funkcjonował w latach 1965–1972. swoją różnorodną dzia-
łalnością zyskał sobie uznanie w regionie i w kraju, był pozytywnie oceniany 
przez różne środowiska i władze województwa. w miarę swoich możliwości po-
dejmował 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 śro-
dowisk zawodowych i władz regionalnych. Dotyczyły one przede wszystkim roz-
szerzenia profilu badawczego o różnorodną problematykę współczesną, na którą 
z każdym rokiem rosło zapotrzebowanie.

realizacja stawianych zadań wymagała podniesienia rangi i umocnienia sa-
mego ośrodka. Dotychczasowa struktura organizacyjna i prowadzona działalność 
w ramach stowarzyszenia społeczno-kulturalnego nie odpowiadały już ówczes-
nym, a zwłaszcza przyszłościowym potrzebom. w tej sytuacji, na przełomie lat 
1971/1972 podjęto starania o usamodzielnienie ośrodka na prawach jednostki bu-
dżetowej, dotowanej przez Ministerstwo nauki, szkolnictwa wyższego i techni-
ki. 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 lip-
ca 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 war-
szawie. 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, wspól-
ne 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 eta-
ty, umeblowanie, wyposażenie w odpowiedni sprzęt biurowy itp.). wszystko za-
czynano od początku, a utrudnień nie brakowało, zwłaszcza w odniesieniu do 
zaopatrzenia.

Podstawowe decyzje warunkujące rozpoczęcie działalności na nowych za-
sadach zapadły jeszcze we wrześniu i październiku 1972 r. na wniosek prezesa 
zarządu Głównego ktsk (mgr. Jana Urbanowicza), Prezydium wrn 27 wrześ-
nia podjęło uchwałę nr 108/987/72 w sprawie powołania dr. eugeniusza zdzisła-
wa 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 stanowi-
sko 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 Ho-
rowicza 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 narzę-
dzi pracy. Po dłuższych staraniach udało się uzyskać niezbędne wówczas asyg-
naty 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 badaw-
czej. 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. stachow-
ska). Dodatkowo w pracach badawczych uczestniczyli częściowo: dyrektor 
oBn pełniący jednocześnie funkcję sekretarza generalnego zarządu Główne-
go 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 pa-
ragrafie 10 określiło jego strukturę organizacyjną. Przewidziano w niej zorgani-
zowanie 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 mie-
siącach 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. kil-
ka następnych osób pracę podjęło z początkiem następnego roku. Byli to: U. szy-
mańska, 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 wykształce-
niem rolniczym, jeden etnograf, jeden ekonomista, jedna osoba z wyższym wy-
kształceniem 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 Doku-
mentacji 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 na-
stępowały 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, zwłasz-
cza w grupie pracowników naukowo-badawczych. w końcu 1973 r. zatrudnio-
nych 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 za-
kład turystyki. Jego kierownikiem został doc. dr hab. Józef Bańka. skład oso-



67Koszaliński Ośrodek NaukowoBadawczy...

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 na-
ukowców 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 pró-
bę 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 uczest-
ników trzech pozostałych grup stopień doktora uzyskały pojedyncze osoby. 

ruch kadrowy w 1974 r. był niewielki, ale zapewnił dalszy przy-
rost liczby pracowników. z pracy odeszły tylko dwie osoby (doc. dr J. Bańka 
i mgr z. Łaszkiewicz). natomiast zatrudniono 4 osoby. Pracę podjęli: dr s. Mi-
klos, 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. ro-
gut, 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. na-
ukowych został dr inż. s. szała. wobec bezskutecznych kilkuletnich starań o do-
datkowe pomieszczenia od 1 września 1976 r. wynajęto kilka pomieszczeń u osób 
prywatnych przy ul. Partyzantów 2a. Poprawiono wyposażenie techniczne sprzy-
jające zwiększeniu efektywności pracy.

niewielkie zmiany nastąpiły w kolejnym roku. Pracę kontynuowały ist-
niejące już zakłady naukowo-badawcze oraz działy o charakterze pomoc-
niczym 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. Świątkie-
wicz (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 pra-
cowników 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, po-
nownie prof. dr hab. k. Berliński i z. wiśniewski. 

wiele zmian dokonano w strukturze organizacyjnej. Utworzono nową ko-
mórkę organizacyjną, tj. zakład Demografii i osadnictwa, którym początko-
wo 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. zosta-
ły one spowodowane w głównej mierze wymianą kadry kierowniczej oraz włą-
czeniem 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 za-
trudnionych wzrosła wprawdzie do 44, lecz równocześnie liczba pracowników 
naukowo-badawczych zmalała do 22. ta bardzo niekorzystna zmiana struktu-
ry 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 pod-
jęli 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 po-
mieścić wszystkich pracowników. 

w następnych kilku latach nie nastąpiły zmiany w strukturze organizacyj-
nej, 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. sto-
biecki, 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 spo-
łeczno-gospodarcze. znalazło to m.in. odzwierciedlenie w znowelizowanej usta-
wie o jednostkach badawczo-rozwojowych. konB w 1990 r. przekształcił się 
z jednostki budżetowej w jednostkę na własnym rozrachunku. ośrodek tym wy-
mogom 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 po-
wolny proces degradacji oraz zbliżającej się likwidacji. 
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tylko do 31 października 1990 r. istniały następujące zakłady naukowo-ba-
dawcze 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 zespo-
łów 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-ba-
dawczych. z ogólnej liczby zatrudnionych 8 osób pracowało w niepełnym wy-
miarze 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 rezyg-
nacji w związku z zamiarem przejścia na emeryturę. rezygnacja została przy-
jęta. w dniu 27 września 1990 r. Prezydium rady naukowej, zgodnie z sugestią 
wojewody koszalińskiego, pozytywnie zaopiniowało kandydaturę andrzeja su-
szyńskiego na stanowisko dyrektora konB. wkrótce kandydatura ta uzyskała 
akceptację wojewody.

założenia badawcze na rok 1991 były skromne. określone tematy miała rea-
lizować nieliczna już grupa pracowników naukowo-badawczych, którą stanowili: 
dr a. Bojar-Fijałkowska, dr M. Jasiulewicz, mgr w. lewandowski, dr e. Mały-
ga, 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., doko-
nując 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 wydzie-
leniu 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 prowadze-
nie bezpośrednio oraz inspirowanie, organizowanie i popieranie działalności 
naukowo-badawczej w zakresie problematyki regionu koszalińskiego oraz upo-
wszechnianie wiedzy o tym regionie zgodnie z potrzebami rozwoju kraju i wo-
jewództwa”. 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 trak-
cie 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 pro-
filu organizacyjnego ośrodka brano pod uwagę przede wszystkim kierunki roz-
woju województwa, a w niektórych przypadkach konkretne sugestie tematycz-
ne określonych podmiotów. Początkowo podstawowe zadania konB w skrócie 
określono następująco: 
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1) prowadzenie badań naukowych związanych z rozwojem społecznym, gospo-
darczym i kulturalnym regionu,

2) współudział w opracowaniu prognoz i programów rozwoju społeczno-gospo-
darczego 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 prob-

lematyką regionalną.
w miarę umacniania placówki badawczej, nawiązywania coraz liczniej-

szych kontaktów z ośrodkami naukowymi w kraju (zwłaszcza w Gdańsku, Po-
znaniu, 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 zdo-
bywanie 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 roz-
poczętych wcześniej przez osoby skupione w koszalińskim towarzystwie Przyja-
ciół nauk, w oddziałach Polskiego towarzystwa Historycznego, a głównie w sekcji 
naukowo-badawczej ktsk, stanowiącej pierwszą formę organizacyjną, poprzedza-
jącej 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 zatrudnio-
no 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 naj-
ważniejszej 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 po-

łowie 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 ru-

chu 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 nie-

miec 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 kilkana-
ście 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 rol-

nych w regionie, 
−	 przyczyny, rozmiary i skutki oraz zapobieganie przestępczości w wojewódz-

twie,
−	 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 spo-

łeczności,
−	 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. Świątkie-
wicz, pracownicy: mgr a. suszyński, mgr inż. a. rudzik i mgr U. witczak, która 
później przeszła do zakładu turystyki i ochrony Środowiska. w realizacji pla-
nu naukowo-badawczego uczestniczył również dyrektor dr e.z. zdrojewski oraz 
współpracownicy rekrutujący się spośród zatrudnionych w instytucie ziemnia-
ka, wyższej szkoły inżynierskiej i działacze not. analizą objęto wiele tema-
tów, a wśród nich:
−	 procesy przemian demograficznych w województwie koszalińskim, 
−	 stosunki demograficzne i struktura zatrudnienia w kilku powiatach (człu-

chowskim, 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 ludno-

ści 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 rol-

nictwa w województwie,
−	 efektywność nawożenia mineralnego w PGr,
−	 rozwój różnorodnych usług dla rolnictwa,
−	 poziom wiedzy fachowej rolników w województwie,
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−	 efektywność produkcji roślinnej przy zastosowaniu biopreparatów,
−	 wpływ nowych inwestycji przemysłowych na przemiany struktury funkcjo-

nalnej miast (Jastrowia, karlina, kępic),
−	 ważniejsze inwestycje przemysłowe w województwie koszalińskim w minio-

nym 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 woje-

wództwa,
−	 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 za-
kładu. Badaniami objęto wiele nowych zagadnień. Jednym z głównych nurtów 
działalności ośrodka stały się zagadnienia rozwoju turystyki i ochrony środo-
wiska 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 ba-
dawczych. 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 turystycz-

nego „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 pracow-
ników 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 ba-
dawcze i realizować tematy bardziej złożone, nierzadko o charakterze interdy-
scyplinarnym. 

z zakresu problematyki historycznej działalność podjęły dwa zespo-
ły badawcze, pracujące nad dziejami rozwoju przemysłu na ziemi koszaliń-
skiej pod kierunkiem dr. t. Machury i doc. dr. t. Gasztolda oraz zespół słow-
nika 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 kultu-
ralnych. 

Powołano też zespół do opracowania ekonomicznych problemów turysty-
ki, 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 Go-
spodarki rolnej, wydział kultury Fizycznej i turystyki Urzędu wojewódzkiego, 
spółdzielczość mieszkaniową, Państwowe Przedsiębiorstwa rybołówstwa Mor-
skiego, miejskie i powiatowe rady narodowe i wiele innych. z inspiracji władz 
wojewódzkich lub z inicjatywy własnej pracowników podjęto badania nad eks-
perymentami 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 kompe-
tencji 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 cen-
tralnym. w latach 1976–1980 były to: rządowe (Pr), węzłowe (Pw), Międzyre-
sortowe (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 rekre-

acji 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 pra-

cowników PGr;
−	 Pw 11.5. Uwarunkowania i konsekwencje procesów migracyjnych ludności 

na Pomorzu Środkowym;
−	 Pw 11.5. optymalizacja procesów i struktur demograficznych w wojewódz-

twie;
−	 Pw. inwestycyjne uwarunkowania procesów industrializacji i urbanizacji w ko-

szalińskiem;
−	 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 przestrzen-

nej na przykładzie województwa koszalińskiego;



78 Eugeniusz Z. Zdrojewski

−	 r. ii-3.2 (resortowy). intensyfikacja produkcji paszowej i zwierzęcej w regio-
nie nadmorskim;

−	 cPBP 03.5. wyludnianie się wsi na Pomorzu Środkowym;
−	 cPBP 04.10. turystyczne zagospodarowanie Pojezierza Drawskiego jako na-

rzędzie kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego;
−	 cPBP 04.11. struktura przestrzenno-funkcjonalna turystyki w strefie nad-

morskiej;
−	 cPBP 08.1. Uwarunkowania i konsekwencje spożywania alkoholu w różnych 

środowiskach województwa koszalińskiego;
−	 cPBP 10.17. techniczna i ekonomiczna efektywność uprawy roślin pastew-

nych i sadownictwa zielonek;
−	 cPBP-r-5. Funkcjonowanie społecznego osiedla mieszkaniowego na przy-

kładzie 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 jed-
nocześnie świadczyło o popularyzacji problematyki regionu oraz rozszerzaniu 
współpracy z różnymi placówkami naukowymi w kraju. konkretne zadania ba-
dawcze 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 dok-
tora) 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 wo-

jewództwa koszalińskiego;
−	 rola państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w rozwoju infrastruk-

tury 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 eks-
pertyz i opinii na określone tematy. Było ich sporo. warto wymienić przynaj-
mniej 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 pra-
cach konB nadano jej szczególnie wysoką rangę. w celu właściwego wypeł-
niania tej funkcji utworzono Dział wydawniczy, który bieżąco koordynował tę 
działalność, utrzymywał stały kontakt z kilkoma przedsiębiorstwami wydawni-
czymi (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, za-
gadnienia 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 społecz-
no-gospodarczych i kulturalnych. Generalnie rzecz biorąc, w roczniku przewa-
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żała problematyka humanistyczna, zwłaszcza historyczna, podczas gdy w kwar-
talniku dominowała współczesna tematyka ekonomiczna, społeczna, turystyczna 
i kulturalno-oświatowa.

Ponadto ośrodek wydawał nakładem własnym lub przy udziale wyspecja-
lizowanych oficyn wydawniczych, przede wszystkim za pośrednictwem wy-
dawnictwa Poznańskiego (rzadziej wydawnictwa Morskiego, Pwn i in.), oko-
ło 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 usamodziel-
nieniu 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 po-
nad 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 bezpo-
średnio 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 sprzeda-
żą) na licznych okolicznościowych wystawach, w tym m.in. w ośrodku rozpo-
wszechniania 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 zmierza-
jące 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 poznaw-
cze. 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. szy-

mański i e.z. zdrojewski, koszalin 1972.
−	 Z badań nad rybakami kutrowymi wybrzeża koszalińskiego, red. B. chmie-

lewska, koszalin 1972.
−	 zdrojewski e.z., Procesy przemian demograficznych w województwie kosza-

lińskim, 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. szu-

kalski, koszalin 1973.
−	 czechowicz a., Gasztold t., Hitlerowskie prześladowania Polaków na Pomo-

rzu 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., kosza-

lin 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, kosza-
lin 1980.

−	 zyber G., Osobliwości przyrodnicze w województwie koszalińskim, koszalin 
1980.

−	 suszyński a., Przemysł województwa koszalińskiego i jego przemiany, ko-
szalin 1981. 

−	 Gospodarka przestrzenna, morska, regionalna, red. a. kukliński i e.z. zdro-
jewski, 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. szar-

gut, 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. Jasiule-

wicz, 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 ponadre-
gionalnym i krajowym.

inne ważniejsze kierunki działalności 

Prowadzenie badań i publikowanie prac naukowych oraz popularnonaukowych 
było głównym zadaniem konB. Jednakże pracownicy ośrodka nie ogranicza-
li się jedynie do tych dwóch podstawowych nurtów działalności. równie waż-
nymi 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 okre-
ślone 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 pla-
nów badawczych, organizowania wspólnych konferencji naukowych, wspólnych 
publikacji itp.

Przy ogólnie odczuwalnym niedoborze kadr naukowych z inicjatywy dy-
rektora 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 ko-
lejne seminaria: z ekonomiki przemysłu pod kierunkiem prof. dr. hab. t. Madeja, 
dyrektora instytutu ekonomiki Przemysłu Politechniki szczecińskiej; ekonomi-
ki 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 Pozna-
niu. 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 prze-
prowadzeniu odpowiednich procedur w placówkach uprawnionych do nadawa-
nia 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 konferen-
cje i seminaria naukowe. Prezentowano na nich wyniki badań nie tylko włas-
nych 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 kil-
kudziesięciu zorganizowanych konferencji warto tu wymienić:
−	 osiągnięcia i potrzeby badawcze w województwie koszalińskim do 1980 r. 

(1973);
−	 wybrane problemy gospodarki przestrzennej, morskiej i regionalnej, wspól-

nie z kPzk przy Prezydium Pan (1973);
−	 Przemiany osadnictwa wiejskiego na Pomorzu zachodnim – wspólnie z ko-

mitetem nauk Historycznych Pan (1977);
−	 narodowy spis Powszechny 1978 jako źródło informacji o migracjach ludno-

ści 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 funk-

cji 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 Uniwersyte-

tem 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 in-
nych 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 po-
trzeby badawcze w województwie koszalińskim.

konferencja na ten właśnie temat odbyła się 20 listopada 1973 r., a zbiór re-
feratów i sprawozdania z obrad w komisjach ukazały się drukiem w roku następ-
nym. 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 departamen-
tu w komisji Planowania przy radzie Ministrów. następnie obrady toczyły się 
w 4 komisjach, w których referaty wprowadzające, obejmujące określone dzie-
dziny 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 „zinwen-
taryzowano” 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 semi-
nariów 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 for-
my upowszechniania osiągnięć i różnorodnych potrzeb mieszkańców regionu. 
Podobną rolę spełniały liczne spotkania, odczyty i prelekcje organizowane w bi-
bliotekach, szkołach, klubach MPik „ruch”, jednostkach wojskowych, ośrod-
kach 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 regio-
nie”, 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 to-
warzystw naukowych, takich jak: PtH, Pte, Pts, PtG, PtD, Pts, Ptl, stowa-
rzyszeń zrzeszonych w not i innych. 

konB, rozwijając wielokierunkową działalność naukową, był co jakiś czas 
niejako „odkrywany” przez określone instytucje szczebla centralnego. Jego wy-
niki badawcze i wydawnicze, aktywny udział kadry w badaniach i konferencjach 
ogólnokrajowych przyczyniły się do wzrostu jego rangi i bardzo satysfakcjonu-
jących propozycji. Będąc czterokrotnie wybieranym do rady towarzystw na-
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ukowych i Upowszechniania nauki przy Prezydium Pan, dzieliłem się doświad-
czeniem 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 ewen-
tualnego przekształcenia konB w instytut państwowy.

Godne odnotowania były m.in.: wizyta mgr. Mieczysława kazimier-
czuka – 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 Planowa-
nia przy radzie Ministrów. z inicjatywy mgr. edwarda Hałonia – dyrektora ge-
neralnego w Pan – do koszalina zwoływano narady dyrektorów podobnych pla-
cówek 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 państwo-
wy instytut naukowy o regionalnym lub międzyregionalnym zasięgu. w tym cza-
sie w warszawie rodziła się myśl o utworzeniu np. instytutu wielkich aglomera-
cji, którego centralę przymierzano utworzyć m.in. w koszalinie. Mimo poparcia 
sąsiednich ośrodków naukowych, zwłaszcza szczecina, osobiście nie podchwy-
ciłem 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 za-
łatwienia oraz zgromadzone materiały w tej sprawie. Były bardzo duże szanse 
na pozytywne jej załatwienie. Gdyby starania te doprowadzono do skutku, Pań-
stwowy 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 fi-
nansowania tego typu placówek, wojewodzie koszalińskiemu ułatwiono podjęcie 
decyzji o likwidacji konB (9 sierpnia 1991 r.).
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Summary

Between 1972 and 1991 koszalin research centre was engaged in multifaceted activity. 
the study covers organizational and personnel development as well as research, publish-
ing and popularizing activities. 
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Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o do-
brym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy1 z 17 czerwca 1991 r. określił ramy 
współpracy gospodarczej między partnerami umowy. strony uznały w pream-
bule, iż współpraca gospodarcza jest niezbędnym czynnikiem rozwoju szerokich 
dwustronnych stosunków na stabilnej i trwałej podstawie, zmniejszenia róż-
nic rozwojowych oraz umocnienia zaufania między obu Państwami i Naroda-
mi, a także wyraziły wolę istotnego rozszerzenia i pogłębienia tej współpracy 
w przyszłości�. 

wejście Polski w struktury Unii europejskiej w dniu 1.05.2004 r. znacz-
nie 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 Polsce3. 

istotnym elementem współpracy bilateralnej jest współpraca przygranicz-
na, która przyczynia się do umacniania polsko-niemieckiego partnerstwa. Dzięki 

1  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.
3  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, po-
prawia się stan zagospodarowania przestrzennego obszarów wzdłuż granicy oraz 
rozwija się transport i infrastruktura.

Mówiąc o współpracy gospodarczej, mamy najczęściej na myśli stricte handlo-
we kontakty, obrót towarowy czy też świadczenie usług poza granicami. z for-
malnego 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 knowhow 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 usytuowa-
nie regionu ułatwiało kontakty z sąsiadami, zarówno w sferze społecznej, jak 
i gospodarczej. w dużej mierze właśnie korzyści płynące z owej bliskości gra-
nic kształtowały świadomość mieszkańców województwa otwartą na kontak-
ty i zagraniczne inwestycje. Poprzez odpowiednie wykorzystanie potencjału 
ekonomicznego i dogodnego położenia geograficznego województwo zachod-
niopomorskie ma szansę stać się ważnym regionem w rozszerzonej Unii eu-
ropejskiej. 

Uczestnictwo we wspólnym europejskim rynku dało kolejny, duży im-
puls do zachodniopomorskiej przedsiębiorczości. rozwój gospodarki wspie-
rany jest przez zachodniopomorskie samorządy, które w sposób aktywny 
zabiegają o nowych inwestorów, stwarzając im atrakcyjne warunki do prowa-
dzenia 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 wspie-
rającymi tego typu przedsięwzięcia mają zasadnicze znaczenie w procesie roz-
woju regionu. 

Położenie Pomorza zachodniego, jako najdalej wysuniętego na północny 
zachód regionu Polski, sprzyja dobrosąsiedzkim kontaktom, głównie z niemca-
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mi i skandynawią4. Fakt ten spowodował, iż po okresie przemian ustrojowych 
w Polsce właśnie na pograniczu obserwowano dynamiczny transfer doświad-
czeń, związanych nie tylko z integracją europejską, tworzeniem demokratycz-
nych 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)5 współpracuje z krajem związko-
wym Meklemburgią-Pomorzem Przednim od 1991 r. Pierwsze Wspólne Oświad-
czenia o współpracy między tymi regionami wyprzedziły o kilka miesięcy pod-
pisanie 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 wza-
jemne 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 prezen-
tacją 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-

4 Priorytety geograficzne współpracy zagranicznej. Priorytety współpracy zagranicznej woje-
wództwa zachodniopomorskiego zostały przyjęte Uchwałą nr XXVi/269/08 sejmiku wojewódz-
twa zachodniopomorskiego z dnia 02.12.2008 r.

5 Podstawą dotychczasowej współpracy transgranicznej między byłym województwem szcze-
cińskim 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, za-
trudnienie 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 pre-
miera 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 gieł-
dy kooperacyjnej polskich i niemieckich przedsiębiorców w szczecinie i w ko-
szalinie oraz seminariów, paneli dyskusyjnych i warsztatów dla zainteresowanych 
przedstawicieli kół gospodarczych, turystycznych i naukowych regionu zachod-
niopomorskiego. Głównym organizatorem było Polsko-niemieckie towarzystwo 
wspierania Gospodarki sa z siedzibą w Gorzowie6, powołane w marcu 1994 r. 
przez polskie województwa i niemieckie kraje związkowe z rejonów przygra-
nicznych, 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 Oświadcze-
nie o współpracy transgranicznej między Województwem Zachodniopomorskim 
a Krajem Związkowym MeklemburgiaPomorze Przednie7. Uroczystość podpisa-
nia 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 zachodniopo-
morskim 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 po-
łączenia do odcinków międzynarodowych; 2) systemy wizualnej identyfikacji 
firm i miejscowości z transgranicznym transportem turystycznym; 3) techno-
logie 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 Meklem-
burgii w szczecinie, która miała miejsce 4 listopada 2003 r. odbyły się dwa 

6 www.wprost.pl, Gospodarka – Jak założyć firmę w Niemczech?, 23.06.2004 r. 
7 Wspólne Oświadczenie o współpracy transgranicznej między Województwem Zachodniopo-

morskim a Krajem Związkowym MeklemburgiaPomorze Przednie podpisane zostało przez Józefa 
Jerzego Falińskiego, marszałka województwa zachodniopomorskiego, wojewodę zachodniopo-
morskiego 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, transpor-
tu i technologii”. 
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warsztaty tematyczne: 1) normy i certyfikaty w Unii europejskiej na przykła-
dzie 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”, zorganizowa-
ny w zamku książąt Pomorskich w szczecinie. tematem wiodącym prezenta-
cji województwa zachodniopomorskiego w Meklemburgii w 2004 r. była nauka 
i gospodarka. impreza odbyła się 8 czerwca w Greifswaldzie. w części panelo-
wej poruszono dwa tematy: 1) zachodniopomorskie centrum zaawansowanych 
technologii; 2) informatyka. Ponadto nastąpiło uroczyste podpisanie Listu Inten-
cyjnego o współpracy w ramach projektu Balticnet-Plasmatec8.

w 2005 r. prezentacja naszego niemieckiego sąsiada w województwie 
zachodniopomorskim odbyła się 23 listopada w koszalinie pod hasłem prze-
wodnim 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 BalticBioenergynet9. 

w roku 2006 w schwerinie temat główny podczas prezentacji gospodarczej 
województwa zachodniopomorskiego w Meklemburgii brzmiał Człowiek, zdro-
wie, gospodarka. Podczas paneli tematycznych poruszono cztery zagadnienia: 
1) technologie w środowisku człowieka; 2) Żywność przyszłości; 3) rola reha-
bilitacji i odnowy biologicznej w otoczeniu człowieka; 4) Biomasa – stan i per-

8 „na temat” (pismo Politechniki koszalińskiej) 2004, nr 4 (39), s. 17. Projekt Balticnet-Plas-
matec oparty jest na idei wspólnych działań ośrodków naukowych oraz przemysłowych, sąsia-
dujących ze sobą regionów: Meklemburgii-Pomorza Przedniego i województwa zachodniopo-
morskiego, 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 nisko-
temperaturowej i instytut Fizyki Uniwersytetu w Greifswaldzie. Działania te sprzyjać mają zrów-
noważonemu wzrostowi gospodarczemu współpracujących regionów, podnosząc ich atrakcyjność 
i konkurencyjność w skali wspólnoty europejskiej. Przyjmując, że pierwsze kontakty zostały na-
wiązane podczas Prezentacji województwa zachodniopomorskiego w rostoku w 2002 r., pod-
pisanie ww. Listu Intencyjnego było zwieńczeniem dotychczasowych kontaktów i początkiem 
nawiązania wzajemnej współpracy pomiędzy ośrodkami naukowo-badawczymi z Greifswaldu, 
koszalina i szczecina. 

9 sieć zainicjowana 25.11.2005 r. przez uniwersytet w stralsundzie i Politechnikę koszalińską 
podpisaniem ww. Listu Intencyjnego, której celem jest współpraca naukowo-gospodarcza partne-
rów w regionie Morza Bałtyckiego (w ramach euroregionu Pomerania) w dziedzinie bioenergii 
(m.in. w zakresie działania grup eksperckich, informacji i transferu technologii, organizacji kon-
ferencji i warsztatów, realizacji wspólnych projektów), www.fh-stralsund.de Laboratory for Inte-
grated 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 szczeci-
nie. tym razem tematem wydarzenia była Międzynarodowa współpraca w dzie-
dzinie 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 Me-
klemburgii-Pomorzu Przednim w 2008 r. postanowiono poświęcić tematowi 
energii odnawialnej. impreza odbyła się 27 listopada 2008 r. w ivenack. eks-
perci dyskutowali podczas trzech paneli tematycznych: 1) Planowanie energe-
tyki 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 Inży-
nieria 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 któ-
rych 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 szer-
szego grona zainteresowanych. Podczas części plenarnej wygłoszono referat pt. 
Bałtycka przestrzeń naukowobadawcza w gospodarce morskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem współpracy ośrodków naukowych Województwa Zachodniopo-
morskiego i MeklemburgiiPomorza Przedniego. następnie odbyły się dwa war-
sztaty 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 przy-

10  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 rosto-
ku11, 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 usta-
wicznemu, ratowaniu ginących zawodów i powstawaniu nowych profesji. Przed-
siębiorcy-rzemieślnicy działający po obu stronach granicy wymieniali się doświad-
czeniami w trakcie dwóch warsztatów poświęconych szkolnictwu zawodowemu 
oraz wspólnemu rynkowi usługowemu. rzemiosło to dziedzina gospodarki, która 
w ostatnim dwudziestoleciu uległa ogromnej transformacji, zaś bezpośrednie kon-
takty z partnerami niemieckimi stwarzają nowe możliwości współpracy. 

zróżnicowany program, aktywny udział wielu projektodawców, duże zain-
teresowanie mieszkańców po obu stronach granicy oraz wola osób odpowiedzial-
nych 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 prezenta-
cjach 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 pol-
sko-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 osiąg-
nięte. odzwierciedlają się w licznych związkach, jakie powstały w ciągu tych lat 
pomiędzy projektodawcami, tj. szkołami, związkami, firmami, teatrami, grupa-
mi muzycznymi etc., które z kolei często wzmocnione są przyjacielskimi więza-
mi pojedynczych osób.

Prezentacje żyją przede wszystkim dzięki kreatywności i bogactwu pomy-
słów projektodawców. rozpiętość, stopień oddziaływania oraz wymiar prezen-
tacji 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 kontak-
tów, 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, gospo-
darczego i społecznego po obu stronach granicy, są mieszanką tradycji i nowo-
czesności, 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 przedsię-
biorców, 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 współ-
pracy pomiędzy Meklemburgią-Pomorzem Przednim i województwem zachod-
niopomorskim. inicjatywa ta wypłynęła już poza granice obu regionów i zajmuje 
w całej polsko-niemieckiej współpracy niezrównane miejsce. zostało to wyraź-
nie zaakcentowane także podczas realizacji projektu w ramach roku Polsko-nie-
mieckiego 2005/20061�. struktura partnerska i efekty transgraniczne osiągane 
podczas prezentacji są w dużej mierze zgodne z podstawowymi zasadami i wy-
maganiami Unii europejskiej wobec współpracy transgranicznej13. 

polsko-niemiecki projekt Dom Gospodarki

sprzyjający klimat polityczny oraz otwartość mieszkańców obu regionów za-
owocowały 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. in-
stytucja ta powstała z inicjatywy izby Przemysłowo-Handlowej w neubranden-
burgu. w ramach projektu zaangażowane są lub były różne podmioty: zespół 
roboczy Polsko-niemieckiej współpracy kas oszczędnościowych, kasa 
oszczędnościowa Uecker-randow oraz kasa oszczędnościowa Pomorza Przed-
niego, a także izba rzemieślnicza wschodniej Meklemburgii-Pomorza Przednie-

1�  rok Polsko-niemiecki, www.paiz.gov.pl.
13  współpraca transgraniczna w europie, www.stat.gov.pl.
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go, izba Przemysłowo-Handlowa w rostoku i od 2010 r. izba Przemysłowo-Hand-
lowa 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. zachodnio-
pomorskie stowarzyszenie rozwoju Gospodarczego. 

Dom Gospodarki od początku spełniał rolę instytucji doradczej, wspierającej 
niemieckich oraz polskich przedsiębiorców w zakresie unormowań prawnych i w ko-
jarzeniu 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 adresowa-
ne do przedsiębiorców z różnych branż, m.in. spożywczej, budowlanej, drzew-
nej, meblowej, transportowej czy też do sektora energii odnawialnej i konwen-
cjonalnej. w ww. giełdach wzięło udział ponad 5 tys. firm, przekazano ponad 
10 tys. danych kontaktowych polskich i niemieckich przedsiębiorców, zainte-
resowanych 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, admini-
stracji, dyplomacji, gospodarki, nauki, mediów. w spotkaniach uczestniczyło po-
nad 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 Gos-
podarczego. 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 – re-
prezentanci 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 Mini-
sterstwa Finansów Meklemburgii-Pomorza Przedniego. kolejne, trzecie spotka-
nie kręgu Gospodarczego zorganizowano w czerwcu na temat aktualnej proble-
matyki 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. Powakacyj-
ne 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-Po-
morza 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. po-
święcone było tematowi EURO – pierwszy bilans i perspektywy. temat zaprezen-
towali przedstawiciel narodowego Banku Polskiego i prezydent Banku central-
nego w Hamburgu. 

w 2002 r. odbyło się dziewięć posiedzeń kręgu Gospodarczego. na pierw-
szym spotkaniu w styczniu omawiano problemy w zakresie straży granicznej. 
Udział wzięli eksperci ze służby granicznej w lubieszynie i Pasewalku. na na-
stępnym 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 zabra-
li 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 oma-
wiano 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 spot-
kania 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 Przed-
niego. na kolejnym spotkaniu kręgu Gospodarczego we wrześniu konsul hono-
rowy rFn w szczecinie i konsul generalny rFn w Gdańsku przedstawili zada-
nia konsulatu Generalnego oraz konsulatu Honorowego. w listopadzie tematem 
spotkania uczestników kręgu była prezentacja aktualnych trendów gospodar-
czych i politycznych województwa zachodniopomorskiego dokonana przez wice-
wojewodę 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 Me-
klemburgii-Pomorza Przedniego. 

w 2003 r. miało miejsce 9 spotkań kręgu Gospodarczego. Pierwsze, stycz-
niowe, zorganizowano z nowo wybranym prezydentem szczecina, z którym 
rozmawiano o współpracy z miastem. tematem posiedzenia w lutym były Per-
spektywy współpracy Kraju Związkowego MeklemburgiaPomorze Przednie 
z Województwem Zachodniopomorskim. w trakcie spotkania podpisano umo-
wę o współpracy z nowym partnerem Polsko-niemieckiego Domu Gospodarki 
w szczecinie – z zachodniopomorskim stowarzyszeniem rozwoju Gospodar-
czego w szczecinie. Udział wzięli minister gospodarki Meklemburgii-Pomorza 
Przedniego, wicewojewoda zachodniopomorski, konsul generalny rFn w Gdań-
sku oraz prezes zachodniopomorskiego stowarzyszenia rozwoju Gospodar-
czego w szczecinie. spotkanie w marcu poświęcone zostało zadaniom urzędów 
celnych w kontekście rozszerzenia Unii europejskiej na wschód. temat zapre-
zentowali 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 in-
ternetowego (www.infopolen.de). tematem spotkania w maju z udziałem rektora 
i prorektora Politechniki szczecińskiej była współpraca regionów przygranicz-
nych w sferze gospodarki, nauki i oświaty. w czerwcu natomiast zorganizowa-
ne 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 wrześ-
niu 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 związ-
kowego Meklemburgia-Pomorze Przednie. na kolejnym posiedzeniu kręgu Gos-
podarczego w październiku przedstawiono działalność wielonarodowego kor-
pusu 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 towa-
rów 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 gospodar-
ki, 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 trans-
portu, Budownictwa i Mieszkalnictwa przedstawili uczestnikom kręgu Gospo-
darczego 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 przedsta-
wiony przez członka zarządu województwa zachodniopomorskiego i przewod-
niczącego komisji ds. zdrowia, opieki socjalnej i Bezpieczeństwa Publicznego 
sejmiku województwa zachodniopomorskiego, a ze strony niemieckiej przez se-
kretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Meklemburgii-Pomorza Przedniego 
oraz przedstawicieli firmy MeDi GeiF Gruppe i Biocon Valley. Po letniej prze-
rwie, we wrześniu, odbyło się kolejne posiedzenie kręgu z udziałem ambasado-
ra rFn w Polsce oraz ministra gospodarki Meklemburgii-Pomorza Przedniego. 
rozmawiano na temat procesu intergracji europejskiej. Goście i uczestnicy spot-
kania 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 zagad-
nienia dotyczące infrastruktury drogowej między Polską i niemcami. ze strony 

15  about Mnc ne. History, www.mncne.pl. 
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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 zachodniopomorskie-
go 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 prezenta-
cji inicjatywy pn. Niemiecki Rok w Polsce – Polski Rok w Niemczech16. Projekt 
przedstawił pełnomocnik ds. europejskich ambasady rFn w Polsce. na kolej-
nym spotkaniu, w lutym, poruszono temat Bezpieczeństwo wewnętrzne, prewen-
cja 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 go-
spodarczym 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 „kurie-
ra szczecińskiego”. Rozwój turystyki wzdłuż granicy – transgraniczne koncepty 
turystyczne to temat majowego posiedzenia kręgu, który przedstawili prezydent 
związku turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego i prezes zachodniopo-
morskiej regionalnej organizacji turystycznej w szczecinie. w czerwcu uczest-
nicy kręgu Gospodarczego oraz goście z kręgów polityki i gospodarki obu krajów 
spotkali się w ogrodzie ośrodka integracji europejskiej w szczecinie, gdzie mie-
li okazję do przeprowadzenia indywidualnych rozmów. spotkanie wrześniowe 
poświęcono tematyce rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Potencjał naszego 
województwa oraz sąsiedniego regionu w tej dziedzinie przedstawili minister ży-
wienia, rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa Meklemburgii-Pomorza Przedniego 
oraz dyrektor Departamentu rolnictwa, rozwoju wsi i Środowiska Urzędu Mar-
szałkowskiego 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 Meklem-
burgii-Pomorza Przedniego oraz były komisarz Unii europejskiej, a także przed-
stawiciele samorządu województwa zachodniopomorskiego. kolejne spotkanie 
kręgu Gospodarczego odbyło się w listopadzie w koszalinie, w ramach Prezen-

16  rok Polsko-niemiecki, www.paiz.gov.pl. 
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tacji kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie w województwie 
zachodniopomorskim. tym razem tematem była Nauka i Gospodarka. w pre-
zentacji i w spotkaniu kręgu udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa 
Gospodarki Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Urzędu Marszałkowskiego wo-
jewództwa 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 propo-
zycje 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 przedstawi-
ciele 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 eu-
ropejskiej. Dyskutowano na temat zachęt inwestycyjnych i możliwości współ-
pracy 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 zachod-
niopomorskiego. w czerwcu, dla uczestników kręgu oraz polskich i niemieckich 
przedsiębiorców zorganizowana została impreza w ogrodzie ośrodka integra-
cji 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 Ubez-
pieczenia 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 listopado-
wego 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 gru-
dniowe miało tradycyjnie charakter podsumowujący bieżący rok. 

w 2007 r. zorganizowano 9 spotkań kręgu Gospodarczego, które zain-
augurowano w lutym. tematem posiedzenia było: Miasto Szczecin pod prze-
wodnictwem nowego prezydenta. Gościem kręgu był nowo wybrany prezy-
dent szczecina. w marcu wicepremier i minister gospodarki, pracy i turystyki  
Meklemburgii-Pomorza Przedniego przedstawił temat MeklemburgiaPomo-
rze Przednie i Województwo Zachodniopomorskie – wspólne strategie rozwoju. 
kwietniowe posiedzenie poświęcone zostało ochronie praw własności przemy-
słowej 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 Hambur-
gu. tematem spotkania kręgu Gospodarczego w maju była prezentacja wzajem-
nych stosunków Polska–niemcy od maja 2004 r. temat omówili konsul gene-
ralny 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 od-
było się również posiedzenie kręgu Gospodarczego z udziałem wicepremiera, 
ministra gospodarki, pracy i turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz 
marszałka województwa zachodniopomorskiego. tematem dyskusji była Trans-
graniczna 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 in-
frastruktury komunikacyjno-transportowej w polsko-niemieckim regionie przy-
granicznym. 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 Zachodniopomorskie-
go 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 przedsta-
wił zastępca dyrektora wojewódzkiego Urzędu Pracy w szczecinie. w kwietniu 
uczestnicy kręgu Gospodarczego dyskutowali na temat zachęt inwestycyjnych 
dla inwestorów w województwie zachodniopomorskim. temat przedstawił dy-
rektor 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 ocenia-
li szanse na dalszy rozwój przygranicznej współpracy. Po letniej przerwie ko-
lejne 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 Meklembur-
gia-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 prze-
wodniczący Polsko-niemieckiego towarzystwa Meklemburgii-Pomorza Przed-
niego zaprezentował projekt Nauka języka polskiego w przygranicznych niemiec
kich przedszkolach18.

rok 2009 to 8 spotkań kręgu Gospodarczego. na inauguracyjnym spotka-
niu w lutym debatowano na temat Transgraniczna współpraca mediów – publika-
cja wiadomości na polskoniemieckie 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 Międzyna-
rodowych targach Budownictwa, energii i inwestycji w szczecinie. ofertę inwe-
stycyjną regionu omówili przedstawiciele centrum obsługi inwestora w Urzę-

17  regionalny program operacyjny. informacje ogólne. www.rpo.wzp.pl.
18  Meklemburgia poszukuje germanistów i pedagogów z Polski, www.pogranicze.de.
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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 od-
był się kolejny wyjazd uczestników kręgu, tym razem do stargardzkiego Parku 
Przemysłowego, połączony ze zwiedzaniem firmy Backer oBr (szwedzki inwe-
stor). w czasie wizyty w firmie gościom towarzyszyli przedstawiciele stargardz-
kiej agencji rozwoju lokalnego i dyrektor centrum obsługi inwestora w Urzę-
dzie Marszałkowskim województwa zachodniopomorskiego. w październiku 
uczestnicy kręgu wzięli udział w przyjęciu z okazji Dnia zjednoczenia niemiec. 
tematem listopadowego spotkania były Transgraniczne projekty w zakresie pla-
nowania przestrzennego i infrastruktury z udziałem ministra infrastruktury, 
budownictwa i rozwoju regionalnego Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz 
zastępcy dyrektora wydziału infrastruktury i transportu w Urzędzie Marszał-
kowskim województwa zachodniopomorskiego w szczecinie. w grudniu, jak 
zawsze, spotkanie poświęcone zostało podsumowaniu pracy kręgu Gospodar-
czego 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 Meklem-
burgia-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 zo-
stało energii odnawialnej. temat Biomasa jako wizytówka województwa zachod-
niopomorskiego – wykorzystanie roślin energetycznych zaprezentowali dyrektor 
wydziału rolnictwa i ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w szcze-
cinie, 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 ośrod-
ka 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 wojewódz-
kiego 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 zachod-
nim. 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 mo-
mentu 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 dotychczasowe-
go dorobku Domu Gospodarki. Doceniając ważną rolę, jaką odgrywa ta insty-
tucja 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 kra-
jem 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 wszyst-
kich zainteresowanych z obu regionów do uczestnictwa w tym projekcie, także 
w przyszłości, i do wzbogacenia go swoimi pomysłami, inicjatywami i zaanga-
żowaniem. 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, któ-
ra przyczynia się do umacniania polsko-niemieckiego partnerstwa. ramy współ-
pracy 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 wojewódz-
two szczecińskie) współpracuje z krajem związkowym Meklemburgia-Pomorze 
Przednie od 1991 r. władze obu regionów wystąpiły w 1997 r. z inicjatywą or-
ganizacji 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-Vor-
pommern since 1991. in 1997 both regional authorities came up with the idea of organ-
izing 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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zbigniew szAfkowski

Gorzów wielkopolski

kronika Sportowa Szczecina 
częŚć xvi – rok 2011

w biegu noworocznym wokół Jeziora Głębokiego (5 km) rozegranym 1 stycz-
nia uczestniczyło ponad 300 osób, a zwycięzcami zostali zbigniew kalinowski 
i izabela tomaszewska. 8 stycznia na hali przy stadionie rozegrano wojewódz-
kie 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 (PoMera-
nia szczecin) – 8,24 s, skok wzwyż sławomir antczak (oliMPia) – 185 cm, 
w skoku w dal zwyciężył alan krasnoborski (oliMPia) – 6,37 m, a w trój-
skoku 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 uczest-
niczyło 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 poszcze-
gólnych biegów zostali: kamil stojek, agnieszka skóra, Paulina Gabrysiak, ka-
mila Żebrowska, Denis Puch, oskar Frydrychiewicz i Daniel niźnik. 5 lutego 
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wychowanek ÓseMki Police (obecnie zawodnik bydgoskiego zawiszy) Mar-
cin 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 Bie-
gowej (7,5 km), w którym zwyciężyli Paweł Pawliszak przed adrianem szcze-
pańskim 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 ha-
lowym 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 cza-
sem 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 szcze-
cinie (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) zwy-
cięzcami zostali Jakub Murawski i Patrycja Łużyńska. w marcu podczas Me we-
teranów 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 przełajo-
we w kategorii „sprawni razem” – dla upośledzonych umysłowo. od kwietnia 
na stadionie Mkl przy ul. litewskiej rozgrywano zawody biegowe dla amato-
rów – „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 zachodniopomor-
skiego był Łukasz Hryciuk z Dębna, zajmując ósme miejsce, a na MP był piąty. 
20 kwietnia na Jasnych Błoniach w szczecinie rozegrano szkolne zawody szta-
fetowe, 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) za-
jął 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 tur-
nieju „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 szcze-
cinie 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 zwycięz-
cami 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 Po-
licach rozegrano „Policką Piętnastkę” – 15 km. zwyciężył Dariusz kruczkow-
ski (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 szczeci-
na. w Policach podobnie jak i w szczecinie organizowano „czwartki lekkoatle-
tyczne” 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 za-
jęła tam trzecie miejsce wynikiem 4,50 (uzyskując minimum na mistrzostwach 
świata), w biegu memoriałowym na 3000 m zwyciężył rosjanin walentin smir-
now (7:49,11 min), 1500 m wygrał kenijczyk Benson seurei (3:36,72 min), w mło-
cie kobiet zwyciężyła tatiana Łysenko (rosja) wynikiem 70,18 m. 1 lipca podczas 
Diamentowej ligi w lozannie wychowanek ÓseMki Police – obecnie zawod-
nik 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 zorga-
nizowano 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 sko-
ków 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. najlep-
szym 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 ko-
reańskim Dageu rozegrano MŚ, na których Monika Pyrek zajęła 10 miejsce, ska-
cząc 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 przekro-
czył robert stanek ze szczecina w czasie 18 godzin i 53 minut.

4 września rozegrano maraton Świnoujście–wolgast (niemcy), który wy-
grał 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 szczecinia-
nin 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 mara-
ton. 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 szczeci-
nianin 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 zawod-
ników. zwyciężył Marcin zagórny z rudnicy czasem 32,27 min, przed zbignie-
wem 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 dziesię-
cioboju 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) zwy-
ciężyli 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. najle-
piej 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 Patry-
cja 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 zieliń-
ski 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 wielobo-
ju (omnium) rafał rytajczyk był czwarty. w keirynie kamil kuczyński (Piast 
szczecin) zajął też czwarte miejsce. Małgorzata wojtyra w omnium zdobyła brą-
zowy 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. Pozo-
stali kolarze odpadli w eliminacjach. w kielcach rozegrano MP weteranów. Brą-
zowy 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 Pauli-
na 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 ro-
werzystów 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 pro-
pagować 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 szczeci-
na 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 ko-
mendy straży Pożarnej w szczecinie został mistrzem świata kolarzy szosowych 
strażaków i policjantów w nowym yorku oraz zdobył srebrny medal w sprin-
cie 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 szcze-
cina) zajęła 14 miejsce, a jej koleżanka klubowa alicja konoś była 66. w paź-
dzierniku na zawodach torowych w Moskwie reprezentanci Polski Damian zie-
liński, Maciej Białecki i kamil kuczyński w sprincie drużynowym wywalczyli 
brązowy medal czasem 10.135 s (najlepszy rezultat od 5 lat). w połowie paź-
dziernika 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 druży-
nowym Małgorzata wojtyra (wraz z koleżankami z innych klubów) zajęła jede-
naste 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, trene-
rem jej ojciec i założyciel klubu Bogdan Godras. klub (prawie całkowicie żeński) 
– kolarstwo raczej torowe.

w styczniu arkonia wygrała turniej piłki wodnej w Berlinie i prowa-
dziła 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 mi-
strzostwa 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 stań-
czyk 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 pro-
wadzili 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 me-
dali (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 kra-
kowa i koszalina. 1 lipca w szczecinie odbyła się i runda eliminacji Me w pił-
ce 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 zu-
zanna 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 lip-
cowych 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 sawrymo-
wicz, Przemysław stańczyk, Filip zaborowski, Dawid zieliński, oskar krupecki, 
aleksander Danielewski, agnieszka krzyżostaniak. Podczas turnieju piłki wod-
nej o PP w Gliwicach drużyna arkonii zajęła drugie miejsce, przegrywając 
mecz finałowy z zespołem Łodzi 4 : 5. na przełomie listopada i grudnia 7 „mor-
sów” 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 sty-
lem 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 (od-
padł 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 Maj-
cherczykiem, który przepłynął kajakiem ponad 100 km w najgłębszym kanio-
nie 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 nor-
bert kuczyński (wiskorD) za wyścigi na 200, 500 i 1000 m – kadra młodzieżo-
wa. Dobrze wypadli także Damian Uhle, tomasz Domański, kacper szewczuk 
i sara Hamerska oraz karolina leśniewska. w lipcu na MPJ w Bydgoszczy zło-
ty medal w wyścigu na k2-2000 m zdobyła sara Hamerska i katarzyna leś-
niewska. Prócz tego złoty medal MP weteranów wywalczyła czwórka szczeci-
nian – 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, brązo-
wy na 2 km i srebrny na 500 m. Do czołówki wojewódzkiej młodych kajakarzy 
szczecińskich zaliczyć należy: tomasza Domańskiego, kaspra szewczuka, Do-
minika wawrzyniaka, Damiana Uhrle, Macieja Fedorkiewicza, Patryka Matu-
szewskiego, sarę Hamerską i karolinę leśniewską – wszyscy z wiskordu szcze-
cin. 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 olej-
nik, 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 ku-
siński, 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. Mi-
chał Gadowski zajął 4 miejsce, a Marek szczepański piąte. trenerem niepełno-
sprawnych 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 tech-
nologicznym. 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 brą-
zowy 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, kol-
bowicz i wasielewski) zajęła piąte miejsce za niemcami, chorwatami, Ukraiń-
cami 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 cięż-
kowski, 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 podwój-
na (P. Połomski, B. Jędrzejewski) seniorzy, a w juniorach czwórka bez sternika 
(s. Firmanty, w. zub, o. Bonda i P. Boruc), dwójka podwójna (dwaj bracia Bier-
naccy) oraz medal brązowy czwórka bez sternika (Firmanty, zub, Bonda i Bo-
ruc). Parę dni później również w Poznaniu odbyły się MP weteranów. złote me-
dale wywalczyła czwórka ze sternikiem (J. wróblewski, M. kowalewski, J. Jelec, 
a. Błach, i st. iwona lepczyńska), czwórka podwójna (M. kowalewski, e. Ma-
tyjaszczyk, 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 Ham-
burgu. 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 zawod-
ników azs szczecin: Paweł ciężkowski i tomasz zagórski w czwórkach podwój-
nych (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 wasie-
lewski, 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 meda-
le: 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 obcho-
dził 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 kolbowiczo-
wi i konradowi wasielewskiemu (obaj azs szczecin), tomaszowi kucharskie-
mu (azs Gorzów), adamowi korolowi (azs Gdańsk), leszkowi Blanikowi 
(Gdańsk), adamowi Małyszowi (wisła), otylii Jędrzejczak (warszawa), toma-
szowi Majewskiemu i Justynie kowalczyk. w grudniu w szczecińskim schroni-
sku 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 ra-
domski 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 Barci-
kowska. w połowie lutego w Giżycku rozegrano MP w żeglarstwie lodowym (bo-
jerach). 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 Młodzie-
ży” i na orP „iskra”. 14 marca w szczecinie w wieku 85 lat zmarł ziemowit 
ostrowski – żeglarz i działacz klubu Żeglarskiego. Mirosław lewiński opły-
nął 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 ot-
warcia sezonu żeglarskiego. Żaglowiec „Fryderyk chopin” zmienia port macie-
rzysty ze szczecina na Świnoujście. w maju przystąpiono do zorganizowania 
zachodniopomorskiego szlaku Żeglarskiego. otrzymano fundusze z Unii euro-
pejskiej 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 „zawi-
szy 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 szcze-
cinie obchodzono Dni Morza. Był polski „Dar Młodzieży” oraz 25 innych jach-
tów 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 wy-
brzeży 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 lu-
dwiński (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 wpły-
nęły 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 je-
ziorze 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 le-
karskiej. Puchar zdobył Marcin Śledź z tomaszem kasperskim i karolem teich-
manem – 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 jezio-
rze 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 wiel-
kie 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 tury-
styczno-żeglarskie dla młodzieży na zalewie szczecińskim. w sierpniu odbyła 
się w szczecinie i w Świnoujściu wielka Gala Żeglarska – „Bounty”. szczeciń-
ski 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 Da-
nii). 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 żegla-
rzy 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 Pa-
tryk zbroja przed Dawidem konopczakiem. regaty samotników wygrał Marek 
leweński przed andrzejem wojciechowskim. w klasie otwartej zwyciężył an-
drzej 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 windsur-
fing Fleyng schul (szkołę windsurfingu), aby zachęcić młodzież do tego spor-
tu. 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 żegla-
rzy. 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 woj-
ciechowskim (seJk Pogoń). Hanna zembrzuska w klasie deski z żaglem zaję-
ła 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 zorga-
nizowano 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 Ja-
cek romanowski. Po 131 dniach żeglugi wrócił do szczecina jacht „Dar szcze-
cina” 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 od-
były 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 to-
masz 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 Pu-
char Prezesa ks skorPion. najlepszym młodzikiem okazał się konrad Dzba-
nuszek. najlepszym kadetem został wiktor Pietroń, najlepszym technikiem uzna-
no 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 ro-
sół (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 wój-
cik, konrad Dzbanuszek i Dariusz niemczyk. także w lutym odbyła się kurso-
konferencja 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 eli-
minacja 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. reprezen-
tantki woj. zachodniopomorskiego wywalczyły tam 12 medali (4 srebrne i 8 brą-
zowych). 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 skorPio-
na. w kwietniu w niemczech zorganizowano tradycyjny turniej bokserski o Pu-
char ziem nadbałtyckich – młodzicy i kadeci. Dobrze wypadli szczecińscy mło-
dzi 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 Binkie-
wicz (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 ro-
sół (skorPion), srebrne krystian kawalerski i adam Bochnia. Były też me-
dale 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, Gra-
cjan 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 kwiet-
nia 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 krajew-
ski i Jakub czaja. w czerwcu na ogólnopolskim turnieju judo w Dąbrowie koło 
koszalina szczecińskie kluby koDokan i BUsHiDo zdobyły razem 20 meda-
li. 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 wywal-
czyli 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 poszcze-
gólnych kategoriach (wiekowych i wagowych) zwyciężali: karol Jurkiewicz, Jan 
isad, kinga Ptak, Paweł Bruch, Jakub Białas, Jakub ceranka, adam krupiń-
ski, Michał stec, Michał tyszkiewicz (koDokan), kacper kuczyński, Bartosz 
krajewski, Łukasz Pruffer, Damian agaciński, Mateusz Dzikowski i oliwer wi-
las (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 brązo-
wy 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 Fra-
niecki.
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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 stycz-
nia w Puławach odbyły się otwarte MP w taekwondo tang soo Do z udziałem 
ponad 300 zawodników. artur cholewa z alkonU szczecin zdobył złoty me-
dal 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 tajskie-
go. w walkach wyróżnił się Mateusz Pietraszkiewicz, tomasz iwańczuk, ka-
mil Bober oraz Mateusz Hałajewski i sebastian orlikowski – trenerem jest Mar-
cin 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 brą-
zowe. na początku marca w Łodzi odbył się Vii Pe centralnej ligii europej-
skiej 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 toru-
niu 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, wy-
kłady, 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 chole-
wa. 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 zło-
tych, 9 srebrnych, 12 brązowych medali). złote Julia Derewecka, natalia sza-
rama, 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 uczel-
nie) 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 zwycięży-
li zawodnicy BUsHikanU szczecin, zdobywając 8 medali złotych, 10 srebr-
nych 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 sa-
char, Dominika zwiech. Były też medale srebrne i brązowe. na początku kwiet-
nia w Białymstoku przeprowadzono MP w karate wkF z udziałem 160 zawod-
ników 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 Justy-
nę Paczkowską, wiolettę cichoń, agatę andrzejewską, Michała kaleniewicza, 
Piotra szumiło i Dariusza Panasiuka. w połowie kwietnia w stargardzie szcze-
cińskim 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 zwycię-
żyli karatecy BoDaikanU szczecin, zdobywając 21 medali złotych, 6 srebr-
nych i 22 brązowe – trener Piotr Juszczak. najlepszymi karatekami ze szczecina 
okazali się: ewa kutnik, lidia Derebecka, Jędrzej szubert, kamil ziętek, Pa-
tryk Jakubczyk, Paulina Góral, Jakub wanga, radomir Markunowicz, natalia 
kwaśniak, Marcin antel, szymon Grzywacz, Michał kaliniewicz, Piotr szumi-
ło, 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 po-
konał 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) szczecinia-
nin 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 Po-
lic. 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 olim-
piada 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 ka-
ratecy BUsHikana szczecin, zdobywając 4 złote medale – Damian Świeżew-
ski, 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 me-
dale: 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). kara-
tecy BUsHikanU wywalczyli 3 złote medale. kacper Pilarski w kumie chłop-
ców, 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 Pod-
górska 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 Parche-
ta, 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 me-
dale 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 paź-
dzierniku Magdalena ilczyk ze Świnoujścia jako reprezentantka szczecina w to-
kio 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 za-
jęła 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 Braty-
sławie odbyły się Me w teakwondo. Julia sakowska ze szczecina zdobyła 3 złote 
medale w walkach indywidualnych (do 70 kg), w walkach drużynowych i dru-
żynowych 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 odby-
ła 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 we-
ronika 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 cho-
lewa w semi-contact i Patryk Mrówka w light contact. srebrne medale zdobyli 
Jakub Pokusa, kacper remiszewski i sebastian samiła. zdobyto też dwa brązo-
we 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, Mo-
nika Markowska, Janina tytoniuk, a brązowe: elżbieta Gorzko, igor Biały, Ma-
teusz kabat, Łukasz Prest, Paweł nowak, kamil kielak, Marcin Dering, Mate-
usz 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 klu-
bem 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 zwy-
cięstwo zespołowe odniósł saMUraJ szczecin (7 złotych, 5 srebrnych i 3 brą-
zowe medale), a najlepszymi zawodnikami byli Łukasz socha, Julia sachar, Da-
nuta zwiech, Patryk kozieł i alicja Jaśkowiak.



131Kronika sportowa Szczecina. Część XVI: 2011

w styczniu Martyna Długosz (kUsy) wygrała eliminacje PP we florecie. 
w kadrze Polski znalazła się Halina Ptak, Monika leszkowicz, zuzanna Macie-
jewska, Martyna Długosz, alicja wiaderek i Jakub koler – floret oraz szpadzist-
ki – 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. wy-
walczyła ona też srebrny medal wraz z drużyną narodową we florecie. Marty-
na 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 Ja-
nuszewski. 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 noż-
nej 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 PoGo-
ni kamil Grosicki grał w tym roku w tureckim siuassporze. Piłkarki nożne 
oliMPii szczecin wygrały turnieje halowej p.n. w niemczech oraz w Przec-
ławiu. 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 na-
grody, 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 kor-
powska 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 kwiet-
niu 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 tramp-
karzy i juniorów arkonii grały na turniejach piłkarskich w Holandii, zajmu-
jąc 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 Michałowi-
cza (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 Po-
Goni lwów (Ukraina). w czerwcu przeprowadzono turniej halowej piłki nożnej, 
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który wygrali piłkarze noVeJ Gliwice, przed arsenaleM Berlin i PoGo-
nią 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 wywal-
czył 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 zachodniopo-
morskiego w finale pokonali reprezentację PzPn 3 : 2. w połowie listopada Po-
Goń 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 – za-
łożyciela 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 szcze-
cin 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 miej-
sce. w finałach spartakiady wojewódzkiej w stargardzie sP 16 ze szczecina 
(chłopcy) zajęli 1 miejsce i uzyskali awans do finałów ogólnopolskich. w fina-
łach 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 ŻyrarDowian-
ką 61 : 63. na początku września odbyły się w Łodzi finały koszykówki ulicz-
nej, 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) – doskonałe-
go 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 li-
dze, a drużyna męska na miejscu 3 (zaplecze ekstraklasy). na turnieju piłki ręcz-
nej 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 eks-
traklasie – 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 po-
łowie 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) wy-
grali turniej piłki ręcznej w Berlinie, pokonując w finale niemców 8 : 6. w końcu 
listopada PoGoń Baltica zajmowała przedostatnie (12) miejsce w ekstrakla-
sie, a Gaz systeM PoGoń (mężczyźni) byli na 1 miejscu w i lidze.

w styczniu siatkarki cHeMika Police znajdowały się na 3 miejscu w i li-
dze (zaplecze), a Piast szczecin grał w ii lidze (oba zespoły kobiece). siatkarze 
nowo powstałej drużyny męskiej Błyskawicy espadon grali w iii lidze z ambi-
cjami awansu za 3 lata do ekstraklasy. od marca do czerwca grała w szczecinie 
amatorska liga siatkówki mężczyzn – Plusliga. wiosną kobiety cHeMika Poli-
ce 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 od-
był się turniej siatkarski – półfinały aMP (16 ekip). w gronie mężczyzn wygrali 
siatkarze z Bydgoszczy, a szczecinianie zajęli 12 miejsce. siatkarki zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu technologicznego ze szczecina wygrały turniej siat-
kówki o mistrzostwo wojewódzkie przed akademią Medyczną i akademią Mor-
ską. 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 uczest-
niczenia 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 dziew-
częta). zwyciężyło ii lo przed zespołem szkół nr 8 i zespołem szkół ogól-
nokształcących 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 ka-
dra polskich skoczków narciarskich zmierzyła się w meczu siatkarskim z gwiaz-
dami 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. szcze-
cinianin 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 run-
dy australia open po pokonaniu Hiszpanów 2 : 0. M. Matkowski z Białorusinką 
olgą Goworcowną pokonali hiszpański mikst 2 : 0, a w drugiej rundzie prze-
grali 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 zaintereso-
waniem zarówno grających, jak i kibiców. w lutym na turnieju tenisa w sobo-
cie 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. Fyr-
stenberg zwyciężyli w i rundzie turnieju tenisa w rotterdamie (Holandia), poko-
nując 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 za-
wodnik, trener tenisa i jeden z założycieli szczecińskiego klubu tenisowego. 
w marcu M. Matkowski i M. Frystenberg w pierwszej rundzie przegrali w tur-
nieju 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 turnie-
ju tenisa we włoszech Łukasz kubot wygrał w pierwszej rundzie z rumunem 



137Kronika sportowa Szczecina. Część XVI: 2011

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 awanso-
wali 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 szcze-
cinie rozegrano turniej tenisa amatorów, w którym zwyciężyli w grze deblowej 
Mateusz chomik i andrzej Bieryłło. w szczecińskiej lidze amatorskiej gra 42 te-
nisistów, a prowadzi Piotr klim. w lipcu Marcin Matkowski i Mariusz Fyrsten-
berg 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 szu-
kać talentów tenisowych. w sierpniu w szczecinie odbył się turniej tenisa dzieci 
(do 12 lat z 9 krajów). szczecinianka Daria kuczer zajęła tam 2 miejsce, przegry-
wając 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 sporto-
wej. 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, któ-
ry w finale pokonał Francuza erica Prażona 2 : 1. we wrześniu polska para deblo-
wa 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 wie-
kowych zostali – Piotr krzysiński, Demonis Jałkowicz, krzysztof lachowicz i Da-
mian lachowicz. w październiku w szczecinie rozegrano kolejny turniej tenisa dla 
amatorów, w którym najlepiej zagrali Michał kurek i Jan więcławski. w paździer-
niku Matkowski i Fyrstenberg zakwalifikowali się do turnieju Masters w londy-
nie (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 na-
sterem. 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 zwycię-
żyli szczecinianie Bartosz Jemilianowicz i sandra Przywara. w grupie powyżej 
50 lat zwyciężył Mateusz kosiński ze szczecina. Podczas lutowych Mo w Mię-
dzyzdrojach 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 sto-
łowego 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 zorgani-
zowano 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 sporto-
wego z cyklu Grand Prix Pomorza zachodniego. w lutym turniej brydża w cho-
ciwlu wygrała szczecińska para wojciech waszkiewicz–tomasz Derba. w mar-
cu klub szachowy zoiM szczecin awansował do i ligi – zaplecze ekstraklasy. 
w klubie grali Damian wroński, Piotr wasylko, sławomir nijako, Paweł woźni-
cki, 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 laso-
cki ze szczecina. kolejny turniej brydżowy zorganizowany w wolinie wygra-
ła szczecińska para Halina i andrzej Fisowie. oni wygrali też następny turniej 
w Policach. w kolejnym turnieju brydżowym w wolinie zwyciężyli państwo Fi-
sowie, 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 za-
rządzania Us, który wygrała reprezentacja Xiii lo w składzie Patryk araszkie-
wicz, 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 szcze-
cińskie: ryszard kłosiński i andrzej Dębowski przed parą Łoziński (Goleniów) 
i Julian Pisarek (szczecin). w sierpniu w stargardzie odbył się turniej brydżo-
wy zorganizowany przez Uniwersytet trzeciego wieku. Pierwsze miejsce zajęła 
para tomasz Miedziuch i zdzisław sławiński (szczecin) przed witoldem Ma-
teńko 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 (szwe-
cja), a w trzecim dniu zwyciężyli zygmunt stachowiak i radosław liskowiak 
(Gorzów). w klasyfikacji generalnej zwycięstwo odniosła szczecińska para ro-
man szlachetka i andrzej Dąbrowski. w połowie października na MŚ w Ho-
landii 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 brydżo-
wy 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 
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w brydżu. wygrała para tomasz rusiecki i Damian wroński przed parą Grze-
gorz 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 tur-
niej 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. naj-
starszym uczestnikiem był 84-letni kazimierz karchu, a najmłodszym 6-letni 
kamil krupa. zwyciężył w nim krzysztof nakonieczny. w kwietniu w Gryfi-
nie w turnieju szachowym zwyciężył cezary laskowski przed zofią kubcewicz 
(oboje ze szczecina). w kwietniu w szczecinie odbył się cykliczny turniej szacho-
wy „4 Pory roku”. zwyciężył adam szuchnicki (szczecin), a w grupie B – Mi-
chał 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–Bra-
menhafen, który wygrali szczecinianie 16 : 6. w połowie maja w Międzyzdrojach 
zorganizowano wielki turniej szachowy, w którym zwyciężył Mateusz Bronowi-
cki 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 gru-
pie 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 wiel-
ki 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 Myśli-
borza. w Mielnie zorganizowano eliminacje do ogólnopolskiej olimpiady Mło-
dzieży w szachach, a uczestniczyło w niej 160 szachistów z całego województwa. 
najlepiej wypadli Damian Dąbrowski, ola Żukowska i Łukasz lanica (wszyscy 
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ze szczecina). w auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego odbył się turniej 
szachowy (30 min). wygrał nikołaj aliavdin (Myślibórz) przed Dariuszem oko-
niem (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, reprezen-
tujące 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 Łu-
kaszem 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 li-
powski. 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. Jolan-
ty 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 spor-
towej. 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 rów-
noważni 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 kwiet-
niu 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, któ-
ra zajęła 8 miejsce. w gronie juniorek najlepsza okazała się shasiswadze Gul-
sum z azerbejdżanu, a szczecinianka Magdalena andrzejewska zajęła 7 lokatę. 
także w kwietniu na mistrzostwach europy w Berlinie w gimnastyce sporto-
wej 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 skla-
syfikowano 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 akade-
mickich mistrzostw Polski w aerobiku w Gdańsku zawodniczki zespołu zachod-
niopomorskiego Uniwersytetu technologicznego w szczecinie wywalczyły brą-
zowe 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 ko-
łakowskich 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 miej-
sce. 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 sklasyfiko-
wano na 6 miejscu. indywidualnie wyróżniono nikolę krężelok. 

w listopadzie w chorwackim osijku odbył się Puchar Świata w gimnasty-
ce 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 Bębi-
cka (10 lat), Marta nowicka (13 lat), Małgorzata romaniuk (14 lat) i Marta nowi-
cka (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 wywalczy-
ła 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. Pre-
zes zachodniopomorskiej rady olimpijskiej mgr stanisław kopeć oświadczył, 
iż wojewódzkie Dni olimpijczyka odbędą się w 2011 r. w Białogardzie. w szcze-
cinie zorganizowano turniej strzelectwa sportowego (karabinek i pistolet). zwy-
ciężył 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 organi-
zowania w szczecinie Pucharu Świata w rajdach cross country Fia we wrześniu 
2011 r. w lutym w Dobrzyniu nad wisłą zorganizowano regaty żeglarstwa lo-
dowego (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 wrzu-
cał 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 mistrzo-
stwach 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 żeglar-
stwie 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 warsza-
wy. 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 narciar-
stwie alpejskim nagrodzeni zostali studenci zachodniopomorskiego Uniwersyte-
tu technologicznego (54 pkt) przed zawodnikami Uniwersytetu szczecińskiego 
(50 pkt) i akademią Morską (24 pkt). w gronie kobiet była ta sama kolejność. za-
wody rozegrano w czechach w szpindlerowym Młynie. Speed – to nowa dyscy-
plina rodem z niemiec. rozegrano ją po raz pierwszy w szczecinie (kometka bez 
siatek). w gronie seniorów zwyciężyli Patrycja szyluk i Jakub kosicki, a w gro-
nie 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 doł-
ków) zwyciężył zbigniew estkowski (85 uderzeń) przed Mariuszem Barrgan-
nem (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 ju-
niorów golfiści z wrocławia, a 2 miejsce zajęli szczecinianie Piotr Dębowski i Jan 
kaliński, w kat. netto sylwester chrzanowski i Jacek Uchański, a w grupie po-
czątkującej 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 zawo-
dach 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 zwy-
ciężył 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 ko-
lega 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 mo-
tocrossie (200 zawodników). w klasie 85 ccm Filip królikowski z kM szczecin 
zajął 3 miejsce, a klasie 250 ccm na 3 pozycji uplasował się krzysztof traczyń-
ski (kM szczecin), w klasie 450 ccm robert Mikruta był 17, a w klasie wetera-
nów 11 miejsce zajął Janusz Puhlmann. w klasyfikacji klubów klub Motorowy 
szczecin zajął 12 miejsce na 29 klubów. w maju zaingerowano rozgrywki futbo-
lu 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 zorga-
nizowano studenckie święto sportu w różnych dyscyplinach – rozgrywki, rekre-
acja, rozrywka, zabawa i taniec.

29 maja w Myśliborzu odbyły się motorowodne mistrzostwa europy. w kla-
sie 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 no-
wej dyscyplinie armwrestling (siłowanie się na rękę) mieszkanka choszczna jako 
reprezentantka szczecina zdobyła w turcji srebrny medal podczas zorganizowa-
nych tam Me w kat. ciężkiej osób niepełnosprawnych. w końca maja nad Jezio-
rem 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 nagro-
dzono ponad 200 szczecińskich sportowców. 5 czerwca w chodzieży odbyły się 
eliminacje do MP w sportach motorowodnych. w klasie Jt-250 Max lewandow-
ski (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 zachod-
niej. szczecinianin krzysztof traczyński zwyciężył w kl. 250 ccm, w kl. 450 ccm 
rafał Jasierski był 14., a Gracjan siemienowicz 19. w klasie weteran Janusz Puh-
lmann 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 Grze-
górzek (ironMan szczecin) oraz agnieszka cieślak (Biuro Podróży as szcze-
cin). w kategorii dzieci najlepsza była Danusia Bereś z Polic. aeroklub szcze-
ciński 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 szczeci-
nie na Bezrzeczu nowy ośrodek sportu – gry halowe i fitness. w Binowie w ko-
lejnym turnieju golfa najlepszymi okazali się Jan Galanty w netto i Grzegorz woj-
ciechowski 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 reprezen-
tant 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 szwedz-
kim 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 oble-
gane 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 po-
przez 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 zawodni-
ków w golfie). wśród kobiet zwyciężyła Dorota Jankowska przed elżbietą Gór-
ską, a wśród mężczyzn Marek Góra przed konradem chrzanowskim. w gro-
nie 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 sabu-
da (Binowo Golf), Mateusz szmit (kołczewo Golf), natalia kot (Masters te-
nis 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 slalo-
mie, a w kl. do 21 lat ada kusiak i Michał Flisiak wywalczyli medale brązo-
we 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 junio-
rów 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 doł-
ków 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-
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dzie figurowej. Juniorka (14 lat) idalia woźniak była pierwsza w jeździe figuro-
wej, 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 Mi-
chał Flisiak. szczecińska Husaria w futbolu amerykańskim zajęła w lidze trze-
cie miejsce. w październiku w Binowie odbył się turniej golfa Baltica Hades 
Golf 2011. w grach brutto zwyciężyła Dorota Jankowska przed elżbietą Gór-
ską 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 – te-
nis, tenis stołowy, badminton, squash. najlepszymi okazali się ireneusz Miklas, 
iwona rosik, Dariusz czekan. w tym roku minęła 25. rocznica śmierci szcze-
cińskiego himalaisty tadeusza Piotrowskiego (1939–1986), który zginął podczas 
zejścia z k2. Dwaj szczecinianie Bogusław Masal i Piotr Dul przejechali rowera-
mi alpy z austrii do włoch. w październiku amerykanin Peter Bronson wygrał 
turniej golfowy w Binowie, a na 2 miejscu uplasował się zawodnik Binowa ad-
rian 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, Mar-
cin iwiński, Jakub Żurawski, artur Hopter, Denis wąsowski, sebastian Mazur, 
szymon kujawa, Jakub aleksiejuk – opiekun, nauczyciel geografii Justyna Ma-
ruszewska). w październiku w szczecinie odbyły się okręgowe zawody w darcie: 
1. Piotr Łęga (Police), 2. Michał skorupa (szczecin), 3. Dariusz Żurański (kosza-
lin), 4. arkadiusz kowalczyk (Gorzów). olgierd Moskalewicz i Marek walburg 
zdobyli srebrny medal MP w rechotanie – turniej rakietowy. w połowie listopa-
da 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 męż-
czyzn 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 szcze-
cinianka 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 amerykańskie-
go darta. zwyciężył Manhattan Międzyzdroje, a indywidualnie najlepsi byli Mi-
chał skorupa, tomasz kasprzyk, Marek oloby, robert sadowski, lubomir Pawli-
cki i Piotr sobolewski. w listopadzie zorganizowano w szczecinie małą akademię 
squasha dla dzieci. klub golfowy z Binowa przekazał do szkół w zdrojach i w koł-
baczu 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 sportow-
ców 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 shoto-

kan. 
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 niepełno-
sprawnych w pływaniu. Prócz tego wyróżniono nagrodami specjalnymi czoło-
wych 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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Uwagi wstępne

od wielu lat międzynarodowe stosun-
ki ekonomiczne zdominowane są przez 
procesy międzynarodowej integracji eko-
nomicznej. Podlegają one zmianom iloś-
ciowym, jakościowym i strukturalnym. 
w największym stopniu proces regiona-
lizacji jest skonsolidowany i skoncentro-
wany na kontynencie europejskim. stąd 
też dynamicznie wzrasta liczba inicjatyw 
regionalnych ugrupowań ekonomicznych 
również na innych kontynentach. cechą 
charakterystyczną współczesnych tenden-
cji integracyjnych jest wzrost liczebno-
ści i znaczenia porozumień handlowych 
w obu amerykach, azji i na Pacyfiku. 
szczególnego znaczenia nabiera integra-
cja krajów azji wschodniej, wynikająca 
zarówno z wewnętrznych uwarunkowań 
rozwoju tego regionu, jak i uwarunkowań 
zewnętrznych, związanych ze zmieniają-
cymi się realiami gospodarki światowej. 

azję wschodnią cechuje ewolucyjne 
podejście do regionalizmu ekonomiczne-
go. 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 moż-
na wiązać z trzecią falą integracji, stały się 
doświadczenia kryzysu azjatyckiego z lat 
1997–1998. Procesy integracji w regionie 
azjatyckim mają specyficzną formę, nie-
spotykaną w innych częściach świata. 
chodzi tutaj o silną instytucjonalizację 
procesów integracyjnych w europie czy też 
znaczącą asymetrię o charakterze gospo-
darczym, jak to ma miejsce w przypadku 
ameryki Północnej. natomiast powiązań 
integracyjnych krajów azji wschodniej 
– jak zauważa autorka – nawet nie można 
jednoznacznie określić po stronie regio-
nalizmu lub regionalizacji. Jak podkreśla, 
charakter regionalizmu w tym regionie od-
dają dwa słowa: różnorodność i otwartość. 
Ponadto procesy te przebiegają przy braku 
silnego przywództwa i tworzenia nadbu-
dowy instytucjonalnej.

istotne jest uzyskanie odpowiedzi na 
pytanie: czy kierunki rozwoju regionali-
zmu azjatyckiego pozwalają na wyciągnię-
cie wniosków także dla innych regionów 
świata. 

Bogusława Skulska, Regionalizm ekonomiczny Azji Wschodniej. Jed-
no spojrzenie – różne wymiary, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu 2012, ss. 230
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ogólnie można stwierdzić, iż zagadnie-
nia nowego regionalizmu w azji wschod-
niej obejmują cztery ważne kwestie:
– usuwanie barier handlowych poprzez 

bilateralne i regionalne porozumienia 
o wolnym handlu i partnerstwie eko-
nomicznym,

– 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 ak-
tualny, 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 ca-
łej gospodarki światowej. Potencjał azji 
wschodniej determinuje znaczenie regio-
nalizmu ekonomicznego tego regionu i ma 
istotny wpływ także na gospodarki krajów 
członkowskich Unii europejskiej.

struktura pracy

elementem wyróżniającym azję wschod-
nią jest niewątpliwie dynamizm gospodar-
czy, zwłaszcza chin oraz państw azji Połu-
dniowo-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 gospodar-
cze, aktywna polityka gospodarcza oraz 
wzrost woli politycznej do pogłębiania 

współpracy (handlowej, finansowej) miały 
istotny wpływ na kształt nowego regiona-
lizmu ekonomicznego w azji wschodniej. 

Dlatego dobrze się stało, że na rynku 
wydawniczym ukazała się publikacja po-
święcona zjawiskom związanym z regiona-
lizmem 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 wzglę-
dów badawczych, a także z powodu istnie-
jącego niedoboru literatury naukowej na 
polskim rynku wydawniczym. znajomość 
tych problemów jest też szczególnie ważna 
w warunkach coraz większego otwarcia 
polskiej gospodarki na zagranicę i znacze-
nia regionu azji wschodniej w gospodarce 
światowej. 

analiza tak skomplikowanej mate-
rii, jak regionalizm ekonomiczny azji 
wschodniej, wymagała zarówno rozwa-
żań teoretycznych, jak i empirycznych. 
Dlatego też w pracy przyjęto konwencję, iż 
wątki teoretyczne stanowią podstawę roz-
ważań empirycznych. Publikacja składa 
się z pięciu integralnie powiązanych roz-
działów i części wnioskowej. 

w rozdziale pierwszym w syntetyczny 
sposób przedstawiono istotę regionalizmu 
ekonomicznego, a także związki między 
regionalizmem a multilateralizmem. waż-
na część rozważań nawiązywała w sposób 
bezpośredni do przedmiotu badań i była 
poświęcona ewolucji i cechom współ-
czesnego regionalizmu ekonomicznego 
w azji wschodniej. w rozdziale drugim 
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z kolei poddano głębokiej analizie bila-
teralne strefy wolnego handlu w regionie 
azjatyckim, podkreślając jednocześnie 
czynniki sprzyjające powstawaniu tych 
porozumień. szczególną uwagę zwrócono 
na uwarunkowania kulturowe jako deter-
minantę w kreowaniu regionalizmu ekono-
micznego w azji wschodniej. 

natomiast w rozdziale trzecim przed-
stawiono – w oparciu o ciekawe badania 
empiryczne – rozwój międzynarodowych 
sieci produkcyjnych w azji wschodniej. 
wskazano na podstawy teoretyczne zwią-
zane z dynamicznym rozwojem azjatyckich 
powiązań biznesowych, uzasadnianych 
na podstawie paradygmatu klucza gęsi 
i jego ewolucji oraz wartości głoszonych 
przez konfucjusza. w rozdziale czwar-
tym dzieła autorka odniosła się do jednego 
z najważniejszych aspektów regionalizmu 
ekonomicznego w azji wschodniej – za-
gadnień współpracy finansowej w regio-
nie. w tym kontekście podkreśla rolę in-
stytucji kształtujących tę kooperację i ich 
wpływ na wzrost wzajemnego zaufania 
i dobrych relacji sprzyjających osłabieniu 
negatywnych reperkusji globalnego kry-
zysu finansowego dla krajów regionu. 

w piątym, ostatnim rozdziale rozwa-
żania dotyczyły znaczenia instytucjona-
lizacji dla rozwoju regionalizmu ekono-
micznego w azji wschodniej. instytucje 
regionalne w tym regionie stanowią nowe 
zjawisko, gdyż przez wiele lat dominującą 
przesłanką badań był ich relatywny nie-
dostatek. aktualnie obserwujemy z kolei 
odmienną sytuację, a mianowicie powsta-
wanie gęstej sieci instytucji, których funk-
cjonowanie jest nawet czasami ze sobą 

sprzeczne. tym samym wymaga to nie-
wątpliwie 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 wy-
różnienie w pracy zasługuje unikatowa 
analiza roli azjatyckiego Banku rozwoju 
(aDB) jako inicjatora i koordynatora re-
gionalnych 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 re-
gionów gospodarki światowej. Jednocześ-
nie regionalizm ekonomiczny jest ukazany 
w kontekście szczególnego znaczenia war-
tości azjatyckich. autorka, na płaszczyź-
nie regionalizmu azjatyckiego, określa je 
jako „zbiór zasad i motywacji, które deter-
minują zachowania społeczeństw, rządów 
i organizacji, będąc spoiwem i motorem 
działań ekonomicznych i politycznych, 
a także motywując do kreowania określo-
nej architektury instytucjonalnej, w której 
konsensus i dążenie do kompromisu od-
grywają główną rolę”. 

ogólnie można uznać, iż zakres re-
alizowanych badań jest imponujący. ob-
jął 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 kryzy-
su finansowego w latach 1997–1998 dla 
ożywienia i intensywności koncepcji re-
gionalizmu ekonomicznego w tym regio-
nie. chodziło tutaj zwłaszcza o zmniej-
szenie uzależnienia ekonomicznego azji 
wschodniej od jej dotychczasowych part-
nerów gospodarczych w europie i amery-
ce Północnej. 

truizmem wydaje się teza, iż w ko-
lejnych dekadach XXi w. będziemy ob-
serwować wzrost i pogłębianie się proce-
sów regionalizacji ekonomicznej w azji 
wschodniej i będzie to sprzężone z dalszą 
instytucjonalizacją tych procesów. wydaje 
się, że przy sprzyjających warunkach po-
litycznych i uświadomieniu sobie przez li-
derów politycznych konieczności dalszych 
działań na rzecz wzmocnienia integracji 
handlowej i finansowej można spodziewać 
się strategii pogłębiania rozwijania współ-
pracy 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 współczes-
nej 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 ekono-
micznego azji wschodniej, logicznego za-
prezentowania tych zagadnień, z uwzględ-
nieniem specyfiki kulturowej tego regionu, 
a także przedstawienie najważniejszych 
porozumień integracyjnych azji wschod-
niej, w tym także azjatyckiego Banku 
rozwoju. tym samym recenzowana pub-
likacja jest pierwszą, tak kompleksową 
analizą regionalizmu ekonomicznego azji 
wschodniej w polskiej literaturze przed-
miotu. Dostarcza więc skondensowanych 
informacji na temat procesu regionalizacji 
w azji wschodniej, pełniąc przy tym waż-
ną funkcję dydaktyczną, przez co stanowi 
istotne kompendium wiedzy.

Ponadto atutem pracy jest też wyjątko-
wo atrakcyjne wydanie. Już nawet okładka 
książki w bardzo ciekawy sposób obrazu-
je temat zawarty w tytule pracy. ogólnie 
strona formalna recenzowanego dzieła jest 
wzorcowa i interesująca. 

KRySTyNA ŻOłąDKIEWICZ
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w grudniu 2010 r. szczecińskie towarzy-
stwo naukowe oraz instytut Historii i sto-
sunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
szczecińskiego zorganizowały konferen-
cję poświęconą polskiemu anarchizmowi, 
która odbyła się w Pobierowie. w 2011 r. 
wydana została książka pt. Studia z dzie-
jów polskiego anarchizmu pod redakcją 
eryka krasuckiego, Michała Przyborow-
skiego i radosława skryckiego1. 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. or-
ganizatorzy konferencji i redaktorzy książ-
ki 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 wy-
czerpującego podejścia w badaniach na-
ukowych wymaga jednak swoistego „do-
dania” do Studiów próby wyjaśnienia tego, 

1  Studia z dziejów polskiego anarchizmu, red. 
e. krasucki, M. Przyborowski, r. skrycki, szcze-
cińskie 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 deskryp-
cje, powoduje nieścisłości w kwalifikowa-
niu 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 po-
staciach tworzących ruchy polityczne. ni-
niejszy tekst stanowi próbę wskazania 
kryteriów, na podstawie których myśl 
polityczną określić należy jako anarchi-
styczną lub nie, albo też jako anarchizu-
jącą, tzn. zawierającą elementy systemu 
wartości propagowanych przez anarchi-
stów. Bezpośrednią inspiracją dla autora 
do wskazania poniższych kryteriów były 
niejasności w zakresie określenia spójno-
ści i tożsamości z anarchizmem nadrzęd-
nych wartości i przesłanek działalności 
wymienionych w szczecińskiej publikacji: 
edwarda abramowskiego, kazimierza 
zakrzewskiego i Jana wolskiego, a także 
„anarchokapitalizmu”�. 

�  niniejszy artykuł zawiera fragmenty przygo-
towywanej do publikacji książki pt. Ruch anarchi-

Czym jest anarchizm? Przyczynek do Studiów z dziejów polskiego 
anarchizmu, red. Eryk Krasucki, Michał Przyborowski, Radosław 
Skrycki, Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Hi-
storii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego 
2011
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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, wierze-
nia, przekonania – określonej grupy spo-
łecznej, zarówno w zakresie opisu rzeczy-
wistości społecznej, jak i postulowanych 
kierunków i dróg jej zmiany”3. elementa-
mi tak definiowanej ideologii są: wartości, 
grupa społeczna je reprezentująca, opis 
rzeczywistości, kierunki jej zmian w przy-
szłości, metody (drogi) walki. Jerzy wiatr 
ideologię określił jako „względnie usyste-
matyzowany 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 wyprowa-
dzone z tych idei dyrektywy działania”4. 
ta definicja z kolei nie zawiera wyraźnego 
określenia wizji przyszłości, choć ideolo-
gia jest tu względnie usystematyzowanym 
zbiorem, który charakteryzuje funkcjonal-
ny związek z dążeniami grupy. wojciech 
kostecki uznał, że ideologię tworzą trzy 
składniki: wizja rzeczywistości (która od-
zwierciedla jednocześnie rzeczywistość 
zastaną i interesy danej grupy), system 
aksjologiczny (który jest podstawą ocenia-
nia rzeczywistości zastanej i jej transpo-

styczny w Europie wobec przemian globalizacyjnych 
przełomu XX i XXI wieku.

3  r. tokarczyk, Współczesne doktryny politycz-
ne, wolters kluwer Polska, kantor wydawniczy za-
kamycze, kraków 2006, s. 26.

4 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 skonkrety-
zowane w postaci doktryny i programu 
uruchamiają działania w interesie grupy)5. 
Marek chmaj i Marek Żmigrodzki zdefi-
niowali ideologię jako „usystematyzowany 
zespół poglądów (idei), który jest wyra-
zem interesów jakiejś grupy społecznej, 
stanowiąc zespół dyrektyw do działania 
lub też formułowania programu konkret-
nych działań, zmierzających do utrwalenia 
lub zmiany danych stosunków społecz-
nych”6. 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 dyrek-

tyw taktycznych,
– warstwa sformułowań określających 

wzorce postępowania jednostkowego 
i zbiorowego7.

5 w. kostecki, Pojęcie ideologii i jej funkcje spo-
łeczne, w: Nauka o polityce, red. a. Bodnar, Pań-
stwowe wydawnictwo naukowe, warszawa 1984, 
s. 254.

6 M. chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do 
teorii polityki, wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
curie-skłodowskiej, lublin 2001, s. 76.

7 B. cywiński, Myśl polityczna Edwarda Abra-
mowskiego, w: Polska myśl polityczna XIX i XX wie-
ku, t. 2, red. H. zieliński, zakład narodowy im. os-
solińskich, wrocław 1978, s. 34.
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wspólne dla wszystkich sposobów de-
finiowania ideologii jest:
– określenie wartości będących funda-

mentem 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” uży-
wany jest na oznaczenie wszystkiego, co 
cenne i godne pożądania, pragnień i wysił-
ków ludzkich. wartości stanowią podsta-
wę formułowania ocen i punkt odniesienia 
w procesie kształtowania poglądów8. ich 
typologię, w odniesieniu do wartości poli-
tycznych, stanowi następujący podział za-
proponowany przez kazimierza Dziubkę: 
– makrospołeczne i mikrospołeczne,
– autoteliczne i instrumentalne,
– pierwotne i wtórne,
– realizowane i deklarowane,
– racjonalne i nieracjonalne,
– trwałe i efemeryczne,
– pozytywne i negatywne9.

Dla anarchistów pierwotną i nadrzęd-
ną wartością w rozumieniu przedmiotu 

8 H. Dubrzyńska, Elementy teorii polityki, wy-
dawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, 
s. 37–38.

9 k. Dziubka, Wartości polityczne, w: Studia z te-
orii polityki, t. i, red. a.w. Jabłoński, l. sobkowiak, 
wydawnictwo Uniwersytetu wrocławskiego, wroc-
ław 1999, s. 142–149.

pożądania jest wolność. w ekonomii i so-
cjologii wolność rozpatrywana jest jako 
stosunki społeczne. nauki te analizują sto-
pień, w jakim jednostki mogą dokonywać 
wyborów i korzystać z przywilejów w sto-
sunku do innych. Filozofia stara się udzie-
lić 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 normatyw-
na10. w historii myśli politycznej wolność 
ma wiele znaczeń i dlatego trudno o niej 
mówić bez posługiwania się przymiotnika-
mi dookreślającymi jej sens. Upraszczając, 
można stwierdzić, że z punktu widzenia 
jednostki – myślano o wolności, a z punk-
tu widzenia organizacji społecznej – o de-
mokracji. 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 ograniczo-
na wolnością drugiego, ale to ograniczenie 
nie jest w istocie umniejszeniem jej za-
kresu i zasięgu, ale utwierdzeniem istoty 
swobód. Jeśli bowiem, podążając za baku-

10  a. Heywood, Teoria polityki. Wprowadzenie, 
przekł. M. Jasiński, B. Maliszewska, D. stasiak, wy-
dawnictwo naukowe Pwn, warszawa 2009, s. 244.

11  M. król, Historia myśli politycznej. Od Ma-
chiavelliego po czasy współczesne, wydawnictwo 
arche, Gdańsk 1998, s. 9–10.
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ninowskim tokiem interpretacji1�, wolność 
jednego człowieka przejawia się w innym 
człowieku, czy szerzej – w społeczeństwie, 
to eliminacja drugiego człowieka lub ogra-
niczenie jego swobód byłyby zarazem 
ograniczeniem wolności pierwszego. Pra-
wo do życia człowieka jest zatem nie tylko 
moralnym nakazem, ale fundamentalną 
zasadą realizacji idei pełnej wolności.

idea wolności ujmowana jest w anar-
chizmie w sposób kolektywistyczny i in-
dywidualistyczny13 jednocześnie. indywi-
dualna wolność nie jest przeciwstawiana 
społeczeństwu w znaczeniu dobrowolnej 
wspólnoty jednostek. zgodnie z opinią 
sformułowaną w 1934 roku przez amery-
kańską antropolog ruth Benedict, prze-
ciwstawienie jednostki społeczeństwu 
spowodowane jest tym, że poprzez wyróż-
nienie regulujących funkcji społeczeństwa 
w naszej cywilizacji jesteśmy skłonni utoż-
samiać je z ograniczeniami nakładanymi 
przez prawo. Jeśli uznać to za podstawę fi-
lozoficzną o znaczeniu politycznym, two-
rzenie na tej podstawie antagonizmu jest 
w istocie naiwne14. 

1�  Por. M. Bakunin, Pisma wybrane, t. 1, przekł. 
B. wścieklica, z. krzyżanowska, książka i wiedza, 
warszawa 1965. 

13  na historyczny rozwój dwóch tendencji w inter-
pretacji idei wolności w myśli anarchistycznej wska-
zał także M. Bookchin. według niego pierwszą ten-
dencję stanowiło osobiste dążenie do indywidualnej 
autonomii, drugą zaś kolektywistyczne dążenie do 
wolności społecznej: M. Bookchin, Anarchizm spo-
łeczny czy anarchizm stylu życia?, przekł. i. czyż, 
oficyna wydawnicza Bractwa trojka, Poznań 2006, 
s. 6.

14  r. Benedict, Wzory kultury, przekł. J. Proko-
piuk, warszawskie wydawnictwo literackie Muza 
sa, warszawa 2002, s. 349.

wolność może być zatem realizowana 
w społeczeństwie, które stwarza możli-
wość jej ujawnienia. realizowana w ode-
rwaniu od społeczeństwa nie jest jednak 
wolnością „gorszą”, choć inną w formie. 
Pustelnik jest wolny, choć inaczej, ponie-
waż nie ma komu okazać swojej wolności, 
dysponuje jednak możliwością powrotu do 
społeczeństwa. rozbitek na bezludnej wy-
spie, który trafił na nią wbrew własnej woli, 
nie posiadając szalupy ratunkowej, nie ma 
możliwości powrotu na ląd. człowiek od-
izolowany od reszty społeczeństwa, od-
bywający 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 in-
nych ludzi (przykład więźnia) jest zaprze-
czeniem nadrzędnej wartości anarchizmu, 
zaś świadomy wybór, który nie ogranicza 
prawa do zmiany decyzji o wyborze (przy-
kład pustelnika) jest wolnością. wolność 
każdego jest zatem inną wolnością, wią-
że się z indywidualnym przeżywaniem 
swobód i poczuciem panowania nad sobą. 
wolność w społeczeństwie nie może być 
jednak skrępowana narzuconymi zasada-
mi, normami i obyczajami społecznymi. 
Ujawniona może być poprzez inne „jeste-
stwa”, również realizujące swoją wolność, 
która także nie jest skrępowana narzuco-
nymi 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 wol-
ność „do”. wolność negatywna determinu-
je wolność pozytywną. anarchiści uznali 
zatem za konieczną walkę z narzuconymi 
ograniczeniami (przykład więźnia), ma-
terialistyczną koncepcję świata, zgodnie 
z którą należy dążyć do opanowania przy-
rody (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 podej-
mowania decyzji i wpływania na swój los, 
do czego konieczne jest zniesienie wszel-
kich narzuconych ograniczeń. na poziomie 
społecznym anarchiści byli zwolennikami 
„realdemokracji”, czyli demokracji bez-
pośredniej i uczestniczącej, pozwalają-
cej na „samodecydowanie” o swoim losie 
i współdecydowanie o losie innych uczest-
ników społeczności dzięki ich bezpośred-
niej, dobrowolnej i świadomej zgodzie, co 
uniemożliwiały, w ich opinii, inne formy 
demokracji. taka wolność to także wolność 
nieuczestniczenia w anarchistycznej spo-
łeczności. zatem istotę interpretowania idei 
wolności stanowi pojęcie możliwości. Brak 
możliwości wyboru za sprawą nakazów 
pisanych, decyzji innych ludzi, narzucone-
go systemu wierzeń, tradycji i obyczajów, 
a także sytuacji materialnej jest ogranicze-
niem, a nawet zaprzeczeniem wolności.

anarchistyczna idea wolności ograni-
cza jednak możliwość szczegółowego kre-
ślenia obrazu przyszłości. sformułowanie 
ścisłych zasad i norm, niezależnie od for-
my, byłoby wyrazem nakazywania, a więc 
ograniczania lub likwidowania możliwo-

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 moż-
liwości wyboru, dróg, kierunków, ale nie 
nakazów. takie przykłady są jednak nie-
częste. czynili tak dziewiętnastowieczni 
myśliciele, np. Michaił Bakunin i Piotr 
kropotkin, współcześnie zaś tylko niektó-
re grupy anarchistów w europie zachod-
niej. współcześnie anarchiści częściej do-
wodzili możliwości wcielania w praktykę 
idei wolności poprzez realizowanie form 
życia komunalnego.

w katalogu innych wartości propago-
wanych przez anarchistów poczesne miej-
sce zajęły: równość, pluralizm, sprawied-
liwość, tolerancja. są to wartości właściwe 
cywilizacji europejskiej, które mieszczą 
się w szerokiej idei humanizmu.

w myśli anarchistycznej równość 
interpretowana jest, podobnie jak wol-
ność, przez pryzmat możliwości. ozna-
cza 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 rea-
lizowana z uwzględnieniem wartości, jaką 
jest pluralizm (różnorodność). nie walczyli 
zatem o zniesienie różnic, ale o zlikwido-

15  Por. P. sztompka, Socjologia. Analiza spo-
łeczeństwa, wydawnictwo znak, kraków 2005, 
s. 332.
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wanie nierówności społecznych, spowodo-
wanych przynależnością do różnych grup 
i zajmowania różnych pozycji, walczyli 
o zniesienie hierarchii i stosunków pano-
wania i poddaństwa. one bowiem ograni-
czają wolność. stąd równość jest wartością 
determinującą wolność. Sprawiedliwość 
oznacza natomiast możliwość posiada-
nia tego, na co się zasługuje z racji faktu, 
że jest się człowiekiem. sprawiedliwość 
to także równość. Tolerancja jest z kolei 
wartością służącą do zabezpieczenia róż-
norodności. Jest jednak ograniczona ideą 
wolności. Brak tegoż ograniczenia ozna-
czałby paradoksalnie reglamentację wol-
ności przez jej wrogów.

analizując wartości stanowiące esen-
cję myśli anarchistycznej w kontekście 
typologii zaproponowanej przez kazi-
mierza Dziubkę, należy uznać, że są one 
wartościami mikrospołecznymi. ich mak-
symalistyczna forma obejmuje bowiem 
ruch i jednostki go tworzące. ich zasięg 
podmiotowy jest zatem ograniczony. 
w przyszłości jednak wartości te miałyby 
przybrać charakter makrospołeczny. wol-
ność jest natomiast wartością autoteliczną, 
stanowi bowiem cel sam w sobie, pozosta-
łe wartości są instrumentem służącym do 
jej osiągnięcia. anarchistyczne społeczeń-
stwo jest wartością pierwotną, maksymali-
stycznie interpretowana wolność jest jego 
podstawowym warunkiem, a niezbędnymi 
składnikami pozostałe wartości tworzące 
system aksjologii anarchistycznej. warto-
ści anarchizmu są deklarowane (anarchiści 
poprzez nie deklarują, jak powinno być), 
ale i były realizowane w anarchistycz-
nych 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 charak-
ter 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 wyklucza-
jące się pojęcia. to bowiem, co ogranicza 
wolność, to zgodnie z najważniejszą war-
tością myśli anarchistycznej – władza. Po-
jęcie to dotyczy różnych sfer i przejawów 
ludzkiej działalności, a także stosunków 
międzyludzkich w wymiarze aksjolo-
gicznym, przyrodniczym i biologicznym. 
w ujęciu normatywno-formalistycznym 
źródłem i treścią władzy jest system norm, 
np. prawnych czy organizacyjnych, w uję-
ciu subiektywno-psychologicznym pojęcie 
władzy wyjaśniane jest przez predyspozy-
cje ludzkie do agresji, instynkt dominacji 
lub kumulację dóbr, z kolei w koncep-
cjach indywidualistyczno-socjologicznych 
władzę rozpatruje się na tle indywidual-
nych sprzeczności między wolnością jed-
nych i ograniczeniem wolności innych16. 
to ostatnie ujęcie jest najbliższe anarchi-
stycznej interpretacji władzy. 

socjologia polityki wyróżnia sześć ty-
pów definicji władzy: behawioralne (moż-
liwość modyfikowania zachowań jednych 
przez drugich), teleologiczne (wytwarza-

16  H. Dubrzyńska, Elementy…, s. 25.
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nie zamierzonych celów), instrumental-
ne (możliwość stosowania szczególnych 
środków), strukturalne (stosunek między 
rządzącymi i rządzonymi), wpływu (wy-
wieranie wpływu na innych), konfliktowe 
(podejmowanie decyzji w sytuacji kon-
fliktu 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 rozpatry-
wać jako sposoby zachowania ujawniające 
się w stosunkach między ludźmi. Ma wów-
czas postać relacjonalną, jest stosunkiem 
między podmiotami. sens władzy może się 
przejawiać w jej podmiotowości. władzą 
jest wówczas ktoś, kto może skutecznie wy-
dawać rozkazy i polecenia. władza to także 
proces decyzyjny, złożony, w którym wy-
stępują liczne i zróżnicowane podmioty18.

władza to zatem „zjawisko ogólno-
ludzkie i ogólnodziejowe, lecz wieloznacz-
ne oraz przejawiające się w wielorako zróż-
nicowanych formach, jednak stanowiące 
wertykalną i asymetryczną relację między-
ludzką, w której jedne podmioty (jednost-
ki lub grupy) są rządzące (rozkazodawcze), 
a inne – rządzone (podległe)”19. Politolo-
giczne 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.

18  P. winczorek, Wstęp do nauki o państwie, li-
ber, warszawa 2000, s. 19–22.

19  J. Bartyzel, Władza, w: Encyklopedia politycz-
na, t. 1, red. J. Bartyzel, B. szlachta, a. wielomski, 
Myśl polityczna: główne pojęcia, doktryny, formy 
ustroju, Polskie wydawnictwo encyklopedyczne, 
radom 2007, s. 439.

i jej skuteczność�0, a uszczegóławiając tak-
że: istnienie co najmniej dwóch partnerów, 
wyrażenie przez jednego z nich woli, po-
słuch i normy społeczne określające prawo 
wydania woli i powinność posłuchu�1.

istnienie władzy politycznej wiąże się 
z pełnionymi przez nią funkcjami. za Je-
rzym kowalskim, wojciechem lamento-
wiczem i Piotrem winczorkiem oraz Mar-
kiem chmajem i Markiem Żmigrodzkim, 
są nimi w szerokim ujęciu: integracja, 
dystrybucja, ochrona i funkcja struktu-
rotwórcza��. Pierwsza dotyczy zapewnie-
nia integralności władzy na określonym 
obszarze i hamowania tendencji odśrod-
kowych. Dystrybucja dotyczy rozdys-
ponowania społecznie pożądanych dóbr. 
ochrona to zapewnienie bezpieczeństwa. 
ostatnia funkcja obejmuje tworzenie me-
chanizmów, 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 podgrupy�3.

Poza samą ideą władzy, przeciwstawną 
idei wolności, anarchiści podważyli sens jej 
istnienia właśnie w kontekście pełnionych 
przez nią funkcji. integracja jako niwelo-

�0  J. Muszyński, Podstawy nauki o polityce, pań-
stwie i prawie, wydawnictwo adam Marszałek, to-
ruń 2007, s. 23.

�1  J.J. wiatr, Socjologia…, s. 113.
��  M. chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie…, 

s. 117–118.
�3  P. winczorek, Wstęp do nauki…, s. 30.



164 Recenzje * Omówienia * Polemiki

wanie tendencji odśrodkowych, np. w pań-
stwie, 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 potrak-
towane zostały jako stojące w niezgodzie 
z anarchizmem, ponieważ służyć miały do 
zapewnienia realizacji interesów grup rzą-
dzących. Podobnie z działaniami na rzecz 
bezpieczeństwa zewnętrznego. z kolei 
tworzenie mechanizmów zapewniających 
dostęp do władzy różnym grupom spo-
łecznym 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 termi-
nów związanych z władzą jest kategoria 
przymusu. Przymus jest cechą władzy i na-
turalnym przeciwieństwem dla kategorii 
realizowanej wolności. Jeśli pełna wolność 
to brak władzy, to także, co z tego wynika, 
brak przymusu rozumianego jako narzu-
conego wzoru albo nakazu postępowania 
i posłuchu dla władzy. z perspektywy pra-
woznawczej władza opiera się na stworze-
niu sytuacji przymusowej. Jak uznał an-
drzej 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 wystar-
cza samo przekonanie poddanego o takiej 
możliwości24. wiąże się to z szerokim ka-
talogiem środków sprawowania władzy, 
z takimi jak: manipulowanie informacja-
mi, pozwalające sterować ludzkimi zacho-
waniami, odpowiednia władcza dystry-
bucja pozostałych dóbr egzystencjalnych 
i moralnych oraz zagrożenie przemocą fi-
zyczną, 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 Basz-
kiewicz – nie może także rezygnować z jej 
użycia i liczyć wyłącznie na harmonię spo-
łeczną, wynikającą z powszechnej zgody 
na wspólny system wartości26. w taką har-
monię 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 anar-
chizmu w XiX w., tak i na przełomie 
XX i XXi wieku anarchiści uznali państwo 
za instytucję będącą materialnym przeja-
wem władzy. wielość cech, jakie państwo 

24  a. redelbach, Wstęp do prawoznawstwa, wy-
dawnictwo „Dom organizatora”, toruń 2002, s. 50.

25  P. winczorek, Wstęp do nauki…, s. 33–35.
26  J. Baszkiewicz, Władza, zakład narodowy 

imienia ossolińskich – wydawnictwo, wrocław, 
warszawa, kraków 1999, s. 7.
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posiada, składa się na opis tego zjawiska 
społeczno-historycznego:
– jest organizacją polityczną, czyli taką, 

która poprzez władzę publiczną or-
ganizuje 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 ob-
szar 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 żyją-
ce, zorganizowaną grupę społeczną, aparat 
władzy oraz fiskus, skarb i podmiot pra-
wa międzynarodowego. Definicje państwa 
opisują je przez pryzmat pełnionych przez 
nie funkcji (definicje funkcjonalne), ele-
mentów, wśród których zwykle uwzględ-
nia się ludność, terytorium i władzę, które 
zostały wskazane przez Georga Jellinka 
(definicje elementarne, strukturalno-ele-
mentowe), zbioru wyobrażeń dotyczących 
władczych stosunków międzyludzkich 
(definicje psychologiczne), społeczno-
ści politycznej (definicje socjologiczne) 
i panowania klasowego (definicje kla-
sowe, uznawane niekiedy jako odmiana 
socjologicznych)28.

27  w. lamentowicz, Państwo współczesne, wy-
dawnictwa szkolne i Pedagogiczne, warszawa 1996, 
s. 8–10.

28  B. szmulik, M. Żmigrodzki, Pojęcie, sposoby 
definiowania oraz cechy państwa, w: Wprowadze-

zdaniem amerykańskiego uczonego 
alexandra wendta, na istotę państwa skła-
da się pięć głównych cech: 
– porządek instytucjonalnoprawny, 
– organizacja roszcząca sobie prawo do 

monopolu na prawomocne użycie zor-
ganizowanej przemocy, 

– organizacja posiadająca suwerenność, 
– społeczeństwo, 
– terytorium29.

wśród definicji, które spotkały się ze 
szczególnym sprzeciwem anarchistów, 
były takie, które miały charakter postula-
tywny. anarchiści kwestionowali urzeczy-
wistnianie interesów społecznych, co miało 
być zadaniem państwa, dążeń i aspiracji lu-
dzi, zapewnienie im przez państwo stabil-
nej egzystencji, bezpieczeństwa, wszech-
stronnego rozwoju. Definicje zawierające 
postulaty odwołują się do koncepcji źródeł 
państwa w umowie społecznej30. ale tak-
że inne uzasadnienia istnienia państwa, 
zarówno religijne, jak i świeckie, wiążące 
jego powstanie z przemocą, konfliktami, 
czynnikami materialnymi, dyspozycjami 
psychicznymi, nie powodowały akcepta-
cji 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. szmu-
lik, 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 między-
narodowych, przekł. w. Derczyński, wydawnictwo 
naukowe scholar, warszawa 2008, s. 191.

30  J. Muszyński, Podstawy…, s. 80–81.
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z perspektywy anarchizmu najistot-
niejsza 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, pro-
kuratura, sądy, administracja itp.) i w sto-
sunkach zewnętrznych (np. siły zbrojne), 
po trzecie, przez prawo, a ściślej przez 
przymusowe obowiązywanie norm usta-
nowionych lub uznanych przez państwo, 
po czwarte, przez monopol stosowania 
przymusu fizycznego, ewentualnie dele-
gowanie go31. 

Przedmiot anarchistycznej krytyki, 
czyli władza, wskazuje na możliwość zob-
razowania wizji wolnościowej przyszłości. 
anarchiści jednak z reguły nie definiowali 
jej w sposób szczegółowy, gdyż byłoby to 
przejawem narzucania konkretnej koncep-
cji, a więc ograniczania wolności wyboru. 
stąd anarchistyczna przyszłość to zaprze-
czenie teraźniejszości: jej wizja została po-
zbawiona władzy wraz ze środkami spra-
wowania, a także państwa i jego atrybutów 
oraz kapitalistycznej formy gospodarczej. 
to wolność od władzy, państwa i kapitali-
zmu, ale i wolność do tego, czego brakuje 
w opinii anarchistów, w rzeczywistości 
państwowej – wolności.

anarchiści propagowali rozmaite me-
tody walki o wolnościowy cel. zwykle de-
klarowali, 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 definiu-
je się ją zwykle poprzez jej cechy: fun-
damentalny, przełomowy zakres zmian, 
masowa mobilizacja, tempo i gwałtow-
ność3�. Przyjmuje się, że rewolucja to naj-
ogólniej „gwałtowna przemiana radykal-
nie zrywająca z przeszłością”33 albo „nagła 
i bezprawna zmiana ustroju państwa lub 
jedynie grupy rządzącej, niosąca za sobą 
szereg modyfikacji o charakterze praw-
no-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 odniesie-
niu do systemu politycznego rewolucja za-
wsze jest nielegalna, nie musi też być reali-
zowana w interesie całego społeczeństwa, 
choć zazwyczaj jest interesem tym uza-
sadniana. Powstanie natomiast jest zawsze 
walką w interesie społeczności walczącej 
o wspomniany cel. Uzasadniane jest za-
tem wartością, jaką stanowi wolność, a nie 
interesem rewolucjonistów. rewolucja 
zmierza do zmiany lub zniszczenia obiek-
tu sprzeciwu – ustroju państwa, powstanie 

3�  P. sztompka, Socjologia…, s. 541.
33  a. wielomski, Rewolucja, w: J. Bartyzel, 

B. szlachta, a. wielomski, Encyklopedia…, s. 361.
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 pań-
stwa ogranicza wolność. 

Metody te łączyły się ściśle z bieżą-
cymi protestami przeciwko jednostko-
wym formom państwowych represji. cele 
bieżące nader często przybierały treść 
socjalną i realizowane były także meto-
dami syndykalistycznymi. Jedną z nich 
był strajk, w którym przerwanie produk-
cji ma wymiar negatywny (dla pracodaw-
cy), jak i pozytywny (kształtujący zaląż-
ki przyszłej rzeczywistości). anarchiści 
praktykowali także tzw. wywłaszczenia. 
redystrybucja dóbr oznaczała dla nich po-
wrót 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 pań-
stwa i organizowanie się w formie życia 
komunalnego.

Mając na uwadze powyższe cechy 
anarchizmu, wyrażające się w propagowa-
nych wartościach, przedmiocie sprzeciwu, 
wizji przyszłości i metodach walki o nią, 
odnieść je można do kierunków myśli po-
litycznej, których identyfikacja nastręcza 
trudności w ich kwalifikowaniu. Przy-
pomnieć zatem należy, że to właśnie idea 
wolności stanowi najważniejsze kryte-
rium różnicowania tego, co anarchistyczne 
i tego, co nie jest anarchizmem. to ona za-
tem powinna być podstawowym kryterium 
kwalifikowania myśli edwarda abramow-
skiego, kazimierza zakrzewskiego i Jana 
wolskiego do anarchizmu lub nie. Badając 
„anarchistyczność” poglądów tych myśli-
cieli i działaczy, należy zapytać o prze-

słanki ich myśli (wprost: czy idea wolności 
człowieka była przyczyną formułowania 
ich poglądów i krytyki zastanej rzeczy-
wistości, czy też może wartości, takie jak 
równość, wspólnotowość i sprawiedliwość, 
które dominowały w innych nurtach lewi-
cowej myśli politycznej?) oraz o jej cele 
(wprost: czy celem ich deklaracji i dzia-
łań 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 edwar-
da abramowskiego nie byłaby zasadna 
refleksja odnosząca się do konkretnego 
czasu tworzenia i rozwoju jego myśli? 
w pewnych okresach jego twórczości wy-
różnić można bowiem zbliżenie się abra-
mowskiego do komunizmu, socjalizmu, 
anarchizmu i kooparatyzmu (kooperaty-
wizmu)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 poli-
tycznej należy odnieść także do cechy, jaką 
stanowi przestrzeń jej tworzenia. w aspek-
cie historycznym ruch anarchistyczny 
w europie opierał swój program na myśli 
Michaiła Bakunina i Piotra kropotkina, 
a także Pierrea Josepha Proudhona – pre-
kursorów 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 kon-
tekście 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 anarchi-
stów europejskich trwałego i masowego 
wsparcia właśnie za sprawą indywiduali-
stycznej interpretacji idei wolności i po-
wiązania jej z nieograniczoną i nieskrępo-
waną swobodą dysponowania własnością. 
Ponieważ koncentracja własności może 
prowadzić do narzucania woli przez tych, 
którzy własność posiadają, tym, którzy są 
jej pozbawieni, taka sytuacja dla anarchi-
stów była zawsze ograniczeniem wolno-
ści, a nawet jej zaprzeczeniem. to władza 
ogranicza ludzką wolność, a możliwość 
nieposiadania własności, na którą wska-
zują anarchiści krytykujący libertarian, 
skazuje ludzi ubogich na poddanie się wła-
dzy i brak możliwości korzystania z wol-
ności w znaczeniu materialnym. wolność 
osiągania zysku może powodować nie-
równości majątkowe, które są przeszkodą 
w dążeniu do pełnej wolności wszystkich, 
a następnie jej utrwalania. o ile jednak 
w hierarchii wartości ideowych w liberta-
rianizmie wyżej usytuowana jest wolność, 
niżej zaś własność, o tyle sojusz anarchi-
zmu 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 anar-
chistów wobec każdej władzy, nie tylko 
politycznej, ale także ekonomicznej. Po-
nadto analiza anarchokapitalizmu z ko-
nieczności musi zostać oparta na tekstach 
myślicieli amerykańskich, a odwoływanie 
się do nich i traktowanie źródeł europej-
skich jako uzupełnienie tych pierwszych, 
pozbawia powyższe analizy waloru lokal-
ności i rzetelności. Pytanie o to, czy anar-
chokapitalizm jest częścią anarchizmu, 
jest zatem pytaniem o tożsamość tradycji 
filozoficznych, kondycję człowieka na róż-
nych kontynentach i materialny wymiar 
organizacji wyobrażanej przyszłości. 

niemniej jednak w Polsce do drugiej 
połowy lat dziewięćdziesiątych XX w. i na 
Ukrainie od końca lat dziewięćdziesią-
tych XX w. anarchokapitalizm traktowa-
ny był jako nurt anarchizmu i część ruchu 
anarchistycznego. Przyczyną zaniecha-
nia współdziałania anarchistów w Polsce 
z libertarianami były zarówno rozbieżno-
ści ideowe w zakresie indywidualistycz-
nego interpretowania idei wolności, która 
przez anarchistów kojarzona była ze swo-
bodami pomnażania własności i przemia-
nami globalizacyjnymi opartymi o zasady 
kapitalizmu, jak i w zakresie taktyki walki 
parlamentarnej propagowanej przez liber-
tarian, którą anarchiści odrzucali. 

z podobnych przyczyn, używając try-
wialnego stwierdzenia, anarchizmem nie 
jest myśl komunistyczna. w interpretacji 
marksowskiej komunizm jest stanem na-
stępującym po kapitalizmie i socjalizmie 
państwowym. Jest społeczeństwem bez-
klasowym, pozbawionym władzy, bez-
państwowym, a zatem wyzwolonym. wol-



169Recenzje * Omówienia * Polemiki

ność komunistyczna to jednak wolność 
kolektywna. Droga do niej wiedzie przez 
rewolucję klasową, w wyniku której oba-
lone miało zostać państwo kapitalistyczne 
na czele z klasą właścicieli środków pro-
dukcji – burżuazją. w nowym państwie 
socjalistycznym władzę sprawować miał 
proletariat, który w wyniku skomplikowa-
nych procesów rewolucyjnych, likwidują-
cych pozostałości państwa kapitalistycz-
nego, zrzekłby się swojej władzy w imię 
interesów ogólnoludzkich. anarchizm po-
minął etap państwowy w procesie rewolu-
cyjnym, uznając, że socjalizm utrwali się 
jako typ wzmocnionej państwowości i nie 
zostanie przekształcony w bezpaństwowe 
społeczeństwo komunistyczne. Dowodem 
miałaby być historia XX w. inne rozbież-
ności pomiędzy tymi kierunkami myśli 
politycznej dotyczą interpretowania świa-
ta. Dla anarchistów istotnym podziałem 
społecznym była dychotomia – rządzący 
i rządzeni. komunizm interpretuje stosunki 
polityczne z perspektywy klasowej. Prze-
miany społeczne są wynikiem walki rzą-
dzonych z władzą, ale w rozumieniu klas 
nieposiadających z posiadającymi. taka 
interpretacja jest bliska koncepcjom nie-
których 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 proleta-
riat stracił na znaczeniu z uwagi na prze-
miany w stosunku tych klas do środków 
produkcji. Proletariat wielkoprzemysłowy 
stał się tylko częścią klasy pracującej, zaś 

właściciele środków produkcji ustąpili 
miejsca elitom finansowym i właścicielom 
korporacji, którzy często poza środkami 
finansowymi nie są rzeczywistymi posia-
daczami środków produkcji.

Myśl komunistyczną i anarchistyczną 
cechują głębokie odmienności za sprawą 
nieprzerwanych sporów ideologicznych. 
niemniej jednak współdziałanie komu-
nistów i anarchistów miało miejsce pod-
czas wystąpień ruchu antyglobalizacyj-
nego, 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 interpretowane-
go z perspektywy myśli komunistycznej 
z XiX w. jako instytucji klasy właścicieli 
środków produkcji. 

szczecińska publikacja Studiów z dzie-
jów 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 możli-
wości alternatywnych rozwiązań”36. Jest to 
stwierdzenie mogące być jednocześnie 
postulatem do badań nad wpływem anar-
chizmu na utrwalanie swobód obywa-
telskich w państwach demokratycznych. 
cele programowe partii politycznych, któ-
rych działalność ma miejsce w ramach de-

36  Studia z dziejów…, s. 348.
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mokratycznego systemu politycznego, nie 
przekraczają granic określonych w syste-
mie zasad demokratycznych państw. Żąda-
nia ruchu anarchistycznego poza te grani-
ce wykraczają i przez system uznawane są 
za niemożliwe do zrealizowania. Jednakże 
ich wykorzystanie w części ograniczonej 
polem wspólnym i linią demarkacyjną sy-
stemu może być dlań pozytywne. 

Myślenie anarchistyczne zostało opar-
te na silnym przeświadczeniu o natural-
nym i niezbywalnym prawie człowieka 
do życia w wolności. Jednakże anarchizm 
przez obserwatorów zewnętrznych mógł 
być postrzegany jako infantylny, naiw-
ny i pozbawiony logiki. Dla anarchistów 
interpretowanie ich własnego myślenia 
w takich kategoriach było przejawem 
ograniczoności wyobraźni tychże obser-
watorów, którzy nieświadomi tego, żyli 
w otoczeniu demokratycznym za spra-
wą maksymalistycznie stawianych celów 
przez antysystemowe ruchy polityczne. 
warto zatem zwrócić uwagę na to, co 
anarchizm odrzucił w imię humanizmu, 
w imię potrzeb rzeczywistych całej ludz-
kości, które zdefiniował przez pryzmat 
nadrzędnych wartości. Możliwe do wy-
korzystania elementy tej krytyki mogłyby 
przysłużyć się reformowaniu systemów 
politycznych opartych na zasadach demo-
kracji i gospodarki rynkowej, które służyć 
winny wszystkim, co byłoby celowościo-
wo zgodne z anarchizmem, ale nie w anar-
chistycznej przyszłości, która jawi się jako 
utopijna i enigmatyczna. należałoby także 
pamiętać o arystotelesowskiej zasadzie 
„złotego środka” – odnosząc ją do struktu-
ry społecznej należy przypomnieć, że za-

niechanie radykalizmu myślenia (choć nie 
zaniechanie wykorzystania jego elemen-
tów zbieżnych z myśleniem systemowym), 
umiarkowanie w realizacji koncepcji po-
litycznych i szeroki stan średni sprzyjają 
trwałości państwa demokratycznego37. 
Przeciwna temu polaryzacja społeczeństw 
i prywatyzacja polityki społecznej, tym ra-
zem nie w skali krajów jak w XiX w., ale 
w wymiarze globalnym, wzmagać może 
społeczne wzburzenie i wzrost znaczenia 
politycznego ekstremizmu, już nie w zna-
czeniu możliwości wykorzystania jego po-
stulatów zbieżnych z polem systemu, ale 
żądań antysystemowych.

podsumowanie

Publikacja jest przyczynkiem do wy-
danych w szczecinie w 2011 r. Studiów 
z dziejów polskiego anarchizmu. Jej celem 
jest wskazanie kryteriów, na podstawie 
których określone kierunki myśli politycz-
nej mogą być kwalifikowane jako anar-
chistyczne 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 zakre-
sie nauk o polityce. adiunkt w instytucie 

37  Por. w.J. korab-karpowicz, Historia filozofii 
politycznej od Tukidydesa do Locke’a. Tradycja kla-
syczna i jej krytycy, wydawnictwo Marek Derewie-
cki, kęty 2010, 63–94.
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nauk Politycznych Uniwersytetu kazimie-
rza wielkiego w Bydgoszczy. kierownik 
zakładu edukacji wiedzy o społeczeń-
stwie i Historii oraz docent w instytucie 
Humanistycznym Państwowej wyższej 
szkoły zawodowej im. stanisława sta-
szica w Pile. autor trzech książek: Ultra-
lewica a współczesność. Idee, programy, 
praktyka, Piła 2006; Polski ruch anarchi-
styczny wobec współczesnych wyzwań po-
litycznych, Piła 2007; Polityczny wymiar 
kontestacji młodzieżowej w Polsce od lat 

siedemdziesiątych XX wieku, Piła 2008, 
trzech zbiorów materiałów źródłowych 
i współredaktor jednej monografii oraz 
ponad czterdziestu artykułów i rozdzia-
łów w książkach. Główne zainteresowania 
badawcze: anarchizm w europie, rady-
kalna lewica i skrajna prawica w Polsce 
i na świecie, koncepcje wizji przyszłości 
w programach ugrupowań politycznych, 
Polonia w stanach zjednoczonych.

Paweł Malendowicz

wydanie w 2006 r. przez Jerzego trede-
ra po raz „pierwszy drukiem w formie 
jak najwierniejszej oryginałowi z 1847 r., 
a więc w ówczesnej pisowni i z tamtą in-
terpunkcją, 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 Ka-
szubach, 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 czę-
ści: pierwszej: Ceynowy i Mosbacha „Wia-
domości o Kaszubach” z połowy XIX w.  
(s. 5–51) oraz drugiej – tekstu samego ręko-
pisu a. Mosbacha Wiadomości o Kaszubach  
(s. 54–83), szczęśliwie ocalałego w ostat-
niej zawierusze wojennej i przechowywa-

nego obecnie w Bibliotece zakładu naro-
dowego im. ossolińskich we wrocławiu1. 

na część pierwszą składają się pozba-
wione tytułu rozważania o a. Mosbachu 
i dotychczasowych wypowiedziach o jego 
rękopisie (s. 5–23) oraz wywody o Wartości 
materiałów utrwalonych w „Wiadomoś-
ciach o Kaszubach” (s. 23–50), w których 
rozpatrzono: 1) „Granice kaszub”; 2) wie-
dzę o języku kaszubów; 3) „o słowniczku 
Mosbacha”; 4) „Materiały etnograficzne”. 
Już samo porównanie objętości obu części 
wskazuje, że wywody wydawcy stano-
wią około 65% tekstu, zaś część źródłowa 
35%. nie byłoby w tym nic złego, gdyby 
w Wartości materiałów... wykazano ich 
rzeczywistą wartość i przydatność badaw-

1  J. treder pisze błędnie: Biblioteka zakładu na-
rodowego im. ossolineum we wrocławiu (s. 84), zaś 
na s. 7 poprawnie. 

O Ceynowy i Mosbacha „Wiadomości o Kaszubach” raz jeszcze
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czą, a tak nie jest. Podzielam jednak głów-
ną 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 sprawiedli-
wiej byłoby nazwać Ceynowy i Mosbacha 
„Wiadomość o Kaszubach”, niż ograni-
czać jego autorstwo tylko do Mosbacha. 

Pierwszym badaczem, który rękopiso-
wi Mosbacha poświęcił więcej uwagi, była 
Damroka Majkowska�. oryginał rękopisu 
i jej ustalenia wykorzystał r. ergetowski 
w monograficznym zarysie a. Mosbacha3. 
Jego ustalenia dotyczące genezy i okolicz-
ności powstania manuskryptu Mosbacha 
– podobne do Majkowskiej – przyjął J. tre-
der4. D. Majkowska stwierdziła, że druko-
wi zwolnionemu 1 grudnia 1847 r. przez 
cenzora rękopisu Mosbacha „przeszkodzi-
ła w tym zawierucha wiosny ludów”5, nie 
podając żadnego na to dowodu. Podobnie 
postąpił r. ergetowski, pisząc: „rozgry-
wające się we lwowie wypadki nadciągają-
cej właśnie wiosny ludów uniemożliwiły 
jego ogłoszenie”6. J. treder bezkrytycznie 
przyjął to stanowisko, stwierdzając: „zna-
ny 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. 

3  r. ergetowski, August Mosbach (1817–1884), 
wrocław–warszawa–kraków 1968.

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

5 D. Majkowska, Teksty Cejnowy…, s. 488.
6 r. ergetowski, August Mosbach…, s. 85. 

ła”7. takich „przeszkód” czy „wypadków” 
w grudniu 1847 r. i w najbliższych miesią-
cach w historii lwowa nie zdołałem się do-
szukać. Jeszcze ważniejsze jest, że w 1848 r. 
ukazały się cztery numery „Biblioteki za-
kładu...”. Do kwietnia 1848 r. jej redakto-
rem pozostawał wincenty Pol, który w jej 
pierwszym numerze 1848 r. opublikował 
dalszy ciąg opisu swojej podróży europej-
skiej, 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”8. niczym nieudo-
kumentowana hipoteza o „przeszkodach” 
czy „wydarzeniach” wiosny ludów jako 
przyczynie nieopublikowania Mosba-
cha Wiadomości o Kaszubach – zgłoszo-
na przez D. Majkowską9, przyjęta przez 
r. ergetowskiego10, bezkrytycznie powtó-
rzona jako rzecz dowiedziona w Ceynowy 
i Mosbacha  „Wiadomości”11 – jest więc 
nieprawdziwa. konstatacja ta ma bardzo 
duże znaczenie, bo z podanych wyżej po-
wodów w 2004 r. w sprawie nieopubliko-
wania omawianego artykułu Mosbacha 

7 J. treder, Ceynowy i Mosbacha „Wiadomość…, 
s. 7.

8 J. Hanik, J. rosnowska, Pol Wincenty Teren-
cjusz Jakub (1807–1872), Polski słownik Biogra-
ficzny 1883, 27, s. 258–259; r. ergetowski, August 
Mosbach…, s. 84.

9 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 do-
tarła do wrocławia najpóźniej 4 grudnia. 
Dla lojalnego jeszcze w tym czasie Mos-
bacha, ale z upływem lat coraz bardziej 
konserwatywnego obywatela państwa pru-
skiego i zainteresowanego dobrymi stosun-
kami z władzą, niemożliwością było sła-
wić imię zdrajcy i obnosić się współpracą 
z nim. Dlatego kontrowersyjny Mosbach1� 
zażądał wycofania artykułu z drukarni 
i nadesłania rękopisu. Prawdopodobnie 
stało się to już w połowie grudnia 1847 r. 
czy fragment rozmowy Polaka z kaszu-
bą o Judaszu jako zdrajcy chrystusa w 
Krotochẁĩlnej rõzmòwie... nie był reakcją 
na postępek Mosbacha, wywodzącego się 
z żydowskiej rodziny?”13. 

1�  Przymiotniki określające postawę a. Mosba-
cha oparłem na jego biogramie pióra r. ergetow-
skiego w Polskim słowniku biograficznym (1977, 22, 
s. 35–36), który pisał m.in.: „ideowa postawa Mos-
bacha przechodziła znaczne ewolucje. od społecz-
nego radykalizmu, poprzez zbliżenia do utopijnego 
chrześcijańskiego socjalizmu, wzmożone sympatie 
dla mieszczańskich rewolucji w okresie wiosny 
ludów, ku pozycjom zachowawczym w czasie wy-
padków 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 opo-
zycji wobec jego naukowych twierdzeń traktował 
z niechęcią, posuwając się nawet do ogłaszania prze-
ciw nim pamfletów” (s. 35). „Jego cechy charakteru: 
wybuchowość, zaciekłość, upór, czyniły go trudnym 
do współżycia” (s. 36).

13  F. ceynowa, Teksty więzienne, z rękopisu od-
czytał, opracował i wstępem opatrzył z. szultka, 
wejherowo–Puck 2004, s. 24–25.

Przydługi ten cytat przytoczono 
w celu pokazania, co na ten temat napi-
sano w recenzowanej książce: „Fałszywie 
zatem jest samo założenie szultki, a jego 
konsekwencją cała przedziwna opowieść 
o rzekomo konserwatywnym, kontrower-
syjnym, 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 żad-
nych podstaw źródłowych, sugeruje, że 
»wiele wskazuje« na korespondencję cey-
nowy z Mosbachem, podkreśla: »przynaj-
mniej 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 Wia-
domości... klarownie nie określono, cho-
ciaż wypowiedź zajmuje dwie strony 
druku. stwierdzono, że „wiadomości po-
dane przez ceynowę również mogły nie 
zadowolić [Mosbacha – z.sz.], zwłaszcza 
w konfrontacji z treścią raportu Preisa. 
ceynowa wtedy jego [artykułu Mosba-
cha Wiadomość – z.sz.] zawartości nie 
znał, a gdyby nawet znał, to nie był jesz-
cze w stanie odnieść się do tego krytycz-
nie, tzn. sprostować błędy i uzupełnić opis 
kaszubszczyzny [...]. Może w tym tkwi 
część odpowiedzi na intrygujące pytanie, 

14  J. treder, Ceynowy i Mosbacha „Wiadomość..., 
s. 13.
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dlaczego ta Wiadomość... »wymagała« 
pośrednictwa Mosbacha, choć przecież 
jego kompetencje w tym zakresie – ka-
szubskim! – były niedostateczne [...]”15. „i 
w tym można by może upatrywać powód, 
że potem już [Mosbach – z.sz.] do tego [ar-
tykułu Wiadomość – z.sz.] nie wrócił: po 
uspokojeniu się sytuacji politycznej i gdy 
Pol przestał być redaktorem pisma »Bi-
blioteki zakładu...« [...]. „Mógł też uznać, 
że główne materiały kaszubskie są włas-
nością ceynowy, a zatem dlaczego to on 
miałby je wydawać i promować, w dodat-
ku tylko w mniej atrakcyjnym przekładzie 
polskim. sam ceynowa zresztą wtedy już 
mógł nie być tym zainteresowany i zapew-
nie aprobował decyzję Mosbacha”16.

cytaty te niepoparte żadnymi dowo-
dami, jeśli nie liczyć uwagi o niekompe-
tentności Mosbacha w sprawach kaszub-
skich, przytoczono, aby na ich podstawie 
czytelnik sam wyrobił sobie zdanie o przy-
czynach wycofania przez Mosbacha swe-
go 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 ksią-
żeczki – jak zobaczymy – wykluczających 
jakiekolwiek kontakty Mosbacha z ceyno-
wą 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 dru-
ku Wiadomości... skoro „aprobował”, to 
Mosbach musiał się z ceynową kontakto-
wać. to jedna z bardzo wielu sprzeczności 
w Ceynowy i Mosbacha „Wiadomości”.

Data 1 grudnia 1947 r., czyli impri-
matur lwowskiego cenzora, wyznacza ter-
minus ad quem manuskryptu Mosbacha. 
natomiast bardziej skomplikowany jest 
terminus a quo, gdyż łączy się z podstawą 
źródłową manuskryptu Mosbacha, otrzy-
maną od ceynowy. Mosbach zakończył 
go stwierdzeniem: „wiadomość niniejszą 
o kaszubach ułożyłem po większej części 
według notatek przed kilku laty udzie-
lonych 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, po-
daję go do zamieszczenia w czasopiśmie, 
myśląc, że może się stanie pobudką dla 
miłośnika dziejów słowiańskich, by grun-
townie zbadał ową krainę, ściśléj skréślił 
siedliska tamecznych słowian, spisał na-
zwiska 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 in-
formacje w Ceynowy i Mosbacha „Wiado-
mości”, 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 zakła-
du...”.

2. rękopis mógł „powstać wkrótce po 
przyrzeczeniu [Mosbacha – z.sz.] da-
nym 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 pub-
likacji właśnie w tym roku obu teks-
tów w »Jutrzence« [...]: Wiléjá Noweho 
Roku i Szczodráki [...] Przypuszczalnie 
materiałom etnograficznym przekaza-
nym 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 ów-
czesne dokonania ceynowy, dojść mu-
simy do wniosku, że Mosbach otrzymał 
od ceynowy wszystko, czym wówczas 
mógł dysponować. Mosbach po przy-
rzeczeniu w 1847 roku tekstu Polo-
wi nie miał ani czasu, ani możliwości 
skontaktowania się z ceynową. Mógł 

18  zakład narodowy im. ossolińskich we wroc-
ławiu (dalej zn im. ossolińskich), Manuscripta in-
stituti 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.

nie wiedzieć nawet o jego uwięzieniu19. 
nie korygował zatem z nim potem bra-
kujących elementów [...] czy też pisowni 
i błędów [...] nie konsultował nawet wąt-
pliwości związanych z sensem przekła-
du [...]” (s. 9–10). 

4. „Mosbach nie miał również świado-
mości, że autor Rozmowy Polaka z Ka-
szubem, 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 dlate-
go „zresztą obchód ten [opis obrzędu 
– z.sz.] zbyt krótki�0, a zapewne nie-
dokładnie opisałem z powodu poda-
nych mi materiałów niedostatecznych” 
(s. 10).

„zamierzał zatem Mosbach druko-
wać w 1847 roku to, co »przed kilku laty« 
otrzymał od ceynowy, uzupełniwszy 
to wszakże danymi z innych, nowo po-
znanych źródeł, wymienionych przezeń, 
tj. Preisa, nieznanych wtedy ceynowie” 
(s. 10–11). „tak mają się fakty i płynące 
z nich wnioski, nieuświadomione czy lek-
ceważone przez zygmunta szultkę w pub-
likacji: F. ceynowa, Teksty więzienne [...] 
stworzył w niej „»przypadek« Mosbacha”, 

19  zdanie: „Mógł nie wiedzieć nawet o jego uwię-
zieniu” dowodzi nieznajomości przez autora elemen-
tarnych źródeł publikowanych oraz literatury zwią-
zanej z berlińskim procesem. 

�0  tamże, s. 23. znowu błędna lekcja, winno być 
„krótko”, a nie „krótki”.
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aby uzasadnić istnienie kontaktów ceyno-
wy ze środowiskiem towarzystwa litera-
cko-słowiańskiego” (s. 11).

teoretycznie i na pierwszy rzut oka 
stworzona wersja wydawać się może moż-
liwą do zaakceptowania, co nie oznacza, 
że oddaje ona minioną przeszłość zgodnie 
z jej rzeczywistym przebiegiem. Dowo-
dzenie częściowej, ale o podstawowym 
znaczeniu, jej nieprawidłowości prze-
prowadzimy w dwóch etapach: najpierw 
przytoczymy dowody zawarte w Ceynowy 
i Mosbacha „Wiadomości...” tę życzenio-
wą koncepcję podważające, zaś w drugim 
etapie przedstawimy własną propozycję. 

W  Ceynowy i Mosbacha „Wiadomo-
ści” czytamy, że „Mosbach otrzymał od 
ceynowy wszystko, czym ten wówczas 
mógł dysponować” (s. 9–10). na s. 14 
stwierdzono: „rękopis ten [Rozmowy Po-
locha z Kaszubem – z.sz.] musiał on [Mos-
bach – z.sz.] widzieć, ale nie znał ani jego 
treści, ani języka (np. kaszubskiej ortogra-
fii ceynowy!), ani faktycznego autora, ani 
rzeczywistego czasu napisania [...] Mos-
bach nie znał nawet poprawnego tytułu, 
gdyż napisał: Malutkiéj objętości jest ręko-
piśmienna Rozmowa Polaka z Kaszubem 
napisana przez ks. szmudę z Pucka w koń-
cu 18go wieku...”. wymienienie jej jednak 
przez Mosbacha przemawia za tym, że 
podstawowa wersja [podkreślenie z.sz.] 
tego utworu powstała już przed uwięzie-
niem 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 czy-
tał...”. Jak Mosbach mógł ocenić utwór, 

którego autora, języka i treści nie znał, zaś 
jeszcze większą tajemnicą pozostaje, na ja-
kiej podstawie autor Ceynowy i Mosbacha 
„Wiadomość” mógł napisać, że „podsta-
wowa wersja” tego utworu powstała przed 
marcem 1846 r. cytat ten świadczy tylko 
o tym, że pod koniec 1847 r. Mosbach wie-
dział o istnieniu rękopisu pt. Rozmowa..., 
którego faktycznym autorem był ceynowa 
i który ponad wszelką wątpliwość 1 lutego 
1848 r. wysłał go z więzienia do szcze-
cina�1. Mosbach wiadomości o rękopisie 
najpewniej dostał od jego autora, ale nie 
wiemy kiedy. Jest to jednak przesłanka 
wskazująca, że Mosbach utrzymywał kon-
takty z ceynową, gdy przebywał on w wię-
zieniu, bo Rozmowa powstała w Moabicie. 

Przypomnijmy, autor Ceynowy i Mos-
bacha „Wiadomości” utrzymuje, że cey-
nowa przekazał Mosbachowi w 1843 r. 
wszystkie materiały kaszubskie, jakie po-
siadał, 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 Mo-
abicie? 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 Roz-
mowie od ceynowy, kiedy ten odsiadywał 
wyrok w Moabicie i prawdopodobnie nad 
nią pracował; poinformował go, że po-
siada „maleńkiej objętości” rękopiśmien-

�1  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 Ka-
szubem napisanej przez ks. szmudę rodem 
z Pucka w końcu 18. wieku – jak czytamy 
u Mosbacha, chociaż faktycznie jej auto-
rem 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 ko-
walskiego z około 1770 r. o tym nazwisku, 
burmistrzem Pucka w 1772 r. był Georg 
laurentius schmuck, zaś siostra ceyno-
wy 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 fikcyjną��. chociaż autorem 
wymienionego utworu był ponad wszel-
ką wątpliwość ceynowa, to jednak ksiądz 
schmuck, a nie szmuda, jest postacią hi-
storyczną, gdyż karmelita ewaryst (Jan) 
schmuck w latach 1796–1799 był komen-
darzem w tyłowie koło wejherowa, zaś 
w 1804 r. proboszczem w Pogorzałej wsi 
(wernersdorf) koło Malborka, gdzie zmarł 
4 kwietnia 1806 r.�3 J. treder w innym miej-
scu stwierdza, że XViii-wieczny „schmuk 
(szmuda)” to postać fikcyjna oraz iż Mos-
bach nawet nie kojarzył ceynowy jako 

��  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.

�3  informację o ewaryście schmucku zawdzię-
czam życzliwości śp. ks. H. Mrossowi, przekazanej 
mi 21 stycznia 1996 r. 

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 za-
liczył ją do piśmiennictwa kaszubskiego. 
ważniejsze jest, że nie wymienił żadnej 
publikacji ceynowy, chociaż ponad wszel-
ką wątpliwość z nich korzystał. Przyczyn 
takiego postępowania Mosbacha nie zna-
my, zaś mnożyć hipotez nie chcemy, ale 
wydaje się, że wymienił ją, ponieważ jej 
autorem miał być jakoby ks. szmuk.

Dalszym ważkim dowodem tych kon-
taktów jest opis granic kaszub, sporządzo-
ny bardzo nieudolnie i nieklarownie przez 
Mosbacha na podstawie materiałów prze-
kazanych mu przez ceynowę i schema-
tycznie przedstawionych w recenzowanej 
książce. informacji uzyskanych od ceyno-
wy Mosbach nie rozumiał i dlatego opisał 
granicę kaszub w ten sposób, że na od-
cinku 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, wyty-
czającej ich bieg od ujścia wisły do Gnie-
wu, stąd przez tucholę do Jastrowia, dalej 
biegiem słupi do Ustki, stąd przez lębork 
– Bytów do Miastka25. Granica się nie za-
mykała, 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  J. treder, Ceynowy i Mosbacha „Wiadomość..., 
s. 55.
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obszarem językowym w połowie XiX w. 
nie znam drugiego takiego lub zbliżone-
go opisu granic kaszub pióra ceynowy, 
zaś wymienione przez Mosbacha nazwy 
kaszubskich grup językowych nie pozosta-
wiają wątpliwości, że Mosbach nie korzy-
stał ze wspomnianego spisu kaszubskich 
nazw miejscowości z 1844 r., bo występują 
u Mosbacha w innej kolejności – i co waż-
niejsze – większość obejmować miała inny 
obszar, i co najważniejsze Mosbach zakoń-
czył ich wyliczanie słowami: „nareście 
między Głowicą [Główczycami – z.sz.] 
a ujściem słupicy [słupi – z.sz.] koło je-
ziora Garden [Gardno – z.sz.] mieszkają 
słowianie”26, których ceynowa odwiedził 
i poznał w 1845 r.27 Dlatego nazwa ta po-
jawiła się pierwszy raz w znanych teks-
tach ceynowy, co w Ceynowy i Mosbacha 
„Wiadomości...” przemilczano, natomiast 
w innych publikacjach autor tej rozpra-
wy z naciskiem podkreślił, że dopiero po 
1856 r., czyli po podróży Hilferdinga, „wy-
sypały” się jakoby w pismach ceynowy et-
nonimy i choronimy z Pomorza, co w od-
niesieniu do Pomorza zachodniego nie jest 
prawdą28. stąd wnioskujemy, że ceynowa 
przekazał Mosbachowi przynajmniej część 
materiałów granicznych najwcześniej je-
sienią, a nie wszystkie w 1843 r.

Druga część opisu granicy, szczegóło-
wa, od silna do Jastrowia, pokrywająca się 

26  zn im. ossolińskich, i/2247, s. 2.
27  sprawie tej poświęcimy niebawem osobne 

studium.
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 dosko-
nale poznał te tereny w czasie odwiedzin 
brata Józefa w wałdowie, miejscowości 
prawie położonej na tejże granicy. Po-
nieważ 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 uwię-
zionego ceynowy z Mosbachem dostarcza 
analiza tekstów etnograficznych, opubliko-
wanych przez tego ostatniego. autor Ceyno-
wy i Mosbacha „Wiadomości” prawdopo-
dobnie 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 swo-
je (skąpe!) notatki kaszubologiczne. wśród 
nich mogły być rozpoczęte wcześniej prace, 
np. teksty etnograficzno-folklorystyczne, 
które potem w więzieniu »szlifował«. ina-
czej bowiem stwierdzić by trzeba, że znane 
mu z autopsji, m.in. zwëczaje kaszëbskje 
opisał w celi wyłącznie z pamięci. wtedy 
jednak mimo wszystko wyraźniejsze by-

29  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 wy-
drukowanymi (1843 r.), jak też między pol-
skimi Mosbacha a kaszubskimi więzien-
nymi 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 charaktery-
styczny dla wnioskowania i dowodzenia 
w recenzowanej książce. na zupełnie bez-
dowodnej tezie (a zobaczymy, że fałszy-
wej), że ceynowa musiał wnieść do wię-
zienia notatki kaszubologiczne, buduje się 
przypuszczenie: „wśród nich mogły być 
[...] teksty etnograficzno-folklorystycz-
ne”, nad którymi w więzieniu pracował. 
to przypuszczenie pozwala na zgłoszenie 
tezy, że gdyby notatek tych nie wniósł do 
więzienia, to zwyczaje kaszubskie opisy-
wał w nim „wyłącznie z pamięci”, a wów-
czas – kolejna teza – „wyraźniejsze byłyby 
różnice w kaszubskim słownictwie języka 
opisu między owymi więziennymi a dwo-
ma (trójjęzycznymi) wcześniej wydruko-
wanymi (1843 r.), jak też między polskimi 
Mosbacha a kaszubskimi więziennymi 
ceynowy, których odpisy Mosbach otrzy-
mał 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 Mos-
bach w 1843 r. tę piramidalnej konstrukcji 
hipotezę nie poparto żadnym dowodem, 
a jeszcze ważniejsze jest, iż stwierdza się, 

że w 1843 r. Mosbach otrzymał od ceyno-
wy odpisy rękopisów oddanych do druku. 
Przecież oryginały rękopisów ceynowy 
trafiły do redakcji, więc ceynowa musiał-
by zrobić dla Mosbacha lub siebie odpisy 
z odpisów. najważniejsze jest, że zaprze-
czano 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 pomy-
ślenie nad tym, co ów młody kaszuba 
– buntownik miał w torbie podróżnej, gdy 
go po dwutygodniowym pościgu schwy-
tano (6 iii 1846). Miał przecież jakiś cel 
w ucieczce i ukrywaniu się, wiedząc, że 
zostanie schwytany i że czeka go co naj-
mniej długie więzienie” (s. 15–16) i dlate-
go zabrał „notatki kaszubologiczne”. ro-
zumowanie to kojarzy mi się z licentia 
poetica, gdyż ceynowa sam napisał, że 
w chwili aresztowania miał przy sobie tyl-
ko koc, który mu odebrano w więzieniu 
w starogardzie Gdańskim30. Po tych „wy-
jaśnieniach” są zrozumiałe powody niepo-
wodzenia 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 etnograficz-
ne 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 ru-
chu 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 pis-
mach więziennych ceynowy, inne zostały 
przez niego wydane po odzyskaniu wol-
ności31. na czym polegały „objaśnienia” 
Mosbacha, najlepiej widać z zestawie-
nia jego 10 początkowych przysłów i ich 
odpowiedników z tekstów więziennych 
ceynowy. 

kaszubskie podobieństwo językowe 
wykazanych tekstów nie pozostawia wąt-
pliwości, że ich autorem był ceynowa. Dla 
nas nieważne są polonizowane słownictwo 
i pisownia oraz opuszczone przez Mosba-
cha przysłowie zapewne dlatego, że go nie 
rozumiał; o wiele ważniejsza jest kolej-
ność 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 najpóź-
niej w pierwszych dniach stycznia 1848 r., 
gdyż w więzieniach w starogardzie Gdań-
skim i Grudziądzu o jakiejkolwiek pracy 
badawczej czy piśmiennictwie nie mogło 
być mowy. kiedy ceynowa udostępniał 
Mosbachowi swój zbiór przysłów, nie sta-
nowił on jakichś „skąpich notatek kaszu-
bologicznych”, ale uporządkowany rękopis 
kaszubskich przysłów; najpewniej było 
to w 1847 r. wykluczone jest, aby cey-
nowa w więzieniu spisał przysłowia w ta-
kiej samej kolejności i przy zachowaniu 
prawie tego samego słownictwa kaszub-
skiego co cztery–pięć lat wcześniej – jak 

31  J. treder, Ceynowy i Mosbacha „Wiadomość…, 
s. 37.

utrzymuje się w Ceynowy i Mosbacha 
„Wiadomości”.

z podobną sytuacją mamy do czynie-
nia odnośnie do zabobonów. w Ceyno-
wy i Mosbacha „Wiadomości” czytamy: 
„większość [zabobonów – z.sz.] opubliko-
wana została w cey–obr 23–243�, gdzie jest 
ich nawet więcej, ale są tak źle zapisane, że 
nieraz nie do zrozumienia. Brak wśród nich 
sześciu, mianowicie u Mosbacha zawierają-
ce wyrazy kur, piątk, nedzela, sedme braci, 
pase, kruowa”33. Faktycznie brakuje tylko 
czterech: piątk, nedzela, sedme braci, kruo-
wa na 14 zamieszczonych przez Mosbacha. 
rezygnując z porównawczego zestawienia 
dziesięciu pierwszych Mosbacha z Wiado-
mości z ich odpowiednikami z Obrazków..., 
dodamy, że w ostatniej publikacji ceyno-
wy 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 przy-
gotowany przez siebie w więzieniu spis ka-
szubskich 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 tyl-
ko początek więziennego spisu zabobonów 
ceynowy. nie wiemy, ile zawierał pozycji. 
wiele wskazuje jednak, że kaszuba uzu-

3�  F.c. cejnowa, wójkasin, Образцы кашебкаго 
наречія, w: Памятники и образцы народнаго язы-
ка и словесности. Изданіе ii-го Отделенія Импе-
раторской Академіи наук, Тетрад 1., л. 6, Peters-
burg 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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pełniał go w następnych miesiącach wię-
ziennych 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 lu-
dowych oraz 27 zabobonów, spisanych po 
kaszubsku, które w części lub całości pod 
koniec 1847 r. udostępnił Mosbachowi. 
Przesłane materiały w 1852 r. zostały pub-
likowane 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. Popow-
ska-taborska, Rosyjskokaszubski słownik Floriana 
Ceynowy widziany oczyma językoznawcy, w: Słow-
nik 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 sa-
mego zabobonu mógł znaleźć się w rękopi-
sie 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, rozpa-
trywałem też jego kontakty z Mosbachem. 
Do pozostającej wówczas w rękopisie we 
wrocławskim ossolineum Wiadomości 
o Kaszubach nie sięgnąłem, wykorzysta-
łem natomiast wyniki badań nad nią zawar-
te w publikacjach D. Majkowskiej i r. er-

lp. Mosbach* ceynowa**

1. rozêmku poēja (idź) do domku (tj. to ani pięć 
ani dziewięćb)

17. rõzemku pòj dõdomku

– 18. Ju zãpòzdze, sò̃blec gò̃zdze
2. wiedzą sąsedze jak kto sedzy (jak się komu 

powodzi)
19. wjẽdzą są̃sedze, jak chto sẽdzi

3. inne krâje chwâleme a w swôich sedzeme 20. Jĩnsze krãje chwalĩme a w swòjim sedzẽme
4. kto chce z wilkem żêc muszy z nim wêc 

(wyć). (tj. k[t]o usiędzie między wrony, musi 
krakać jak i ony)

21. chto chce z wĩlkę żec, muszi zǹim wec

5. kto chce przê piekle mieszkac, muszy djobła 
w komoetre prôsec

22. chto przẽ pjekle mjẽszką, mũszi djõbła 
wkomò͌tre prosẽc

6. to tobie tak przêszło jak slepèj koekoeszy 
zôrno

23. to mu tak przẽszło jak slepĩ kò̃koszi zõrno  
(jak wspiku, jak pò͌ lodze)

7. to mu tak idze jak po lodze –
8. to trzeba rôbic co wilk sêty a oewca cała 25. to trzẽba tak rõbic, co ẁìlk se nãje a vò̃wca  

je całõ
9. swięty Micheł wrota rozpichô (tj. na Ś. Michał 

każdy jest sobie panem)
24. swjętiĩ Michał wrõta rõspicheł

10. na s. wabrzync trzeba z koesą w żêto przync 10. na swjętĩ wawrĩnc trzẽba skò̃są 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”.

Przysłowia kaszubskie
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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 kon-
taktami 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 ory-
ginału, zostałem trzykrotnie napomniany37, 
zaś dwukrotnie za to, że ograniczyłem się 
do wykorzystania z artykułu D. Majkow-
skiej tylko tego, co dla mnie było ważne38, 
a nie tego, co powinienem wykorzystać 
zdaniem mego oponenta.

wszystkie te i inne pouczenia przyją-
łem z pokorą i udałem się do ossolineum, 
choć Wiadomość o Kaszubach Mosbacha 
była już opublikowana przez mego adwer-
sarza i ku zdziwieniu nie znalazłem jego 
nazwiska w metryce jednostki39.

w korespondencji wysłanej z berliń-
skiego Moabitu do Gesellschaft für Pom-
mersche Geschichte und altertumskunde 
in stettin od 1 lutego 1848 r. ceynowa za-

37  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 odpo-
wiednie 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. czerniakow-
skiej 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 pro-
sząc w zamian o nadesłanie mu kaszub-
skich rękopisów, będących w posiadaniu 
towarzystwa. wszystko to starałem się 
klarownie wyłożyć w Tekstach więzien-
nych F. ceynowy40. Mimo tego wysunięto 
pod moim adresem wiele zarzutów, któ-
re 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 wię-
ziennych...”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 Ge-
sellschafts] und der redaktion [Baltischen 
studien] angef[angen] d[en] 13-ten april 
1843–1863«, w którym notowano wszystkie 
pisma wpływające i wychodzące z kancela-
rii towarzystwa” (s. 9–10), natomiast nieco 
dalej: „wiele wskazuje na to, że bezpośred-
nim odbiorcą jego [listu ceynowy z wię-
zienia – z.sz.] była kancelaria więzienna 
w Moabicie, ponieważ towarzystwo odpo-
wiedź 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 możli-
wość szerszych kontaktów, nie wszystkich 
dziś (!) potwierdzonych, więźnia politycz-
nego ceynowy, przez towarzystwo Dzie-
jów starożytności Pomorskich w szcze-
cinie [!]. Były one zupełnie naturalne 
i zarazem legalne, oczywiście w sferze 
jego zainteresowań badawczych. niektóre 
takie kontakty, źródłowo poświadczone, 
stały się nawet przedmiotem jego podej-
rzeń”. Pisze: „nie znamy przyczyn które 
spowodowały, że ceynowa zdecydował się 
nawiązać kontakt, a właściwie zadeklaro-
wać jednostronną współpracę ze szczeciń-
skim towarzystwem. Przypuszczamy, że 
było ich kilka” (s. 29). i wylicza tu m.in.: 
stworzony przez siebie „przypadek Mos-
bacha”, tj. zerwanie współpracy z kręgiem 
wrocławskim, dalej wspomnienie o pro-
gramie 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 wy-
kazami i etymologiami nazw miejscowości 
„wejść w centrum zainteresowań badaw-
czych 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 kaszub-
szczyzną, w: VI Konferencja KaszubskoPomorska. 
Rozwój nazewnictwa lokalnego na Pomorzu Za-
chodnim, red. w. Łysiak, Poznań 2001, s. 153–72; 
tutaj przede wszystkim o Mrongowiuszu.

Ponieważ ceynowa ponad wszel-
ką wątpliwość korzystał w Moabicie ze 
sprawozdań szczecińskiego towarzystwa, 
w których ówcześnie i wcześniej silnie ak-
centowano potrzeby badań etymologicz-
nych nad nazwami geograficznymi Pomo-
rza zachodniego, pisałem: „z więziennej 
literatury ceynowa prawdopodobnie wie-
dział o założonym w 1846 roku w szcze-
cinie »Verein für statistik«, którego jed-
nym 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 towa-
rzystwa kwestii wykazu i etymologii nazw 
miejscowości Pomorza oraz słownika nie-
miecko-kaszubskiego, którego potrzeba 
wielokrotnie przewijała się w sprawozda-
niach towarzystwa”45. 

Można tylko współczuć autoro-
wi postawionych zarzutów, gdyż są one 
dowodem, że nie czytał regestu listów 
ceynowy, sprawozdań szczecińskiego 
towarzystwa i wykazanego w przypisie 
artykułu G. Müllera. rezygnuję z rozpa-
trywania jeszcze innych postawionych mi 
zarzutów, gdyż ich podstawa jest podobna 
do przedstawionych. 

wracając zaś do głównego wątku, na-
leży dodać, że z korespondencji ceynowy 
i nadesłanych szczecińskiemu towarzy-
stwu materiałów wynikało, że korzystał 
on w więzieniu nie tylko ze starych i nie-

44  G. Müller, Von Brüggemann zu Berghaus, Mo-
natsblätter der Gesellschaft für Pommersche Ge-
schichte und altertumskunde 1934, 48, 2, s. 20.

45  F. ceynowa, Teksty więzienne, s. 30–31.
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zbyt dokładnych map czy słownika nie-
mieckiego, ale również serbołużyckiego, 
rosyjskiego i litewskiego, katechizmów 
– niemieckiego, pruskiego i litewskiego, 
sprawozdań szczecińskiego towarzystwa, 
gramatyki serbołużyckiej i innych mate-
riałów. część z nich mogła być etatowym 
wyposażeniem więziennej biblioteki, ale 
większość tak specjalistycznych pozycji nie. 
korespondencja ze szczecińskim towarzy-
stwem utwierdzała mnie w przekonaniu, że 
wspomniane specjalistyczne pozycje mógł 
ceynowa otrzymać drogą koresponden-
cyjną lub została mu przekazana w czasie 
odwiedzin przyjaciół czy rodziny (z zacho-
waniem 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 czte-
roletniej przerwie, opublikował Ein Beitrag 
zur Kenntniss der kaschubischen Sprache 
na łamach „Jahrbücher für slawische lite-
ratur, 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 stu-
diów we wrocławiu (1841–1843), a zwłasz-
cza towarzystwa literacko-słowiańskiego. 
takie rozumowanie było również uzasad-
nione, 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 wspo-
mnianego czasopisma, w którym ceynowa 
opublikował w 1843 r. bardzo krytyczny 

i wartościowy artykuł o germanizacji ka-
szubów46, 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. Bądź-
cie tak dobry i zachędźcie tego młodego 
pisarza [ceynowę – z.sz.], aby mi więcej 
takich informacji o swym narodzie przeka-
zał”47. Przypuszczałem, że w celi więzien-
nej 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: „Przypuszcze-
nia te w całej rozciągłości potwierdziły ba-
dania a.D. Duliczenki, który wykazał, że 
Ein Beitrag... jest niewielkim, prawdopo-
dobnie nieco skróconym przez redaktora, 
fragmentem opracowanej przez ceynowę 
pod koniec lat czterdziestych, czyli w celi 
więziennej, pierwszej próby gramatyki ję-
zyka 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 Ka-
schuben. Von einem Kaschuben, „Jahrbücher für 
literatur, kunst und wissenschaft” 1843, 1, 4, 
s. 243–247.

47  a.s. Martyniak, Polskołużyckie stosunki kul-
turalne do Wiosny Ludów, wrocław–warszawa–
kraków 1970, s. 118.

48  F. ceynowa, Kurze Betrachtungen über die ka-
ßubische Sprache als Entwurf zur Grammatik, Her-
ausgegeben, 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 współpra-
cowników i przyjaciół ceynowy z wroc-
ławskich lat jego stosunków medycznych 
i slawistycznych (1841–1843)”49.

W  Ceynowy i Mosbacha „Wiadomo-
ści” tak oceniono powyższe ustalenia: 
„Dociekania i konkluzje szultki są nie-
wiarygodne od samego początku, czyli od 
napisania: „Hipotezę oparliśmy głównie 
na publikacji występującego pod pseudo-
nimem »słowianina« (ein slawe) autora 
artykułu pt. Ein Beitrag zur Kenntniss der 
kaschubischen Sprache50. Powołując się 
formalnie na badania aleksandra D. Du-
liczenki51, w ogóle nie wyjaśnił, w jaki 
sposób i dlaczego one »w całej rozciągło-
ści potwierdzają« jego »przypuszczenia« 
o kontaktach ceynowy, z kręgiem towa-
rzystwa. nie zna zawartości artykułu Du-
ličenki! 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.
50  „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.”

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. 

52  Potem wydanej: F. ceynowa, Kurze Betrach-
tungen über die kaßubische Sprache als Entwurf zur 
Grammatik. Hersg., eingeleitet und kommentiert von 

czasu napisania artykułu wydrukowanego 
przez Jordana” (s. 12–13).

wydaje się, że wysunięte zarzuty naj-
lepiej osądzi sam czytelnik, jeśli zacytuję 
w oryginale odpowiedni fragment Duli-
czenki: „Unsere Hypothese, wornach cey-
nowa schon in den 40-er Jahren an seiner 
kaschubischen Grammatik gearbeitet hat 
und ihr text bereits damals vorlag, grün-
det sich auf den Umstand, daß ein kleines 
Fragment dieser Grammatik von ihm im 
Jahre 1848 unter dem Pseudonym »ein 
slawe« in Jordans »Jahrbüchern für slawi-
sche literatur, kunst und wissenschaft«, 
genauer, in der Fortsetzung dieses Periodi-
kums, »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 Wia-
domości o Kaszubach. oparłem się na usta-
leniach D. Majkowskiej, bo praca r. erge-
towskiego 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 we-
sele w Wiadomości o Kaszubach Mosbacha, 
z ich odpowiednikami (tekstami) w „Ju-

a.D. Duličenko und w. lehfeldt, Göttingen: Van-
denhoeck und ruprecht 1998.

53  F. ceynowa, Kurze Betrachtungen…, s. 12. 
Dla datacji ważny jest też tekst na s. 17, który uza-
sadnia cytowane ujęcie. 

54  Por. przypisy 2–3.
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trzence”55 i „Gospodarzu”56, w Sto fran-
towkach...” 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 Teks-
tach więziennych (s. 23): „D. Majkowska 
wykazała, że Mosbach posiadał [...] mate-
riały wprawdzie wydane w 1843 roku, ale 
w brzmieniu bliższym ich edycji ceynowy 
z 1851 roku, czyli po odzyskaniu wolności, 
niż wersji publikowanej przed aresztowa-
niem”, jest mylną nadinterpretacją. Jestem 
wdzięczny za sprostowanie mej omyłki. 
szkoda tylko, że nie zrobiono tego zgod-
nie z zasadami etyki i dyskusji naukowej, 
a uciekano się do inwektyw ad personam. 
nie ma potrzeby ich cytowania, bo przyto-
czono 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.
60  J. treder, Ceynowy i Mosbacha „Wiadomość…, 

s. 20–22, 29–34, 38–49.

spostrzeżenia o kontaktach uwięzionego 
ceynowy z Mosbachem w Tekstach wię-
ziennych (s. 25–26). 

Pragniemy zwrócić uwagę, że odda-
niu Mosbachowi w 1843 r. przez kaszubę 
wszystkich posiadanych przez niego ręko-
piśmiennych materiałów kaszubskich prze-
czy cała droga życiowa i piśmiennictwo 
ceynowy, od studiów wrocławskich poczy-
nając. ceynowa we wrocławiu wydatnie 
pogłębił swą wiedzę o kaszubszczyźnie, 
a przede wszystkim o słowiańszczyźnie. 
wszedł do kręgu i poznał najwybitniej-
sze postacie towarzystwa literacko-sło-
wiańskiego, 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 ger-
manizacji Kaszub, oparty w dużej części 
na materiałach empirycznych zebranych 
we wschodnich powiatach rejencji kosza-
lińskiej. Dzięki poparciu profesora Purky-
niego, 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 ma-
teriałów 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 Ka-
schuben..., 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 dal-
szych materiałów kaszubskich. Można po-
wiedzieć, że ceynowa był u szczytu swe-
go 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 nie-
racjonalne i stoi pod dużym znakiem za-
pytania. oznacza to, że znakiem zapytania 
opatrujemy też stwierdzenie Mosbacha: 
„wiadomość niniejszą o kaszubach uło-
żyłem po większej części według notatek 
przed kilku laty udzielonych mi przez c.F. 
rodem zpod Pucka, który zwiedził całą 
krainę kaszubską”64. zgodnie z dotychcza-
sowym 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 cey-
nowy, chociaż z nich korzystał. Mosbach 
mógł otrzymać w 1843 r. jakieś luźne no-
tatki ceynowy, np. dotyczące opisu granic 
kaszubszczyzny, ale podstawowe materia-
ły etnograficzne zawarte w Wiadomości 
o Kaszubach zostały mu przekazane przez 
ceynowę w 1847 r. i w więzieniu przez ka-
szubę 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.

na koniec pragnę jeszcze podnieść 
kwestię edycji kaszubskich tekstów cey-
nowy, zawartych w Tekstach więziennych 
i Wiadomości o Kaszubach Mosbacha. 
truizmem jest stwierdzenie, że każdy 
wydawca tekstów źródłowych stara się 
za wszelką cenę opublikować je bezbłęd-
nie. 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. tru-
izmem jest jednak również stwierdzenie, 
że doprawdy niewielu wydawcom się to 
udaje. nie zaliczam się do tych szczęś-
liwców 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 Teks-
tach więziennych. na s. 37 Ceynowy i Mos-
bacha „Wiadomości” stwierdza się, że: 
„w wydaniu szultki [przysłów – z.sz.] są 
błędy...” w odczytaniu (zapisaniu) 19 wy-
razów (haseł), które wykazano, podając 
– zdaniem autora Ceynowy i Mosbacha 
„Wiadomości” – prawidłową lekcję. oka-
zało się, że w 10 przypadkach nowy zapis 
jest prawidłowy, ale w 8 mylny: zapropo-
nowano vurõsłi, a winno być varós̃łi, sãp’i 
za s ̃ápi; dõ-cho’we za dõ-chówo; chwalẽme 
za chwalime; mjẽszko za mjẽszką; wõ’vca 
za wów̃ca; przĩndze Moj za Przjń̃dze Moj; 
p’ĩjoka za pijãka; w 1 przypadku prawidło-
wy zapis zaproponowano zastąpić niepra-
widłowym – dõłki za dòłki.

na jeszcze większą uwagę i bardziej 
charakterystyczną zasługują uwagi edy-
torskie na s. 45 Ceynowy i Mosbacha 
„Wiadomości”: „notabene, w wydaniu 
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szultki [Tekstów więziennych – z.sz.] 
sporo błędów, np. vòd teho lẽdzi za: wód 
têho dvoejga lĕdzi (Hilf [s. 147]; zabw’ĩle 
za: zabovile; vóc̃hode za: vóc̃hłode itd.)”. 
załączona odbitka fragmentów oryginału 
ceynowy dowodzi, że w jednym przypad-
ku 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 niepra-
widłowe i sam zaproponował swoje lekcje, 
które wszystkie okazały się błędne. czy 

takie postępowanie może być uznane za 
naukowe i etyczne? na to pytanie odpo-
wiedź musi dać sobie sam profesor Jerzy 
treder.

Jeszcze dalej J. treder posunął się w in-
nym miejscu65 odnośnie do wydania prze-
ze mnie tekstów więziennych ceynowy, 
a ściślej Krotochẃĩlnej rõzmòwy Pò͂locha 
z Kaszeẽbą, gdyż napisał: „nawiasem mó-
wiąc, jeśli się będzie porównywać teksty 
więzienne ceynowy z wydanymi później 

65  J. treder, Krytyczne wydanie Małego katechi-
zmu Ceynowy, „acta cassubiana” 2005, 7, s. 333.

źródło:  landesarchiv Greifswald, rep. 38 f. Hs. 1a Fol. nr. 63, f. 25v.–26v.
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w taki sposób, jak to czyni z. szultka, chy-
ba dla próby i podkreślenia wagi odnale-
zionych 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 iden-
tyczne, 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 pocho-
dzą, żnijivją, dze njesele, bierzą, dze njck 
njepółżele. Przy okazji widać, że należa-
ło odczytać zos ‘zaś’, nie: nos, itp. wnio-
sek: 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 ceyno-
wy oraz jego mego odczytu i edycji. 

co zaś dotyczy wniosku: „wydawa-
nie tekstów należy zostawić filologom” 
to uprzejmie informuję, że rosyjski wy-
bitny slawista i.i. sriezniewski w połowie 
XiX w. sporządził kopie kaszubskich słow-
niczków z początku lat siedemdziesiątych 
XViii w., mianowicie pastorów gardneń-
kiego samuela a. kummera i charbrow-
skiego Jana Behnki, przez nich przekazane 
sekretarzowi Górnołużyckiego towarzy-
stwa naukowego w zgorzelcu, karlowi 
G. v. antonowi66. kopie srezniewskiego 
przed kilkunastu laty odnalazł w Moskwie 
i opublikował językoznawca a.D. Du-
liczenko67. krytycznej analizie języko-

66  z. szultka, Piśmiennictwo polskie i kaszubskie 
Pomorza Zachodniego od XVI do XIX wieku, Po-
znań 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. Słowińśkokaszubski 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 

  
źródło: landesarchiv Greifswald, rep. 38f. Hs. 1a, nr. 63, f. 18 v.
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zauważone omyłki w Wiadomości o Kaszubach

Druk* oryginał**

strona wiersz słowo strona słowo
1 � 3 4 5

55 10
10
11

stolpmünde
ciągnie
z tamtąd

stolpemünde
ciągńie
ztamtąd

56 �
4

strusʒort
jak

strasfort
Jako

57 7/8 rozciągający rozciągając
58 6

�1
przypadka
Mazurzy

przypadku
Mazury

59 9
16
18
�0
�3

26

dogōedzêł
skróconém
w ogóle
rozmaitémy
niej
zatem
tym
polskiej

doēgoēdzêł 
skróconémi
wogóle
rozmaitém
niéj
zatem̀  
tym̀
polskiéj

60 8
11

16
17

téj
od dawna
–
złodziej
grzêbka

tej
oddawna
są
złodziéj
grzebká

61 7
15

25

stramonium
szczeżule
tanga
poānonc

stromonium
szczézule
tąnga
poānąc

62 5

10
15
19

woyc
warna
ptoch
książek
chrześcijańskiej

wojc
worna
ptòch
książka
chrześcijankiey

63 1

�
3
8
16

Pucka
Prócz tego
rękopisie
kasʒubski
Proswieszczenia i narodowaho
poej 

Puckā
Prócztego
rękopiśmie
kaszubski
Proswieszczenia  narodowaho
poēj

64 1�
13

woda [sic!]
zarôbiô

wuoda 
zorôbiô

66 7
�1

pijoka
panem

pijaka
ponem

67 1

10
�1
24

wstaje
szkoēdzy
kur
patelnię
przede mszą̀

ustâje
szkoedzy
kûr
patelnia
przedemszą̀
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wej poddała tę edycję wybitny kaszubo-
log H. Popowska-taborska i stwierdziła: 
„najistotniejszym jednak mankamentem 
przedstawionej przez Duliczenkę kopii 
srezniewskiego jest jego znaczna niedo-
kładność, poważnie deformująca znajdu-
jący się tu materiał kaszubski”68 oraz na 
6,5 stronach druku opublikowała „wykaz 

v Rossii: pierwvaja rukopisnaja kašubskaja gram-
matika i drugie dokumenty XVIII–XIX veka, w: Ba-
dania kaszuboznawcze w XX wieku, red. J. Borzysz-
kowski, 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 archiwal-
nych 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 występu-
jących 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.

1 � 3 4 5
68 1

�
11
1�
18

teczenio
wzyc
nieszczęscy [sic!]
– 
na

têczenio
wzÿc
nieszczęsce
ale 
we

69 9
14
19

już ci
małymi
jãbłka

jużci
małémi
jôbłka

70 6
9

zimna
nawlekają

zimni
nawlewakają

71 15 Jeżli jeźli
72 16 Parobek zparobek
73 17 Pospołu pospołem
75 4

1�
15

puścił
bawili
poobierane

puściło
bawią
poobierano

77 15 tatarakiem tatarkiem
78 17 egzortę exortę
79 6

przypis 6
ezekucye [sic!]
krótki
na pewno

exekucyi
krótko
zapewne

83 1
5

skréślił
ludowe

okréślił
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.
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zajęła ponad cztery strony druku70. wnio-
sek: wydawanie tekstów należy zostawić... 

wyżej podaję wykaz zauważonych 
omyłek w odczytaniu tekstu Wiadomości 
Mosbacha, aby wydawca miał świado-
mość, że nie jest również w tym zakre-
sie nieomylny. Pomija się omyłki inter-
punkcyjne i niekonsekwentną paginację. 
rękopis artykułu Mosbacha jest bardzo 
staranny i czytelny, miał być przecież pod-
stawą druku. w jego odczytaniu wydawca 
korzystał z wielu pomocy, przede wszyst-
kim druków ceynowy i Hilferdinga. obaj 

70  z. szultka, O rzekomych Słowińcach i roli 
słupskiego prepozyta Christiana W. Hakena w gro-
madzeniu kaszubskich materiałów językowych przez 
Karla Gottloba von Antona raz jeszcze, w: Zbigniew 
Zielonka. Pisarz, naukowiec i przyjaciel, red. D. ka-
linowski, słupsk–Gdańsk 2011, s. 313–318.

przekazane Mosbachowi przez ceynowę 
teksty później drukowali; ceynowa rów-
nież wcześniej, zaś później niektóre nawet 
trzykrotnie. w korzystaniu z tych pomocy 
nie widzę nic złego. Metoda ta zasługuje 
na pochwałę również dlatego, że w przy-
pisach zwracano uwagę na różnice między 
rękopisami Mosbacha i drukami ceynowy. 
rzecz jednak w tym, że wydawca Wiado-
mości posiłkował się pomocami w stopniu 
niekorzystnie rzutującym na odczyt i zapis 
wydawanego źródła. 

ZyGMUNT SZULTKA


